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dessutom i många stycken av antiziganism. 
Begreppet antiziganism – besläktat med anti-
semitism – står för en essentialiserande och ex-
kluderande föreställning om den ”konceptuelle 
zigenaren”, en fiktiv karaktär som projiceras på 
romer och resande och som baseras på kultu-
rella, sociala och biologiska rasistiska föreställ-
ningar om gruppen (Selling 2013). Även i före-
målssamlingarna vid kulturhistoriska museer 
ser vi samma brist. Det finns mycket få romska 
föremål insamlade, och här kan det finnas ett 

På minnesinstitutioner i Sverige (liksom i övri-
ga Norden) finns det mycket litet material som 
berättar om romers livsvillkor. Eller rättare 
sagt, vid de kulturhistoriska arkiven som exem-
pelvis Nordiska museets arkiv och andra arkiv 
kopplade till staden Stockholms verksamhet 
finns det mängder av material som berättar 
om romer, men berättaren är oftast inte själv 
rom. Nästan inga romska röster alls finns do-
kumenterade i arkiven, och beskrivningarna 
av romskt liv och romska livsvillkor präglas 
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mörkertal, det vill säga att föremålen inte har 
attribuerats som romska på grund av andra 
rådande kunskapsparadigm. I samlingarna vid 
Historiska museet i Stockholm finns inte några 
kända föremål alls från gruppen. 

I minoriteten romer ingår grupper med oli-
ka romska identiteter, som svenska romer, re-
sande och finska romer. Romer är en av Sveri-
ges fem nationella minoriteter med en historia 
i landet som anses sträcka sig minst femhundra 
år tillbaka. År 2012 utsågs av regeringen som 
ett minnesår för dessa år av romsk närvaro i 
Sverige, eftersom den tidigaste kända histo-
riska källan som nämner människor som kan 
ha varit romer är Stockholms stads tänkebok 
från 1512. Där beskrivs en grupp tillresande 
besökare: ”… komme the tatra hith i byn, hulke 
som sades wara aff Klene Egifftj land”.1 Män- 
niskorna kallades alltså tattare (”tatra”) och ”sa-
des vara av Lilla Egyptens land” i protokoll från 
stadens råd, som tänkeböcker utgörs av. De 
första inom gruppen som senare kom att kallas 
och identifiera sig som svenska romer anlän-
de kring sekelskiftet 1900. Svensk historia är 
romsk historia och omvänt. Att uppmärksam-
ma romska kulturlandskap och romers del i 
skapandet av kulturarv är en angelägen uppgift 
för både museisektorn och kulturmiljövården. 

Projektet I stadens utkant – svensk-romska 
livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet 
fokuserar på den senare delen av denna histo-
ria, när den romska minoriteten tydligare än 
förr träder fram i källorna. Det drivs i samver-
kan mellan Historiska museet, Mångkulturellt 
centrum, Stiftelsen Kulturmiljövård och kul-
turföreningen É Romani Glinda men samarbe-
tar också med romer som inte verkar genom en 
förening. Projektet finansieras med medel från 
Riksantikvarieämbetets FoU-anslag 2015–16 
och av Historiska museet. Lotta Fernstål och 
Charlotte Hyltén-Cavallius är projektledare. 

Projektets uppgift är att studera spår av 

svensk-romska liv och lägerplatser i och om-
kring storstäder under 1900-talet med ut-
gångspunkt från Stockholm. Det berör frågor 
om urbanisering, landskapsutnyttjande och 
spatial segregering, men även interkulturalitet 
och skapande av kontaktzoner mellan majori-
tet och minoritet. Syftet är att i samskapande 
med svenska romer uppmärksamma och skapa 
ny kunskap om denna del av Sveriges historia 
med fokus på lägerplatser, livsberättelser och 
materiell kultur samt att införliva denna osyn-
liga del av kulturarvet i nationella samlingar. 
Detta sker genom livshistoriska intervjuer, ar-
keologisk undersökning av en före detta läger-
plats samt i viss mån arkivstudier. Föremåls-
fynd från utgrävningen kommer att tillföras 
det statliga Historiska museets samlingar och 
intervjuerna – livsberättelserna – kommer att 
arkiveras vid Institutet för språk och folkmin-
nen, en statlig myndighet som sorterar under 
Kulturdepartementet.

