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Förord
Ja, vad kan man säga om pandemiåret 2020?
Först och främst att vi kunde genomföra Ubmejen biejvieh, som 
den sista festivalen i Umeå innan pandemin la sordin på hela 
samhället. För Tráhppies del innebar det att vi höll stängt fram till 
maj. Under sommaren hade vi öppet. Däremot ställdes bilkvällarna 
på onsdagar in av arrangören. Vi har haft ett höstprogram som 
delvis varit digitalt men även på Tráhppie. När andra vågen under 
pandemin kom stängdes Tráhppie.

De som inte har kunnat vara på Tráhppie under pandemin är äldre- 
gruppen och det är ju jättetråkigt för seniorerna i synnerhet men 
även för Såhkie.

Omställning är det som kännetecknar 2020. Inte bara för Såhkies 
verksamheten utan också när det gäller personal.

Licelott Omma tog över som verksamhetsansvarig på Tráhppie när 
pandemin kom, och har gjort ett bra jobb med att få verksamheten 
att rulla på så gott det gick. Denna rekrytering var planerad.

I höst meddelade Eva Conradzon att hon slutar. Under rekryte-
ringsprocessen för den verksamhetsansvariga på Tráhppie inter-
vjuade vi flera personer och valde mellan två. Liecelott, som fick 
tjänsten på Tráhppie, och Nicklas Danielsen. Vi kontaktade Nicklas 
för att höra om han var intresserad av producenttjänsten. Det var 
han och påbörjade planeringen av Ubmejen biejvieh. På grund av 
pandemin beslutade vi att inte genomföra Ubmejen biejvieh mars 
som vanligt utan skjuta fram den till i november istället. Tack vare 
ekonomiskt stöd från Region Västerbottens samiska referensgrupp 
kunde vi anställa Nicklas en månad innan Eva slutade.

Vi har också funderat mycket kring lokalfrågan. Vi har tittat på 
andra lokaler, vi för en dialog med vår hyresvärd om att få ett kök 
som är godkänt för matlagning. Men det är inte gratis. Dialogen 
fortsätter.

Slutligen några ord om ekonomin. Vi har haft betydligt lägre intäkter 
förstås, och det mest kännbara är förlorade intäkter från lokaluthyr-
ning med eller utan förtäring. Sametingets och Boverkets krisstöd 
har täckt upp en del av våra förlorade intäkter.

Årets resultat landande på 156 097, ett överskott som kan tyckas 
paradoxalt. Men det är viktigt att komma ihåg att vi fick ett extra 
stöd från Umeå kommun 2018, av vilket de sista 300 000 kr perio- 
diserades till 2020. Utan det extrastödet och krisbidragen skulle 
vi fått ett underskott på cirka 220 000 kr. Det betyder att de årliga 
verksamhetsstöd Såhkie får från Umeå kommun, Sametinget, 
Statens kulturråd och Regionen Västerbotten inte täcker kostna-
derna för vår verksamhet. Det är en rejäl utmaning som tvingar oss 
att ägna tid och kraft åt att öka försäljningen istället för att utveckla 
Tráhppies funktioner som ett kulturhus för samer, medlemmar och 
allmänhet.

Ann Salomonson

Framsidan:

I augusti 2010 monterades Tomas Colbengtsons specialbeställda verk i det nyupp-
förda Glashuset på Rådhustorget i Umeå. Bilderna sparades sedan och utsmyckar 
nu, sedan invigningen 2014, tre fönster på Tráhppie.
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Styrelse 2020
Styrelse från 5 april

Ann Salomonson ordförande 
Katarina Barruk  vice ordf, ungdomsrepresentant 
Rebecka Forsgren sekreterare 
Michael Grahn kassör 
Anna Johansson medlemsambassadör 
Catharina Jonsson ledamot 
Christer Levander ledamot 
Kristina Nutti Pilflykt ledamot 
Paul Ol Jona Utsi ledamot 
Diana Holma suppleant 
Frida Holmgren suppleant 
Nivan Ögren suppl ungdomsrepresentant 
Ylva Långdahl suppl ungdomsrepresentant

Revisorer
Lekmannarevisorer: Lena Maria Nilsson och Gunne-Gerd Holm-
lund. Auktoriserad revisor: Deloitte Umeå.

Valberedning
Maja Bonta, Karl-Einar Enarsson och Michael Lindblad.

Styrelsens arbetsutskott
Ann Salomonson, Diana Holma och Michael Grahn.

Styrelsemöten
Elva styrelsemöten hölls under året; 21 januari, 17 februari, 30 
mars, 20 april, 9 maj, 1 juni, 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 
10 november och 15 december.

