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Tattarinventeringen 1943-44 - del 8

I detta nummer går Arvid Bergman vidare i sin 

systematiska genomgång av 40-talets inventering av 

landets ”tattare”. Denna gång går han igenom Skaraborg, 

Blekinge, Kronoberg och Örebro län.  
Sid. 31

Att radera historien - Heymowskis forskning
Under 50- och 60-talet forskade Adam Heymowski på resandes anor och hans slutsats var att 
de härstammade från svenska bönder. Detta har sedan återupprepats i akademisk forskning 
och resulterat i att resandes har ifrågasatts och avfärdats som romanifolk. Arvid Bergman 
har gått igenom Heymowskis proband. Läs vad hans slutsats är. 

Sid. 18  

En artikel om ”rommanespråket” från 1909  

Arvid Ulrich var en nyfiken herre som skrev artiklar och texter om många olika saker. 

Bland dem hade han intresse i hemliga språk och romani. Efter ett möte med en resande 
skrev han och publicerade en kort artikel om hans språk. Vilken slags information ger 

denna artikel? 
Sid. 25

Om ”tartare” i Dalarna på 1600-talet 
Sebastian Casinge har gått igenom de tidigaste kända historiska beläggen för 
romanifolk i Dalarna. Läs mer om hur de framställs i den samtida dokumentationen. 

Sid. 10

Byn Heden - en centralort för resande
I etthundra års tid ar byn Heden utanför Boden en central plats för resande i Norrland. Redan 

på 1850-talet köptes ett torp av en resande och strax därpå blev de kringliggande torpen också 
uppköpta av resande. Släktforskaren Peder Andersson har gjort ett gediget forskningsarbete 

kring resandebyn och dess invånare. Under året kommer denna att publiceras, men redan nu 
kan vi ge en inblick i materialet. 

Sid. 38
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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. 
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Nevopan     Nyheter

I våra två senaste nummer har vi tagit upp en 
minoritetsspråklig satsning och ett förslag till 
handlingsprogram för de nationella 
minoritetsspråken. Båda är delar av ISOF:s 
(Institutet för språk och folkminnen) och dess 
avdelning Språkrådets, arbete. Vår kritik mot 
satsningar på svensk romani har främst riktats 
mot dess anmärkningsvärt dåliga kvalité. I mitten 
av januari skrev vi till ISOFS generaldirektör, 
Martin Sundin, att vi önskade att få ett möte med 
myndigheten. Den 8 juni fick vi slutligen till ett 
möte med Martin Sundin och Språkrådets 
samordnare för minoritetsspråk Anna Gezelius. 
För Sällskapet deltog Jon Pettersson och Robert 
Brisenstam. 

Vår förhoppning inför mötet var att kunna få till 
en konstruktiv dialog där vi, som 
minoritetsspråkstalare och rättighetsbärare, ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande i 
myndighetens hantering av och satsningar 
gentemot svensk romani. Den varietet vi anser är 
vårt egentliga modersmål.  

Mötet började med att ISOF:s företrädare gav en 
bakgrund till språkliga satsningar på romani 
generellt. Den omsorgsordlista vi riktat kritik mot, 
se Drabbrikan nr 18, skrevs först på finska, som ju 
både är minoritetsspråk i Sverige och majoritets-
språk i Finland. Materialet hade spridits brett och 
man angav att den användes dagligen runtom i 
landet. Detta var anledningen till att man valde 
att även översätta materialet till fem skilda 
varieteter av romani. Incitamentet kan tyckas vara 
både lovvärt, och resursbesparande, men oavsett 
det uppenbara symbolvärdet funderade man, 
som vi tolkade det, över vilka effekter satsningen 
faktiskt har gett för enskilda romanitalare. För 
talare av svensk romani kan de inte förväntas vara 

annat än noll och ingenting. Då för att stora delar 
av materialet är fullständigt obegripligt. 

Mötet som varade i en timma fokuserade i hög 
grad på att vi redogjorde för den situation svensk 
romani befinner sig i idag. Vi beskrev historiska 
skeenden, mekanismer och processer samt riktad 
politik och akademiska alster som lett till att 
svensk romani inte sällan idag framställs som ett 
slang- eller förbrytarspråk istället för ett 
minoritetsspråk. Något vi även fått erfara från 
myndighetens egen personal. Dessutom var 
texter på svensk romani fram till helt nyligen 
katalogiserade som slang på ISOF:s hemsida. 

Vi underström att romani som har talats i Sverige 
sedan århundraden har sammanflätats med 
svenskan, vilket påminner om hur jiddish har 
utvecklats av hebreiska och tyska. Oavsett hur 
svensk romani klassificeras inom lingvistiken så är 
det en etnisk minoritets språk och en del av det 
svenska kulturarvet. Såväl dess talare som språket 
självt faller därmed inom fler delar av ISOF:s 
uppdrag än själva språkvården, vilket vi menade 
att man måste ta till fasta på. 

ISOF:s företrädare föreföll ta till sig av vad som 
framlades vid mötet. De ställde en rad relevanta 
motfrågor efter olika delar av anföranden.  

Mötet avslutades med att vi underströk att vi ser 
fram emot vidare dialog som kan leda till att vi 
kan uppnå en samsyn kring hur myndigheten kan 
och bör arbeta med svensk romani. Detta för att i 
framtiden skapa förutsättningar för att talarna ska 
kunna använda sig av, förkovra sig i och utveckla 
sitt språk. Under hösten kommer vi att fortsätta 
vår dialog med ISOF.  

Jon Pettersson

Möte med ISOF och Språkrådet
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Konferens på RomnoKher 
i tyska Mannheim 

I april 1971 hölls den första internationella romska 
världskongressen. Kongressen, som ägde rum 
utanför London, finansierades av den indiska staten 
och Kyrkornas världsråd och bestod av ett antal 
romska människorättsaktivister från olika länder i 
världen. På kongressen antog man den nuvarande 
romska flaggan, bestående av ett rött hjul med 
sexton ekrar på en delad botten i blått och grönt. 
Kongressen bestämde även att alla romer skulle 
kallas ”roma” (på svenska ”romer”) oavsett egna 
självbenämningar, att den 8 april varje år skulle vara 
den romska nationaldagen, eller den internationella 
romadagen, som den också kallas, samt att sången 
”Gelem, gelem” (på svenska ”jag har vandrat, jag 
har vandrat”) skulle vara alla romers hymn. 

