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Nevopan palla marro buttipa dran Frantzwagner kettanepa 

Romani Boxingteams 

Jan Ottosson har länge arbetat för att förverkliga sin dröm - att romanifolk, 
oavsett romsk grupptillhörighet, ska kunna tävla vid internationella tävlingar 
under romaniflaggan som egen nation. Jan är själv resande och är supervisor 
inom boxningen. Hans dotter Elina är tidigare svensk mästarinna i amatör-
boxning. Varje år blir många idrottsutövare ur olika romska grupper mästare 
inom olika sporter. Inte minst inom boxning och 
kampsporter. Grundidén är att lyfta dessa individer 
som förebilder för världens romanifolk som 
personer vi alla kan vara stolta över. Efter flera års 
förhandlingar och organisationer har hans dröm 
kommit till ett förverkligande. Startskottet för 
Romani national boxingteams blir i september 
2017. Då anordnas Johann ”Ruckeli” Trollmann 
Boxing Cup, i Banovici, Bosninen-Hercegovina. 
Detta blir första gången boxarna får möjligheten 
att ställa upp i en internationell tävling och tävla 
under sin egen flagga. Särskilt inbjudna deltagare 
kommer att delta på en Kick-off i Stockholm den 
8:e april. Eventet kommer att sändas live på 
www.romaniteams.com mellan kl. 13.00 och 
17.00. Missa det inte!

I detta nummer: 

Sid 2 - Nevopan - Nyheter

Sid 3 - SVT’s Eleonors resa - av 
Styrelsen

Sid 4 - Ava te prinscha marre 
ranndrepangre - Bli bekant med 
våra skribenter 

Sid 5 - Folkliga föreställningar om 
”skojarna” och deras magiska krafter 
- av Sebastian Casinge

Sid 6 - Litteratur om romer av 
romer - av Robert Brisenstam

Sid 7 - Vad är romanispråket? - 
Artikelserie - av Jon Pettersson

Sid 8 - Om Frantzwagner 
Sällskapet

LAVA-LILL publiceras den 8:e april! 

Vårt projekt LAVA-LILL närmar sig sitt slut. Under ett års tid har våra 
deltagare skapat en ordlista baserat den romani som finns i ABC-
LINN. Varje romani-ord är jämfört med 10 olika tryckta och 2 digitala 
dokumentationer av romani. Dessa källor härrör från romani som är 
upptecknad i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge, Finland och 
i Lettland. Samtliga ligger liksom svensk romani inom den 
nordvästliga dialektgruppen av romani. Ordens etymologi, 
språkliga ursprung, har också tagits fram. Under projektet har vi 
också låtit ett stort antal personer tala in orden som ljudfiler. 
Begränsningar i formatet iBook och pdf. gjorde att dessa inte 
kunde läggas in i LAVA-LILL som planerat. Vi planerar därför att 
publicera dessa inom ett eget media framöver. Än har vi inte 
hunnit bestämma oss om hur, var och när detta ska ske. LAVA-LILL 
kommer dels att publiceras som ett eget verk och dels som en del 
av en uppdaterad version av ABC-LINN. Båda kommer att finnas 
tillgängliga för kostnadsfri nedladdning via vår webbsida -  
frantzwagner.org och på iTunes - från den 8:e april.

Johann ”Ruckeli” Trollmann 1907 - 1943

http://www.romaniteams.com
http://www.romaniteams.com
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Nevopan     Nyheter

Fortsättning hos Språkrådet 

Den 23:e januari deltog jag vid ett möte hos Språkrådet. 
Det var fortsättning på mötet som hölls i november 2016 
och gällde regeringsuppdraget att dokumentera svensk 
romani för nutida och framtida bruk. 

Deltog gjorde även Sonny Jenfjord (FRFRO), Stig-Ove 
Lundahl (Romanofolket Östergötland) och Eleonor 
Frankemo (Lattjo Drom). 

Jag tog med en god vän, professor Mozes Heinschink, till 
mötet. Heinschink var i landet för att delta vid en 
begravning och var inte inbjuden. Heinschink har en lång 
erfarenhet av dokumentation och revitalisering av romani 
i Österrike och anses vara en av världens främste 
experter inom området. Språkrådets tjänstemän visade 
sitt tydliga ogillande och var tydligt besvärade över hans 
närvaro. Osannolikt nog resulterade detta i en diskussion 
med Språkrådets tjänstemän och han ombads att lämna 
mötet. En myndighet med ett tydligt regeringsuppdrag  
att dokumentera ett språk visade sig ovilliga att låta en 
expert inom området delta. Det tolkar jag som ytterst 
oroväckande. 

Mötet inleddes med diskussioner runt benämningen 
svensk romani kontra ”resanderomani”. Språkrådet, som 
är landets språkvårdande myndighet, hade fört minnes-
anteckningar från förra mötet och då myntat begreppet - 
resande-svensk romani. Jag tillbakavisade begreppet. 
Språkrådets chef var ovilliga att ändra benämningen 
”resanderomani” under mötet - ”för enkelhetens skull”.   