9 maj hölls en planeringsdag med nya styrelsen samt de anställda.

Programgrupp Tráhppie / Samiska veckan
Eva Conradzon, Christina Ranberg Wickberg, Ann Salomonson, 
Liecelott Omma och Nicklas Danielsen.

Anställda
Christina Ranberg Wickberg, verks.ledare Tráhppie t o m 28 febr 
Liecelott Omma, verksamhetsledare Tráhppie från 1 mars 
Eva Conradzon, producent t o m 30 oktober 
Nicklas Danielsen, producent från 1 oktober 
Lena Bonnedahl, ekonomiansvarig 
Kristin Stenmark, kommunikatör jan-maj, okt-december

Personalmöten
Personalen har tillsammans med ordförande Ann Salomonson haft 
möten 9 april, 28 april, 12 maj, 26 maj, 24 augusti, 8 oktober, 22 
oktober, 5 november, 19 november, 3 december och 17 december.

Medlemmar
2020 hade föreningen 61 enskilda medlemmar (inkl studerande) 
och 27 familjer. Totalt 169 medlemmar (2019 var det 120).

Avgifterna var 100 kr för enskild medlem, 100 kr för stödmedlem, 
200 kr för hel familj och 75 kr för studerande.

Styrelse och anställda i juni 2020. Paul Ol Jona Utsi, Anna Johansson, 
Liecelott Omma, Lena Bonnedahl, Christer Levander, Michael Grahn,  
Diana Holma, Katarina Barruk, Ann Salomonsson och Rebecka Forsgren.

Eva Conradzon, Liecelott Omma och Lena Bonnedahl.
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Styrelsens och Personalens  
möten & konferenser

Digital kommunikation

Hemsida - www.sahkie.se
Såhkies webbplats utformades av Kvanne grafiska år 2013.  
Sidorna och kalendariet uppdateras kontinuerligt under året med 
bland annat nyheter om egna och andras arrangemang. 

Mest besök har sidorna Samiska veckan (35%), Såhkie (32%) och 
Tráhppie (18%). Den som klickar ut från hemsidan går oftast till 
Memrise - introduktion i umesamiska.

Nyhetsbrev
Såhkies medlemmar och andra intresserade informeras regel-
bundet genom ett nyhetsbrev via e-postmarknadsföringstjänsten 
MailChimp. 29 utskick gjordes under 2020.

Nyhetsbrevet har 181 prenumeranter (förra året 149). Ungefär 55% 
öppnade sina nyhetsbrev. 

Facebook
Såhkie administrerar två sidor på facebook:

https://www.facebook.com/trahppie 
Tráhppie-sidan hade vid årsskiftet 1 131 följare (förra året 687). 
Antalet följare steg stadigt under hösten 2020. Mest visningar i 
september, oktober och november. 34 evenemang lades ut.

https://www.facebook.com/samiskaveckan 
Samiska veckan-sidan hade vid årsskiftet 1 832 följare (förra året 
1 644) som naturligtvis främst besökte sidan från januari till mars 
månad. 31 evenemang lades ut.

27 jan Eva berättade om UB på teaterföreningens ombudsträff.

22 feb Eva gick till Samerådets konferens på Plaza och hälsade 
dem välkomna till Umeå.

23 feb Eva närvarade på Teaterföreningens årsmöte.

24 april Årsmöte i Giron sámi teáther. 

27 apr Möte med vänsterpartiets Gudrun Nordborg om att lyfta 
frågan om Umeå får heta Ubmeje.

13 maj Möte med Folkrörelsearkivet.

29 maj Möte med Sofia Breimo och Sofia Andersson från Väster-
bottens museum om planer på en minoritetsfestival.

2-3 jun Svenska Samernas Riksförbunds digitala landsmöte.

23 jun Christina Ranberg Wickberg och Camilla Törnroos 
avtackades för sina insatser för Såhkie med en utflykt till 
Örnsköldsvik.

12 okt Lunch-Kick-off inför Ubmejen Biejvieh 2021, med många 
inbjudna samarbetspartners. Eva tackade för sig och 
presenterade sin efterträdare Nicklas Danielsen.

3-4 nov Nicklas deltog i Samerådets zoommöte ”KulturSápmi” 
från Kautokeino.

9 nov SSR hade en sameföreningsträff på zoom. Jenny Wik 
Karlsson gick igenom styrelsekunskap.

Såhkies medverkan i samiska referens- 
och samrådsgrupper
Såhkie har varit representerat vid möten i följande referens- och 
samrådsgrupper.

Region Västerbotten: 7 maj, 3 september och 11 november. 