Projektinitiering och mål

Projektet initierades av forskare inom arkeo-
logi vid Historiska museet som snabbt sökte 
samarbete med romska företrädare i Stock-
holm. I projektets allra tidigaste idéfas son-
derades alltså terrängen för om intresserade 
romska samverkanspartners fanns, vilket sågs 
som en förutsättning för projektets genom-
förande, och därmed kontaktades bland annat 
kulturföreningen É Romani Glinda. Ytter-
ligare en förutsättning var att kombinera den 
arkeologiska infallsvinkeln med etnologisk 
kompetens, och därför söktes samtidigt sam-
arbete även med Mångkulturellt Centrum där 
forskare inom etnologi är verksamma. Utöver 
samtal om projektets innehåll genomfördes 
inledningsvis en exkursion med representan-
ter från Historiska museet och Mångkulturellt 
Centrum tillsammans med tre romska män i 
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med civilsamhället, och särskilt med romska 
företrädare. Vi strävar efter att i processens alla 
delar involvera romer som är intresserade av 
samarbete, till exempel genom att föreslå och 
nå människor att intervjua, välja plats för ut-
grävningen, bidra till hur den arkeologiska un-
dersökningen ska läggas upp utifrån erfaren-
heter av platsen, vilka mediakontakter som bör 
tas, vilka frågor som är viktiga att finna svar 
på om livet i ett läger och hur det arkeologiska 
material som framkommer kan tolkas. Genom 
samverkan vill vi undvika att som represen-
tanter för majoritetsbefolkningen och offent-
liga institutioner skriva en minoritetgrupps 

olika åldrar, som utifrån sina erfarenheter hade 
valt ut ett tiotal platser för tidigare läger (fig. 
1). Alla platser vi blev visade låg i utkanten av 
Stockholm (jfr Persson, E. 2014), vilket bidrog 
till projektets namn I stadens utkant. En av 
dessa platser har sedan efter diskussioner, yt-
terligare besök på flera av platserna samt kart- 
och arkivstudier valts ut för den arkeologiska 
undersökningen. Vid den slutliga formeringen 
av projektgruppen uppkom även behov av att 
samarbeta med erfaren fältarkeolog, och där-
med söktes samverkan också med Stiftelsen 
Kulturmiljövård. 

I projektets mål ingår en nära samverkan 

Fig. 1. På exkursion till före detta lägerplatser kring Stockholm, 23 september 2013. Foto: Lotta Fernstål. 
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turarv (Turtinen 2006, Ronström 2008). I ar-
tikeln ”Between memory and history. Les lieux 
de mémoire” diskuterar Pierre Nora relationen 
mellan minne och historia och möjligheterna 
att skapa mer komplexa berättelser om olika 
platser (1989). Nora skiljer mellan lieux de mé-
moire, minnesplatser, och milieux de mémoire, 
minnesmiljöer och menar att minnesplatserna 
är del av den offentliga historien medan min-
nesmiljöerna är mer relaterade till personliga 
erfarenheter och minnen knutna till specifika 
platser. Genom att genomföra arkeologiska ut-
grävningar av svensk-romska före detta läger-
platser, att göra livshistoriska intervjuer med 
romer som har erfarenhet av lägerliv och att 
samla in berättelser som emanerar ur mötet 
med materialiteten är vår målsättning att ”sam-
skriva” svensk-romsk historia och att omladda 
och att föra samman dessa minnesmiljöer med 
de minnesplatser som redan är en del av det 
offentliga kulturarvet.

Olika former av källmaterial

I projektet arbetar vi med flera olika slags 
källmaterial: dels befintliga material, dels ma-
terial som produceras inom projektet. Befint-
liga material är till exempel arkivmaterial vid 
bland annat Nordiska museet och Riksarki-
vet, pressklipp, radio- och tv-reportage,2 samt 
självbiografier om att leva i svensk-romska lä-
ger (t.ex. Taikon 1963, Caldaras 2002). I samt-
liga dessa material söker vi särskilt efter rom-
ska röster.

