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SÅHKIE
Såhkie bildades 1977 och har till uppgift att tillvarata och främja samiska 
intressen. Medlemmar är samer och övriga som stödjer samer. Såhkie verkar 
för att sprida information om samer och den samiska kulturen. I år anordnar 
Såhkie Ubmejen Biejvieh för sjuttonde gången.

Bli medlem, pg 80 65 71-6. Enskild 75 kr, familj 150 kr, student 50 kr.

Mer info på www.sahkie.se

ARRANGÖRER

Projektkoordinator: Eva Conradzon
070-354 51 06,  eva@samiskaveckan.se
www.samiskaveckan.se

Jijtjase gielijne hållat - att tala med egen röst

Ur ett demokratiskt perspektiv är det av 
största vikt att människor äger arenor att 
formulera och problematisera sin egen 
existens, historia och framtid. För att det skall 
vara en möjlighet behövs kunskap, stimule-
rande miljöer och ibland individuellt mod att 
ta plats i medias strålkastarljus eller på den 
konstnärliga arenan, som flera unga samer i 
vår samtid visat genom starkt aktörskap. Det 
samiska aktörskapet omfattar också att sätta 
egna agendor om vad som är viktigt och inte 
vara beroende av andras tillfälliga välvillighet 
eller anspråk.

Behovet att ”skriva” sina egna berättelser och 
historia, använda sitt hjärtas språk, uttrycka 
sig konstnärligt och skapa sin egen framtid 
tillsammans med nödvändigheten att bilda 
andra och minska den närmast självgenerande 
kunskapsbristen. Dekolonisering och självbe-
stämmande är centrala element för att skapa 
utveckling och samtidigt göra möjligt att 
synliggöra den svenska koloniala historien.

Ubmejen Biejvieh erbjuder en arena för allt 
detta och mycket därtill. Såhkie engagerar sig 
också i en av de viktiga samtida samhällsfrå-
gorna – den pågående tragedin i Syrien. I ett 
konstnärligt utforskande av musik som ett gemensamt språk möts och skapar 
samiska och syriska musiker en unik konsert. Projektet Muv vajmmou-Duv 
gåhtie / Mitt hjärta-Ditt hem omfamnar oss med musik med rötterna i Mellan-
östern och Sápmi och, framför allt, värmer våra frusna hjärtan.

Buörriebåhtieme! Ubmejen Biejvieh kan börja.
Michael Lindblad, ordförande i Såhkie

*de samiska orden är på umesamiska med hjälp av Henrik Barruk. Gijjtuo Henrik!

Layout: Kristin Stenmark 
kristin@sahkie.se

FINANSIÄRER
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INVIGNING
Söndag 6 mars kl 13.00 
Västerbottens museum, hall 2

13.00 Öppningstal

13.15 Såhkies hederspris delas ut
 Såhkies hederspris har delats ut sedan 2004. Det delas ut till en eller 

flera personer, sameförening eller annan sammanslutning som gjort 
betydelsefulla insatser för den samiska kulturen. Kriterierna som är 
betydelsefulla är dels att tillvarata traditioner och dela med sig av sin 
kunskap, men också att utveckla och fördjupa intresset för den samis-
ka kulturen i vår samtid.

13.30	 Vartoe/CeSams	studentstipendium	delas	ut
 Vaartoe/CeSam - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet 

vill öka intresset för forskning och utbildning med samisk tematik. Två 
samiska studenter kommer därför att få stipendium för sin uppsats 
eller examensarbete. Studentstipendierna är på 10 000 kr vardera och 
utdelas med stöd från Sametingets Kulturråd.

14.00 Vernissage av The White House på Västerbottens museum i närvaro 
av konstnärerna.

KONSTUTSTÄLLNING

ANDERS SUNNA  & CHRISTINE UTSI 
Vernissage lördag 5 mars kl 12.00-15.00 
Lilla Galleriet, Kungsgatan 34

Öppet: måndag-fredag kl 10-18, lördag 11-14. 
Extra söndagsöppet 6 mars kl 12-15. 
Utställningen pågår t o m 31 mars.

Två konstnärer med olika uttryck möts på galleriet. Båda inspirerade av sin sa-
miska kultur men på helt olika sätt. Anders Sunna ger uttryck för det arv som 
han bär med sig och Christine Utsi förmedlar det arv som hon lärt sig. Båda 
formerna lika viktiga för att skapa förståelse för den samiska kulturen. 

Anders Sunna 
”Den samiska konsten har varit alldeles 
för undfallande och opolitisk.” Det menar 
konstnären Anders Sunna som skildrar sin 
egen bakgrund med ett ohöljt raseri. 

www.andersunna.com 

Christine	Utsi 
”I mitt slöjdande jobbar jag parallellt med två 
inriktningar, den traditionella i form av mesta-
dels bruksslöjd som riktar sig till andra samer 
och samlare och den fria där jag använder mitt 
eget uttryck och skapar för alla. Jag arbetar i 
material som renskinn, kläde, päls, tenn mm.”

www.christineutsi.se

CRASH COURSE - Samisk historia For Dummies
Måndag 7 mars kl 18.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia 

Bakgrund till dagens situation. Vad är kolonisation? Varför är dekolonisation 
nödvändigt? När, var, hur - svaren på frågorna du aldrig vågat ställa.