Västerbottens museum: 3-4 mars.

Region Vbn, Nbn, Jmtl och Sametinget: 12 juni.

Statens kulturråd: 17 september.

Umeå kommun: 20 januari, 26 februari, 3 april, 24 april och 11 juni.  

Viermie K
Ett nytt kulturnätverk, Viermie K, lanserades på kulturpolitiska kon-
ventet Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari 2020.  Grundarna 
var Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Stiftelsen Gaaltije, Sameförening-
en i Stockholm,  Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoathe.

Målet för nätverket är att skapa en gemensam och kraftfull aktör 
som kan verka nationellt, regionalt och lokalt för det samiska 
kulturlivet. 

Frida och Ann har deltagit på möten med Viermie K den 3 mars,  
12 juni, 23 september, 27 november och 18 december.

Ájttsat dávveervuorkká
Skogsmuseet i Lycksele gör en förstudie kring hur Skogsmuseet, 
Gammplatsen och kulturområdet i Rameseunne kan bli en levande 
och tillgänglig arena för möten, kunskap, kreativitet och upplevelser 
av samisk kultur och kulturarv. Såhkie sitter i styrgruppen och har 
deltagit på möten den 22 oktober, 5 november och 3 december.
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Tráhppie
Såhkie driver Tráhppie – samiskt kulturhus, café, galleri och butik 
på Gammlia. Tráhppie hade vanligen öppet fredag - måndag kl 
12-16, men coronapanemin påverkade förstås öppettider samt 
möjligheten till möten, aktiviteter och arrangemang i lokalen.

Personal
Liecelott Omma anställdes som ny verksamhetsansvarig för kultur-
huset från 1 mars. Samiska ungdomar extrajobbade på Tráhppie 
fram till och med den samiska veckan.

Statistik
 2019  2020
Totalt antal besökare 13 145 3 950 
Antal öppetdagar  157 124 
Genomsnitt/dag  84 32

Uthyrning mm
Den 13 januari hyrde SVT Tráhppie och spelade in ett program 
inför 6 februari. Den 21 februari hyrde Samerådet lokalen med mid-
dag åt ca 35 personer. I övrigt har det varit betydligt färre externa 
gäster än vanligt på grund av pandemin.

Vanligen förekommande evenemang som lockar extra besökare till 
Tráhppie, som t ex sommarens bilkvällar för veteranbilar på Gam-
mlia samt Västerbottens museums julmarknad, var inställt under 
2020. Även besökande turister uteblev.

Egna arrangemang på Tráhppie
Från april månad genomfördes aktiviteterna allt oftare online, utom-
hus eller med begränsad publik. Några arrangemang fick ställas in.

26 januari - Umesamiska för nybörjare 
Kursledare Michael Grahn. Åtta träffar på söndagar i samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan.

6 februari - Samisk nationaldag 
Nationaldagsfirande med flagghissade, tal, öppen eld, köttsoppa, 
kokkaffe, tårta och lassokastning på Gammlia. Medarr: Väster-
bottens Museum, Samisk seniorträffpunkt och Umeå Kommun. 
Västerbottenskuriren och Sameradion gjorde reportage.

18 februari - Bokcirkeln ”Stockholm, städerna och resten” 
Avslutning med besök av författaren Arne Müller.

5 april - Årsmöte Såhkie 
Årsmötet genomfördes både på Tráhppie och digitalt via zoom. 
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på dryck och smörgåstårta.

28 maj till 12 september - Utomhusyoga och frukost 
Morgonpass måndagar och torsdagar, frukostservering på Tráhppie 
efteråt. I samarbete mer Erika Strömsten, Yoga North of Sweden. 

28 maj - Urfolk träder fram 
Lunchföreläsning med författaren och forskaren Åsa Virdi Kroik om 
hennes senaste publikation. Medarr Várdduo – Centrum för samisk 
forskning.

3 juli - After work med pub och matservering.

10 juli - After work med pub och matservering.

13 augusti - Yogaretreat – heldag med frukost och lunch.

4 september - Jojkens dag / Vuölien Biejvieh 
Thomas Salomon Marainen jojkade och läste ur sin diktbok.  

5 september - Jojkens dag. Konsert och pubkväll 
Konsert med Simon Marainen med band.

19 september - Kvarterskrog och pub 
Joel Gerhardsson och hans band ”Från Mars” underhöll.

15 oktober - Lunchföreläsning: Samisk matkultur 
Arkeologen Markus Fjellström berättade om vad människor ätit i 
Sápmi genom tiderna. Medarr: Várdduo samt Kost och måltidsve-
tenskap, Umeå universitet.

