
 

 

 

Informationsklass: Sveriges Radio Intern 

Aina Cederblom – äventyrare och filantrop  

  

Aina Cederblom reste från 1930-talet och framåt ensam runt i 
världen i en liten motorbåt. Hon engagerade sig för utsatta 
människor och grundade vävskolor på Färöarna, i Indien och i 
Brasilien. UR.  
  

  

Aina Cederblom filantrop och vävlärare, äventyrare och hjälparbetare.  
Hon reste ensam i en liten motorbåt runt i världen från 1930-talet och 
framåt och kom under sitt nästan 90-åriga liv att engagera sig för 
fattiga och utsatta människor. Hon gjorde viktiga insatser för 
finländare efter finska vinterkriget och hon grundade vävskolor på 
Färöarna, i Indien och i Brasilien.    
  

  

Medverkande:  

Henrik Cederblom musiker (och brorsbarnbarn till Aina C?)  
Lotta Sjölin Cederblom skådespelare och musiker  

  

Maria Småberg historiker vid Lund universitet  

  

Medverkande:  

Henrik Cederblom musiker   

https://stadsteatern.goteborg.se/om-oss/medarbetare/arkiv-fd-medarbetare/henrik-

cederblom/  
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Henrik  

Cederblom - 

Göteborgs  

  

Stadsteater  

Frilansande musiker. Har 

genom åren arbetat med 

ett brett spektrum av 

artister och band i olika 

genrer, till exempel 

Daniel Lemma, Freddie  

Wadling, Sofia Karlsson,  

Sofie Livebrant, Timo 

Räisänen och Den Fule. 

stadsteatern.goteborg.se  

 

  

  

https://konstepidemin.se/artist/henrik-cederblom/  
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Lotta Sjölin Cederblom skådespelare och musiker 

https://www.possibilitas.se/aina-en-sjoluffares-aventyr.  

https://konstepidemin.se/kalender/laskigheter-3/  

  

 

Henri k 
  

Cederblo m 
  ‹ 

  

Konstepidemi n 
  

Henrik Cederblom  

arbetar oftast som  

musiker eller  

producent. På  

Konstepidemin har  

han Epidem in Studio  

tillsammans med  

Johannes Lundberg  

och Petter Eriksson  

där de gör  

produktioner av olika  

slag , mest  

skivinspelningar med  

andra artister, men  

också egna projekt.   

konstepidemin.se   
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Maria Småberg historiker vid Lund universitet  

  

  

 https://www.hist.lu.se/person/MariaSmaberg/  

  

På snurrefärd genom Europa av Aina Cederblom    Albert Bonniers förlag   
  

Som sjöluffare på Atlanten av Aina Cederblom        Albert Bonniers förlag   
  

Världshavens vagabond William Rigmark  
  

 

Läskighete r 
  ‹ 

  

n Konstepidemi   

Lyssna, känn och  

skapa!  Berättelsen  

spökhuset framförs  

av musikerna Lotta  

Sjölin Cederblom och  

Henrik Cederblom.  

Därefter blir det  

målning i storformat,  

med slemmiga,  

varma och kalla  

färger tillsammans  

med konstnärerna  

Nina Zetterquist och  

Kerstin Bratt.   

konstepidemin.se   
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LIBRIS - På snurrefärd genom Europa /  

LIBRIS titelinformation: På snurrefärd genom Europa / Aina Cederblom.  

libris.kb.se  

  

 

LIBRIS - Som sjöluffare på Atlanten - KB  

LIBRIS titelinformation: Som sjöluffare på Atlanten / av Aina Cederblom.  

libris.kb.se  

  

  

 

LIBRIS - Världshavens vagabond - kb.se  

LIBRIS titelinformation: Världshavens vagabond / William Rigmark. Världshavens 

vagabond / William Rigmark. Rigmark, William, 1913- (författare) ISBN 9170680957 

Publicerad: Vällingby : Harrier, 1979 libris.kb.se  

  
  

 https://skbl.se/sv/artikel/AinaCederblom0  

Aina Cederblom, www.skbl.se/sv/artikel/AinaCederblom0, Svenskt kvinnobiografiskt  

lexikon (artikel av Christina Dackling), hämtad 2022-08-18.   
  
  
  

  

  

  

http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=Cederblom%2C+Aina&r=&n=5&id=1352626&g=&f=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/1352627
http://libris.kb.se/bib/7597629
http://libris.kb.se/bib/7597629
http://libris.kb.se/bib/7597629
http://libris.kb.se/bib/7597629
http://libris.kb.se/bib/7597629
http://libris.kb.se/bib/7597629
http://libris.kb.se/bib/7597629
http://libris.kb.se/bib/7597629
https://skbl.se/sv/artikel/AinaCederblom0
https://skbl.se/sv/artikel/AinaCederblom0
https://skbl.se/sv/artikel/AinaCederblom0


 

 

6 (6) 
 

 

Informationsklass: Sveriges Radio Intern 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vinterkriget  

  

  

https://svenska.yle.fi/a/7-882968  

   

  

 

  

 

Vinterkrige t 
  – 

  Wikipedi a 
  

Vinterkriget (finska: talvisota; ryska: Советско - финляяндская  

советско ( - финская) война 1939 — , tr. Sovetsko 1940 - 

finljandskaja (sovetsko - finskaja) vojna 1939 — 1940 ;  i Sverige  

vanligen kallat finska vinterkriget) utkämpades mellan Finland 

och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november  

, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. 1939   

sv.wikipedia.org   

  

 

Reportag e 
  frå n 

  vinterkrige t 
  

svenska.yle.fi   
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