För information kring Londonkonferensen 
rekommenderas en intervju med människorätts-
aktivisten Grattan Puxon på RomArchives och 
Europarådets faktablad Institutionalisation and 
Emancipation. 

I april månad 2021 firades på många håll i världen 
50-årsjubileet av den första internationella romska 
världskongressen. Ett av firandena ägde rum den 7 
april i form av en digital konferens på den virtuella 
plattformen Zoom, som arrangerades av det romska 
kulturcentret RomnoKher i tyska Mannheim. En 
tongivande konferensdeltagare var EU-
parlamentarikern Romeo Franz, som kommer från 
Tyskland, tillhör den romska grupp som kallas sinti 
och som representerar de gröna i EU-parlamentet. 
Jon Pettersson och jag deltog i konferensen å 
Frantzwagner Sällskapets vägnar och var de enda 
resande som deltog. Därutöver deltog många 
människor som tillhörde grupperna sinti, 
romanichal och arli.  

Konferensens huvudämne var n om begreppet 
”rom” eller ”roma” skall fortsätta användas som 
generell benämning på alla romska grupper oavsett 
egna självbenämningar eller om man skall försöka 
utarbeta en ny paraplybenämning. Jon Pettersson 
förespråkade i sitt inlägg att man borde använda 
begreppet ”romani manusch” eller ”Romani 
people” som paraplybegrepp. ”Romani manusch” 
och ”Romani people” betyder i detta sammanhang 
”romanifolk” och betecknar både grupper och 
individer. Romeo Franz förklarade för konferens-
deltagarna att en paraplybenämning behövs, inte 
minst i politiska sammanhang. Han sade vidare att 
paraplybenämningar som exempelvis ”rom” eller 
”roma” å ena sidan inte konkurrerar med olika 
romska gruppers egna självbenämningar men att 
de egna självbenämningarna å andra sidan också 
måste respekteras och vara kända, bl.a. för att visa 
att det finns en kulturell och språklig mångfald inom 
den romska minoriteten.  

Under konferensen uttrycktes – framför allt i 
konferensens chattforum – stor frustration bland 
framför allt sinter att behöva kallas ”rom”, eftersom 
de upplever att detta bidrar till ett osynliggörande 
av västeuropeiska romska grupper, eller än värre att 
grupper som t.ex. sinti härigenom missuppfattas 
som varande undergrupper till romer som använder 
begreppet ”rom” som självbenämning. Vissa 
konferensdeltagare verkade även tro att det råder 
konkurrens mellan paraplybenämningar och 
gruppers självbenämnignar. En särskild problematik 
som belystes under konferensen var det sorgliga 
faktum att icke-romer, myndigheter och EU-
institutioner tenderar att definiera exempelvis 
begreppet ”rom” och de människor som de 
uppfattar som ”romer” främst utifrån sociala och 
ekonomiska kriterier istället för kulturella och 
språkliga sådana och därför missuppfattar personer 
och grupper med romanibakgrund..  

Robert Brisenstam 

Rapportering: Den internationella romadagen

https://www.romarchive.eu/en/collection/interview-with-grattan-puxon-first-world-romani-congress/
https://rm.coe.int/institutionalisation-and-emancipation-factsheets-on-romani-history/16808b1c61
https://rm.coe.int/institutionalisation-and-emancipation-factsheets-on-romani-history/16808b1c61
https://www.romarchive.eu/en/collection/interview-with-grattan-puxon-first-world-romani-congress/
https://rm.coe.int/institutionalisation-and-emancipation-factsheets-on-romani-history/16808b1c61
https://rm.coe.int/institutionalisation-and-emancipation-factsheets-on-romani-history/16808b1c61
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Internationell högnivåkonferens och 
romadagsfirande i Europaparlamentet 

Den 8 april 2021 firades i Europaparlamentet i Bryssel 50-årsjubileet av den första internationella romska 
världskongressen. Firandet antog formen av en högnivåkonferens, det vill säga en konferens som samlade 
deltagare från högre nivåer i samhället, t.ex. EU-kommissionärer och EU-parlamentariker, representanter för 
regeringar och EU-institutioner (däribland Europaparlamentets talman David Sassoli), höga företrädare för 
civilsamhället och inte minst prominenta och tongivande romska människorättsaktivister från många olika 
länder.  

Konferensen arrangerades av Europaparlamentet med EU-parlamentarikern Romeo Franz, som är sinto från 
Tyskland, i spetsen. Konferensen hölls på grund av coronapandemin inte på plats i Bryssel utan via Facebook 
och gick till på så vis att alla konferensdeltagare på begäran av arrangörerna via e-post försåg konferensen 
med videoinspelade tal. Konferensen gick under parollen ”We are Europeann Romani People! Equal and 
Diverse!” (på svenska ”Vi är europeiska romer! Jämlika och olika!”). Konferensen sändes den 8 april 2021 på 
en särskild Facebooksida och kan fortfarande ses under följande internetlänk  

I slutet av konferensen häll jag ett tal om gräsrotsaktivismens betydelse för förverkligandet av politik rörande 
inkludering av romer och jämlikhet. Jag nämnde bl.a. att individen, människan, är kärnan i alla sammanhang 
där mänskliga rättigheter berörs. Politik och åtgärder som vidtas i förhållande till den romska minoriteten kan 
inte lyckas utan romskt deltagande från början. Gräsrotsaktivism måste ha som mål att ena alla människor i ett 
samhälle och bidra till jämlikhet och rättvisa för alla oavsett bakgrund. Detta förtar dock inte samhällets ansvar 
att försäkra var och en möjligheten att komma i åtnjutande av sina mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter.  

I det späckade konferensprogrammet varvades inlägg kring vad som hände och diskuterades på den första 
internationella romska världskongressen utanför London i april månad 1971 med tal om den situation som 
dagens romer befinner sig i. Olika frågor belystes ur såväl positiva som mer problematiserande synvinklar. 
Perspektiven belyste allt från grundläggande och tidlösa principiella, kulturella och filosofiska frågor till 
konkreta och aktuella samhällsfrågor. Fram trädde bilden av en minst fem decennier gammal 
människorättsrörelse att räkna med och som i sina led kan visa upp flera generationer aktivister, politiker, 
kulturpersonligheter, tänkare, akademiker och tjänstemän. Alla med fokus på den världsvida romska 
minoriteten och många med romsk bakgrund.  

