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8 - Romernas nationaldag

Kvartalets högtider

Mars

April

Maj

Den romska flaggan.

Flaggan som är delad i blått och grönt, vilket står för 

himlen och jorden, är belagd med ett rött hjul (chakra) 

med sexton ekrar. Detta hjul symboliserar den 

kringresande traditionen hos romer.

5-13 - Pesach ( ַסחפ ֶּ , till minnet 

av judarnas uttåg ur Egypten 

och befrielse från slaveriet)

Blå davidsstjärna med blå menorah i mitten på en vit 

bakgrund. De är två vanliga symboler för 

judendomen.



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


Gävle kommun • www.gavle.se

Evenemangskalender om sverigefinsk kultur

Tapahtumakalenteri

Tietoa suomen kieleen, ruotsinsuomalaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvistä 
ajankohtaisista tapahtumista Gävlessä.

Gävle kommun

http://www.gavle.se/
https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-politik/kommunens-organisation/finskt-forvaltningsomrade/tapahtumakalenteri/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gavle.se%2Fkommunens-service%2Fkommun-och-politik%2Fkommunens-organisation%2Ffinskt-forvaltningsomrade%2Ftapahtumakalenteri%2F&data=05%7C01%7Cfrederic.thiabaud%40regiongavleborg.se%7C71f0c6481c854322257508db14d7cec6%7C414f742c509b41229fc7f9ccb5ad6ecb%7C1%7C1%7C638126689351499934%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CIXWkMh07CRz0OfgSnX20bCyyd5e%2Bo2zb0P1NgnKeh0%3D&reserved=0


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/


Hälsinglands museum • halsinglandsmuseum.se

Vid Kulturting Gävleborg 2023 kommer Sebastian Casinge från Frantzwagner Sällskapet
att presentera Hälsinglands museums arbete med att kartlägga de resandes kulturarv i länet, 
som fortsättning till utställningen Resandeliv.

Föranmälan till Kulturting Gävleborg krävs.

Lördag 22 april, kl. 13.00-13.45 och 14.00-14.45, Sandvikens kulturcentrum, Sandviken
Fri entré

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 museums digitala utställning om samiska

namn och hantverk

Hälsinglands museums arbete med romska bilder

Hälsinglands museum

Insamling av immateriellt kulturarv - om crowdsourcing

Kartläggning av de resandes kulturarv (seminarium)

https://halsinglandsmuseum.se/
https://www.regiongavleborg.se/kulturting
https://www.frantzwagner.org/
https://halsinglandsmuseum.se/utstallningar/2022/resandeliv/
https://sandviken.se/kulturfritid/kulturcentrum.5557.html
https://digitaltmuseum.se/021107858065/samiska-namn-och-hantverk
https://halsinglandsmuseum.se/projekt/romska-bilder/
https://www.regiongavleborg.se/kulturting
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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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Sverigefinska Riksförbundet, RSKL, Södra Norrlands distrikt arrangerar i år den 65:e 
kulturdagen med de finska föreningarna i regionen.

Invigningskonsert med Minna Lindblad (tvärflöjt) och Mattias Lund (piano).
Avslutningskonsert med Juha Syri (gitarr) och Pekka Takula (dragspel).

För mer information, kontakta Hannele Kumpulainen (072-222 11 72)

Lördag 13 maj kl. 13.00, Folkets Hus och Park Hofors, lokal Valhall, Hofors. Fri entré.

Tiedot suomeksi:

RSKL:n Etelä Norrlannin piirin
Kulttuuripäivä
Mahdollisuus ruokailuun klo: 12.00-13.00
Klo 13.00
Minna Lindblad ja Mattias Lund
Ruotsinsuomalaista ohjelmaa
Pekka Takula ja Juha Syri
Vapaa pääsy koko päivä!
Tervetuloa!
Hofors Suomi Seura ja RSKL:n ENP

Lisätietoja:
Hannele Kumpulainen 072-222 11 72 

Kulturdag i Hofors med de finska föreningarna i 

regionen (konserter)

Kultur Gävleborg

https://www.regiongavleborg.se/kultur
https://rskl.se/sv/foreningar/
http://www.folketshushofors.se/
https://rskl.se/sv/foreningar/
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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

Julia Qvarnströms kortfilm Sarri ja Sanna

Kultur Gävleborg

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 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

Kultur Gävleborg

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.

