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Jokkmokks marknad efter 400 år

Jokkmokks marknad har varit en viktig mötes- och handels
plats sedan år 1605. Den har utan avbrott återkommit första 
helgen i februari. Idag är den också en turistattraktion som 
lockar människor från hela världen. För Jokkmokksbor har 
marknaden också påverkat tideräkningen. Man delar in året i 
tiden före och tiden efter marknaden. »Befolkningsökningen« 
i Jokkmokk är explosionsartad under marknadsdagarna, från 
ca 6 000 personer normalt till ca 40 000. Denna vintermark
nad som är den äldsta i världen har haft en viktig historisk roll 
i handeln i norra Sverige och samerna hade tidigt kontakter 
med köpmän från kusten.

Jag begav mig till Jokkmokk med bandspelare, kamera, anteck- 
ningsblock samt Jokkmokks marknads program för 2007 under 
armen. Mitt uppdrag var att göra en etnologisk dokumentation 
som skulle användas i Nordiska museets utställning Säpmi. Jag 
skulle intervjua och anteckna, spela in ljud och fotografera. Jag 
skulle också köpa in produkter. Moderna kulturmöten stod i cen
trum för mitt intresse, liksom blandningen och omvandlingen 
av materiella och immateriella uttryck och identitetsmarkörer.

LIS-MARI HjORTFORS
är lulesame och etnolog 
med anställning inom den 
pedagogiska verksamheten 
på Skansen. Hon har också 
medverkat i produktionen av 
Nordiska museets utställning 
Såpmi.
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Marknaden består idag av två delar, en historisk marknad från 
måndag till onsdag och den »vanliga marknaden« från tors
dag till lördag. Den stora invigningen för den andra delen är 
på onsdagskvällen och det finns ett stort och brett utbud av 
kulturaktiviteter: föredrag, slöjd- och konstutställningar, folk
musik, bildvisningar, dans, konserter och revyer. Programmet 
är alltid fullmatat.

Med min dokumentationsutrustning i beredskap gick jag på 
föreläsningar, dräktvisningar, utställningar med sameslöjd och 
samedans. Jag besökte också en del samiska konserter och sa
miska berättarstunder på scen och i tältkåta. Jag spelade in, an
tecknade och tog ett par hundra fotografier. De personer jag 
intervjuade berättade om marknadens betydelse både speciellt 
för dem och i allmänhet. Så här sa några av dem:
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Arild Skaltje, Muorjeuaara

Det här är tredje året jag står här på Jokkmokks marknad och säljer ren
kött med mera. Jag har sålt hemifrån, det harinte blivit att jag har eta
blerat mig här i Jokkmokk förrän nu. Däremot har jag varit på Gällivare 
marknad sedan jag startade 1993. Där har jag hållit på, men min största 
avsättning det är att jagskickar ut renkött till Mellansverige, Mälardalen 
och lite varstans. Jag jobbar ensam och med små volymer. Jag försöker 
bygga upp ... via kvalitén på renköttet vill jag få avsättning för mina 
produkter. Det är ju intressant att träffa folk och när det kommer kunder 
som är intresserade. Jag tycker det är värdefullt att man kan berätta vad 
renen äter, vad den har livnärt sig av, hur den beter sig. Det är ett djur
slag som är ute i skogen året runt så att säga. Det är faktiskt väldigt kul 
att hålla på. Men rent försäljningsmässigt, vad jag säljer på ett år, så har 
den inte så stor betydelse men det är ett väldigt fint tillskott. Marknaden 
vill jag inte missa, eftersom jag har byggt en ganska fin kundkrets som 
återkommer. Jag tycker det är utvecklande att samiska entreprenörer tar 
hand om sina egna produkter och förädlar dem.
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Andreas Jansson, Kiruna

Gemenskapen finns här och vi får umgås den 
här helgen. Nästan alla går på samedansen 
och den har ju alltid varit två dagar, alltså fre
dag-lördag. Då får man ju komma ut och dansa 
och lyssna på musiken och vissa år har vi haft 
samer som har spelat och då har de jojkat. Man 
är påpassad av turister, tv-team, fotografer och 
tidningar. Alla vill ju ha den där bilden när man 
har kolten på sig. Det kanske inte fotas rätt bild 
just då, man måste alltid vara trevlig och glad, 
det blir ett sådant tryck på en när man har kol
ten på sig. Framförallt man måste vara väldigt 
försiktig överallt.

Katarina Kielatis, Porjus och Luleå och 
Elina Israelsson, Gällivare och Stockholm

(elina) Det är jättekul att träffa alla igen för att man samlas 
ju inte så ofta på samma ställe. Så därför är det roligt när alla 
väl samlas och bara har kul och träffas och det. Det är det 
som är det allra bästa. Men Jokkmokk lär ju alltid vara nå
gonting, en tradition som man kommer tillbaka till varje år. 
Oavsett vad man är så kommer man ju alltid hit det är ju här 
man har vuxit upp. Det är tradition.

(katarina) Ja, det är alltid kul att lära känna nytt folk. 
(elina) Man knyterju som kontakter över hela Såpmi. 

Det är det som är så roligt. Man lär känna nya människor 
varje gång.

(elina) Den samiska kulturen är ju som en del avens 
personlighet. Så jag tycker det känns viktigt det härmed att 
lära känna, hålla kontakten med andra, hålla språket igång 
och det är kul att ta på sig kolten och titta på vart alla kom
mer ifrån.

(katarina) Hela livet, ända sedan jag var liten har jag varit 
här på marknaden.
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