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Om Drabbrikan 

Vårt första nummer av Drabbrikan publicerades i december år 2016 och utvecklades då från ett nyhetsmejl som gått ut sedan 
2013. Under de senaste tre åren har antalet artiklar, skribenter och läsare konstant ökat. I våra senaste mätningar har vi 
noterat antalet läsare till omkring tretusen per nummer. 

Vår grundidé är att Drabbrikan ska vara kostnadsfri och fullt tillgänglig via webben. Det ska inte ställas varesig fysiska, 
ekonomiska eller andra krav på den som önskar att ta del av dess innehåll. Drabbrikan ska vara fullt tillgänglig för alla som 
önskar att ta del av det vi skriver. Man ska själv kunna avgöra när och var man tar del av Drabbrikan. Det digitala formatet .pdf 
kräver inte några kostnadskrävande program. Drabbrikans format är A4 och tillsammans med våra tillämpade teckenstorlekar 
den läsbar direkt på de flesta smartphones, läsplattor och datorer. A4-formatet är standard för utskrifter vilket innebär att den 
som önskar och har utskriftsmöjligheter också kan skriva ut enskilda artiklar eller Drabbrikan som helhet. Vi strävar efter att 
texterna ska vara skrivna på en svenska som medför bred mottaglighet och innehållet ska vara populärvetenskaplig samt 
kunskapshöjande. Innehållet ska vara kopplat till källor och dokumentation som också ska anges i respektive artikel. Vi ta sikte 
på att presentera en nyanserad bild över vår minoritets historia i Sverige och tillrättalägga felaktigheter som återges i 
berättandet av vår minoritets historia. Detta för att därigenom avdramatisera vanföreställningar om oss samt att skapa 
förutsättningar för individer inom vår minoritet att få kunskap om sin historia. Då för att man liksom individer ur många andra 
folkgrupper ska kunna känna stolthet över sin bakgrund och vem man är. 

Vi är just nu inne i en process för att få ett löpande ISSN-nummer och en formell ansvarig utgivare och redaktör. Vi hoppas ha 
allt klart under sommaren. 
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Nevopan     Nyheter

Boktipsare på TV4  
I Drabbrikan nr 11 - 14 har jag löpande skrivit om 
processen som jag varit involverad i då Kulturrådet har 
utsett Sveriges läsambassadör för åren 2020-2022. För 
Er som inte har läst vad jag skrivit om kan jag kort 
berätta att vägen fram till läsambassadörens 
utnämnande bjöd på vissa förseningar. I processen 
gnagde en viss oro inom mig, vilket jag också påtalade 
för Kulturrådet. Nämligen den att eventuella 
förseningar skulle kunna medföra att den nya 
läsambassadören inte skulle uppmärksammas som 
flera av oss skulle önska. Hur som helst har vi idag en 
läsambassadör med romsk bakgrund. Han heter Bagir 
Kwiek och är från Göteborg. I den coronatid vi lever 
verkar han ha kommit bort från det rampljus som hans 

föregångare, Johan Anderblad, stod i. I TV4:s 
morgonprogram på vår nationaldag hade man tagit in 
en man och en kvinna som talade och böcker och 
läsning. Deras lobbande för läsning låg helt i linje med  
det uppdrag läsambassadören har. Kvinnan missade 
jag dessvärre namnet på, men mannen var Johan 
Anderblad, den förre läsambassadören. Döm om min 
förvåning när jag såg honom tala om böcker i tv-rutan 
istället för den nya läsambassadören Bagir Kwiek. 
Givetvis är det väldigt positivt att Johan Anderblad 
fortsätter att verka för läsfrämjandet i samhället, som 
han ju gjorde så bra under sin tid som läsambassadör, 
men samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att det allt 
är lite tråkigt att hans avlösare inte var den som syntes i 
tv. Vilka anledningarna till detta är varken vet jag eller 
vill sia om, men med tanke på alla de ansträngningar 
och resurser som Kulturrådet hittills har lagt ner, och 
fortsättningsvis lägger ner, på Sveriges läsambassadör 
känns det något olustigt. Inte minst då min och flera 
med mig hade en förhoppning om att en 
läsambassadör med romsk bakgrund skulle komma 
utgöra ett positiv bild för den minoritet vi ingår i. 
Denna gången blev det inte så. 

/ Jon Pettersson

Foto: Jon Pettersson

Resandeintervjuer 
Så fort vi kommer i kontakt med de våra så tar det inte 
många minuter innan vi kommer igång och berättar en 
massa saker för varandra. Det kan vara både tråkiga 
och hemska saker eller väldigt underhållande och 
roliga berättelser. Ja, faktiskt brukar de innehålla allt 
som hör livet till. Just berättandet och konsten att 
brodera ut den mest triviala vardagshändelsen som en 
punktering av ett däck till ett slags storslaget äventyr 
med än det ena komiska inslaget efter det andra är väl 
något som kännetecknar de våra? Ja, vi har nog alla till 
mans fått höra än den ena fantastiska berättelsen efter 
den andra. Därför kom vi på idén att faktiskt intervjua 
resande. Framförallt äldre resande. De brukar ju som 

regel vara en outtömlig källa till berättelser. Under det 
kommande året har vi därför engagerat en ung 
resandetjej som ska hålla en rad intervjuer runtom i 
Sverige. Fokus kommer att ligga på olika personers 
levnadsberättelser, som vi menar är en kulturskatt som 
många idag går miste om. Många av våra ungdomar 
får inte den möjlighet som vi fordom fick att lyssna till 
våra äldre och det är något som vi vill bidra till att 
förändra. I nuläget har vi flera personer som har tackat 
ja till att intervjuade, men vet Du någon som skulle 
kunna tänka sig att intervjuas - hör bara av Dig via 
kontaktformuläret på vår hemsida, som Du finner via 
länken här.  

/ Styrelsen

https://www.frantzwagner.org/kontakt
https://www.frantzwagner.org/kontakt
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Dialogmöte med UR 

Sedan några år tillbaka har vi blivit inbjudna till 
dialogmöten med Utbildningsradion. I fjol hölls årets 
möte i slutet av november och den 24 juni var det 
dags för 2020 års dialogmöte. Denna gång via 
Microsoft Teams istället för ett fysiskt möte i 
Stockholm. Cornoapandemin har lett till en markant 
ökning av videomöten, vilket är välkommet. Då 
slipper deltagarna nämligen att stiga upp mitt i natten 
för att åka till Stockholm, för att sedan återvända hem 
strax innan midnatt samma dag.   

Efter en stunds strul med inloggning i form av 
nödvändig programuppdatering och ett bortglömt 
lösenord kom jag in på mötet, fem minuter försenad. 
Danjel Nam från UR började med att hälsa deltagarna 
välkomna. Från UR deltog sju personer, varav en var 
VD:n Sofia Wadensjö Karén. De övriga var personer 
som sitter på olika positioner i UR:s organisation och  
som är viktiga i organisering och beslutsfattande. Då 
närmare bestämt för produktioner som rör oss, 
minoriteten romer. Deltagarantalet med bakgrund i 
minoriteten uppgick sex personer, varav två var 
resande. Fler var inbjudna men hade tackat nej eller 
meddelat förhinder. Under det tre timmar långa 
mötet fick vi veta en del om UR:s idéer runt 
kommande satsningar och hur de kommer att fördela 
sina minoritetsspråkliga satsningar under de 
kommande fem åren. Program på romani kommer att 
produceras år 2022-2024 och det är något som vi ser 
fram emot. 

Under en del av sessionen fick var och en av oss delta 
i ett 10 min långt och enskilt möte direkt med UR:s 
ledning. Formatet som UR kallar ”speeddejting” är 
verkligen uppskattat. Det är unikt att en aktör låter 
mig som företrädare för Sällskapet komma i direkt 
kontakt med personer på beslutsfattande poster. 
Ungefär hälften av tiden lade jag på ett anförande 
och resten gick åt att svara på frågor från UR. 

När ”speeddejtingen” var klar hölls en avrundning för 
dagen. Jag tackade för mötet, som alltid är en positiv 
erfarenhet, och påtalade att vi är glada för att vi 
faktiskt har en public service i Sverige. Vilket vi också 
skrev i vårt remissyttrande till SOU 2018:55 - Ett 
oberoende public service för alla, som Ni kan läsa via 
länken här. Utan ett skattefinansierat public service 
hade nog varken vi eller någon annan minoritet och 
våra språk knappt någonsin fått synas till i TV. Min 
föreställning är nämligen den att program på 
minoritetsspråk inte säljer så mycket reklam att den 
kan få plats i etern. 

/ Jon Pettersson

Boxningsläger 
Som vi löpande skrivit om här i Drabbrikan är vi del av 
de treåriga projektet Romaniteams, vars fokus är att 
stötta ungdomar som boxas. Då mer specifikt för att 
bidra till en positiv livsutveckling för dem. Vi hade 
inplanerat två tvådagarsläger, ett för killar och ett för 
tjejer, i juni månad. Allt såg bra ut och vi låg i fas med  
o rg a n i s e r i n g e n re d a n i v i n t r a s . S e n ko m 
coronapandemin. Liksom alla andra i vårt avlånga land 
fick vi finna oss i situationen och tänka om. Stor möda 
lades på att komma fram till en bra lösning. Det 
krävdes många telefonmöten och långa diskussioner. 
Det uppkom flera briljanta idéer, som att exempelvis 
låta organisera synkad träning via videolänk. Tidens, 

teknikens och ekonomins begränsningar var faktorer 
som var avgörande. Den 11-12 juni hölls träningsläger 
för tjejer och den 13-14 juni för killar, i Stockholm.  
Micke Bohl, vår obevekliga fighter till projektledare, 
såg till att allt flöt på tillsammans med ett gäng andra 
eldsjälar som funktionärer. Trots att lägren inte kunde 
hållas som tänkt kunde det ändå genomföras med 
ungdomar som fick träna och umgås. Läs mer på 
romaniteams.com. Ett kul inslag var morgonträningen 
som följde världsmästaren Tyson ”the Gypsy king” 
Fury, som dagligen sänder sin morgonträning på 
Instagram. Nu hoppas vi bara på att coronaläget ska 
förbättras så att allt kan återgå till det normala och våra 
ungdomar kan träna som vanligt.  

/ Styrelsen

https://www.frantzwagner.org/skrivelser
http://www.%20romaniteams.com
https://www.frantzwagner.org/skrivelser
http://www.%20romaniteams.com
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Som tidigare nämnts i Drabbrikan beviljade Riksantikvarieämbetet 2019 Frantzwagner Sällskapet medel för ett 
dokumentationsprojekt med fokus på de resandes kulturarv. Arbetet har pågått till maj 2020 och resulterat i 
en databas ur vilken delrapporten De resandes kulturarv - bidrag till dokumentationen av en minoritets historia 
sammanställts. Den görs nu fritt tillgänglig i pdf-format för alla som intresserar sig för ämnet. 

Målsättningen har varit att dokumentera objekt som befinner sig i såväl privat som offentlig ägo samt 
synliggöra platser som har historisk anknytning till de resande. Sammantaget vill dokumentationen ge en bild 
av hur de resande levt och verkat i Sverige, från äldsta tider till omkring 1950 och de förutsättningar som har 
varit gällande. Det är ett försök att lyfta fram ett representativt urval av hantverk, näringar och kulturyttringar 
som de resande utövat. 

De resandes kulturarv 
- rapport från ett dokumentationsarbete

Rapporten De resandes 
kulturarv - bidrag till 
dokumentationen av en 
minoritets historia kan laddas 
ned på www.frantzwagner.org

http://www.frantzwagner.org
http://www.frantzwagner.org
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Rapporten omfattar 177 poster som ger en mängd olika infallsvinklar på de resandes historia i Sverige. Här 
återfinns handelsvaror, hantverk, personliga dokument och brev, fotografier, musiker, platser och ortsnamn - 
spretigheten får anses höra till ämnets natur. Det är vår tro att den som läser denna sammanställning kommer 
att få en djupare förståelse av de resandes historia såväl som av en ganska okänd del av den svenska 
berättelsen.  

Några erfarenheter som gjorts i samband med projektet kan vara värda att redovisas. Vid kontakt med 
museer och institutioner har det blivit uppenbart att ytterst få föremål har katalogiserats med någon som helst 
dokumentation som gör att man med säkerhet kan säga att något har tillverkats av resande. Delvis beror 
detta på att man vid katalogiseringen inte beaktade perspektivet och att benämningen ”tattare” varit ett 
negativt laddat begrepp som man velat undvika. Eftersom de resande under 1900-talet setts såsom en 
”rasblandning” alternativt en socialgrupp, har intresset för gruppens eventuella kultur varit lågt. 

Men det har också att göra med själva arten av de olika hantverk som de resande utövat. Eftersom man varit 
beroende av att kunna erbjuda varor och tjänster som varit efterfrågade på marknader och landsbygd så 
sammanfaller uttrycken ofta med övrig allmogekultur och föremålen blir svåra att urskilja när de förlorat sin 
traderade historia. Det har dessutom nästan genomgående rört sig om osignerade bruksföremål. Men att en 
nationell minoritet med en månghundraårig historia i landet knappt finns representerad i offentliga samlingar 
är förstås anmärkningsvärt i sig. 

Vid kontakt med personer av resandesläkt kan konstateras att ganska få föremål sparats från gångna tider. 
Det mesta av det som man handlat med och tillverkat har som redan nämnts varit konsumtionsvaror med 
begränsad livslängd. De hade ofta haft ett lågt ekonomiskt värde och har därför sällan sparats. Även 
konsthantverk som exempelvis knivar har i äldre tid tillverkats för försäljning, inte för att användas och bevaras 
inom gruppen.  

Kontakt: historia@frantzwagner.org

Men de föremål som ändå finns kvar har inte sällan en annan problematik kopplad till sig. På grund av att 
historien ser ut som den gör är många resande inte villiga att lämna ut föremålen till allmänt beskådande. 
Och även om ägaren själv inte motsätter sig kan det ta stopp eftersom man hyser respekt för att anhöriga 
upplever saken annorlunda. Det kan gälla föremål, men även fotografier. Att övervinna sådana hinder kräver 
mer tid än som tilldelats detta projekt. En hel del uppslag och belägg har därför inte medtagits här, antingen 
för att frågetecken kvarstår eller för att godkännande från ägare ännu inte givits. Coronautbrottet har givetvis 
försvårat detta arbete ytterligare. 

Frantzwagner Sällskapets målsättning är att dokumentationsinsamlingen ska fortsätta. Rapporten gör inte 
anspråk på att vara fullständig utan ska ses som just ett work in progress. Det vore till exempel önskvärt att 
kunna inkludera fler föremål och berättelser från släkter och landsdelar som hittills är underrepresenterade, 
så alla bidrag och tips mottas tacksamt till den e-postadress som följer nedan.  

        Sebastian Casinge, projektansvarig

Föremål nr 71 - Kniv efter Hedenberg

mailto:historia@frantzwagner.org
mailto:historia@frantzwagner.org
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Jag fortsätter här med min analys av den mest omfattande inventeringen av romanifolk i Sveriges historia. Jag 
vågar faktiskt påstå att så är fallet. Detta kan också vara den mest omfattande registreringen med rasistiska 
undertoner i Sveriges historia, enligt min mening. Statistiska centralbyrån hade flera registreringar i sina 
folkräkningar på 1900-talet där flera nationella minoriteter förekom, men det var för det mesta statistik. 
Angående denna inventering var det däremot frågan om en utredning av en grupp man ansåg vara till last för 
samhället. 

Denna gång redovisar jag för min analys av Stockholms län, Västmanlands län och Uppsala län. 

Stockholms län  

Detta län gäller inte bara kommunerna runt Stockholms innerstad utan även Roslagen. Just här bodde flera 
resandefamiljer under 1900-talet och de finns även med i Nordiska museets material. Väddö, som ligger i 
Stockholms norra skärgård, fanns till och med omnämnt i den inventering, av ”tattare” och ”zigenare”, som 
genomfördes 1922.1 Även i media rapporterades det negativt om Roslagen och ”tattare”, bland annat under 

En teckning från en negativt skriven tidningsartikel som skall föreställa en ”tattare” och 
Väddö i bakgrunden. Svenska Dagbladet 1926-09-26. Foto: Kungliga biblioteket.

Tattarinventeringen 1943 - 44  
- Systematisk genomgång av inventeringen - Del 4
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1920-talet. För vidare läsning om just dessa släkter, i Roslagen och längre norröver, läs Sebastian Casinges 
artikel som ingår i Släktforskarnas årsbok 2008. 2 

Även runt omkring Stockholms stad bodde det tidvis många resandefamiljer. Det fanns naturligtvis resande i 
Stockholms innerstad, men de största platserna med resandepopulation var runtomkring. Främst i Solna men 
även i Huddinge. I Nordiska museets frågelista saknas det frågor om Stockholm, men en resande vid namn 
Flink skickade in sin livsberättelse till Nordiska museet. Han skrev angående Stockholm: 

” I själva Stockholm ville inte de resande bo då trots tillgången på lägenheter, det skulle vara någon bit ifrån; 
Handen, Huvudsta, Hagalund, Tumba m.fl. ställen.” 3  

Huvudsta och Hagalund som nämns ovan ligger i Solna och Tumba och Handen är precis bredvid Huddinge. 

Dagens Solna ser helt annorlunda ut än när det var en större resandepopulation inom dess gränser. På den 
tiden var det mera områden av skog och trähus eller enklare hus. En sak lever dock kvar, och kanske inte det 
trevligaste av minnen. När Stockholms fotbollslag möter Solnas AIK kan man höra supportrarna skrika: ”Solna-

tattare…”. Detta bör naturligtvis ha sin bakgrund i att resande bebodde dessa platser. Även pressen använde 
begreppet ”solnatattare” på 1940-talet.  

