nätverk

1 oktober 2010

Resandekultur i lokalt och
Skandinaviskt perspektiv

Inbjudan till nätverksträff i Ed 29-30 oktober 2010
Halden historiske
Samlinger / Östfoldmuseene och Bohusläns museum har glädjen att inbjuda till nätverksträff öppen för
alla som är intresserade
av resandekultur i
lokalt och skandinaviskt perspektiv.
Träffen hålls i Ed i
Dalsland 29-30 oktober
2010. Program se nedan. Uppgifter om anmälan och kostnader
framgår på nästa sida.

Med nätverket och
träffen sätter vi fokus
på resandefolkets
(taterne/romanifolket/
resande romer) kultur
och historia. Denna
gång är fokus de kulturminnen vi finner i
vår omgivning och
som berättar om resandes liv i Skandinavien i 500 år.
Romanifolket taternes
kulturfond är huvudfinansiär bakom arbetet
att utveckla ett nätverk

för alla som är intresserade av att lyfta fram
resandekulturen. Denna nätverkträff delfinansieras också av Letterstedtska föreningen
samt Dals-Eds kommun.
Arbetet med nätverket
samordnas med projektet Den skandinaviska
resandekartan.
Varmt välkommen till
en gränsöverskridande
nätverksträff!

Ed är vackert beläget i i västra Sverige, nära gränsen till
Norge och Östfold.
Tåg från Oslo ankommer
fredag 9:27, 15:27 samt
20:30. Tåg från Göteborg
anländer 14.11. På lördagen
avgår tåg till Oslo 18:08, till
Göteborg går buss 16:40
samt tåg 19:25.
Vi håller till på anrika Hotell Carl XII. Lördagen är
förlagd till Församlingshemmet och biblioteket vid torget i
Ed.

Program nätverksträff — Tema kulturminnen
Fredagen den 29 oktober
12:30 Incheckning
13:00 Lunch
14:00 Välkomsthälsning. Information
14:30 Vad är RT-fondet?
14:50 Kulturminner i Hedmark
15:35 Resandefolket i ortsnamnen
16:20 Kaffe
16:40 Fant-Karls resor
17:25 Platsfynd i gränsområdet
18:00 Konklusion av dagen
19:00 Middag
20:30 Underhållning

Hotel Carl XII

Lördagen den 30 oktober
9:00
Nätverkets framtid?

Hotel Carl XII
Svein Norheim — Östfoldmuseene

Holger Gustavsen — nestleder
Mari Möystad — Glomdalsmuseet
Bo Hazell — författare
Mary Barthelemey — Glåmos
Bodil Andersson — Östfoldmuseene

Temadag - öppet även för allmänheten Kyrkans hus
10:30 Resandeboplatsen Snarsmon
Kristina Lindholm — Bohusläns museum
11:30 Sopplunch
13:00 Studiebesök boplatsen Låret
Karl-Erik Andersson
15:00
15:30

Biblioteket
Öppning av utställningarna ”Jag har resande i mitt hjärta” och ”Ståltråd och silver”
Kaffe

16:00
17:00

Föreställningen Resandeblod
Avslutning

Kyrkans hus
Bennie Åkerfeldt/Pelle Jageby
Med reservation för ändringar

nätverk

Resandekultur i lokalt och
Skandinaviskt perspektiv
Kostnader och anmälan
Deltagande fredag — lördag inklusive boende och mat (lunch fredag och lördag, middag fredag, frukost lördag, kaffe)
Enkelrum: 1150 SEK. Delat dubbelrum:
850 SEK
Boende i annex, delat rum, våningssäng: 775 SEK
Deltagande i nätverksträffen fredag — lördag, endast mat och kaffe: 400 SEK
Deltagande i nätverksträffen lördag (lunch och kaffe:) 50 SEK
Anmäl senast 15 oktober till Bodil Andersson resandekartan@gmail.com Telefon 0047 947 867 69.
Uppge namn, telefonnummer, e-post, adress samt eventuella särskilda önskemål.
Meddela också om du önskar någon extra övernattning på hotellet i anslutning till träffen.
Om du önskar dubbelrum - meddela gärna vem du önskar dela rum med.
Antalet platser under fredagen är begränsat så anmäl dig fort för att vara säker på att få en plats.
Anmälan är bindande. Mat och boende betalas kontant vid ankomst till nätverksträffen. Bokade och obetalda platser
debiteras i efterhand mot fakturaavgift 250 SEK
Hotel Carl XII och övriga hotell i Ed ligger i gamla och charmfulla byggnader. Det gör att det saknas fullt handikappanpassade rum. Däremot finns det rum som fungerar även för rullstolsburna men utan den högsta standard. Kontakta Bodil
om du har behov av ett anpassat rum och frågor om hur dessa fungerar för funktionshindrade.

Praktisk information
Under större delen av lördagen samordnas nätverksträffen med en temadag som vi genomför tillsammans med vår samarbetspartner Dals-Eds kommun. Denna del av programmet är öppet för allmänheten. Under lördagen gör vi bland annat ett besök vid den tidigare resandeboplatsen Låret, eller Skojareberget, strax utanför Ed. Tänk därför på att packa varma och tåliga kläder och skor.
Har du böcker, CD-skivor och liknande att sälja eller visa upp är du varmt välkommen att ta med dem till träffen. Var
och en ansvarar för sitt material och vi hoppas många tar vara på tillfället att sprida sitt material till dem som deltar under
dagarna.
Hotel Carl XII:s hemsida: www.carlxii.com Dals-Eds kommun: www.dalsed.se

Kontakt med arrangörerna
Arbetet för att bygga upp ett nätverk för resandekultur i lokalt och skandinaviskt perspektiv ingår i projektet
Det skandinaviske reisendekartet, som är en fortsättning på det arbete Östfoldmuseene/Halden historiske
Samlinger och Bohusläns museum tidigare gjort med anknytning till resandefolket i Sverige och Norge. Så
här når du projektledningen:
Bodil Andersson, projektledare, Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger, resandekartan@gmail.com Telefon 0047
947 867 69;
Kristina Lindholm, Bohusläns museum, kristina.lindholm@vgregion.se Telefon 0046 (0)522-65 65 26;
Svein Norheim, Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger, sveinor@halden.net Telefon 0047 47 81 64 66.
Finansiärer av Bohusläns museum och Halden historiske Samlinger/Östfoldmuseenes arbete med resandekul-

turen:
Bohusläns museum/Västarvet; Dals-Eds kommun; Gränskommittén; Letterstedtska föreningen; Statens kulturråd; Västra
Götalandsregionen; Fornyings- og administrasjonsdepartementet; Halden kommune; Romanifolket/taternes kulturfond,;
Sparebankstiftelsen DNB Nor samt Östfoldmuseene.
Ytterligare ansökningar om medfinansiering väntar på behandling. Bland annat har en ansökan sänts in till EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Beslut fattas i december 2010.