21 oktober - Språkkafé umesamiska 
Samiskt språkcentrums online-sändning från Lycksele med Sophia 
Rehnfjell visades på storbildsskärmen. Michael Grahn svarade på 
frågor kring umesamiskan. 

6 november - Jojk- och berättarkväll om fåglar 
Elina Nygård berättade om sina konsttryck av fåglar i samisk tro. 
Lena Maria Nilsson och Ann Salomonson jojkade.

29 november - Digital extrastämma Såhkie 
Extrastämma online, främst med syfte att se över och justera 
föreningens stadgar.

Utställningar på Tráhppie 

Lena Stenberg: Nomad 
1 mars - 4 maj   
Föreläsning 1 mars av Lena Stenberg om hennes arbete 
med konstprojektet Nomad och bildprojektet Color of 
colonialism / Kolonialismens färger. 

Sommarutställning: Medlemmarnas alster 
6 juni - 1 oktober 
Ann Salomonson, Frida Holmgren, Lena Maria Nilsson, 
Emma Ingelsson Altbring, Annette Fjällberg och Rolf 
Nilsson  bidrog med konst, hantverk och dikter.

Randi Marainen: Silversmide  
4 sept - 27 september 
På vernissaget berättade silversmeden Randi Marainen 
om sitt skapande och olika mönster.

Pierre Åhrén 
14 november - 23 januari 
Digital vernissage och insläpp på Tráhppie för att se 
utställningen enbart i små grupper och efter förbokning.
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Arrangemang i samarbete; ett urval
Sápmi - motstånd och ickevåld
Panelsamtal om samisk kamp och ickevåld 
Lördag 21 november via zoom och Facebook

Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development 
Foundation. Rönn-Lisa Zackrisson framförde, direkt från Kiruna, 
estradpoesi under kvällen.

I panelen:  
Lisa Omma, rensköta-
re, Vapstens sameby,  
Henrik Blind, Grupp-
ledare för Miljöpartiet i 
Jokkmokk,  
Matti Blind-Berg, ordf 
i Girjas sameby,  
Kristina Sehlin 
MacNeil, Forskare vid 
Várdduo – Centrum för 
samisk forskning vid 
Umeå universitet samt  
Sandra Eriksson, Ick-
evåldstränare med erfarenhet av människorättsförsvar för landrät-
tigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.

Samtalskvällen kan ses i efterhand på facebook: 
https://fb.watch/4AqTfdd2gz/

Arrangörer: Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen och 
Another Development Foundation

Samarbetspartners: Rättighetscentrum Västerbotten, Såhkie 
Umeå sameförening, Várdduo – Centrum för samisk forskning och 
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Arrange-
manget genomfördes med stöd av Umeå kommun och Stiftelsen 
för ickevåld.

Várdduo – Centrum för samisk forskning
Såhkie har ett nära samarbete med Várdduo på Umeå universitet. 
Deras föreläsningar äger ofta rum på Tráhppie, men sedan pande-
min bröt ut via zoom.

10 juni - Urfolksdiplomati som en väg till självbestämmande 
Lunchföreläsning med forskarkollegorna Sheelagh Daniels-Mayes 
(University of Sydney) och Kristina Sehlin MacNeil (Várdduo, 
centrum för samisk forskning vid Umeå universitet). 

22 oktober - Vilka värden styr livsmedelsstrategier i norr? 
Lunchföreläsning via zoom där Lena Maria Nilsson, biträdande 
föreståndare vid Várdduo - centrum för samisk forskning, granska-
de den svenska livsmedelsstrategin ur ett samiskt perspektiv.

Internationella Urfolksdagen
9 augusti - Tema: Repatriering.  
Föreläsning av Kerstin Andersson, same och bördig från Lillsaivis 
i Lappland, som talade om Unna Saiva, en samisk offerplats som 
skändades 1915, och ställde krav på ett återlämnande av offergå-
vorna från Historiska museet i Stockholm till Sápmi. Tal av Ingrid 
Inga, Sametinget. Jojk och tipsrunda. Fika och soppa fanns att 
köpa.

Samarr med Amnesty Sápmi, End Ecocide Sweden och Várdduo – 
Centrum för samisk forskning.

Samisk förvaltningskommun på tráhppie 
På grund av coronapandemin ställdes mötena in från mars månad 
och resten av året. Det har heller inte varit några språk- och slöjd-
kaféer eller ungdomsträffar under 2020.