Pressens hets mot resande i Solna var så påtaglig att det till och med förekom en dikt i Dagens Nyheter 
tillsammans med en karikatyr. Dikten löd så här: 

” Jag vill i Solna efter min förmåga 

Befria socknen från dess tattarplåga. 

Och ingen tattare skall mucka våga 

Den dag jag löser Solnas tattarfråga.”4 

Totalt registreras det 68 stycken hushåll i Stockholms län varav 59 är resandefamiljer. Det är svårt att uttala sig 
om de övriga. De är antingen icke-resande eller oidentifierade. 

Bild från Aftonbladet 1941-12-01. Foto: Kungliga biblioteket.
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Västmanlands län 

Detta län har mestadels analyserats av Sebastian Casinge. De resandefamiljer som var registrerade här var 
från mellersta Sverige. Nordiska museets material om Västmanland berör inte entydigt de som bodde här på 
1940-talet eftersom materialets berättelser sträcker sig ibland långt tillbaka, till 1800-talets mitt i vissa fall. Det 
har med andra ord inte överensstämt i det här fallet. 

En uppfostringsanstalt vid namn Salbohed finns med i det här materialet rörande Västmanland. Minst två 
personer blev steriliserade av de förekommande på blanketten rörande Salbohed. En var av resandesläkt och 
den andra stämplad som ”tattare”. Även en ung man vars far var av Kalderasha-släkt fanns inskriven på 
anstalten men ströks i materialet med en blyertspenna. 

De övriga i Västmanlands län, vilka inte är av resandesläkt, verkar ha hamnat i inventeringen på grund av att 
de har ”fel” efternamn eller är från någon beryktad ort. De har varit på fel plats på fel tidpunkt helt enkelt. Så 
här kunde det se ut, i inventeringen, om man bar på fel efternamn vid fel plats. 

 Foto: Olof Bergström.

Av 28 hushåll som registreras i inventeringen är 7 stycken inte av resandesläkt. Till exempel anstalten 
Salbohed hade flera icke-resande registrerade men är av mig inräknat som resandehushåll eftersom det fanns 
resande där. Av dessa övriga sju är två stycken förekommande på grund av ”fel” efternamn. Med andra ord 
bärare av samma efternamn som den av pressen mest uthängda resandesläkten under 1900-talet. 
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Aftonbladet. 1949-01-31. Foto: Kungliga biblioteket

Uppsala län 

Återigen ett län med många resande som är av mellansvenska släkter. Många i detta län var släktingar och 
ättlingar till Peter Nilsson som levde på 1700-talet (se Sebastian Casinges artikel om utvisningar av resande). 5 
Även flera i detta län härstammar från släkten Erlandsson. Spelmannen Karl Herman Erlandsson levde sina 
sista år i Uppsala. Tillräckligt många resandefamiljer bodde i Uppsala för att de skulle få uppmärksamhet i 
pressen under denna period. En artikel handlade om att det bildades ”tattarnästen” i stadsdelarna 
Kungsängen och Svartbäcken.  

Fotnoter 

1 Fattigvårdslagstiftningskommittén presenterade i sitt material 1922 just Väddö som en av orter för ”tattare”. Se; Den mörka och 
okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, sid 41  
2  Om resandesläkter i Östhammar, Släktforskarnas årsbok, 2008, Sveriges släktforskarförbund 
3 Nordiska museet, Resandeminnen, EU 52007 
4 Dagens Nyheter, 1937-11-25 
5 Drabbrikan, Nr 11, 2019. 1700-talets deporteringar av ”tartare” och ”ziguenare”. Sebastian Casinge 

6 Aftonbladet, 1949-01-31, Utdömda hus blir tak över tattarhuvud. Osignerad

Det var så kallade utdömda hus som resandefamiljer hade flyttat in till. En diakon i Uppsala, Ragnar 
Albrektsson, uttalade:  

”Låt hellre de utdömda husen stå obebodda än att upplåta dem åt tattare.”6 

Totalt är det 53 hushåll i Uppsala län varav 16 inte är av resandesläkt. Två av dessa 16 hushåll har däremot 
levt med resande. 

Fortsättning följer i nästa nummer. 

/ Arvid Bergman
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Här i Drabbrikan berättar jag om händelser och episoder som jag varit med om i mitt liv. Denna gång tänkte 
jag berätta om när jag som ganska ung reste tillsammans med ett unikum till människa. I hans sällskap 
utspelade sig många dråpliga eskapader som kom att utgöra för livet lärorika händelser. Denna lilla historia 
hoppas jag att Ni kan få ett gott skratt utav eller kanske till och med en tankeställare. Historien jag nu kommer 
att berätta utspelade sig i slutet av 1960-talet eller precis i början av 1970-talet. 

Först ska jag börja med en liten presentation av min vän och mentor Leo Lindfors. 

Leo föddes någon gång mellan 1910 och 1920. Faktiskt så tror jag inte att någon, om ens hans själv, visste 
direkt när. Han var född någonstans i södra Skåne och hade av vissa omständigheter i mycket tidig ålder 
kommit i kontakt med ”landsvägens fria män och kvinnor”. De som verkade på och omkring våra marknader, 
som då var befolkningens nöjescentrum. 

Leo var en oerhört stor man. När han rätade på sig så var han säkert närmre två meter. Hans armar var seniga 
och långa och händerna var stora som spadar. Han var till typen precis som en av de där figurerna vi minns 
från vår barndoms gamla västernfilmer. En sån som man sällan ser idag, en som är stor och som går lätt 
framåtböjd och som är absolut urstark. Det kanske mest fantastiska med denna människa var att han helt och 
hållet saknade rädsla. Ja, jag har nog aldrig stött på en modigare människa i hela mitt liv. 

Han hade en kompanjon och artistpartner som gick bort många år tidigare än honom. Tillsammans ägde de 
ett litet varietétält. Jag ingick i repertoaren som svärdslukare. Själv var Leo ormtjusare, men vi hade även fakir, 
en lindansare, en trollkarl, några akrobater - och en stripteasedansös som visade allt som då fick visas 
offentligt. Tiden var runt år 1970.   

Vi reste land och rike runt. Marknader, stora fester och mässor var platser som vi uppträdde vid. Ofta 
tillsammans med stora tivolin. 

Till vårt sällskap anslöt sig en kvinna i den absoluta övre medelåldern. Hon var Leos bättre hälft, om man nu 
kan säga så. Hon hette Sonja men hennes artistnamn vart Miss Manjana. Hennes biologiska klockan stannat 
för länge sedan om man så säger. Vi kom sedermera att presentera henne som världens äldsta strippa. 

Sonja ” Miss Manjana” visade sig från början vara från en så kallat fin familj, en mycket fin sådan. Hon var också 
nära släkt med Jarl Kulle som var en av tidens största kändisar. Sonja hade prövat att komma in på Dramatens 
scenskola, men hade blivit underkänd tre gånger. Därefter slutade hennes skådespelardrömmar. Istället kom 
hon i sällskap med gycklare och andra lösdrivare. Både onda och goda sådana, och i deras sällskap var hon 
kvar ganska länge. Vid ett samtal vi en gång hade så påpekade jag detta, med en viss sorg i rösten. För hon 

Världens äldsta strippa 
och rullstolsstriptease
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tillhörde nämligen en annan kategori så att säga. Jag minns att hon tittade på mig och sa - Jag vet och du har 
rätt, men de här är det enda folk man kan umgås med.  

Så var det i hennes liv och det finns massor av intressanta saker att berätta, men det får vi ta vid ett senare 
tillfälle. Tills dess får vi nöja oss med denna delförklaring. 

Det roliga i sammanhanget var att dessa udda människor, Leo och Sonja höll ihop som ett par livet ut. De var 
väldigt omaka. Leo var lugn och drack inte så mycket. Sonja tackade däremot inte nej till varken ett, två, tre, 
fyra eller rentav fem glas vin. Då helst fyllda till bredden. 

En gång besökte vi en marknad där väldigt mycket folk var samlade. Vårt lilla varietétält var fullproppat med 
besökare. Alla våra artister var nöjda och likaså vår publik. Vår strippa dansade striptease så mycket hon bara 
orkade, men till sist tog åldern ut sin rätt. Så Sonja började att stärka sig med lite vin. Det blev lite till och 
sedan lite till och sedan ytterligare lite till. Till sist hade vinet tagit överhand om hennes redan inte alltför goda 
balansförmåga och uthållighet. 
  
När jag skulle presentera miss Manjana som sista numret för kvällen, så satt Sonja medvetslös bakom scenen. 
Jag sa till Leo - Vad gör vi nu? 

Till saken hör att vi hade en dragspelare med oss som brukade spela lite mellan akterna. Jag sa till honom att 
gå upp och spela en stund så skulle jag försöka lösa situationen med miss Manjana. Efter att inte ha fått liv i 
henne, trots idoga försök, sprang jag ut ur varietétältet.  

Bild från Piqsel
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Strax utanför såg jag en farbror i rullstol. Snabbt sa jag till honom - Du får hundra kronor om jag får låna 
rullstolen en kort stund! När han frågade varför svarade jag att det var för att vår stripteasedansös hade blivit 
sjuk. Sekunden efter att jag plockat fram en hundralapp förstod han arvodets storlek och fick kraft någonstans 
ifrån. Hans reaktion blev att han utförde någon slags glädjeyttring som påminde om en krigsdans sittande i 
rullstolen. Sedan ryckte han åt sig sedeln kvickt som en vessla och kastade sig handlöst ur rullstolen. 

Som kuriosa kan nämnas att bensinen vid denna tid kostade omkring 70 öre litern och därför kan man kanske 
förstå glädjen hos farbrorn, som för en liten stund och för hundra kronor blev mer än lycklig. Med farbrorn 
sittande i gräset bakom mig rusade jag in i tältet med rullstolen framför mig. 
  

Leo och jag lyfte upp miss Manjana i all sin prakt och satte henne i rullstolen. Dragspelaren spelade 
Sääkinjärven polka för glatta livet och publiken som nu hade väntat länge på strippan hade börjat att bli 
otåliga och skränade. 

Slutligen entrade världens äldsta strippa scenen, halvt sittandes och halvt liggandes i en tillfälligt hyrd rullstol. 
Dragspelaren spelade så att det nästan rök i dragspelet samtidigt som svetten bokstavligen sprutade av 
honom. Miss Manjana snurrades runt några varv i rullstolen på scenen, helt utan medvetande. Publiken 
ropade och skränade med orden ”visa pattarna, visa pattarna”. Än idag är jag högst osäker på den gamla 
strippan ens hade några, men till sist fick jag i vart fall be publiken att ge miss Manjana en applåd för sitt 
fantastiska uppträde. Under ett våldsamt skrattande och jublande kunde vi till sist avsluta kvällens 
föreställning och återlämna den hyrda rullstolen till den mer än glada farbrorn.  

Nästa dag stod det i lokaltidningen att kvällens striptease var det bästa och mest komiska inslag man sett på 
en marknadsvarieté någonsin. 

Med detta önskar jag Er alla en riktigt god sommar, var rädda om Er  

Mvh Hans Gyllenbäck/Berg  
Sekreterare  

Bild från Piqsel 
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Fördrivningen av en resandefamilj år 1971: 
mellan traditionella stereotyper och osynliggörandets antirasism 
Av Niklas Bernsand

De positiva bieffekterna av coronaepidemin är väl förvisso inte många, men en av dem torde vara det faktum 
att det digitala tidningsarkivet på Kungliga Biblioteket under april och maj gjordes sök- och läsbart hemifrån. 
Även om inte alla årgångar av samtliga i Sverige utgivna tidningar i nuläget finns skannade ger arkivet 
möjlighet både till att undersöka hur språkanvändning och synen på olika sociala företeelser förändrats över 
tid och till att göra tillfällighetsfynd av olika slag som kan kasta ljus över olika företeelser. Denna artikel tar sin 
utgångspunkt just i ett sådant tillfällighetsfynd: ett litet antal artiklar som rikstidningarna Arbetet, Aftonbladet 
(AB) och Göteborgs-Tidningen (GT) och några lokaltidningar publicerade från slutet av november 1971 till 
februari 1972.  

Artiklarna berättar om hur, som det står i Arbetet, ”tattarfamiljen” B. i byn Västgärde utanför Rättvik i Dalarna 
senhösten 1971 av andra bybor blir utsatt för förföljelser som kulminerar i att hela familjen måste lämna byn 
och att deras hus och egendom vandaliseras (Arbetet 23 nov 1971: 10). Familjen hade enligt Arbetet bott i 
byn i omkring tio år när de drevs bort. Aftonbladet (23 nov 1971: 10) lyfter fram att huset stod mitt i byn, var 
slitet och att familjen fått hjälp att hitta det av en kristen församling. Västgärde, som beskrivs som en 
semesteridyll i Siljansbygden för sommargäster, hade enligt AB vid tidpunkten ca 150 invånare, varav 35 var 
bofasta, mest äldre personer (ibid).  

Det är viktigt att framhålla att denna korta text inte syftar till att ge en fullödig redogörelse för händelserna i 
Västgärde. En sådan skulle förutsätta ett betydligt bredare källmaterial, med arkivforskning, tillgång till alla 
regionala och lokala tidningars artiklar om händelserna, och helst intervjuer med personer som fortfarande 
minns händelsen ur olika perspektiv. Vad jag vill lyfta fram här är två saker.  

För det första visar händelsen att fördrivningar av resandefamiljer från sina hem, en företeelse som historiskt 
vid upprepade tillfällen förekommit i olika delar av Sverige och som studerats ingående främst av historikern 
Martin Ericsson (2017), kunde förekomma så sent som 1971. Ericsson, som undersökt kollektivt våld utövat av 
lokalbefolkningar både mot människor som sågs som ”tattare” och som ”zigenare”, noterade 17 sådana fall 
under perioden 1872-1955. Den senaste incidenten som drabbade ”zigenare” i Ericssons framställning 
inträffade i Värmland 1955, medan den senaste som drabbade ”tattare” var de omskrivna kravallerna i 
Jönköping 1948 (ibid: 46). Händelserna i Västgärde 1971 inträffade alltså åtskilliga år senare, i ett land som 
redan hunnit förändras starkt på många plan sedan det sena 1940-talet.  

För det andra finns det inslag i den mediala inramningen som förtjänar uppmärksamhet. Det är tydligt att 
åtminstone rikstidningarna till en del ortsbors uttryckliga missnöje i allt väsentligt ställde sig på familjen B:s 
sida, precis som flertalet intervjuade lokala myndighetspersoner - åtminstone som det framkommer i 
tidningsartiklarna. En del av denna inramning kan ses i ljuset av uppmärksamheten i Sverige kring de svartas 
medborgarrättskamp i den amerikanska södern under det föregående årtiondet, vilket satt direkta språkliga 
avtryck i Arbetets nyhetsrapportering från Västgärde. Dessutom anknyter tidningarnas inramning till de  

1 Det bör kanske tilläggas med tanke på de diskussioner som förts inte minst av Arvid Bergman (2018:43-46, och flera artiklar i 
Drabbrikan) om hur ordet ”tattare” använts historiskt att ordet i dessa tidningsartiklar syftar på en gammal mellansvensk djup 
resandesläkt, inte på personer som ”tattarstämplats” utan att ha denna bakgrund. Bergman har påvisat att ordet tattare när det 
användes av myndigheter om enskilda medborgare till övervägande del syftat på personer från djupa resandesläkter, och i övriga 
fall oftast rört personer som levt samman med eller nära umgåtts med djupa resande. Tattarstämpeln drabbade alltså inte 
urskillningslöst personer som råkade uppfylla utseende- eller beteendemässiga kriterier som överensstämde med 
majoritetsbefolkningens stereotyper om hur ”tattare” är eller ser ut. Min egen och Jon Petterssons genomgång av socialstyrelsens 
s.k. tattarinventering för Helsingborg i samband med ett forskningsprojekt om resande i stadsdelen Valhalla visar på samma sak 
(se Bernsand 2018). Det kan för övrigt tilläggas att 23 av 30 ”tattarstämplade” informanter i Heymowskis genealogiska 
undersökning (1955; 1969) också härstammade från djupa resandesläkter.
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expertdiskurser om resande som 1971 hade hunnit bli vägledande för synen på gruppen vid denna tidpunkt. 
Hit hör en faktaruta till en av Arbetets artiklar som tar Socialhögskolan i Lund till hjälp för att förklara för 
läsarna att det inte finns några ”tattare”. Tillsammans med återgivningen av bybornas mer traditionellt 
stereotypa uppfattningar om ”tattare” tillhandahåller de få artiklarna i rikstidningarna en ganska bred 
uppsättning dåtida ställningstaganden till resande som grupp.  

”En sån där familj från Hälsingland vet man ju hur dom är” (Arbetet 30 nov 1971:6) 

Vi börjar med en kort sammanfattning av händelserna i Västgärde hösten 1971 så som de tedde sig i Arbetets 
och Aftonbladets nyhetsrapportering på plats. Det är uppenbart att konflikten mellan bybor och familjen B. 
uppstod långt innan hösten 1971, och både familjen och intervjuade bybor uttrycker att den pågått så länge 
familjen bott i byn. Familjen hade närmast kommit från Tällberg mellan Leksand och Rättvik där ”de inte heller 
var önskvärda” (Aftonbladet 23 nov 1971: 10). Den utlösande faktorn bakom bybornas uppflammade ilska 
tycks ha varit att en vuxen son från familjen B. strax före händelsen i november 1971 tillsammans med 
ytterligare en ung man hade gripits för inbrott och vandalisering i ett antal semesterstugor i byn. Arga bybor 
kallade då till stormöte där de krävde att familjen skulle avhysas, huset säljas och bidrag från det allmänna 
dras in. Riksbekante spelmannen Blånn-Olle2, som framställs som en av de informella ledarna för de upprörda 
byborna, citeras med att säga: 

”De är tattare. Vill inte staten avhysa dem tar vi bybor saken i egna händer” (Arbetet 23 november 1971: 10).  

