Med Europaåret 2018 som utgångspunkt utnämnde Region Norrbotten året 2019 till ett regionalt temaår
för kulturarv. Projektet Min berättelse bidrog till temaåret genom att synliggöra Norrbottens kulturarv i
form av nedskriven och berättad litteratur med koppling till nationella minoriteter och urfolk. Projektets
fokus var på de nationella minoritets- och urfolksspråken som har förvaltningsområde i Norrbotten, nämligen samiska, finska och meänkieli.
Under projektet skapades en fysisk och en digital utställning om nationella minoriteters och urfolks litterära och berättade kulturarv. Den fysiska utställningen visades i 37 bibliotekslokaler runt om länet.
I anslutning till utställningarna arrangerades programpunkter, bestående av författarframträdanden,
berättande, poesiläsning, musik och jojk. Publiken fick delta i projektet genom att dela sina egna berättelser och tankar om kulturarv, språk och litteratur i utställningarna och under programpunkterna.
Min berättelse var ett ettårigt projekt som startade i augusti 2018 med planeringsarbete. Aktiviteterna
genomfördes mellan januari och juni 2019. Projektägaren var Resurscentrum för litteratur som är en del
av Region Norrbottens kulturfrämjande verksamhet. Samarbetspartnerna var Regionbiblioteket Norrbotten och Biblioteken i Norrbotten. Projektet finansierades av Region Norrbotten och Statens Kulturråd.
Utställningsmaterialet som skapades under projektet kan laddas ner från Resurscentrum för litteraturs
hemsida. Den digitala utställningen finns kvar på Bibblo.se/min-berättelse

Bakgrund och definitioner
2018 var Europaåret för kulturarv, med syftet att främja bevarande, digitalisering, infrastruktur, forskning och
kompetensutveckling inom området. Med detta som utgångspunkt nämnde Region Norrbotten 2019 till ett regionalt temaår för kulturarv.
Projektet utgick från definitionen av kulturarv som framgår i kulturplanen, nämligen att kulturarv “innefattar
såväl materiella som immateriella uttryck – exempelvis traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar,
arkiv och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Vad som betraktas som kulturarv förändras
med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar.”
Vikten av att särskilt synliggöra nationella minoriteter och urfolks kulturarv betonas bland annat av Institutet för
språk och folkminnen då de skriver att “i våra, och andra kulturarvsinstitutioners, arkiv finns framförallt majoritetssamhällets kulturarv och de samlingar som berättar om minoriteter präglas oftast av majoritetssamhällets
syn på dem. Därför är det angeläget med nya satsningar på dokumentation och insamling i samverkan med de
nationella minoriteterna.”
Även STR-T och Sametinget har lyft upp vikten av att synliggöra nationella minoriteter och urfolks kulturarv i
sina remissvar till Förslag till nationellt genomförande av UNESCO:s konvention om skydd av det immateriella
kulturarvet. STR-T skriver bland annat att “De nationella minoriteternas kultur är en viktig del av det immateriella kulturarvet i Sverige och tillför ett mervärde. […] För meänkielitalande är just språket en del av kulturarvet.”
Sametinget skriver i sitt remissvar “Eftersom samer i linje med andra urfolk inte heller har haft ett skriftspråk så
har/är det muntliga berättandet centralt i samisk kultur.”

Syfte och mål
Huvudsyftet var att synliggöra Norrbottens kulturarv i form av både nedskriven och berättad litteratur med
koppling till nationella minoriteter och urfolk under det regionala kulturarvsåret 2019. Projektets målsättning var
att medverka till att Norrbottens nationella minoriteter och urfolks kulturarv blir mer tillgängligt i syfte att främja
social sammanhållning och inkludering. Projektet hade också som målsättning att främja ett levande kulturarv i
länet som bevaras, används och utvecklas. Projektet stärkte arbetet för nationella minoriteter och urfolk samer
som prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen.
Den primära målgruppen var länets nationella minoriteter och urfolk. Den sekundära målgruppen var allmänheten med intresse för minoritetsspråk, länets litteratur/litterära berättande och länets kulturarv.