Konferensen var mycket professionellt genomförd och innehöll förutom många givande tal även 
videoinspelade musikframträdanden. Det digitala och förinspelade genomförandet innebar att konferensen 
och firandet av den internationella romadagen kunde genomföras och att inga talare överskred sin utmätta 
talartid. Tyvärr innebar det förinspelade digitala genomförandet å andra sidan att deltagarna inte kunde 
mingla och nätverka med varandra, vilket är något av det allra viktigaste som kan ske på en konferens. 

Robert Brisenstam 

https://fb.me/e/2gn8RabqO)
https://fb.me/e/2gn8RabqO)
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Internationell högnivå-dialog 
om romers situation på 
västra Balkan och i Turkiet 

Under vårvintern blev jag av kultur- och 
demokratiminister Amanda Lind förordnad att ingå i 
Regeringskansliets romska referensgrupp från och 
med den 1 mars 2021 och tills vidare, dock längst 
till och med den 30 juni 2022.  

Inom ramen för detta uppdrag fick jag möjlighet att 
delta i en digital konferens som gick under namnet 
”COVID-19 one year on - The Socio-Economic 
Impact of the Pandemic on Vulnerable Roma in the 
Western Balkans and Turkey”, vilket översatt till 
svenska betyder ”Ett år in i COVID-19: pandemins 
socioekonomiska inverkan på utsatta romer på 
västra Balkan och i Turkiet”. Konferensen 
arrangerades av Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för grannskapspolitik och 
utvidgningsförhandlingar, FN:s utvecklingsprogram, 
Europarådet, Världsbanken, Roma Entrepreneurship 
Development Initiative och Roma Active Albania. 
Moderator var Zeljko Jovanovic, direktör på Open 
Society Foundations, Roma Initiative Office och själv 
rom.  

Konferensen, som ägde rum den 21 april 2021, var 
en så kallad högnivå-dialog där ett antal statsråd 
från länder i sydöstra Europa deltog tillsammans 

med representanter för arrangörerna och 
representanter för vissa organisationer från 
civilsamhället. Diskussionen kretsade på ett givande 
och professionellt sätt kring de sociala och 
ekonomiska frågor som berör romer i sydöstra 
Europa och hur dessa frågor skall hanteras. 
Arrangörerna och deltagarna gav visserligen en 
imponerande tyngd åt konferensen och dess 
program och man fick intrycket av att alla 
inblandade anstränger sig för att komma till rätta 
med de utmaningar som romer i sydöstra Europa 
möter i sitt dagliga liv. De flesta talare på 
programmet var dock varken representanter för 
civilsamhället eller för den romska minoriteten i 
någon form. Därtill tillmättes mer principiella frågor 
såsom kulturella och språkliga aspekter inte något 
större utrymme. Detta kanske berodde på 
konferensens väldefinierade fokus. Å andra sidan 
hade konferensen definitivt berikats av större 
deltagande av representanter från civilsamhället, i 
synnerhet romska organisationer, samt att kultur och 
språk fått mer utrymme. Olika länders och 
internationella organisationers politik och åtgärder i 
förhållande till romer kretsar ofta kring sociala och 
ekonomiska frågor på bekostnad av de språkliga 
och kulturella frågorna, istället för tillsammans med 
dessa frågor. Att i högre utsträckning sammanfläta 
språk och kultur med sociala och ekonomiska frågor 
brukar dock ge en mer mångfacetterad och givande 
diskussion i frågor som rör romer.  

Robert Brisenstam 

Romaniteams avslutat 

I april meddelade Arvsfonden sitt beslut att avsluta 
projekt Romaniteams, det boxningsprojekt som 
ägdes och drevs av SGBF (Stockholms och 
Gotlands boxningsförbund) med som hade fokus 
på ungdomar med romsk bakgrund inom 
boxningen. Projektet hade sedan början kantats av 
en rad bekymmer av skiftande karaktär. Det fanns 
brister i kommunikationen och en avsaknad på vissa 
grundläggande och nödvändiga rutiner. Pandemin 
gjorde också sitt. Med tiden blev bekymmerna allt 
större och gjorde så att SGBF inte kunde rapportera 
till Arvsfonden för projektår 1, vilket var ett krav.  

Följden blev att flera personer som planerat tre års 
verksamhet med fokus på våra ungdomar nu står 
utan finansiering. Det drabbar således både 
organisationer och enskilda. Vi hoppas att idén att 
stärka ungdomar, som ligger till grund för projektet, 
ska leva vidare inom boxningen. Kanske någon 
rentav kan plocka upp stafettpinnen och driva det i 
grunden ytterst lovvärda projektet vidare? Hur det 
blir med den saken får framtiden utvisa. Men i så fall 
hoppas vi att det då enbart involverar personer som 
ser bortom sig själv och enbart verkar utifrån ett 
rent intresse i projektets målgrupp. 

Jon Pettersson 
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Dialoger kring det framtida Förintelsemuseet  
Ett museum om Förintelsen ska inrättas i Stockholm under nästa år och i maj månad har Sällskapets 
företrädare deltagit vid samråd och dialogmöten med myndigheterna Forum för levande historia och Statens 
historiska museer. Förintelsemuseet ska ligga under historiska museet, men Levande historia som är experter 
på Förintelsen är i nuläget med i processen att insamla bl.a. vittnesmål.  

Våra läsare är nog väl medvetna om att de resande i Sverige utpekades som icke önskvärda människor under 
förkrigstiden. De utmålades som en samhällsbörda och utgjorde sammantaget en ”tattarplåga”. Den samtida 
svenska politiken, rasbiologin och mediarapporteringen var ganska direkt identisk med den tyska. Dessutom 
uttryckte sig nästan ordagrant på samma sätt i de båda länderna när man talade om de grupper som 
sedermera blev föremål för Förintelsen. De människor som av olika skäl inte ansågs vara önskvärda mördades 
inom naziregimens ockuperade territorier, i Sverige utsattes landets motsvarande kategorier för en mängd 
övergrepp. Fog för att kunna göra så fann man i samma anledningar som i Tyskland. Nämligen rasbiologi och 
att utpeka ”asocialt leverne”, kriminalitet och andra dåliga egenskaper som ärftliga. 

Sverige blev som bekant genom sin neutralitet aldrig direkt involverade i andra världskriget, ändå utsattes 
människor i Sverige för en mängd övergrepp. Detta har man i efterkrigstiden inte velat tala om, men vi som är 
efterlevande till offren för en sådan politik lyfter denna dolda svenska historia. Den som vi anser är en svensk 
del av Förintelsen. Den enda skillnaden mellan Sverige och Nazityskland, menar vi, är att man i Sverige inte 
samlade in människor i läger och mördade dem — i övrigt gick man likadant tillväga. Människor utsattes för 
samma slags tvångsåtgärder som i Tyskland, nämligen sterilisering, omhändertagande av barn och 
internering — vilket ledde till i en närmst kulturell och språklig utplåning för landets inhemska romanifolk — de 
resande. 

