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Arkivmaterial kopplat till Finland eller finska

Arkiv Gävleborg har:

- arkiv som handlar om humanitära insatser för Finland och finska barn under kriget.
I arkiven finns bland annat listor på finska barn som kom till Sverige och familjer som tog emot 
dem samt en del brev, ibland skrivna på finska. Det finns fler arkiv som är intressanta, bland 
annat Röda korsets olika arkiv eftersom organisationen var engagerad i mottagandet. Arkiven 
är fria att forska i men inte utlagda på internet. 

- stora arkiv från finska föreningar verksamma i Gävleborgs län (med ibland handlingar på 
finska):

. Finska klubben i Gävle, material från 1958 till 2008. Här finns bland annat klubbens 
medlemstidning på finska, Geflen Suomalainen från 1971 till 2001

. Finska föreningarna Södra Norrlands distrikt. Sträcker sig från 1958 till nutid.
Distriktets handlingar innehåller bland annat protokoll och information om lokala 
avdelningar/föreningar inom distriktet. Även dessa arkiv är fria att forska i men finns 
inte på internet.

Sök på ”Finland” respektive ”finska” i Arkiv Gävleborgs databaser så kommer listor över 
arkiven upp. 

Dokument i fokus

Artiklar med dokument och foton om finska krigsbarn och utbyten med Finland
under krigsåren. Använd sökordet ”finska” så kommer alla artiklarna upp.

Annars finns de här:

De finska barnens diet

Finska flyktingar till Ljusdal

Husmödrarnas finska resa

”Kiiruhda!” eller finska till husbehov 

714 000 kronor till finska barn

Arkiv Gävleborg • www.arkivgavleborg.se

Arkiv Gävleborg

https://databas.arkivgavleborg.se/index.php
https://databas.arkivgavleborg.se/index.php
http://arkivgavleborg.blogspot.com/
http://arkivgavleborg.blogspot.com/2014/01/de-finska-barnens-diet.html
http://arkivgavleborg.blogspot.com/2017/11/finska-flyktingar-till-ljusdal.html
http://arkivgavleborg.blogspot.com/2015/06/husmodrarnas-finska-resa.html
http://arkivgavleborg.blogspot.com/2016/09/kiiruhda-eller-finska-till-husbehov.html
http://arkivgavleborg.blogspot.com/2015/12/714-000-kronor-till-finska-barn.html
http://www.arkivgavleborg.se/
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Medlemstidningen arkivXet

I numret ”Gränslöst” finns två artiklar om finska flyktingbarn. En handlar om
flyktingbarn som kom till Ljusdal, Järvsö och Färila och en om de som kom till
Klockarsvedja gård i Forsa.

I nummer 2 2016 finns en artikel om finska krigsbarnet Jorma Rannikko byggd
på brev han skrev till familjen Tegelberg i Söderhamn.

Intervju med arkivbildare Irja Olsson som tilldelats Finlands främsta förtjänsttecken

Irja Olsson har genom sitt författarskap, journalistik och arbete i olika föreningar
brutit tystnaden och gett röst åt krigsbarn. Detta har delvis skett genom kontakter och samtal i 
Riksförbundet för Finska Krigsbarn och dess lokalförening Gävle-Dala, där finska krigsbarn 
delat med sig av sina erfarenheter. Hennes arbete för att stärka relationerna mellan Sverige 
och Finland har uppmärksammats av Finlands regering. Irja Olssons personarkiv bevaras på 
Arkiv Gävleborg.

Arkiv Gävleborg

http://www.arkivgavleborg.se/
http://www.arkivgavleborg.se/ta-del-av-arkiven/tidningen-arkivxet
https://arkivgavleborg.se/wp-content/uploads/2021/11/arkivxet3_2015.pdf
https://arkivgavleborg.se/wp-content/uploads/2021/11/arkivxet2_2016.pdf
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/kultur/tvarperspektiv/nationella-minoriteter/intervju-med-irja-olsson-sartryck-ur-arkivxet-nr-2-2021---arkiv-gavleborg.pdf


Hälsinglands museum • halsinglandsmuseum.se

Rosa Taikon var en av Sveriges mest framstående silversmeder och en samhällsdebattör
i frontlinjen för romers rättigheter. Med konsten som plattform kämpade hon outtröttligt mot 
diskriminering och för alla människors lika värde, tillsammans med sin syster Katarina Taikon.