Samarbetspartnerna
Samarbetspartnerna i projektet var Resurscentrum för litteratur (projektägaren), Regionbiblioteket Norrbotten och Biblioteken i Norrbotten. Arbetsgruppen med operativt ansvar bestod av projektledaren (anställd vid
Resurscentrum för litteratur), Resurscentrum för litteraturs verksamhetsledare och en bibliotekskonsulent.
Projektledaren tog hand om bl.a. koordination, anställning av författarna och andra deltagare, intern och extern
kommunikation samt budgeten. Arbetsgruppen tog fram utställnings- och kommunikationsmaterialet medan
programpunkterna planerades mellan Biblioteken i Norrbotten och projektledaren. Biblioteken i Norrbotten
hade ansvaret över montering av utställningarna, lokal marknadsföring samt praktiskt arbete under programpunkterna.
Alla samarbetspartner bidrog till projektet med egen arbetsinsats. Resurscentrum för litteratur och Regionbiblioteket bidrog till projektets finansiering för att täcka tryck- och marknadsföringskostnader. Biblioteken i Norrbotten stod för lokalkostnaderna. Övriga kostnader täcktes av extern projektfinansiering från Kulturrådet (Läs- och
litteraturfrämjande insatser) och Region Norrbotten.
En styrgrupp bildades för att stödja projektet genom diskussion samt erfarenhets- och informationsutbyte. Styrgruppsledamöterna var en kommunbibliotekschef, regionbibliotekschefen och Region Norrbottens strateg för
nationella minoriteter.

Porträtten av de här 8 författare visades som en del av Min berättelse-utställningen.

Deltagare
Följande 15 författare, musiker och kulturutövare deltog i projektet genom att bidra till utställningens innehåll
och/eller framträdande på biblioteken.
Namn				Språk			Område		Medverkande
Risto Andersson		Finska			Litteratur		Porträtt
Mona Mörtlund		Meänkieli		Litteratur		Porträtt
Bengt Pohjanen		
Meänkieli, finska
Litteratur		
Porträtt
Bengt Kostenius		
Meänkieli		
Litteratur		
Porträtt
Solveig Labba			Nordsamiska		Slöjd, litteratur		Porträtt
Kerstin Tuomas Larsson
Meänkieli		
Litteratur		
Porträtt, framträdande
Lis-Mari Hjortfors		
Lulesamiska		
Litteratur, Berättande Porträtt, framträdande
Stina Inga			Nordsamiska		Poesi			Porträtt, inspelning
Kari Anne Thomassen		
Lulesamiska		
Berättande		
Framträdande
Thomas Marainen		
Nordsamiska		
Berättande, jojk
Framträdande
Susanne Rantatalo		
Meänkieli		
Musik, berättande
Framträdande
Jan Johansson			Meänkieli		Musik, berättande
Framträdande
Nina Nordvall Vahlberg		
Nord- & lulesamiska Musik, jojk		
Framträdande
Mirja Palo			Finska			Musik, berättande
Inspelning, framträdande
Daniel Särkijärvi		
Meänkieli		
Språkfrämjande
Inspelning, citat

Följande 7 organisationer bidrog till utställningen genom att skriva om deras tankar om kulturarv:
•
•
•
•
•
•
•

Sverigefinska delegationen
Sverigefinska ungdomsförbundet
Sametinget
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi
Met Nuoret
Svenska Tornedalingarnas Riksförbund

Genomförande
Under projektet skapades en fysisk och en digital utställning om nationella minoriteters och urfolks litterära och
berättade kulturarv. Utställningarna innehöll bland annat:

•
•
•
•
•

författarporträtt
texter om kulturarv
litteratur på olika språk
information om de nationella minoriteterna och urfolket samer
inspelade dikter, låtar och berättelser

