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Möt resandefolket!
I utställningen berättas om resandefolkets historia, om
att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och
majoritetsbefolkningen och ömsesidigt beroende av varandra, om hantverksskicklighet, om starka släktband och
en levande berättartradition, men också en historia med
många mörka minnen av myndigheternas behandling av
resandefolket.

Bohusläns
museum

Resandefolket har funnits i Sverige
i flera hundra år. Vandrat till byar
och gårdar och erbjudit varor och
tjänster som byborna inte kunde
eller ville göra eller utföra själva.
Så småningom byttes hästar och
kärror ut mot cyklar och bilar. Idag
finns resandefolket inom alla yrkesgrupper, ofta som entreprenörer
och egna företagare. Släktsammanhållningen, hantverket, musiken
och språket är viktiga inom resandekulturen. I utställningen visas

också fynden från museets utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän. Utgrävningarna gjordes tillsammans med
resande och har gett en större medvetenhet och förståelse för resandefolkets historia och livsvillkor
som är en del av vår gemensamma
kulturhistoria. Hela utställningen
har arbetats fram i samarbete med
representanter från Kulturgruppen
för resandefolket.
Ingrid Jonzon

Sedan mars 2015 finns på Bohusläns museum i Uddevalla Sveriges
första permanenta utställning om
resandefolket.
www.bohuslansmuseum.se

Annons

Kreol – ett spöke
går runt i orten
”Vi är inte alls svenskar, kurder,
araber, chilenare etc… jag tror att
vi måste släppa det där. Vi har kanske varit allt det där, men vårt möte
med varandra har gjort att vi kokats
ihop till något nytt, något annat.”
Vi är en ny social grupp som sakta tar
form och växer i det svenska samhället. Vi är en grupp som hittills inte
20

identifierat oss själva som grupp. Vi
är en grupp som med en parafras av
Frantz Fanons ord inte ännu är vita,
inte längre fullständigt icke-vita, och
därmed är fördömda. Den process varigenom vi övervinner detta tillstånd
kallar vi för kreolisering och de som i
denna process skapar sig själva på nytt
kallar vi för kreoler.
Ny rapport av Lewend Tasin och
Anton Landehag.
Ladda ner på Arena idé:
www.arenaide.se
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