
 

Välkommen till Nordenskiöldsveckan i Jokkmokk! 
Här hittar du några av de kulturevenemang som finns att uppleva under tiden 10-16 april 2017, alltså under samma vecka som vi 

laddar upp för Red Bull Nordenskiöldsloppet. För mer info, se evenemangskalendern på www.jokkmokk.se. Red Bull Norden-

sköldsloppet/Leader Polaris har också samlat spännande aktiviteter på en egen webplats: firapaskijokkmokk.wordpress.com. 

This is a brief calendar of events for Nordenskiöld Week in Jokkmokk, April 10 – 16, 2017. For more detailed information, please 

go to the calendar on www.jokkmokk.se. Red Bull Nordenskiöldsloppet also have a site for this week’s activities in English on 

firapaskijokkmokk.wordpress.com. 

 

Måndag 10 april kl. 19.00 
Musik/Music: Daniel 
Wikslund & band  
Ája Sparbankssalen, Lärarg. 1 
Här får vi uppleva Sveriges 

nordligaste riksspelman med sitt 

medryckande band, som bjuder på en 

blixtrande uppvisning med 

fiolackompanjerad sång och 

vardagsnära vispoesi. Daniel 

Wikslund är högaktuell som en av de 

dansande tornedalingarna i TV-serien 

Bastubaletten. 

 Förköp på biblioteken i 

Jokkmokk och Vuollerim: 120 kr  

Biljetter vid entrén: 150 kr. Fika 

ingår i priset. 

 Arr: Kultur & Fritid 

 

Tisdag 11 april kl. 15.00 
För barn: Biomatiné: 
Babybossen, svenskt tal  
Folkets Hus Jokkmokk  
Den nya DreamWorks-animerade 

komedin Babybossen är berättelsen 

om hur nykomlingen i familjen kan 

vända upp och ner på hela ens 

tillvaro – men inte som man först kan 

vänta sig av en baby. Fr 7 år. 100 kr. 

 Arr: Folkets Hus Jokkmokk 

 

Onsdag 12 april kl. 19.00 
Bio: Sameblod  
Folkets Hus Jokkmokk 
Elle Marja går på samisk internat-

skola men drömmer om ett annat liv, 

långt borta från bybornas hårda ord 

och förakt Hon bestämmer sig för att 

lämna allt och bli svensk. Hon stjäl 

sin svenska lärarinnas kläder och 

identitet och rymmer till Uppsala.  

Fr. 11 år. 100 kr. 

 Arr: Folkets Hus Jokkmokk 

 

Fredag 14 april kl. 13.00 
Föredrag: Olle Backman om 
Nordenskiöldsloppet 1884  
Ájtte Svenskt fjäll- och 
samemuseum 
Det var i Jokkmokk det började, år 

1884... Kom och lyssna på berättelser 

om hårdingar från förr! Författaren 

Olle Backman berättar om Norden-

skiöldsloppet år 1884 - historien om 

världens hårdaste skidtävling. 

Kostnadsfritt! 

 Arr: Ájtte Musei Vänner 

 

Friday April 14, at 2.30 pm  
Lecture in English: The Story 
of Nordenskiöldsloppet  
Ájtte Svenskt fjäll- och 
samemuseum  
It all started i Jokkmokk, in the year 

of 1884... Come listen to stories 

about hard core skiers från 

yesteryears! Olle Backman tells the 

story about the first Nordenskiöld 

Ski Contest - the longest ski contest 

in the world that took place in 1884! 

Free entrance. 

 Organized by Ájtte Musei Vänner 

 

Lördag 15 april kl. 20.00 
Musik/Music: Gruvorkestern  
Café Gasskas 
”Must & Energi till Folket!” är 

Gruvorkesterns devis, och 

repertoaren består av Nationalteatern, 

Cornelis, Vysotskij, Roffe Ruff, rock 

& blues m.m. Entré: 50 kr 

  Arr: Skabram Musikförening 

 

 

 
 
Söndag 16 april kl. 13.00 
Föredrag: Skidans historia  
Ájtte Svenskt fjäll- och 
samemuseum 
Föreläsning om skidans historia av 

arkeolog och museichef Kjell-Åke 

Aronsson. Kostnadsfritt! 

 Arr: Ájtte museum 

 
Sunday April 16, at 2.30 pm  
Lecture in English: The history 
of the ski  
Ájtte Svenskt fjäll- och 
samemuseum 
Lecture about the archeology and 

history of the ski, by the archeologist 

Kjell-Åke Aronsson. Free entrance.        

Organized by the Ájtte museum
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