Vid våra möten har vi påtalat vikten av att en gång för alla synliggöra den svenska kontexten som en del av 
Förintelsemuseet. 

Redaktionen

Nytillträdd sekreterare 

I år hölls årsmötet på distans via zoom, vilket visade 
sig vara ett lyckat koncept i dessa tider då vi inte 
kan träffas fysiskt. Kvar på ordförandeposten sitter 
Jon Pettersson och som kassör Jonas Wilson-Stoltz. 
Hans Gyllenbäck-Berg, som varit vår sekreterare 
sedan 2015, meddelade under senvintern att han 
inte längre ställde sig till förfogande för omval. 
Dock finns han fortfarande med i Sällskapets 
ledning. Efter en tid trädde en lämplig kandidat 

fram och erbjöd sig att ikläda sig sekreterarerollen. 
Stämman tackade Hans Gyllenbäck-Berg för hans 
oerhörda engagemang och röstade enhälligt för 
den nyatillträdande sekreteraren Rebecca 
Svensson, som vi skrivit om i Drabbrikan nr 7. Till 
vardags arbetar hon som enhetschef inom 
socialtjänsten och parallellt med det föreläser hon 
och utbildar tjänstepersoner vid socialtjänsten 
runtom i landet. Vi hälsar Rebecca, som vår första 
kvinnliga styrelsemedlem, varmt välkommen! 

Frantzwagner Sällskapets styrelse
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Ava te prinscha marre ranndrepangre -
Bli bekant med våra skribenter -

I våra senaste två nummer har vi kunnat läsa recensioner skrivna av Peter Bakker. Den först var om ISOF:s 
omsorgsordlista och den andra om en bok om irländska resandes språk. Den undertecknade skribenten är 
sannolikt inte känd för gemene man — åtminstone inte så länge man inte har ett intresse i språkforskning. 

Peter Bakker är lingvist. Närmare bestämt är han professor i lingvistik och 
har många års erfarenhet av forskning på olika språk. Däribland 
blandspråk eller sammanflätade språk, eller mixed languages, och språk 
som kallas pidgin eller kreolspråk. I detta forskningsfält är han en 
internationellt välkänd forskare. Bland de språk han har forskat på 
genom åren finner vi romani. Han har skrivit om både flekterande och 
sammanflätad romani sedan 90-talet. Under sin karriär har Bakker hittills 
hunnit med omkring trehundra språkvetenskapliga publikationer. I dem 
skriver han ofta om de språkliga fenomen som har uppstått då 
människor har olika språk kring sig och talar dem dagligen. Exempelvis 
kan talare behålla vokabulären från språk 1 men ersätta dess grammatik 
med den från språk 2. I några fall blir utvecklingen omvänd, 
grammatiken behåller man och vokabulären ersätts. Ibland utvecklas en 
salig blandning av både ord och grammatik från två skilda språk. Utifrån 
vårt perspektiv, som talare eller bärare av svensk romani, är Bakkers 
forskning högintressant. Den ger oss möjlighet att se hur olika 
blandspråk har utvecklats på olika platser i världen då människor har 
talat olika språk. Ett sådant språk är det kanadensiska Michif, som är en 
blandning av franska och indianspråket Cree. 

Bakker är född, uppvuxen och skolad i Holland men bor sedan tjugo års tid i danska Århus där han undervisar 
och forskar vid universitetet. Hans texter är oftast skrivna på engelska, men även på nederländska/holländska, 
danska, tyska och franska och ytterligare något språk. Under senare år har han varit en återkommande 
skribent på lingblog.dk,, som är en danskbaserad lingvistikblog med en internationell läsarkrets och inlägg 
på dansk, engelska, tyska, nederländska/holländska och frisiska. Han ingår också i dess redaktion. Utanför sin 
yrkesroll är han också aktiv på Instagram med något helt annat än språk. Han har uppmärksammat ett 
fenomen som tycks vara typiskt för vissa städer, däribland hans hemstad Århus. Under Instagramkontot 
matresses_of_aarhus publicerar han — i stort sett dagligen — fotografier på sängar, men inte vilka sängar som 
helst. Det är sängar som människor rätt och slätt bara har ställt ut på gatan framför sina bostäder mitt i 
centrala Århus, förmodligen i samband med en möbeluppdatering eller flytt. I denna Danmarks andra största 
stad tar han sig runt på sin cykel och förevigar denna lustiga företeelse med sin mobilkamera. Såväl hans 
Instagram som lingoblog.dk är väl värda att både besöka och följa.

Bild: Ib Sørensen, Aarhus.

http://lingblog.dk
http://lingblog.dk
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Om ”tartare” i Dalarna under sextonhundratalet

1512 gästades Stockholm av trettio familjer på resa som ”sades wara aff Klene Egiftii land”. Det anses allmänt 
vara första belägget för romanifolk i Sverige. Den första benämningen i svenskan blev efter tyskt förebild 
”tatra”, senare ”tartare” eller ”tattare”. 

För de dryga hundra år som följde är källorna få och magra. Förutom en del passärenden kan källäget 
sammanfattas ”utan konflikt, inga historiska dokument”. Men domböcker från femton- och tidigt 
sextonhundratal är sparsamt bevarade och landskanslierna - vars arkiv är värdefulla för senare perioder - 
inrättades först 1634. Kyrkböckerna lämnar få besked eftersom prästerna till 1686 var förbjudna att befatta sig 
med ”tartare”. 

Ändå existerar belägg från hela landet, men de är fragmentariska och svåra att binda samman. Invandringen 
skedde inte vid ett enstaka tillfälle utan i mindre grupper enligt samma mönster som romska grupper spridit 
sig norrut genom Västeuropa under senmedeltid och tidigmodern tid. De personnamn som förekommer är i 
allmänhet svenskklingande, patronymikon är vanliga och egentliga yrkestitlar lyser med sin frånvaro. Dåtidens 
”tartare” tycks ha rest familjevis i större sällskap över vidsträckta områden, i vissa fall hela Norden. De beskrevs 
ofta i svepande ordalag som gudlösa följen som bedrog allmogen, spådde och stal, och de misstänktes dra 
löst och onyttigt folk till sig. På grund av hur källäget ser ut kan man bara spekulera i om det ens finns ättlingar 
till denna den allra tidigaste invandringen i Norden. Men eventuella ättlingarna ska i så fall sökas bland senare 
tiders svenska och norska resande samt finska kalé-romer. 