Josefina Skerk, vice styrelseordförande i Sametinget och Johan Sandberg 
McGuinne, lärare i sydsamiska, berättar och svarar på frågor.
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PÅ GAMMLIA

SAMISKA VISTEN
Vardagar 10-16.00, helgdagar 11-16.00

På friluftsmuseet på Västerbottens museum är det öppet i sydsamiska vistet, 
med kaffekokning, berättande och lassokastning. Guide på plats.

LAPPLANDS VILTPRODUKTER
Onsdag 9 mars till söndag 13 mars

Försäljning av renkött och fjällfisk på Gammliaområdet. 

BAGARSTUGA
Alla dagar 5-13 mars kl 10-16.00

I bagarstugan på bondgården vid Västerbottens museum bakas det traditio- 
nella samiska mjuka brödet gáhkku. Även till försäljning.

NICKES RENAR
Lördag 12, söndag 13 mars kl 11-15.00 

Kom och träffa Nickes tamrenar i de  
samiska vistena på Gammlia.

MINIMUS
Måndag-fredag kl 10-16.00 
Lördag-söndag kl 11-16.00 
Minimus, Västerbottens museum

Minimus är museets skapande 
barnverksamhet. Under hela veckan finns 
handledare på plats för att inspirera till 
samiskt slöjdande. Rekommenderat för 
barn från 6 år.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM

KÄRASTE HERMAN: rasbiologen Herman Lundborgs gåta
Onsdag 9 mars kl 14.00    
Västerbottens museum        

Ledaren för världens första statliga rasbiologiska institut 1922-
35, läkaren och professorn Herman Lundborg i Uppsala, talade 
hotfullt om rasblandningens degenererande effekter men fick i 
hemlighet barn med en kvinna av ”fel typ” i Lappland.

I tusentals brev till Lundborg kan vi följa honom, från det att 
han juni år 1913 ger sig av norrut på den första av många resor 
till Lappmarken. Han vill göra nytta för Sverige med den nya 
vetenskapen, rasbiologin: mäta, fotografera, samla och jämföra utseenden. 
Klassificera alla han möter i högre och lägre ras. En av dem är Maria, som får 
följa med till Uppsala, bo på hans kontor och jobba där som städerska.

Maja Hagerman berättar och visar bilder ur sin bok.

FILMVISNING: Hur gör man för att rädda ett folk? 
Onsdag 9 mars kl 19.00    
Västerbottens museum     

Denna djupdykning i den statliga rasbiologins svenska ursprung tar avstamp i 
läkaren och professorn Herman Lundborgs arbete som rasbiolog.

- Han såg som sitt uppdrag att rädda den svenska folkstammen från att be-
blanda sig med främmande och, som han tyckte, sämre folk, berättar filmens 
regissör. Maja Hagerman är med vid filmvisningen och stannar för ett samtal 
efteråt.

TEXTILMAGASINET
Torsdag 10 mars kl 13.00 
Västerbottens museum

Samiska textilier, visning av textilmagasinet.  
Samling vid receptionen, begränsat antal platser.

Foto: Lumorfoto.
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UTSTÄLLNINGAR

MAADTOE
28 februari - 15 maj 
Västerbottens museum

Maadtoe [maa too ä] är sydsa-
miska och betyder ”ursprung, 
härkomst”. I utställningen väck-
er Anders Sunna och Michiel 
Brouwer frågor om samepoli-
tiken, rasismen och exploate-
ringen som den svenska staten 
utsätter det samiska samhället 
för. Båda konstnärerna brinner 
starkt för att visa och kommuni-
cera det som dolts. 

De vill utmana, väcka frågor och 
framför allt känslor. Detta för 
att ge en mer mänsklig aspekt 
till ett svårgreppat och nedtys-
tat ämne. Anders Sunnas måleri 
berättar starkt och djupt per-
sonligt om hans familjs över 40 år långa kamp i Tornedalen. Som kontrast ger 
Michiel Brouwers kliniska fotografier skarpa påminnelser om samisk historia, 
av rasbiologi och av svensk samepolitiks misslyckanden in i nutiden.

Visningar
Måndag 7 mars kl 13.00 och onsdag 9 mars kl 13.00

Anders Sunna och Michiel Brouwer har visningar tillsammans i utställningen.

Tisdag 8 mars kl 13.00 
Bio Abelli, Västerbottens museum

Anders Sunna och Michiel Brouwer håller en föreläsning om Maadtoe.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM

THE WHITE HOUSE
Vernissage söndag 6 mars kl 14.00 i närvaro av konstnärerna 
Västerbottens museum

Konstfrämjandet i Västerbotten och Västerbottens museum bjuder tillsam-
mans in fem yrkesverksamma konstnärer till ett projekt där nyproducerad 
konst tar avstamp i kulturarvet med särskild fokus på vithetsnormer och 
levnadsberättelser. Konstnärerna undersöker, speglar och införlivar det lokala 
och mångkulturella kulturarvet, och har i arbetet tillgång till museets samling-
ar och arkiv.

Syftet är att få syn på hur svenskhet konstrueras och representeras i kulturar-
vet samt att fånga dess estetiska värden för att bryta med strukturer som åt-

skiljer människor. 