Kulturting Gävleborg 2019 i Hofors

Kultur Gävleborg

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
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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.

Sandra Englunds konstnärliga uppdrag 2021

Pia Mariana Raattamaa Viséns konstnärliga uppdrag 2021

Kultur Gävleborg

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/
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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.

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.

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) 

Lämningar efter finska bosättningar i Stugubacken i Åmotskogarna (kort video)

Hitförda av krigets stormar. Under krigsåren kom mer än 4 000 barn till Gävleborg. Berättelsen 
om de finska krigsbarnen är en del av vår historia. Finska krigsbarn i Gävleborg.

Året är 1947. På järnvägsstationen i Gävle trängs en grupp flickor och pojkar vid en väntande 
tredjeklassvagn. Få har resväskor, de flesta bär sitt bagage i paket, inslaget i brunt 
omslagspapper. Men en sak har de alla gemensamt: adresslappen som hänger runt halsen. 
Adresslapparna avslöjar att det är barn från Finland, på väg hem till sina föräldrar efter att 
andra världskriget tagit slut.

T.o.m. fredag 17 mars visas utställningen på tidningsavdelningen, direkt till höger efter 
entrédörrarna, på Söderhamns stadsbibliotek, Söderhamn

Länsmuseet Gävleborg • lansmuseetgavleborg.se

Länsmuseet Gävleborg

Hitförda av krigets stormar - Finska krigsbarn i Gävleborg

(vandringsutställning producerad av Länsmuseet Gävleborg

i samverkan med Arkiv Gävleborg och Gävle Kommunarkiv)

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://www.youtube.com/watch?v=orlME6k9zoc
https://www.soderhamn.se/underwebbar/biblioteket/evenemang-pa-biblioteket/evenemang-bibliotek/2023-02-13-utstallning---finska-krigsbarn-i-gavleborg.html
http://lansmuseetgavleborg.se/
https://lansmuseetgavleborg.se/hitforda-av-krigets-stormar/


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.

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

Arkeologisk undersökning av sockenlappbostället

utanför Järvsö

Sockenlappbostället i Järvsö (föreläsning)

Arkeologisk undersöknings rapporter

Länsmuseet Gävleborg

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


I Det lyckligaste är att vara lycklig tecknas en personlig bild av Elis Sinistö (1912–2004) som 
var en DIY-konstnär och eremit vars hela livsfilosofi byggde på människokärlek. Med 
monologen vill finska Teater Avoimet Ovet hylla både Sinistö och teaterns egen skådespelare 
Taisto Reimaluoto, som ikläder sig rollen som Sinistö. Pjäsen korsbelyser Reimaluotos egen 
levnadshistoria och Elis Sinistös liv genom att vackert fläta ihop de två stora livsälskarnas 
berättelser.

Elis Sinistö föddes i Uleåborg 1912 och levde ett minst sagt händelserikt liv. Han var astrolog, 
byggare, arbetare, balettdansare, eremit, filosof, yogi, internationell stjärna, värdshusvärd, 
ufoskådare, nudist och pacifist. Han var dessutom vig som ett vilddjur och levde i sitt 
egenhändigt byggda paradis, Villa Mehu tills han blev 92 år gammal.

Även i Taisto Reimaluotos levnadskonst finns en glädje och lekfullhet som avspeglar sig i de 
roller han har valt att spela. På sitt sätt påminner den om de ljusa dragen i Sinistös utopi och 
människokärlek. På motsvarande sätt som Sinistö byggde upp sitt livsverk som en retreat för 
sökare och trötta resenärer bjuder Reimaluoto i sina föreställningar åskådarna på en viloplats 
att pusta ut och få intellektuell stimulans.

Det lyckligaste är att vara lycklig är ett gästspel från Teater Avoimet Ovet och Lahtis 
Stadsteater. Produktionen hade premiär på Aino-scenen i Lahtis i februari 2022. På 
Riksteaterns turné spelas den på finska, och textas på finska och svenska.