Språkrådet visade sig vara fullt bestämda att genomföra 
regeringsuppdraget enligt sin egna projektplan. Idén är 
att fem till tio resande ska anställas som samtalsledare 
under en till två månaders tid. De ska då spela in äldre 

personer när de talar romani. Projektet ska ledas av en 
folklivsforskare. Jag påtalade att det borde ledas av en 
lingvist. De inspelade samtalen ska sedan läggas i ett 
öppet arkiv  med fri tillgång för allmänheten. Jag 
påpekade, vad som för oss i sällskapet är uppenbart, att 
det är i praktiken är omöjligt att på beställning få en äldre 
person att talar romani och att tillika spela in dem - för att 
sedan lägga ut inspelningen i ett allmänt arkiv. Den som 
tror att detta kan genomföras saknar uppenbart insikt i 
vår kultur och de våra. Det är vår bestämda uppfattning.  

En av mötesdeltagarna hävdade att det inte finns så 
många som fem personer i hela landet som kan klara av 
att vara samtalsledare - ingen kan romani så bra! Hon 
menade att endast en eller två samtalsledare skulle 
anställas. Jag tillbakavisade påståendet som befängt och 
påtalade att jag personligen känner flera personer som 
skulle klara uppgiften. Med största sannolikhet skulle de 
dock aldrig få för sig att delta i ett sådant projekt. 
Sällskapets och min personliga mening är att projekt-
planen i dess nuvarande form inte kan leda till kvalitativa 
resultat. Jag framförde ett flertal argument om varför vi i 
sällskapet menar att projektet inte bör genomföras. Det 
är rentav enfaldigt av Språkrådet att inte avsäga sig 
uppdraget och återsända dess budgeterade medel till 
regeringen. Då med hänvisning att budgeten är för lågt 
satt och att man pga. en för snäv tidsram inte gett 
målgruppen möjlighet att samråda innan projektplanen 
skrev, vilket är en lagstadgad rättighet. Övriga deltagare 
ställde sig inte bakom oss i detta och menade att man 
måste ta det som erbjuds av myndigheten. 

Mötet avslutades och Språkrådet meddelade att de avser 
att genomföra uppdraget. Minnesanteckningar från 
mötena finns tillgängliga för utskick till den som önskar. 

Jon Pettersson

LAVENGRO - nytt projekt för 2017 

De två senaste åren har vi haft två språkliga revitaliseringsprojekt. 
Båda i syfte att skapa förutsättningar för ett ökat språkbruk på 
romani. Både i tal och skrift. Det finns ett flertal tryckta böcker 
med ordlistor på svensk romani. Kvalitén är skiftande och 
sagesmännen är som tagna ur en fängelse-miljö. Ord som 
historiskt sett varit bundna till kvinnors liv finns knappt ens med. 
Vi sökte om bidrag för att kunna samla ihop gamla uppteckningar 
av romani i Sverige och sammanställa dem i en databas. 
Innehållet ska sedan gås igenom och struktureras. Ortografin, 
stavningssättet, ska uppfylla de kriterier vi satt och tillämpat i våra 
tidigare projekt. I den mån vi hinner ska luckor fyllas i. 

Europarådet 

Den 5:e april kommer Europarådets 
rådgivande kommitté att besöka Stockholm 
för följa upp hur Sverige följer sina 
åtaganden enligt ramkonventionen till 
skydd för minoriteter. Minoriteterna själva 
ges möjlighet att lämna synpunkter på hur 
man anser att Sverige följer de åtagande de 
tagit på sig i och med ratificerandet av 
ramkonventionen. Vi har blivit inbjudna till 
mötet. Vi är mycket väl insatt i ämnet och 
kommer att delta genom vår ordförande. I 
nästa nummer återkommer vi med en 
redogörelse från mötet. 
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SVT’s Eleonors resa - och hur det kan bli när andra berätta om en… 

Under tre sändningar i februari och mars sände SVT programserien - Eleonors resa.  Programmen gav upphov till en storm av 
kritik. Dessvärre även i rena personangrepp, vilket är fullständigt oacceptabelt. Serien bygger på att filmaren Michael Agaton 
under en tid följt Eleonor Frankemo och folk i hennes närhet. Tittarna får i tre program följa familjen Frankemo. Varje program 
har olika tema. I första programmet är temat en fest som familjen Frankemo anordnar i sin trädgård. I program två blir det en 
campingsemester till Norge. I Norge besöker de Glomsdal-muséet och dess utställning om resande i Norge. Det tredje och sista 
avsnittet avslutas med Nordic romani festival, som Eleonor är projektledare för. Festivalen hölls i September 2016 i Linköping. 
Tråkigt nog får tittarna bevittna hur publiken uteblir. 