Polisen, som var inbjuden men valde att inte besöka stormötet, berättade att bybor ofta ringt och krävt att 
polisen ska ingripa mot familjen, men underströk att familjen aldrig varit misstänkt för något brott som 
motiverat något sådant ingripande (ibid). Även ordföranden för socialnämnden i Rättvik ställde sig undrande 
till anklagelserna mot familjen B. och poängterade att människor i Sverige har rätt att bo där de vill. Mamman i 
familjen menade att familjen inte ska lastas för sonens brott, som han för övrigt inte dömts för, och att hon och 
maken är sjukskrivna och får sin försörjning därigenom snarare än genom socialbidrag (Aftonbladet 23 nov 
1971: 10). Familjen hade redan före stormötet sedan några månader hyrt ett litet hus inne i Rättvik där 
föräldrarna och de yngsta barnen bodde. Några dagar efter stormötet attackerades familjens hus och 
egendom. I en artikel i Arbetet med rubriken ”Vårt hem är förstört” får vi veta att 41 fönsterrutor på huset 
slagits sönder, liksom familjens bil (Arbetet 30 november 1971: 6). Byfogden3 i Västgärde hävdade, utan att 
ge någon alternativ förklaring, att det inte var byborna som låg bakom förstörelsen, och berättade att byborna 
förberedde en skrivelse till såväl regeringen som till de kommunala myndigheterna i Rättvik om familjen B. 
(ibid). Den uppskrämda mamman i familjen hade under tiden fått lugnande sprutor och sade att man inte 
vågar flytta tillbaks till Västgärde efter detta. Intressant nog får spelmannen Blånn-Olle här uttrycka sin 
irritation över att media tar ställning för familjen B. ”i stället för att göra dem till samhällsmedborgare som alla 
andra” (ibid). Kommunstyrelsens ordförande i Rättvik underströk att myndigheterna inte kommer att göra 
någonting förrän de fått in en formell skrivelse och att familjen själv hittat sin nya bostad i Rättvik (m.a.o. de 
har inte fått hjälp av kommunen). I artikeln får också pappan i familjen B. komma till tals: 

”Byborna säger att vi terroriserat dom, men det är de som terroriserat oss sen vi kom till Västgärde för nästan 
tio år sedan” (ibid).  

En och en halv månad senare följer Arbetet upp med att under rubriken ”Västgärde-bråket: Hatbrev avvisat” 
rapportera att kommunstyrelsen i Rättvik avvisat bybornas skrivelse (Arbetet 13 januari 1972: 9). I brevet hade 
byborna bl.a. begärt att kommunen skulle ta över familjen B:s hus, vilket kommunstyrelsen menade inte föll  

2 Blånn-Olle, Olof Olsson-Blå (1917-1976), var en spelman från Västgärde som på 1960- och 1970-talet med sitt spelmanslag 
spelade in skivor och deltog i både radio- och TV-sammanhang. 

3 Byfogden var ordförande för byalaget.
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inom dess kompetensområde. Här framkommer för övrigt att kommunstyrelsens ordförande också satt 
ordförande på stormötet i Västgärde, men alltså sedan medverkade till att inte föra saken vidare efter att 
bybornas skrivelse inkommit. Tidningen konstaterade också att förföljelserna mot familjen fortsatt i Rättvik, 
men ingen ytterligare information ges i ärendet och läsarna får inte veta hur det sedan gick för familjen B. Vi 
får heller inte veta om sonen i familjen sedermera dömdes för de brott han satt häktad för eller om någon 
dömdes för vandaliseringen av familjen B:s hem och egendom. 

Den mediala inramningen av händelserna  

Arbetet ger relativt stor uppmärksamhet åt händelserna, som nämns på förstasidan både 23 och 30 
november. Vid det senare datumet domineras förstasidan dessutom av ett stort foto på familjen B. vid sitt 
fikadukade köksbord (pappa, mamma och tre barn), vilket följs upp med en längre artikel och en liten 
faktaruta med rubriken ””Tattare” finns inte”. 23 november rymmer tidningen också en längre artikel, 
illustrerad med samma bild och ett foto på spelmannen Blånn-Olle och hans hustru. Uppföljningen 13 januari 
är kortfattad utan illustrationer. Aftonbladet nämner kort nyheten på sin förstasida 23 november och ger den 
nästan en helsida inne i tidningen, illustrerad med ett foto på familjen B. i sitt vardagsrum. GT publicerade en 
krönika 28 november där händelserna diskuteras och en osignerad text om saken på ledarsidan 1 december, 
samt en kort notis om vandaliseringen av familjens hem.  

Att de rikstidningar som tog upp händelserna tog ställning för familjen och, ännu tydligare, mot bybornas 
agerande, framgår i flera fall redan i rubriksättningar som nyss nämnda ”Västgärde-bråket: Hatbrev avvisat”, 
”Barnfamiljen som byborna vill vräka” (AB), ”De tvingades fly. Igår slog vandaler sönder huset” (GT 30 nov 
1971) eller ”Hatiska bybor hotar myndigheterna” (Arbetet 23 nov 1971: 10). Bilden som förmedlas är tydlig: 
fördomsfulla och aggressiva bybor trakasserar en ensam familj. I rapporteringens grundschema ses byborna 
som förövare, familjen som offer och myndigheterna som i huvudsak rationella, om än något passiva aktörer. 
Jämfört med Ericssons (2017:62) skildring av medias snarast legitimerande rapportering vid tidigare tillfällen4 
av våld ”nerifrån” mot resande och kalderasha framstår därmed rapporteringen i fallet med familjen B. som ett 
klart framsteg. 1971 är alltså i den meningen förvisso inte 1948 eller 1906.  

Samtidigt är bilden inte fullständigt entydig: byborna får ge sin syn på saken, och även skribenter som 
uttrycker sympati för familjen tar bybornas uppfattning om familjens livsstil delvis för given. Krönikören Hans 
Peterson skriver t.ex. i GT att en familj som hatas av omgivningen kanske inte ”kan bli något annat än tattare,   
d v s utanför samhället”, och fortsätter: 

”Att det finns många orsaker till att en familj hamnar ”utanför” ett normalt samhällsdugligt liv – det är ju bekant 
för de flesta. Arbetsoförmågan kan ha djupare orsaker än vad Blånn-Olle inbillar sig. Och i ett demokratiskt 
samhälle är det väl ändå så att vi som har lyckan och förmånen att vara välanpassade, att kunna arbeta, ha en 
ordnad fritid, ha mat för dagen och allt det där. Vi måste hjälpa våra bröder och systrar” (GT 28 nov: 26). 

Peterson skrev uppenbart i all välmening, men fastnade likväl i en linje där ordet ”tattare” är synonymt med 
utanförskap och oförmåga och där familjen inte ses som aktiva subjekt utan som passiva objekt för andra 
människors goda eller mindre goda vilja. Han inneslöt ”tattarna” i sin universella gemenskap av bröder och 
systrar, men det skedde till priset av att gruppen frånkändes sin särart och reducerades till symboler för 
utanförskap. Denna syn avspeglade det vi nedan kallar osynliggörandets antirasism, där ”tattarna” framstår 
som en historisk relikt från det gamla klassamhället, en produkt av både materiella orättvisor och fördomar, 
som är dömd att försvinna när alla i Sverige får lika möjligheter och kan skapa sig ett bättre liv fria från gamla 
fördomars ok. 

Tidningens osignerade ledare beskrev händelserna som en otäck historia och menar att myndigheterna varit 
för passiva i att stävja bybornas angrepp på familjen. Den oberoende liberala ledarsidan hoppades vidare att 

4 Notera dock att Ericsson här främst talar om lokalpressen, till vilken vi kort ska återkomma i fallet Västgärde.
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byborna skulle bli kännbart bestraffade, för att stävja liknande laglösa medborgargarden i framtiden (GT 1 
dec 1971). Samtidigt motiverade tidningen kritiken mot myndigheternas passivitet med att de har till uppgift 
att ”skydda även miss- och svåranpassade personer mot rabiata översittare”, vilket anknyter till den dubbelhet 
som kommer till uttryck även i Peterssons krönika.  

Som redan påpekats rymmer mediematerialet referenser till rasdiskrimineringen i den amerikanska södern, 
som under 1960-talet haft en stor plats i det svenska nyhetsflödet. Arbetet valde t.o.m. att på sin förstasida 
hävda att Västgärde ”har fått negerproblem”, och familjen B. får uttrycka det som att ”vi har blivit Rättviks 
negrer” (Arbetet 23 november 1971: 1, 6). Med denna analogi antyder själva nyhetsrapporteringen i Arbetet 
att händelserna i Rättvik handlar om rasistiskt våld mot en traditionellt förföljd etnisk grupp. Denna inramning 
saknas dock helt i Aftonbladet som tar familjens parti utan att nämna något om dess bakgrund. Samtidigt är 
det intressant att notera, om än kanske föga överraskande, att det i mediematerialet inte finns några 
referenser till Katarina Taikons och kalderasharomernas i samtiden mycket uppmärksammade rättighetskamp. 
Varken journalister, ledarskribenter, krönikörer eller familjen B. själv tycks ha tänkt i sådana banor.  

”Det finns inga ”tattare”” – osynliggörandets antirasism tågar in  

Den lilla faktarutan med rubriken ”Tattare finns inte” som kompletterar en av Arbetets artiklar om händelsen 
kan tjäna som en ingång till en kort diskussion om den tidens expertdiskurser kring resande och vad dessa 
fick för konsekvenser för medierapporteringen i detta fall.  

Det finns ingen möjlighet att här utförligt gå igenom hur synen på resandes ursprung under efterkrigstiden 
fram till tiden för händelserna i Västgärde hade förändrats i expertdiskurserna. Kort och schematiskt kan sägas 
att enligt den tidigare dominerande synen, inte minst uttryckt i Allan Etzlers doktorsavhandling (1944), var, 
med tidens språkbruk, tattarna zigenarättlingar som under seklernas gång blandats upp med den övriga 
befolkningen i Sverige. Detta kunde formuleras, ofta starkt värderande och hierarkiskt, som att gruppen var 
en ”blandras” mellan svenskar och ”zigenare” och synen ackompanjerades ofta av negativa föreställningar om 
gruppens liv och kultur. Med dagens språkbruk kan sägas att gruppens romska ursprung togs för givet, 
samtidigt som det rasistiska meningssammanhanget såg blandningen av svenskt och zigenskt som skadlig 
och kontaminerande och som ett hot mot den svenska befolkningen. Denna syn bidrog till att legitimera de 
särskiljningsstrategier (Ericsson 2015) mot ”tattarna” som myndigheterna tillämpade. Synen kom att stegvis 
utmanövreras under 1950- och 1960-talen av en expertdiskurs som såg resande huvudsakligen som ättlingar 
till utstötta svenskar med mycket få romska och andra inslag. Den nya hegemonin formulerades akademiskt 
främst av Adam Heymowskis på genealogiska undersökningar byggda lic.- och doktorsavhandlingar 
(1955;1969) om de resandes ursprung, och Heymowski blev den centrala referenspunkten för de journalister, 
författare och forskare som under de följande decennierna satte bilden av ”tattarna” som en social, inte etnisk 
grupp. Denna bild hängde intensivt samman med det framväxande folkhemmets självbild av modernitet, 
rationalitet och framsteg, där ”tattarna” sågs som en rest av det gamla orättvisa klassamhället, en grupp på 
samhällets botten som utsatts för rasism och etniska fördomar trots att de inte hade något från den övriga 
befolkningen avvikande ursprung5. Med rätt sociala åtgärder och en fördomsfri inställning skulle många 
enskilda ”tattare” kunna integreras in i folkhemmets livsmatriser, och gruppen på sikt assimileras6. Utan att gå  

5 Läsare av Drabbrikan är väl medvetna om att senare genealogiska undersökningar byggda på ett bredare källmaterial än 
Heymowskis visat att alla djupa resandesläkter har romskt ursprung, samtidigt som de i varierande utsträckning också präglats av 
ingiften med svenskar och andra (se t.ex. Lindwall 2014: 117-130). Det romska ursprunget stöds också av släktforskning baserad 
på DNA (Bojs och Sjölund 2016: 170-180), och resande är erkända av staten som ingående i den romska nationella minoriteten. 
1971 var dock synen på resande som ett svenskt socialt isolat dominerande i expertskursen. 

6 Tillhagen (1965: 19-20) menade t.ex. att många ”tattare” kommer att assimileras, medan de ”mentalt skadade och svagt 
begåvade” blir klienter till fångvård och sociala myndigheter. Visserligen finns bland ”tattare” som hos alla andra både ”gott och 
ont” (ibid: 152), men myndigheterna bör arbeta för att gruppen ska minska i storlek (ibid: 20). 
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för långt in på hur osynliggörandets antirasism tog sig uttryck och hur den kom att prägla samtidens syn på 
”tattare” är det sannolikt att den tillsammans med det tryck som myndigheter kunde fortsätta rikta mot 
”tattare” bidrog till att resande i decennier nästan helt försvann från offentlighetens ljus7.  

Osynliggörandets antirasism kom alltså till uttryck i en faktaruta i Arbetet, som hade talat med Åke Elmér, 
rektor på socialhögskolan vid Lunds universitet, som menade att ”tattare” bara är ett skällsord och saknar 
tydlig referenspunkt i den sociala verkligheten: 

”Det finns inga karaktäristiska drag hos ”tattarna”. Tattare som folkgrupp existerar inte. Det är och har alltid 
varit olika i olika bygder, vilka människor som kallas tattare. I Blekinge t.ex. använde man benämningen tattare 
på människor som förde ett bohemiskt och kringresande liv. I negativ betydelse. Tattare har alltid varit ett 
skällsord” (Arbetet 30 nov 1971: 6).  

Elmér lyfter fram den föråldrade synen i tidens uppslagsverk när dessa påstår att tattarna är en folkgrupp och 
dessutom närstående zigenarna: 

”Detta är alltså fel. Vad som gör en människa till ”tattare” går inte att peka på. Det är framförallt andra 
människor som gör vissa familjer till tattarfamiljer” (ibid).  

Elmér menar att en sådan tattarstämpel visserligen kan ha en viss kontinuitet, gå i arv och nagla fast vid en 
familj i 100 år (ibid), men i grunden refererar ”tattare” till något som enbart finns i betraktarens öga. Man kan 
här notera att Elmér, till skillnad från Heymowski, i faktarutan inte gör någon distinktion mellan ”tattare” och 
resande. Även om Heymowski menade att resande i allt väsentligt var svenskar var han mycket medveten om 
att de likväl utgjorde en särskild grupp (”socialt isolat”), medan Elmér, om hans ord är korrekt återgivna, tycks 
mena att tattarbegreppet var i princip godtyckligt.  

7 Det bör dock nämnas att tongivande samtida antirasister inte bara osynliggjorde de resande. Flera opinionsbildare som var 
engagerade i kalderasharomernas rättighetskamp underströk att den folkliga sammankopplingen mellan ”tattare” och ”zigenare” 
och bilden av de förra som folk med ”zigenarursprung” var ett hinder mot acceptans för kalderasharomerna. För att inte 
kalderasha skulle drabbas av folkliga fördomar mot ”tattare” kontrasterades framställningar om negativa drag i ”tattarnas” kultur 
mot frånvaron av dessa drag hos ”zigenarna”, samtidigt som ”tattarnas” icke-romska ursprung betonades (se t.ex. Tillhagen 1965: 
15-16). Ännu tydligare uttalade sig samma år journalisten Evert Kumm (1965: 26): ”Zigenarna är en väl sammanhållen indisk 
folkspillra i vårt land, medan tattarna är ett slags avfallsprodukter direkt ur det svenska folket”. Om resande tidigare kunde 
brännmärkas i rasistisk språkdräkt är det här en förment antirasistisk diskurs som ligger till grund för den negativa särskiljningen.

Samtidigt är inte expertdiskursen allenarådande för bilden av gruppen i Arbetets artiklar. Även om faktarutan 
talar om för läsaren att Västgärdebornas ägnade sig åt skuggboxning när de vandaliserade familjen B:s hem och 
egendom, ger nyhetsartikelns tidigare citerade referenser till den amerikanska södern läsaren associationer till 
konflikter mellan etniska grupper. ”Tattarna” lyfts därmed i själva nyhetsrapporteringen trots faktarutan i Arbetets 
artiklar fram som en etnisk grupp snarare än en social som i expertdiskursen.  

Aftonbladets enda artikel i ämnet är här intressant just för att den inte refererar till familjen B:s bakgrund. 
Rubriken talar i stället om familjen B. som en barnfamilj. Vi kan inte veta säkert om valet att inte nämna familjens 
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ursprung beror på att Aftonbladet var påverkat av det antirasistiska osynliggörandet av resande som 
dominerade tidens expertdiskurser, men det förefaller inte vara en orimlig hypotes. Utelämnandet gav 
tidningen möjlighet att tillämpa både ett barnperspektiv och ett generellt underdogperspektiv, som kan göra 
det lättare att frammana sympati för familjen utan att informationen behöver filtreras genom läsarnas olika 
förhållningssätt till ordet och gruppen ”tattare”. Då tidningen också rapporterar om sonens inbrott och 
familjens beroende av offentliga medel, och mamman i familjen citeras med att de ”inte alla gånger varit 
Guds bästa barn”, ger den samtidigt bilden av en visserligen hygglig men fattig och socialt problemfylld 
familj, utan något förklarande ramverk i övrigt. Dessutom framstår det som oklart varför kunderna på dotterns 
arbete på ett motell i Rättvik ”inte ville ta emot mat av henne eftersom hon tillhörde familjen” (Aftonbladet 23 
november 1971: 6). Detta kan upplevas som en lite för stark form av avståndstagande än vad som kunnat 
förväntas av en ortsbefolkning gentemot familjer som är fattigare och upplevt socialt problemfyllda, men i 
övrigt inte ses som avvikande. Frågan är om inte Arbetets val att tala om familjen B. som en ”tattarfamilj” trots 
allt var mer emanciperande än Aftonbladets val att sudda bort minoritetsdimensionen, med tanke på 
tattarbegreppets etniska implikationer och artiklarnas uttryckliga referenser till de svartas 
medborgarrättskamp i USA. 