Källmaterial inom projektet produceras ge-
nom arkeologi och etnologi. Arkeologiska 
metoder innebär bland annat kartstudier och 
inventeringar i landskapet för att lokalisera 
före detta lägerplatser och relatera dem till 
sina samtida och nutida omgivningar samt ut-
grävning. Etnologiska metoder är framför allt 
livshistoriska intervjuer med människor med 

historia (vilket har skett så många gånger förr 
för minoriteter och ursprungsbefolkningar, se 
t.ex. Atalay 2012, Matsuda & Okamura 2012, 
Watkins 2012, Atalay et al. 2014). Via inflytan-
de i projektet och dess innehåll vill vi skapa 
engagemang, sprida kunskap och åstadkomma 
en historieskrivning som är relevant för många 
människor.

Projektet har också som mål att genomgå-
ende arbeta med ett landskapsperspektiv som 
syftar till att synliggöra och aktivera dolda plat-
ser relaterade till svensk-romsk historia. Även 
om flera framför allt översiktliga arbeten har 
gjorts inom kulturarvssektorn gällande romers 
platser (se Martins Holmberg 2014), så har 
dessa inte tidigare varit fokus för arkeologiska 
och etnologiska undersökningar (till skillnad 
från permanenta resandebebyggelser såsom 
Snarsmon i Bullarebygden, norra Bohuslän, 
och Krämarstan i Finnerödja, Västergötland. 
Se Andersson 2008, Sannerstedt 2011). Där-
med blir det en viktig uppgift att utveckla me-
toder att arbeta med sådana platser, både arke-
ologiskt och etnologiskt. 

Projektet rör sig i huvudsak inom tre teo-
retiska fält: kritiska perspektiv på historie-
skrivning och kulturarvsskapande (jfr White 
1981, Kirshenblatt-Gimblett 1998), materiali-
tetsstudier (t.ex. Glassie 1999, Miller 2005) och 
narrativforskning med fokus på livshistoriskt 
berättande (Stahl 1989, Nylund Skog 2008, 
2012, Marander-Eklund & Östman 2011). 
Spåren av romsk historia och romsk närvaro 
är få inte bara inom kulturarvsinstitutionerna 
utan även i kulturlandskapet; bland de miljö-
er som identifierats som historiskt värdefulla 
är den romska närvaron i princip osynlig och 
utgör ett dolt kulturarv. Vad som ses som ett 
kulturarv är resultatet av en urvalsprocess, en 
kulturarvspolitik, som görs av vissa institu-
tioner och positioner som har tilldelats eller 
tillskansat sig makten att utse nationella kul-
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na transkribera den inspelade intervjun och på 
så vis påbörja en analys och lokalisera centrala 
passager och narrativa strukturer i berättelsen. 
Intervjun tar utgångspunkt i en tematisk inter-
vjuguide och arbetar med öppna frågor (se fig. 
2). Efter projektets slut ska de inspelade inter-
vjuerna arkiveras i Institutet för språk och folk-
minnens arkiv. Makten över berättelsen ska 
dock ligga hos den som har berättat och därför 
är den med och bestämmer vad ur intervjuerna 
som i slutänden arkiveras. 

Berättelserna kommer att analyseras med 
kvalitativ narrativ metod som har utvecklats 
inom folkloristisk forskning i Europa och USA. 
Den narrativa analysen kommer att fokusera 
på olika aspekter av de narrativa formerna och 
dess struktur, talkonventioner och referentiali-
tet i berättelserna (Denzin 1989, Tarkka 1993, 
Smith & Watson 2001, Johansson 2005). Vi 
söker efter de små personliga erfarenhetsbe-
rättelserna, mikro-narrativer, inom den stör-
re livshistoriska berättelsens ram (Stahl 1989, 
Marander-Eklund & Östman 2011). I Michail 
Bachtins anda närmar vi oss och vill förstå livs-
berättelserna inte bara i deras samtida kontext 
utan även som en dialog med historiska er-
farenheter (Bachtin 1991/1997). 