Först under sextonhundratalets andra hälft blir källorna fler och rikare. Från denna tid kan man med säkerhet 
knyta de ”tartare” och ”zigenare” som nämns i källorna till senare tiders resande. Påfallande många bär nu 
tyskklingande namn, även om rent svenska namnformer förekommer, och uppger sig inte sällan vara födda 
utanför det egentliga Sveriges gränser. Männen benämns inte längre enbart som ”tartare” eller ”zigenare” 
utan även som soldater, trumslagare eller häktmakare, titlar som allt oftare ersätter vad man skulle kunna kalla 
etnicitetsbeteckningar. De flesta männen hade tjänstgjort i den svenska armén och i flera fall kan man anta att 
de rekryterats på kontinenten. Parallellt med denna utveckling blir en del av männen borgare i småstäder som 
Gränna, Hjo och Vimmerby. Där fick de oftast burskap som häktmakare, det vill säga kringresande 
småhantverkare som arbetade i metall och bland annat tillverkade häktor som höll samman kläder. Att vara 
antagen som borgare i en stad tycks ofta bara ha betytt att man betalade skatt till staden i utbyte mot pass, 
men i några fall är det känt att häktmakarna även ägde hus. Under sjuttonhundratalets första hälft drabbades 
dessa släkter av de deportationer som riktades mot ”tartare” och ”zigenare”, men några familjer blev kvar eller 
återvände efter en tid till Sverige. Det är dessa familjer som gång på gång dyker upp som förfäder till senare 
tiders resande och bildar en slags inre kärna i de resandes genealogi. 

Om man riktar blicken mot landskapet Dalarna - där jag just nu leder ett projekt om historiska spår av den 
nationella minoriteten romer - så ser man ett liknande mönster som i övriga landet. Dalarna nämns redan 
1577 i en skrivelse från Johan III till ståthållaren i Stockholm. Då skulle hälften av ett parti ”tattare” skickas 
genom Västerås till Dalarna för att deporteras till Norge. Den andra hälften skulle föras genom Västergötland 
till norska gränsen. Man skulle strängt upplysa dem ”att om the någen tijdh komme her in i Rijketh, Dhå skole 
the allesammen bliff:e hengde opp”. Ingenting mer är känt om denna deportation. 
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Det första säkra belägget är från 1622 då Västerås domkapitel behandlade en anklagelse mot kyrkoherden i 
Åls socken, Laurentius Erici Angermannus. Han anklagades för att ha brutit mot ärkebiskop Laurentrius Petri 
dekret om att prästerna i landet var förbjudna att befatta sig med ”tartare” - Laurentius Erici hade nämligen 
"emot ordination begraffuit en Tartare”. ”Tartarnes folk” hade för begravningen givit Åls kyrka fem daler. För 
denna överträdelse dömdes Laurentius att böta till stiftet. Även församlingsborna som hjälpt sin präst 
bötfälldes och de fem daler som ”tattarna" skänkt Åls kyrka skulle istället tillfalla domkyrkan. Kyrkoherde 
Laurentius klarade sig förhållandevis lindrigt undan. Sämre gick det för hans kollega Ericus Petri 
Munketorpensis i Dingtuna i Västmanland som blev avsatt 1597 efter att ”gjort de uppenbara Guds föraktare 
tattarne tjenst med Altanens [Altarens?] Sacraments utdelande påskadag och annandag” (citerat efter Etzler). 

Efter 1622 känner jag i dagsläget inte till belägg för ”tartare” eller ”zigenare” i Dalarna förrän 1699. Men det är 
troligt att landskapet besöktes under tiden dessemellan. Ett förhör i Södertälje 1660 med några häktmakare 
från Trosa kan i sammanhanget nämnas. Häktmakarna berättade om en efterlyst man som kallades Olaum 
Maoni och som i ”vandringshopen” hette Carolus fast hans rätta namn var Jöns. Denne var en häktmakare 
som varit värvad soldat men rymt med sina knektpengar. Han hade hängts i Kopparberget men lyckats 
undkomma (!) och sedan erbjudit sig att bli bödel i Uppsala. Strax innan han skulle utföra den första 
avrättningen hade Olaum Maoni rymt från sin tjänst. Häktmakare och skarprättare förekommer påfallande ofta 
tillsammans med ”tartare” och ”zigenare” i källorna och det är mycket svårt att reda ut var de exakta gränserna 
går mellan grupperna.  

Falun vid sekelskiftet 1700. Byggnaden märkt ”curia” är stadens rådhus. Ur Suecia antiqua.

Så till 1699 då ett parti ”löst folk” som strövade genom landet greps i Mora och skickades till Falun. Där 
förhördes de i rådhuset om vilka de var och vad ärende de hade i orten. Läser man förhören noga 
utkristalliserar sig tre familjekonstellationer bland de tjugotvå gripna personerna. 

En ung man vid namn Fredrik Lorentz sa sig vara tjugosex år gammal. Han berättade att han var kommen från 
Skåne och visade ett pass där det stod att han varit trumslagare i tio års tid. Passet var utfärdat för resa att 
besöka en ”skyldsfrände”. Fredrik förklarade att ”skyldsfränden” var hans bror Peter Lorentz som tjänade 
under fotfolket i Jämtland. När Fredrik greps hade han haft en sabel, en bössa och en karbin. Karbinen hade 
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han fått som en del i ett hästbyte och vapnen passar väl in på hans militära bakgrund. Fredrik lämnade en del 
uppenbart felaktiga tidsangivelser, till exempel att han skulle ha gift sig femton år tidigare. Om detta stämde 
skulle han ha varit elva år vid giftermålet, dessutom var Fredriks pass formulerat som om han var ogift. Fredrik 
blev tillfrågad vilka språk han talade och han svarade svenska och tyska, Det sistnämnda kunde han eftersom 
han var född i Stettin, huvudstad i Svenska Pommern (nuvarande Szczecin i Polen).  

