För media
2021-08-24

Pressprogram för Sametingets invigning i
Lycksele den 1 september 2021
Plats: Jättetältkåta vid Umeälven i närheten av Hotell Lappland. OBS! Journalister och
fotografer har en egen ingång och en ”foto-fålla”.
Artister: Saara Hermansson, Inga-Maiia Blind, Jörgen Stenberg, Elin Teilus
Onsdag förmiddag kl. 09:00-11:30:
09:00

Platserna ska vara intagna i kåtan.
Vid entrén till Hotell Lappland möter Sametingets ordförande (väljs dagen
innan) kronprinsessparet, sametingspresidenterna, riksdagens talman Andreas
Norlén, kulturminister Amanda Lind, ärkebiskop Antje Jackelén samt
Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson. Promenad ner till
kåtan.

09:30

Samiska nationalsången sjungs på flera olika språk

09:35

Sametingets ordförande hälsar välkommen

09:40

Upprop av ledamöter
Sång Saara Hermansson
Sametingets styrelseordförande (väljs dagen innan) håller tal
Jojk Jörgen Stenberg
Ordförande lämnar ordet till särskilt inbjudna talare, bl a sametingspresidenterna och kulturministern
Jojk/sång Elin Teilus
Sametingets åttonde mandatperiod öppnas
Information om lunch och eftermiddagens arrangemang
Avslutande sång/jojk Inga-Maiia Blind

Ledamöterna går förbi DD.KK.HH Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel
och hälsar på avstånd.

11:45 – 13:15 Lunch på Hotell Lappland
Onsdag eftermiddag:
Kronprinsessparet på Gammplatsen, kl. 14:10-15:10:
14:10 – 15:10 På den gamla kyrkogården vid Gammplatsen möter kronprinsessparet den
samiske antikvarien Mikael Jakobsson, Gunel Rönér Douhan som är Lycksele
sameförenings ”äldstekvinna” och sameföreningens uppslagsverk om
samernas historia i området, samt Johan Sandberg McGuinne, lärare i
umesamiska, författare, konstnär, jojkare. Här återbegravdes kvarlevor av 25
individer den 9 augusti 2019 efter 70 år på museum (Läs mer:
https://www.sametinget.se/131941).
Därefter promenad till Skogsmuseet för visning av den samiska avdelningen
med bland annat Birger Nordins unika slöjdsamling med över 2000 föremål,
Hattas renskulpturer, ett knivhjul med 100 knivar och en monter med
silverföremål.
Samtidigt på Hotell Lappland, kl. 14:00-16:30:
14:00

14:40
15:20
15:50

Föreläsning om den nystartade utredningen om en ny rennäringslagstiftning,
ordföranden för den parlamentariska kommittén, justitierådet Eric M
Runesson.
Sametingsvalet – presentation av väljarundersökning, professor Ulf Mörkenstam, doktorand Ragnhild Nilsson.
Kaffepaus utomhus.
Föreläsning om arbetet med förberedelserna inför en samisk sanningskommission och de teman som det samiska folket anser är viktigast,
projektledare Marie Enoksson

Med reservation för förändringar. Se Sametingets hemsida för aktuell information.
Marie Enoksson, kommunikatör Sametinget tel. 070-310 09 94,
marie.enoksson@sametinget.se
Gällande eventuella förfrågningar om intervjuer med Kronprinsessparet i samband med
besöket hänvisas till Hovets informationsavdelning.
Ackreditering kan ske via Länsstyrelsen i Västerbotten: Ackreditering: Kronprinsessparet
besöker Västerbottens län 1–2 september - Länsstyrelsen Västerbotten (pressmachine.se)

