
- Jokkmokks marknad är så viktig att tideräkningen 
består av ett före och efter marknaden, säger 2019 
års Asa Kitok pristagare. 
 Som barn såg jag fram emot att se allt nytt och 
ovanligt! Leksaker, korgar, samisk slöjd, pälsar, 
skinn, tavlor och massor av godis. Ibland var det 
uppvisningar av ovanliga hantverk, minns en gubbe 
som gjorde motorsågsskulpturer och i Holmboms 
verkstad stod en farbror och blåste glas. Det var en 
annan tid. Vi barn gick med föräldrarna på bön. Det 
kändes mysigt att vara tillsammans och häftigt att 
vara i kyrkan. 
 I ungdomsåren blev det mycket dans i Folkets Hus 
med popstjärnor som the Shanes. 
 - Tecknaren Rolf Lidberg hade utställningar på 
Östra skolan. Han var mest känd som ”trollmålaren” 
och ritade till våra pojkar, säger Gunhild. Ett fint 
minne.
 - Jag bytte yrke som vuxen och blev slöjdare på 
heltid. I 25 år ställde jag ut och sålde på marknaden.  
 - Något jag aldrig missar är utställningen på Sam-
ernas. De unga slöjdarna är duktiga och jag hoppas 
att många fortsätter. 
 - Yrket som slöjdare har varit en dörröppnare som 
fört mej till spännande platser, intressanta människor 
och gett plats för skaparglädje i mitt liv.
Efter Asa Kitok-stipendiet bestämde jag mej för att 
göra en utställning med både sånt jag skapat tidigare 
och helt nyproducerat. Det känns bra!
 Jag fortsätter träffa gamla vänner och slöjdarkom-
pisar på marknaden. Och bara njuter av allt; fina 
utställningar, god mat och bra musik.

Ságastallam 2019 Asa Kitok stipändajn.
- Jåhkåmåhke márnán la ájnas ájggelåhko, åvddåla 
ja maŋŋela márnána, javllá 2019 Asa Kitok vuojtte. 
Mánnán vuorddiv gájkka ådåsijt ja sierralágátjijt 
vuojnnet!
 Sjattaj ájn vil suohttasabbo  gå ållessjattugin 
virgev målssuv ja ållesájggáj duodjuhatjiv.
 - 25 jagev márnánin vuobddiv ja iejvvijiv muv 
Jåhkåmåhke rádnajt ja ietjá rádnajt.
 Sámij Åhpadusguovdátja  vuosádusáv iv goassak 
vajálduhte. Ådå duodjára li nåv smidá ja doajvov 
moattes joarkki duodjuhit.
 - Virgge duodjárin la munji uvsajt ráhpam, miella-
giddis bájkijn lav mannam, iejvvim geldulasj ulmutjijt 
ja muv iellemin la hábbmimávov vaddám.
 Maŋŋel Asa Kitok-stipända  mierrediv vuosá-
dusáv dahkat duojij  majt lav åvdebut duodjuham ja 
ådå duojij.  Riek buoragit dåbddu!

VAD BETYDER JOKKMOKKS MARKNAD FÖR DEJ 
GUNHILD TJIKKOM, 2019 ÅRS ASA KITOK STIPENDIAT? 
Vi stör mitt i utställningsförberedelserna med en intervju.
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ASA KITOK 
1894-1986

Torsdag 6/2 klockan 08.00

Sameslöjdstiftelsen; ett 
annorlunda bygge. Hur 
arkitekturen växte fram.
Frukostföreläsning och samtal med Jan 
Bergfelt arkitekt SAR/MSA, Eva Bergfelt 
SIR/MSA. 08.00-10.00. Vi bjuder på 
frukostfralla med te/kaffe. Fri entré.

Välkomna till 
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 

Butiken firar 10 år!

Torsdag 6/2 klockan 14.00

Utdelningen av 2020 års 
Asa Kitok-stipendium.

6–8 februari

Möt slöjdare som 
ställer ut och säljer!
Läs mer på: www.sameslojdstiftelsen.com 

Lördag 8/2 klockan 14.00

Luorkijdit – från början. 
Liv Aira koreograf 
och dansare.
Med inspiration av Lulesamiskt område 
och ”samebyn mellan älvarna” bjuder 
dansaren Liv Aira in er till Sápmi. Ett 
stycke där publiken får resa genom tid 
och natur för att besöka allt ifrån renen 
till den värdefulla vattenkällan. 

Sameslöjdstiftelsens 
ordförande Solveig 
Labba delar ut 
stipendiet.



Butik & galleri: Porjusvägen 4

ÖPPETTIDER UNDER 
JOKKMOKKS MARKNAD
Torsdag 6/2: 08.00-17.00 
Fredag 7/2 10.00-17.00
Lördag 8/2 10.00-17.00

ÖVRIG TID: 
måndag-fredag kl. 13.00-17.00

Läs mer på: www.sameslojdstiftelsen.com

Torsdag 6/2 klockan 14.30

UTSTÄLLNING MED 
GUNHILD TJIKKOM 
6–28 FEBRUARI 
Vernissage med 2019 års Asa Kitok-
stipendiat Gunhild Tjikkom kl.14.30. 
Gunvor Guttorm, professor i Duodji, 
öppnar utställningen.

JURYNS MOTIVERING:
”Någon har sagt att eldplatsen är som 
ett bibliotek. Kring elden hörs gamla 
berättelser, ur dem skapas nya. För att 

elden inte ska slockna behövs ved och 
ris. Gunhild Tjikkom, Årets Asa Kitok-
stipendiat 2019 har sannerligen ett 
helt bibliotek av kunskap. Kunnandet 
är gediget, och grundar sig på livslång 
erfarenhet. Djup kunskap kräver en 
outtröttlig kunskapssökare och det 
är årets Asa Kitok stipendiat. Hennes 
föremål är excellent utförda och 
formgivna med en unik känsla för 
detaljer. Juryn finner i Gunhild Tjikkom 
en traditionell slöjdare och en utsökt 
förnyare med ett eget formspråk som 
är omisskännligt samiskt: elegant, 
funktionellt och tidlöst.”
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