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Sammanfattande resultat
Projektet Den skandinaviska resandekartan pågår till 20 l 0-2013 och arbetar med att
lokalisera och dokumentera platser knutna till resandefolket i de svensknorska gränstrakterna.
Det rör sig om boplatser, om övernattningsplatser som använts for längre och kortare tider
under handelsresor, liksom speciella rutter som olika familjer använt på sin fård mellan olika
handelsdistrikt. Information och berättelser kopplade till platserna publiceras i en webbportal
kopplad till projektets databas. Projektet genomfors i samarbete mellan museer och
resandeföreningar.
Till och med 2011 har 32 platser inventerats, huvudsakligen fordelade på kategorierna fasta
boplatser, lägerplatser och resrutter, samt 17 intervjuer genomförts. Vi har även genomfort två
nätverksträffar/seminarier med fokus på resandefolkets kulturminnen (2010), respektive andra
minoriteters kulturminnen (2011). Kontakter och informationsspridning sker kontinuerligt via
föredrag, projektets roll-up-utställning, en projektbroschyr, nätverket och projektets blogg på
hemsidan www.reisendekartet.no/www.resandekartan.se. I augusti 2011 genomförde referensoch styrgruppen en studieresa till Danmark och besökte flera platser med anknytning till
resandefolket.

