
En dag om romsk kultur och liv
Länsmuseet Västernorrland 17 sept 2013

Stora bilden: Foto B-I Lundqvist. Bilder från Sundsvalls museums arkiv, foto Norrlandsbild: Bröllopsgäster, matlag inför bröllopet, 
Tomto Columbus med grisen Mercedes som vägrade bli stor, 1952–54.
Bilder från Örnsköldsviks museum. Foto: Thure Schelin, Familjen Taikons lägerplats i Lugnviksparken, 1951.



tisdag 17 sept 2013 kl 10.00–15.00 

10.00 Kaffe 

10.15 Resande och romer, likheter och olikheter
Resandefolkets historia är lång. I Sverige finns de för första gången säkert dokumenterade i Stockholm stads 
tänkebok 1512. De togs emot väl och fick allmosor enligt de dåtida seden. Denna välvilja förändrades genom 
åren som alla vet och som resandefolket har fått erfara. Trots 30 och 40-talets hårda klimat och trots klara 
försök att utrota dem finns de resande kvar. Föreläsningen tar upp resandefolkets svenska historia och reder 
ut frågor kring likheter och olikheter mellan resande och romer.  
Britt-Inger Lundqvist, etnolog, resande.

11.10 Resandekartan
Med Resandekartan har resandefolkets kulturminnen bokstavligen kommit på kartan och på pränt. Genom 
platser som resandefolket haft anknytning till under de minst 500 år folkgruppen funnits i Skandinavien 
berättas historien om en minoritetsgrupp och om kulturmöten mellan majoritet och minoritet.
Lär känna Resandekartan och hör berättelsen om hur och varför två museer och tre resandeorganisationer 
i Sverige och Norge valde att utveckla den tillsammans. Hur bär man sig åt för att finna minoritetens dolda 
kulturminnen? Besök Resandekartan på www.resandekartan.se
Bodil Andersson är etnolog vid norska Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. Hon har 
varit projektledare för Den skandinaviska resandekartan som utvecklade Resandekartan och 
leder nu arbetet med att utvidga kartan över Sverige och Norge.    
12.00  Lunch 

13.00 Gunilla Lundgren och Ramona Taikon
Romer har funnits i Sverige ända sedan 1500-talet. Hur kommer det sig att de flesta av oss vet så lite om 
dem? Gunilla Lundgren och Ramona Taikon berättar medryckande om romsk litteratur, kultur och historia 
främst i Sverige. De använder sig av unika bilder och kommer att visa en kort film från 1940-talet. Bokbord 
och tid till frågor och samtal kommer att finnas.
Gunilla Lundgren är författare och har skrivit tio böcker i samarbete med romer. Ramona 
Taikon är hemspråkslärare, driver en kiosk och är kulturaktivist.  
14.40 Avslutning

Anmälan
• Att delta i seminariet är kostnadsfritt men du betalar själv för lunch.
• För vår planering av fika och bordsbokning för lunch på Spjutegården behöver vi ändå veta hur många som 
kommer. Mejla din anmälan till Lina Marklund (lina.marklund@riksarkivet.se)
• Uppge namn och telefonnummer, institution, förening, kommun, etc.
• Speciella önskemål vad gäller kost, t ex vegetariskt, allergier.
• Sista dag för anmälan är den 13 september.
• Seminariet är även offentligt. Den som inte anmäler sig ordnar med lunch själv. Det finns lunchserveringar 
inom bekvämt gångavstånd. 
Vid frågor kontakta: Anna Cedergren, 070–594 66 26, anna.cedergren@sundsvall.se eller
Lina Marklund, 010–476 80 84.
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