Ett annat syfte 
är att ge plats åt 
nya och ohörda 
levnadsberättelser 
från Västerbotten 
som finns utanför 
den bärande nor-
men, med utgångs-
punkt i bland annat 
kön, sexualitet och 
etnicitet.

Utställningen på-
går till 29 maj.

Medverkande konstnärer i The White House är Cecilia Germain, Ahmemulic, 
Caroline Ljuus, Sofia Hultin och Conny Karlsson Lundgren.

Cecilia Germain, ”The New World”, 2008.
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#DigiGiella16
Måndag 7 mars kl 9.00-16.00 
HUMlab-X, Konstnärligt Campus Umeå

Samiskt språkcentrum arrangerar en konferens för att belysa hur den digitala 
tekniken kan bevara och utveckla de samiska språken. Målgruppen är alla som 
har intresse i samiskans utveckling.

Hur kan den digitala tekniken hjälpa till att stödja de olika samiska språken? 
Kan de samiska språken erövra mer plats i den digitala världen eller är det bara 
framtidsdröm?

Programmet består av inspirerande föreläsningar, diskussioner och panelsam-
tal bl a kring användningen av appar, sociala medier och nätbaserad undervis-
ning i samiska.

Medarrangörer är HUMlab och Institutionen för Språkstudier vid Umeå uni-
versitet, Kompetenscentrum för flerspråkighet och För- och grundskolan vid 
Umeå kommun samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund.

Konferensen är gratis, men antalet platser är begränsat. Anmälan sker senast 
den 26 februari till språkkonsulent Patricia Fjellgren vid Samiskt språkcentrum 
via mejl Patrica.Fjellgren@sametinget.se eller telefon 063-15 08 57. 

BIEJVE NIEJDDA - SOLENS DOTTER
Tisdag 8 mars kl 20.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia 

Harriet Nordlund, känd samisk teaterprofil och skådespelare, och Erik Steen 
ger en föreställning baserad på samernas skapelsemyt. 

Möt Jupmel den som förvandlar urtidshavet till vår jord och Biejve Niejdda, 
Solens Dotter, som blir människans och jordens beskyddare. Följ de två same-
bröderna Áttjis och Njavvis samt Månens dotter, Áttjisene, som sprider ondska 
och egoism.

Solens och Månens strider väcker gudarnas 
vrede och ingenting blir sig likt. Kvar blir Solens 
och Månens döttrar och deras släkten, nu 
bärare av både ont och gott, mellan varandra 
och inom sig själva.

Den Samiska Skapelseberättelsen, fritt efter 
”Solsönernas sägen” av Anders Fjellner i be-
arbetning av Harriet Nordlund med nyskriven 
musik av Erik Steen.

Föreställningen är ca en timme lång, därefter ges möjlighet att samtala med 
de medverkande och att köpa förfriskningar.

Biljetter säljs på Tráhppie från söndag 6 mars, 80 kr/person.

Ny barn- och ungdomsbok
Harriet Nordlund presenterar sin nya bok Årddå på måndag 7 mars.  
Se även sidan 24.

MIDDAG PÅ SÄVARGÅRDEN
Tisdag 8 mars kl 17-20.00 
Restaurang Sävargården, Gammlia

En 3 rätters middag på Sävargården med Samiska inslag. Vi serverar en meny 
inspirerad av fjäll, sjö och skog med influenser från samerna och deras matkul-
tur.

Pris för 3 rätter 355:-. Pris för 2 rätter 285:-. 

Välkommen att boka! www.savargarden.se 
Bokningen sker via hemsidan i bokningsmodul eller via telefonen.
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MUV VÁJMMUO - DUV GÅHTIE
Mitt hjärta - Ditt hem
Onsdag 9 mars kl 20.00 
Guitars The Museum, konsertsalen

Låt oss bidra till något konstruktivt och mänskligt i denna svåra tid, 
där musiken kan vara ett gemensamt språk. Jojken, klangen från 
norr, samspelar med musiken, sången från mellanöstern i ett mänsk-
ligt och konstnärligt möte.

Frode Fjellheim, Trondheim, Norge. Klassiskt musikutbildad och bärare av 
den samiska sång- och musiktraditionen. Kompositör, musiker, producent och 
professor i sydsamisk musik.

Mousa Elias (Syrien/Sverige) – oud och sång. Mousa Elias har sitt ursprung i 
Syrien, men har bott i Sverige sedan 1999. Han är kompositör och oudspelare 
och även en fantastisk sångare.

Feras Sharstan (Syrien/Sverige) – qanun. Feras Sharstan kommer från Syrien, 
men har bott i Sverige sedan ett drygt år tillbaka. Han är professionell musiker 
och har qanun som sitt huvudinstrument. Han är en riktig virtuos och turnerar 
flitigt världen över.

بيتك قلبي  

Här ser vi Mousa Elias med sin oud.

JOJKSLAM
Onsdag 9 mars efter kl 21.00 
Guitars The Museum, konsertsalen

En omöjlig och lekfull tävling i framförandet av jojk med influenser från Poetry 
Slam. Alla kan vara med och publiken utser en vinnare. Folkligt, festligt och 
fullsatt brukar vara kännetecknet för denna kväll!

George Oro (Syrien/Sverige) – slagverk. George är ursprungligen från Syrien 
och började redan som barn spela slagverk. George är idag en internationellt 
erkänd slagverkare och ingår i flera kammarensembler, men uppträder även 
som soloartist.