Syfte och bakgrund
Syftet med projektet är att, i sanwerkan mellan resandefolket och museer, synliggöra ett dolt
kulturarv och en lång historia av mångkulturalitet och kulturmöten genom att sätta fokus på
den nationena minoritetsgruppen resandefolkets fysiska och immateriella kulturminnen i
gränsområdet mellan Sverige och Norge. Syftet är vidare att genom ökad kunskap skapa
större förståelse och intresse för resandefolkets historia och kulturarv hos såväl resande som
övrig allmänhet.
I projektet samverkar resande, museer och lokalbefolkning i Sverige och Norge for att rita om
den kulturhistoriska kartan genom att lokalisera, inventera, dokumentera och publicera detta
dolda kulturarv och därigenom lyfta fram delar av resandefolkets historia. Resultatet
publiceras i en webbportal kopplad till projektets databas. Delar av materialet ingår också i
den nya del av de fasta utställningarna på Bohusläns museum som handlar om resandefolket
Representanter för resandefolket är en avgörande del i det nätverk som styr arbetet i projektet.
Enskilda resande fungerar som uppgiftslämnare, andra bidrar också i insamlingsarbetet med
inventeringar och intervjuer. Kunskaperna hos resande om aktuella platser samt om aktuella
informanter krävs for projektets genomförande. Genom projektets uppbyggnad möts resande
och fastboende och ges tillfålle att diskutera sin gemensamma historia och bakgrund.
Folkgruppen resande har funnits i Norden i minst 500 år och är i både Sverige och Norge
sedan ett drygt tiotal år en erkänd etnisk minoritet. I Sverige ingår resandefolket med
beteckningen resande/resande romer i den romska minoritetsgruppen. I Norge utgör man en
egen minoritetsgrupp under beteckningen romanifolket/tateme/de reisende. I denna rapport
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används beteckningen resande/resandefolket, vilken accepteras av folkgruppens medlemmar i
båda länderna liksom i Danmark.
Enligt den europeiska ramkonventionen om etniska nationella minoriteter har resandefolket
samma rätt till sin historia som majoritetsbefolkningen. Detta är ett ansvar som tidigare oftast
förbisetts. Trots att resandefolket funnits i Sverige i flera hundra år så är det idag, för en stor
andel av majoritetsbefolkningen, en nästan helt okänd folkgrupp. Merparten i
majoritetssamhället känner inte till att det finns en grupp som heter resandefolket och att det
finns många tusen resande i Sverige. Okunskapen om att folkgruppen är en del av den
nationella minoriteten rorner är tillika mycket stor, liksom om skillnaden mellan romer och
resande. Detta gäller såväl hos politiker som hos myndigheter och människan på gatan.
Följden av denna okunskap är i sin tur att de resande ofta "försvinner" i den offentliga
diskussionen kring mångkulturfrågor, detta sker även i den blandade minoritetsgruppen.
Resandefolket har också genom sin långa tid i Sverige i större utsträckning smält in i
majoritetssamhället än vad som är fallet när det gäller romerna. Något som ofta har varit en
överlevnadsstrategi och en följd av myndigheternas särbehandling av gruppen.
Resandefolkets kulturarv är till stor del okänt och det finns få kända fysiska lämningar av
resandefolkets kultur bevarade i landskapet. Dock finns spår och uppgifter av ett antal
boplatser och lägerplatser kvar i kulturlandskapet och i mannaminne. Men spåren, och
kunskapen om dem, är på väg att försvinna bland både resande och majoritetsbefolkning.
I samband med de arkeologiska undersökningarna av resandeboplatsen Snarsmon på gränsen
till Norge blev det tydligt att de resandes tillhörighet i den svenska historien oftast förbisetts.
Erfarenheterna i Snarsmonprojektet visade också att det finns spår av många platser som
berättar om resandefolkets närvaro i Skandinavien. Inte minst gäller detta i den svensk-norska
gränsregionen. Kunskaperna gav också verktyg för att visa hur dessa platser är en viktig del
av berättelsen om vår historia som mångkulturellt samhälle.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Resandefolkets kulturhistoria är ett område där det endast bedrivits forskning i begränsad
omfattning. Under 1900-talet hade forskningen ofta fokus på biologiska och geneaologiska
faktorer. Flertalet av de vetenskapliga publikationer och uppsatser om resandefolket som
finns, är studier av romer och/eller resande som övergripande grupp och statens hanterande av
denna grupp. Mycket få arbeten behandlar resandes/romers kulturhistoria utifrån deras eget
perspektiv. Forskning som bedrivits av representanter för resandefolket är oerhört ovanlig.
Förhållandet mellan majoritetsbefolkningen och resandefolket har genom århundraden ofta
präglats av fördomar och misstänksamhet. Vissa vetenskapliga arbeten under 1900-talet har
tyvärr också förstärkt misstänksamheten. Direktiven i den svenska minoritetslagstiftningen,
Lagen om nationella minoriteter (SFS 2009:600), är att minoritetsgruppen själva ska få vara
delaktiga i historieskrivningen. Projektet Den skandinaviska resandekartan tar fasta på detta,
genom att bedriva arbetet i samverkan mellan museer och resandeföreningar. Många resande
vill inte organisera sig i föreningar och därför är också kontakter med enski lda resande, via
projektets nätverk eller på andra sätt, viktiga.
Den skandinaviska resandekartan förutsätter goda kontakter mellan museer och resande.
Både Bohusläns museum och Östfoldmuseene har under 2000-talet bedrivit framgångsrika
projekt kring resandefolkets kulturhistoria, vilka gett goda kontakter och förtroende hos
minoritetsgruppen.
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Under insamlingsarbetet har kontakter upparbetats för att finna informanter inom
resandefolket och lokalbefolkning. Medlemmar av resandefolket har främst nåtts genom de
resandeorganisationer som ingår i projektet samt genom de nätverk projektägarna har sedan
tidigare inom folkgruppen. Hembygdsföreningar och historielag har nyttjats för att nå
kringboende informanter. Såväl resande som ickeresande har intervjuats för att dels hitta
platser, dels ta berättelser knutna till platser.
Liksom alla andra grupper är resandefolket en heterogen grupp och det är, som alltid, viktigt
att ha ett kritiskt förhållningssätt till vems berättelse vi för vidare. Därför är det angeläget att
samla många berättelser då de personliga berättelserna i sig alltid är sanna. Då resande och
majoritetsbefolkning skildrar samma händelser kan uppgiftslämnarnas olika bakgrund och
därpå följande tolkningar i sin tur medverka till en i förstone divergerande bild. Detsamma
kan gälla för olika resande. En bild som vid närmare analys i själva verket skildrar de
historiska relationerna och hur man, utifrån bakgrund, tolkar händelser.
En annan viktig fråga är i vilken utsträckning personliga uppgifter ska registreras och/eller
publiceras. För vissa resande är det viktigt att folkgruppen kommer fram och visar sig. Man
menar därför att personliga uppgifter ska redovisas. Samtidigt kan det för andra resande vara
känsligt att komma ut som resande på grund av trakasserier och myndighetsövergrepp sedan
generationer tillbaka. Som projektägare anser vi att vi bör hålla en försiktighetsprincip när det
gäller publiceringsbesluten i personrelaterade frågor. Diskussioner om de etiska principetna
runt dokumentation och publicering förs fortlöpande i projektets referensgrupp.
Studier av olika arkiv, framför allt kyrkoarkiv och folkminnesarkiv, har i kombination gett
värdefull information. Arkivstudierna är dock ofta tidsödande eftersom resande flyttade ofta
och kan saknas i mantalslängder och husförhörslängder. Ofta saknas även flyttbevis, både för
ut- och inflyttning. Kriminalregister representerar ett etiskt problematiskt material och måste
användas med omsorg. De ger ofta mycket detaljerad information om enskilda personer och
kan användas t.ex. för att bekräfta att en person verkligen är resande, naturligtvis under
förutsättning att vederbörande själv har bekräftat att så är förhållandet.
Ortnamn är också ett sätt att söka platser. Majoritetsbefolkningen har i århundraden satt namn
som Tattarkullen, Skojarberget, Tattarstan mm. på platser som anses kopplade till
resandefolket För att platser av detta slag ska registreras i projektets databas krävs att det går
att lokalisera dem genom att koppla en bebyggelselämning eller andra spår ochfeller en
berättelse till platsen.
Inventeringen förutsätter också ett bra samarbete med lokalt boende och markägare eftersom
platserna ofta är svåra att finna utan vägvisning. Tecknen i naturen är ofta vaga, byggnader
var ofta enkla och kan idag vara raserade och helt övervuxna. Vissa lägerplatser saknar helt
lämningar men delar gemensamma drag som tillgång till vatten och bete för hästar, plana ytor
för tält eller vagnuppställning mm. Utan uppgifter och vägvisning är det givetvis omöjligt att
skilja just resandebosättning från annan utmarksbosättning.
Projektets seminarier/nätverksträffar är en viktig kanal för att inhämta och sprida information
och ta del i den forskning som pågår. Under hela projekttiden arrangeras fem
seminarier/nätverksträffar och dessa vänder sig till såväl resande som ickeresande, forskare
och representanter för myndigheter med flera.
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Projektets huvudsakliga resultat och effekter
•
•
•