Dessa personliga erfarenhetsberättelser kom-
mer att sättas i dialog med arkivmaterial som 
har skapats under de senaste hundra åren samt 
resultatet från utgrävningen. Arkivmaterialet 
är rikt och omfattande och finns bland annat 
vid Nordiska museet. Delar av det har samlats 
in genom frågelistor, genom vilka meddelare 
ombads att sända in skrivna vittnesmål och 
minnen, och i dessa texter finns en del erfaren-
heter av att möta och interagera med romer. 
Det här materialet kommer att tolkas och läsas 
i Carlo Ginzburgs anda, det vill säga i avsikt att 
söka finna sprickor i det antiziganistiska ram-
verket (Ginzburg 1998). Frågan är: finns det 
några spår av romska röster i arkivet? 

egna erfarenheter av lägerplatser samt deras 
släktingar, etnografi, samtal och visuell doku-
mentation för att fånga upp ytterligare erfaren-
heter, kunskaper och relevanta frågeställning-
ar. Arkeologiskt och etnologiskt arbete pågår 
alltså parallellt men kommer också mötas i tid 
och rum vid utgrävningen. Den kunskap som 
olika material och metoder skapar delas kon-
tinuerligt inom projektet och kommer knytas 
samman i projektets publikationer och andra 
resultat. Utöver att kombinera arkeologi och 
etnologi strävar vi, som nämnts, efter att i alla 
delar involvera romer som är intresserade av 
medverkan och samarbete.

De livshistoriska intervjuerna kommer att 
genomföras vid minst två tillfällen med samma 
person. Dels för att den intervjuade ska kunna 
få tid att reflektera över vad som sagts och om 
det finns något att tillägga, ta bort, förändra el-
ler fördjupa. Dels för att intervjuaren ska kun-

Fig. 2. Teman i intervjuguiden som används inom 
projektet. Figur: Charlotte Hyltén-Cavallius. 

• Personliga uppgifter
• Barndom och uppväxt
• Bostad och boende
• Skolgång och utbildning
• Fritid / aktiviteter
• Platser i staden
• Vänner / umgänge
• Traditioner och fest
• Religion och tro
• Identitet och språk
• Majoritetssamhälle, samverkan,  

fördomar och förtryck
• Arbete och försörjning
• Hälsa och sjukdom
• Minnen, fotografier, berättelser, 

teckningar, sånger
• Viktig kunskap att förmedla vidare
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fas i bostadssituationens historia, har projektet 
även möjlighet att på ett naturligt sätt fånga in 
både kunskaper om och erfarenheter från det 
kringresande livet före denna mellanfas och 
från tiden då romer fick bostäder och livet för-
ändrades drastiskt på många sätt. 

Den arkeologiska utgrävningen sker i två 
steg med en inledande, sonderande undersök-
ning hösten 2015 och en lite mer omfattande 
våren 2016. Detta ger oss möjlighet att varsamt 
närma oss platsen och människorna som har 
bott där samt att vid det första tillfället ska-
pa ytterligare kontakter än dem vi redan har 
och eventuellt kunna inleda samarbeten med 
fler intressenter som vill samverka kring ex-
empelvis inriktning, frågeställningar, under-
sökning och tolkningar – helt enkelt att få in 
fler personer och perspektiv i projektet. En 
svensk-romsk lägerplats har tidigare aldrig un-
dersökts arkeologiskt (romska lägerplatser har 
ej uppmärksammats arkeologiskt i särskilt hög 
grad i andra delar av världen heller, se Bánffy 
2013). Detta innebär att vi behöver pröva både 
arkeologiska metoder och att kombinera olika 
källmaterial för att förstå platsen samt utveckla 
hur vi kombinerar att arbeta med både arke-
ologiska och etnografiska metoder under un-
dersökningens gång. Det handlar mycket om 
att genom platsen skapa möjlighet till samtal, 
minnen och kunskapsutbyte och att återaktive-
ra den här typen av plats i landskapet. Här kan 
vi framhålla att makten över hur kunskap pro-
duceras genom arkeologi kanske inte främst 
ligger i själva grävmomentet, även om att un-
dersöka platsen tillsammans kan vara en bra 
ingång till samtal, diskussion och kunskaps-
produktion. Det är ganska populärt att pröva 
på att gräva med arkeologer och att på så vis 
delta i ”framtagandet” av historien, men i det 
här fallet kanske det mest respektfulla mot dem 
som har levt på platsen inte är att arbeta på det 
sättet. Därför arbetar vi ganska begränsat med 