Repatriering av samiska kvarlevor i Lycksele 2019, foto Molly Grönlund 
Müller. Samiska kulturföremål från Unna Saiva, helig offerplats, foto 
Kerstin Andersson.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för 
samiska, vilket innebär att de samiska språken och 
kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Samisk seniorträffpunkt
Seniorgruppen brukar träffas dagtid en gång i veckan på tisdagar 
på Tráhppie. Gruppen byter erfarenheter, samtalar, pratar lite 
sydsamiska, slöjdar, bakar eller åker ibland på utflykt. Träffarna 
leds av Camilla Törnroos, samordnare för samisk äldreomsorg i 
Umeå kommun.
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Den 1 mars invigdes Samiska veckan av Umeå kulturnämnds 
ordförande Helena Smith och Ann Salomonson, ordförande i 
Såhkie. Detta var den 21:a samiska veckan i Umeå.
Sedan år 2004 har sameföreningen delat ut ett hederspris till en 
eller flera personer, organisation eller sameförening som gjort be-
tydelsefulla insatser för den samiska kulturen. 2020 års pristagare 
var konstnären Lena Stenberg. Ur motiveringen:

”I sin konst har Lena genom bilder, måleri, dokumentärfotografi 
kritiserat och kommenterat den pågående markexploateringen i 
Sápmi men även tolkat historiska händelser som tvångsförflytt-
ningen. Lena Stenbergs konst är ständigt aktuell och hon är en god 
förebild för de unga, samtida samiska konstnärerna.”

Ett blandat och varierat innehåll
Det blev som vanligt en vecka fylld av konserter, utställningar, tea-
ter, konst, hantverk, föreläsningar, barnaktiviteter, litteratur, jojk mm. 

Även om årets samiska vecka saknade ett uttalat tema, innehöll 
den flera delar med anknytning till kolonialism, förtryck och över-
grepp. Det gällde t ex konstnären Lena Stenbergs verk, Katarina 
Barruks musik och inte minst programmet på Västerbottens muse-
um om tvångsförflyttningar. 

Där visades SVT:s tredelade serie om Bággojohtin/Tvångsförflytt-
ningar. Historikern och läraren Johannes Marainen berättade om 
när hans förfäder var tvungna att lämna Sážžá för 100 år sedan. 
Elin Anna Labba pratade om sin bok Herrarna satte oss hit med 
berättelser, foton, brev och jojktexter – en kör av röster från de som 
inte längre kan berätta.

UBMEJEN BIEJVIEH
1 - 8 mars 2020

Nytt för i år
Småbarnsfilmer på nordsamiska av Ann Holmgren. Mässa i Ers-
boda kyrka, där den nya kormattan i samiska färger invigdes. Och 
Humans & Soils dans med ett urfolksperspektiv var några axplock 

ur årets program.

Radio-Bio är en ny företeelse 
där man tillsammans lyssnar 
på en radioproduktion och 
efteråt samtalar kring den. Vi 
lyssnade på norska radiodo-
kumentärer 
om samisk 
rättighets-
kamp där 
vi mötte 
renägare, 

offer från rasbiologin, musiker, konstnärer och 
aktivister.

Konsert med Katarina Barruk 
En av veckans höjdpunkter var konserten med Katarina Barruk 
med band. Hon är en av Sápmis främsta livemusiker och skriver 
och sjunger på umesamiska. Musiken är en mix av atmosfärisk 
pop, jojk och improvisation där hon behandlar ämnen som rymmer 
allt från kärlek till språkkamp. Hela tiden med utgångspunkt i hur 
det är att vara ung samisk kvinna idag.

Konserten inleddes av Såhkies ungdomspris delas också ut till 
estradpoeten Rönn-Lisa Zakrisson. Ur motiveringen:

”Estradpoeten Rönns poesi berör publiken på djupet och Rönn 
räds inte de svåra frågorna. Vi ser fram emot att få ta del av kom-
mande texter av denna unga, begåvade poet och artist.”

Till sist...
Veckan avslutades med en fullsatt fest på Tráhppie. Många glada 
människor samlades för i trivsam samvaro med Öppen scen där 
bland andra Timimie Märak och Rönn-Lisa uppträdde.

Första fallen i Umeå av covid-19  konstaterades den  
9 mars, dagen efter att samiska veckan avslutats!

Det poetiska släkteposet Ædnan lästes upp i sin helhet på Umeå Stads-
bibliotek av Såhkies medlemmar Michael Lindblad, Diana Holma, Frida 
Holmgren, Maja Bonta, Ella-Carin Blind, Aina Nilsson och Krister Stoor.



TACK TILL 
VÅRA FINANSIÄRER:
Umeå kultur
Region Västerbotten
Statens kulturråd
Sametinget
Umeå fritid
och
Samarbetspartners               
& medarrangörer