•
•
•

•

Fältinventering; 32 platser
Intervjuer; 17 st.
Referensgruppsmöten, 3 st. 20 11 , samt styrgruppsmöten, 3 st. 201 1, och diskussioner
med resandefolket där minoritetsgruppens synpunkter och kunskaper kommer fram,
vilka haft stor betydelse för arbetet.
Upphandling av databas. Valet föll på databasen Primus som sedan oktober 20 11
används av Bohusläns museum och sedan tidigare av Östfoldmuseene.
Ett stort nätverk av kunniga och intresserade, såväl resande som ickeresande, har
upparbetats.
Till och med 2011: Två nätverksträffar/seminarier, vilka behandlat resandefolkets
kulturminnen respektive minoriteters kulturminnen. Totalt ca 100 deltagare, cirka
hälften vardera av resande och ickeresande.
Bred informationsspridning om proj ektet.

Inventering och dokumentation av platser
Inventering och dokumentation av platser med anknytning till resandefolket pågår under h ela
projekttiden men har framför allt bedrivits under 2011 . Fältinventeringarna utfordes både i
större sammanhängande perioder under våren och i form av punktinsatser spridda under året.
Projektets huvudfinansiär är Interregprogrammet Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete och
det styr också omfattningen på inventeringsområde till Bohuslän, Dalsland och Östfold. I
praktiken har området framför allt omfattat norra Bohuslän, västra och nordvästra Dalsland
och södra och östra Östfold.
Lokaliseringen av platser har skett genom tips från boende i det specifika området, i några fall
av resande samt via ortnamnsregister, kyrkoarkiv eller andra arkiv. I Sverige är det
uteslutande ickeresande som tipsat och/eller visat platser medan det i Norge i många fall är
resande som visat platser. Detta beror sannolikt på att resandekulturen har varit levande längre
fram i tiden i Norge än i Sverige. Lämningen på platsen och/eller uppgifterna om platsen
måste kunna verifieras som anknutna till resandefolket av arkivuppgifter, framför allt
kyrkoarkiv, muntliga uppgifter eller annat för att registreras i databasen.

Inventering
Till och med 201 1 är 32 platser lokaliserade och dokumenterade. Cirka hälften av platserna
utgörs av fasta boplatser, varav tre är platser som hyst ett flertal bostäder. Övriga platser är
lägerplatser, samt i ett fall en plats med mer oklar koppling till resandefolket Dessutom har
det kommit in uppgifter om ett flertal platser som ännu inte lokaliserats. De inventerade
platserna är relativt jämt fö rdelade mellan Bohuslän, Dalsland och Östfold.
Dokumentationsarbetet har nått olika långt för respektive plats, fokus 2012 blir att fördjupa
kunskapen om de platser som nu lokaliserats samt att lokalisera och dokumentera platser
kopplade till artisteri i oli ka former.
Lämningarna från de fasta boplatserna utgörs av husgrunder i form av stående torpbyggnader
eller rester av jordhus; mer eller mindre ingrävda/nedgrävda bostäder med kallmurade väggar,
vilka ibland, sannolikt, kombinerats med annat väggmaterial över mark. Två av de platser
som hyst flera bostäder har bestått av både en mer traditionell "torpstuga" och ett eller fle ra
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jordhus. De olika byggnaderna har enligt muntliga uppgifter fungerat samtidigt.
Anmärkningsvärt är att den allra vanligaste huslämningen vid de inventerade fasta boplatserna
är jordhus. En tolkning av detta kan vara att resandeboplatser ofta stått på ofri grund och att
det som då stått till buds är att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja förutsättningarna på
platsen. Det var också rationellt så till vida att i de fall man efter endast en kort tid byter
boplats har man inte investerat ekonomiska medel utan främst sin handkraft i bostaden. Ett
jordhus är trots sin enkelhet, en effektiv byggnad som tar vara på naturens möjlighet att ge ett
välisolerat och stabilt väderskydd.
Platserna dokumenteras i fålt genom beskrivning, fotografering, uppmätning och itunätning
med GPS. Det insamlade materialet registreras i en egen samling i databasen Primus på
Bohusläns museum och på Östfoldmuseene (se även nedan under Hemsida och databas) och
ska presenteras på Internet i webbportalen Den skandinaviska resandekartan. I databasen
kopplas också bilder, intervjuer och dokument till uppgifterna om själva platsen och
beskrivningen av de specifika lämningarna.

Intervjuer
17 intervjuer har gjorts med 20 personer. Fokus i intervjuerna har varit platser och resandet.
Alla utom tre av de intervjuade är män. Elva av de intervjuade är av resandeursprung.