Att serien är tänkt att spegla individerna i programmen faller totalt bort. Av programmen att döma har Michael Agaton inte följt 
Eleonor särskilt länge och den slutliga klippningen är vi starkt kritiska till. Vi uppfattar att programmen förr stärker än tonar ner 
tittarens uppfattning om resande. Både centralgestalterna och statisterna uppfattas lätt utgöra schablonbilden av resande och 
hur vi lever. Personers uttalanden har ryckts ur ett sammanhang och klippts itu, för att sedan utan omsvep eller djupare förklaring 
presenteras för tittarna. Vilken tittare förstår vad ordet dinglar-hat avser? Vilken tittare känner till  omfattningen av 1900-talets 
tvångsomhändertaganden. Den som inte är insatt i vår historia kan knappast förväntas förstå flera av de saker som sägs.  

En gravt vilseledande sak är de korta stycken ur Thom Lundbergs prisade roman, För vad sorger och smärta,  som återges och 
presenteras med rubriken - Historien. Thom Lundbergs fiktiva roman framställs alltså helt felaktigt som vår historia. Styckena är i 
sin tur översatta till ett språk som ska vara svensk romani. Enligt eftertexterna har Eleonor själv översatt och läst upp texterna, 
som är godkända av SVTs översättningsbyrå. Översättningsbyrån har i sin tur fått texterna kontrollerade av Velkjo Karamani, som 

är översättare. Veljko är arli-rom från forna Jugoslavien. Vi kontaktade Veljko 
Karamani i början på mars. På frågan hur han gått till väga för att kontrollera 
texternas riktighet berättade han att han jämfört delar av textmaterialet med 
Gerd Carling och Lenny Lindells bok - Svensk romani. Något annat kunde 
han inte göra då han inte talar svensk romani. Karamani kände inte till att 
Carlings verk, Scando romani, fått  kritik av professor Yaron Matras. Matras 
leder romani studies vid universitetet i Manchester och anses inom den 
akademiska världen vara världens främste expert på romani-lingvistik.  

Utifrån vår språkliga analys kan vi fastslå att det i allra högsta grad är 
häpnadsväckande man lyckats utforma texterna på svensk romani, som i 
grund och botten är ett talspråk, till något som knappt går att tala. Enligt vår 
uppfattning är texterna fulla av uppenbart orimliga konstruktioner. Detta 
medför att språket svårligen kan talas i praktiken. Detta framgår inte minst 
både i satsbyggnad och satsmelodier, vilket även framgår för lyssnare som 
inte talar svensk romani. Genom vårt språkliga arbete är vi väl medvetna om 
det ofta förekommer besynnerliga efterfrågningar i samband med 
översättningsarbete. Därav har vi även mycket god insikt i vilka svårigheter 
översättningsarbete medför - om de ens kan låta sig göras. Vi menar att det 
inte är möjligt att översätta alla sorters texter och framförallt inte av vem som 
helst. Att forcera fram översättningar med hjälp av imaginära konstruktioner 
är inte en lösning. Det är befängt och hämmar revitaliseringen av vårt språk. 

Vi riktar främst skarp kritik mot Agaton Film & Television AB, som producerat 
serien, men inte minst mot SVT. Seriens vinkling leder snarare till att 
cementera fördomar om ”tattare”, än att se oss som samhällsmedborgare. 
Redan starka fördomarna mot vår folkgrupp riskerar förr att stärkas än att 
försvagas. Vi har full insikt i vår folkgrupps historia och omfattningen av de 
kränkningar och övergrepp den svenska staten utsatt de våra för. Om detta 
behövs berättas, men inte under dessa former. Och framförallt ska detta 
berättas av oss själv. 

Så där ser man hur det kan bli när andra berättar om en… 

/Styrelsen

”Tattarvisan” 

I första programmet får vi se familjen Frankemo när 
de anordnar en liten fest i sitt hem. Runt nio minuter 
in i programmet syns folk dansa glatt. Visan som 
hörs är ”tattarvisan”. Visan är antiziganistisk och har 
anmälts för hets mot folkgrupp. Anmälaren var 
föreningen Lattjo Drom, där Eleonor Frankemo är 
ordförande. Att visan överhuvudtaget förekommer i 
programmet  är i allra högsta grad beklämmande. 
Att få se någon dansa till en anmäld visa i SVT är 
förbryllande. Detta framstår näppeligen som en 
kultiverad handling. Än mer oroväckande och 
taktlöst i sammanhanget är att  Eleonor tidigare även 
deltagit i både regeringskansliets vitboksarbete och 
statens offentliga utredning som följde - 
Kommissionen mot antiziganism. 

