HÖSTPROGRAM 2021
Lördag 4 september kl. 10.30-ca 16.30

Utflykt till Vännäs
Avresa från Operaplan kl. 10.30. Vi tar oss med buss tre mil västerut för att se spännande
bebyggelsemiljöer och riksintressen från olika tider; stationsområdet, Vännäs läger och
Johanneskyrkan. Vi gör också ett stopp vid kyrkan i Vännäsby. Ciceroner är lokalhistoriker Ulrik
Alm och antikvarierna Annika Lindberg och Anders Nordström, Historiska Hus, som berättar om
Vännäs historia, arkitektur och pågående byggnadsvårdsinsatser.
Beräknad hemkomst kl. 16.30.
Avgift: 100 kr. Antalet deltagare är begränsat; föranmälan krävs genom mejl eller sms:
hammarstromch@hotmail.com tel 070 - 650 72 35.
Samarrangemang med Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Tisdag 12 oktober kl. 18:30-20.30

Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Trähusens betydelse och sammanhang i Sveriges stadsmiljö
Andrine Nilsen, fil dr, Göteborgs universitet.
Att trähusen hade en fundamental betydelse i det tidigmoderna Sveriges stadsmiljö visar Andrine
Nilsen i sin avhandling i arkeologi. Trähusen var flyttbara, varma och lätta att massproducera och
fanns representerade bland alla sociala skikt i samhället. Hennes studie har bidragit till ökad
förståelse för att historiska miljöer måste bevaras och till att trähusen uppvärderas inom
kulturmiljövården.

Tisdag 16 november kl. 18.30-20.30

Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Ferdinand Boberg – arkitekt, konstnär, nydanare
Martin Rörby, arkitekturhistoriker
Ferdinand Boberg (1860–1946) presenterade ett helt nytt formspråk i Sverige, där han förenade en
tung och robust huskropp med finkänsligt utformade detaljer. Bostadshusen fick burspråk,
balkonger och buktande utbyggnader och extra höga tak för att ge plats åt vindsvåningar. Sinnet
för detaljer och det konstnärliga uttryckte han vackert tillsammans med sin fru Anna, då de reste
genom Sverige och ritade av byggnader för att på så vis rädda dem för eftervärlden.
Martin Rörby, ett välkänt ansikte när det handlar om arkitektur i SVT, vägleder oss genom
Brobergs arbeten.

Tisdag 14 december kl. 18.30-20.30, Lokal: Aulan, Folkuniversitetet

Flottningen i Umeälven och spåren efter flottningsepoken
Bengt Björkman berättar och visar bilder om den betydelsefulla flottningsepoken i Umeälven.
Flottningen var en del av den historia och industri som formade det tidiga Umeå, Björkman berättar
både personligt och initierat om denna epok, och dess kvarlämningar. Flottningen som verksamhet
i Umeälven pågick från 1873 fram till 1980.
Vid föreläsningarna på Folkuniversitetet är det fikaförsäljning i pausen.
Samtliga föreläsningar genomförs i samarbete med Folkuniversitet.
Vår kulturverksamhet stöds av Umeå kommun genom ett årligt verksamhetsbidrag.