Hemsida och databas
Hemsida och databas finansieras inte med medel från Riksantikvarieämbetet men eftersom det
har stor betydelse for projektets insamling och resultatsspridning redovisas ändå kortfattat
även den delen av arbetet.
Önskemål och krav på projektets databas for samling av materialet och publiceringarna på
hemsidan har diskuterats i såväl referensgruppen som styrgruppen vid flera tillfållen.
Utvärderingen av databasforslag har dragit ut på tiden men samtidigt har detta inneburit att vi
kommit i takt med övrig verksamhet hos projektägarna och därigenom har funnit en
ekonomiskt sett mycket fördelaktig lösning. Denna innebär att vi ska använda museidatabasen
Primus, utvecklad av norska KulturiT, som sedan oktober 2011 används av båda
projektägarna Bohusläns museum och Östfoldmuseene. I Primus har vi funnit en långsiktigt
säker lösning tilllåga kostnader. Vi har en databas som säkrar våra krav på sekretess,
anpassning till norska respektive svenska lagar, kommunikation med internet, databasens
funktionalitet och samlingamas fortlevnad efter projektet.
Resandekartans hemsidalwebbportal kan hämta uppgifter från Primussamlingarna ifrån både
Bohusläns museum och Östfoldmuseene eftersom båda öppnat sig for publicering på Digitalt
museum. Det innebär bl.a. att via Digitalt museum ochK-samsök kan Primus kommunicera
med Fornsök.
Beträffande personliga uppgifter i databasen gäller följande i och med att projektet valt
Primus: Om en person som lämnat uppgifter till samlingen Resandekartan i Primus registreras
i namnmodulen kan alla registrerade användare av databasen se att personen är registrerad.
Det är dock endast de som är användare av samlingen Resandekartan som kan se vilka
uppgifter personen lämnat. Den personliga integriteten hålls alltså och det är inte möj ligt for
en utomstående att koppla namn till etnicitet eller lämnade uppgifter. Personuppgifterna
publiceras inte heller på Internet.
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Informationsspridning och nätverkande
En viktig del i projektet är att sprida information om resandefolkets kulturhistoria och om
projektet. Det görs genom föredrag, deltagande i seminarier och konferenser, roll-uputställning, informationsbroschyr, nätverk och projektets hemsida/blogg. Under 2011 har
projektet presenterats för olika grupper vid tolv tillfållen och totalt har över 200 personer fått
ta del av projektet. Deltagande i hembygsföreningars och historielags träffar har varit en
kombination av föredrag om resandekulturen och resandekartan och insamling av kunskaper
om resandefolkets läger- och boplatser.
Intresset för projektets ämnesområde har ökat under projekttiden, särskilt på svensk sida. Det
kan bero på att det sedan tidigare generellt sett finns en större kunskap om resandefolket i
Norge och arbetet med att synliggöra folkgruppen kommit längre där. Troligen har också
planeringen av 2012 års firande av att resandefolket funnits i Sverige minst 500 år påverkat
intresset för resandefolkets kultur och historia.

Nätverk
Under projekttiden har ett omfattande nätverk byggts upp bestående av resandeorganisationer,
enskilda resande, majoritetsbefolkning, museer, universitet, myndigheter, svenska
hembygdsföreningar, norska historielag och andra organisationer skapats. Syftet med
nätverket är att ge en samlad överblick över relevanta händelser, både inom projektet och för
övrigt, sprida information till andra intresserade och bjuda in till seminarier/nätverksträffar.

Konferenser och seminarier
Egna arrangemang

I oktober hölls projektets andra nätverksträff/seminarium, förlagd till Bullaren i norra
Bohuslän. Träffen hade titeln Rätten till kulturminnena och historien. Föredragshållama
bestod av forskare som arbetat med kulturminnen från etniska minoritetsgrupperna samer och
skogfinnar samt en historiker som studerat hur resandefolkets historia framstår i offentliga
dokument. Seminariet avslutades med en allmän diskussion om resandefolkets
historieskrivning. Utifrån föredragen kunde panelen i diskussionen konstatera att det finns
många paralleller mellan hur majoritetssamhället skildrat de olika minoriteterna och synen på
deras kulturminnen. Det påpekades att det finns goda möjligheter att dra nytta av varandras
erfarenheter.
Ett 40-tal personer deltog varav cirka hälften tillhör resandefolket Särskild dokumentation
om detta arrangemang kan laddas ner från http://reisendekartet.no/rapporterat.
Deltagande i andras arrangemang

Tre personer från projektledningen/referensgruppen har för kunskapsinsamlande och
kontaktskapande också deltagit i en första träff i forskarnätverket RORHIN-Romers och
resandes historia i Norden i Uppsala. (Se även under rubriken styrgrupp)
Två personer från projektet deltog också vid firandet av Taterfolkets dag vid Riis kirke i Oslo
i maj 2011. Två personer deltog i november även vid höring med det norska
granskingsutvalget avseende den norska statens behandling av tateme/romanifolket En
person från projektet tog i september del av ett föredrag om Vitbok angående romer och
resande i Sverige, vilket hölls i Göteborg. I september besökte också två personer från
projektet den så kallade Kråmarstaden i norra Västergötland, Örebro län, för kunskapsutbyte
med länsstyrelse och länsmuseum i Örebro samt den lokala hembygdsföreningen. I november
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gjorde denna grupp ett återbesök vid Snarsmon i norra Bohuslän. Vid detta tillfålle deltog hela
projektledningen. Projektet har även presenterats bl.a. vid: ett framtidsseminarium för
museianställda kring kommunikation och dialog i Kristianstad i februari, I samspel med
omvärlden; ett seminarium på Länsmuseernas samarbetsråds höstmöte på Örebro
Länsmuseum i november, samt Svenskt-norskt släktforskarseminarium, Skjulte skatter i
arkivene, som arrangerades av Sveriges släktforskarförbund och DIS-Norge.