Bilden i lokaltidningarna 

Om riksmedia generellt tog familjen B:s sida i konflikten med grannarna är bilden en annan i lokaltidningarna. 
Ingen av dessa fanns tillgängliga i det digitala arkivet, men några dalatidningar finns på Lunds 
universitetsbiblioteks mikrofilmsarkiv för perioden. Tyvärr gäller detta inte de lite större Dalademokraten och 
Falukuriren – dessa finns bara mikrofilmade från 1979. Rätt årgång ska finnas i papperstidningsarkivet, men 
detta är dessvärre stängt för beställningar under coronapandemin.  

Tillgängliga som mikrofilm för år 1971 i Lund är Borlänge Tidning, Mora Tidning och Ludvika Tidning. Deras 
bevakning av händelsen skiljer sig markant från de nationella tidningarnas. De innehåller alla bara en i princip 
likadan text, som är längst i Borlänge Tidning där den trycktes på första sidan 22 november. Den korta artikeln 
tog helt bybornas perspektiv under rubriken ”Rättviksby uppvaktar statsråd för att få slut på otrygghet”. Den 
berättade om att en extrastämma hölls i en icke namngiven by i Rättvikstrakten p.g.a. ”den senaste tidens 
inbrott i elva fastigheter i södra Rättvik”. Tidningen återgav detaljerat uppgifter om stor förödelse, 
sönderslaget porslin o.s.v. som orsakats av två ”spritpåverkade ynglingar” som greps och fördes till häkte i 
Falun. Vidare sades att ”otrevligheter och förtäckt hot” hade förekommit under många år och att byborna på 
mötet skrev under en petition till statsråden och krävde att polisen och de sociala myndigheterna skulle ta tag 
i problemet. Kortare versioner av samma text trycktes i Mora tidning 22 nov och i Ludvika tidning 23 
november.  

Artikeln för alltså vidare bybornas version som den verkar ha framkommit på mötet, men nämner ingenting 
om någon särskild familj och dess etniska bakgrund. Ordet ”tattare” förekommer inte i artikeln. Under den 
följande veckan, när nyheten får visst genomslag på riksnivå, nämner dessa tre lokaltidningar ingenting om 
händelsen, vilket svårligen kan förstås som något annat än ett medvetet val då lokalnyheter från Rättvik i övrigt 
fortsatt publicerades. Om de rikstidningar som tar upp händelsen klart delegitimerar våldet mot familjen så 
begraver dessa lokaltidningar nyheten efter den inledande rapporten från bybornas möte. Här ska åter igen 
lämnas en reservation för att jag inte kunnat ta del av Dalademokratens och Falukurirens rapportering. 

Avslutning 

Händelserna i Västgärde 1971 kan ses som ett sentida exempel på en lokalbefolknings kollektiva våld mot 
resande, och därmed fogas till Ericssons (2017) förteckning över sådana våldsattacker mot ”tattare” och 
”zigenare” på olika håll i Sverige mellan 1872 och 1955. Vi kan också notera att medan de lokaltidningar jag 
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haft möjlighet att studera snarast förteg händelserna tog rikstidningarna i stort familjen B:s sida, och verkade 
därmed i Ericssons termer för en delegitimering av våldet. 

Förutom att vi kunnat senarelägga förekomsten av denna typ av våld mot minoriteter i Sverige, har särskilt 
Arbetets rapportering kring händelserna kunnat ses som exempel på hur olika diskursiva förhållningssätt till 
begreppet ”tattare”, tidsmässigt till synes förankrade i olika tidsperioder, i början på 1970-talet kunnat 
samexistera i samma medietexter. Genom bybornas uttalanden ser vi samtidigt mer traditionella stereotyper 
kring tattare, som tidningens faktaruta genom en professor vid Lunds universitet under inflytande av tidens 
dominerande expertdiskurs, det vi kallar osynliggörandets antirasism, hävdar att det inte finns någon annan 
påtaglig verklighet bakom begreppet tattare än omgivningens fördomar. Samtidigt rymmer själva 
nyhetstexten flera explicita referenser till rasproblematiken i den amerikanska södern, vilket mellan raderna 
frammanar en bild av en etnisk konflikt och anknyter till en äldre förståelse av begreppet tattare som något 
som bör förstås i etnokulturella snarare än strikt sociala termer. 
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Ur Per Hellboms egna fickor 
- om attesters och intygs betydelse

Att finna föremål från äldre tid som ägt eller tillverkats av resande är inte lätt. Saker har av naturliga skäl inte 
sparats på någon släktgård eller gått i arv och inga dagböcker eller självbiografier har skrivits. Men det händer att 
handlingar som tillhört resande och som burits med på resor har bevarats i arkiv, dokument som en gång var 
mycket viktiga. De berättar om de förutsättningar som gällde för de människor som levde större delen av sitt liv på 
resa. 

I dokumentationen De resandes kulturarv - bidrag till dokumentationen av en minoritets historia ingår som post 
nummer 2 några attester och intyg som tillhört Per Jönsson Hellbom Lindgren. Hellbom hör till nyckelpersonerna 
till förståelsen av de resandes bakgrund och är förfader till många av senare tiders resande. Han deporterades 
som ”zigenare” tillsammans med sin familj 1729 och skeppades till Pommern för att drivas ut ur riket, men 
återvände senare till Sverige. Hellbom är uppmärksammad av Allan Etzler, Adam Heymowski och Anne Minken, 
men även många andra har intresserat sig för hans liv och öde.  

Attesterna som nedan följer bar Hellbom på sig när han greps i Dalarna 1714. Hans familj reste vid det tillfället 
med Anna Maria Adamsdotters familj (om henne se förra numret av Drabbrikan och post nummer 5-6 och 157 i 
dokumentationen). Myndigheterna försökte förstå vilka de gripna var, om de var ute i sina rätta ärenden och om 
det de berättade om sig själva stämde. Eftersom man fann vissa uppgifter tveksamma skickades Hellboms familj 
med fångskjuts till Uppsala där landskansliet ombads gå vidare med ärendet. I synnerhet var man skeptisk till 
uppgifterna om Hellboms äktenskap. Med fångskjutsen från Dalarna skickades även de attester som man tagit 
från Hellbom när han häktades. 

Vid denna tid kallades sig Hellbom fortfarande enbart ”Per Jönsson”. Kanske la han sig till med namnet ”Hellbom” 
när han blev rotesoldat för Alfta kompani några år senare, på samma vis som han senare fick namnet Lindgren. 
Jag kommer för enkelhetens skull att i fortsättningen kalla honom Hellbom. Hellbom berättade om sig själv att 
han var född i Värnamo i Småland, men det är bara en av flera födelseplatser han uppgav i förhör under sitt liv. 
Hans hustru kallade sig Anna Kristersdotter och sa att hon var född i Norge. Paret hade tre små barn med sig. 
Hellbom berättade att han råkat sin hustru i Södertälje för fyra år sedan där Hellbom vid denna tid var antagen 
som borgare och häktmakare. Hustrun å sin sida sa att de träffats första gången på ”Arbogasidan”.  

* 
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Attest 1. Den äldsta attesten är från Vena församling i Småland och daterad den 17 januari 1711. Här intygas 
att Hellbom med sin hustru, moder och syster varit i församlingen i några veckor och tagit nattvarden. Intyget 
är underskrivet av församlingens kyrkoherde.

Attest 2. Detta är ett intyg att Hellbom med sin hustru bevistat gudstjänsten i Österjärna kyrka i 
Södermanland och tagit nattvarden på den första stora bönedagen den 21 april 1711. Sedan har man på 
samma intyg noterat att de tagit nattvarden i Västerhaninge kyrka i Södermanland den 14 september samma 
år och på baksidan intygas att den hederlige och välaktade borgaren i Södertälje ”Peder Jönsson” med hustru 
och barn förhållit sig väl under sitt vistande i Härnevi socken i Uppland. Den sistnämnda noteringen är 
daterad  den 20 mars 1712.

Attest 3. Den 24 april 1711 fick Hellbom denna kvittens som bevisade att han betalat båtsmanspengar i 
Södertälje och därmed fullgjort sin plikt som borgare i staden.
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Attest 4. Denna attest från Götlunda i Närke är daterad den 28 december 1711. Den intygar att Hellboms 
hustru fött en son i byn Racksäter. Sonen hade döpt i kyrkan med goda vittnen och fått namnet Krister efter sin 
morfar. Hellbom kallas här handelsman från Södertälje och eftersom han inte ville stanna i församlingen i sex 
veckor, som var brukligt innan kyrktagning, bad han att hustrun skulle kyrktagas utan sedvanlig väntan. 
Prästen gick med på att göra ett undantag efter två veckor då han konstaterade att hustrun redan var nog 
”kraftig”. Sonen Krister är införd i Götlundas födelsebok, han förlovade sig senare med en dotter till Peter 
Lorentz/Lorensson, även han borgare i Södertälje vid denna tid och senare landsförvisad som ”zigenare”.

Attest 5. Kvittens daterad den 24 februari 1712 att postmästaren i Södertälje bekommit båtsmanspenningar 
av Hellbom.



Nr 16 - Juni 2020

© Frantzwagner Sällskapet �24

Attest 6. Det mest innehållsrika av Hellboms dokument är från Hagby socken och Ramsta nära Uppsala och 
daterad den 1 april 1712. Där hade den ”hederlige och välacktade” borgaren från Södertälje bett att få gifta 
bort sin dotter med borgaren Hellbom från samma stad. Sockenprästen hade först vägrat detta då Hellbom 
var ”en obekant karl hwar om jag ingen wetskap hade”. Men efter en noga undersökning konstaterade han att 
paret hade riktiga pass från Södertälje, att de redan fött barn på resa som blivit ärligen döpt och att de var 
ogifta, men eggade av sina samveten att ingå lovligt äktenskap. De tog även på sig allt ansvar för äktenskapet. 
Prästen menade att man inte kunde tillåta dem att idka olovligt umgänge med varandra varför han inte ville 
neka dem att gifta sig. De tilläts därför ingå  äktenskap med vanliga ceremonier och goda vittnen i Ramsta 
kaplansgård. Giftermålet är inte inskrivet i Hagby församlings vigselbok. På baksidan av detta dokument finns 
en anteckning om att borgaren från Södertälje ”Peder Jönssons” dotter Juliana döpts i Hammars prästgård i 
Närke den 9 mars 1714. Juliana slog sig senare ihop med en son till Peter Lorensson.

Attest 7. Här intygas att borgaren från Södertälje Per Jönsson med hustru och moder tog nattvarden i 
Götlunda i Närke den 21 september 1712.
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Attest 8. Intyg från Husby och Vidbo daterat den 5 juni 1713, sannolikt avses Husby-Ärlinghundra i Uppland. 
Hellbom hade uppvisat riktiga respass från borgmästaren i Södertälje och bevistat gudstjänsten med sin 
hustru och tagit nattvarden.

* 

Varför sparade Hellbom dessa lösa lappar som ger inblickar i hans familjs resor åren 1711-14? Varför var det 
så viktiga att han bar med sig dem på sina färder? 

Personer på resa löpte i äldre tid ständigt en risk för att gripas som landstrykare eller lösdrivare. Detta gällde 
inte minst de resande, för vilka själva resandet var en förutsättning för handel och hantverk. Om man kunde 
styrka vem man var, om man hade goda vitsord om sig och allra helst ett giltigt inrikes pass blev resan så 
mycket lättare. Attester som de Hellbom bar med sig fungerade som en slags identitetshandlingar på platser 
där man var okänd. Hur pass viktiga de var framgår av att Hellbom tack vare sina handlingar tilläts gifta sig 
med sin hustru i Ramsta, trots att ingen där visste vilka de var. 

Ett annat skäl är att prästerna inte alltid följde samma principer för de resande som för de som var kända på 
orten. Hellboms son Krister exempelvis skrevs som sig bör in i Götlunda födelsebok, men dottern Juliana 
fördes aldrig in i Hammars födelsebok. Vore det inte för den lilla lapp Hellbom bar med sig fanns det 
ingenting i världen som styrkte att hon verkligen var född där. Detsamma gäller Hellboms giftermål i Hagby 
1712 som saknas i församlingens vigselbok. Detta är ett mönster som går igen i forskning på de resande. 
Personer kan saknas i såväl födelse- som dödsböcker, trots att man genom andra källor vet att de fötts eller 
avlidit där. Förmodligen var skälet att församlingarna ville slippa framtida utgifter i form av skyldigheter som 
hemortsrätt eller begravningskostnader. 

Ett tredje skäl var att i denna typ av officiella intyg förekommer inte begrepp som ”tattare” eller ”zigenare”. I 
stället används titlar som ”borgare”, ”soldat”, ”trumslagare”, ”glasförare” med flera benämningar vilka inte 
knyter innehavaren till vad vi idag skulle kalla en etnisk tillhörighet. Detta var inte oviktigt i en tid när ”tattare” 
och ”zigenare” i Sverige löpte stor risk att deporteras och drivas ur riket. 

Eftersom varken Hellbom eller hans hustru kunde berätta var de hade gift sig - han sa vid Enköping, hon 
ovanför Västerås - kan man dra slutsatsen att ingen av dem kunde läsa1. Men de var ändå väl medvetna om 
attesternas betydelse och det var förstås alla resande vid denna tid. ”Tattarna och Zigenarna” Adam Hall och 
Jöns Ry uttryckte det med egna ord när de förhördes i Skåne 1742. Männen, som var halvbröder och soldater 
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vid Hamiltons regemente, fick frågan om det tagit nattvarden, de svarade ja. Hade de fått någon ”prästsedel” 
som bevisade det? De svarade: ”de taga alltid zedell, hwargång de begå herrans nattward, och på den komma 
de sedan fram hoos en annan”. Hellboms attester är en vittnesbörd om detta: i flera fall har man gjort senare 
noteringar på den ursprungliga attesten. Av det kan man sluta sig till att attesterna använts som en slags 
identifikation. Att Hellbom och hans svärfader tituleras som ”välaktade” och ”hederliga” måste ha varit 
värdefullt i sådana lägen. 

Varför greps då Hellbom, trots att han hade sina attester till synes i ordning? Den främsta orsaken var att en 
man i hans följe använde sig av en avliden soldats identitet och pass. Detta kastade misstankar över hela 
sällskapet. Inte blev det bättre av att Hellboms föregivna syster sa sig ha ett annat patronymikon än honom, 
vilket myndigheterna påtalade. Hellboms svar blev: ”där snafwar en häst på 4 fötter, mycket snarare en 
menniskia på en tunga”. Det var kanske inte en tillfällighet att Hellbom använde sig av ett talesätt om hästar, 
hästhandlare som han och många i hans släkt var. 

Avslutningsvis kan sägas att attesterna visar att de resande inte levt i något slags vakuum utanför samhället. 
Hellbom och flera andra var vid denna tid skrivna som borgare i städerna, de betalade sina skatter, döpte sina 
barn och gifte sig. Samtidigt fortsatte de att resa runt med handel, ofta i storfamilj - Hellboms mor och syster 
var som synes med på flera av resorna. De var väl medvetna om betydelsen av att ha sina papper i ordning för 
att inte besväras av myndigheterna. Det måste ha varit en förlust för Hellbom att fråntas sina attester där i 
Falun 1714.  

          Sebastian Casinge 

1 Läs- och skrivkunnighet är belagd bland 1700-talets svenska ”tartare” och ”zigenare”, se t.ex. fallet Gert Wennergren och 
post 159 i De resandes kulturarv.

Källa:  

Uppsala landskansli, DIVe:10. Skytts häradsrätt, AIa:23.
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I sin nyutkomna bok ”Frigörelsen – romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder” berättar 
Jan Selling om romers strävan efter lika rättigheter, frigörelse och emancipation i vissa länder, mot bakgrund 
av den antiziganism som rått och fortfarande råder. Jan Selling beskriver själv bokens perspektiv som ”romsk 
frigörelse och antiziganismkritik” samt ”romernas frigörelse och emancipation i ett historiskt och 
internationellt perspektiv”. Han nämner också att ”hegemoniperspektivet”, det vill säga vad som anses normalt 
och naturligt, är av central betydelse och han framhäver att han i sin tidigare bok ”Svensk antiziganism – 
fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar” från år 2013 har visat att antiziganismen har 
etablerats som hegemoni. Även begreppet ”diskurs” är viktigt i ”Frigörelsen”, som beskrivning av hur 
människor förhåller sig till verkligheten i ord och handling. Boken behandlar dock inte bara historiska 
händelser och skeenden utan innehåller även resonemang kring händelserna och deras betydelse. Vidare 
ställs redogörelse och resonemang i förhållande till konkreta frågeställningar, bland annat den om 
frigörelsens förutsättningar. Vilka har varit de främsta emancipatoriska framstegen? Hur har de uppnåtts? Vilka 
faktorer har gynnat detta och vilka har utgjort hinder? Vad återstår att göra?  

