Heldagsseminarium den 5 september

Ljusdalsbygdens museum
Gratis deltagande

Lokalt kulturarv = inspiration för framtiden?
– Ju förr desto bättre

V

årt samhälle har genomgått stora förändringar under det senaste seklet och vi står
kanske inför en ännu mer omvälvande utveckling under de närmaste decennierna.
Vårt västerländska samhälle har anpassat sig till en slit och släng-mentalitet och ett beroende
av billig fossil energi. Vi tänker sällan på att även förnyelsebara naturresurser är ändliga om
de förbrukas i för hög takt. Vi står även inför oljetoppen (dvs mer olja förbrukas än som
upptäcks), vilket helt ändrar förutsättningarna för våra produktionssystem. Kanske finns
framtidens lösningar i vårt gamla levnadssätt och kulturarv? Hur ska vi då finna dessa?

C

entrum för biologisk mångfald har tillsammans med Sveriges hembygdsförbund
producerat boken Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid.
Detta är en inspirationsbok som har utvecklats för studiecirklar, men som även lämpar
sig för egna reflektioner rörande den lokala historien om ens närområde. Hur har man
använt landskapet och naturresurserna i äldre tider? Vilka mänskliga aktiviteter har format
landskapet och skapat den lokala floran och faunan? Vilken äldre kunskap kan fylla en
funktion även för framtiden?

B

oken Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid innehåller nio
kapitel om landskapet, lokalt landskapsanvändande, lokala platsnamn, intervjuer,
bildmaterial, slöjdade föremål, livsmedel och folkmedicin. Texterna ska väcka tankar
om hur det lokala kulturarvet och kulturlandskapet kan användas i sökandet efter
framtidslösningar. Hur finner vi exempelvis ett bättre energiutnyttjande eller hur värnar
vi om naturen så att vi kan dra nytta av den även i framtiden?

Lokalt kulturarv = Inspiration för framtiden?
– Ju förr desto bättre

Anmälan: e-post till intendent@ljusdalsbygdensmuseum.se
Sista anmälningsdag 31 augusti
Kostnad: gratis (icke-avanmäld frånvaro renderar en kostnad på 200 kr)

Preliminärt program
Lördagen 5 september

Ljusdalsbygdens museum, Ljusdal

10.00–10.30

Välkommen och lokala reflektioner
Värd: Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund och Ljusdalsbygdens museum

10.30–11.00

Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid
Håkan Tunón, Naptek, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala

11.00–11.30

Att gå i barndomen – kunskaper om utmarker
Kelvin Ekeland, Norrbo

11.30–13.30

Lunch och visning av utställningen SOS – Save our sources
Owe Norberg, Ljusdalsbygdens museum

13.30–14.00

Hur kan man arbeta med boken i studiecirkel och inom Hitta historien?
Nils E. Westling, Studieförbundet Vuxenskolan

14.00–15.00

Gruppdiskussioner:
Reflektioner om vad du vill göra
samt avrapportering och sammanfattande runda

Litteratur:
Westman, Anna & Håkan Tunón, 2009. Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid,
CBM:s skriftserie nr 26. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. (ISBN 978-91-89232-32-7)
Boken kostar 140 kr (inkl. moms), men om man beställer fem böcker får man en gratis (beställer
man tio så får man två gratis, osv). Porto tillkommer!
Posta, e-posta, faxa eller ring in din beställning! Sveriges Hembygdförbund, Box 6167, 102 33
Stockholm, Tel. 08-34 55 22, Fax: 08-34 74 74, E-post: kansli@hembygd.se
Böcker kan också beställas i samband med anmälan till seminariet och levereras i samband med
detta!
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