Torsby den 28 januari 2011
Öppet brev till styrelsen för Värmlands museum!
Torsby Finnkulturcentrum startades 1993 på initiativ av lokala krafter med rötter i
Finnskogen och den skogsfinska kulturen. Solör Värmland Finnkulturförening var en av
initiativtagarna. Nu är det krafter långt utanför det skogsfinska området som drastiskt
reducerar detta aktiva resurscentrum för Finnskogen och skogsfinsk kultur i Sverige och i
Norden.
Efter ett möte i Torsby den 20 januari 2011, där Torsby kommun och personal från
Finnkulturcentrum medverkade, är vi ännu mer bekymrade för vad som ska ske med Torsby
Finnkulturcentrum. Det framgick klart på mötet att Torsby kommun i framtiden kommer att
satsa lika mycket på Torsby Finnkulturcentrum som tidigare. Värmlands museum däremot
har vidtagit åtgärder för att dramatiskt reducera verksamheten.
Torsby Finnkulturcentrum är tänkt att ingå i en stor avdelning inom Värmlands Museum,
benämnd enheten för Kulturmiljö och regional utveckling. I denna avdelning ska också de
tre övriga filialerna ingå samt alla byggnadsantikvarier. Torsby Finnkulturcentrum kommer
inte längre ha en chef på heltid i Torsby, ej heller personal som tar emot besökare, då ju
personalstyrkan minskats med 2,5 tjänster. Släktforskningen och arkivverksamheten, liksom
biblioteket ska bort. Värmlands museum verkar inte ha insikt i den verksamhet som bedrivits
på Finnkulturcentrum, inklusive det betydelsefulla samarbetet med föreningar, finngårdar,
organisationer och forskare i hela Norden. Med den tänkta omorganisationen reduceras
Torsby Finnkulturcentrum till just ingenting. Vi anser därför att Värmlands museum inte tar
tillräckligt ansvar för det skogsfinska kulturarvet.
Förändringen innebär en personalminskning med 50%, och när det pågående EUprojektet avslutas i augusti försvinner ytterligare 2 personer från Finnkulturcentret. Med
dessa minskade personella och materiella resurser tror vi att utbudet och servicen kommer
att bli mycket begränsad.
Det pågår flera projekt där resultat och uppföljning är tänkta att lämnas över till Torsby
Finnkulturcentrum. Den stora investering som dessa projekt utgör blir knappast möjliga att
följa upp i det fortsatta arbetet med den skogsfinska historien och kulturen.
Som det synes oss, är det risk för att en av grundpelarna inom arbetet med skogsfinsk kultur
i Norden på sikt kan komma att försvinna. Vi vill också poängtera att skogsfinnarna är en del av
den sverigefinska nationella minoriteten och därför har speciell status. Vi kräver en ändring av
beslutet. Om Värmlands Museum inte tar ansvar för att upprätthålla verksamheten vid
Torsby Finnkulturcentrum, måste det till en ändring av huvudmannaskapet.
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