Produktionen av Eleonors resa 

Programserien är producerad på initiativ av SVT. Filmaren Michael Agaton genom sitt bolag, Agaton Film & Television AB, fått finansiering av SVT 
för produktionen. Under en tid har Agaton vid några tillfällen följt Eleonor Frankemo och seriens övriga personer. Agaton Film & Television AB har 
också stått för klippningen. Länk till produktionsbolaget: agaton.se 

http://agaton.se
http://agaton.se
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Ava te prinscha marre ranndrepangre - 
Bli bekant med våra skribenter -

Robert Brisenstam 

Kan Du berätta lite om dig själv? – Jag är skijonare, utav släkten 
Lindgren m.fl. Jag är jag 32 år gammal och växte upp på sydsvenska 
höglandet och i Östergötland. Min familj har levt ett traditionellt 
resandeliv. Min far har varit skrothandlare och min mor 
undersköterska, men idag är de pensionerade. Jag är gift med en 
romni från Rumänien. Jag arbetar som beredningssamordnare vid 
Förvaltningsrätten i Växjö, där jag tidigare har varit notarie. Sedan så 
är jag även ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp. 

Kan du berätta lite om din utbildning? - Jag har en jur. kand.-
examen med inriktning mot mänskliga rättigheter från Uppsala 
universitet och sedan så har jag även en fil.kand-examen med 
språklig inriktning från Lunds universitet. Andra halvåret av 2009 var 
jag praktikant vid Sveriges ambassad i Rumäniens huvudstad 
Bukarest. Jag har även varit volontär i Rumänien, Uganda, Spanien 
och Sverige. 

Varifrån kommer ditt intresse för frågor som rör resande? – Jag har 
alltid haft ett intresse för historia, samhällsfrågor, språk och mänskliga 
rättigheter. När jag gick i skolan ägnade jag mycket tid åt att läsa bl.a. 
historieböcker. Min kristna tro blommade också ut. Eftersom jag är 
uppvuxen i en resandefamilj har jag under uppväxten ständigt matats 
med berättelser om våra släktingar och förfäder. Mina kunskaper i vår 
romani har jag till största delen fått från min far. Under min uppväxt 
kom mitt allmänna intresse för historia, språk och samhällsfrågor att 
smälta ihop med min tro, mitt intresse för släkten, vårt språk och 
frågor som är specifika för oss resande. Jag började med tiden 
studera vår historia och vår nuvarande situation djupare. Intresset för 
frågor som rör alla romer, men i synnerhet resande, blev bara större.  

Har du varit aktiv i föreningar?  – Under flera år var jag aktiv i frågor 
som rör romer, och då särskilt resande, utan att engagera mig i någon 
förening. Sen kom jag i kontakt med Romskt kulturcentrum i 
Gubbängen i Stockholm och blev medlem 2006. Under några år var 
jag dessutom styrelseledamot och senare också vice ordförande i 
föreningen Romano Pasos Research Centre, som med tiden blev 
riksorganisation. Under senare år har jag hjälpt till med vissa saker i 
Frantzwagner Sällskapet. Jag har arbetat mot fördomar genom att 
sprida kunskap, både inom och utom föreningslivet. Detta har jag 
gjort genom att tala med folk runt omkring mig och föreläsa, men jag 
har också publicerat artiklar på olika språk i vetenskapliga tidskrifter. 
Jag har fått många vänner från andra romska grupper och då haft 
förmånen att lära mig en del av deras romani och deras traditioner 
och värderingar.  

Man kan vara aktiv i frågor 
som rör historia, språk och 
mänskliga rättigheter utan 
att vara medlem i en 
f ö r e n i n g , m e n d e t 
underlättar att ingå i 
nätverk och att samarbeta 
med andra. Hela den 
nationella minoriteten 
romer gagnas av att vi 
som är aktiva i frågor som 
r ö r d e n n a m i n o r i t e t 
samarbetar med varandra.  

Jon Pettersson - Ordförande 

Kan du berätta lite om dig själv? - Jag är 42 år gammal och är 
från Helsingborg. Här har jag bott i hela mitt liv. Jag är gift, har två 
pojkar i tonåren och är företagare i byggbranschen sen drygt 20 år. 

Har du alltid vetat om att du är resande? - Jodå, det har jag vetat 
sedan jag född blev. Jag är uppväxt i det som kallas ”resandemiljö”. 

När började ditt intresse för vår historia? - Det väcktes redan i 
10-12 årsåldern. Sigge, en av morfars fyra bröder, kom hem med 
ett släktträd. Det sträckte sig bak till mitten av 1700-talet och en 
Sven Lindberg. Han var skarprättare och hade två fruar, som var 
systrarna Rebecka och Anna-Maria Laurin. De var omnämnda i 
källor som ”zigenare”, vilket givetvis väckte en del frågor 

Du har även varit aktiv i föreningar? - Jadå, först blev jag med i 
föreningen Resandefolket, runt 1990. Morfar och hans bröder var 
mycket nyfikna och ville gärna veta mer om sin historia. Just genom 
föreningen hände mycket kul. En gång mötte vi Väinö Lindberg på 
ett möte. Han är en finsk rom och präst i finska kyrkan. Väinö var 
otroligt lik morfars far, Karl-Johan Lindberg. Enligt morfar och hans 
bror kunde de varit tvillingbröder. Så lika var de. De gick till och 
med likadant, enligt morfar och hans bröder Sture och Sigge. De 
talade länge med Väinö och kom fram till att de var nära släkt. Det 
var en fantastisk upptäckt för dem. Sedan har jag varit aktiv i ett par 
olika föreningar. Tyvärr blev de nedlagda efter en tid. Därför var vi 
tveksamma att stifta en organisation av sällskapet. Vi har ju funnits 
som ett nätverk i långt tid, men 2013 beslöt oss att ändå göra så. 
Förhoppningsvis ska sällskapet bestå för långt tid framöver.  