Fredriks hustru Britta Kaspersdotter berättade att hon var född vid Karlstad och bekräftade att de var på resa 
för att uppsöka svågern Peter Lorentz. Kände hon sin svåger? Hon hade sett honom i Skåne efter att hon blivit 
gift och sa att Peter tjänat som soldat i Jämtland i upp emot tjugo års tid. Även Britta fick frågan vilka språk 
hon talade: 

”Tillspord om hon kunde något annat språk än swänska, tillstod hon sig kunna des morsmåhl, och tå man 
frågade henne några ord på swänska huru de i mohrsmålet lyda skulle, märckte man dhe sådant wara som 
Zigeuneur pläga bruka eller det dhe gement kalla Rothwälska som hon det också nämbde”.

Detta är ett av de allra äldsta beläggen i Norden för vad som måste avse romani. ”Morsmålet” eller 
”rotvälskan” sa Britta att även hennes man kunde, trots att han nekat till detta. Hon fick sedan frågan om hon 
kunde spå och signa, något hon i sin tur nekade till. 

Sedan hördes deras son Erik, en pojke som sa sig vara nio år gammal. Rätten fann det osannolikt och menade 
att han med säkerhet var minst tretton-fjorton år. Hans historia stämde i övrigt med föräldrarnas och han 
”kunde ock sitt särskilta språk, som han kallade mohrmåhl eller Rotwälska”. Detta språk sa Erik att alla i hans 
medfölje kunde tala, även hans farmor och faster som var med när de greps i Mora.  

I följet ingick även änkan Anna Dordi som berättade att hennes man Didrik Klasson hade varit trumslagare i 
Halmstad. Hon berättade att hennes mor varit ”tattare” men att fadern varit ”svensk soldat”, fast vilket folk, 
landsort eller regemente han tillhört var henne obekant. Hennes föräldrar hade gift sig i Hjo men själv var hon 
född i Glückstadt i Schleswig-Holstein. Hon medgav att hon kunde rotvälska som hennes mor lärt henne. 
Anna Dordis bror Ivar Jonsson sa att han var trettiosex år gammal och att han antagits till trumslagare vid 
sjutton eller nitton års ålder. Han hade tjänat i sex år då han utnämndes till korpral. Han sa sig sedan ha blivit 
sårad i fält, men kunde inte berätta hur eller var detta skulle ha hänt. Han stapplade och rätten trodde inte att 
han tjänat i det militära överhuvudtaget. Man tvivlade på hans uppgifter och började pressa honom med 
frågor om hur ett regemente är organiserat. Ivar föll då omkull och svimmade, uppenbarligen för att slippa 
besvara fler frågor. 
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Den äldste mannen i en tredje familjekonstellation hette Henrik Henriksson. Han sa sig vara omkring sextio år 
gammal och född i Hjo. Henrik visade ett pass utfärdat i Hjo och uppgav att han var på resa till Jämtland för att 
uppsöka sin son Lars som skulle vara dragon under major von Schaars kompani. Med sig hade han sin hustru 
Maria Larsdotter, dottern Agneta och sonen Per med hustrun Margareta Johansdotter och deras barn. De var 
allesammans från Hjo. Per Henriksson berättade att han inte hade något yrke utan att han reste omkring 
landet och handlade med hästar. Han sa att han kunde göra häktor, men att han lämnat sina verktyg kvar i Hjo. 

* 

Sammanfattningsvis: det ”lösa partiet” utgjordes av tre storfamiljer där flera av männen sa sig ha tjänat i det 
militära. Flera var trumslagare, ett yrke som är vanligt bland sexton- och sjuttonhundratalets ”tartare”. De tycks 
alla ha varit knutna till Hjo på något vis. Två personer uppgav sig vara födda på andra sidan Östersjön, i 
Glückstadt och Stettin. Förutom svenska och i något fall tyska talade de ”morsmål” eller ”rotvälska” som rätten 
kände igen som ”zigenarnas” språk. En kvinna berättade att hennes mor varit ”tattare”, men hennes far ”svensk 
soldat”, formuleringar som påminner om sådana man finner i deportationsärenden under sjuttonhundratalet. 
Vad följet livnärde sig av på resan framgår inte, men i förbigående nämns hästbyten och hästhandel. Av 
rättens frågor anar man att kvinnorna misstänktes för att spå och signa. Det var en vanlig anklagelse mot 
"tartare" i äldre tid, i synnerhet mot kvinnorna. Även om anklagelsen har stereotypa drag så finns det stöd i 
källorna för att spådom och signeri varit näringsfång bland flera andra. 

* 

Vad är känt från andra källor om de som förhördes i Falun? Ganska mycket: låt oss börja med den bror som 
Fredrik Lorentz sa sig vilja uppsöka. Uppgiften att Peter Lorentz tjänstgjorde som soldat i Jämtland var 
knappast sann för bara några dagar efter förhöret i Falun döpte Peter Lorentz sin dotter Anna Maria i 
Söderbärke, inte långt ifrån Falun. I födelseboken sägs Peter och hans sällskap vara ifrån Hjo. Peter reste med 
sin bror David Lorentz, sin hustru Susanna Hansdotter Wismar och svågern Henrik Hansson Wismar - 
släktnamnet Wismar antyder att även detta syskonpar var födda i de svenska provinserna på andra sidan 
Östersjön. Peter kan inte knytas till Jämtland, men däremot är han belagd i Hjo under 1690-talet. Hjo var alltså 
en av de småstäder där ”tattare” tidigt blev antagna som borgare och som vi har sett refereras i förhören 
återkommande till just Hjo. Kanske var uppgiften att Peter Lorentz var soldat i Jämtland ett försök att 
rättfärdiga varför man befann sig i denna del av landet, inspirerad av Henrik Henrikssons liknande berättelse 
om sin son. 

Peter Lorentz (även Lorensson, Larsson och Lind) är en nyckelperson i de resandes historia och tidigast 
belagd 1691. Hans far Kristian Lorentz var enligt uppgift soldat under Grothusens värvade regemente och 
stupade i slaget vid Lund 1676. Modern Elisabet Andersdotter uppgav att hon var född i Riga men sa också 
att hennes far bott på Ladugårdslandet i Stockholm. Peter föddes sannolikt på 1670-talet och var under sitt liv 
häktmakare och borgare i Hjo, Alingsås och Södertälje samt trumslagare vid livgardet i Stockholm. I flera 
källor kallas han uttryckligen ”zigenare” och ”tartare”, till exempel när han på sjuttonhundratjugotalet 
deporterades med sin stora familj till Norge. Han förvisades tillsammans med Per Jönsson Hellbom Lindgrens 
familj, ytterligare en nyckelperson i resandesläkternas historia. Deportationen har beskrivits utförligt av såväl 
Etzler i Zigenarna och deras ättlingar i Sverige (1944), Heymowski i Swedish ’travellers’ and their ancestors 
(1969) som Minken i Tatere i Norden før 1850 (2009). Sista spåret efter Peter Lorentz är från 1738 när han blev 
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far till tvillingar i Kisko i Finland. Han kallas då ”gammal båtsman” och ”tartare” och när det ena barnet kort 
därpå dör kallas familjen ”Zianer” (”zigenare”) i dödsboken. 1743 är hans unga änka dopvittne i Stockholm vid 
hans sons giftermål, så Peter måste ha avlidit omkring 1740, kanske i Finland. 