Utställningar
Projektet utformade 2010 en roll-up-utställning. Utställningen visades under hela sommaren
20 Il vid Fredrikstens festning i Halden för 8 500 besökare. Under en julivecka gavs barn
också möjlighet att prova på ståltrådarbete, taterarbeid. Utställningen om projektet användes
också som undervisningsmaterial under Den kulturelle skolesekken på Fredrikstens festning i
september månad.
Under hösten 2011 pågick vid Bohusläns museum arbete med att skapa en ny del i de
permanenta utställningarna på museet som handlar om resandefolket med namnet Möt
resandefolkett Utställningen invigdes24mars 2012 och material från projektet Den
skandinaviska resandekartan ingår.

Broschyr
Projektet har tagit fram en informationsbroschyr på svenska och engelska. Den sprids framför
allt i alla sammanhang där projektet deltar samt inom referensgruppens egna nätverk.
Broschyren finns också att ladda ner från projektets hemsida.

studieresa till Danmark
I augusti genomfördes en studieresa till Dann1ark med besök vid flera platser med anknytning
till resandefolket Ursprunglig plan var att sex personer (projektpersonalen/projektägare)
skulle delta i resan. Genom extern finansiering från Clara Lachmanns fond för främjande av
den skandinaviska samkänslan kunde hela styr- och referensgruppen beredas möjlighet att
delta i resan. I samband med besöket på Try museum hölls ett föredrag för museet och
allmänheten om projektet. Resan var mycket givande både kunskapsmässigt och för
relationerna mellan de personer som ingår i projektorganisationen. Särskild reseberättelse
finns på http://reisendekartet.no/rapporterat.

Internet
Hemsidan med projektblogg samt projektets facebooksidor används för förankring av
projektet samt informationsspridning och dialog.
Blogg

Under året har cirka 200 inlägg gjorts i projektets blogg på hemsidan www.reisendekartet.no l
www.resandekartan.se. Inläggen tar upp händelser i projektet samt uppsnappade
informationer från omvärlden som antas vara relevanta för projektets intresseområden och de
personer som är hemsidans målgrupp. Enligt statistiken har sidan under året haft drygt 5 000
besök av 3500 unika besökare. 70 procent av besökarna har varit från Sverige, 30 procent från
Norge.
Facebook

I slutet av våren 2011 startade projektet två konton på Facebook - Den skandinaviska
resandekartan, www.facebook.com/resandekartan och Det skandinaviske reisendekartet,
www.facebook.com/reisendekartet. Dessa sidor administreras som en länksamling med tips
om aktuella inlägg i projektbloggen.
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Referensgrupp och styrgrupp
Referensgrupp
Under året har referensgruppen mötts vid två ordinarie möten. Vid dessa möten har praktiska
problemställningar som rör projektets utveckling diskuterats. Bland annat har former for hur
vi ska presentera uppgifter som kommit från majoritetsbefolkningen-som talar om
resandefolket - kontra uppgifter från folkgruppen själv, diskuterats. Vi har också pratat om
hur vi kan presentera de platser vi vill berätta om, hur vi kopplar dem till varandra och hur vi
ska hantera personsekretessen, se även under rubrikerna Inventering respektive Hemsida och
databas. Vi har även diskuterat olika benämningar, t.ex. betydelsen av benämningen
sjöresande, mm.
Dessutom hölls under året ett extra gemensamt möte med styrgruppen då det gjordes en
förnyad genomgång av projektide, projektorganisation och målet med Den skandinaviska
resandekartan.

styrgrupp
Styrgruppens möten är kortare är samlingarna i referensgruppen. Där behandlas fortlöpande
projektets resultat och ekonomi. Under 2011 handlade de mycket om vilken databaslösning
som är den bästa, se ovan. De har också ägnats åt en korrespondens med forskarnätverket
RORHIN - Romers och resandes historia i Norden - om hur man bör arbeta med en
minoritetsgrupps kultur och historia. styrgruppen har beslutat att fyra av projektets
nätverksträffar av ekonomiska och praktiska skäl kommer att forläggas till svensk sida.

