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Historiskt seminarium
Den 1-3 mars anordnade vi ett tredagar långt seminarium i
Helsingborg. Det tjugotalet deltagare var såväl forskare från
universiteten i Uppsala, Lund och danska Aarhus som våra
egna experter som bedrivit mångårig forskning i
primärkällor som rör vår historia. Seminariet bjöd på ett
många föredragningar, diskussioner, underhållning och
utdelning av vårt nyinrättade stipendium.
Läs mer på sidorna 11 -13

1700-talets deporteringar av ”tartare” och ”ziguenare”
Hur gick egentligen dåtidens deporteringar till? Vart deporterades folk? Och följde man
verkligen de samtida drakoniska lagarna och förordningarna?
Läs mer på sid 18 - 21

Samråd med Amanda Lind
Den 27 mars deltog vi i ett storsamråd med vår nya kulturminister i
Stockholm. Vi har gjort ett utdrag av vad som sades.

Läs mer på sid 3 - 5
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Nevopan

Nyheter

Historiska föremål
Vi får hela tiden väldigt många mejl och
meddelanden från alla Er som följer oss. Strax efter
trettonhelgen fick vi ett sådant meddelande via vår
Facbook-sida. En man skrev till oss att han funnit en
snusdosa på vinden i en gammal lada i Bohuslän där
han bott som barn. På snusdosan stod romaniordet
för snus - NACKEPA . Mannen bifogade några bilder
av föremålet och frågade om vi kunde vara
intresserade av att köpa snusdosan.
Inom organisationen har vi flera deltagare som sysslar
med antikviteter och liknande föremål. Vi skickade

Bild: Frantzwagner Sällskapet

runt bilden av snusdosan för att få en uppfattning om
när den tillverkats samt att få satt ett rimligt värde.

förutsättningar att införskaffa ett sådant
kulturhistoriskt föremål som denna snusdosa. Utan

Förutom ordet NACKEPA stod ANO 1632 ingraverat,

romani-ordet NACKEPA skulle föremålet kanske vara

vilket var det år då Gustav II Adolf dog i Lützen och

obetydlingt, men i detta utförande är den en del av

året var liksom Karl XII:s dödsår 1718 vanligt

vårt kulturarv och därmed egentligen ovärderligt - för

förekommande årtal på äldre föremål som resande

oss. Vi är stolta över numera ha dosan i vår ägo och i

tillverkat. Dessa två krigarkonungar var i gamla dagar

framtiden kommer den att vara del av föredrag,

högt ansedda bland de resande. När vi slutligen hade

visningar och utställningar rörande vår historia i

kommit fram till ett rimligt värde tog vi kontakt med

Sverige. Härmed vill vi också passa på att uppmana

säljaren. I ett mycket trevligt telefonsamtal kom vi

våra läsare som har kännedom om kulturhistoriska

överens om ett pris som vi båda var nöjda med och

föremål som man själv eller någon annan kan tänka

snusdosan blev vår. Vi är oerhört glada och

sig att avyttra eller låna ut som utställningsmaterial att

tacksamma för att säljaren kontaktade oss och inte

kontakta oss via länken till vår hemsida HÄR.

minst är vi lika tacksamma för våra deltagare och
bidragsgivare som gett Sällskapet ekonomiska

/ Styrelsen

Romani-seminarium

dagens många romani-varieteters utveckling och hur

Den 5 mars anordnades ett seminarium för norsk
romani i Oslo. Vi blev inbjudna att delta och vår
ordförande och tillika språkligt sakkunniga åkte dit
för att hålla en föredragning om vårt språkliga arbete.
I föredragningen redogjordes för romanins historia i
Sverige. Deltagarna fick ta del av på hur romani
historiskt sett har utvecklats från ett förmodligen
enhetligt språk till dagens många olika varieteter.
Med av pedagogiskt utformade cirkeldiagram och
utdrag ut våra e-publikationer samt andra
publicerade verk på romani fick deltagarna höra om
hur olika influenser historiskt sett har bidragit till
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de ter sig i praktiken idag. I sammanhanget sattes
våra hittills genomförda språkliga projekt och
tillvägagångssätt. Vårt språkliga arbete fokuserar på
revitalisering, vilket vi menar är en upplivning av
språket som görs innan det dött ut. Romanin i Norge
överensstämmer i hög grad med den svenska
romanin, men skillnader finns liksom mellan svenskan
och norskan. Vår förhoppning är att vårt arbete och
våra metoder kan bidra till att det språkliga arbetet i
Norge kan genomföras på ett kvalitativt och
lyckosamt sätt.
/Styrelsen
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Storsamråd med kulturministern
Vi blev som minoritetsorganisation inbjudna till att delta vid ett storsamråd med vår nya
kulturminister Amanda Lind. Samrådet hölls den 27 mars på finansdepartementet i Stockholm.
Förutom vi deltog företrädare för minoritetsorganisationer ur minoriteterna judar, sverigefinnar,
tornedalingar och romer. Deltagarna hade i förväg skickat in frågor till regeringskansliet och
svaren på frågorna hade förberetts gavs nu av statsrådet. Frågorna var indelade i fyra områden.
Det första var språk och utbildning. Det andra var kultur, media och åminnelse. Därefter kom
frågor som rörde inflytande och delaktighet och slutligen strategiskt och rättsligt ramverk.
Den sverigefinska minoriteten var först ut med sin frågeställning som rörde deras efterfrågan om
finskspråkig gymnasieutbildning. Erik Nilsson från utbildningsdepartementet fick svara på frågan
och berättade kort om hur sådana frågor utreds, problematik med att få tag i lärare och litteratur
samt att målgruppens storlek spelar har betydelse. En representant för Svenska Tornedalingars
Riksförbund sade att språkbytesprocessen accelererar, man slutar i allt högre grad att använda
sitt modersmål meänkieli och endast tala svenska. Något måste göras omgående för att
förhindra att språket försvinner. Vi kan utifrån detta konstatera att det inte bara är vi som håller
på att förlora det som finns kvar av vårt språk. Ordföranden för Sveriges Jiddischförbund lyfte
frågan om jiddischens negativa särbehandling i förhållande till andra minoritetsspråk. De
berättade att public service inte haft några som helst satsningar gentemot jiddisch, vilket man
haft gentemot de övriga minoritetsspråken. Vi känner ju väl till att man har haft olika satsningar
gentemot olika varieteter av romani. Det är enligt djupt beklagligt att jiddischen inte får
utrymme i public service och vi kan tänka oss hur frustrerande det måste vara för jiddisch-talare.
Vi har ju en liknande situation med svensk romani, som inte sällan förbises eller åsidosätts i
konkurrens med andra varieteter av romani chib. Därav våra frågor till kulturministern.
Vi hade i förväg skickat in några frågor och den första av dessa löd: Med anledning av de
grundkriterier om långvarighet som framgår i regeringens proposition minoriteter i Sverige
(prop.1998/99:143); Hur resonerar regeringen runt språkliga satsningar gentemot språkliga
särarter som de facto utgör del av landets långvariga historia och kulturarv, och som har talats
över hela landet sedan århundraden, i förhållande till nytillkomna språkliga fenomen och särarter
som saknar historisk koppling till Sverige?
Kulturminister Amanda Linds svar är att samma åtagande gäller gentemot alla varieteter av
romani, vilket förvisso är lovvärt, men i praktiken besynnerligt. Enligt regeringen spelar det ingen
roll om de språkliga varietet har talats i Sverige historiskt sett eller ej, alla ska behandlas lika.
Problematiken i detta är att staten tillsätter för små medel för att uppnå några reella
språkfrämjande och språkbevarande satsningar. Dessutom uppstår en konkurrenssituation där vi
upplever att svensk romani särbehandlas negativt. Enligt vår mening måste detta ses som att
staten misslyckas med att uppfylla de skyldigheter man har utifrån språkstadgan. I synnerhet om
man fokuserar satsningar gentemot språkliga varieteter som saknar långvariga historiska band
historia med Sverige på bekostnad av att ett historiskt minoritetsspråk i Sverige försvinner. Det
märkliga i sammanhanget är det som Språkstadgan (den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk) faktiskt säger. I Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 2000:3) framgår
att Språkstadgan ratificerades den 13 januari år 2000 och trädde i kraft den 1 juni samma år.
© Frantzwagner Sällskapet
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Sedan dess är den Svenska staten förbunden att följa
denna. Av någon outgrundlig anledning verkar dess första
artikel, som definierar vad som kan anses vara landsdelsoch minoritetsspråk, ha fallit i glömska.
Vår mening är att det är lovvärt att låta varieteter av romani
chib som saknar faktisk historisk koppling till Sverige, och
som i mycket hög utsträckning skiljer sig från den romani
som har talats och utvecklats i landet sedan århundraden,
att bli föremål för språkfrämjande och språkbevarande
satsningar. Trots att flera sådana varieteter förr kanske
borde betecknas som invandrares språk än nationellt
minoritetsspråk. Hur regeringen än tolkar sina
internationella och nationella åtaganden måste i vart fall
svensk romanis överlevnad prioriteras, denna språkliga
särart uppfyller nämligen samtliga givna kriterier för att
kunna anses utgöra ett nationellt minoritetsspråk.
Vår andra fråga rörde ISOF (Institutet för språk och
folkminnen) som varje år fördelar 3,5 milj totalt till
revitalisering av de nationella minoritetsspråken. I året
Avbild av språkstadgans definitioner
ansökningsomgång inkom ansökningar för projekt som
motsvarande en summa på totalt 14 milj. Vår fråga var; Hur resonerar regeringen runt att 3,5 milj
kronor årligen ska bidra till att landets fem nationella minoritetsspråk och dess varieteter kan
främjas och bevaras? Amanda Lind gav ett genuint politikersvar som inte innehöll något svar alls
överhuvudtaget. Förutom att hon höll med om att summan var låg. På vår följdfrågan - Vad
anser regeringen är en rimlig summa? gavs inget svar.
Ordföranden för Romska ungdomsförbundet, som även företräder det Romska kulturcentret i
Malmö, lyfte de minnesmärken som står uppställda på platser där ”zigenare” under 1900-talet
gavs lov av lokalbefolkningen att ställa upp sina tält och vagnar för att övernatta på väg mellan
olika marknader i Skåne, se här. Arbetet som en eller kanske båda av organisationerna deltagit i
lovordades av samme företrädare och framhölls som ett gott exempel på hur man kan arbeta
och som skulle behöva genomföras i hela Sverige, då romer under 1900-talet rest över stora
delar av landet. Fokus i detta är då de kalderasha-romer som var nyinkomna till landet, inte
resande.
Företrädarna för Centralförbundet Roma International och Roma institutet framförde kritik över
hur tillförordnandet av sakkunniga vid regeringskansliets romska referensgrupp sker. Frågan har
varit uppe under den senaste tiden och jag själv har varit tillförordnad i referensgruppen i två
perioder sedan 2013. Det innevarande tillförordnandet löper ut nu till sommaren. I och med den
nya GDPR-förordningen så ställs det bland annat krav på samtycke vid behandling av
personuppgifter. Därför är tidigare tillvägagångssätt, där man skickade ett mejl till
regeringskansliet med nominering av en person. Vid det senaste mötet jag deltog vid i
referensgruppen diskuterades frågan. En deltagare vill jag minnas påtalade att de tillförordnade
bör avkrävas ett uppvisat utdrag ur belastningsregistret, då man under förordnandet erhåller ett
arvode och därmed är statsanställd. Ett sådant förfarande har vi uppfattat som praxis vid
anställningsförfarande inom myndigheter. Det vore högst olyckligt om individer med ett
© Frantzwagner Sällskapet
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tvivelaktigt förflutet skulle tillförordnas såsom sakkunnig vid regeringskansliet, inte nog kan vi
föreställa oss hur sådant skulle riskera att skada minoritetens redan låga anseende ytterligare. Vi
ser spänt fram emot att se hur man beslutar sig att gå till väga framöver.
Företrädaren för Romska Ungdomsförbundet menade att äldre romer inte förstår svenska i den
utsträckning att man kan klara sig när man blir äldre. Bland annat uppstår ofta problem i vården
och av denna anledning behöver romani-talande personal anställas. Dock framgick inte vilken
varietet av romani chib som åsyftades. Utifrån ett minoritetsperspektiv låter påståendet en aning
ogrundat, med tanke på att grundkriteriet för att kunna utgöra nationell minoritet i Sverige är att
man ska ha funnits i landet före år 1900. För oss är det otänkbart att man som del av minoriteten
romer inte talar och förstår svenska efter århundraden i landet. Fast i ljuset av att även direkta
invandrare med romsk bakgrund anses utgöra del av minoriteten romer ter sig påståendet mer
rimligt, men då är det ju en integrationsfråga och inte en minoritetsfråga.
Företrädaren för trossamfundet Internationella Romska Evangelistiska Missionen framhöll att det
är genom trossamfunden man når romer. Om även resandes inräknades i denna benämning var
oklart, i synnerhet med resterande av dennes redogörelse för de sista 30 årens arbete med
romer. Crescendot var att för att nå framgång med romer måste även trossamfunden involveras
och ges ökat finansiellt stöd.
Vid lunch tackade kulturministerns för sig och avvek för andra åtaganden. Samrådet fortsatte på
tjänstemannanivå, som det heter. Alltså med tjänstemän och de inbjudna organisationerna. Vi
blev informerade om att Sverige ska rapportera till Europarådet rörande språkstadgan, som finns
att läsa här. Årets rapport ska vara inlämnad den 1 juni i år och den förra och sjätte
rapporteringen finns här. Uppföljningen och rapporteringen rörande språkstadgan har hittills
skett vart tredje år och ska från år 2021 göras vart femte år tillsammans med rapporteringen
ramkonventionen. Däremellan ska en kortfattad rapport rörande språksituationen avläggas varje
2,5 år.
Slutligen delades deltagarna i två grupper och höll två separata gruppdiskussioner rörande
samråd. Vilka former lämpar sig bäst? Kontentan var att storsamråd kan vara bra. De olika
minoritetsgrupperna får då bland annat möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Dock
behöver staten ombesörja så att man kan träffas redan dagen före för att kunna gå igenom
frågor så att samrådet blir effektivare. Minoritetsorganisationernas företrädare var också överens
om att åtminstone ytterligare ett storsamråd behövdes under året samt att tematiska samråd,
som rörde vissa frågor, också behövdes. Dessa skulle dock kunna hållas för enskilt med någon
enstaka minoritetsgrupp, vilket naturligtvis berodde vilka frågor man skulle samråda om. Jag
berättade att vi i Helsingborgs stad tidigare haft samråd separerat från övriga romska grupper.
Då med anledning av att våra frågeställningar och fokusområden låg väldigt långt från varann.
En romsk representant ifrågasatte vårt handlande och menade att tillvägagångssättet splittrade
minoriteten. Förvisso kan det vara så, men i ljuset av de otaliga och ovidimerade anföranden
som kontinuerligt och ohämmat framläggs gällande omständigheter som inte det minsta berör
resande - hur framstår en strävan om solidaritet då? Det frågar sig många inom vårt sällskap.
/Jon Pettersson, Ordförande
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In memoriam Willie Andréason
1933-2019