Och när kom ditt språkintresse? - Ja, det var i 10-årsåldern. Vi 
flyttade och jag bytte skola. I min nya klass fanns två barn som var 
”zigenare”, som man då sade. Vi blev kompisar och snart började 
jag att uppfatta ord när de talade sinsemellan. Det var samma ord 
som vi använde i vår romani. Fast de lät annorlunda. I min hemmiljö 
talades mycket romani. Jag frågade mormor och morfar, som jag i 
stort sett bodde hos, om varför ”zigenarna” i skolan hade samma 
ord som vi. De ville inte tala om saken. Morfars bror Tage berättade 
däremot öppet om allt. Han var otroligt kunnig i romani och var 
den som lärde mig skillnaderna mellan skånsk och uppländsk 
romani. Han lärde mig också om den djupa och enklar romanin 
samt rotvälskan, som han sade var kåkslang. Jag hörde att mormors 
föräldrar ibland talade olikt alla andra. Jag satt konstant och 
lyssnade på samtal och fick ställa frågor till de gamla. Därav fick jag 
lära mig av den gamla djupa romanin. Allt nytt jag hörde skrevs 
ned i en bok och då också vem som sagt vad. En upplevelse var när 
jag fick åka till Strasbourg i Frankrike, genom föreningen 
Resandefolket. Då för att gå en utbildning på Europarådet. Där  
träffade jag Sintier från Tyskland för första gången. De var otroligt 
lika mina släktingar till utseendet och talade nästan likadant som 
mormors föräldrar, så jag kunde tala med dem ganska obehindrat.  
Det visade sig att de levde precis som många av mina släktingar då 
gjorde. I vagn på sommaren och i hus på vintern. De sysslade med 
samma sorts yrken som jag och mina släktingar. Jag insåg direkt att 
vi faktiskt är samma folkgrupp. Det sporrade mitt språkintresse. 

Vilken resandesläkt är du utav? - Oj, det var en svår fråga! Det 
beror på hur man räknar. Spontant skulle jag säga Svarte-Pettrarna 
och Lindbergarna. Jag föddes om gosse Lindberg. Men i mitt 
släktträd finns anfäder från många olika djupa resandesläkter.
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Folkliga föreställningar om ”skojarna” och deras magiska krafter 

De resande och i synnerhet dess kvinnor har genom alla tider av allmogen tillskrivits magiska egenskaper. Att 
understödja sådana folkliga föreställningar låg i de resandes eget intresse eftersom det satte dem i viss respekt 
och innebar inkomster, exempelvis genom spådom, som bidrog till överlevnaden. Ibland kunde nog rena hot 
rendera i lite mjölk till barnen eller en hötapp till hästen, åtminstone var det en återkommande beskyllning från de 
bofastas sida. 

  En av de mer udda ”krafter” som resande tillskrevs berättas om i två folkminnesuppteckningar i Nordiska 
museets arkiv. Den ena uppteckningen är sammanställd av en kvinna född 1851. Hon ger en drastisk bild av 
”skojarna” i Krylbotrakten i sydöstra Dalarna - i den här delen av landet var begreppet ”skojare” mycket vanligare 
än ”tattare”, men innebörden och den negativa klangen var densamma. Krylbo ligger i Folkärna socken som 
tillsammans med den angränsande Grytnäs socken var kända för de många resandefamiljer som slagit sig ner där 
under 1800-talets andra hälft, de bar namn som Carlsson, Lindgren, Bergström, Meijer, Pettersson Rask och många 
fler.  