Jonas Knutsson, Sverige. Umeåsonen som spelar alla typer av saxofon, folk-, 
jazz- och världsmusiker.

Marja Helena Fjellheim Mortensson, Norge. Ung, talangfull musiker och jojka-
re som vi kommer att få höra talas om i fortsättningen.

Fri entré.

Projektet finansieras av Statens Musikverk. 
Medarrangör: Re:orient
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SPORTLOVSWORKSHOP
Torsdag 10 mars kl 11.00-15.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Workshop i bl a akvarellmåleri med Emma 
Sandberg Llwynog som riktar sig till sport- 
lovslediga ungdomar. Emma är en ung samisk 
konstnär som gärna arbetar med akvarell och 
färgpennor.

Ålder: från ca 12 år. 
Drop-in, i mån av plats.

WORKSHOP I POWERJOJK
Fredag 11 mars kl 14.00-16.00 i Multisalen, Väven

När artisten Sofia Jannok kom till Musik-
hjälpen från klimattoppmötet i Paris be-
rättade hon om de powerjojks som hörts 
längst fram i klimataktionerna och om 
hur viktigt det är att lära alla powerjojks 
så vi alla kan låta jojken skalla och tillslut 
så bara måste folk lyssna:.

”När urfolkens röst tystas ner i de 
officiella rummen MÅSTE jojken eka i 
civilsamhället.” 

Ett steg i rätt riktning är ju först och 
främst att lära sig jojka, så ta chansen att 
låta Sofia lära dig grunderna i jojk, vill du 
dela upplevelsen med fler gör det! Låtar-
na du får lära dig är powerjojkarna ”We 
speak earth” och ”We are still here”.

Anmälan till info@sahkie.se senast 8 
mars. Max 30 deltagare.

Arr: I samarbete med Umeå kultur och Väven

MODEVISNING 
Tisdag 8 mars kl 12.00-13.00 
Kafé Space, Sliperiet, Konstnärligt Campus

Lunch finns att köpa på plats, kom gärna lite i förväg.

Karolina Pokka höll en bejublad modevisning 
på Jokkmokks marknad förra året och nu får 
umeborna chansen att uppleva hennes skapel-
ser och höra henne berätta om sitt kreativa 
arbete som hon utvecklat under sin lärlings-
tid hos Lise Tapio Pittja med utgångspunkt i 
samisk tradition.

Workshop med Karolina Pokka
Tisdag 8 mars kl 13.30-17.00 
Sliperiets Soft Lab, Konstnärligt Campus

Under eftermiddagen håller vi öppet hus i Sliperiets Soft Lab där vi tillsammans 
med Karolina Pokka arbetar med upcycling av textil och tillverkar mindre före-
mål i samisk textiltradition.

LYSSNA PÅ POWERJOJK! 
Fredag 11 mars kl 16.00 i Fika, Väven

Ta er en mini-After Work med lite go’fika och lyssna på Sofia Jannok och hen-
nes workshopsdeltagare som framför jojken ”Gulahallat eatnamiin - We Speak 
Earth”. Jojkworkshopen ropades in när den auktionerades ut av Musikhjälpen 
för att samla in pengar till Radiohjälpen.
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Alla dagar: 
Tráhppie öppet alla dagar kl 11.00-16.00.
Utställningar på Västerbottens museum och Lilla Galleriet.

torsdag-fredag 3-4 mars
13-12 Seminarium om psykisk ohälsa i Säpmi, Tráhppie ............................................. 30

lördag 5 mars
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
11-16  Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
12-15 Vernissage, Lilla galleriet ...................................................................................... 4

söndag 6 mars
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
11-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
11-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6
13.00 Invigning Samiska veckan, Västerbottens museum ............................................. 5
14.00 Vernissage The White House, Västerbottens museum ........................................ 5

måndag 7 mars
09-16 #DigiGiella16, HUMlab-X, Konstnärligt Campus ................................................ 10
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
10-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
10-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6
13.00 Visning av utställningen Maadtoe, Västerbottens museum ................................ 9 
14.00 Ny barn- och ungdomsbok: Årddå, Tráhppie ..................................................... 24
18.00 Crash Course ......................................................................................................... 5

tisdag	8	mars
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
10-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
10-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6
12-13 Modevisning, Kafé Space, Sliperiet, Konstnärligt Campus ................................ 14
13.30 Workshop med Karolina Pokka, Sliperiets Soft Lab, Konstnärligt Campus ....... 14
13.00 Föreläsning om utställningen Maadtoe, Västerbottens museum ....................... 9
14.00 Ny bok: Lexicon Lapinicum, Västerbottens museum ......................................... 24
15-17 Konsekvenser av Girjasmålet, Västerbottens museum ..................................... 23
17-20 Middag, Sävargården .......................................................................................... 10
20.00 Biejve Niejdda - Solens Dotter, Tráhppie ............................................................ 11 

onsdag 9 mars
09-17 Lars Thomasson symposiet, Humanisthuset, Umeå universitet ....................... 26
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
10-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
10-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6
12.00 Ny bok: Visions of Sápmi, Tráhppie .................................................................... 24
13.00 Visning av utställningen Maadtoe, Västerbottens museum ................................ 9 