Introduktionsfilm inför utställningsbesök (med undertexter)

”Rosa Taikon, konsten och kampen”, UR-föreläsning (med undertexter)

I nästan fem decennier verkade silversmideskonstnären och aktivisten Rosa
Taikon i Flor utanför Ytterhogdal i Hälsingland. Efter hennes bortgång 2017 donerades
ateljén till Hälsinglands museum, en donation som lagt grund för Hälsinglands museums nya 
basutställning. Här berättar Elin Thomasson, ansvarig för nationella minoriteter, om Rosa 
Taikons liv och gärning. Inspelat den 11 oktober 2021 på Hälsinglands museum i Hudiksvall. 

I utställningen Resandeliv påbörjas utforskandet av historien om romanifolket de resandes 
livsvillkor och sysselsättningar i Hälsingland. Det är en utställning som ger några glimtar av de 
resandes livsvillkor och sysselsättningar, främst i Ljusdals kommun.

Under 1800-talet var ett stort antal resandefamiljer skrivna i Ljusdal och sysslade ofta med 
hantverk och gårdfarihandel, en del av dem sögs också upp i den framväxande 
arbetarklassen. De kallades oftast för »tattare«, och i statliga utredningar och i den 
rasbiologiska propagandan på 1920-talet påstods Ljusdal ha en ovanligt hög andel »tattare« i 
sin befolkning.

Statens institut för rasbiologi och dess chef Herman Lundborg besökte därför de byar i Ljusdal 
som utpekades som »tattarbyar«. Tankeströmningarna om att människor var av olika »ras« 
leder till en mörk period av diskriminering och särbehandling, registreringar, 
tvångssteriliseringar, vräkningar och avhysningar, ibland efter direkta kommunala beslut.

Resandeliv är en unik utställning som för första gången sätter ljuset på förhållandena för 
resandebefolkningen i Hälsingland. Genom några berättelser om de resandes liv i 
Ljusdalstrakten för ungefär hundra år sedan skildras livsöden från en av våra nationella 
minoriteter.

Utställningen öppnar lördag 3 december kl 13.00 och invigs av Jon Pettersson och Sebastian 
Casinge från Frantzwagnersällskapet, som även varit delaktiga i produktionen. Sällskapet 
verkar bland annat för att bevara och revitalisera resandes kulturarv.

Lördag 3 december-lördag 25 mars 2023, Hälsinglands museum, Hudiksvall

Hälsinglands museum

Rosa Taikon - konsten och kampen (basuställning)

Resandeliv (tillfällig utställning)

https://halsinglandsmuseum.se/
https://www.youtube.com/watch?v=e0ExNZ84Px8
https://urplay.se/serie/225843-ur-samtiden-ilsbotacket-alftafyndet-och-rosa-taikon
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2022/resandeliv/
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2021/rosa-taikon/
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2022/resandeliv/
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I det äldre bondesamhället fanns många kringresande handelsmän
och hantverkare. Bland dessa återfanns romer eller personer som talade
det språk som idag kallas för romani chib. Romska grupper har varit en del
av det svenska samhället i över femhundra år. Trots detta har romer och resande
ständigt utsatts för diskriminering. Under 1900-talet kom den rasbiologiskt
motiverade politiken att slå hårt mot romska grupper. Denna del av vår historia är 
idag bristfälligt dokumenterad och flera museer arbetar aktivt med att åtgärda 
detta.

För att synliggöra romskt kulturarv har Hälsinglands museum och Romska 
kulturcentret i Malmö tillsammans tagit initiativ till den digitala bildsamlingen 
Romska bilder. Bildsamlingen är en räddningsinsats för att samla in, bevara och 
tillgängliggöra äldre fotografier med koppling till svenskromsk historia. 
Bildsamlingen skildrar svenska romers situation under den så kallade 
resandetiden, alltså den tid då svenska romer inte tilläts bli bofasta. Att inte få 
vara bofast innebar en ständig kamp för mantalsskrivning och skolgång. 
Bildsamlingen innehåller för närvarande ca 600 bilder där majoriteten finns 
tillgängliga för allmänheten via digitaltmuseum.se.

En digital utställning med samiska föremål.