Ekonomi
Projektets huvudfinansiär är Interreg Sverige-Norge Ett gränslöst samarbete. Dessutom har
projektet ytterligare ett flertal svenska och norska finansiärer, bl.a. Riksantikvarieämbetet,
Kulturrådet och Västra Götalandsregionen. Hittills har budgeten hållits och planerade
aktiviteter har kunnat genomföras. Se särskild ekonomisk redovisning.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell
översikt av tidigare forskning inom området
Uppsala universitet genomförde 2008 en inventering av forskningen om romer (Palosuo
2008). Där konstateras att romsk (inkl. resandes, förf:s anm.) kultur och traditioner ratt
minimalt utrymme i den svenska forskningen och att forskningen kring resandefolket utifrån
deras egna villkor är starkt eftersatt. I studien framhålls vikten av att" ... romernas egna
upplevelser kommer fram i forskningen och att romerna själva är med vid planeringen,
genomforandet och analysen av forskningsuppgifter. .. "(Palosuo 2008:32). Detta understryks
också i slutbetänkandet från Delegationen for romska frågor (SOU 2010:55).
Resandefolkets kulturhistoria är område där det genom åren bedrivits mycket sparsamt med
forskning. Forskning bedriven av representanter för resandefolket är oerhört ovanlig.
Projektet om resandeboplatsen på Snarsmon i norra Bohuslän var det forsta i sitt slag där dels
resandefolkets fysiska kulturlämningar i landskapet dokumenterades, dels att detta gjordes i
samarbete mellan resande och majoritetsbefolkning (se t.ex Andersson 2008, Lindholm 2004).
När det gäller dokumentationsarbetet finns det alltså inte så många järnforbara arbeten att
relatera till. Haugalandmuseenes dokumentationer av platser knutna till båtresande på norska
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västlandet har varit en inspiration (2007). Där har man dock skapat en egen databas for
materialet, vilket ger en viss sårbarhet i och med risken att den på sikt blir omodern i takt med
att nya databaser och system utvecklas, något som i sin tur kan leda till att innehållet i
databasen bli svårt att administrera eller till och med otillgängligt. Ambitionen i
Resandekartan är att samla mer f6rdjupade uppgifter om många olika sorters platser kopplade
till resande, koppla berättelser till platserna, och lagra och visa på ett sätt som är långsiktigt
och säkert och kompatibelt med de stora systemen i Sverige och Norge.
I ett projekt som drivs av Svensk visarkiv samlas och dokumenteras resandefolkets sånger och
musiktraditioner (2009-2011). Även detta är en nästan glömd och tidigare odokumenterad
kulturhistoria. Projektledare ärMarieLänne Persson och RalfNovak Rosengren, själv
resanderom, och resultatet ska redovisas i en bok och CD.
Örebro länsmuseum bedriver sedan 20 Il tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län och
Finnerödja hembygdsforening, ett projekt kring den s.k. Krämarstan, en f.d. resandeboplats i
Finnerödja. Arbetet har handlat om att samla in och nedteckna historier for att få
lokalhistorisk kunskap om platsen och människorna. Under 2012 planeras en arkeologisk
skolutgrävning, kartering av området, samt fortsatt insamling av människors berättelser.
Flertalet av de vetenskapliga publikationer och uppsatser om resandefolket som finns, är
studier av romer och/eller resande gjorda utifrån ett majoritetsbefolkningsperspektiv. För ett
arbete som Den skandinaviska resandekartan är dock i princip all forskning om resande
relevant for projektet, eftersom det finns så många kunskapsluckor. Av samma skäl har
forhoppningsvis Resandekartans resultat relevans for annan forskning om resandefolkets
kulturhistoria samt for fortsatta dokumentationer.
Som Palosuo konstaterar är det väldigt få som behandlar resandes/romers kulturhistoria
utifrån deras eget perspektiv. Undantag finns, bl.a. Gunborg A Lindholms avhandling som
behandlar just resandes kultur och traditioner och bygger på intervjuer med resande
(Lindholm 1995).
Forskningen har i flera avseenden kommit längre i Norge se t.ex., Ragnhild Schli.iter (1993),
Anne Minken (2009), och Arnfrid Lillehammer (2009). Lillehammer har bl.a. studerat
forhållandet mellan resande och fastboende och menar att det, fram for allt, fore mitten på
1800-talet finns flera exempel på en fungerande samexistens mellan fastboende och resande,
men att de dåliga historierna har blivit normgivande.
Minken har ett nordiskt perspektiv i sin avhandling där hon foljt några resandesläkter under
1700- 1800-talet i syfte att visa brytningen mellan å ena sidan forklaringsmodellen som
hävdar att resandefolket endast är en social konstruktion bestående av tiggare och rövare, och
å andra sidan de forskare som hävdat att det är en etnisk folkgrupp. Den skandinaviska
resandekartan har valt ett svenskt-norskt perspektiv av samma anledning, nämligen att det
handlar om ett rörligt folk som rört sig mellan de nordiska länderna i århundraden. Det stora
antalet dokumenterade platser på ömse sidor svensk-norska gränsen visar på betydelsen av
kontakter över gränsen, vilket också stöds av flera intervjuer gjorda inom projektet.
För bakgrundsforståelsen är den finska historikern Miika Tervonens forskning, som behandlar
fOrändringar i relationen mellan å ena sidan finska romer och svenska resande och å andra
sidan majoritetssamhället, viktig (Tervonen 201 0). Just relationen mellan resandefolket och
majoritetssamhället är en viktig aspekt i projektet Den skandinaviska resandekartan eftersom
projektet också visar på kontakter, samexistens och ömsesidigt beroendet mellan människor.
Resandefolkets språk, resanderomani, är av tradition ett talspråk. Språket är en viktig del i
kulturen och var tills ganska nyligen något man höll inom den egna folkgruppen. Romani har
många varieteter och det är forst på senare år det gjorts ansträngningar att omvandla det till ett
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skriftspråk. Gerd Carl ing på Lunds universitet avslutade nyligen ett forskningsprojekt kring
svensk och norsk resanderomani, Studier i symbiotisk språkutveckling: integrationsmönster i
skandoromani (201 0). Forskningsprojektet studerar de språkliga integrationsmönstren i
skandoromani (svensk och norsk resanderomani) och utgår från att skandoromani
representerar resultatet av en symbiotisk språkutveckling, under flera århundraden - och
fortfarande - använd och utvecklad av tvåspråkiga modersmålstalare. Just språkforskning är
ett område där resande själva har varit framträdande. Redan 1977 skrev Roger Johansson
tillsammans med sin far och två lingvister boken Svensk rommani (Johansson 1977). 2008
utkom Ordbok över svensk romani. Resandefolkets språk och sånger, av Lenny Lindell,
Kenth Thorbjörnsson-Djerft & Gerd Carling (Lindell m.fl.2008). Bearbetad och med
inledning och grammatik av Gerd Carling. Såväl Johansson som Lindell och ThorbjömssonDjerft är resande. Britt-Inger Lundqvist, som själv är av resandesläkt, definierar
resandekulturen och framfo r allt kvinnornas roll i en C-uppsats vid Högskolan på Gotland:
Stolta och starka. Resandefo lket. Rornano pre drommen (Lundqvist 201 1).
Bland resande sj älva är släktforskning ett viktigt hjälpmedel för att forska i sin egen och
gruppens historia. Det är bl.a. ett sätt att fylla ett tomrum i de vanliga historieböckerna och ett
sätt att hitta sin identitet. Kunskapen när det gäller olika resandesläkter är också generellt
mycket hög. släktforskning är också ett hjälpmedel i det här projektet för att verifiera
uppgifter om att resande bott på en viss plats.
Journalisten Bo Hazells bok Resandefolket-från tattare till traveller (Hazell 2002, rev. 2012)
måste också nämnas i det här sammanhanget eftersom det är en av de mest heltäckande
studier som gjorts om resandefolket där även de resandes egen bild presenteras. Den bygger
på många års samtal med, och fo rskning om, resande och fungerar därför utmärkt som
referensmaterial.
Andra projekt som Den skandinaviska resandekartan har koppling till är bl.a.: Kulturminner
tateme/romanifolket (Glomdalsmuseet, Norge), Reisende i fjellregionen (Nordösterdalmuseet,
Norge), Vandrerhistorier (Holger Johansen), Kultur i gränsland (Andersson 2007),
Romanifolket- en nasjonal minoritet i grenselaodet mellom Norge og Sverige (Andersson
2010).