Privat bild

Willie Andréason har gått bort i en ålder av 85 år. Willie var en respekterad skådespelare
men även en stor kämpe för Romanifolkets synliggörande. Willie föddes i Stockholm den 3
maj 1933 som son till Oskar och Eva, båda härstammande från värmländska romanisläkter.
Willies far var en skicklig affärsman och familjen hade bil, en T-Ford, och enligt Willie själv
levde familjen ett sorts medelklass-liv under hans uppväxt. Willie var själv med och bikknade
som liten och sålde då bland annat för Romanifolket tidstypiska handelsvaror som tvålar och
skrivpapper.

© Frantzwagner Sällskapet

Bild: Pappa Oskar, Mamma Eva, Laila och Willie.
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Nånting som Willie ofta berättade till mig var att han ofta blev tvungen att byta skolor som ung
tchavo. Detta var särskilt påfrestande eftersom det som regel alltid blev slagsmål med buroar i
olika skolmiljöer. Efter skoltiden gick Willie till sjöss under några år. Därefter sysslade hans
sedan med olika saker som bildkonst och antikhandel.
Willie kom slutligen in på skådespeleriets bana och kom bland annat in på Calle flygares
teaterskola på 1960-talet. Willies mest kända roller var i Roy Anderssons ”Giliap” och i tvserien ”Varuhuset”, men han gjorde även många andra skådespelarprestationer.
Under de senare åren av sitt liv började Willie att hålla föredrag om
Romanifolket. Han var en seriös och stolt föredragshållare och hade sitt
eget spännande sätt att berätta om Romanifolkets historia från 1512 till
nutid. Willie hade kontakt med äldre generationer av Romanifolk och han
hade även ett minne av att ha träffat sin mormors far Amandus Qvick som
barn. Willies mormor Manda, även känd som Qvick-Manda, var en beryktad,
viljestark och respekterad kvinna som levt ett hårt liv. Willie var hennes
första barnbarn och de stod varann mycket nära. Under uppväxten bodde
han längre perioder hos mormor Manda, bland annat när hon bodde i ett
hus vid Älta, i Stockholms förorter.

Bild: Amandus Qvick

Jag hade privilegiet att få träffa Willie på Romskt kulturcentrum i
Gubbängen, Stockholm, runt 2009. Han fick ta min plats som ledamot eftersom han var äldre
och mycket mera kunnig än jag var. Willie var en av de mest seriösa kulturarbetarna
kulturcentret hade. Han anordnade bland annat ett seminarium för Romanifolket, Finska Kaale,
Romanichal och Romungri, vilket han betalade ur egen ficka.
Runt 2013 kontaktade jag Willie för att jag kom på idén att filma hans intressanta berättelser.
Materialet hoppas jag kunna göra något med i framtiden. Under tiden umgicks vi väldigt
mycket i runt ett års tid. Willie var en väldigt trevlig person att umgås med. Han var både som
en gammal själ men ändå väldigt ungdomlig. En gång körde vi bil till Norge för att hälsa på
norska romanifolk. Jag körde som en 80-åring men Willie körde som en 30-åring - trots
nedsatt syn!
Jag kommer att sakna Willie, och kommer att minnas honom som en snäll, tuff, naturlig och
rakryggad person. Trots hårda motgångar i livet stod Willie rakryggad med fötterna på
Jorden.
Vila i frid Willie! Länge leve minnet av Willie!