Medverkande
Taisto Reimaluoto

Konstnärligt team
Manus: Taija Helminen
Regi: Hanna Kirjavainen
Scenografi: Pekka Korpiniitty
Ljusdesign: Jere Kolehmainen
Ljuddesign: Jere Kouhia
Kostymdesign och genomförande: Anne Svensk
Foto: Mitro Härkönen

Torsdag 27 april kl. 19.00, på Folkets Hus, Teatern, Hofors

Riksteatern Gävleborg • www.riksteatern.se/gavleborg

Riksteatern Gävleborg

Onnellisinta on olla onnellinen - Det lyckligaste är att vara lycklig

http://www.folketshushofors.se/
http://www.riksteatern.se/forening/riksteatern-gavleborg
https://www.riksteatern.se/forestallningar/onnellisinta-on-olla-onnellinen--det-lyckligaste-ar-att-vara-lycklig/202304271900-107060L


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


Sveriges Fängelsemuseum • sverigesfangelsemuseum.se

En tillfällig utställning med personliga berättelser från unga och vuxna romer i Gävle.

Utställningen avser att främja förståelse om mångfald och öka medvetenheten om den romska 
gruppen och deras bidrag till det svenska samhället.

Utställningen är gjord i samverkan med Gävleborgs Romska Internationella Förening (GRIF) 
och Diskrimineringsbyrån Gävleborg.

Vernissage lördag 1 april, kl. 13.00.

Lördag 1 april-lördag 15 april, entréplanet Gamla Fängelset, Hamiltongatan 1, Gävle

Sveriges Fängelsemuseum

Bortom stereotyperna - Röster från romer och resande idag 

(tillfällig utställning)

https://halsinglandsmuseum.se/
https://sverigesfangelsemuseum.se/
https://sverigesfangelsemuseum.se/


Den 27 januari varje år uppmärksammas förintelsens minnesdag runtom i världen. I år är det 
78 år sedan befrielsen av fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Bland krigets 
offer fanns främst folkgrupperna judar och romer som idag bägge är nationella minoriteter i 
Sverige. Regionarkivet har i samarbete med Kultur Gävleborg sökt efter spår från de nationella 
minoriteterna bland handlingarna i regionarkivet.

– I ett oansenligt brunt kuvert, instoppat mellan ett par inbundna kassaböcker, hittade vi några 
sedan länge bortglömda handlingar som visade sig bära på historien om hur kriget nådde hela 
vägen till Hälsinglands djupa skogar, säger Cajsa Sjösten, regionarkivet.

Regionarkivet

Region Gävleborgs uppmärksammande av spåren

av Sveriges nationella minoriteter i Regionarkivet •

www.regiongavleborg.se/regionarkivet

Månadens fotografi, mars 2023:
Utlänningslägret i Sunnerstaholm 

http://www.regiongavleborg.se/regionarkivet
https://www.regiongavleborg.se/om/organisation/Koncernledning/regionarkivet/Manadens-bild/tillsammans-kan-vi-hjalpas-at-att-minnas-andra-varldskrigets-och-minoriteternas-spar-i-regionarkivet/


Regionarkivet

Dr. Bonnert vid Moheds sanatorium rapporterar 1946 om de polska flyktingar vid 
Sunnerstaholm som undersökts för tuberkulos (TBC). Personuppgifter är maskade.

Region Gävleborgs uppmärksammande av spåren

av Sveriges nationella minoriteter i Regionarkivet •

www.regiongavleborg.se/regionarkivet

Under andra världskriget upprättades flera läger i Sverige som kallades slutna förläggningar 
eller interneringsläger. I Hälsingland upprättades några av dessa läger, bland annat i Rengsjö, 
Hälsingmo och Sunnerstaholm.

https://www.regiongavleborg.se/regionarkivet


Regionarkivet

Region Gävleborgs uppmärksammande av spåren

av Sveriges nationella minoriteter i Regionarkivet •

www.regiongavleborg.se/regionarkivet

Korrespondens mellan doktor Göran Haglund vid Sunnerstaholms utlänningsläger och doktor 
Rymer-Ruthén vid Moheds sanatorium. Handlingen finns i regionarkivet.