14.00 Föredrag: Käraste Herman, Västerbottens museum ........................................... 7
19.00 Ny bok: När jag var åtta år..., Mariakyrkan ......................................................... 25
19.00 Film: Hur gör man för att rädda ett folk? Västerbottens museum ....................... 7
20.00 Muv Vájmmuo - Duv Gåhtie, Guitars the Museum ............................................ 12
21.00 JojkSlam, Guitars the Museum ........................................................................... 12

torsdag 10 mars
08.30 Aktasne - Together, Humanisthuset, Umeå universitet ..................................... 27
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
10-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
10-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6
11-15 Sportlovsworkshop, Tráhppie ............................................................................ 14
12-16 Sámi Ambassáda - The Embassy of Sápm, Tráhppie .......................................... 28
12.10 Lunchkonsert: Marja Mortensson, Kultur på Campus ....................................... 23
13.00 Visning samiska textilier i textilmagasinet, Västerbottens museum ................... 7
18.30 Vägar framåt - Samerna och Svenska kyrkan, Tráhppie..................................... 22
18-19 Filmsläpp, Folkets Bio, Väven ............................................................................. 25

fredag 11 mars
08.30 Aktasne - Together, Humanisthuset, Umeå universitet ..................................... 27
10.00 Sagoklubben: Samiska sagor, Stadsbiblioteket, Väven ...................................... 29
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
10-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
10-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6
12.00 Ny bok: Från kust til kyst, Humanisthuset, Umeå universitet ........................... 27
13.15 Försvar av licenciat avhandling, Hörsal G, Humanisthuset, Umeå univ. ........... 30 
14.00 Workshop i Powerjojk ......................................................................................... 15
16.00 Lyssna på Powerjojk! Café Fika, Väven ............................................................... 15
21.00 Konsert: Árvvas Special med Jonas Knutsson, Studion UFH .............................. 18

lördag 12 mars
08.00 Samiska mästerskapen i innebandy, IKSU .......................................................... 29
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
11-15 Nickes renar, samiska visten ................................................................................. 6
11-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
11-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6
13.00 Ny bok: De blå kvällarnas frid, Tráhppie............................................................. 25
19-20 Samisk Popquiz, Pipes of Scotland ..................................................................... 21
21.00 Konsert: Transjojk De Luxe, Studion, UFH .......................................................... 20

söndag 13 mars
08.00 Samiska mästerskapen i innebandy, IKSU .......................................................... 29
10-16 Gáhkkubakning i bagarstugan .............................................................................. 6
11.00 Svensk-samisk högmässa, Umeå stadskyrka ...................................................... 22
11-15 Nickes renar, samiska visten ................................................................................. 6
11-16 Samiskt inspirerad slöjd och pyssel i Minimus ..................................................... 6
11-16 Öppet med guide i sydsamiska vistet ................................................................... 6

KALENDARIUM
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ÁRVVAS SPECIAL 
med Jonas Knutsson
Fredag 11 mars kl 21.00 
Studion, Umeå Folkets Hus

Vi är glada att kunna presentera 
Sápmis hetaste grupp för tillfället - 
just nu valda till 2:a plats på listan 
över världens bästa plattor 2015 
på NRK:s Jungeltelegrafen med sin 
skiva ”Drench My Soul”. Förstärkta 
denna kväll med Erik Nylander på 
trummor och Jonas Knutsson!

Árvvas spelade 2014 första gången 
i Döbelns park på Visfestivalens Ju-
bileumskonsert i juli. De gjorde stor 
succé och återkom i somras och 
spelade på Visfestivalen på Holm-
ön, så det finns nog rätt många 
umebor som känner till dem.

Sara Marielle Gaup Beaska, jojk 
Steinar Raknes, kontrabas, sång 
Erik Nylander, perc. 
Jonas Knutsson, saxofoner

Biljetter: 190 kr ordinarie, 140 kr 
student/ungdom, 160 kr medlem/
scenpass.  www.biljettcentrum.com

Arr: Såhkie och  
Umeå teaterförening
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TRANSJOIK DE LUXE
Lördag 12 mars kl 21.00 
Studion, Umeå Folkets Hus

En trumslagare, en gitarrist, en klaviaturspelare, en saxofonist och en guda- 
benådad vokalist. Fem uttrycksfulla musiker som dessutom använder sina 
röster som ytterligare instrument. Jojk, strupjojk är bara en del av Transjoiks 
vokaluttryck. Utgångspunkt och inspiration för deras musik är traditionell jojk. 
Det klingande resultatet har kokats samman till en egenartad, samtida och 
tidlös musik. Här finns jojkens hypnotiska urkrafter och suggestiva element 
men här finns även det samtida uttrycket. Musiken 
är hypnotisk, vital och fylld av kraft. Om man måste 
klassificera musiken, så känns World Music självklart. 
Andra säger kanske ambient, trance eller techno. Hur 
som helst så tar Transjoik genren till nya höjder.

Gruppen består av  
Frode Fjellheim klaviatur/röst, 
Snorre Bjerck slagverk/röst, 
Nils Olav Johansen gitarrer/
röst, Jonas Knutsson saxofoner 
och Marja Helena Fjellheim 
Mortensson jojk.

Senast hörde vi dem här under 
Samisk vecka med Frode Fjell-
heims ”Aejlies gaaltije”, som 
framfördes tillsammans med 
Symfoniorkestern vid NorrlandsOperan.