Arkeologiska utgrävningar medför att plat-
ser lär kännas mer intimt; att vistas på och 
interagera med en plats och dess materialitet 
aktiverar den och möjliggör minnen och be-
rättelser att ta form (jfr t.ex. Burström 2007, 
Svanberg & Wahlgren 2007, Persson, M. 2014). 
Den plats som har valts för utgrävning ligger 
vid Flatenvägen i Skarpnäck utanför Stock-
holm, alldeles i utkanten av ett naturreservat 
och inte långt från det populära Flatenbadet. 
Lägret vid Flatenvägen var, tillsammans med 
Ekstubben och Hammarbytäppan, en av tre 
platser som Stockholms stad iordningställde i 
slutet av 1950-talet och dit de svenska romer i 
kommunen som ännu inte fått bostad fick flyt-
ta. Romerna erkändes av socialministern Gun-
nar Sträng som svenska medborgare 1952, och 
därmed erkändes även deras rätt till bostad och 
skola (t.ex. Ohlsson al Fakir 2015:6). Det kom 
dock att ta ytterligare ett drygt decennium inn-
an alla fått möjlighet att flytta in i permanenta 
bostäder.

Vid Flatenvägen och i Ekstubben utgjor-
des boendet av bland annat vagnar och tält av 
plywood med tältduk som tak, medan romerna 
i Hammarbytäppan fick flytta in i stugor som 
tidigare fungerat som nödbostäder och som 
ansågs vara otjänliga redan då romerna flytta-
de in.3 Platserna var tänkta som genomgångslä-
ger/-bostäder inför att få dugliga bostäder, vil-
ket för de sista i lägren inte skedde förrän 1964. 
Från att romer tidigare levde ett kringresande 
liv där de ofta inte fick stanna mer än några 
veckor upp till några månader på en plats, blev 
de nu inordnade i ett slags permanent läger-
liv på platser som av romer själva kallats både 
getto och reservat (av Rosa Taikon i Sörbring 
2015, samt av anonym person i intervju inom I 
stadens utkant 2015). Även i arkivmaterial från 
Stockholm stad kallas platserna för slum4 (se 
även Takman 1966:30). Genom att välja denna 
plats att fokusera särskilt på, från en mellan-
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lingarna. Ting och andra arkeologiska spår ef-
ter platsens materiella kultur är möjliga bärare 
av och generatorer för minnen och berättelser. 
På platsen kommer både arkeologer och etno-
loger finnas under utgrävningstiden för att till-
sammans med besökarna bygga kunskap. Till 
utgrävningen bjuder vi särskilt in människor 
som har erfarenhet av att ha bott där eller i 
andra läger, samt grupper som vi tillsammans 
med romska företrädare har identifierat som 
särskilt intressanta att inleda ett fördjupat sam-

antalet personer som deltar i själva utgrävan-
det, men mer inkluderande i att skapa inflytan-
de över vilken historia som produceras genom 
möjlighet att påverka val av frågor, vilka aspek-
ter av platsen som fokus läggs på och vilka 
tolkningar som görs. Inte minst sker detta ge-
nom att kombinera arkeologi och etnologi med 
intervjuer av människor som besöker platsen. 

Utgrävningen ger oss möjlighet att bidra 
med fyndmaterial till Historiska museet och 
därmed inleda en romsk representation i sam-