Inledningsvis skall påpekas att begreppet ”rom” i denna artikel om boken ”Frigörelsen” används som 
samlingsnamn för alla romer oavsett självbenämning. Syftet med denna artikel är att med utgångspunkt i 
”Frigörelsen” stimulera till ytterligare forskning i romsk historia i allmänhet men i synnerhet beträffande den 
romska grupp som kallas resande. 
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 Om författaren till ”Frigörelsen”  

Jan Selling är historiker och journalist. Han föddes i Växjö 1967. Åren 1992 – 2002 levde han i Berlin, där han 
studerade och arbetade som frilansjournalist. För närvarande är han docent i historia och lektor i pedagogik 
vid institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola samt kurator på det digitala arkivet ”Digital 
Archive of the Roma” (RomArchive). Tidigare har han varit verksam vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala 
universitet, där han bland annat ledde kursen ”Romsk kultur” och det internationella forskarnätverket ”Romers 
och resandes historia i Norden (RORHIN)”.  

 Disposition 

Boken inleds med ett förord. Därefter kommer en kort inledning i vilken Selling redogör för forskningsläget 
på området och bokens disposition. I inledningen framkommer en viktig detalj som styr förståelsen av boken, 
nämligen att den skall läsas som uppföljning och komplement till Sellings tidigare bok ”Svensk antiziganism”. 
Därefter delas boken upp i tre delar.  

Den första delen går under benämningen ”Kronologi” och är en historisk redogörelse för olika former av 
romsk aktivism och strävan för lika rättigheter i ett antal länder i Europa. Bokens andra del heter ”Fördjupning” 
och handlar om romsk politik och kamp mot antiziganismen. Här kan man läsa om statliga kommissioner, 
ursäkter till den romska minoriteten, gottgörelse för lidanden, minnespolitik samt demonstrationer och andra 
aktioner genomförda av det romska civilsamhället. Stor vikt läggs dessutom vid antiziganism i den 
akademiska världen och romska intellektuellas motreaktioner samt forskarorganisationen Gypsy Lore Society 
och den konkreta frågeställningen huruvida organisationen skall anamma historiskt ansvar för bidrag till 
antiziganismen och be om ursäkt. Den tredje delen i boken benämns ”Frigörelsens förutsättningar”. Denna 
del kretsar kring frågeställningen om det uppstod ett momentum för romers rättigheter under perioden 2010 
– 2016 och inleds med tre händelser i Sverige; regeringens vitbok om statliga övergrepp mot romer, 
Skånepolisens register över romer samt debatten om tiggeri. Därefter kommer ett kapitel om ”frigörande 
aktörer, strukturer och diskurser”, som handlar om olika perspektiv på romers frigörelse. Enskilda romska 
individer som har arbetat för den romska minoritetens rättigheter namnges och deras gärningar beskrivs 
genom hela boken och med jämna mellanrum bjuder Selling på illustrerande utvikningar, så kallade exkurser. 
Boken avslutas med varsitt efterord av Hans Caldaras och Soraya Post samt en engelskspråkig 
sammanfattning av Jan Selling själv. 

Ett bidrag till den romska historiebeskrivningen 

Romsk historia är ett ämne som dels är styvmoderligt behandlat, dels är svårt att hantera. Historieberättande 
och historieskrivande och vad som skildras beror på vem som berättar eller skriver. Utgångspunkten i 
”Frigörelsen” beskrivs också bäst med Sellings egna ord då han skriver om historieskrivning som varande 
”inte naturvetenskap. Det handlar om att tolka fakta” (s. 48). Det är givande att romsk historia utforskas och 
man skall aldrig underskatta värdet i skildringar av nutidshistoria, ett område som för förståelsen av både sin 
egen och andras situation kan vara lika viktig som äldre tiders historia.  

”Frigörelsen” har sina positiva sidor. Redogörelsen för romska individers och organisationers arbete i Sverige 
och i ett antal andra länder och i den akademiska världen samt skeenden i den minoritetspolitiska sfären i 
Sverige är relativt informativ. Den som intresserar sig för den romska människorättsrörelsen och dess arbete 
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kan här finna upplysningar om händelser som förtjänar uppmärksamhet och erkännande och som har 
påverkat både sin samtid och sin eftervärld. Det är givande att läsa Sellings redogörelse för den akademiska 
världens och enskilda forskares förhållningssätt till frågor som rör den romska minoriteten och antiziganism, 
samt hur dessa förhållningssätt förändras och beror på vilka perspektiv forskare anlägger. Det är därför också 
intressant att läsa ”Frigörelsen” och sedan begrunda vilken ställning Selling själv intar. Det framgår att han är 
kritisk till och vill angripa det han identifierar som antiziganism i olika delar av samhället. Selling visar också en 
pedagogisk tabell över olika former av antiziganism samt en illustration över hur akademiska studier på 
området har utvecklats. Dessa bägge bidrar till förståelsen av de fenomen som Selling söker beskriva och 
hjälper läsaren att identifiera olika former av antiziganism. Det är också glädjande att Selling i boken anger att 
dess innehåll inte är begränsat till att handla om romer och romsk frigörelse utan även har bäring på 
frigörelse och social rättvisa även i mer generella sammanhang. Detta kan tolkas som ett erkännande och 
synliggörande av den romska minoriteten och frågor som rör den romska minoriteten, eftersom Selling 
härmed gör gällande att romsk politisk mobilisering och rättighetssträvanden visserligen är unika i sig själva, 
men även utgör delar av ett större och mer allmänt sammanhang. Ett särskilt gott bidrag är att han nämner 
enskilda romer vid namn och anmärker på ett problem inom beskrivningen av romsk historia, nämligen att 
romer oftast skildras som ett anonymt kollektiv. Han betonar att han har försökt närma sig det ämne han 
behandlar med ödmjukhet och efter utbyten med romer i olika sammanhang försökt att förmedla romska 
perspektiv, trots att han själv är icke-rom. Han försöker även respektera det faktum att olika romska grupper 
har olika självbenämningar. Allt detta sammantaget ger intrycket av att Selling försökt använda sin ställning 
som forskare för att lämna ett bidrag till den romska historiebeskrivningen och i förlängningen därmed även 
ett bidrag till den romska minoritetens och övriga samhällets positiva utveckling. 

Bokens större sammanhang 

Boken har emellertid även sina svagheter. Den kan visserligen läsas som en fristående skrift, men eftersom 
den är en uppföljning av och ett komplement till Sellings tidigare bok ”Svensk antiziganism” uppkommer en 
fråga. Kan läsaren vara säker på att han eller hon förstår Selling rätt utan att först ha läst hans tidigare bok? 
Beträffande skildringen av konkreta händelser och personer går det att läsa ”Frigörelsen” utan att först ha läst 
”Svensk antiziganism” och förstå vad Selling menar och vill visa. Att få en full förståelse av hur Selling menar 
att antiziganismen och den romska frigörelsen förhåller sig till varandra kräver dock att man läser bägge 
böckerna, eftersom ”Svensk antiziganism” handlar om antiziganismen i teori och praktik och ”Frigörelsen” 
handlar om romska individers och det romska civilsamhällets frigörelse och emancipation.  

Begreppshanteringen 

En annan svaghet ligger i det faktum att förståelsen av innehållet i ”Frigörelsen” kräver förkunskaper, främst 
beträffande begreppshanteringen som i just romska sammanhang är komplicerad. Boken saknar ingående 
och nödvändiga redogörelser för vilka grupper som går under vilka begrepp och varför. Detta förväntas 
tyvärr läsaren känna till på förhand. Förståelsen av Sellings budskap i ”Frigörelsen” kräver rimligtvis förståelse 
kring vilka han skriver om. Vilka är de människor eller grupper som han betecknar ”romer”, ”sinter”, ”resande” 
m.fl.? I inledningen till ”Frigörelsen” uppger Selling att begreppet ”rom” är en paraplybenämning på grupper 
som enbart delvis har gemensamt ursprung och språk och att alla som kallas ”romer” inte själva kallar sig det. 
Det saknas dock förklaringar till varför ett antal romska grupper inte kallar sig själva ”rom” samt att resande i 
Skandinavien ofta säger ”romer och resande” av samma anledning som sinti i Tyskland och andra länder 
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säger ”Roma und Sinti”. Det rör sig om olika grupper inom den romska kultursfären med olika 
självbenämningar, inte att man anser sig vara mindre romska än de som kallar sig ”rom”. 

I större delen av boken skriver Selling om ”sinter” när han avser den romska grupp som kallar sig sinti och 
”resande” när han menar resande i Sverige och Norge. I boken ”Svensk antiziganism” kan man få vissa 
ledtrådar till Sellings definitioner av olika begrepp, men flera frågetecken kvarstår, inte minst eftersom han i 
”Svensk antiziganism” hävdar att socialhistorisk forskning visar att begreppet ”tattare” förr användes om vad 
Selling kallar ”både romska resande och icke-romska resande”. Vilka icke-romska resande i Sverige är framgår 
dock inte. I ”Frigörelsen” omnämner han gruppen jenische i Schweiz som ”en icke-romsk resandegrupp” och 
han kallar vissa romer i England för ”engelska resanderomer”. Förmodligen avser Selling med detta senare 
begrepp den romska grupp i bland annat Storbritannien och USA som kallar sig själva ”romanichal”, och som 
ibland kallas ”Gypsies” eller ”Gypsy Travellers”, och som har flera kulturella och språkliga gemensamma 
nämnare med resande. Detta till trots är det dock inkorrekt att använda samma benämning på både resande 
och romanichal eftersom det rör sig om två romska grupper som trots likheter inte borde förväxlas. Inte heller 
borde resande, en romsk grupp i Skandinavien, förväxlas med jenische om den gruppen är icke-romer; därför 
är det opassande att i detta sammanhang benämna jenische med det svenska begreppet ”resande”, trots att 
de själva emellanåt kallar sig ”Reisende” på tyska. Att översätta etnonymer är vanskligt. Att översätta ”resande” 
till ”Traveller”, vilket emellanåt sker i engelskspråkiga sammanhang, innebär till exempel att resande i princip 
är den enda eller i varje fall en av få romska grupper vars självbenämning översätts mellan olika språk. 
Begreppet ”resanderomer” är ett begrepp som bör användas endast på resande, på samma sätt som man 
ibland benämner andra romska grupper ”kelderashromer”, ”kaleromer” eller ”romanichalromer” för att 
exempelvis förklara förekomsten av olika romska grupper.  

Problemet med Sellings begreppshantering är densamma som i många andra skrifter om romer, nämligen att 
bristfälliga definitioner och förklaringar tillsammans med vissa inkonsekvenser gör att en läsare som ännu inte 
uppnått vissa kunskapsnivåer riskerar att inte fullt ut tillgodogöra sig innehållet i boken. Dessutom kan många 
läsare få intrycket att Selling anser ”resande” vara en benämning antingen på en grupp bestående av både 
romer och ickeromer eller på ett löst avgränsat kollektiv av grupper oavsett etnicitet. Att han på vissa ställen 
anger att resande är romer, till exempel när han i slutet av boken omnämner resande som den största och 
äldsta romska gruppen i Sverige (s. 192), råder tyvärr inte bot på detta.  

Eventuellt kan man finna viss förklaring till Sellings begreppshanering i hans medvetenhet att alla romer inte 
har samma självbenämningar samt i hans resonemang på s. 14 – 15 om identitet som dynamisk, föränderlig 
och kopplad till kollektiva minnen och att bara individen själv kan avgöra sin egen identitet. Han ger intrycket 
av att vara kritisk till essentialistiska synsätt, det vill säga definition av identitet utifrån oföränderliga kriterier, 
men samtidigt nämner Selling att identifikationen enligt det dynamiska synsättet inte är godtycklig utan att 
individer kan accepteras eller inte accepteras av en grupp. I ljuset av detta skulle man kunna gissa att Sellings 
begreppshantering måhända är påverkad av hur det romska civilsamhället hanterar begrepp och 
självbenämningar. Detta förtar emellertid inte det faktum att begreppshanteringen i ”Frigörelsen” är en av 
bokens svagare sidor.  
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Luckor och obesvarade frågor  

Resande kunde ha ägnats mer plats 

Selling skriver visserligen i slutet av ”Frigörelsen” att perspektivet i historieskrivningen avseende romers 
rättighetssträvan i Sverige är skevt och att de valakiska romer, däribland kelderash, som invandrade till 
Sverige i slutet av 1800-talet har fått mer uppmärksamhet än andra romer (s. 192). Tyvärr lyckas inte 
”Frigörelsen” gå emot denna tendens med någon större kraft. Visserligen förtjänar Katarina Taikon och andra 
personer i hennes omgivning mycket uppmärksamhet och erkännande för sitt arbete för främst valakiska 
romers rättigheter och mot den högst påtagliga antiziganismen i Sverige. Man kan också i och för sig dra 
slutsatsen att Selling är medveten om att resande är en romsk grupp bland andra, till exempel när han skriver 
att resande är Sveriges äldsta och största romska grupp. Samtidigt underlåter han på andra ställen helt att 
nämna resande. Han skriver bland annat att kale (det vill säga de finska romerna) i Sverige år 1972 var fler än 
vad Selling kallar ”de ursprungliga svenska romerna”. Med begreppet ”de ursprungliga svenska romerna” 
syftar han på de valakiskromska släkter, bland annat tillhörande gruppen ”kelderash”, som kom till Sverige 
först i slutet av 1800-talet. I detta sammanhang berör han dock inte antalet resande alls (s. 28). Vidare saknar 
boken i mångt och mycket upplysningar om resanderomska individers och organisationers aktiviteter i 
Sverige både före och efter millennieskiftet. Dessa saker i kombination med begreppshanteringen i övrigt 
väcker frågor. Hur skall man tolka Selling när han på s. 51 skriver om bofasta och handelsidkande romer i 
Gränna på 1600-talet och därefter nämner att det sedan dess funnits ”resandebefolkning” i ett antal 
småländska städer? Skall man, i strid med genealogisk forskning, tolka honom som att romerna i 1600-talets 
Gränna och resande är två olika grupper av människor? Oaktat att Selling benämner resande som Sveriges 
största och äldsta romska grupp leder allt detta till att ”Frigörelsen” inte lyckas bidra till en förändring av den 
skevhet i historieskrivningen som Selling själv omnämner eftersom det innebär ett slags åsidosättande av 
resande i den romska historieskrivningen.  

Millennieskiftet 

Skildringen av romska aktiviteter som ägde rum i Sverige under 2000-talets första decennium är mager. Detta 
lämnar obesvarade frågor kring vilken betydelse för emancipationen som händelser och skeenden i Sverige 
hade under den romska minoritetens första decennium som nationell minoritet. Eller skall läsaren tolka det 
som att nämnda årtionde, då bland annat lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
tillkom och Delegationen för romska frågor verkade, saknade betydelsefulla händelser? Beträffande 1990-
talets romska aktivism och dess betydelse för den romska minoritetens erkännande som nationell minoritet 
hade det varit givande att förses med mer information än de få upplysningar som redovisas i ”Frigörelsen”. 

Hur påverkades resande av kampen mot antiziganismen på 1960- och 1970-talen? 

Oaktat att alla romska grupper har drabbats av antiziganism i 1900-talets Sverige har de olika grupperna haft 
att förhålla sig till delvis olika livssituationer och deras uppfattningar om varandras romskhet har varierat. 
Eftersom resande till antalet var långt fler än kelderash och kale hade det varit givande att läsa ett 
resonemang om hur Katarina Taikons och andra människorättsaktivisters arbete för kelderashs och kales 
rättigheter under mitten av 1900-talet och deras skrifter påverkade resandes situation som romer och som 
offer för antiziganismen. Det finns ingen anledning att ifrågasätta att alla romer oavsett grupptillhörighet har 
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gagnats och gagnas av människorättsaktivisters kamp mot antiziganismen. Hela samhället gagnas av detta. 
Oaktat att kelderash hade en svår situation drogs emellertid även lejonparten av uppmärksamheten till dessa 
och i ett antal skrifter både från den tiden och senare ifrågasätts resandes romskhet, om resande ens 
omnämns som romer. Detta har bidragit till den skevhet i romsk historieskrivning som Selling omnämner, men 
också till att forskning om och skildringar av romer och romsk historia i allmänhet i Sverige under lång tid och 
ända in i våra dagar har utgått från en definition av den romska minoriteten som baseras på kelderash och 
eventuellt på kale, men som inte inkluderar resande, trots att resande är den romska grupp som har funnits i 
Sverige under längst obruten tid och dessutom har räknat fler individer än både kelderash och kale. Dessa 
saker kan inte bortförklaras med att begreppet ”tattare” användes om alla möjliga socialt och ekonomiskt 
utsatta människor oavsett etnicitet, eftersom de som kallades ”tattare” oftast var resande. Därför är det 
berättigat att undra hur resande påverkades av människorättsaktivisters kamp mot antiziganismen under 
1960- och 1970-talen.  

Romskt kulturcentrum i Gubbängen 

Romskt kulturcentrum i Gubbängen i Stockholm, som fanns mellan 2004 och 2012, omnämns inte alls i 
”Frigörelsen”. Kulturcentret blev en samlingsplats där romer tillhörande olika grupper, däribland ett antal 
romska intellektuella, samlades och organiserade sig bland annat inför specifika projekt och aktioner. Det 
blev också en mötesplats såväl för romer sinsemellan som mellan den romska minoriteten och samhället i 
övrigt. Kulturcentrets betydelse för det romska civilsamhällets organisering i Stockholm med omnejd ska inte 
underskattas. Kulturcentret, som aktivt bidrog till den emancipation som ”Frigörelsen” handlar om, 
arrangerade exempelvis internationella konferenser som samlade ett icke ringa antal romska och icke-romska 
intellektuella och aktivister. Därtill högtidlighölls årligen Förintelsens minnesdag med evenemang, ibland 
med deltagande av såväl statsråd som religiösa ledare och politiker på olika nivåer.  