Biljetter: 190 kr ordinarie, 140 kr student/ungdom, 160 kr medlem/scenpass.  
Biljettcentrum Umeå, www.biljettcentrum.com

Utdelning av ungdomsstipendium
Ubmejen Biejviehs ungdomsstipendium delas ut i anslutning till konserten 
med Transjoik. Det går till samisk ungdom i syfte att stimulera till nytänkande, 
nya idéer och ledarskap som utvecklar det samiska samhället.

SAMISK POPQUIZ PÅ PIPES
Lördag 12 mars kl 19.00-20.00 
Pipes of Scotland, V Norrlandsgatan 17

Nu har du chansen att testa hur dina kunskaper om samisk 
musik står sig i konkurrensen! Ett lättsamt och trevligt Pop-
quiz av den samiska musikjournalisten och bloggaren Marica Blind.

Varför inte börja kvällen med att äta något gott, pubmenyn har mycket att 
välja på! Mat serveras från kl 17.00.

Eller boka bord på Restaurang Angelini och kom in i puben sen.  
Telefon 090-17 14 85, www.angelini.se.
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GUDSTJÄNST
Söndag 13 mars kl 11.00 
Umeå stads kyrka

Samiska veckan avslutas med en gudstjänst i Umeå stadskyrka. Medverkande 
under gudstjänsten är Stiftsadjunkt Birgitta Simma, Komminister Inger Lund-
berg samt Johan Sandberg McGuinne som jojkar.

VÄGAR FRAMÅT?  
Samerna och Svenska kyrkan
Torsdag 10 mars kl 18.30 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Samiska rådet i Svenska kyrkan inbjuder både kyrkligt aktiva och icke-aktiva till 
samtal om vad samer vill ska ske i det samiska kyrkolivet. Genom kvällens träff 
vill vi diskutera med er vägar fram för samiskt kyrkoliv och relationen mellan 
samer och Svenska kyrkan. 

Under 2016 släpps två viktiga böcker om relationen mellan samer och Svenska 
kyrkan historiskt. Arbetet med dem har initierats av Samiska rådet i Svenska 
kyrkan. Detta är ett led i arbetet för att reda ut förhållandet mellan den samis-
ka befolkningen och Svenska kyrkan som varit problematisk genom historien. 
De presenteras kortfattat på träffen: ”När jag var åtta år lämnade jag mitt hem 
och jag har ännu inte kommit tillbaka” – minnesbilder från samernas skoltid i 
nomadskolan berättelser av före detta elever på nomadskolorna och en veten-
skaplig antologi (vitboken) om kyrkan och samerna. 

Anmälan senast tisdagen 8 mars klockan 15.00 per e-post till Samiska rådets 
ordförande Sylvia Sparrok: syllan3@hotmail.com

Samiska rådet i Svenska kyrkan bjuder på fika och önskar er välkomna!

KONSEKVENSER AV GIRJASMÅLET
Tisdag 8 mars kl 15.00-17.00 
Bio Abelli, Västerbottens museum

Gällivare tingsrätt meddelade sin dom 3 februari 2016, nästan 8 månader efter 
att huvudförhandlingen avslutades.

Vad händer nu? Reflektioner och analys kring domen och statens processfö-
ring i målet. Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson diskuterar domens utfall och 
statens agerande.

Foto: Jørn Kristensen

KULTUR PÅ CAMPUS
Torsdag 10 mars kl 12.10 
Ljusgården, Umeå universitet

Konsert med Marja Helena Fjellheim 
Mortensson.

Framgångarna kommer slag i slag för 
denna talangfulla unga sydsamiska 
jojkare och musiker från Norge. Sedan 
hon som 19-åring fick kulturpriset i sitt 
fylke och därefter blev utvald till årets 
unga samiska konstnär på Riddu riddu, 
har lovorden bara fortsatt.

Senast nu i januari var hon utvald som 
en av tre röster att representera det 
norska folket i TV vid firandet av det 
norska kungaparet. Marja Helena har 
en otrolig musikalisk talang, var hon än 
kommer tar hon rummet i besittning 
med sin röst och utstrålning.

Under året kommer hennes första 
platta att släppas.



24 25

NYA BÖCKER

Årddå
Måndag 7 mars kl 14.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Ny bok för barn och unga på lulesamiska och svenska presenteras av  
författaren Harriet Nordlund. Följ med på en resa till 1950-talet.  
Illustratör Kjerstin Hjertén och översättare Karin Tuolja. 

Lexicon Laponicum
Tisdag 8 mars kl 14.00 
Bio Abelli, Västerbottens museum

Lexicon Lapponicum trycktes första gången år 1780. Det var Erik Lindahl, 
kyrkoherde i Lycksele, som tillsammans med Johan Öhrling, kyrkoherde i 
Jokkmokk, tog sig an uppgiften att dokumentera den ursprungliga munarten 
i Lappmarken. Syftet med denna moderniserade upplaga är att du som läsare 
ska få möjlighet att själv kunna sitta och bläddra i den ordskatt som de båda 
kyrkoherdarnas strävanden resulterade i.

Valborg och Bertil Wiinkas stiftelse inom Umeälvens dalgång, som utger denna 
bok,  hoppas att läsarna ska intresseras av det språk som tidigare talades och 
fängslas av den kultur som frodades i Umeälvens dalgång.