Språken i fokus var meänkieli, finska, nordsamiska och lulesamiska. Den fysiska utställningen visades i 37 av 45
bibliotek i länet. Utställningsmaterialet finns att ladda ner på Resurscentrum för litteraturs hemsida. Den digitala
utställningen finns kvar på webbportalen Bibblo.se/min-berättelse.
I anslutning till utställningarna arrangerades 15 programpunkter, varav 6 med unikt innehåll, i 14 kommuner i
länet. Programpunkterna handlade om författarframträdande, berättande, poesiläsning, musik och jojk.
Publiken fick delta i projektet genom att dela med sig av sina berättelser om kulturarv, språk och litteratur.
Publiken fick dela sina tankar skriftligt i de fysiska utställningarna, digitalt genom en webbformulär kopplad till
den digitala utställningen samt muntligt under programpunkterna.

”Jag tycker att de författare som representerar minoritetsgrupperna i vårt län lyftes fram på ett fint sätt och
öppnade ögonen för fler än man kände till.”
- Bibliotekspersonal

”Temat är aktuell och jag tror att ett par av våra stamkunder tänker att skriva ner sin livshistoria på meänkieli och
de har fått inspiration om temat.”
- Bibliotekschef

Montering av utställningen på Luleå
stadsbibliotek.

Utställningarna i kommunerna
Kommun (antal utställningar)
Arvidsjaur (1)			
Älvsbyn (2)			
Jokkmokk (2)			
Haparanda (1)			
Boden (2)			
Övertorneå (1) *		
Gällivare (2)			
Överkalix (1)			
Piteå (6)			
Pajala (3)			
Luleå (3)			
Kiruna (4)			
Kalix (1)			
Arjeplog (1)			

Tidpunkt
21 jan – 10 feb
21 jan – 17 mars
28 jan – 24 mars
4 feb – 2 mars
4 feb – 31 mars
18 feb – 17 mars
4 mars – 28 april
1 april – 28 april
4 mars – 26 maj
8 april – 9 juni
25 mars – 15 maj
1 april – 26 maj
23 april – 15 maj
13 maj – 9 juni

* Istället av Övertorneå bibliotek visades utställningen
på Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum

Utställningsmaterial på Bodens stadsbibliotek.

Programpunkterna på stadsbiblioteken
Framträdande					Kommun		Datum		Deltagare
Thomas Marainen				
Arvidsjaur		
24-jan		
18
Kerstin Tuomas Larsson			
Eskilstuna *		
07-feb		
20
Mirja Palo					Älvsbyn		13-feb		18
Jan Johansson & Susanne Rantatalo		
Övertorneå **		
19-feb		
29
Jan Johansson & Susanne Rantatalo		
Boden			
21-feb		
45
Mirja Palo					Haparanda		27-feb		19
Lis-Mari Hjortfors & Kari Anne Thomassen
Jokkmokk		
01-mar		
20
Mirja Palo & Kerstin Tuomas Larsson 		
Gällivare		
13-mar		
40
Nina Nordvall Vahlberg				
Kiruna			
02-apr		
19
Jan Johansson & Susanne Rantatalo		
Pajala			
04-apr		
19
Mirja Palo					
Piteå			
04-apr		
46
Kerstin Tuomas Larsson			
Överkalix		
09-apr		
7
Kerstin Tuomas Larsson			
Kalix			
25-apr		
35
Lis-Mari Hjortfors & Kari Anne Thomassen
Luleå			
26-apr		
10
Thomas Marainen				
Arjeplog		
23-maj		
14
											359
* Folk & Kultur-konventet
** Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum

”Tusen tack för att jag fått vara med i detta projekt. Det här är något av det roligast som jag gjort i
mitt liv. Fått väldigt mycket positiv feedback av folk jag träffat.” – Författare