Hälsinglands museum

Hälsinglands museums digitala utställning om samiska

namn och hantverk

Hälsinglands museums arbete med romska bilder

https://halsinglandsmuseum.se/
https://digitaltmuseum.se/021107858065/samiska-namn-och-hantverk
https://halsinglandsmuseum.se/projekt/romska-bilder/
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I föreläsningen "De första viktiga åren" ger professor emerita, Leena Huss en
bakgrund till varför en ska och hur en kan arbeta med det minsta barnets modersmål.
Denna digitala kompetensutveckling är en del av Kultur Gävleborgs projekt Bokstart 
Gävleborg.

Kultur Gävleborg har arbetat fram ett gratis språkpaket på varje minoritetsspråk (finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) till de allra yngsta barnen (0-3 år). Språkpaketen 
innehåller en bok att läsa tillsammans med barnet, ett informationsblad om hur en kan hjälpa 
sitt barn att utveckla språket samt läskompisen Bella, som kan göra bokläsningen mer 
levande.

Språkpaketen är en gåva från Region Gävleborg och finns att hämta på folkbiblioteken.

Länsstyrelsen Stockholms och Sametingets video om Region Gävleborgs arbete med 
språkrevitalisering (2022-06)

Reportage på Radio Romano (2021-12-01)

Intervju på P4 Gävleborg (2020-11-03)

Ett häfte på finska med en massa förslag på böcker för barn och föräldrar att läsa tillsammans. 
Böckerna i detta häfte följer barnets utveckling från cirka 3 års ålder till 6 års ålder. Häftet har 
kommit till för att uppmana och sporra till mer läsning.

De viktiga första åren -

Hur vi alla kan stötta 

barns flerspråkighet

Kultur Gävleborgs språkpaket

Kultur Gävleborg

Böckerna du inte får missa - 50 böcker att läsa innan du fyller 6 år

Kirjat, joita et halua ohittaa - 50 kirjaa, jotka on luettava ennen kuin

täytät 6 vuotta

https://www.regiongavleborg.se/kultur
https://www.helgebiblioteken.se/web/arena
https://www.minoritetsutbildning.se/kapitel-5/#5-3
https://sverigesradio.se/artikel/romane-ksionzki-tikne-chavorenge
https://sverigesradio.se/artikel/7590859
https://www.regiongavleborg.se/barnsflersprakighet
http://www.regiongavleborg.se/sprakpaket
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/kultur/verksamhetsomraden/barn-och-unga/50-listan/50_bocker_finska.pdf
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“Kommer du till julen
kommer du då hem
tillbaks till landet
där du blev till för länge sen”

Ingen låt sätter ord på känslan inför julen lika hjärtskärande som Iiris Viljanens Brevväxlingar. 
Det kritikerrosade albumet En finsk jul släpptes 2020 och åkte på hyllad turné 2021. Nu är det 
dags att uppleva julens mest vemodiga julkonsert igen!

En finsk jul fångar känslan av storhelgen. När allting stannar upp för några dagar, och man 
träffar - eller inte träffar - sin familj. När man tänker lite extra på de som gått bort och inte finns 
med oss längre. Känslan av tiden som går och har gått.

Onsdag 21 december kl 19.00, Kulturcentrum Sandviken, Musikverket, Sandviken. Fri entré.

Iiris Viljanen - En finsk jul (konsert)

Kultur Gävleborg

https://www.regiongavleborg.se/kultur
https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum.4.4705ee7e12bee82ae2180004762.html
https://www2.sandviken.se/sv/evenemanget/2131867/liris-viljanen-en-finsk-jul/detaljer?search=s%3D20221221&filter=d%3D20221221
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Falnande språk - ur Finnskogen. Del 1, introduktion till projektet

Falnande språk - ur Finnskogen. Del 2, residensresan

Falnande språk - ur Finnskogen. Del 3, konstnärsintervjuer

Falnande språk - ur Finnskogen. Del 4, historisk och tematisk bakgrund

Malin Lin Nordström, Jag går i cirklar för att komma fram till dig, 2022

”Jag har aldrig hört något liknande förut” - ett uttalande man ofta hör om Anna Fält.
Det är ovanligt att höra människorösten bara sjungandes. Folksångstraditionen
erbjuder många uttryckssätt för det mångsidiga instrument som rösten är.
Inga andra instrument är nödvändiga.

Anna Fält framför sånger ur de skandinaviska och finsk-ugriska traditionerna samt eget 
material i form av tonsättningar av urgamla besvärjelser, vallssånger, jojk, vaggvisor, 
berättelser från Finnskogarna och de nordiska landskapen.