/ Arvid Bergman
© Frantzwagner Sällskapet
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Mina minnen från tiden med
farbror Bomba
Den här gången ska jag berätta om en av de finaste människor jag träffat i mitt liv och som utspelade
sig under en period när jag var ung. Hans namn var Bomba Taikon.
Farbror Bomba, som jag tilltalade honom, bodde under en lång tid i sitt liv och ända tills sin död i
Växjö. Under sin levnad hade han fått flera barn, men sedan hans hustru gått bort levde han den sista
tiden av sitt liv ensam med en av sina döttrar.
Anledningen till att jag lärde känna farbror Bomba var att min far och mor med hela min familj under
några år vistades i Växjö där just farbror Bombas familj var bosatt. Min far och farbror Bomba blev då
mycket goda vänner och två av mina systrar blev sedermera ingifta i hans familj. Då närmare bestämt
med farbror Bombas barnbarn.
Farbror Bomba behövde någon som hjälpte honom att köra sin lastbil. Den som han använde i hans
verksamhet som lump- och skrothandlare. Farbror Bomba var en mycket känd och välrenomerad
person i området. Trots att man ofta framställer det såsom att zigenare var ogillade så var farbror
Bomba mycket omtyckt och respekterad av alla som kände honom. Han var känd för sin ärlighet och
uppriktighet och han hade en rättvisepatos som jag under min levnad bara sett hos ett fåtal människor
i mitt liv.
Bomba Taikon var en ganska gammal man i min ungdom. Hur gammal han faktiskt var, ja det var han
själv osäker på. Enligt hans egen utsago så visste han inte exakt när han var född, men trots hans
uppenbart höga ålder var han vid full vigör och hade fortfarande en ung mans busighet och nyfikenhet.
Detta i kombination med hans enorma livserfarenhet, vishet och kunskap och förmåga att tolka och
förstå och förklara saker och ting har stor betydelse för mig än idag.
Farbror Bomba Taikon var väl medveten om sitt ursprung och han berättade otaliga historier när vi åkte
runt i hans lastbil och samlade skrot. Han berättade att han tillhörde den grupp utländska zigenare som
sedermera har kommit att kallats för svenska zigenare. När vi åkte runt i hans lastbil i de småländska
skogarna och samlade skrot så berättade han hundratals eller rentav tusentals historier om sin släkt och
dess historia. Han berättade hur de kommit i ett större sällskap till Sverige i slutet på 1800-talet, eller
kanske rentav i början av 1900-talet. Deras kumpania, som han kallade det, bestod av ett flertal familjer
som bildade en storfamilj. Deras kumpania hade vandrat med sina hästar och vagnar genom Europa
och in i Ryssland. Till sist hade de nått Finland och slutligen kommit över till Sverige, där de blivit fast.
När vi var ute och arbetade med skrothandeln så berättade farbror Bomba den ena historien efter den
andra. Många av historierna utspelade sig i hans ungdom. Han berättade om deras vandringar och
hans kunskap om olika grupper av zigenare som de träffat på i olika länder. Farbror Bomba var en
mycket öppenhjärtlig och rak människa. Vid en av våra handelsresor, när vi satt och småpratade, så
sade han plötsligt. Hasse, vet du vad de har börjat att kalla oss nu? Jag svarade; Nej farbror Bomba
det vet jag inte. Han skrattade hjärtligt med sin hesa och karaktäristiska röst, och sade med ironi och
sarkasm - ”svenska zigenare”. Han skrattade så han höll på att storkna och sade, har du hört något så
tokigt Hasse? Vi är ju inga svenska zigenare, det är ju ni som är det. Vi är ju bara utländska zigenare på
vandring i Sverige och inget annat. Sen skrattade han så att han hostade. Farbror Bombas ärliga och
uppriktiga syn på vad som var vad har jag faktiskt inte tänkt på förrän helt nyligen. Denne högt ärade
© Frantzwagner Sällskapet
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äldre mannen visste det mesta om vårt ursprung och vårt språk. Han såg likheter och olikheter mellan
våra grupper bättre än någon annan jag hittills träffat och förmodligen var det också anledningen till
att mina två systrar kunde bli ingifta i hans direkta familj, med hans barnbarn.
Med facit i hand kan jag tänka tillbaka och först nu förstå hur underbart och värdefullt det är att få höra
från någon som förstod vårt folks historia i den svenska historien. Idag florerar däremot en mängd
uppgifter som med tiden har blivit till vedertagen sanningar, men som i det flesta fall är ”hittepå”, som
Astrid Lindgren sade. Fiktion har ingenting med verkligheten att göra och sådant gör självklart de som
kommer i kontakt med fiktionen, såsom myndigheters tjänstemän och andra, väldigt konfunderade och
osäkra.
För att återgå till att berätta lite mer om denna underbara man och en av de få genuint äkta av sin stam
jag träffat i mitt liv. Förtroendet för farbror Bomba hos allmänheten var i stort sett obegränsat, han
hade kredit hos alla handlare och alla stora företag i hela Småland. Han var omtyckt av ung som
gammal och det hör också till saken att farbror Bomba var en mycket välbärgad man. Han hade
ägodelar och smycken som idag säkerligen skulle visa sig vara ovärderliga.
Speciellt minns jag en händelse som jag vill berätta i denna krönika. Den handlar om hans stora kärlek
och omtanke till sina egna, ur hans kumpania - som han kallade dem. Ett ungt par som var nära
släktingar till farbror Bomba kom på besök till Växjö. De hade inte kommit igång i livet ännu och deras
ekonomi var inte så stark. Deras högsta önskan var att få sin egen bil och husvagn. Det unga paret bad
farbror Bomba om hjälp och han gick med på att gå i borgen för dem. Den godhjärtade farbror Bomba
begav sig med paret, och med mig, till en av stadens största bilfirmor. Firman sålde även husvagnar.
Farbror Bomba var fullt betrodd på firman, liksom överallt där han kom. Han ordnade det hela och
efter ett handslag med direktören för firman kunde det unga paret åka iväg med en ny bil och
husvagn. De hade lovat och svurit att de skulle betala för ekipaget inför farbror Bomba och han hade i
sin tur borgat för det unga paret inför bilfirman. Självklart skulle detta skötas och betalas enligt
överenskommelse och det unga paret hade svurit högtidligt på att de skulle göra rätt för sig.
Men så gick det några månader och inga betalningar kom in till bilfirman. Efter en tid så kontaktade de
farbror Bomba och berättade att de inte fått några inbetalningar. En dag när vi var ute och åkte i
lastbilen så sade farbror Bomba åt mig att köra till bilfirman där vi varit med det unga paret någon
månad tidigare. Jag körde ner till firman där affären var gjord och farbror Bomba sade åt mig att följa
med in. Han kallade till sig karlen som ägde firman och bad om ursäkt för det inträffade. Därefter tog
han fram sin portmonnä och betalade hela skulden kontant. Även med dagens pengar mätt så rörde
det sig om ganska mycket pengar, men sådan var Farbror Bomba. Hans ja var ja och hans nej var nej.
Han bar på en ofrivillig kärlek till de sina och tog hand om de som felade. Han var en riktig romano
man som värnade om de sina och som stod till sitt ord.
De berättelser jag fick ta del av under min tid med farbror Bomba Taikon är förstahandsinformation och
är således öppenhjärtliga vittnesmål som är sanningar, utan falskhet och baktankar. Alltså berättelser
som inte är något ”hittepå”. Det finns massor att och skriva om när det gäller en av mina käraste och
högst aktade vänner i livet, min farbror Bomba Taikon. Det får dock bli en annan gång. I mitt hjärta är
jag stolt över att ha få träffat en sådan person. En äkta man av sin stam. En man vars berättelser och
minnen jag bär med mig i alla mina dagar.
Allt gott till Er som följer oss och vårt arbete.
Hans Gyllenbäck-Berg
Sekreterare
© Frantzwagner Sällskapet
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Paneldiskussion på Söderbokhandeln

För ett par veckor sedan så satt Arvid Bergman, Theresa Johnsson och Jon Pettersson i
en panel på Söderbokhandeln i Stockholm. Moderator var Rebecka Lennartsson som är
forskningsledare på förlaget Stockholmia. Förlaget är knutet till Stadsmuseet och hon
har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm.
Arvids viktiga och spännande släktsaga ”Född slav-död fri” är just en sådan angelägen
forskning och var också anledningen till att vi alla befann oss i Söderbokhandeln denna
kväll. Jag hade bland annat bjudit in två gamla vänner Pia Laskar och Christina
Fredengren och vart därför extra glad att just de dök upp. Pia har bedrivit viktig
forskning om romer och Christina är forskningschef på Historiska museet. Eftersom jag
anser att romanifolkets, de resandes, historia till stor del är osynliggjord så fanns det
denna afton både stor kompetens på området och personer med möjligheter att bidra
till en utveckling av ett synliggörande. Jag har tidigare haft förmånen att ta del av Jons
spännande föreläsningar och hade läst Arvids fantastiska bok så min stora personliga
behållning vart istället Theresa Johnssons forskning om de resandes historia. Mot
bakrund av denna så har jag en uppmaning till er kvinnor med resandebakgrund; Börja
släktforska! Det finns mängder av historiska avtryck från era anmödrar i Sverige.
Resandekvinnors historia finns där flitigt representerad om man vet var man ska leta.
Börja med att läsa Arvids underbara bok och jag lovar att ni kommer att bli både
upplysta och inspirerade. Sedan kanske Arvid, Jon och Theresa kunde komma med lite
forskningstips i nästa nummer av Drabbrikan?
Det är bara att sätta igång. Varje berättelse är en viktig liten pusselbit i den rika svenskromska historien!
Kärlek och respekt
/Micke Bohl
© Frantzwagner Sällskapet
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DEN SKÅNSK-ROMSKA HISTORIEN
En ständigt förekommande och central fråga för
oss är vår historia. Idag talas det om sk. romsk
historia i Sverige och inte sällan osynliggörs vi
resande, våra anfäder och våra anmöder i denna
historiebeskrivning. Varför gör man så? frågar sig
många. Ja, vi vet faktiskt inte, men vi tar ständigt
strid för att tillrättalägga felaktigheter,
misstolkningar och ibland ren okunskap och
enfald. Bland våra till Sällskapet anslutna finns en
lång rad personer som i olika utsträckning har
bedrivit forskning som i olika avseenden berör
vår historia. Främst är dessa personer
genealoger, alltså släktforskare. Inte sällan
framställs genealoger litegrann i ett löjes
skimmer, som sådär lite mossiga och nördiga
amatörer. Och hur det än är med den saken så är
det faktiskt just genealoger som bäst av alla
känner till historiska primärkällor som direkt rör
historiska personer som idag klassificeras som
romer. I själva verket är dessa historiska personer
våra och andra resandes anfäder och anmöder. I
primärkällorna återfinner man en mängd
information och som exempelvis hänvisningar till
lagparagrafer eller andra källor. Den genuint
seriöse genealogen sätter sig då givetvis in i alla
sådana lagar och paragrafer samt inte minst
andra källor som anges. Därav är den seriöse
genealogen den som absolut bäst känner till den
sk. romska historien i Sverige, som ju är en del av
den allmänna svenska historien.
Mot denna bakgrund har vi länge haft
diskussioner om hur vi ska kunna gå vidare och
göra något för att få ut och synliggöra vår
samlade kunskap. Under hösten 2018 fick vi idén
att avgränsa oss till en del av landet som ett
pilot-fall. Liksom för att utveckla en form för
arbetet. Skåne är en historisk intressant region.
Dess befolkning var länge dansk-orienterade och
från Skåne fanns täta förbindelser med såväl
Danmark som Pommern. I Skåne levde och
verkade också väldigt många av våra förfäder
sedan länge och de har lämnat avstamp i
historien genom att förekomma i en mängd
källor. Inte minst förefaller Skåne på något sätt
under delar av 1700-talet utgjort någon form av
ett centra där våra anfäder och anmöder hade
© Frantzwagner Sällskapet