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och
kulturmiljöarbetet
Projektet bidrar till att lyfta fram ett "osynligt" kulturarv, kopplat till en minoritetsgrupp.
Resandefolkets egen historia är okänd för stora delar av majoritetsbefolkningen och även av
många resande själva som en följ d av t.ex. tvångsomhändertagande som barn. Det
förekommer också i stor utsträckning att enskilda som har sitt ursprung i resandefolket inte
känner till detta sedan deras föräldrar i rädsla för repressalier från omgivningen valt att dölja
sin etniska tillhörighet.
Kulturmiljöarbetet i Sverige och Norge har av tradition huvudsakligen varit inriktat på fysiska
kulturlämningar där kunskapen och kfumedamen om kulturarvet i huvudsak bygger på
majoritetssamhällets normer. Historieskrivningen är uppbyggd på källmaterial bestående av
bevarade lämningar och dokument. För resande fo lkets del handlar arkivmaterialet till stor del
om förslag till inskränkningar i deras liv eller olika former av kränkande uppgifter. I det här
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projektet är resandefolket, som projektmedlemmar, delaktiga i projektets planering och
resultat och som informationslärnnare.
Resandefolket har funnits i Norden i minst 500 år. Idag finns uppskattningsvis ca 30 000
resande i Sverige och 5 000 i Norge. Det finns en mängd platser som har anknytning till
resandefolket och gränsområdet mellan Sverige och Norge har varit centralt för många
resandesläkter. Ytterst få platser är dokumenterade. Kunskapen om dem är på väg att
försvinna i och med att resande under det senaste dryga femtiotalet år i allt större utsträckning
blivit alltmer fastboende. I många fall har minnet av platserna dolts i den lokala
kulturhistorien.
Även bland lokalbefolkning och markägare är kunskapen om platserna på väg att försvinna
och det är få personer som idag känner till var platserna finns. I vissa fa ll har minnet av
platser med anknytning till resande ändå bevarats genom en levande berättartradition inom
resandesläkter eller enskilda initiativ bland majoritetsbefolkningen.
Även samarbetet och kontaktema inom projektet blir värdefulla för kulturmiljöarbetet i
regionen och med Norge. Erfarenheterna av hur vi uppmärksammar och tillvaratar det
"osynliga" kulturarvet samt hur vi tillsammans med resande själva, hembygdsföreningar mm,
dokumenterar och synliggör det, blir värdefulla även i kommande arbeten inom
kulturmilj öområdet Genom att resultaten samlas i en, bland svenska och norska museer,
erkänd databas och publiceras i en webbportal kommer de att vara lättillgängliga för många.