Anna Fält (f. -84) är född, uppvuxen och utbildad i Finland och har bott och arbetat i Sverige 
sedan 2012. Hon är examinerad inom pop/jazz musik, folksångs-pedagogik samt har en 
master i nordisk folkmusik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Som soloartist jobbar 
Anna mest inom Sverige och Finland men också i övriga Europa. Hon ger kurser och 
workshops, komponerar musik för olika föreställningar, tar uppdrag som programledare för 
Sveriges Radio samt forskar inom folkmusik.

Konserten livestreamades och spelades in 10 oktober 2020 på Musikhuset, Gävle.

Sarri och Sanna har varit bästa vänner ända sedan de var barn. I detta kärleksfulla porträtt 
följer vi dem när de bakar joulutorttu (finska julstjärnor) och minns sin uppväxt i Ockelbo, och 
känslan att vara varken svensk eller finsk, men ändå både och. Skrattet möter allvaret i denna 
kortdokumentär i regi av Julia Qvarnström.

Kortfilmen är en del i Svenska Filminstitutets projekt Glöd, tio kortfilmer där Sveriges urfolk och 
nationella minoriteter berättar sina historier. Kortfilmen fick under 2020 stöd av Kultur 
Gävleborg genom filmstödet ”Toppstöd för professionell kort och dokumentärfilm” (04:53, 
2020).

Finnskogarnas magi, besvärjelser och runosånger

- Anna Fält

(i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg)

Kultur Gävleborgs poddserie om Falnande språk

- ur Finnskogen. Ett nomadiskt och tematiskt interregionalt 

residensprojekt

Kultur Gävleborg

Julia Qvarnströms kortfilm Sarri ja Sanna

https://www.regiongavleborg.se/kultur
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/falnande-sprak-master?in=kulturgavleborg/sets/falnande-sprak-ur-finnskogen
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/falnande-sprak-residensresan-del-1?in=kulturgavleborg/sets/falnande-sprak-ur-finnskogen
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/falnande-sprak-konstnarsintervjuer-del-2?in=kulturgavleborg/sets/falnande-sprak-ur-finnskogen
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/falnande-sprak-historisk-bakgrund?in=kulturgavleborg/sets/falnande-sprak-ur-finnskogen
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/malin-lin-nordstrom-jag-gar-i-cirklar-for-att-komma-fram-till-dig-2022?in=kulturgavleborg/sets/falnande-sprak-ur-finnskogen
https://www.facebook.com/149924905025948/videos/333151417788887
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/konst/utstallningar-och-konstprojekt/konstprojekt/aktuella-konstprojekt/falnande-sprak/konsertperformance-finnskogarnas-magi-besvarjelser-och-runosanger---anna-falt/
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/sets/falnande-sprak-ur-finnskogen
https://urplay.se/program/217887-glod-sarri-ja-sanna
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Kultur Gävleborg har bjudit in gäster som på olika sätt arbetar i länet för att sprida kunskap och 
kultursatsningar om de nationella minoriteternas kultur och nationella minoritetsspråk.

Tinne Wennerholm, verksamhetsutvecklare bibliotek, berättar om Kultur Gävleborgs främjande 
av de nationella minoritetsspråken för barn.

Christopher Andersson Bång är frilansande musiker, spelar bland annat kontrabas och gitarr, 
sjunger, komponerar musik, författar texter och arrangerar konserter med eget skivbolag, med 
en längtan att få gräva djupare och förkovra sig i klezmermusikens fantastiska myller av 
melodier, rytmer, klanger och storslagna känslor.

Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt 
utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska 
material. Hon har gestaltat en resandehistoria i berättelsen om en nyfunnen familjebakgrund.

Skottes Musikteater har fört samtal med den tornedalska poeten Majvor Mäki Sjöberg om att 
läsa och tonsätta de dikter hon skriver. Tornedalssviten skapades.

Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det 
geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har 
hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt upp ett 
romanprojekt såväl språkligt som gestaltande.
I ett pågående forskningsprojekt undersöker hon hur Sveriges nationella minoritetsspråk 
framställs i bild och skrift i svenskläromedel för gymnasiet 

Ulla Ejemar, arkivchef på Arkiv Gävleborg, Ann Nilsén f.d. intendent/museipedagog på 
Länsmuseet Gävleborg och Kalle Zerpe, skådespelare och konstnärlig ledare för Skottes 
Musikteater, berättar om sina respektive arbete på temat finska krigsbarn.