”Skojjare och deras käringar voro förr en riktig plåga för 
bondbefolkningen. Fingo de ej som de ville, d.v.s. de skulle ha 
mat så mycket de begärde och så skulle husbondfolket 
upplåta hela köket åt skojjarpatrasket, att där husera och 
rumstera efter behag, så hotade de alltid med att de skulle 
ställa om, så att folket i gården varken skulle få mjölk eller 
smör. Hur deras trolltyg gick till framgår av följande berättelse.  
   En skojjarkäring kom in i Pers, en av de två bondgårdarna 
som förr fanns i Krylbo. Hon begärde mat. Vid tillfället hade 
man kalvko i gården, varför käringen fick en portion av 
nygräddat kalvost men hon tyckte att det var för litet och 
började bli elak och oförskämd och ville ha mer.  
Hon fick emellertid ej mer kalvost utan i stället en del ovett 
igen. Käringen gick då ut och man såg henne gå nedåt 
'fägårn' och bakom ladugården. När man på kvällen skulle 
mjölka kalvkon 'bärkoa', fick man ej en droppe mjöl av henne. 
Skojarkäringen hade således gjort allvar av det vanliga hotet 
och 'förgjort' kon, varför det nu gällde att snarast ställa om 
tillrätta. 
   Vid närmare undersökning fann man en hög 'folkskit' just 
bakom kalvkon och man förstod genast att skojarkäringen 
varit framme. Mor i gården tog bort 'skiten' på en skovvel, bar den ut ur ladugården 
och brände upp den. Sedan detta var gjort försökte hon mjölka och kon lämnade då 
ifrån sig mjölken. Hade mor i gården velat hämnas på skojjarkäringen, så hade hon 
haft ett mycket effektivt sätt att göra detta. Hon hade blott behövt taga litet av 
skojjarkäringens 'skit' samt litet jäst och lagt detta i en butelj samt korka buteljen. 
Skojjarkäringen hade då fått en förskräcklig diarré som ej slutat förrän korken tagits ur 
buteljen. Det berättas att personer som varit utsatta för sådan hämd hade 'strukit med 
på kuppen'. Buteljen hade då kastats i en älv eller sjö, där utsikten att korken skulle 
komma ur buteljen varit mycket liten.” 

Samma tema går igen i en uppteckning från Västmanland sammanställd av en man född 1878. Han berättar bl.a. 
om sin skräck för de ”skojare” som reste genom Kumla socken när han var barn. 

”Ibland hände det att en skojare vart arg på en person å satte rännkultan (stark diarré) 
på denne, så att den person kunde få ”springa på huset” (avträdet), i ett väsen, d.v.s. 
utan uppehåll, flera dagar i sträck. Jag minns att jag som barn, var så rädd för skojare, 
att dom skulle sätta rännskitan på mig, att jag helst, jeck undan, så fort det kom 
skojare, eller nån annan tattare te Vallrum.” 

av Sebastian Casinge
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Litteratur om romer av romer 
Romer har i flera hundra år varit föremål för omvärldens 
intresse. Detta märks inte minst i det otal böcker, uppsatser, 
artiklar, dikter, teaterstycken, sånger, operor, musikstycken, 
myndighetsskrifter och annat som har skrivits om oss. Som 
exempel på böcker i vilka en eller flera karaktärer är så 
kallade "tattare" eller "zigenare" kan nämnas Victor Hugos 
Ringaren i Notre Dame, Viktor Rydbergs Singoalla och 
August Strindbergs Tschandala. Från musikens värld kan 
nämnas bl.a. operan George Bizets opera Carmen och Johan 
Strauss d. y.:s operett Zigenarbaronen. Romer har alltså varit 
en rik källa till inspiration för Europas kulturpersonligheter i 
deras skapande. Tyvärr har dock det som skrivits om romer 
givit utlopp för eller befäst redan existerande negativa 
uppfattningar om romer. Till exempel rövar romska kvinnor 
bort småbarn i Ringaren i Notre Dame och i Singoalla stjäl 
romerna från ett kloster. Även om så kallade "tattare" och 
"zigenare" i litteraturens och musikens värld mycket väl kan 
vara huvudkaraktärer eller rent av hjältar i vissa verk, har 
dessa karaktärer ofta fått symbolisera en motpol till det som 
ickeromer definierat som normalt och civiliserat. Som romsk 
läsare slås man ofta att verklighetens romer och 
verklighetens romska tillvaro lyser med sin frånvaro i många 
av de verk som skrivits om romer. Detta gäller naturligtvis 
inte bara skönlitteratur, utan även olika typer av 
myndighetsskrifter och vetenskapliga verk. Trots detta bör 
man dock ta del av så mycket som möjligt av litteratur, musik 
etc. som handlar om romer, eftersom många verk på detta 
tema är allmänt ansedda som varande goda uttryck för 
europeisk och västerländsk kultur som var och en bör känna 
till.  

Det finns emellertid litteratur som handlar om romer och 
som har skrivits av romer. Ett i svenska medier 
uppmärksammat exempel på detta är Thom Lundbergs bok 
För vad sorg och smärta som i skönlitterär form skildrar 
tillvaron för en resanderomsk familj i 1950-talets Halland. Ett 
annat exempel på skönlitteratur är Ralf Novak-Rosengrens 
och Anita Santessons 5768 visningar på Youtube, som 
handlar om en nutida resanderomsk flicka i Sverige och 
hennes drömmar att sjunga. Vidare finns Katarina Taikons 

skönlitterära serie om den kelderashromska flickan Katitzi, 
om skildrar huvudkaraktärens och hennes familj tillvaro i 
Sverige under 1900-talet. Ser man till andra länder än 
Sverige bör man nämna den kelderashromske författaren 
och pastorn Matéo Maximoff, som skrev ett tiotal romaner 
varav åtminstone två - Ödets makt och Savina - finns 
översatta till svenska. I dessa skönlitterära verk, skrivna av 
romer och om romer, försöker författarna i skönlitterär form 
visa läsaren hur livet gestaltar sig för verklighetens romer.  

