Jokkmokk i mars 2020

Hej museivänner,
Här har den kalla vintern med torr och gnistrande snö med fart avlösts av vårflod.
Med stora mängder snö och frusna vägbrunnar blev det små översvämningar här
och var. Men idoga händer har öppnat för smältvattnet.
Vintermarknaden genomfördes under önskeförhållanden: riktig vinter, lagom
många minusgrader, ljuset tillbaka och många besökare. Vårt årsmöte antog förslaget till ändring av stadgarna enligt det förslag som skickades ut inför årsmötet.
Karin Tuolja, författare till årets småskrift om Harald Grundström, berättade för
intresserade årsmötesdeltagare. Hon beskrev personen Harald Grundström, berättade om hans arbete och hur det varit att arbeta med skriften. I sitt arbete som
komminister i Jokkmokk översatte Grundström psalmtexter till lulesamiska. Ett stort
intresse var ortnamn. I hans samlingar finns även samiska ortnamn med anvisningar
om uttal och med kartangivelser. Av stort värde för lång tid är den ordbok han
sammanställde, Lulelapsk ordbok.
Elias Kuoljok sjöng, jojkade och berättade om sitt liv nära renskötseln, naturen
och kulturen. Det blev en fin inledning på årsmötets höjdpunkt, att få dela ut årets
stipendium. Det tilldelades Johannes Marainen för det omfattande arbetet om
samiska släkter som resulterat i böckerna om släkterna i Karesuando, Jukkasjärvi
och Gällivare. Henrik Blind berättade om detta arbete och läste upp motiveringen.
Vi hade hört om Coronaviruset men marknaden passerade lugnt. Situationen
idag, i slutet av mars, är annorlunda. Även här är de flesta evenemang inställda, få
besökare kommer hit. Vi har förmånen att kunna vistas ute och ännu i ett vinterlandskap. Planerade aktiviteter som vi nu ställer in:
Mars
April
Maj

föredrag om Nordenskiöldsloppets historia med Olle Backman
mat och matkultur med Per Huuva
samisk tideräkning med Ingela Bergman

De två senare programmen hoppas vi kunna genomföra till hösten i stället.
När så mycket är osäkert har vi ambitionen att informera om kommande
aktiviteter via hemsidan först och främst. Där kommer att finnas mer att läsa i årsmötesprotokollet. Vi hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna och hur den nya
styrelsen ser ut kan du också läsa där.
Kom gärna med förslag på föredrag eller andra aktiviteter.
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