Kultur Gävleborgs

poddserie om Sveriges

nationella minoriteters kultur

och nationella minoritetsspråk

Finska krigsbarn - Arkiv Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg

och Skottes Musikteaters arbete med temat

Kultur Gävleborg

Kultur Gävleborgs främjande av de nationella 

minoritetsspråken för barn

Christopher Andersson Bång och klezmermusik

Sandra Englunds konstnärliga utforskande av sin dolda resande identitet

Skottes Musikteaters uppläsning och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs dikter

Pia Mariana Raattamaa Visén, författare och språkforskare med tornedalska

och samiska rötter

https://www.regiongavleborg.se/kultur
http://www.regiongavleborg.se/minoritet/poddserie
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/finska-krigsbarn
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/christine-wennerholm-master?in=kulturgavleborg/sets/sveriges-nationella-minoriteters-kultur-och-sprak
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/christopher-andersson-bang?in=kulturgavleborg/sets/sveriges-nationella-minoriteters-kultur-och-sprak
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/sandra-englund?in=kulturgavleborg/sets/sveriges-nationella-minoriteters-kultur-och-sprak
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/skottes-musikteater-majvor-maki-sjoberg?in=kulturgavleborg/sets/sveriges-nationella-minoriteters-kultur-och-sprak
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/pia-mariana-raattamaa-visen?in=kulturgavleborg/sets/sveriges-nationella-minoriteters-kultur-och-sprak
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"Finska slingan" - Riksteatern Gävleborgs initiativ för att sprida finska teatergästspel

Tillsammans med Riksteatern nationellt, Riksteatern Gävleborg, Gävle, Hofors, Sandviken 
kommun, som är finska förvaltningsområden, teaterföreningar och finska föreningar i 
respektive kommun arrangeras två finskspråkiga scenkonstupplevelser per år.

I avsnittet samtalar övriga samverkansparter kring Finska slingan. Medverkande är:

- Agneta Svens, teaterkonsulent på Riksteatern Gävleborg 
- Eeva Östberg, strateg social hållbarhet med inriktning mot nationella minoriteter på Gävle 
kommun
- Elsa Kontturi, från Finska Klubben i Gävle
- Jonas Elverstig, intendent, Gävle Teaterförening.

Gävle kommuns arbete med romsk inkludering (2016-2020)

I avsnittet medverkar Abedin Denaj ordförande i Gävles Romska Förening och f.d. 
samhällsvägledare på Gävle kommun som var utvecklingskommun för romsk inkludering till 
och med sista juni 2020 (i samarbete med Folkteatern Gävleborg).

Gävle Symfoniorkesters föreställning "Finska hjärtan"

Gävle Symfoniorkesters violinist Tuulikki Nilsson Salo berättar om finsk musik, tango och 
föreställningen Finska hjärtan som streamades den 23 april 2020.

Länsmuseet Gävleborgs arbete med urfolket samernas historia

Maria Björck, avdelningschef/arkeolog på Länsmuseet Gävleborg, berättar om Länsmuseet 
Gävleborgs kartläggning av samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och 
skyddade.

Majvor Mäki Sjöberg, tornedalsk författare från Gävleborg

Majvor Mäki Sjöberg berättar om sina rötter, sitt minoritetsspråk (meänkieli) och sitt 
författarskap (i samarbete med Folkteatern Gävleborg).

Rosa Taikons samling på Hälsinglands museum

I avsnittet medverkar Elin Magnusson, ansvarig för minoritetsfrågor och romskt kulturarv på 
Hälsinglands museum. Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till 
Hälsinglands museum.

Lyssna på Lennart Rohdin, expert inom nationella minoriteter, Kristian Borg,
journalist och redaktör för Finnjävlarpodden samt de fyra moderatorer som
ledde seminarier med nationella experter, regionala kulturskapare och kulturaktörer.

Kultur Gävleborg

Kulturting Gävleborg 2019 i Hofors

https://www.regiongavleborg.se/kultur
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/finska-slingan
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/gavle-kommuns-arbete-med-romsk-inkludering
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/gavle-symfoniorkesterns-forestallning-finska-hjartan
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/lansmuseet-gavleborgs-arbete-med-urfolket-samernas-historia
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/majvor-maki-sjoberg-tornedalsk-forfattare-fran-gavleborg
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/rosa-taikons-samling-pa-halsinglands-museum
https://soundcloud.com/kulturgavleborg/kulturting-2019


Kultur Gävleborg • www.regiongavleborg.se/kultur

Sandra Englund upptäckte för några år sedan att hon tillhör resandefolket. Hon har konstnärligt 
utforskat identitetsskapande processer relaterat till sin egen släkt och dess fotografiska 
material. Vid den tillfälliga utställningen Om ett enda liv…? som ägde rum 23 oktober-21 
november 2021 på Länsmuseet Gävleborg presenterade hon resultatet av Kultur Gävleborgs 
konstnärliga uppdrag.