Programpunkternas innehåll
Kerstin Tuomas Larsson
Författarframträdande
Kerstin Tuomas Larssons första roman, Hjärntvättarresan, Aivonpesoreisu, är baserad på verkliga berättelser av kvinnor som i sin ungdom skickades söderut för att
lära sig ”riktig” svenska. Romanen är skriven på svenska med inslag av meänkieli.
Under sin karriär har hon publicerad flera barnböcker och diktsamlingar både på
svenska och meänkieli. Hennes vision är att attityderna och värderingarna till meänkieli ska förbättras.
Lis-Mari Hjortfors och Kari Anne Thomassen
Berättarstund på svenska och lulesamiska
Lis-Mari Hjortfors är lulesame, författare, etnolog och forskare. Muntlig berättande
är en viktig del av hennes liv. Genom sitt arbete vill hon föra vidare berättelserna till
kommande generationer. Tillsammans med Kari Anne Thomassen läser hon spännande samiska sagor. Lis-Mari och Kari Anne har valt att berätta på både lulesamiska
och svenska för att alla ska förstå, lära sig och få med sig berättelserna.
Nina Nordvall Vahlberg
Solokonsert med jojk och nyskriven musik
Nina Nordvall Vahlberg är en skogssamisk artist och jojkare som härstammar från
trakterna kring Jokkmokk. Tidigare verksam i folkmusikgrupperna Qwinnen och
GAST samt på Västerbottensteatern och i Giron sámi theáter både som skådespelare och musiker. I denna solokonsert framför hon traditionell jojk, visor och egna
kompositioner i målande ljudlandskap med dragspel, den samiska trumman goabdes
och flöjt.
Foto: privat

”För mig är jojken ett förhållningssätt till livet, den har gett mig styrka och kontakt
med mina rötter. Jojken kan också vara ömtålig och väldigt personlig, den är tillsammans med musiken det bästa sättet för mig att berätta min historia på.”
Thomas Marainen
Framför jojk och dikter
Thomas Marainen är en nordsamisk författare, jojkare och slöjdare. Han är född och
uppvuxen i en renskötarfamilj inom Saarivuoma sameby, Nedre Soppero. Han har
skrivit dikt- och barnböcker samt sångtexter som har tonsatts av samiska musiker.
Han har framfört traditionella och egna komponerade jojkar på flera konserter och
olika offentliga tillställningar, bland annat på Sami Grand Prix i Kautokeino och Kalevala-festivalen i Petrosoworsk.

Jan Johansson & Susanne Rantatalo
Musik från Tornedalen
Jan Johansson (sång, dragspel) och Susanne Rantatalo (sång, slagverk) är medlemmar i musikgruppen Jord. Gruppen har skapat tornedalsk världsmusik på meänkieli
sedan 2002. Genom att skriva och framföra låtar på meänkieli har de ökat språkets
och den tornedalska kulturens kännedom i Sverige och utomlands.
Mirja Palo
Norrbottnisk själ
Mirja Palo är en folkmusiker som inspireras hennes hemtrakter i Jokkmokk. Hennes
instrument är Finlands nationalinstrument Kantele. Norrbottnisk själ är en musikföreställning om längtan efter själens rötter, språket och den egna identiteten.
Genom musiken har hon upptäckt sitt finska kulturarv.

Marknadsföring och kommunikation
Ett pressmeddelande skickades ut i januari 2019. Projektet fick bra mediesynlighet och lyftes i artiklar på Biblioteksbladet, Minoritet.se, NSD och Norrbottens-Kuriren, samt i radioinslag i P4 Norrbotten, Sisuradio och Meänraatio. Projektet lyftes även i Norrbottens regionala nyhetsbrev samt personaltidningen Insikt.
Utställningarna och programpunkterna marknadsfördes lokalt på bibliotekslokaler, bibliotekens sociala medier,
och i vissa fall också i lokaltidningar och digitala anslagstavlor mm. Utställningen synliggjordes också på Bibblo.se
förstasidan under våren. Resurscentrum för litteratur skrev om projektet på hemsidan, nyhetsbrevet och sociala
medier.
En kampanj i sociala medier genomfördes i april-maj 2019 för att nå ut information till allmänheten om möjligheten att dela berättelser och tankar om kulturarv. Flera målgrupper informerades om projektet också via e-post
samt på möten och nätverksträffar under projektets gång.
I februari 2019 lyftes projektet fram i det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna i en programpunkt
med författaren Kerstin Tuomas Larsson. Musikern Mirja Palo och hennes deltagande i projektet lyftes fram i en
marknadsföringsfilm som ett exempel av Region Norrbottens arbete med nationella minoriteter.
I projektets kommunikation användes svenska, minoritetsspråken finska och meänkieli samt urfolksspråken
nordsamiska och lulesamiska. För en bredare inkludering valde projektet att kommunicera på flera språk, samt
det faktum att alla som känner tillhörighet till en nationell minoritet inte förstår språket.