Även Anna Dordi som nämns i förhören förekommer i litteraturen om resande. Hennes man kallas i andra 
källor för Didrik Larsson Smello och var trumslagare från Glückstadt.. Parets son Fredrik, som gick under 
namnen Wimmercrantz och Svenske, var en tid fältväbel och vistades mycket i Norge. Han förekommer i Anne 
Minkens Tatere i Norden før 1850 och avrättades 1748 för att ha spridit ut falska rykten om konung Fredrik I. 
Systern Elisabet sammanlevde en tid med den i litteraturen kände Jakob Helsing (se nedan). Brodern Didrik 
Didriksson Meldau var en tid borgare i Alingsås och är eventuellt stamfar för den stora resandesläkten 
Melldahl i Sverige och Norge. Fredrik, Elisabet och Didrik var alla med vid förhören i Falun. 

Henrik Henrikssons familj från Hjo i Västergötland har jag däremot inte lyckats identifiera. Uppgiften att hans 
son Lars Henriksson var dragon i Jämtland för tankarna till två bröder Lars och Henrik som återfinns i 
generalmönsterrullan för just Jämtlands dragonregemente 1682. Båda bröderna sägs vara födda i 
Västergötland av ”tattareföräldrar”, så möjligen rör det sig om samma familj. Per Henrikssons hustru Margareta 
Johansdotter är sannolikt en syster till ”zigenaren”, ”tartaren”, soldaten och häktmakaren Lövert Johansson. 
Lövert var borgare i Hjo, Alingsås, Linköping och Simrishamn. Genom sonen Kasper Klarin har Lövert många 
ättlingar bland norska resande. 

”Morsmålet” - ett av de äldsta beläggen för romani i Norden 

I förhören 1699 omnämns ett språk som talarna själva kallar ”morsmål” och ”rotvälska”. Med det sistnämnda 
bör nog förstås ett hemligt språk i största allmänhet, inte den rotvälska som talades av kringresande grupper i 
Nordeuropa och som knappast varit ett ”modersmål” för någon. Det är intressant att konstatera att rätten 
kände igen språket som det som ”zigenarna” använde. Det tyder på att romani inte var någon okänd 

I Norra Vånga i Västergötland föddes 1696 två ”vandringsbarn”, bland annat Peter Lorentz 
dotter Britta. Dopfaddrar var David Lorentz och Lövert Johansson med flera ”af samma folcket”. 
Drygt trettio år senare föddes Peters son Kristian i Björklinge i Uppland 1727. Fadern kallas 
”hechtmakaren eller Ziegenarn” Peter Lorentsson ”ifrån Örebro”.
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företeelse i Falun vid denna tid och är kanske ett indirekt belägg för att ”tartare” och ”zigenare” var mera 
vanligt förekommande än vad källorna antyder. Hade det rört sig om ett enstaka omnämnande utan 
sammanhang hade man kunnat misstänka att det verkligen var rotvälska som avsågs, men förutom att 
kopplingen till ”zigenare” görs redan i förhören så kan Peter Lorentz familj knytas till flera av de sparsamma 
belägg som existerar för romani i äldre tid. Det äldsta är från Skara 1698. Då stod ”tartarna” och borgarna i 
Hjo Peter Lorentz, brodern David Lorentz och Henrik Larsson inför rätta för att ha svurit och druckit medan 
övriga folket var i aftonsången. Ett vittne berättade att ”tartarna” "med munnen på sitt språk bullrat”, något de 
ofta gjorde, men att han inte hört dem svära. Under den tid Peter Lorentz och ovan nämnde Per Hellbom var 
borgare i Södertälje ledde häktmakarnas resor på landsbygden till en del klagomål. I allmogens besvär från 
Södertörn 1713 beklagar man sig över kringstrykande sällskap av tiggare och lättingar som sa sig ha 
borgarrätt i småstäderna i trakten. Dessa ”ha sinsemellan ett särdeles diktat språk, men tala eljest ren svenska, 
och kalla sig ibland Tartare, ibland häktmakare och stundom vandringsfolk” (moderniserad stavning). 
  
Att språket var en tradition i dessa familjer framgår även av att Peter Lorentz var svärfar till Jakob Helsing, den 
”zigenare” som frågades ut av en student i Uppsala 1730. Studenten utgick från Vulcanius tryckta 
romaniordlista från femtonhundratalet och drog i avhandlingen De Cingaris slutsatsen att det var samma 
språk som det som Helsing talade. Helsing har liksom Lorentz många ättlingar bland resande. 

Förhören i Falun slutar med att de gripna förvisas från länet. Det var en förhållandevis mild åtgärd eftersom 
1664 års plakat om ”tartare” och ”zigenares” fördrivning stadgade att sådant folk skulle drivas ur landet. Det är 
ett av flera exempel på hur praxis kunde skilja sig från lagtexternas formuleringar. Ur ett dalaperspektiv är 
händelserna i Falun 1699 av särskilt intresse eftersom många av de resande som levt i Dalarna i senare tid är 
ättlingar till dessa familjer. Till resande i Dalarna under sjutton- och adertonhundratalet får jag 
förhoppningsvis möjlighet att återkomma till vid ett annat tillfälle.

Dalaspelmännen Carl Herman Erlandsson och Carl Jularbo, kopparslagaren Vilhelm Bernhard 
Kihlström som efterlämnat en romaniordlista i Svenska landsmål 1906 och familjerna A-D och G i 

Kerstin Ankerts ”Skojarna i Folkarebygden - om ’tattarsläkter’ i sydöstra Dalarna” var alla ättlingar till 
Peter Lorentz. Om Kihlströms ordlista, se Jon Petterssons artikel i detta nummer.
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Heymowskis forskning om resandes ursprung 
- exemplet Peter Lorentz
Varför är det överhuvudtaget viktigt att kunna knyta sextonhundratalets ”tartare” och ”zigenare” till senare 
tiders resande? Varför räcker det inte med att säga att det har funnits romer i Sverige sedan 
femtonhundratalet?  