Kvarstående arbetsinsatser
Projektet fortsätter enligt plan till 30/6 2013 med annan finansiering. Under 2012 genomrors
två nätverksträffar/seminarier, och under våren 20 13 ytterligare ett. Databasen fylls med
material om inventerade platser som underlag ti ll hemsidespresentation samt som arkiv över
insamlade kunskaper. Hemsidan med kartlösning och koppling till databas lanseras för
användarna under hösten 2012. Inledande kontakter har tagits med Riksantikvarieämbetet vad
gäller kommande registrering i FMIS och proj ektet avser att diskuteras detta vidare 2012 och
20 13. Det rör bl.a. hur vi ska behandla den här minoritetens kulturlämningar i FMIS. Idag
finns t.ex. ingen självklar lämningstyp för den här typen av lämningar.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Under projekttiden är proj ektets hemsidalblogg den viktigaste kanalen för resultatspridning
med fortlöpande information om proj ektets utveckling och de platser som undersöks.
Det sammantagna materialet ska presenteras i webbportalen Den skandinaviska resandekartan
vilken lanseras hösten 2012. Den kan hela tiden byggas ut med ny infom1ation.
Internetalternativet innebär att den som är intresserad av platser med anknytning till
resandefolket kan finna sådan kunskap oavsett vistelseplats. En annan fördel är att tekniken
för mobilt Internet utvecklas allt mer vilket ger stora möjligheter att ta del av information
även om man befinner sig på resande fot. Användning av kartan och databasen är gratis.
Webbportalen är uppbyggd runt en databas, vilket gör att det inte krävs
programmeringserfarenhet för det praktiska publiceringsarbetet
Den skandinaviska resandekartan kommer att marknadsföras genom: Arrangemang; Möten
med intressegrupper, organisationer, offentliga verksamheter; Nätverk ; Utställningar;
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Föredrag; Media (tidningar, TV, radio, Internet - inklusive blogg och andra sociala medier);
Publikationer, foldrar mm., samt den nya del i Bohusläns museums basutställning som
handlar om resandefolkets kultur och historia. Vid nätverksträffen våren 2013 presenteras
projektets resultat. Information om projektet, och direktlänk till hemsidan/bloggen, finns på
respektive museums hemsida.

Administrativa uppgifter
Ansvarig institution, med fullständig institutionsadress

Bohusläns museum, Box 403,45 1 19 Uddevalla
Medverkande institutioner eller discipliner

Projektet bedrivs i samarbete med Östfoldmuseene/Halden historiske Samlinger,
Kulturgruppen för resandefolket, Tatemes landsforening och Landsorganisasjonen for
Romanifolket Projektägare är Bohusläns museum/Västarvet och Östfoldmuseene/Halden
historiske Samlinger.
Projektet har en styrgrupp och en referensgrupp. Styrgruppen består av projektledning
(Kristina Lindholm, Bohusläns museum och Bodil Andersson och Svein Norheim, Haldens
historiske Samlinger/Östfoldmuseene) projektägarna (museichefför Bohusläns museum,
museumsdirektör för Östfoldmuseene), 2 repr. från Kulturgruppen för resandefolket, l repr.
från Tatemes landsforening och l repr. från Landsorganisasjonen for Romanifolket
Referensgruppen består av projektledning; 4 repr. från Kulturgruppen för resandefolket; 2
repr. från Tatemes landsforening och 2 repr. från Landsorganisasjonen for Romanifolket; Kari
Norheim, Haldens historiske Samlinger/Östfoldmuseene; Ämnesrepresentant från
Glomdalsmuseet, journalisten Bo Hazell.
Projektledare

Bodil Andersson, (f. 1970) projektledare/fagkonsulent fil.kand., Östfoldmuseene/Halden
historiske Samlinger.
Adress: Halden historiske Samlinger, Röd Herregård, 1771 Halden, Norge
E-postadress: bodand@ostfoldmuseene.no
Kristina Lindholm, (f. 1959) antikvarie/projektledare Bohusläns museum
Adress: Bohusläns museum, Box 403, 45119 Uddevalla,
E-postadress: kristina.l indholm@vgregion.se
Projektmedarbetare 2011 , med titel och födelseår

Svein Norheim, (f 1949), fagkonsulent vid Halden historiske samlinger/Östfoldmuseene.
Kari Norheim, (1949), fagkonsulent vid Halden historiske samlinger/Östfoldmuseene.
Pia Claesson (f 1960), antikvarie på Bohusläns museum.
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