koppling. Detta vore någonting att fokusera på i
ett första skede!
Med stöd från Region Skåne och statens
Kulturråd kunde vi anordna ett tre dagar långt
seminarium mellan den 1-3 februari 2019 på
hotel Marina Plaza i Helsingborg. De särskilt
inbjudna var ett tjugotal personer, varav endast
tre hade förhinder att delta. Det förberedande
arbetet med organisationen av seminariets
bokningar av resor och övernattning för
deltagarna, kost, lokaler, program, powerpointpresentationer och allt annat omkring var ett
otroligt tungt och tidskrävande arbete.
Seminariets genomförande blev fantastiskt bra,
vilket gjorde att varenda nedlagd sekund var väl
spenderad tid.
Seminariet började kl 15 på fredagen och
deltagarna anlände till Helsingborg i olika
omgångar under dagen. De flesta var ditresta
med tåg, ett par personer kom i egen bil och vår
mest långväga deltagare från Kalix-trakten
anlände givetvis med flyg.
Seminariet började med att vår sekreterare Hans
Gyllenbäck-Berg hälsade deltagarna välkomna.
Deltagarna fick varsitt paket med pennor,
anteckningsblock samt två böcker. Den första
boken var Dessa synnerligen otacksamma
främlingar - Romernas historia i två svenska 1700tals avhandlingar. av Johnny Hagberg (red.) från
2016 som Skara stiftshistoriska sällskap skänkte
Sällskapet till föremål för seminariet. Boken
innehåller bland annat Samuel P Björkmans
avhandling från 1730 där Jacob Helsings romani
förekommer. Den andra boken var den nyligen
utgivna transkriberingen och moderingseringen
av Christfrid Gananders uppsats från 1780,
Undersökning om de så kallade Tattare eller
Zigeuner, Cingari, Bohemiens.
Deras härkomst, lefnadssätt, språk. m. m. Samt
om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige?
En uppsats av Christfrid Ganander som skrivits av
Charlotte Hyltén-Cavallius och Lotta Fernstål och
givits ut av Nordic Academic press som gav oss
en mycket god rabatt på böckerna. Programmet
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för helgen gicks igenom och därefter
presenterades deltagarna. Redan i
presentationsrundan stod det klart för deltagarna
vilken omfattande samlad kompetens som fanns
representerad i rummet. Bland de deltagande
fanns bland annat till oss anslutna genealoger,
forskare från tre olika universitet och en
representant för utbildningsradion.

juridiska dokument. Därefter hölls en kort
diskussion för att vidare fortsätta med nästa
programpunkt, nutida begrepp resande/romer/
resanderomer/resandefolk/romanifolk kopplat till
historia och språk. Dragningen åtföljdes av en
diskussion runt vilka begrepp som skulle vara
lämpligast att använda.
Härefter tog professor Peter Bakker från Aarhus

Foto: Sandra Englund

Efter presentationsrundan fortsatte vår ordförande
med presentera vår hela verksamhet och våra
grundvalar samt att ge bakgrunden till idén med
seminariet och vilken målsättning Sällskapet hade
med helgen - att tillgängliggöra våra samlade
kunskaper för den breda allmänheten. En
diskussion fördes runt målsättningen och hur vi
kan nå dit. Efter diskussionernas avslut höll Arvid
Bergman en presentation av sin bok Född slav Död Fri? och den forskning som boken baseras
på. Inte bara källor utan även DNA-tester har
möjliggjort Arvid
Bergmans berättande om de människoöden som
återges i boken och som berör såväl resande som
till Sverige tidigt inkomna afrikaner. Efter
dragningen hölls fortsatta diskussioner rörande
tidigare och nutida forskning, källor och
deltagarnas förväntningar med helgens
seminarium. Härefter avslutades programmet för
dagen med en gemensam middag.
På lördagen började seminariet vid 9-tiden och
vår ordförande började med en föredragning där
han gick genom historiska begrepp i källor och
© Frantzwagner Sällskapet

universitet till orda tillsammans med Sebastian
Casinge och Jon Pettersson om deras artikel Early romani in Sweden - Tatterskan Anna Maria
Adamsdotter - Rådhusrätten i Karlskrona 1709.
Dragningen fokuserade på värdet av historiska
källor och vad sådana kan leda till i nutid. I ett
samarbete mellan de tre kunde en 300 år gammal
text med romani analyseras språkligt. Språket
kunde kopplas till en särskild varietet romani och
de förekommande personernas förekomst kunde
kartläggas och följas över hela Norden. Efter en
kort kaffepaus fortsatte Niklas Bernsand från
Lunds universitet. Han talade om
forskningsprojektet resanderomskt urbant
kulturarv i stadsdelen Valhalla (i Helsingborg).
Niklas berättade om intervjuer som genomförts
med både resande och icke-resande som bott
eller vars familj bott i stadsdelen och interaktionen
mellan resande och icke-resande. En bild som går
ganska tvärt emot mycket av vad som görs
gällande rörande minoriteten romer i Sverige
under 1900-talet. Härefter kom Theresa Johnsson
från Hugo Valentin-centrum vid Uppsala
universitets historiska institution. Hon berättade
12

Nr 11 - Mars 2019

Bild: Professor Peter Bakker

kort om forskarnätverket Rorhin (Romer och
resandes historia i Norden) samt sin egen
forskning som bl.a. rörde en liten resandeflicka
under 1800-talets första hälft. Inte minst
presenterades en hårresande statistik över antalet
personer som fängslats för försvarslöshet under
1800-talet. Efter lunchen fortsatte programmet
med jurist Robert Brisenstams föredragning - Vem
kan man skriva om och hur? I dragningen gick
Brisenstam igenom juridiska aspekter av texters
innehåll, upphovrätt och källhanvisningar, men
även etiska aspekter då personer omnämns.
Därefter kom Sandra Englund, som är fotograf
och lärare i bildhantering, med en föredragande
workshop om olika bildformat, upplösning och hur
olika bild format lämpar sig till olika media och
sammanhang. Deltagarna fick en mycket god
uppfattning om hur bilder ”mattas av” eller
försämras varje gång de sprids och kopieras. Efter
detta tog vi en liten bensträckare med en kaffetår.
Resterande delen av dagen fokuserade på
diskussioner runt format och riktlinjer då vi
framöver ska synliggöra våra samlade kunskaper
och källor.
Vid 19-tiden hölls en gemensam middag för
deltagarna. Middagen åtföljdes av en tillställning
med underhållning av våra duktiga musiker som
framförde traditionella resandevisor för deltagarna
samt utdelning av vårt nyinrättade stipendium.
Årets mottagare av Frantzwagner Sällskapets
stipendium var genealogen Bosse Lindwall med
följande motivering;
© Frantzwagner Sällskapet

’Bo Lindwall är en pionjär inom den
genealogiska forskningen med fokus på
Sveriges historiska romska population - de
resande. Hans mångåriga och genuina
källforsknings- arbete har bidragit till
omfattande intresse för vår historia och har lagt
grund för väsentliga delar av genomförda
kartläggningar av resandeanor. Hans artiklar
och böcker har uppvisat ett genuint
engagemang i forskningen kring de resandes
anor. Inte minst har han på Anbytarforum
frikostigt delat med sig av sina forskningsrön
och källor, vilket bidragit till vidare forskning.
Dagens mer omfattande ansträngningar
rörande de resande och intresset där kring kan
kopplas till denna forskning, som inte minst lett
till stärkande och främjade insatser gentemot
resandes unika språkliga och kulturella särart.
Bo Lindwalls forskning har gett insikt i resandes
historiska levnadsförutsättningar och
vandringar, samtidigt som resande därigenom
synliggjorts som del av den historiska svenska
samhällsbilden. Genom sitt synnerligen
osjälviska, oklanderliga och hedervärda arbete
har Bo Lindwall på ett adekvat sätt bidragit till
det arbete som vi idag kan bedriva i
Frantzwagner Sällskapet.’

Efter underhållning och stipendieutdelning
avrundade några av oss kvällen, medan andra gick
ut för att insupa lite av Helsingborgs nattluft. På
söndagen började vi återigen kl. 9 med att föra
diskussioner och planera mer konkret hur vi kan
arbeta vidare med att få synliggjort vår historia
utifrån vårt samlade källmaterial. Diskussionerna
var konstruktiva och seminariet kunde avslutas vid
lunch där deltagarna var fullt överens om det
kommande arbetets omfattning, inriktning och
karaktär. Nu ska vi bara omsätta detta i praktiken
och en spännande tid ligger framför oss.
Ett stort Tack vill vi rikta åt Region Skåne,
Kulturrådet, Skara Stiftshistoriska sällskap, Nordic
Academic Press och inte minst alla våra fantastiska
deltagare som möjliggör vårt arbete.