Medverkar: Gudrun Nordstedt, redaktör och grafisk utformning.

Visions of Sápmi
Onsdag 9 mars kl 12.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Presentation av en rikt illustrerad antologi som samlar artiklar om samisk 
historia i ett urfolks och postkolonialt perspektiv. Artiklar från olika platser, 
specialiteter och traditioner som berör ämnen som är viktiga för berikande av 
kunskap och förståelse för samisk historia och samtida samiskt liv. 

Medverkar: Anna Lydia Svalastog och Runar Enberg.

NYA BÖCKER OCH FILM

När jag var åtta år lämnade jag mitt hem  
och har ännu inte kommit tillbaka
Onsdag 9 mars kl 19.00 
Mariakyrka, Mariehem

Barnen skildes från sina föräldrar under hela terminer. Hemlängtan var stark. 
Samer ansågs vara en lägre stående ras. Så var villkoren för barn till renskö-
tande samer som kom att gå i nomadskolan. Svenska kyrkan deltog i förtrycket 
av den samiska befolkningen. I boken är det tio äldre samers berättelser om 
hur det var att gå i nomadskolan som står i centrum.

Medverkar: Redaktörerna Kaisa Huuva, Ellacarin Blind samt prästen Maria 
Lundgren. 

De blå kvällarnas frid
Lördag 12 mars kl 13.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Diktbok “De blå kvällarnas frid” av Thea Viklund, Lycksele. 
Thea Viklund drömde om att måla. ”Jag visste inte att jag 
kunde skriva. Jag började måla 1984, och då kom också 
orden. Är inte det märkligt?” Källan, är hennes första dikt och därför favoriten. 

Thea Viklund är född i Tärnaby och kommer från Ubmejen tjïelddie. Hon är he-
dersmedlem i föreningen och utnämnd till áhkká av Liksjuon sámien sïebrrie.

FILMSLÄPP
Torsdag 10 mars kl 18.00-19.00 
Folkets Bio, Väven

Sjutton samiska kortfilmer släpps på Blu Ray av Interna-
tional Sámi Film Institute i samarbete med NFI. Några av 
filmerna visas under kvällen och presenteras av filmaren 
Silja Somby.

 Fri entré. Biljetter hämtas på Folkets Bio.
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LARS THOMASSON SYMPOSIET 
Onsdag 9 mars från kl 9.00 
Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet

Konferensen hålls på engelska och nordsamiska och alla är välkomna! För att få 
tillgång till konferensmaterial, luncher och fika och anmäl dig till konferensen 
via http://www.trippus.net/AktasneTogether/webb.

9.00 Inledning

9.30 Keynote	1:	Gunvor	Guttorm 
Can artistic approach be one of the possibilities in contemporary  
Indigenous research

11.00 Inker-Anni Linkola & Suvi Kivelä  
The role of Sámi Archives in the Decolonization processes

11.20 Inker-Anni Sara  
Political participation of indigenous peoples

11.50 LUNCH

13.00 Keynote 2: Jacinta Ruru 
Challenging Western Theory, Valuing the Together Indigenous Gaze

14.00 Eva	Josefsen,	Ragnhild	Nilsson	&	Torunn	Pettersen	 
Women’s issues? Gender and Sámediggi-politics in Norway and 
Sweden 

14.55 Keynote 3: Hanna Outakoski 
Sámegielat čálamáhtu máŋggat hástalusat Ruoŧas / Sámi literacy  
numerous challenges in Sweden

15.55 Hanna Helander  
Storytelling as an upbringing method – revitalization of saami  
upbringing

16.15 Lene Antonsen, Sjur N. Moshagen & Trond Trosterud  
Hukset dan maid sirkumpolára álgoálbmotgielat dárbbašit ođđaáigásaš 
servodagas - Dekoloniserema lahkonanvuohki Building the prerequisi-
tes for the use of circumpolar languages in a modern society -  
A decolonialized approach

16.45  Paneldiskussion

AKTASNE - TOGETHER
Torsdag 10 mars kl 8.30 – fredag 11 mars kl 13.00 
Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet
More information: http://www.trippus.net/AktasneTogether/webb

Following on from the highly successful conference, Oovtâst – Together. New 
concepts, theories and methodologies on Sami studies that was held in Enare, 
Finland, the Department of Language Studies, Umeå University together with 
Vaartoe Centre for Sami research, and the Swedish University of Agricultural 
Sciences (SLU) are happy to announce the second triennial Aktasne - Together:  
New concepts, theories and methodologies on Saami studies conference.

New concepts, theories and methodologies on Saami studies conference.

The conference on Sami studies will bring researchers, students and policy 
makers together to create a platform for dynamic and constructive debate, 
networking and research initiation. The conference focuses on current Sami 
research with an emphasis on

Traditional Knowledge and Cultural Expressions 
Education, Language and Revitalisation 
Global challenges, sustainability and livelihood 
Decolonization and self-determination.