Se följande videon:

Sandra Englund presenterar sig själv

Sandra Englund presenterar resultatet av sitt uppdrag

Sandra Englund berättar om tekniken hon använt sig av

Minnesdagen - 100 år i skuggan av rasbiologiska institutet (2022)

Pia Mariana Raattamaa Visén har studerat både skönlitteratur och sakprosa rörande det 
geografiska området och de samiska och tornedalska kulturerna och språken. Bland annat har 
hon sökt efter myter och mytiska figurer. Hon har vidareutvecklat, bearbetat och byggt upp ett 
romanprojekt såväl språkligt som gestaltande. En del av den texten (”Stygn”), nämligen 
inledningen till romanen, i något bearbetad form, har presenterats för Kultur Gävleborg som sitt 
bidrag. I texten framträder nu i skönlitterär form historiska händelser som sätter spår i språk 
och identiteter genom generationer som rör sig mellan och över gränserna för minoriteterna 
och majoriteten.

Kultur Gävleborg

Sandra Englunds konstnärliga uppdrag 2021

Pia Mariana Raattamaa Viséns konstnärliga uppdrag 2021

https://www.regiongavleborg.se/kultur
https://lansmuseetgavleborg.se/evenemang/om-ett-enda-liv/
https://www.facebook.com/kulturgavleborg/videos/273292777944116
https://www.facebook.com/kulturgavleborg/videos/585569139274887
https://www.facebook.com/kulturgavleborg/videos/406990917557360
https://www.youtube.com/watch?v=EdaMxLI-VX0
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/kultur/tvarperspektiv/nationella-minoriteter/stygn.pdf
https://www.regiongavleborg.se/kultur/tvarperspektiv/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak/romer---romani-chib/sandra-englunds-konstnarliga-uppdrag-2021/
https://www.regiongavleborg.se/kultur/tvarperspektiv/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak/pia-mariana-raattamaa-visens-konstnarliga-uppdrag-2021/


Kultur Gävleborg • www.regiongavleborg.se/kultur

Poeten och författaren Mona Mörtlund berättade 30 september 2020 om
den tornedalska minoriteten och språket meänkieli, om konsekvenserna av 
försvenskningspolitiken och hennes egen resa i sökandet av en språklig
och kulturell identitet.

I över femhundra år har romska grupper funnits i Sverige. Romsk historia är sedan

länge en del av svensk kulturhistoria, men källor som berättar om romers historia är få.

Romskt kulturarv finns i begränsad utsträckning representerad på museer i Sverige.

Samtidigt är tillgång till historien viktigt för att kunna bevara och utveckla sin kultur.

Elin Thomasson, minoritetsansvarig vid Hälsinglands museum, berättade

30 september 2020 om romsk historia i Gävleborg samt om Hälsinglands museums

arbete för att bevara densamma.

Lyssna på Bagir Kwiek som är Sveriges femte läsambassadör, med främsta fokus
på minoriteten romer. Uppdraget handlar om att sprida läslust och att verka för att
alla ska få samma möjligheter att hitta till litteraturen. Att verka läsfrämjande och
att genomföra läsfrämjande insatser tillsammans med minoriteten romer. 

Läsambassadören säger själv att han vill uppmuntra andra att aldrig ge upp,
aldrig sluta tro på att man kan göra det omöjliga möjligt. Han vill även vara en brobyggare 
mellan romerna och majoritetssamhället.

Föreläsningen livestreamades och spelades in 3 oktober 2020. Ett eftersamtal med Abedin 
Denaj, ordförande i Gävles Romska Förening, kompletterade föreläsningen.

Vid detta tillfälle lanserade Kultur Gävleborg sina språkpaket på varje minoritetsspråk till de 
yngsta barnen. Mer information på www.regiongavleborg.se/sprakpaket.

