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MEDLEMSBREV 
Hej alla Ájtte Musei Vänner! 
Efter en regnig och  blåsig sommar har solen nu en tid förgyllt höstens landskap och snart

väntar oktobers ”blå veckor”. Sedan -  ja, sedan blir det vinter. Arbetet i vänföreningen rullar på. 
Inget särskilt omvälvande har skett sedan medlemsbrevet i våras, i varje fall inte vad gäller själva 
föreningen. Däremot orsakade Vattenfalls kabelgrävningar nedanför Hälsocentralen på 
kulturminnesskyddat område stor upprördhet. Inte minst vår museichef Kjell-Åke Aronsson 
reagerade kraftfullt, som vi kunde se i medierna. Vad som nu händer är en öppen fråga.


Vi har fått en del nya medlemmar och är nu c:a 350. Samtidigt har vi tappat flera av våra danska 
vänner. De ”förlorade” ju sitt kära marknadshotell Gästis, och vi kommer att sakna dem. 

Årets resa till Udtja skogssameby blev som tidigare år en mycket lyckad utfärd i fullsatt buss.

Även vårens övriga program om landsfiskalen Erland Ström och dokumentären Jon -  mot alla

vindar lockade en hel del åhörare och rönte uppskattning. 


Programmen de kommande månaderna innebär bl.a. en föreläsning om Laponias glaciärer – 
”Laponias gnistrande diamanter” - av prof. Per Holmlund, Katarina Pirak Sikku berättar om sina 
rasbiologiska rön den 14 november, museichefen Kjell-Åke Aronsson om det samiska 
kulturlandskapet och Tor Lundberg Tuorda om Kvikkjokks skogar mm, den 5 december. Har Du 
något eget programförslag tar vi mycket gärna och tacksamt emot det.


Fjällträdgårdens blommor bereder sig på sin vintervila. Fjällträdgården har nu funnits i 20 år

och det firades på nationaldagen med tårta, musik, föredrag och särskilda aktiviteter för barn.

Vänföreningen uppvaktade med en gåva på 10.000 kronor till växtinsamling och redskap.

Lagom till jubiléet fick trädgården en ny attraktion: den märkliga  ihåliga sten, som en gång 
hämtades från Blackälvens stränder, har nu flyttats från sin undanskymda plats vid Busstationen 
till just trädgården. Stenen kommer dessutom inom kort att kompletteras med en perfekt 
”trollkula” -  eller borr, om man så vill – liknande den som en gång gröpte ur stenen och också 
kommer från Blackälven. Av säkerhetsskäl kommer ”borren” att förvaras på Ájtte med lämplig 
hänvisning. För allt detta kan vi tacka vår ordförande Dag Nilsson.


2016 års småskrift är nu färdig för tryckning. Den har skrivits av Fjällträdgårdens chef Göran 
Sjöberg och handlar passande nog om de tjugo åren. Du får skriften i vanlig ordning med 
medlemskortet för nästa år. 


Senaste styrelsemötet hölls på Laponiaporten i Porjus, där vi bl.a. såg en film, som bara visas 
där. Det är en mycket vacker film om den samiska stjärnhimlen med Maj-Doris Rimpi som starkt 
fängslande berättare.-  Styrelsen har så smått börjat planeringen inför årsmötet, som enligt

tradition äger rum marknadstisdagen. Vi ska göra allt vi kan, det lovade vi redan i förra 
medlemsbrevet, för att inte strulet med inbetalningskorten ska upprepas!


Med vänlig hälsning!


Styrelsen genom Birgit Sandahl (v.ordf.)


/Dag Nilsson, ordf./   