/Styrelsen
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Barnböcker på svensk romani
Lilla piratförlaget har nyligen publicerat tre barnböcker från Tripp, Trapp, Träd-serien på svensk
romani. År 2017 producerade UR en serie med tjugo småsagor som visades på Barnkanalen
finns numera att hitta på UR’s hemsida - här. I fjol tog Lilla piratförlaget initiativ till att producera
ett urval med barnböcker för småbarn på romani chib och vi är mycket glada över att de valde
att satsa på svensk romani. Två av böckerna kommer ur UR:s småsagor medan den tredje är
Ann-Helén Laestadius Pimpelfiske. Nu finns de tre barnböckerna ute i handeln. På vår hemsida
och på iTunes store finns vår ordlista LAVENGRO för gratis nedladdning.
En natt vill Nalle vara stor och sova ensam.
Men så kommer den mörka natten, med alla
sina ljud. Vad är det som hörs från köket?

Idag ska Maltes för första
gången fiska pimpelfiske.
Mormor, morfar och Malte
åker skoter till sjön. Där
borrar morfar upp ett hål i
isen. Mormor ger Malte
pimpeln, sen är det bara
att vänta….

Valdemar älskar glass mer än något annat. Men
pappa säger att ärtorna måste ligga i magen
innan han får chokladglass. Ärtor är så gröna och
runda, tänker Valdemar. Så får Valdemar en tanke.
Han ska nog få glass utan att äta en endaste ärta!
© Frantzwagner Sällskapet
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Min mormors morfar Karl Gustav Johansson-Andersson

Privat bild: Karl Gustav Johansson-Andersson

Gustav som han kallades föddes den 23 maj år 1895 i Indal i Västernorrlands län och dog i
Timrå den 17 december år 1967. Gustav var bland annat av resandesläkterna Faltin, Friström
och Ahlqvist-Lindgren och under sin levnad var han en mycket beryktad karl och faktiskt just
den som Karl-Gustavs visa handlar om.
Hans föräldrar hette Karl-Gustav Fredriksson Friström och Augusta Johansson Faltin. Farfar och
farmor till Gustav var Johan Fredrik Fredriksson Friström (1841-1879) och Anna Lovisa Ahlqvist
Lindgren (1833-1901). Morfar och mormor var Karl Gustaf Johansson Faltin (1811-1901) och
Anna Katarina Fredriksdotter (1838-1877). När Gustav bara var ett år gammal drunknade hans
far och Augusta blev kvar med deras gemensamma son. En tid därefter blev Augusta ihop
med en Johan Fredrik Andersson Lindeman och som kom att bli Gustavs styvfar och den som
han fick ta efternamnet Andersson av.
Den som fostrade Gustav under hans tidiga år var förmodligen hans morfar och tillika namne,
Karl Gustaf Johansson. Morfar Gustaf var stamfader för en gren av den stora släkten NorrlandsFaltin. Tillsammans med sin morfar och mor Augusta reste Gustav runt med häst och vagn och
idkade handel. Mestadels reste familjen i Norrland men några gånger begav de sig också
söderut. Eftersom att morfadern var blind så tog Gustavs mor hand om honom fram tills hans
död år 1901.

© Frantzwagner Sällskapet
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I 17 årsåldern blev Gustav ihop med en kvinna som hette Olivia som också tillhörde stammen
Faltin. Olivia kom att bli min gammelmormors mor. Gammelmormor hette Gunborg men
kallades Bojan. Hon var född 1916 och var den andra av parets tre gemensamma döttrar. År
1917 blev Gustav dömd till ett sju år långt fängelsestraff och kom då i sär med Olivia. Efter sitt
avtjänade straff träffade han en ny kvinna som hette Helga och som levde vid hans sida fram till
hans död. Med henne fick Gustav flera barn som växte upp som min gammelmormors
småsyskon och som hela sina liv levde och bildade familjer med andra resande. Utifrån vad jag
fått höra hemifrån så hade Gustav alltid önskat sig en son men ödet visade sig bara ge honom
döttrar. Däremot fick han flera barnbarn som var pojkar och enligt vad både min mor och far
berättar så var han mycket mån om pojkarna och passade dem ofta.
Min gammelmormor Bojan var länge den äldsta kvinnan i familjen på min mors sida av
Faltinssläkten och hon var högt respekterad av yngre släktingar. Bojan höll ihop familjen och
berättade många historier om sin far Gustav för alla hennes barnbarn och barnbarnsbarn. Min
mor och min äldre bror var nog några av alla de i vår stora släkt som lyssnade flitigast till vad
Bojjan berättade. De har kunnat återberätta väldigt många saker och historier för mig. Det var
då givetvis både bra och dåliga historier, men det var främst de positiva historierna som lever
vidare. Jag fick alltid höra att Gustav var väldigt släktkär och dessutom skulle han ha varit en
skicklig hästkarl, både på att ha hand om hästar och på att göra hästaffärer. Min farmor ingår
också i en gren av den mycket stora släkten eller stammen Faltin och när min far var liten så
bodde de bredvid Gustav i Sundsvall år 1965. Gustav var då sjuttio år gammal och min far som
var i sjuårsåldern lekte ofta med ett av de barnbarn som Gustav brukade vara barnvakt åt. Min
far minns honom som en ganska tyst och lugn gubbe, men han minns också att han såg väldigt
allvarsam ut med sina bruna ögon och tjocka svarta ögonbryn. Enligt pappa så var Gustav
mycket glad för schäferhundar och hade själv en väldigt fin schäfer.

Privat bild: Karl Gustav Johansson-Andersson

Gustav blev under sin levnad straffat vid flera tillfällen för olika saker. I cellen diktade han själv en
känd visa som många i Faltinssläkten har bevarat och sjungit från norr till söder. Visan heter KarlGustavs visa och handlar om han själv och hur det gick till när polisen grep honom och han fick
sitt straff. Visan både publicerad i boken romanifolkets visor - 500 år i Norden och att lyssna till på
Youtube via länken här. Gustav var nära vän en annan samtida känd resande som hette Oskar
Borg och som det också finns en visa om här. De två höll ihop i fängelset och av Oskar Borgs
många diktade visor tillägnandes en mycket välkänd sådan Gustav. Visan heter En fånges klagan
och är vida sjungen bland resande över hela landet, från norr till söder.
© Frantzwagner Sällskapet
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Under en tid avtjänade Gustav ett straff på Långholmen i Stockholm och mötte då Allan Etzler
som arbetade på fängelset och som år 1944 kom med sin doktorsavhandling Zigenarna och
deras avkomlingar i Sverige - Språk och Historia. Gustav var en av de resande som Etzler
träffade och talade med i fängelset och som valde att dela med sig av historier om sitt folk till
honom. Allan Etzler beskriver Gustav såhär;
’I ungdomen var G en beryktad slagskämpe, omtalad i tattarsläkterna landet över. Han
har ärr efter knivhugg i ansiktet och halsen samt ett hagelskott i bröstet. Mestadels har han
sysslat med förtenning och hästaffärer. Under år 1940 lär han ha bytt inte mindre än 50 hästar.
G har aldrig gått i skola men kan läsa och skriva. Han har ett bättre förstånd än hans våldsamma
och brottsliga liv tyder på och synes under senare år ha blivit väsentligt lugnare.’

Privat bild: Kevin Fredriksson vid sin mormors morfar Gustavs grav

Det Allan Etzler skrev om Gustav stämde överens vad min gammelmormor berättat om honom
och särskilt att han hade blivit mycket lugnare när han blev äldre än när han var ung.
När jag var med på Frantzwagner Sällskapets seminarium i Helsingborg i februari i år så fick
jag reda på att det existerade en ordlista som innehåller romani som gamla djupa resande
delade med sig till Etzler. Flera av de övriga deltagarna var mycket insatta i Etzlers arbete och
hade till och med kunnat forskat fram vilka alla hans informatörer var. Av dem fick jag berättat
för mig att min mormors morfar var den personen som kallades G av Etzler. För mig var det
fantastiskt att se hur både min mormors morfar och andra resande hade delat med sig av sin
romani så att den finns kvar än idag. Eftersom att Gustav gjorde detta så kan jag faktiskt se vilka
ord han använde och få en bild om hur han faktiskt talade romani. Så trots att jag aldrig mött
honom kan jag som hans ättling ändå kunna få ta del av åtminstone en del av det språkliga
arvet från honom och det är för mig ovärderligt.
/Kevin Fredriksson
© Frantzwagner Sällskapet
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Sjuttonhundratalets deportationer
av "tartare" och "ziguenare"
Under 1700-talets första hälft bedrev Sverige en deportationspolitik riktad mot landets ”tartare”
och ”ziguenare”. Tvångsförvisningarna var konsekvensen av en särlagstiftning mot en enskild
etnisk grupp och saknar motstycke i landets historia. Några av de deporterade familjerna
återvände och är nyckelpersoner till förståelsen av de svenska och norska resandesläkterna.
Lagstiftningen var förvisso tydlig och fanns tidigt på plats: såväl 1637 års plakat som 1662 års
förordning slog fast att ”tartare” och ”ziguenare” skulle gripas och drivas från län till län ur riket.
Men praxis tycks länge ha varit att inte följa den hårda lagen till punkt och pricka. Ett skäl var att
myndigheterna under 1600-talet parallellt med sin deportationslagstiftning försökte få
”tartarna” att slå sig ned i småstäder och bli skattebetalande medborgare. Dessutom tycks
stormaktstidens behov av soldater ha vägt tyngre än lagtexten. För de män som i äldre källor
benämns som ”tartare” och ”ziguenare” kan ofta knytas till den svenska hären och i flera fall
tycks värvningar på kontinenten ha varit vägen in i Sverige.

