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INBJUDAN 

Konferensen Duodje genom arkiven  
 

Vi gör ett nytt försök att samlas för att samtala om duodje och arkiv 

 

9-10 maj 2022, i Sparbankssalen Ája, Ájtte museum. 

 

AIDA, Arctic Indigenous Design Archives är ett interregionalt samarbete 

mellan Samearkivet i Inari, Sámi allaskuvla/Samisk Högskola i 

Kautokeino och Ájtte museum. Inom projekt har vi etablerat slöjdares 

och konstnärers enskilda arkiv. Vi har reflekterat över hur dessa arkiv kan 

nå en publik och hur vi vid institutionerna kan förändra våra arbetssätt för 

att kunna anpassas till duodjins premisser. Konferensen utgör ett avslut 

för projektet som pågått sedan 2019. Vi vill samla några av dem som 

genom åren deltagit men vi vill samtidigt visa på vägar framåt.  

Direkt i anslutning inleds nästa konferens Sijddasim – En konferens om 

återlämning av samiska kvarlevor den 10–11 maj. Konferensen har 

fokus på en dialog om erfarenheter kring repatriering av mänskliga 

kvarlevor. Samtidigt blickar man framåt och diskuterar stöd och riktlinjer 

för ett fortsatt arbete. 

Den 12 maj är det konsert med Jon Henrik Fjällgren på Folkets Hus. 

Det är således upplagt för en vecka med konferenser, utställningar och 

konserter i Jokkmokk.  

Bures boahtin miellagiddevaš beaivái! Välkomna! 
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Praktisk information 

Konferensen hålls i Sparbankssalen Ája på Ájtte museum den 9-10 maj.  

Anmälan: Anmälan görs till Elina Kuhmunen elina.kuhmunen@ajtte.com 

Sista anmälningsdagen 29 april.  
 

Avgift: Konferensavgift är 100 kr och inkluderar kaffe och tilltugg. 

Konferensavgift plus konferensmiddag den 9 maj kostar 600 kr. 

Konferensmiddagen består av helstekt reninnanlår och créme brulée till 

desert. 

Vänligen sätt in antingen 100 kr eller 600 kr på Bankgiro 874-2165 eller 

om du betalar från utlandet Swiftcode/BIC:SWEDSESS 

IBAN:SE7380000826440437473655. OBS: Märk betalningen “Duodje”. 

Resa: Jokkmokk går att nå via bil, buss, tåg. Närmaste flygplats är Luleå 

och Gällivare. Busstaxi i anslutning till några avgångar finns. För att boka 

resa kan man vända sig till SN Resor i Jokkmokk via info@snr.se. 

Logi: Vi har en överenskommelse med hotell Jokkmokk, 

info@hoteljokkmokk.se. Bokar ni rum där och anger bokningskoden 

Konferens Ajtte erhåller ni 20 % rabatt på boendet. Men det finns även 

andra boendealternativ i Jokkmokk. 

Vänliga hälsningar och välkomna 

Anna Westman Kuhmunen anna.westman@ajtte.com 

Elina Kuhmunen elina.kuhmunen@ajtte.com
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