Kunskap är makt (i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg) och

lansering av Kultur Gävleborgs språkpaket

Mona Mörtlund - I staden viskade vi de gamla orden

(i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg)

Elin Thomasson - romsk historia

(i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg)

Kultur Gävleborg

https://www.regiongavleborg.se/kultur
https://www.facebook.com/watch/live/?v=371000330750793
https://www.facebook.com/G%C3%A4vles-Romska-F%C3%B6rening-289978134751750
http://www.regiongavleborg.se/sprakpaket
https://www.facebook.com/watch/live/?v=371000330750793
https://regiongavleborg.aventia.se/archive/67
https://regiongavleborg.aventia.se/archive/67


Skogsfinnar

Under 1600-talet kom många finska migranter till den svenska utmarken.
Länsmuseet Gävleborg arbetar bland annat med projektet Skogsfinnar i Hassela och kan med 
hjälp av arkeologi berätta om de skogsfinska lämningarna.

En husgrund vid Östra Kölsjön i Hassela finnmark
- Arkeologisk undersökning (rapport 2020, pdf)

Skogsfinnar I Hassela (föreläsning)

Ett skogsfinskt boställe i Alfta (föreläsning)

Länsmuseets arkeolog Maria Björck presenterar boken.

Medverkande bakom boken är: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Dalarnas 
museum, Länsmuseet Gävleborg, Västmanlands hembygdsförbund och fornminnesförening 
och Västmanlands Läns museum.

Söndag 4 december kl 12.00, Länsmuseet Gävleborg, Gävle

Länsmuseet Gävleborg • lansmuseetgavleborg.se

Länsmuseet Gävleborg

Boksläpp av boken Samiska spår - Dalarna, Gävleborg

och Västmanland

https://lansmuseetgavleborg.se/wp-content/uploads/2021/02/xlm_rapport_2020-15_A.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FNAYeuylqbQ&pbjreload=101
https://urplay.se/program/220066-ur-samtiden-lansmuseerna-berattar-ett-skogsfinskt-bostalle-i-alfta
https://lansmuseetgavleborg.se/evenemang/bokslapp/
http://lansmuseetgavleborg.se/
https://lansmuseetgavleborg.se/evenemang/bokslapp/


Ohtsedidh är ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför 
dagens renskötselområde. En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Mellansverige. 
Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Projektet är ett samarbete mellan de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland 
samt Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum.

Känner du till att det under lång tid har bott samer i Gästrikland och Hälsingland?

Utställningen Ohtsedidh berättar om samiska kulturyttringar i Mellansverige och visar hur vi 
kan hitta spår i landskapet efter samer som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har 
levt i våra trakter. 

Lördag 19 november-söndag 15 januari, Kulturhusets foajé, Hudiksvall

Länsmuseet Gävleborg, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum och Stene byaförening har gjort en 
arkeologisk undersökning av ett sockenlappboställe utanför Järvsö i Hälsingland finansierat av 
Länsstyrelsen Gävleborg (film, 2017).

Maria Björck, chef för kulturmiljö och arkeologi på Länsmuseet Gävleborg, berättar om statens 
försök att fördriva samerna till Lappland och fjällområdena. Detta protesterade samerna emot, 
men även bönderna som hade olika utbyten med samerna. Maria Björck berättar om en 
arkeologisk undersökning av ett så kallat sockenlappboställe och visar på fynd från platsen.

Spår efter samer men även förhistorisk kolning
(rapport 2022, pdf)

Lappens: ett så kallat sockenlappboställe från 1800-talet
- Arkeologisk undersökning (rapport 2021, pdf)

Lappatäkten - ett sockenlappboställe i Järvsö
- Arkeologisk undersökning (rapport 2020, pdf)

Samiska kulturmiljöer i Gävleborgs län (rapport 2017, pdf)

Länsmuseet Gävleborg • lansmuseetgavleborg.se

Ohtsedidh - Samiska kulturyttringar i Mellansverige

Länsmuseet Gävleborg

Arkeologisk undersökning av sockenlappbostället

utanför Järvsö

Sockenlappbostället i Järvsö (föreläsning)

Arkeologisk undersöknings rapporter

Ohtsedidh - Samiska kulturyttringar i Mellansverige

(vandringsutställning)