1662 års förordning stadgade att ”Tartare och Zigeuner” utan vidare
förfrågan och rättegång skulle drivas ur riket.

I och med Karl XII:s död och stormaktsväldets sammanbrott förändrades emellertid praxis
och från denna tid fram till omkring 1740 är flera deportationer kända. Orsaken till skiftet är
inte fullt klarlagt. Även om soldatyrket fortsatte att dominera under 1700-talet bland de
släkter som blev kvar i landet är det troligt att freden innebar en mer utsatt rättslig ställning. I
ett svar på prästerskapets besvär vid 1723 års riksdag påminns och inskärps att man med
”tartarna” ska förfara i enlighet med 1662 års förordning och driva dem ur riket, men det
rörde sig alltså inte om någon ny lagstiftning.

© Frantzwagner Sällskapet

18

Nr 11 - Mars 2019

I norra Sverige skedde deportationer i huvudsak över gränsen till Norge. Men man
konstaterade snart att personerna i fråga ofta återvände, inte sällan efter ett motsvarande
förfarande av myndigheterna på den norska sidan. Som exempel kan nämnas Peter
Lorenssons och Per Hellboms följen som deporterades i slutet av 1720-talet. Det är även känt
att man i åtminstone ett fall drev ”tartare” över gränsen till Ryssland, men den långa
transporten och risken för att de deporterade skulle fly från fångskjutsen bör ha gjort ett
sådant alternativ mindre lockande.
Från södra Sverige skickades istället ”tartare” och ”ziguenare” till besittningarna i svenska
Pommern. Därifrån skulle de sedan drivas över gränsen och ut ur riket. Även deportationer
direkt från Stockholm sjövägen till Pommern är kända och man förhandlade då med skeppare
om kostnader för transporten. Ett exempel är häktmakaren Peter Nilsson och hans familj som
1731 skeppades till Pommern för att drivas ur riket. Peter sa sig vara född i Allerums socken i
Skåne omkring 1690 och uppgav att hans fader varit båtsman i Malmö. Han hade tillsammans
med sin brors familj och en kusin rest över gränsen från Norge men gripits som ”ziguenare” i
Västerbotten och skickats till Stockholm. I detta fall vet vi att flera i familjen så småningom
återvände till Sverige. Peters barn, varav flera kallade sig Rosenberg, är förfäder till många
resande i mellersta och norra Sverige. Ett annat exempel är deportationen av Per Hellbom till
Pommern ungefär vid samma tid. Även Per Hellboms familj återvände och är förfäder till ett
stort antal resandesläkter som spridde sig över hela landet, den mest bekanta förmodligen
släkten Lindgren.
Nilssons, Lorenssons och Hellboms deportationer avgjordes på central nivå och diskuterades
ända upp i det kungliga rådet. Men förordningen 1662 uppmanade landshövdingarna att
driva ”tartarna” ur landet utan att vända sig till centralmakten. Den typen av deportationer har
lämnat färre spår efter sig i arkiven. För Skånes del framkommer dock vissa uppgifter i
samband med en deportation av tjugotre ”ziguenare” 1721. Av landshövdingen i Malmöhus
län Carl-Gustaf Hårdhs skrivelser framgår att det fanns en praxis att nattetid sända över
infångade ”tartare” och ”ziguenare” och släppa i land dem på danska sidan. Men man
beklagade sig över att de snart dök upp igen: liksom vid den norska gränsen framstod
transporter till Pommern därför som en mera hållbar lösning. Av den anledningen skrev
landshövdingen 1724 till Kungliga majt om ”ett parti zigenare eller tattare som åter fasttagits”,
ett ärende om går att följa under året. Det avslutas med ett brev till magistraten i Ystad om ”en
hop Zigeuner som skola från Ystad föras till Pommern”.

”ang[åen]de en hop Zigeuner som skola från Ystad föras till Pommern”.
Ur Malmöhus läns landskansli, BIIIa:6, den 27 oktober 1724.
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Deportationen skedde ombord på den reguljära kungliga postjakten. Det är viktigt att påpeka
att inte alla ”tartare” och ”ziguenare” i landet berördes av deportationerna. Delvis berodde det
nog på att flera hunnit skaffa sig lovliga sysselsättningar, t.ex. som kringresande borgare eller
soldater. Det var också - då som nu - svårt för myndigheterna att fastställa vad vi idag skulle
kalla etnicitet. Var man exempelvis fortfarande ”tartare” om man tjänat svenska kronan i många
år och om man själv eller ens barn var födda inom landets gränser? Hur skulle myndigheterna
kunna avgöra om någon var ”tartare” om denne nekade och påstod att hans familj befunnit sig
i landet i generationer?
Som ett exempel kan ett förhör med ovan nämnda Per Hellbom läsas. Han berättade först att
han var född av ”häktmakarföräldrar”, det vill säga en yrkesbeteckning. När förhörsledaren
frågade vilken ”nation” han tillhörde svarade han att han inte visste var han var född, men att
han trodde det var i Norge. Med ”nation” menade nog förhörsledaren vilket ”folk” Hellbom
tillhörde, men Hellbom valde att besvara frågan som om den gällde var han var född. Först
senare i förhöret sa han att ”han intet borde lida för det hans föräldrar warit Ziguener”. Så länge
han försörjde sig och de sina på ärligt vis borde han väl tålas i landet som andra kristna
människor ”och icke allestädes få bortjagas, han kan ju icke med hustru och barn krypa under
jorden, med mera som hans ord lydde”.
Att äga och bära på sig juridiska handlingar kunde rädda innehavaren från en deportation, det
visar ett ärende från Södermanland 1728. Då greps ett parti ”zigeuner” som strök omkring i
länet och sattes in på Nyköpings slott. Sällskapet bestod av ett tiotal personer, däribland Lars
Wallergren och Hans Henrik Rudolf. Landskansliet beordrade att de skulle skickas mot
Helsingborg för att föras över sundet till Danmark i enlighet med 1662 års förordning. Men
några dagar senare utfärdade landskansliet en ny skrivelse. Hans Henrik Rudolf hade uppgivit
sig vara borgare i Vimmerby vilket han styrkt genom att uppvisa ett köpebrev på en tomt i
staden. Han tilläts därför att resa dit och undslapp deportationen.
Wallergren å sin sida återkom så småningom till Sverige. Han avled i Mariefred 1765 och när
även hans änka dog skrev prästen i församlingsboken att ”staden aldeles befriades ifrån dessa
swarta”. Resandesläkten Friberg stammar på raka fädernet från Lars Wallergren.
Att ”tartarna” själva aktivt förhöll sig till hotet om deportation finns det flera belägg för. I
Göteborg kämnärsrätt 1738 förhördes exempelvis Sara Johansdotter. Hon var dotter till
Vimmerbyborgaren och ”tartaren” Johan Henriksson Swartzkaupf och sammanlevde med Sven
Pettersson Spegel, ”tartare” och borgare i Sölvesborg. Sara hade gripits vid den norska
gränsen och förhördes för att utreda om hon var ”utaf de så kallade Ziguener eller Tartare”.
Hon svarade att hon varken var eller någonsin hade varit någon ”Zigeuner”, men att hennes
farfar varit ”morian i Kiöpenhamn” - ”morianer” är en äldre svensk benämningen på svarta
människor. Det verkar som att Sara för rätten ville förklara ett avvikande, mörkare utseende
med ett morianskt ursprung. Mot morianer riktades ingen särlagsstiftning eller
deportationspolitik.
Man kan fråga sig hur deportationerna påverkade de familjer som blev kvar i landet och vad
effekterna blev på sikt. Även om det rent numerärt rörde sig om ett mindre antal människor
som deporterades så ska det ses mot bakgrund av att det totala antalet familjer var mycket få.
Dessa familjer blev nu ännu mera utspridda och det bör ha blivit svårare att finna en partner
inom gruppen.
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Mycket forskning återstår att göra om sjuttonhundratalets deportationer, det är till exempel
inte känt om förvisningar skedde från den finska rikshalvan över den ryska gränsen. Under alla
omständigheter försvinner uppgifter om deportationer ur källorna omkring 1740 då praxis på
nytt tycks ha skiftat, även denna gång utan någon föregående lagändring.
Sebastian Casinge

Passnotering för glasföraren Gert Lindgren med pass från Kalmar vilket påskrevs i
Göteborg för resa till Halmstad och Malmö. Gert hade som treåring deporterats till
Pommern som ”tartare”. Han avled i Röke socken i Skåne 1791 och hans ättlingar återfinns
bland annat. inom skånska resandesläkter.
Ur Göteborgs och Bohusläns landskansli, AIIa:79, den 6 juli 1758.

1781 döpte Maja Detlofsdotter sin son Axel på resa genom Hedesunda i Gästrikland. Dopvittnen var bland andra
Majas far Detlof Pettersson Rosenberg och farbroder, hästbotaren Peter Lind - sällskapet kallas ”skojarfolk”. Detlof
var son till Peter Nilsson och hade i tioårsåldern deporterats till Pommern. Från Maja och maken Axel Hurtig
stammar med stor sannolikhet resandesläkten Axelsson.
Hedesunda församling, C:3, den 14 december 1781.