Universitetsutbildade romer 

”Frigörelsen” hade också berikats av ett resonemang kring den inventering av forskningen om romer i Sverige 
som Centrum för multietnisk forskning (sedermera Hugo Valentin-centrum) vid Uppsala universitet 
genomförde år 2008. Institutionen hade under inventeringen kopplad till sig en referensgrupp bestående av 
romer som antingen studerade eller hade studerat vid universitet (Gregor Kwiek, Agnes Lakatos, Michal 
Stankov, Embla Säfmark, Harry Kwiek, Larissa Grönstrand och jag själv). I början av inventeringen protesterade 
den romska referensgruppen mot villkoren för uppdraget och vägrade att låta sig användas som politiskt alibi 
åt Delegationen för romska frågor, som hade givit universitetet uppdraget att genomföra inventeringen. 
Referensgruppen villkorade sitt deltagande med krav på inflytande. Under arbetet med inventeringen var 
universitetet lyhört för referensgruppens idéer och bidrag. Den romska referensgruppen efterlyste ett 
paradigmskifte i forskningen kring frågor som rör romer, bland annat studier av antiziganismen som diskurs 
och att ge romsk kultur större utrymme i forskningen på bekostnad av det traditionella perspektivet att 
studera det som icke-romer upplever som problematiskt i den romska minoriteten. Vilken betydelse hade 
denna forskningsinventering och referensgruppen bestående av universitetsutbildade romer för forskningen?  

Den ovan nämnda referensgruppens ledamöter var även aktuella i andra sammanhang. Förutom att år 
2008 försöka organisera oss i civilsamhället försökte vi även bli officiell akademisk referensgrupp åt 
Romskt kulturcentrum i Gubbängen. Detta förslag refuserades emellertid av kulturcentret. 
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En annan detalj som hade berikat ”Frigörelsen” hade varit ett omnämnande av att Delegationen för 
romska frågors förslag år 2010 om en sannings- och försoningskommission för att bland annat kartlägga 
övergrepp mot romer under 1900-talet stötte på motstånd från universitetsutbildade romer, som istället 
efterlyste en permanent institution som skulle forska om antiziganism och förföljelse av romer. Detta 
skedde den 8 december 2010 inom ramen för ett förstärkt remissförfarande i anslutning till 
delegationens betänkande ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)”. Hade detta 
någon betydelse för regeringens val att inte tillsätta en sannings- och försoningskommission?not1 Det 
viktiga i detta sammanhang är inte bara om universitetsutbildade romer har påverkat enskilda händelser 
och vägval. Det är också viktigt att belysa den roll universitetsutbildade romer som individer och som 
särskild grupp inom den romska minoriteten och inom det romska civilsamhället har spelat – både inom 
och utom den akademiska världen – för den romska minoritetens utveckling, för minoritetspolitikens 
utveckling och för utvecklingen av samhället i stort. En djupare analys av dessa frågor hade förtjänat 
utrymme i ”Frigörelsen”.  

Sellings frågor 

I början av denna artikel har några av de frågor som Jan Selling formulerar i början av ”Frigörelsen” återgivits. 
Kan boken anses besvara dessa frågor trots att det finns saker som inte behandlas i boken, eller beror svaren 
på Sellings frågor på hur man ställer sig till bokens  befintliga innehåll? Rimligtvis är svaret på en fråga 
beroende av den information som svaret bygger på. Oaktat Sellings svar på sina frågor om vilka de främsta 
emancipatoriska framstegen är, hur de har uppnåtts, vilka faktorer som har gynnat respektive hindrat 
framstegen samt vad som återstår att göra, förblir jag som läsare undrande. Hur hade Selling besvarat sina 
frågor om de luckor och obesvarade frågor som beskrivs i denna artikel inte hade funnits? 

Källförteckningen 

Beträffande källförteckningen och källhanteringen kan nämnas att källförteckningen ger många uppslag till 
vidare läsning och att boken inte lider brist på referenser. Boken hade dock kunnat berikas av ännu fler källor. 
På sidan 176 påbörjar Selling en utläggning om frigörande aktörer, strukturer och diskurser. Här nämner han 
romska ledare och tillfälliga framgångar i förhållandet mellan romer och icke-romer. Det hade varit på sin 
plats med mer utförliga resonemang kring enskilda romska individers liv och betydelse med utgångspunkt 
bland annat i släktforskarmaterial, som ju i sin tur bygger på material från olika arkiv. Romer har ju trots 
antiziganismen och dess många uttryck i allra högsta grad bidragit till den ekonomiska och kulturella 
blomstringen i Europas samhällen och i exempelvis Sverige finns detta relativt väl dokumenterat, i synnerhet 
beträffande resande.  

__________________ 

1 Tre samrådsmöten hölls på Integrations- och jämställdhetsdepartementet i Stockholm i december 2010 inom ramen för det 
förstärkta remissförfarandet, varav ett med romska organisationer, ett med romska kvinnor samt ett som fokuserade på unga romer, 
yrkesaktiva romer och utbildade romer. De universitetsutbildade romer som här avses deltog i det sistnämnda mötet, som ägde rum 
den 8 december 2010. Inom ramen för detta möte delades deltagarna upp i mindre diskussionsgrupper som fokuserade på 
specifika ämnen i Delegationen för romska frågors betänkande. En av dessa mindre diskussionsgrupper bestod av Gregor Kwiek, 
Harry Kwiek, Sunita Memetovic, Emilia Domurat och mig. I vår grupps diskussioner uttrycktes skepsis mot idén om en sannings- och 
försoningskommission, bland annat på grund av att delegationen hade föreslagit att en sådan skulle vara tidsbegränsad, och istället 
föreslog vi en permanent forskningsinstitution. Dessa synpunkter fördes sedan vidare i rapporteringen från gruppdiskussionerna till 
andra delar av mötet den dagen.
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Påvens bön om förlåtelse 

Redogörelsen för påve Franciskus bön om romers förlåtelse under ett besök i staden Blaj i Rumänien den 2 
juni 2019 (s. 106 f.) hade varit intressantare om exempelvis den helige Johannes Paulus II:s ursäkt år 2000 
också hade berörts och om påve Franciskus bön om förlåtelse hade belysts ur fler synvinklar än den källa 
skriven av den romsk-amerikanska musiketnologen Ioanida Costache som Selling hänvisar till.not2 Selling och 
hans källa berör visserligen viktiga punkter. Ursäkters framförande, formuleringar och uppföljning bör 
genomgå analyser. Kritiken som Selling redogör för kretsar bland annat kring vad påve Franciskus inte sade 
och att han upplevdes som oprecis i det att han bad om förlåtelse för all diskriminering, segregation och dålig 
behandling som romer har blivit utsatta för av kristna inklusive katoliker, men underlät att nämna konkreta 
förföljelser, såsom Förintelsen. En i detta sammanhang intressant detalj som inte framkommer i ”Frigörelsen” 
är emellertid hur påve Franciskus tilltalade romer när han bad om förlåtelse. Talet i vilket han bad om 
förlåtelse hölls på italienska och tolkades till rumänska. Påven sade vid ett tillfälle ”Cari fratelli e sorelle, voi 
come popolo avete un ruolo da protagonista de assumere (…)”.not3 På engelska lyder översättningen ”Dear 
brothers and sisters! As a people, you have a great role to play”.not4 Översatt till svenska: “Kära bröder och 
systrar! Som folk har ni en huvudroll att spela”.not5 Därefter utvecklade han att den roll romer har att spela 
består i att berika världen med sina historiska erfarenheter och sina värderingar för att världen skall bli bättre 
för alla människor, varefter han nämnde ett antal konkreta värderingar som omhuldas i romsk kultur, däribland 
värnandet av familjen och respekten för de äldre. Han betonade att romer inte skall frukta att bidra till sin 
omvärld med sin kultur och sina historiska erfarenheter, som romers omvärld enligt påvens uppfattning är i 
behov av.  

Påve Franciskus tilltalade alltså romer som folk, som nation. Dessutom sade han att romer har en stor roll att 
spela, det vill säga att romer är aktörer, och uttryckte en stor uppskattning för romsk kultur och romska 
värderingar.  

Det är visserligen problematiskt att använda begreppet ”folk” (och dess motsvarigheter på andra språk), 
eftersom betydelsen kan variera beroende på vem som använder det och i vilka sammanhang det används. 
Det är också problematiskt att benämna den väldigt heterogena romska minoriteten som ett folk. Detta är 
dock av mindre betydelse i sammanhanget eftersom det viktiga ligger i användningen av begreppet ”folk” 
som beskrivning av delar av eller hela den romska minoriteten. I ljuset av påve Franciskus välkända 
engagemang för utsatta människor och grupper i världens periferier är det svårt att tolka detta som något 
annat än ett oerhört stort erkännande av den romska minoriteten. Tidigare, under en audiens med romska 
pilgrimer i Rom i oktober 2015, har han därtill liksom påven Paulus VI före honom uttryckt att romerna är i 
Katolska kyrkans hjärta. Det kan också vara problematiskt att i samband med framförande av en ursäkt ”utse” 

__________________ 

2 Costache, Ioanida, Beyond excuses: A Critique of the Pope’s Apology to the Roma. http://www.ioanida.com/blog-forte/beyond-
excuses 2020-06-20 

3 Vatikanstaten, Viaggio apostolico di sua Santità Francesco in Romania (31 maggio – 2 giugnio 2019). Incontro con la comunità rom. 
Saluto del Santo Padre. Quartiere Lautaro, Blaj Domenica, 2 giugno 2019. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/
june/documents/papa-francesco_20190602_romania-comunita-rom.html 2020-06-20. 

4 Vatikanstaten, Apostolic Journey of His Holiness Pope Francis to Romania [31 May - 2 June 2019]. Meeting with the Rom community. 
Greeting of His Holiness. Blaj Sunday, 2 June 2019. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/june/documents/
papa-francesco_20190602_romania-comunita-rom.html 2020-06-20. 

5 Min översättning till svenska.



Nr 16 - Juni 2020

© Frantzwagner Sällskapet �35

romer till ”huvudrollsinnehavare” i romers förhållande till sin omgivning och till antiziganismen. Man skall 
dock inte förminska den positiva och uppmuntrande tonen i påvens tal då han beskriver romer som aktörer. 
Antiziganismen tar sig ofta uttryck i form av ifrågasättanden av romer som etnisk grupp, av romsk kultur som 
kultur och av romani som språk. Behandlingen av resande i Sverige och svensk romani under andra halvan av 
1900-talet är praktexempel på detta. Dessutom har romer ofta varit föremål för samhälleliga åtgärder som 
inte har inhämtat deras godkännande, beskrivits i forskning och myndighetsutredningar som moraliskt 
mindre förmögna än andra människor samt själva fått bära skulden för antiziganistiska förföljelser. Därtill 
kommer all antiziganism i vardagen. Att ledaren för världens största religiösa samfund tillika statschef i en 
suverän stat mot denna bakgrund tilltalar romer som ”folk” och dessutom betonar vikten av detta folks eget 
agerande, uttrycker uppskattning för dess kultur och uppmuntrar ett aktivt spridande av dess kultur och 
historiska erfarenheter, måste ses som ett oerhört erkännande av den romska minoriteten, ett slag mot 
antiziganismen och en kraftig markering mot idéer och rörelser som av olika anledningar uttrycker att romer 
kulturellt borde assimileras in i sina respektive länders majoritetsbefolkningar och upphöra att vara romer. En 
annan aspekt av påve Franciskus tal till romerna i Blaj är att det präglas av en anda av försoning liknande den 
anda av försoning och vilja att bekämpa ondska med godhet som präglar Hans Caldaras efterord i 
”Frigörelsen”. 

En intressant bok med problematiska utgångspunkter 

Jan Sellings ”Frigörelsen” är en intressant bok och utgör, i synnerhet tillsammans med ”Svensk antiziganism”, 
en givande del av ett större sammanhang i form av forskningen kring romer och antiziganism. Sina brister till 
trots är den ett övervägande positivt tillskott till den romska historieskrivningen. Även om varje boks för- 
respektive nackdelar förtjänar sin beskärda del av en läsares uppmärksamhet måste man vara särskilt 
uppmärksam på de mer principiella utgångspunkter som ligger till grund för boken. 

Begrepp och definitioner 

Beträffande böcker om frågor som rör den romska minoriteten hör definitionen av begrepp till de principiella 
utgångspunkterna. Detta beror på att definitionen av begrepp kan ge en fingervisning om exempelvis hur 
författaren resonerar kring frågor som identitet i allmänhet och romskhet i synnerhet. Dessa definitioner styr 
sedan bokens innehåll i övrigt. En läsare som är resande, det vill säga en individ som tillhör den romska grupp 
i Skandinavien som går under denna självbenämning, kan visserligen läsa ”Frigörelsen” med behållning, men 
med en berättigad känsla av att den egna gruppen inte riktigt syns. Selling nämner på ett ställe att ”resande 
försvann in i anonymiteten” när de öppna förföljelserna av ”tattare” upphörde efter andra världskriget (s. 192). 
Detta uttalande är problematiskt oavsett om det är korrekt eller inte, eftersom en individs eller grupps grad av 
synlighet inte nödvändigtvis styr dess identitet. Resande har funnits oavsett om omgivningen har uppfattat 
detta eller inte. Dessutom drabbades resande av steriliseringar, tvångsomhändertaganden av barn och – som 
Selling själv skriver på s. 140 – av fortsatt systematisk diskriminering på lokal nivå även under efterkrigstiden 
eftersom de av sin omgivning kallades ”tattare” och uppfattades på samma sätt som tidigare.  
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Etnicitetens betydelse för forskningen och forskarens frihet att forska  

På sidan 11 skriver Selling att boken är skriven av honom som icke-rom och att han har rannsakat sig inför 
frågan vad detta innebär för hans trovärdighet och med vilken rätt han närmar sig bokens ämne. Han går 
vidare och nämner hur han har löst problemet genom att i stor utsträckning använda romska källor och arbeta 
i dialog med de romer som han har kommit i kontakt med. Här pekar Selling på en viktig fråga – kan en 
persons etnicitet påverka hennes rätt att forska och skriva om andra etniska gruppers historia? Svaret måste 
naturligtvis vara nekande och det är glädjande att Selling inte avstod från att skriva ”Frigörelsen” för att han är 
icke-rom. Att romer sällan har skrivit sin egen historia, att forskning ofta har präglats av antiziganism, forskares 
egna kulturella och politiska referensramar och högmod samt att antalet universitetsutbildade romska 
historiker är få är allvarliga problem beträffande forskning om romsk historia. Forskning skall emellertid inte 
handla om forskares etnicitet, utan om källor, fakta, metoder, perspektiv, argument, resultat och annat dylikt 
och bedömas utifrån detta. Forskarens etnicitet kan i och för sig påverka hans eller hennes perspektiv och 
medföra att han eller hon, i förhållande till exempelvis den grupp människor som forskningen kretsar kring, 
besitter eller saknar vissa kunskaper eller insikter. Ett exempel är att romer i kraft av sin livserfarenhet kan ha 
tillgodogjort sig kunskaper och insikter om hur romska självbenämningar används och hur olika romska 
grupper förhåller sig till varandra sinsemellan, medan icke-romer som inte har levt bland romer kan behöva 
studera dessa saker för att förstå dem. Omvänt gäller detta naturligtvis även romska forskare i förhållande till 
andra romska grupper än deras egen och i förhållande till icke-romer. Saknade kunskaper och insikter kan 
dock i regel förvärvas, oavsett vilken etnicitet man har. Orsaker till eventuell oförmåga att förvärva kunskaper 
och insikter bör inte sökas i forskares etnicitet, utan i andra egenskaper, såsom graden av ödmjukhet, 
skicklighet och flit. Forskaren skall vara fri att forska i vilket ämne han eller hon vill. Forskningen måste få vara 
fri. Källor bör inte ratas på grund av sina upphovsmäns identitet. 

  
Historieämnets förhållande till sanning och verklighet 

På s. 176 – 177 skriver Selling att historia inte är naturvetenskap utan ytterst handlar om att skapa en 
meningsfull berättelse om människan i ett bestämt sammanhang. Han menar att olika historiker kan ge olika 
svar som alla kan vara ”lika sanna” (Selling sätter dessa bägge ord inom citationstecken) och att resultatet kan 
variera beroende på vilka frågor som ställs till de källor man väljer att använda och de teorier som används för 
att tolka och konstruera berättelsen. Historia är ett komplicerat ämne och det torde krävas mycket för att säga 
emot Selling på denna punkt. Däremot kan man resonera kring hans ståndpunkt. Sanningen är inte relativ. Att 
människor har olika uppfattningar om vad som är sant beror snarare på i vilken mån vi människor kan 
upptäcka sanningen, förstå den och acceptera den. Detta berör Selling i början av boken då han förklarar att 
han använder begreppet ”diskurs” för att ”beskriva människors förhållningssätt till verkligheten i ord och 
handling” (s. 12). Visserligen är en historieskildring beroende av det material som finns till hands. Ett problem 
med just romsk historieskrivning är dock att vissa saker tenderar att upprepas utan att ifrågasättas tillräckligt.  