För den som dock inte vill eller kan läsa långa romaner finns 
böcker med romska sångtexter och poesi. Ralf Novak-
Rosengrens och Marie Länne Perssons bok Romanifolkets 
visor. 500 år i Norden. Muntlig sång- och vistradition är en 
samling texter och noter musikstycken och sånger som hör 
hemma i den resanderomska musiktraditionen. Boken 
innehåller även en viss information om den resanderomska 
musikskatten. I boken Bi kheresko bi limoresko - Utan hus 
utan grav, till vilken Gunilla Lundgren var redaktör, finns en 
samling texter och noter till romska sånger från olika romska 
traditioner och olika länder. Boken innehåller dessutom ett 
antal dikter av romska poeter. Den romska poeten Papusza - 
eller Bronislawa Wajs  som hon också hette - skrev ett stort 
antal dikter. Många av hennes verk har tyvärr gått förlorade, 
men år 2014 utkom några av dem på svenska i 
diktsamlingen Jag är där vinden är och andra sånger. En 
annan romsk diktsamling som har givits ut på svenska är 
Katarina Taikons Zigenardikter. Den som kan läsa på 
engelska kan med behållning tillgodogöra sig The Roads of 
the Roma: a PEN Anthology of Gypsy Writers vars redaktörer 
är Ian Hancock, Siobhan Dowd och Rajko Djuric. I den boken 
har samlats dikter och utdrag ur skönlitterära verk av ett antal 
romska poeter och författare i ett flertal länder.  

Den som läser blir bildad. Att läsa litteratur om romer som är 
skriven av romer eller att läsa romsk poesi eller romska 
sångtexter är mycket givande. Förutom att få del av själva 
berättelserna får man en inblick i hur romer tillhörande olika 
romska grupper i olika länder tänker om sig själva, sina 
värderingar och sin omgivning samt olika former att uttrycka 
detta. Man får alltså del av romskt tankegods och romskt 
kulturarv. Detta är viktigt, inte minst som motvikt till de 
negativa föreställningar om romer som ges uttryck i många 
litterära och musikaliska verk. Det är också lika viktigt för 
romer som för ickeromer att läsa romsk litteratur. Litteratur 
bär, förvaltar och ger upphov till idéer. Ingen är fullärd. Det 
finns alltid mer att lära, i synnerhet beträffande romer som är 
en världsomspännande minoritet bestående av många olika 
grupper och med många olika perspektiv på romsk identitet.  

av Robert Brisenstam
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Romani benämns inte sällan som romani chib. Men vad 
innebär då detta? Begreppet romani chib innefattar alla 
former av romani-språk. Totalt räknar lingvister, språkvetare, 
att det finns runt 60-talet olika varieteter av romani. Dessa 
olika varieteter har historiskt sett talats i olika regioner och 
länder, men är idag utspridda både inom och utom Europa.  

Romani chibs olika varieteter delas in sju olika grupper:  

Samtliga av romani chibs varieteter är starkt påverkade av 
förhållanden i de regioner de historiskt sett talats. Inte minst 
innehåller ordstammen ett stort antal inlånade ord från 
omkringliggande språk. Några varieteter har uppemot 70 % 
inlånade ord. Alltså sådana som inte är romani. Flera 
varieteter har mycket stor påverkan från andra språks 
grammatik och har under påverkan från omkringliggande 
språk tappat den ursprungliga grammatiken. Romani-
språkens ursprungliga flekterande grammatik härstammar 
från sanskrit, som är föregångaren till många indiska språk. 
Sanskrits grammatik bygger på ett postpositionella 
böjningssystem. Grovt förenklat så innebär det att man böjer 
ord genom att lägga till ändelser på ord, istället för att lägga 
till egna ord före ett annat ord. Som man gör svenskans pre-
positionella böjningssystem. Ursprungligen finns det åtta 
olika kasus, förenklat - böjningar, som gör stora skillnader i 
dess betydelse. Se tabell:  

Som exempel har vi mander och miro från svensk romani.  

