FÖRENINGEN NORDEN
Mölndal/Härryda

Avslutning: Barents – Ett gränsland i Norden med tema Sameland
Föreningen Norden Mölndal/Härryda hade studiecirkelavslutning den 4 maj i aulan, Gamla
Torget 43 i Mölndal.
Under perioden september 2016 till april 2017 har studiecirklarna i Föreningen Norden
Mölndal/Härryda haft Barents – Ett gränsland i Norden som tema. Över hundra personer har
deltagit i studiecirklarna. Många av deltagarna i studiecirklarna hade hörsammat inbjudan till
avslutningen
Kvällen program var ”Samernas kultur och levnadsbetingelser”. Som föreläsare hade
inbjudits Sven-Gunnar Hurri, ordförande i Göteborgs Sameförening, som har 80 medlemmar.
Man räknar med att det finns 30 000 samer i Sverige och att mindre än tio procent eller ca
2 500 bedriver renskötsel. Samerna tillhör som bekant urbefolkningen och var de första som
befolkade de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Då fanns inga
landsgränser och man rörde sig fritt från Atlanten in på den ryska tundran. I dag är det mycket
mer komplicerat. De fjäll- och skogsområden som renhjordarna rör sig i, blir allt mindre.
Konflikten med den bofasta befolkningen blir allt svårare.

Sven-Gunnar Hurri, ordf. i Göteborgs Sameförening

Klimatet är ett annat stort problem med stora svängningar mellan milt väder och sträng kyla,
som har blivit allt svårare att hantera, eftersom det bildas skare så att renarna inte kommer åt
renlaven och måste då utfordras.
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Sven-Gunnar Hurri gav en mycket levande beskrivning av samernas liv och kultur.
Kvällens inramning svarade Gunnar Samuelsson för genom att via Spotify spela samisk
musik som gav en mycket spännande komplettering till Sven-Gunnar Hurris anförande.
Mötesdeltagarna var också mycket intresserade och ställde ett stort antal frågor till gästföreläsaren.
Sammanfattningsvis har studiecirkelvintern 2016–2017 varit mycket lyckad, med många
deltagare och en ökad kunskap om Barentsområdet. För flertalet väntar nu studieresor till
Barentsområdet i juni och juli månad.
Robert Lindström
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