Ett exempel på detta är just den skevhet som Selling själv beskriver när han nämner att de valakiska romer 
som kom till Sverige i slutet av 1800-talet fått mer uppmärksamhet i Sverige än andra romska grupper. Denna 
skevhet består bland annat i att resande och resandes situation ofta inte nämns – i varje fall inte explicit eller 
lika detaljerat som beträffande andra romska grupper – i diverse skildringar av och uttalanden om romsk 
historia i Sverige. Att ofta eller ständigt upprepa vissa aspekter av romsk historia och samtidigt tiga om andra 
innebär oavsett intentioner att de förtigna aspekterna av historien riskerar att glömmas bort eller att historien 
– och i förlängningen romers självbild – förvrängs. Antiziganismen som hegemoni får då näring att leva vidare, 
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eftersom antiziganismen bland annat består i stereotypa och essentialistiska definitioner av romskhet. Ett 
exempel på detta är när antiziganism och romers lidanden betonas och romers positiva bidrag till Europas 
samhällen underbetonas, eftersom romer då riskerar att framstå som enbart passiva offer som inte har 
bidragit till samhället utan istället bara har levt utanför det. Ett annat exempel är när en viss romsk grupp 
tillskrivs en annan romsk grupps historia, eftersom människors historia är en del av deras identitet och 
självdefinition. I och med att resande i Sverige av många under 1900-talet kom att anses vara enbart en social 
och ekonomisk grupp medan landets kelderash respektive kale kom att anses vara de enda romerna i landet, 
tillskrevs främst kelderash hela Sveriges romska historia även beträffande tiden före sin ankomst hit i slutet av 
1800-talet. Förföljelser av romer under tidigare århundraden ansågs då allmänt angå alla romer i Sverige 
förutom de romer som faktiskt hade utstått förföljelserna, nämligen resande. Vidare har de förföljelser som 
drabbade just resande, till exempel steriliseringar och tvångsomhändertaganden av barn först under senare 
decennier börjat få ett erkännande som antiziganistiska förföljelser av resande som romsk grupp. Dessa saker 
har också fått som följd att man fortfarande under 2000-talet kan höra uttalanden beträffande romsk historia i 
Sverige som gör gällande att romer inte bodde i hus och lägenheter förrän på 1960-talet. Härigenom har 
även positiva aspekter av romsk historia trängts undan, ty om man anser att resande är icke-romer och att alla 
romer i Sverige bodde i tält fram till 1960-talet kan man ju inte samtidigt anse att romer var borgare i svenska 
städer under 1600- och 1700-talen. Om resande inte skulle vara romer blir det svårt att argumentera för idén 
om romska yrkesutövares positiva betydelse för bondesamhällets ekonomi. Skevheten i historieskrivningen 
går hand i hand med begreppshantering och avsaknad av förklaringar av begrepp. Att till exempel påstå att 
”alla svenska romer” har en viss 1900-talshistoria i Sverige utan att samtidigt förklara att ”svenska romer” 
enbart avser vissa romer och att dessa under 1900-talet var en liten minoritet inom den romska minoriteten i 
Sverige bidrar till förvrängning av beskrivningen av romers historia.  

I sin bok ”Svensk antiziganism” citerar Selling ett verk som jag har skrivit och som heter ”What is a ’Gypsy’? On 
some differences between the legal prerequisite ’Gypsy’ and some Romani self-denominations”not6. Citatet, 
som återfinns på sidan 13 “Svensk antiziganism”, lyder ”The Romani individual is a human being, a real 
person, but the ‘Gypsy’ is more of a concept, an idea far from reality, especially the Romani reality” (Romen är 
en människa, en verklig person, men “tattaren/zigenaren” är mer av ett begrepp, en idé fjärran från 
verkligheten, särskilt den romska verkligheten [min översättning]). Denna min slutsats kommer inte bara av 
studier, utan även av min egen och många andra romers livserfarenhet att det är svårt att bli tagna på allvar av 
vår omgivning som de vi är – nämligen romer – om vi inte lever upp till omgivningens definitioner av ”tattare/
zigenare”, vilket har visat sig i förlängningen även leda till svårigheter att få gehör för våra argument mot 
antiziganistiska idéer. Att inte ta oss på allvar kan ta sig uttryck exempelvis i att individer bemöts olika och 
lyssnas på i olika hög utsträckning på grund av sin respektive tillhörighet till en viss romsk grupp, men inte till 
en annan. Det erkännande av en eller annan romsk grupp som ”romer” och det underkännande av andra 
romer som detta innebär, är en form av antiziganism som innebär ett vidmakthållande av den stereotypa 
bilden av ”zigenaren/tattaren”. Det bör nämnas att inte bara icke-romer begår dessa misstag. Även romer 
uppfattar, bland annat på grund av skillnader i identitet, självdefinition, kunskap och definitioner av romskhet, 
varandra som mer eller mindre romska i förhållande till varandra och uttrycker detta. Tyvärr händer det att 
även romska människorättsaktivister gör det och på detta sätt bidrar till en skev bild av den romska 
minoriteten, trots att man kanske borde kunna förvänta sig av aktivister att besitta sådana kunskaper om och 
erfarenheter av andra romska grupper än den egna att de inte avfärdar varandra som icke-romer.  

I det ovan nämnda verket visar jag dessutom bland annat att definitionen av begrepp som ”tattare” och 
”zigenare” under första hälften av 1900-talet kretsat kring idéer om annorlundahet i förhållande till det som av 
icke-romer definieras som ”svenskhet”; romskheten enligt romsk uppfattning är därför en idé som kommer i 
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andra hand och spelar mindre roll för definitionen av begreppen ”tattare” och ”zigenare”. Förföljelser av 
romer har ofta riktats mot det som av förföljaren upplevs som ”zigenskt” eller ”tatterskt”, oavsett om detta är 
romskt enligt romers uppfattning. Skulden för ett brott ligger alltid hos förövaren och uppsåtet är av 
betydelse för bedömningen av brottet och straffet. Härmed kan man dra slutsatsen att ett angrepp på en 
människa är antiziganistiskt om angriparen tror sig angripa en ”zigenare/tattare”, även om offret i själva verket 
inte är rom. Detta innebär dock inte att angrepp mot romer skall bortses ifrån i beskrivningen av romsk 
historia om angriparen har trott offren vara icke-romer; offren är ju romer oavsett angriparens uppfattning om 
dem och därmed måste de och det de har upplevt inkluderas i den romska historieskrivningen. Vidare är 
angriparens felaktiga uppfattning om sina offers bristande romskhet möjligen ett resultat av just stereotypa 
uppfattningar om ”zigenare/tattare”, vilket gör angreppet relevant för beskrivningen av antiziganismens 
historia. Detsamma gäller positiva skildringar av romsk historia. Att vissa romer har levt och verkat på vissa sätt 
eller gjort vissa erfarenheter på grund av att de av sin omgivning inte har uppfattats som icke-romer får inte 
föranleda att deras historia förträngs eller förskjuts eller anses vara en del av enbart den icke-romska historien. 
Därför är det problematiskt om till exempel bibliotek placerar Bo Hazells bok ”Resandefolket – från tattare till 
traveller” på hyllan för svensk folkkultur medan alla andra böcker om romer placeras på hyllan för romers 
etnografi, vilket jag har erfarit. Den skeva betoningen inom historieskrivningen av vissa romska grupper och 
perspektiv bidrar till att upprätthålla den stereotypa bilden av ”tattaren/zigenaren”, som är ett begrepp, en idé 
och en tankefigur fjärran från verkligheten – särskilt den romska verkligheten – och verklighetens romska 
individer, oavsett grupptillhörighet. Samtidigt får man inte glömma att romer benämns just ”tattare” och 
”zigenare” i historiska källor oavsett egna självbenämningar. Förmodligen bidrar också skevheten i 
historieskrivningen till att forma enskilda romers bild av sig själva och andra romer på ett sätt som gör att de 
inte sällan fjärmar sig från varandra och upplever varandra som mer annorlunda än vad de i själva verket är 
samt att de begrepp med vilka de definierar sig själva och sin omgivning härigenom ändrar betydelse och 
innehåll.  
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 I Nordiska museets samlingar finns ett stort antal frågelistor i olika ämnen som sänts ut till meddelare runt om 
landet. En frågelista, som tillkom 1942, handlar om ”tattare”. Den skapades år 1942 och innehåller material om 
väldigt många släkter från norr till söder. Uppgiftslämnarna är mestadels bybor runtom i Sverige. Trots att det 
är ett så pass omfattande material är det märkligt att innehållet inte omtalas oftare. Man kan fråga sig vad det 
beror på. Söker man på ordet ”romer”, på Nordiska museets hemsida, dyker det naturligtvis nästan bara fram 
uppgifter om svenska kalderasha-gruppen med bland annat silversmycken från Rosa Taikon. Anledningen till 
frånvaron är säkert, enligt min mening, att frågelistan om ”tattare” uppfattas som kränkande och att museet 
har valt att tona ner dess existens. Ett ignorerande från den akademiska världen angående 
”tattarhärstamningen”, eller med ett seriösare uttryck resandekulturen, har definitivt varit på agendan tiden 
efter andra världskriget och uttryckts av flera aktörer inom området.1 Därmed skulle det möjligtvis kunna vara 
en dominoeffekt som skett under en mycket lång period där material om ”tattare” riskerats att försvinna eller 
hamna i skymundan. 

Nordiska museets frågelista 
om ”tattare”

1 David Sjögren, Den säkra zonen, 2010, sid 162. Angående J Mathein 
2 Catomeris, Det ohyggliga arvet, 2004, sid 230

Inbunden bok med frågor om 
”tattare”. Foto: Arvid Bergman

Däremot kan man fråga sig hur författare och forskare har porträtterat denna 
frågelista i sina böcker och avhandlingar. När man studerar själva ämnet 
”tattare” stöter man ofta på ordval som ”myter” med mera. Bland annat fanns 
det en dokumentär från 1977 som hette Tattare - myter och verklighet. 
Forskaren Adam Heymowski fick mycket utrymme i dokumentären och var det 
rasfrågan som betraktades som myt, eller var det resandegruppens verkliga 
existens i historiskt material? 

Författaren Christian Catomeris skrev också i sin bok, Det ohyggliga arvet från 
2004, om just myter. Jag citerar: 

   ”På den skånska landsbygden berättas ända in på 1900-talet om den vilde 
och fruktade tattarhövdingen ”Svarte-Petter”. Berättelsen som har sin grund i 
verkliga händelser långt tillbaka i tiden är ett exempel på skrönor och myter 
om tattarna som återberättas på den svenska landsbygden i generation efter 
generation. En central beståndsdel är berättelserna om utseendet. Tattarna 
beskrivs genomgående som mörkhyade, mörkhåriga och brunögda…….. 
Även om det bland de resande säkert funnits personer med rötter utanför 

Sveriges gränser så har ingen av de allmänt spridda berättelserna om avvikande ursprung eller utseende 
kunnat beläggas i de undersökningar som gjorts av gruppen på 1900-talet.”2 

Med andra ord tolkar jag detta citat delvis som att uppgiftslämnarna i till exempel Nordiska museets frågelista 
skulle betraktas som mytskapare. Är det så enkelt att avfärda dessa uppgiftslämnare från hela landet som 
dåliga informanter? 

Man kan tolka dessa författare och forskares slutsatser på olika sätt men jag menar att det tydligt finns en linje 
från många forskare att framhålla att de som lägger fram fakta om ett ”romskt” eller starkt avvikande ursprung 
är mytskapare. Denna möjliga slutsats är starkt föraktfull mot resandegruppens kulturella arv och mot vad vi 
resandeforskare konstant lägger fram som fakta, utan att den andra sidan av forskare varken granskat eller 
lagt fram bevis. Frågelista 78 på Nordiska museet är bara ett exempel på material som jag menar konstant har 
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ignorerats. Denna ignorering av folklivsmaterial minskar förståelsen av politiken mot resande, vilken helt 
tydligt enligt all min forskning passerade under begreppet ”tattare”. En slutsats som flera gånger använts är 
att begreppet ”tattare” var en cirkeldefinition. 3 Alltså inget klart utpekande av en viss folkgrupp. Detta är 
något som frågelista 78 klart motbevisar samt även alla registreringar av resande, enligt mina efterforskningar. 

Jag har gått igenom hela frågelista 78 och har lagt på minne ungefär vilka svar som var vanligast. Frågorna till 
uppgiftslämnarna är inte utskrivna men man kan urskilja dem ganska lätt när man läst hela materialet. Låt oss 
börja. 

Hur benämdes de? 

De allra flesta hävdade att den äldre benämningen var ”skojare” men andra begrepp existerade såsom 
”kältringar”, ”rackare och ”tattra” o.s.v. 

Skillnaden mellan ”tattare” och ”zigenare”? 

Här ska man vara på det klara med att detta var en jämförelse mellan resande och kalderasha och inte mellan 
olika romska grupper i hela Europa. Att därför översätta ”zigenare” till begreppet romer är därmed fel. De 
som benämndes ”zigenare” här var romer men de var av kalderasha. Eftersom resande också räknas till 
Europas romer är det fel att förenkla och förvirra till begreppen. 

Så här skrev en uppgiftslämnare i Halland: 

”Tattarna hålla sig blott inom detta land, ha brukat driva sin verksamhet inom någon provins…..Zigenarna 
däremot sträva ju från land till land, uppehålla sig i ett land någon viss tid, med viss rättighet därtill.”4  

Genomgående information pekade på att de ofta skiljde sig åt och att ”zigenarna” var en sent invandrad 
grupp vilket också stämde.   

Oftast yttrades det att ”tattare” skulle ha kommit med Karl XII till Sverige och att ”zigenare” var från Ungern 
eller Italien men en uppgiftslämnare i Västra Vingåker, Södermanland yttrade intressant nog detta om båda 
grupperna: 

”……från Asien härstamma de nog, båda, från ett land vid Himalayas fot enligt vad som blivit yttrat i 
tattarkretsar.”5 

Var ”tattare” samma som finnar? 

Av någon märklig anledning ställdes denna fråga och ingen jämställde ”tattare” med finnar. Varför denna 
fråga ställdes är oklart. 

Utseende och egenskaper 

I det flesta fall beskrevs ”tattare” som mörklagda men att det även fanns ljusa, ofta med argumentet om 
ingifte. Från Västbo i Småland motiverades det så här:  

”Det finns både mörka och ljusa tattare. Övervägande är de väl mörka. En riktigt mörk person, får ofta 
omdömet, att han är svart som en rackare.”6 
3  Historiepodden. Nr 28. Sverige och romerna. 26 okt 2014. Även Sveriges Radio. Släktband. Förföljd av dåligt rykte. 2015-01-26. 
4 Nordiska museets frågelista 78, Nr E.U.23756, sid 197 
5 Nr E.U.41960 
6 Nr E.U.22705, sid 59
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Angående hur ”tattarna” gifte sig hävdade oftast uppgiftslämnarna att det skedde giften inom gruppen. 

”All fortplantning sker i egna led. Inblandningar äro sällsynta.” 7 

Hur ”tattarna” sågs som grupp var ofta negativt eftersom den här frågelistan var skapad under en tid då 
pressen och författarna ofta skrev mycket negativt och det var säkert vad som förmodligen förväntades svaras 
av uppgiftslämnarna. Trots det kan man ibland läsa en del positivt vinklade uppgifter. Bland annat detta: 

”Jag har dock även exempel på tattare som varit ärliga, och som sådana åtnjutit allmänhetens förtroende.” 8 

” Guldtattarn, som vandrade vissa delar av året hade kastreringsarbeten som huvudnäring. Han var mycket 
anlitad och ansågs vara säkrare än en veterinär.” 9 

Om språket förekommer det mer sällan att uppgiftslämnarna pratar om romani men skulle man göra en 
parallell till idag så finns det, i vissa sammanhang, personer av annan etnicitet som undviker att prata sitt 
modersmål framför så kallade etniska svenskar. Det förekom blandade uppgifter om språket, om att det skulle 
varit ett ”luffarspråk, en annan dialekt av svenska och ett hemligt språk. I några enstaka fall nämns romaniord. 
Som jag tidigare visat hade forskaren Allan Etzlers tio uppgiftslämnare språkkunskaper som inte kom till ytan 
när till exempel Socialstyrelsen skulle undersöka vilka i inventeringen som behärskade romani.9 Jag menar att 
man därmed definitivt får ta uppgifterna rörande språk i frågelistan med en stor nypa salt.  

Vilka släkter fanns på bygden?  

Det här är en av de mest intressanta frågorna eftersom den ger svar på vilka det var som avsågs med 
begreppet ”tattare”. I alla landskap utom Gotland och Härjedalen hävdades det att det fanns ”tattare” och 
mycket logiskt var det resandesläkter som var ”tattarna”. Svarte Petter, som nämndes i början av denna artikel, 
var ingen myt utan en riktig person härstammande från Jacob Frantzwagner i rakt nedstigande led. Han fanns 
nämnd i Skånes avdelning av frågelistan. 

En lista från Nordiska museet finns idag kvar i ”tattarinventeringens” lådor på riksarkivet. Den innehåller i stort 
sett de släktnamn som finns i frågelista 78. Antagligen fanns den där som underlag för registreringen. 
Eftersom en del är öknamn på släkter är det svårt för mig att identifiera alla namn men av 55 stycken är det 43 
som är identifierade som resande. Jag har dessutom skrivit upp vilka släkter jag noterat i de olika landskapen.
10 

Det är på tiden att de akademiska forskarna inte tiger om detta rika material som visar på att ”tattarna”, enligt 
allmogen, verkligen var resandegruppen eller sammanlänkat med den och inget annat. Binder man ihop de 
förekommande släkterna med seriös släktforskning kommer man till de anfäder av romanisläkter med direkt 
släktskap med finska romer och sinti. 

Myterna har skapats av efterkrigstidens forskare, inte av resande eller bönderna och resten av befolkningen. 
De såg det som gick att se. Det fanns inget utrymme att hitta på. Fördomar förekom så klart ofta med 
generaliseringar men i övrigt är det tydligt att många detaljer i frågelistan har sin bakgrund i verkligheten.  

Arvid Bergman

7 Nr E.U. 27165 
8 Nr E.U.23756, sid 199 
9 Nr E.U.30644, Vännäs 
10 Drabbrikan, Nr 13, 2019, Genomgång av dokumentation rörande ”tattare”, Arvid Bergman. 
11 Lista på det förvaras i Arvid Bergmans privata arkiv.
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I vår romani har vi två olika ord för att vara eller är - hunka och ascha. Denna gång tänkte jag gå in lite närmre 
på orden och varifrån de härrör. Utöver detta tänker jag visa hur vår svenska romanis är idag skiljer sig från 
hur våra förfäder en gång talade. Nämligen så som man fortfarande gör i många varieteter som inte har 
utvecklats i ett samhälle där dess talare har talat svenska jämte romani sedan flera hundra år. Till sist går jag in 
och ger exempel på mina erfarenheter av hur de båda orden används. 