Källor: Allan Etzler, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige; Bo Lindwall, Anor från landsvägen; Anne
Minken, Tatere i Norden før 1850. Malmöhus läns landskansli. Södermanlands landskansli. Gävleborgs
landskansli. Kollegier m.fl. skrivelser till Kungl majt, Överståthållarens skrivelser.
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Vad är romanispråket?
Vad kan en persons uppgifter i Etzler berätta?
I tidigare artiklar har jag flera gånger berört romani-ordlistan i Allan Etzlers doktorsavhandling
Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige 1944. Då vi i detta nummer för första gången
någonsin har en artikel som är skriven av en ättling till en av de faktiska uppgiftslämnarna och då
hans önskemål är att jag tittar närmre på hans anfaders romani kan jag för första gången faktiskt
skriva om en enskild uppgiftslämnares romani. Utifrån detta önskemål har jag valt att göra en
kortare analys av olika delar av uppgiftslämnare G:s del. De delar jag har valt att belysa här har
valts ut med bakgrund i den romani jag själv vuxit upp med och som jag hört talas bland
släktingar och vänner. I min direkta familjekrets talas då såväl det som både Allan Etzlers
sagesmän och Erik Ljungberg i Roger Johanssons Svensk Rommani (1977) pekar på som två
olika dialekter med markanta skillnader - skånsk och uppsvensk romani. I vårt språkliga arbete
har vi sedan länge analyserat olika variationer av ord, uttryck och grammatiska strukturer. Denna
artikel sammanfaller därför med vårt övriga arbete och utgör en mycket liten del i detta
omfattande arbete.
En oerhört intressant sak i Etzlers ordlista är variationerna mellan de olika uppgiftslämnarnas
romani. Jag vill här understryka att Etzlers material inte på något sätt är fullständigt och
heltäckande. Materialet speglar det som uppgiftslämnarna delat med sig av och utifrån mina
egna kunskaper i romani utgår jag från att endast delar av språket kommit Etzler till känna.
Därför utgår jag från att det finns stora luckor. En viktig sak att ha med sig är att romani är ett
talspråk. Varje persons språk har ärvts ned från generation till generation, och då även från olika
släkter eller släktgrenar. Därför har också variationer med tiden uppstått, ibland små och ibland
stora sådana. Min text är alltså inte på något sätt skriven för att peka på sådant som kan tolkas
som språkliga ”felaktigheter” eller att någon av Etzlers informatörer skulle tala mer eller mindre
korrekt eller ”djupt” i förhållande till varann.
För att då titta lite närmre på den romani som Karl Gustav Johansson-Andersson delat med sig
av så är i synnerhet en sak framträdande. G, som han omnämns av Etzler och fortsättningsvis av
mig, har givit exempel på skillnader mellan maskulina och feminina ord. Fenomenet med
maskulina och feminina ord har till stor del försvunnit i dagens romani och inte minst i svenskan
har också blivit alltmer könsneutralt. Jag hör ofta att man säger lärare om både en kvinnlig och
manlig sådan, istället för lärare och lärarinna. Hur tokigt begreppet manliga sjuksköterska då
låter behöver jag nog inte ens utveckla. G:s romani speglar rester av en flekterande romanigrammatik som tidigare användes av våra förfäder. Trots att man inte gör så i svenskan så gör
man så i många andra språk. Utan att lägga till han eller hon så avslöjar ordets ändelse om man
omnämner en man eller kvinna. På romanis olika varieteter slutar maskulina adjektiv och
substantiv i regel med -o och feminina med -i. Givetvis finns det undantag och då är orden
oftast inlånade från andra språk. G skiljer mellan bengalo (galen) och bengali (galen kvinna) och
dingalo (tokig) och dingali (tokig kvinna). Därav betyder je dingali en tokig kvinna och je dingalo
en tokig man. Men behöver alltså inte lägga han eller hon efter ordet. Huruvida övriga
uppgiftslämnare kände till dessa grammatikala och ”djupare” former röjer inte Etzlers ordlista,
men G var den ende som återgav dem till Etzler. Att han gjorde så är oerhört kul att se. Trots att
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Utdrag från Etzler

många idag inte talar på detta sätt så har jag själv levt med ett språk där man talat så i olika
utsträckning. Tyvärr så finns det knappt någon dokumentation om detta alls och därför är G:s
uppgifter oerhört viktiga. De visar nämligen att det faktiskt fanns dessa former i det naturliga
talet hos resande som var födda runt förra sekelskiftet.
Ett ord jag uppmärksammade är surpo, som betyder stuga. Jag har hört det så länge jag kan
minnas, fast alla jag hört använda ordet har då sagt surpa och uttalat det surr’pa. G:s form surpo
är intressant för att skillnaden är det för romani signifikativa och intakt avslutande o:et. Enligt
Thesleff säger hans finska romani-talande uppgiftslämnare zurupos, vilket ligger så nära formen
surpo som det bara går. Thesleff har en utläggning om att ordet kommer av svenskans torp som
genom ljudförändringar har kommita att utvecklas till tsorp och fått en avslutande maskulin
romani-ändelse -o. I finsk romani påvisar flera inlånade ord ett avslutande s-ljud, där -i blir -is och
-o blir -os. Huruvida det är påverkan från finskans och/eller den gamla östsvenskans uttal vet jag
dock inte.
Ett annat ord är su , sui (synål). Ordet är böjt till sujar i plural, vilket stämmer överens med
romanins ursprungliga böjning i feminin form. Ordet har alltså både en konservativ
romaniböjning och en influens från det svenska språket med ett karakteristiskt avslutande -r. Om
G enbart skulle begagna sig av svensk grammatik i sin romani skulle su, sui förr böjas till sujer
eller sujor istället för sujar. Ordet är därför ett lysande exempel på hur romanins och det svenska
språkets grammatik har flätats ihop till en unik språklig särart.

Utdrag från Etzler

Smintana (grädde) är ett slaviskt inlånat ord i svensk romani. G:s form liknar mer den ryska
formen av ordet än smeltana eller smältina, som istället påminner mer om polska, tjeckiska och
slovakiska och som de övriga uppgiftslämnarna nämnt. I min familjekrets har jag hört båda
varianterna, men det vanligast förekommande bland de mina har enligt min uppfattning varit
smälltina.

Utdrag från Etzler

Sickepaskria (lampa) är ett ord som jag inte sett upptecknat någon annanstans, men som har
använts i min familjekrets. Ordet sikerpaskeri finns upptecknat i Finck (1903) och betyder då en
skola eller en lära. Finck skriver i sin förklaring rörande romanis grammatik att den feminina
substantivändelsen -keri visar att det är en icke levande ting, vilket en lampa inte är. För att
utveckla saken är grundordet verbet sikkr-a som betyder visa, men kan även betyda lära. Det
avslutande -a:et visar att ordet är ett verb. Om man lägger till ändelsen -epa så blir ordet
istället ett substantiv. Alltså utveklas ordet från att visa till en visning, eller en lära/instruktion
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etc. Om man sedan ytterligare lägger på ändelserna -kero så avser det en levande person som
utför handlingen eller -keri för ett icke levande ting som används för handlingen. Sikkrepaskro
blir alltså någon som visar, lär, lär ut eller instruerar. Sikkrepaskri är istället en som som används
till att visa något, lära ut eller instruera. I gamla tider, innan tv och biograf, var det en
fotogenlampa som användes till att ”visa” vad som fanns omkring en när det var mörkt - alltså
en lampa. G:s uppgift påvisar en djupare form av hur man enligt den gamla djupa romanigrammatiken skapade ord för nytillkomna ting.
G säger stackran för sparkstötting. Konstruktionen är en fullständigt logisk och naturlig
översättning till romani. Stakkra betyder just att sparka. Dessutom är stackran är både kortare
och betydligt enklare att säga än den fullt möjliga och alternativa konstruktionen stakkrepaskria.

Utdrag från Etzler

Sarvis säger G om renen. Ordet känner jag till i betydelse av rådjur. Ett näraliggande ord är sintiromanins ord för rådjur, serfa. Enligt romer jag mött från Ryssland och Polen ska det även finnas
en grupp som kallas servitka roma i gamla Sovjetunionen. Enligt resandes sätt att namne
grupper skulle det kunna översättas något liknande ren-folket eller rådjurs-folket. Det för mig
mest slående är att renar inte finns på andra platser än i de norra delarna av landet, där det
istället finns rådjur. Ordet kan tänkas komma från antingen det svenska ordet sarv som enligt
svenska akademiens ordbok betyder rentjur och kommer från samiskans sarves. Fast ordet kan
även ha kommit från de latinska språkens variationer för rådjur eller som börjar med cerv- eller
cerf-. Det vore ingalunda förvånansvärt om ett befintligt ord har använts för ett djur som
påminner om ett annat. I detta fallet ett rådjur. Fenomenet är i så fall sannolikt tillkommet flera
generationer tidigare och sådant är ganska vanligt förekommande i olika romani-varieteter.