Arr: SLU, Umeå universitet, Riksbankens jubileumsfond, Forskningsrådet Formas

Från kust til kyst - Møter, miljø og migrasjon 
i pitesamisk område 
Fredag den 11 mars kl 12.00-14.00 
Vardagsrummet, Huministhuset, Umeå universitet

En helt ny bok om Pitesamisk historia, samhälle och kul-
tur. Pitesamiskt område utgör ett smalt och långsträckt 
geografiskt fält från Bottenvikens kust till Norges kust.
Medverkande: Marit Myrvoll och Krister Stoor.
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SAMISKA MÄSTERSKAPEN I INNEBANDY 2016
Lördag 12 mars kl 8.00 till söndag 13 mars kl 15.00 
IKSU, Petrus Laestadius väg 15, 907 36 Umeå

Samiska mästerskapen i innebandy avgörs i Umeå 2016! En av Sápmis största 
idrottshändelser, i år rekordstort intresse med lag från Sápmis alla hörn.

Platsen är IKSU sportcenter. På lördag 12 mars är det gruppspel för herr, dam 
och ungdomsklasser. Start kl 8.00 
och pågår hela dagen till kl 19.00. 
Slutspel söndag 13 mars med start 
9.00 och slut ca 15.00.

Enkelt att ta sig från centrum med 
buss. Ta linje 2 från centrum, Vasa-
plan. Restid 9 minuter.

Välkomna!

SÁMI AMBASSÁDA - The Embassy of Sápmi
Torsdag-fredag 10-11 mars kl 12.00-16.00 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Her kan du anmelde ditt tap av språket til Hitteordcentralen. Du kan også søke 
om språkpass for å återta samiskan. Dette er avsluttende delen av kunstpro-
sjektet Sápmi 2.0: Subaltern No More av Johan Sandberg McGuinne og Anne 
Wuolab. Begge to jobber som kulturarbeidere, men også som samisklærere i 
Lycksele kommune. 

Prosjektet har tidligere presentert en blogg, en Youtube kanal og en fanzine. 
Det pådrivende spørsmålet er: hva skal til for at du skal lære deg samisk, kjen-
ne at du kan återta ditt språk og yte motstand mot forsvenskningen av Sápmi?

SAGOKLUBBEN: SAMISKA SAGOR
Fredag 11 mars kl 10.00 
Sagorummet, plan 4, Umeå stadsbibliotek

I sagoklubben läser vi och berättar sagor för alla barn från tre år. Det kostar 
ingenting att vara med och du behöver inte anmäla i förväg. Denna dag berät-
tas samiska sagor på svenska av Aina Nilsson från Umeå sameförening. 

Håll utkik på www.minabibliotek.se - det händer mera!
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VI MÅR INTE SÅ BRA 
Ett seminarium om psykisk ohälsa i Sápmi
Torsdag-fredag 3-4 mars 
Tráhppie, Helena Elisabeths väg 4, Gammlia

Forskning har visat att samer har sämre psykisk hälsa än svenskar, dessutom 
är självmordsrisken högre. Det finns en förtroendeklyfta mellan hälso- och 
sjukvården och den samiska befolkningen. Psykisk ohälsa bland samer som ett 
område där hälso- och sjukvården behöver stärka sin kunskap och utveckla 
sina arbetssätt.

Under två halvdagar får vi lyssna till forskare och andra personer med värde-
full kunskap inom området. Vi fokuserar på barn och unga, på upplevelser av 
diskriminering, utsatthet av olika slag, utmaningar kring förtroende och bemö-
tande och en hel del annat. Det blir tillfälle till samtal, möten och lärdom.

Seminariet är öppet för alla och arrangeras i samarbete med Centrum för 
samisk forskning och Glesbygdsmedicinskt centrum. Det startar kl 13.00 den  
3 mars och avslutas kl 12.00 den 4 mars.  
Information och anmälan sofia.kling@regionjh.se .

Arr: Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting.

Försvar av licenciatavhandling
Fredagen 11 mars kl 13.15 
Hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet

David Kroik, doktorand i lingvistik, lägger fram 
sin licentiatavhandling som behandlar objekts-
markering i sydsamiska. Samtal på svenska, för 
mer detaljer se www.samiskaveckan.se

Samiska referensgruppen
8-9 mars träffas Västerbottens museums samiska referensgrupp i Skogen och 
Bio Abelli på museet. Rapportering från deltagarna, kulturutbyte.

TACK TILL ALLA MEDARRANGÖRER...
DAT bokförlag

Folkets Bio

Guitars the Museum

HUMlab-X

Inst. för språkstudier

Kompetenscentrum för 
flerspråkighet

Kultur på Campus

Liksjuon sámien sïebrrie 

Lilla Galleriet

Pipes of Scotland

Re:orient

Sametinget

Samiskt språkcentrum

Sliperiets	Soft	Lab

Studieförbundet Vuxenskolan

Svenska Samernas Riksförbund 

Sveriges Lantbruksuniversitet

Svenska kyrkan

Umeå	kommun

Umeå	kultur	

Umeå	Teaterförening	

Umeå	universitet

Vartoe/CeSam

Väven

Foto: Liz-Marie Stenberg



TRÁHPPIE
Samiskt kulturhus med kafé, galleri och butik på Gammlia. Här kan du värma 
dig med en kopp kokkaffe och äta en gáhkkumacka med rökt renstek. Om 
sötsuget sätter in har vi jättegoda hembakta bullar och kakor.

Öppet alla dagar kl 11.00-16.00. 
Kvällsöppet: Se program.

Telefon: 070-359 57 50.

www.samiskaveckan.se