Lägret i Sunnerstaholm öppnade 1944 och stängdes ner i slutet av 1946. Lägrets utformning 
förändrades med tiden. Till en början fanns här bland annat estländska flyktingar, 
ingermanlänningar och senare tyska desertörer. En kort period var även den tyska legationen 
(det vill säga beskickningen, motsvarande konsulat eller ambassad) från Stockholm med 
familjer internerade på först Sunnerstaholm och senare i Axmar. Sunnerstaholm var på slutet 
ett öppet flyktingläger och kallades då utlänningsläger. Hit kom då människor som befriats från 
koncentrationsläger eller som lyckats fly. Bland annat kom Röda korsets vita bussar med 
flyktingar, de flesta polacker och judar, just hit.

https://www.regiongavleborg.se/regionarkivet


Sunnerstaholm och kopplingen till Moheds sanatorium

De bortglömda handlingarna som hittades i regionarkivet visade sig komma från 
Sunnerstaholms internerings- och utlänningsläger, bevarade genom kontakten med Moheds 
sanatorium. Under andra världskriget var spridningen av tbc, lungtuberkulos, fortfarande stor. 
Det närliggande sanatoriet i Mohed som drevs av landstinget fick i uppdrag att ta emot och 
undersöka de flyktingar som vistades på Sunnerstaholm. I handlingarna kan vi se att bland 
annat polska och ungerska judiska flyktingar lungröntgades, provtogs och följdes upp via 
Moheds sanatorium, efter remiss från lägerläkaren. När Sunnerstaholm stängdes i slutet på 
1946 förflyttades de kvarvarande flyktingarna med tbc till lägret i Hälsingmo.

Regionarkivet

Ljusbadet på Moheds sanatorium där de intagna vid Sunnerstaholm genomgick behandling. 
Bilden finns i regionarkivet.

Region Gävleborgs uppmärksammande av spåren

av Sveriges nationella minoriteter i Regionarkivet •

www.regiongavleborg.se/regionarkivet

https://www.regiongavleborg.se/regionarkivet


Regionarkivet

I korrespondensen mellan doktor Kulasalu på Sunnerstaholm och doktor Rymer-Rythén vid 
Moheds sanatorium ser vi bland annat att en polsk intern fått arbete vid Arbrå verkstads AB. 
Personuppgifter är maskerade. Handlingen finns i regionarkivet.

Bland handlingarna hittades även sådant som inte direkt rörde flyktingarnas sjukvård. Mellan 
remisser till sanatoriet, hälsokort med tbc-status och register över intagna hittades även 
uppgifter om att flera av flyktingarna lämnade lägret då de utackorderats för arbete hos såväl 
bönder och företag i närheten.

Region Gävleborgs uppmärksammande av spåren

av Sveriges nationella minoriteter i Regionarkivet •

www.regiongavleborg.se/regionarkivet

https://www.regiongavleborg.se/regionarkivet


Regionarkivet

Vet du mer om Sunnerstaholm eller något av de andra lägren i Hälsingland under andra 
världskriget?

Kunskapen om de interneringsläger som uppfördes i Sverige under andra världskriget har varit 
begränsad och med tiden nästan glömts bort. Det bruna kuvertet som återupptäcktes på en av 
regionarkivets hyllor vittnar om att kunskapen inte är försvunnen. Tillsammans kan vi hjälpas åt 
att minnas.

Vet du mer om Sunnerstaholm eller något av de andra lägren i Hälsingland under andra 
världskriget? Hör av dig till regionarkivet och berätta!

E-postadress:
regionarkivet@regiongavleborg.se

Postadress:
Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle

www.regiongavleborg.se/manadensfotografi

Tidigare publicering:

Region Gävleborgs uppmärksammande av spåren

av Sveriges nationella minoriteter i Regionarkivet •

www.regiongavleborg.se/regionarkivet

Finska krigsbarn

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)

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