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Uppleva-och-gora/Kulturhuset-Glada-Hudik.html
https://lansmuseetgavleborg.se/wp-content/uploads/2022/11/xlm_rapport_2022-30_A.pdf
https://lansmuseetgavleborg.se/wp-content/uploads/2021/04/xlm_rapport_2021-09_Lappens_A.pdf
https://lansmuseetgavleborg.se/wp-content/uploads/2021/03/xlm_rapport_2020-08_A.pdf
https://lansmuseetgavleborg.se/wp-content/uploads/2021/02/Rapport_2017-09_Samiska-kulturmiljo%CC%88er.pdf
http://lansmuseetgavleborg.se/
https://www.ohtsedidh.se/
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GdLzddhWsCM&app=desktop
https://urplay.se/program/220063-ur-samtiden-lansmuseerna-berattar-sockenlappbostallet-i-jarvso
https://lansmuseetgavleborg.se/se-gora/utstallningar/ohtsedidh/


Majvor Mäki Sjöberg kommer från Tornedalen och i hennes poesi speglas minnen och 
erfarenheter därifrån. I Tornedalssviten har Ove Andersson och Mats Jadin komponerat musik 
till några av Majvors dikter. Stina Zacco Andersson läser.

Det är resultatet av ett av de konstnärliga uppdrag kopplade till Sveriges nationella minoriteters 
kultur och språk som Region Gävleborg lyste ut våren 2021.

Publicering: februari 2022.

Publicering: oktober 2021.

Skottes Musikteater

Skottes Musikteater • www.skottesmusikteater.se

Tornedalssviten, Skottes Musikteaters tolkning

och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs poesi

Skottes Musikteaters delredovisning i en video om tolkning

och tonsättning av Majvor Mäki Sjöbergs poesi

http://www.skottesmusikteater.com/
https://lnkd.in/e2bxfJME
https://www.youtube.com/watch?v=NvbYjHg91Q0


Region Gävleborgs uppmärksammande av spåren

av Sveriges nationella minoriteter i Regionarkivet •

www.regiongavleborg.se/regionarkivet

Under Minoritetsveckan i Gävleborg frågade Kultur Gävleborg Regionarkivet om Sveriges 
nationella minoriteter på något sätt finns representerade bland dessa handlingar. Det var 
startskottet på ett omfattande återsökningsarbete efter vilka spår de nationella minoriteterna 
har lämnat efter sig i regionens arkiv.

Regionarkivet brukar beskrivas som inte bara regionens utan hela Gävleborgs minne. Här 
finns arkivhandlingar från 1700-talet fram till idag som berättar om hur Gävleborg utvecklades 
från ett renodlat skogs- och jordbrukssamhälle utan vare sig organiserade väg- eller 
järnvägsnät till ett enat, utvecklat län med organiserat utbildningsväsende, hälso- och sjukvård, 
social- och omsorgsverksamhet, kulturinstitutioner, infrastruktur och samhällsservice. Om det 
någonstans borde finnas äldre spår efter Sveriges nationella minoriteter så vore det just i 
regionarkivet.

Som så ofta med arkiv vet en inte alltid vad som finns förrän man börjar leta efter det, så även
i detta fall. Eftersom Gävleborg ingår i förvaltningsområdet för det finska språket inleddes 
sökandet med att söka spår efter de finländska medborgare som kom som flyktingar till 
Sverige under andra världskriget. Av dessa blev många kvar i Sverige även efter krigsslutet, 
vissa för resten av sina liv.

Återsökningsarbetet ledde bland annat till patientjournaler avseende finska krigsbarn och 
Medicinalstyrelsens cirkulär om hur man borde ta emot flyktingarna i samband med deras 
ankomst.

Läs Regionarkivets publicering ”Sveriges nationella minoriteter - spåren i Regionarkivet”.

Regionarkivet

Gävle sjukhusområde som det såg ut då Finlandsavdelningen inrättades här på 1940-talet. Hit 
kom de finska krigsbarnen för att tvättas, undersökas och, i den mån de behövde vård, 
inskrivas på en vårdavdelning innan de vidareplacerades ut i fosterfamiljer (bildkälla: Reimers 
Gefle. Fotografiet ingår i arkivet efter Gävle sjukhusmuseum som förvaras i Regionarkivet)

https://www.regiongavleborg.se/regionarkivet
https://www.regiongavleborg.se/om/organisation/Koncernledning/regionarkivet/Manadens-bild/sveriges-nationella-minoriteter--sparen-i-regionarkivet/


Information om
Sveriges nationella minoriteters

rättigheter, kultur
och nationella minoritetsspråk

finns på
www.regiongavleborg.se/minoritet

http://www.regiongavleborg.se/minoritet

