Vilhelmina-biennalens sjunde symposium

samordnat med Johan Nordlander-sällskapets 40-årsjubileum

Vardagsliv i kåta och stuga

Hotell Wilhelmina 23-24 september 2019
Årets symposium är det sjunde i ordningen som anordnas i Vilhelmina i Mikaelitid. Redan 1990
hölls ett minisymposium i Umeå till minne av folklivsforskaren Olof Petter Pettersson från
Vilhelmina. Symposiet innehöll fem föredrag om Petterssons forskning och om hans samlingar av
lappländskt dialekt- och folkminnesmaterial. Tio år senare lyftes temat upp och initiativ togs för att
återkommande anordna symposier om nybyggartiden och den samiska kulturen i södra Lappland.
Vilhelmina-biennalen 2019 är en uppföljning och fördjupning av symposiet 2017, som byggde på
sex band av Rolf Kjellström, Nybyggarliv i Vilhelmina. Uppteckningar av flera lokala
folklivsforskare, O.P. Pettersson, Nils Eriksson, Lisa Johansson m.fl. ligger till grund för böckerna.
Symposiet har lockat flera kvalificerade föreläsare som kommer att tillföra ny kunskap inom
ämnesområdet och belysa nybyggarnas och samernas vardagsliv i lappmarken. I likhet med tidigare
symposier ingår även kulturinslag. Några av Lapp-Nils låtar spelas av Ulla-Britt Rehnman och Laila
Eliasson och Ulf Grahn framför Toner till och från Lappland - traditionell folkmusik från bygden
och hemsnickrade visor.
Programmet i korthet:
 Nybyggarbarnens uppfostran – Marianne Liliequist
 Förhållandet mellan nybyggare och renskötare – Anders Haglund
 Hampans betydelse för skogssamernas fiske – Gudrun Norstedt
 Fjällpigan Lisbeta Nilsdotter och andra sockenlappar – Ewa Ljungdahl
 Medicinalväxter och andra huskurer – Håkan Tunón
 Tidig folklig sjukdomsbehandling i Lappland – Rolf Kjellström
 Sjukdom och död avspeglad i tidiga norrländska provinsialläkarrapporter – Renée Vickhoff
 Postillan, Saiva och Vittra. Om religiös förtröstan och folktro bland samer och nybyggare –
Bo Lundmark
 Samerna och svenska kyrkan: en lång och komplicerad historia – Daniel Lindmark
 O.P. Pettersson och hans stora ordboksarbete – några tankar – Lars-Erik Edlund

Arrangörer är Vilhelmina kommun, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Göran
Gustafssons stiftelse för natur och miljö i Lappland och Kungl. Skytteanska Sällskapet.
Samverkande ideella organisationer är Johan Nordlander-sällskapet, Lappmarkens släkt- och
bygdeforskare, Bernhard Nordh-sällskapet, Vualtje Duodji samt studieförbunden Medborgarskolan
och Vuxenskolan, som alla bidrar med frivilliga insatser för symposiets praktiska genomförande.

Välkomna till två intressanta dagar i Vilhelmina!
Upplysningar lämnas av Carina Strömberg, som också tar emot anmälan senast
den 31 augusti 2019. Avgiften 450 kr inkluderar programmets måltider och fika.
Kontaktuppgifter tel. 070-648 25 17, carina.stromberg@vilhelmina.ac