Först och främst vill jag poängtera att det skiljer sig mellan hur man på olika språk formulerar sig med att vara. 
Liksom i svenskan böjer vi orden hunka och ascha i dåtid, nutid eller framtid. I övrigt böjs eller ersätts orden 
utifrån vem som avses och antalet på de som avses. Ordens skillnader kommer jag in på senare.  

De flesta av oss är idag vana vid engelska, som hörs överallt och i alla tänkbara sammanhang. Många av oss 
använder nog engelska ord som wifi och smartphone dagligen. Andra ord som har blivit vanliga är support 
och drive-in, för att nämna några. På en del MacDonalds kan man handla en milkshake just i deras drive-in. I 
dessa corona-tider har jag också sett en markant ökning av butiker som erbjuder avhämtning utanför sina 
lokaler. Elektronikhandeln NetonNet erbjuder avhämtning av varor i en drive-thru (de stavar det så) vid sina 
lagershoppar. Jag har märkt att många böjer engelska ord i sin svenska med den engelska grammatikens 
avslutande -s. Man säger lagerhops, smartphones och helpdesks istället för lagershoppar, smartphoner och 
helpdeskar. Alltså använder man sig av engelsk grammatik i sin svenska. Detta korta exempel tar jag upp för 
att illustrera hur ett språks grammatik bevisligen används i ett annat. Tillika av ganska många av oss. Och det 
är nog inte så värst många som ens reflekterar över om det är konstigt, fel eller olämpligt att göra så - eller 
inte. Det finns inte någon forskning direkt kan peka på hur vår romani har utvecklats under de många 
århundraden våra förfäder har levt här i Norden. Utifrån hur lätt vi idag tar in ord från andra språk, och inte ens 
böjer dem enligt den svenska grammatiken, kan jag föreställa mig att utvecklingen till dagens svenska romani 
har tagit sin början på ett liknande sätt och ökat lite i taget. 

Vi som är vana vid engelskan vet att man inte säger I are eller I is. Det heter I am, you are och he/she/it is. 
Alltså har engelskan tre ord (am/are/is) där svenskan har ett - är. Tyskarna är ett strå vassare. De har fem olika 
former, men trots det verkar tyskan vara rena barnleken i jämförelse med spanskans tolv personknutna former 
av är. Deras två grundformer ser och estar betyder båda att vara. Vad jag förstått kan det beskrivas som att ser 
används för att beskriva vad något eller någon är. Estar beskriver hur något eller någon är; el esta enfermo 
(han är sjuk) och el es Sueco (han är svensk). Det rör sig så att säga om olika tillstånd. Det ena är tillfälligt och 
det andra varaktigt eller definitivt. Se jämförande tabeller nedan. 

Vad är romanispråket? 
Grammatiska grunder i svensk romani  

Del 3 - orden för är - hunka och ascha
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Engelska Tyska Spanska 1 Spanska 2

Jag är I am Ich bin Yo soy Yo estoy

Du är You are Du bist Tú eres Tú estás

Han/hon/den /det är He/she/it is Er/Sie/Es ist Él es Él está

Vi är We are Wir sind Nosotros somos Nosotros estamos

Ni är You are Ihr seid Vosotros sois Vosotros estáis

De är They are Sie sind Ellos son Ellos están

I förhållande till engelskan, tyskan och spanskan är svenskans är ganska förenklat. Vi har ett allenarådande ord 
som inte böjs efter person, vilket man gör på väldigt många andra språk. Vår romani har dubbelt så många är 
som svenskan, vilket är färre än vad våra förfäder en gång hade. Om vi tittar på de varieteter av romani som 
ligger oss närmst såväl geografiskt som språkligt - finsk romani och sinti-romani - så kan man konstatera att de 
har fem olika ord eller böjningar för är. Var och ett beskriver då direkt det är jag, vi, du, ni, han/hon/den/det 
eller de som det handlar om. Samma system begagnade sig våra förfäder en gång av, men med tiden har 
man ersatt detta med hunka och ascha. 

Sinti-romani Finsk romani

Jag är Me hum Me som

Du är Du hal Tu sal

Han/hon/den /det är Job/Joj/Kova hi Joh/Joj/Douva hin

Vi är Mer ham Amen sam

Ni är Dumer/Demer han Tumen san

De är Jon hi Jon hin

Vid en första anblick ser kanske inte någon av formerna ut att ha med hunka och ascha att göra. Själv säger 
jag liksom en del släktingar snarare humka än hunka. Därav kan jag undra över om ordet är en utveckling av 
sinti-romanins hum - jag är. Inte minst jag själv har hört gamla skånska resande begagnat sig av formerna 
humka, halla och hei. Exempelvis; Humka bokkalo (Jag är hungrig!),  Halla du fubbik? (är du inte klok) och 
Dova hei tchi redi! (Han är inte riktig [klok i huvudet]!). I det sista fallet är h-ljudet så tonlöst att det knappt är 
skönjbart och därmed förmodligen uppfattas som ei, vilket motsvarar hur man säger är på en del skånska 
dialekter. Det vore rimligt att kunna tänka sig att formerna är skånska motsvarigheter till sinti-romanins hum, 
hal och hi,. Även den finska romanins frågeställning hin ko (är den) kan tänkas kunna kopplas till hunka, men 
lika väl vara ett ord som våra förfäder har tagit upp från ett annat språk. Inte minst då det faktiskt är påfallande 
lika de här angivna exemplen på romani.  



Nr 16 - Juni 2020

© Frantzwagner Sällskapet �44

Begreppet romani chib inrymmer en mängd former, varieteter och dialekter av romani. Det gemensamma för 
dem är ett gemensamt basvokabulär på omkring 1 200 ord och en flekterande grammatik som är typisk för 
indiska språk. Just romanins avlägsna indiska ursprung, som är oerhört avlägset, lyfts ofta fram som en närmst 
mytisk dimension in i sammanhang som rör romani chib. Förvisso kan strax över hälften av det gemensamma 
basvokabulären knytas till indiska språk, men det är en mycket stor del som kommer från andra språk än 
indiska. Någonstans runt 25-30 % är rentav grekiska ord och även den flekterande grammatiken påvisar en 
stark påverkan från grekisk grammatik. Exempelvis är romanins bestämda artikel, som motsvarar engelskans 
the, något som flera lingvister menar inte förekommer i indiska språk. Istället har den tagits upp från grekiskan 
under den uppskattad period på 300 år då romanitalare anses has vistats i grekisktalande områden - för 
omkring 1000 år sedan. De europeiska språkens olika influenser är också oerhört starka. I förhållande till detta 
kan det väl knappas ses som anmärkningsvärt att vår romani på femhundra år har sammanflätats med 
svenskan? En direkt konsekvens är att vi har fått färre former av är, precis som i svenskan. Om hunka och ascha 
är inlånade eller utvecklade från någon äldre form saknar förmodligen betydelse för de flesta av oss som talar 
svensk romani, men för en del kan det vara av intresse.  

Ordet hunka kopplar Allan Etzler till det danska kältringspråkets hunker och hänvisar till Dorphs uppteckning i 
boken De jydske zigeunere og en rotvelsk ordbog från år 1837. Etzler ger flera alternativa stavningar, honka/
hunka/hånka, och skriver att ordet betyder vara eller bliva. Uttalet skriver han ofta är ett mellanljud mellan o 
och u. Arvid Ulrich skriver i ett ock annat om rommanespråket år 1909 att hongka betyder hava, bura in och 
häkta. Hans uppgiftslämnare är en resande vid namn Kihlström som sägs vara född år 1877. Dorph anger i sin 
danska uppteckning att hunker betyder; opholder sig, er, bliver, sidder; saetter; ligger; laegger. Språket kallar 
han rotvälska. Sven Lagerström skriver år 2008 i boken Månsing - knallarnas hemliga språk att hunka också 
användes av västgötaknallarna med betydelsen stanna, bli, vara, uppehålla sig; våga. Det finns således stora 
likheter mellan Dorphs, Lagertröms och Ulrichs angivna betydelser, som skiljer sig från Etzlers. När vi idag 
säger hunka så används det precis på samma sätt som i svenskan, som är, vilket Etzler också skriver. De övriga 
översättningarna är för mig som använder ordet dagligen något förbryllande. Då eftersom att jag faktiskt 
aldrig någonsin har hört någon romani-talare använda hunka med annan innebörd än är, vilket förvisso nog 
beror på att ordets betydelse skiljer sig i romanin kontra månsingen och rotvälskan. Ungefär som att by 
betyder stad på norska och danska men inte på svenska, trots att ordet är exakt samma. Hur som helst så har 
ingen hittills kunnat fastställa varifrån ordet hunka härrör. Så kanske är hunka trots allt ett låneord? Kanske har 
de våra någon gång tagit upp ordet på samma sätt som deras förfäder en gång tog upp ordet för väg, 
dromm, från grekiskans dromos?  
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Ascha är ett ord som varken förekommer månsing, rotvälska eller i något annat så kallat hemligt språk. 
Åtminstone inte vad jag har kunnat finna. Däremot finns det i våra nordiska grann-varieteter, norsk och finsk 
romani. I Arthur Thesleffs dokumentation av romani i Finland kopplar han acha till romani-ordet ačha, vars 
betydelse är att stanna. Alltså samma som vårt hattcha. Eventuellt är ačha och acha inte samma ord. I flertalet 
varieteter av romani betyder ordet endast stanna, uppehålla sig (på en plats), vänta osv. Ja faktiskt är dess 
betydelse ganska överensstämmande med den som ordet hunka har på månsing och rotvälska. Dock betyder 
ačha jämte dessa ordalydelser också att bli och att vara på flera varieteter av romani i vår geografiska närhet. 
Då närmare bestämt i Baltikum, i Ryssland och i våra Nordiska grannländer. I en uppteckning från 1847 gjord 
av August Leopold Hård af Segerstad, föreståndare för anstalten eller arbets- och correktionsinrättningen i 
Norrköping, skrivs ordet atja. Alltså med ett tj-ljud istället för dagens sj-ljud. Ordet har Segerstad satt under 
rubriken verba. och översättningen är wara. 

The dialect of the gypsies of Wales av John Sampson anses vara ett av de mest framstående verken som 
skrivits om romani. Häri har Sampson radat upp en mängd exempel på jämförelser av ord och grammatik i 
den walesiska romanin och dess motsvarigheter i andra romani-varieteter eller andra språk. Ett av dessa är 
exempel på hur man säger är. I tabellen nedan jämförs walesisk romani (markerad som W.Gyp.) med en 
romani-varietet tala i Grekland (markerat som Gk.Gyp.), två uppteckningar av til romani besläktade språk i 
Syrien och Palestina (markerade som Syr.Gyp.) samt de indiska språken sanskrit och prakriti. 
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I Sampsons tabell framgår att exemplen har vissa gemensamhetsdrag och att samtliga kan anses leda tillbaka 
till sanskrit. Det går också att utläsa hur varje språk har följt olika utvecklingsvägar från sanskrit, som talades 
långt för Kristi födelse. Prakriti utvecklades från sanskrit, under det det första årtusendet i vår tideräkning och 
utifrån detta har flera moderna indiska språk utveckats. I jämförelser mellan de sentida varieteterna av romani 
syns hur olika ljud har förändrats över tid. Sanskritens s-ljud har utvecklats till ett sj-ljud (š) i hälften av 
exemplen. 

Jämförelsen gör det värt att fundera över om vårt ascha rentav tillhör en alternativ och för Norden isolerad 
utvecklingsväg. En som ligger någonstans mellan de angivna exemplen. I så fall borde en rimlig möjlighet 
vara att två nästan identiska ord, där det ena betyder att man stannar, stannar kvar eller uppehåller sig 
någonstans och det andra att man är, över tid har har flutit samman. I sådant fall stämmer inte Thesleffs 
koppling mellan att vara och att fysiskt stanna eller befinna sig på en plats. I synnerhet inte om man beaktar att 
den ena formen av de angivna Syr.Gyp. är påfallande lika vårt ascha. När allt kommer omkring så spelar det 
kanske ingen roll för oss idag. Ascha är ett ord som vi anser är ”djupt” och av allt att döma det med rätta. 
Ascha är ett mycket gammalt ord som inte har lånats in från något europeiskt språk och som vi är ganska 
ensamma om att använda som vi gör idag. En intressant bisak i sammanhanget är att de indiska språken hindi 
och panjabi har utvecklat ett inledande h-ljud, vilket är ett tydligt gemensamhetsdrag med sinti-romani. Sen 
vet nog ingen om det har utvecklats i samma kontext eller separat och långt ifrån varandra vid olika 
tidpunkter - kanske av en slump.  

Idag finns det stora skillnader mellan hur vi använder hunka och ascha. Utvecklingen verkar ha gått mot att 
nästan enbart hunka har kommit att användas. Såsom jag har lärt mig av nu bortgångna romani-talande 
resande ska det, åtminstone tidigare, har varit en mellan orden hunka och ascha. Idag verkar den i hög grad 
ha försvunnit idag. Min erfarenhet är att hunka främst används när man talar om levande ting, som människor 
och djur, medan ascha främst används för döda ting, som bilar, väder, träd etc. Dock har jag inte kunnat 
fastställa någon definitiv avgränsning mellan levande och döda ting, vilket förstås komplicerar saken något. 
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Min uppfattning är att hunka men inte ascha används för om 1:a och 2:a person singular och 1:a person plural 
(jag, du och vi). För 2:a person plural och 3:e person singular (ni och han/hon/den/det) kan både hunka och 
ascha användas, men för 3:e person plural (de) ska egentligen endast ascha användas. Dock är det kanske 
sällan så idag. 

Singular Plural

1:a pers me/miro/mander hunkar menn hunkar

2:a pers du/diro hunkar domenn hunkar/aschar

3:e pers jå/ji/dova/doja hunkar/aschar jonn/dolla aschar

Referenser 

Dorph Niels Vinding, De jydske zigeunere og en rotvelsk ordbog (Köpenhamn, 1837) 

Iversen Ragnvald, Secret languages in Norway - Part I, The romany language in Norway  

(Oslo, 1944) 

Lagerström Sven H G, Månsing - knallarnas hemliga språk ( Borås, 2008) 

Sampson John, The dialect of the Gypsies of Wales (Oxford, 1926) 

Thesleff Arthur, Wörterbuch des Dialekts der Finländischen Zigeuner (Hälsingfors, 1901) 

Ulrich Arvid, Ett ock annat om rommanespråket, Svenska Landsmål H.1 1909 (Stockholm,1909)

På sätt och vis påminner våra hunka och ascha om engelskans särskillnad mellan are och is. På nästa uppslag 
följer exempel på hur hunka och ascha kan användas. Slutligen kan jag nämna att trots att jag har lärt mig att 
tala romani på detta sätt kan jag med handen på hjärtat erkänna att även jag ofta enbart säger hunka när jag 
talar med andra resande. Då inte för att jag inte har vetskap om de språkliga skillnaderna utan för att den jag 
talar kanske inte har det, och enbart använder ordet hunka. Bland oss är den språkliga förlusten utbredd, så 
utifrån respekt till den jag samtalar med anpassar jag mig helt enkelt efter dennes språkliga nivå. Detta är en 
aspekt som kan kännetecknas som romanot - det är alltså utifrån de kulturella värderingar jag fått med mig i 
min fostran så man beter sig. 

Jon Pettersson 
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Exempel på användning av verben hunka och ascha

Formulering Direkt översättning Betydelse

Jå hunkar langsto Han är lång Han är lång

Kalla hunkar langste Dessa är långa Dessa personerna är långa

Kalla aschar langste Dessa är långa Dessa sakerna är långa

Jonn aschar kuttija De är korta De personerna är korta

Dolla aschar kuttija De är korta De sakerna är korta

Kavva aschar langsto Denna är lång Denna saken är lång

Vettra aschar latcho Väder är fint Vädret är fint

Dova hunkar pasch Den är tokig Han/hon är tokig

Dova aschar pasch Den är sönder/itu/trasig Den (saken) är halv/trasig

Aschar tchi maro Finns inget bröd Det finns inget bröd

Mander hunkar dukkalo Jag är sjuk Mig är sjuk

Rukka aschar scherrija/kerrija Träd är dålig Trädet är dåligt

Dikk så gullo vevvrika hunkar! Se så söt ekorre är! Se så söt ekorren är!

Dikk så aschar brisschanott! Se så är regnigt! Se så regnigt det är!

Mander hunkar tchinndo Jag är blöt Mig är blöt

Mire isar aschar tchinndo Mina kläder är blöt Mina kläder är blöta

Kaben aschar schyllmano Mat är kall Maten är kall

Grejjen hunkar kalo Hästen är svart Hästen är svart

Kukklija aschar kali Docka är svart Dockan är svart

Mossta aschar kalo Kaffe är svart Kaffet är svart

Tudd aschar fonn gurrnija Mjölk är från kon Mjölken kommer från kon

Hunkar du fonn kajj? Är du från här? Är du härifrån?

Fonn kaj hunkar du? Från var är du? Varifrån är/kommer du?

Jå hunkar fonn Pajjkotämmen. Han är från Lappland. Han är från Norrland.

Jonn aschar fonn Tattotämmen. De är från Värmland. De kommer från Värmland.

Aschar’i skojonare? Är ni resande (från skåne)? Är ni skånska resande?

Aschar mossta to’pall? Finns kaffe kvar? Finns det något kaffe kvar?
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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
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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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