”Projektet Min berättelse har verkligen varit välarbetat och nått ut till många människor och
genom biblioteken till hela Norrbotten. Kulturaktörer har fått möjlighet att uttrycka sig med
”Min berättelse” med sitt språk och kulturuttryck. Jag tror att det ger inspiration att fortsätta
och att ta hand om sitt eget berättande på sitt språk. ” - Handläggare, Region Norrbotten

Utvärdering
Projektet utvärderades genom en kort e-postenkät som skickades till biblioteken efter programpunkterna. I
enkäten frågades efter intryck om utställningen och programpunkterna samt projektet som helhet utifrån personalens och publikens perspektiv. Dessutom efterfrågades feedback från deltagare som fick skriva fritt om deras
erfarenheter i projektet.
Projektet lyckades sprida information om de nationella minoriteterna och urfolket, dess litteratur och berättande. Publiken har fått inspiration att engagera sig i sitt modersmål på ett nytt sätt. Insamlingen av berättelserna
genom den digitala utställningen lyckades inte locka så många som önskades, men deltagandet samt engagemanget under programpunkterna blev bättre än förväntat. Deltagarna var nöjda och fick bekräftelse om att
deras arbete med nationella minoritetsspråk är viktigt. Många har önskat en fortsättning av samarbetet om
programverksamhet.

”Man märker att det är många som saknar en del av sin historia, sin berättelse, och
som har ett behov av att få ta del av andras berättelser samt att få prata om egna
upplevelser.” - Bibliotekspersonal

De största utmaningarna i projektet handlade om tekniska lösningar och att koppla den digitala utställningen till
den fysiska. Många bibliotek hade mycket begränsade möjligheter att använda en digital skärm, dator eller padda under utställningen. Erfarenheten visar vikten för fortsätta satsningar på digitalisering på biblioteken.
I det här projektet deltog 15 författare, musiker och jojkare, 37 bibliotek, 7 minoritetsgruppsrepresentant m.fl.
Därför var intern kommunikation en viktig del av projektet. På grund av långa avstånd mellan kommunerna sköttes kommunikationen mestadels digitalt och via telefon. I framtida länsövertäckande projekt rekommenderas att
mer resurser avsättas för att personliga möten mellan aktörer och arrangörer.
Under projektet har lärdomar tagits från kommunikationssätt och -kanaler samt tekniska lösningar i både de
fysiska och de digitala utställningarna. En del av materialet som skapades under projektet kommer användas i
framtida projekt. Tack vare bra mediesynlighet har projektet väckt intresse även i andra delar av landet. Möjligheter att använda projektmaterial och/eller konceptet i andra kommuner och regioner undersöks.
Projektet var en inspiration till fortsatt samarbete mellan Resurscentrum för litteratur, Regionbiblioteket och
Biblioteken i Norrbotten. Samarbetet mellan parterna kring temat kommer fortsätta även efter projektslut i form
av programpunkter och nya satsningar på digitalisering och litteratur på nationella minoritets- och urfolksspråk.
Intrycket efter projektets genomförande är att det finns ett behov av att inte endast lyfta fram litteratur och berättande med koppling till de nationella minoriteterna, utan också skapa mötesplatser och tillfällen för diskussion
och medverkande kring temat.