Hos oss har de flera av de åtta kasusen försvunnit till följd av 
påverkan från det svenska språket. Kasusens olika ändelser 
skiftar mellan femininum och maskulinum samt plural, men 
det går vi inte in på här och nu. Inom röd parantes ges 

exempel på variation kopplad till sista stycket. I svensk 
romani har ablativ-formen mander bevarats och används 
tillsammans med det svenska språkets böjningssystem. 
Resultatet har blivit ett sammanflätat språk. Detta fenomen är 
vi inte ensamma om i Sverige. Även den romani som talas i 
Storbritannien har utvecklats på ett identiskt sätt, vilket också 
flera andra varieteter gjort. I synnerhet i Västeuropa och i 
kontakt med germanska språk, men även på den Iberiska 
halvön. Varieteter inom övriga dialektgrupper har utvecklats 
väldigt olika. Inte minst i vilken ordning olika ord kommer i 
de olika varieteternas satsbyggnad. 

Grovt räknat kan man utgå från att de olika varieteterna har 
runt 1000 gemensamma ord. Många av dessa härrör från 
språk som talats före man kom till Europa, men även en 
mycket stor del ord som härrör från grekiska. Enligt Peter 
Bakker, som är professor i lingvistik vid Aarhus universitetet i 
Danmark , behöver ett språk ha runt 3000 ord för att kunna 
täcka allmänt vardagstal. Då en varietet kanske bara har runt 
1000 romani-ord måste därför resterande ordförråd bestå av 
låneord från olika språk. Givetvis finns också en del ord som 
är sammansatta av romani-ord, som exempelvis vali-jakkar 
(glasögon) i svensk romani - som är sammansatt av romani-
orden för glas och ögon. Men runt hälften av orden, och inte 
sällan långt fler,  är alltså upptagna från ett stort antal olika 
språk och inte minst deras dialektala ord och uttryck. Därför 
är det som regel mycket svårt för talare av olika varieteter att 
kommunicera på romani i någon högre utsträckning, för att 
inte säga omöjligt. Särskilt då det inte existerar någon ”äkta” 
och ursprunglig form av romani, som inte är uppblandad 
med andra språk. Allt handlar om hur mycket och på vilket 
sätt en specifik varietet av romani har förändrats över tid. 

Då man jämför de urgamla romani-orden i olika varieteter 
och dialekter slås man både av dess likheter och skillnader. 
Inte minst då samma ord kan ha väldigt skiftande innebörd. 
Ett exempel på hur lustigt och fel det kan bli är ordet för ägg 
-  jaro eller aro - på svensk romani. På sinti-romani säger man 
jaro, men jaro betyder också mjöl - som i sin tur heter varo 
på svensk romani. Aro förekommer inte alls på sinti-romani, 
inte heller varo. I Storbritannien och i Finland heter ägg jaro 
och mjöl varo, precis som för oss. Kan det finnas en 
gränsdragning norr om Tyskland? Nej, så är det inte. För att 
komplicera saken ytterligare så förekommer orden aro, jaro 
och varo i många varieteter. Varo betyder alltid mjöl där det 
används och jaro oftast ägg, men inte alltid. Formen aro är 
den mest problematiska. Den finns i ett stort antal varieteter 
där aro betyder ägg, men ibland mjöl. Ibland betyder aro 
både ägg och mjöl. Romani chib och dess varieteter 
fullständigt vimlar av ord som kan leda till missförstånd. Vast 
(hand) avser ibland hela armen och naj (nagel) betyder i flera 
varieteter inte nagel utan finger. Men många ord är nästan 
oförändrade och gemensamma, som tur är om man vill 
försöka sig på att tala med talare av en annan varietet. 

Jon Pettersson

Vad är romanispråket? 
Varieteter och dialekter

Nominativ me jag me (ro) /  (miro)

Vokativ ma mig! mander

Objektiv ma-n mig mander

Dativ man-ge (-ke) till/åt mig to mander

Lokativ man-de (-te) vid/hos mig ve mander

Ablativ man-der (-ter) från/av mig fonn mander

Instrumentalis man-sa (-ha) med mig mé mander

Genitiv m-iro min miro(s)
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Följ oss på Facebook!  -  Facebook.com/frantzwagnerkettanepa

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 minoritetslagsstiftningen.

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.

Frantzwagner Sällskapet

Vi är en öppen organisation och vi har två former av medlemsskap. Som ordinarie medlem innehar man rösträtt och är samtidigt förpliktigad att delta i organisationens verksamhet 
aktivt, i enlighet med våra stadgar. Ansökan om ordinarie medlemsskap skickas till info@frantzwagner.org tillsammans med referenser samt en förklaring i på vilket sätt man kan verka 
inom organisationens verksamhet. Styrelsen behandlar ansökan och beslutar ensam om vem som antas såsom ordinarie medlem. För ordinarie medlem erfordras personuppgifter samt 
e-postadress. Uppgifterna behandlas enligt PUL. Medlemsavgift för ordinarie medlem är 100 kr per person och år. BG: 278-9972

Som stödmedlem saknar man förpliktelser att delta inom organisationens verksamhet, såväl som rösträtt. Ett stödmedlemskap kostar 100 kr per person, eller 200 kr per familj, och år. 
För stödmedlem behövs endast namn och e-postadress, för utskick per e-post. BG: 278-9972
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