Sinti-romani från Romlex

G uppger att mussa betyder kyssa. Uppgiftslämnare A, som är skånsk resande, säger mossa
medan övriga uppgiftslämnare säger variationerna tjomma, tjomra, tjumra och tjymma för att
kyssa. Själv säger jag myssa för att pussa och tchymra för att kyssa. Det jag finner intressant här
är att de två som uppger ordet också är de två som kommer absolut längst ifrån varann. Den ene
från Norrland och den andre från Skåne. Då jag ju inte vet hur samtalen mellan Etzler och de
resande gick till så kan jag inte utgå från att samtliga uppgiftslämnare inte känt till de olika
formerna. Mucel är för övrigt endast vad jag vet dokumenterat i sinti-romani och betyder då
kyss, liksom tchumrel gör.
För att skämmas säger G lajvas och jag har många gånger hört vänner som kommer från
Mellansverige säga leijas. Själv säger jag ladjas. Dels tycks bokstaven -d ha fallit bort, då
ursprungsordet är ladsch och heter så i många romani-varieteter, men det är inget konstigt.
Etzler har en hänvisning till Eilert Sundts ordlista från 1850 och ordet leivardo - skamful, undselig
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Waelsisk och finsk romani från Romlex

(skamfull, blyg). Ordets formen passar precis ihop med G:s form lajvas, men också finsk romanis
lansvado (skamlös) och den brittiska romanins blandschvano har samma v-ljud efter sj-ljudet.
Båda exemplen från databasen romlex. G:s form passar alltså enligt min uppfattning precis in i
dialektbältet som sträcker sig från de brittiska öarna, över Norge och in i Finland.
Krajia (drottning) och Krajon (konung) återigen ger G exempel som skiljer kön mellan -i och -o,
men här i bestämda former. De bestämda formerna speglar en sammanblandning av svensk
grammatik. Den bestämda och dialektala formen flick-a istället för flick-an och där romanins sista
-i behållits. Även detta ett gott exempel på hur romani och svenska, dessutom dialektal sådan,
har smält samman till ett.
En annan sak är G:s ord jängdo (gift) i meningen lo hunkar jängdo. Ordet jängad anses
förmodligen av de flesta vara slang, men för hundra år sedan var det sannolikt inte lika vida
spritt och känt som idag. Varifrån ordet har sitt ursprung har jag inte tittat närmre på men
ändelsen -do är intressant. Med svenskt böjningsmönster blir ändelsen -ad och på romani -do
eller -lo som bl.a. förekommer i pilo, pi-lo, som betyder drucken/berusad. Matto (berusad) är ett
annat ord som G uppger och som skiljer sig från pilo. Jämför med engelskans drunk och
intoxicated, varav det första liksom pilo kommer av det gammeldags uttrycket drucken.

Utdrag från Etzler

Trots ordens uppenbara likhet skiljer G på jili (sång) och jilier (ådror). Ordet för att sjunga finns i
några variationer inom romani och har då inledande variationer av ji-/dji-/zhi- eller gi-. G:s form
jili påminner om Thesleffs upptecknade form dzili och anledningen till detta går kanske rentav
att klura ut genom genealogi. Att gijepa är den enda form jag någonsin hört sägas för sång av
släktingar och vänner gör G:s jili än mer intressant.
Med denna mycket korta genomgång av ett långt mer innehållsrikt material stannar jag här. Jag
vill passa på att tacka Kevin Fredriksson för förtroendet att få titta närmre på hans anfaders
romani och skriva om den här.
/ Jon Pettersson

Källor: Romlex, romani.uni-graz.at/romlex/. Etzler Allan, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige
1944. Ljungberg Erik, Roger Johanssons - Svensk Rommani 1977. Thesleff Arthur, Wörterbuch des
Dialekt des Finnländischen Ziguner 1901.
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Rundabordssamtal på Kulturrådet
Fredagen den 29 mars deltog jag i egenskap av ordförande för Sällskapet i ett så kallat
rundabordssamtal på Kulturrådet i Stockholm. Detta hölls med anledning av att Kulturrådet under åtta
år nu har haft så kallade läsambassadörer, som har haft till uppgift att verka för läsfrämjandet i Sverige.
Sedan en tid tillbaka har man uppmärksammat att svenska skolbarns läsförståelse har blivit sämre,
vilket också uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen. Anledningen är att man generellt sett
läser för lite böcker sade Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid institutionen för
språkdidaktik vid Stockholms universitet, då hon uttalade sig om detta i tidningen skolvärden år 2016,
se här. Kulturrådet har inom ramarna för ett av sina regeringsuppdrag som riktas mot min.romer
(minoriteten romer) övervägt att för nästa tvåårsperiod låta tillsätta en läsambassadör med romsk
bakgrund, vilket man tror kan bidra till att öka litteraciteten inom min.romer. Vid ett mycket stort antal
samråds-, dialog-, referensgrupps- och andra slags möten under de senaste sex åren där jag deltagit
har romska företräda slentrianmässigt återgett en bild av min.romer som gör gällande att min.romer
utgör en grupp bestående av i hög grad illiterata individer. Inom Sällskapet har vi vid upprepade
tillfällen diskuterat dessa påståenden och varken jag själv eller någon annan i vårt vidsträckta sällskap
känner inte till en enda illiterat individ. Vad detta beror på kan vi inte ge något rimligt svar på. Vi
känner givetvis till Katarina Taikons kamp för romers vuxenundervisning, som ledde till framgång.
Därav är det enligt vår uppfattning häpnadsväckande att ingen utveckling tycks har skett under de
senaste 50-70 åren.
Tidigare läsambassadörer har varit barn- och ungdomsförfattaren Johan Unenge (2011-2013), läraren
och författaren Johanna Lindbäck (2013-2015), läraren och författaren Ann-Marie Körling (2015-2017).
Fram till september i år är programledaren från SVT’s Bolibompa Johan Anderblad läsambassadör. Vid
rundabordssamtalet deltog representanter för olika så kallade romska organisationer. Kulturrådets
tjänstepersoner gick grundligt igenom förutsättningarna för uppdraget med en imponerande snyggt
utformad presentation. Uppdraget gäller i två år och läsambassadören anställs till 40 % och har
väldigt stora friheter att utforma hur hen genomför uppdraget. Man meddelade också att den totala
budgeten uppgick till 600 tkr per år, vilket gav en effekt som påminner om den från matadorens röda
skynke. Deltagarna delades in i två grupper för att diskutera om man kan tänka sig att en
läsambassadör med romsk bakgrund utses. Efter en halvtimmas diskussioner samlades deltagarna för
att återge sina meningar.
Istället för att inrätta en läsambassadör förespråkade ett flertal deltagare att en arbetsgrupp skulle
inrättas. Denna skulle ha två företrädare från var och en av de fem romska grupper som en del aktörer
delar in min.romer i. Arbetsgruppen skulle alltså bestå av tio personer, som självfallet måste
arvoderas. Man menade att detta var absolut nödvändigt för att kunna nå framgång hos min.romer.
Arbetsgruppen skulle ge läsambassadören riktlinjer till hur denne skulle arbeta och förmodligen måste
allihop träffas i Stockholm några gånger per år - vilket medför en mängd merkostnader. Kulturrådets
tjänstepersoner mötte en mindre anstormning med argument om varför en sådan arbetsgrupp
absolut måste inrättas med en aktningsvärd professionalism. I förhållande till omfattningen på det
uppdrag som mötet gällde framstod det som mer eller mindre direkt utkrävdes som mastodontiskt.
För min egen del gick ekvationen med en arvoderad arbetsgrupp och en läsambassadör för en
summa på 600 tkr per år inte ihop. Det ska bli intressant att se vad Kulturrådet beslutar i frågan, men
jag skulle inte förvåna mig alls om någon annan än en person med romsk bakgrund får bli
läsambassadör från och med september i år.
/ Jon Pettersson, Ordförande
© Frantzwagner Sällskapet

26

Nr 11 - Mars 2019

ANNONS

Nationella minoriteters
rättigheter stärks!
Från den 1 januari 2019 träder ändringar i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna
för de nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar
samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Detta innebär bland annat att:

• nationella minoriteter får utökade rättigheter till information
• nationella minoriteter får utökade rättigheter till samråd genom strukturerad
•
•

dialog
barns och ungas möjligheter till inflytande förstärks och former för inflytandet
ska anpassas till deras förutsättningar
rätten till service och omvårdnad inom ramen för äldreomsorg på
minoritetsspråk förstärks, dessutom får äldre rätt till information om
verksamheter på minoritetsspråk vid ansökan om bistånd samt rätt att
upprätthålla sin kulturella identitet inom ramen för äldreomsorgen

Kommuner, landsting och regioner blir från årsskiftet skyldiga att anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett gemensamt
nationellt uppdrag att samordna minoritetspolitiken och följa upp
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Myndigheterna
arbetar även med kunskapshöjande insatser samt informations- och
utbildningsinsatser.

Läs mer på www.minoritet.se
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Frantzwagner Sällskapet

Om oss
Vi stiftades 2013 i Helsingborg av ättlingar till Peter Frantzwagner/Frenswegener, som
invandrade till Sverige via Danmark och Skåne under slutet på 1600-talet. Många av dagens
resande, eller romanifolk, är på något sätt ättling till Frantzwagner och hans närmsta familj.
Vi verkar för att vi resande, såsom egen grupp inom den nationella minoriteten romer, ska
ges möjlighet att åtnjuta våra språkliga och kulturella rättigheter. Rättigheter som vi har
genom Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter, den Europeiska stadgan om
landsdels- och minoritetsspråk samt den nationella minoritetslagstiftningen.
Vi verkar för att bevara och revitalisera det språkliga och kulturella arvet från våra förfäder.
Vi verkar för att bevara och sprida en nyanserad och rättvisande bild av vår historia.
Vi verkar för allas lika värde och mot diskriminering.

www.frantzwagner.org
Följ oss på Facebook! - Facebook.com/frantzwagnerkettanepa
Vi är en öppen organisation och vi har två former av medlemsskap. Som ordinarie medlem innehar man rösträtt och är samtidigt förpliktigad att delta i organisationens verksamhet
aktivt, i enlighet med våra stadgar. Ansökan om ordinarie medlemsskap skickas till info@frantzwagner.org tillsammans med referenser samt en förklaring i på vilket sätt man kan verka
inom organisationens verksamhet. Styrelsen behandlar ansökan och beslutar ensam om vem som antas såsom ordinarie medlem. För ordinarie medlem erfordras personuppgifter samt
e-postadress. Uppgifterna behandlas enligt PUL. Medlemsavgift för ordinarie medlem är 100 kr per person och år. BG: 278-9972
Som stödmedlem saknar man förpliktelser att delta inom organisationens verksamhet, såväl som rösträtt. Ett stödmedlemskap kostar 100 kr per person, eller 200 kr per familj, och år.
För stödmedlem behövs endast namn och e-postadress, för utskick per e-post. BG: 278-9972
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