Fig. 3. För att närma oss före detta lägerplatser har vi använt olika slags källmaterial som till exempel 
kartor, film/TV, arkivhandlingar, tidningsklipp och litteratur. Men särskilt viktiga har besök på platserna 
varit, tillsammans med personer med erfarenheter från och kunskaper om lägren. Här ritar och förklarar 
en av de personer som bott i lägret vid Flatenvägen hur lägret var strukturerat och vilka som bodde i vilka 
vagnar. Bakgrunden till just det här besöket var att vi ville få bättre grepp om platsen för att närma oss den 
arkeologiskt. Men när vi väl var där kom samtalet minst lika mycket att kretsa kring berättelser, minnen och 
frågor om hur det var att leva där. Inte minst berättades det om Henrys raggarfik som låg i närheten och att 
man gick dit och spelade musik i jukeboxen. Foto: Marco Alí, 26 mars 2015.
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komma att arkiveras även i andra relevanta 
arkiv än Institutet för språk och folkminnen. 
Från den arkeologiska undersökningen kom-
mer en arkeologisk rapport skrivas, vilken, lik-
som projektet som helhet, kommer arkiveras 
på Antikvarisk-Topografiska Arkivet (centralt 
arkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens 
historiska museer). Projektet arbetar också för 
att kunna bidra med kunskap om och berättel-
ser från lägerplatser till skyltverksamhet eller 
annan typ av uppmärkning av platser eftersom 
det är viktigt med en aktivering av platser i 
landskapet. Vi ska även publicera en populärt 
hållen bok där kunskapen från projektets delar 
vävs samman till en helhet. 

Vetenskapliga artiklar kommer framför allt 
att fokusera metodutveckling, bland annat att 
arbeta med samverkan mellan arkeologi och 
etnologi. Men som Ingrid Martins Holmberg 
skriver (2014:14):

Med fokus på plats kan öppna frågor ställas och 
komplexa förhållanden speglas; plats utgör således 
en produktiv utgångspunkt för inkludering – både 
då och nu. Det handlar inte bara om addering av 
en romsk historia – det handlar om att anlägga ett 
pluralistiskt perspektiv på den svenska historien, och 
i förlängningen om att i normkritisk anda syna både 
sig själv och de maktstrukturer som inkluderar och 
exkluderar individer och grupper.

Minst lika viktig är metodutvecklingen i att 
arbeta med denna del av historien, dessa slags 
platser och hur det kan göras i samverkan med 
etnologer, arkeologer och romer. 

Noter

1.   ”Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stock-
holms tänkebok 1512”, Stockholmskällan, Stock-
holms stadsarkiv http://www.stockholmskallan.se/
Soksida/Post/?nid=27743 (hämtad 25 juni 2015).

arbete med. Vi samarbetar också med romer 
med erfarenhet av platsen före, under och efter 
grävningen för att försöka förstå platsen och li-
vet där, samt för att tolka spåren från den. 

Resultat

Genom utgrävning, livsberättelser och arkiv-
material söker vi teckna en bild av och förstå 
svensk-romsk historia med utgångspunkt i 
landskap och platser samt människors berättel-
ser och erfarenheter – inte minst hur interak-
tionen mellan minoritet och majoritet har sett 
ut. Hur den svensk-romska minoriteten sam-
verkat och förändrats med majoritetssamhället 
är inte klarlagt, inte heller hur majoriteten på-
verkades. Här använder vi Michel de Certeaus 
begreppspar taktik och strategi för att fånga 
och förstå förhandlingar (ibland konfliktfyll-
da och ibland samspel) mellan minoritet och 
majoritet (de Certau 1984). Individer och in-
stitutioner verkar inom specifika historiska 
och institutionella villkor som både möjliggör 
och begränsar. De Certeau talar om taktiker, 
de vardagliga praktiker som vi både utnyttjar 
och begränsas av, och de strategier som makten 
genererar. Strategier är de villkor vi inte kan 
påverka, som existerar i fastlagda rutiner och 
institutionella villkor. Utgångspunkten är att 
kultur och identitet skapas genom förhandling 
och utifrån ekonomiska och sociala förutsätt-
ningar. Möten mellan grupper av olika iden-
titeter och traditioner har alltid skett, liksom 
påverkan i olika grad. 

Resultaten från projektet kommer att för-
varas, presenteras och spridas på flera vis. 
Föremålen som införlivas i Historiska muse-
ets samlingar ska tillgängliggöras digitalt, och 
kunskap från projektet ska även bidra till en 
förstärkning av Historiska museets utställning 
Sveriges historia, där denna del av historien 
saknas. Transkriptionerna av intervjuer kan 
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