Jo, för att under nittonhundratalet slog en sociologisk förklaringsmodell igenom som beskrev de resande 
som ”ett socialt isolat” som uppstått på grund av tabuföreställningar och utstötningsmekanismer i det gamla 
bondesamhället. Portalfiguren för detta synsätt var Adam Heymowski och hans avhandling Swedish travelers 
and their ancestry (1969) vars slutsatser spreds redan under tidigt femtiotal. 

Heymowski polemiserade mot ett äldre synsätt som företräddes av bland andra Allan Etzler i Zigenarna och 
deras avkomlingar i Sverige (1944). Etzler ståndpunkt att resande är ättlingar till äldre tiders ”tartare” och 
”zigenare” bygger delvis på antaganden och hans resonemang innehåller en hel del rasbiologiskt tankegods. 
Mot bakgrund av detta och den i samtiden hätska debatten om ”tattarplågan” är det begripligt vad 
Heymowski och i synnerhet hans handledare Torgny Segerstedt ville granska och ifrågasätta. Men effekten av 
Heymowskis forskning blev att resande i mångt och mycket skrevs ut ur den svenska historien och kunde 
beskrivas som ”en avfallsprodukt direkt ur det svenska samhället”. 

Heymowski nämner Peter Lorentz i sin avhandling men kunde inte koppla honom till de resandesläkter han 
studerade. Samma förhållande gäller Hellbom och Helsing med flera nyckelpersoner som även de omnämns i 
avhandlingen. Men idag vet vi att flera av släkterna går tillbaka till Peter, till exempel den grupp av släkter som 
Heymowski kallar ”lineage I”. Den utgår från Peter Lorentz barnbarn Detlof Pettersson Rosenberg vars mor 
nog var den Anna Maria som föddes i Söderbärke 1699. Detlof deporterades som barn till Pommern med 
sina föräldrar för att drivas ur riket. Efter att ha återvänt till Sverige var han soldat, valackare, porslinsförare och 
länshästbotare i Gästrikland. Han kallas i flera källor ”zigenare”, ”tattare” och ”skojare”. Hans första hustru var 
änka efter ovan nämnda Kasper Klarin och hans andra hustru var en dotter till Kasper. Det här är med andra 
ord släkter som uppvisar starka endogama mönster, även om ingiften alltid har förekommit.  

Heymowski understryker Detlofs betydelse i sitt material, men den bild han ger av honom är en helt annan än 
den som ovan presenterats. Heymowski kallar honom ”an 18th century horticultural labourer” och ”a 
gardener’s hand in Uppsala”. ”We know that the horticultural labourers employed by the University of Uppsala 
[…] had a very low social status”. Kanske var det allt som Heymowski visste om Detlof, men det är idag en 
gravt vilseledande biografi. Heymowskis källa är en notering i Uppsalas husförhörslängd 1764-65 där Detlof 
är noterad som trädgårdsdräng vid slottsträdgårdarna. Det är oklart vad Detlofs tjänst egentligen bestod i, 
men i pass från de åren får han som trädgårdsdräng tillstånd att resa runt i socknarna och valacka allmogens 
hästar. Förmodligen var utsikten att få pass och kunna resa i sitt hantverk orsaken till att han tog tjänst vid 
trädgården, på samma vis som han senare blev porslinsförare. Vid samma tid var även Hans Henrik Rumor 
trädgårdsdräng i Uppsala. Rumor hade kommit över från Finland tjugo år tidigare och kallas i finska källor 
”zigenare”. Han och hans hustru Sibylla Isaksdotter är genom sonen Erland stamfäder för resandesläkten 
Erlandsson. 
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Heymowski fäster sig vid att Detlof vid tiden var skriven i skarprättarhuset hos Gabriel Meijer och spekulerar i 
att det fanns släktband mellan dem. ”Taking into account the prejudices against the hangman and the latter’s 
position as one of society’s pariahs, it seems not too daring to assume some blood bond between the 
gardener’s hand and his landlord.” Men att Detlof var skriven hos Meijer ska förstås mot bakgrund av att 
”tartare” förekommer i skarprättarmiljöer från äldsta tider. Det första belägget för romanifolk i Uppsala är från 
1645 då några ”tartare” besökte staden. Efteråt undersökte man var de haft logi och fann att det var hos en 
timmerman och hos mästermannen. När ovan nämnde Jakob Helsing fängslades i Uppsala hade han bott hos 
Gabriel Meijers far, skarprättaren Alexander Meijer. Skarprättargårdarna tycks helt enkelt ha varit säkra hamnar 
i städerna och det är inte svårt att föreställa sig att vänskapsband knöts. 

Att kunna visa att ett ganska litet antal ”tartare” och ”zigenare” är förfäder till senare tiders resande är inte en 
tävling i ”vem som var här först”. Det är att göra klart för sig vilka man egentligen talar om när man redogör för 
en minoritets historia.  

Det handlar inte om att hävda en essentialistisk syn på resande eller att det aldrig förekommit ingiften. 
Ingiften måste ha varit nödvändiga med tanke på hur liten den ursprungliga gruppen var och hur den 
decimerades ytterligare genom deportationer. Det är en självklarhet att alla kulturer är stadda i ständig 
förändring och resandekulturen är i grunden formad av sin långa historia i Sverige. 

Eftersom Heymowski använder sig av koder istället för namn är det svårt för en läsare att ifrågasätta hans 
uppgifter och bilda sig en egen uppfattning. Skulle man göra en ”Heymowski revisited” hade många namn 
tillkommit. Men minst lika viktigt: många personer skulle vara kvar, men med biografier som skulle förändra 
avhandlingens slutsatser. 

         Sebastian Casinge 

Såväl fyndet från 1622 som 1699 hittades av släktforskaren Stefan Jernberg. Notisen om ”tartarna” i Uppsala 
1645 hittades av Anders Numan som forskar om skarprättare. 

Källor:  
Ankert, Kerstin, ”Skojarna i Folkarebygden - om tattarsläkter i sydöstra Dalarna”, i I samhällets utkanter. Om tattare i 
Sverige. (1987). 
Björkman, Samuel (respondent), De Cingaris (1730). 
Dahlberg, Erik, Suecia antiqua et hodierna (ca 1665-1715). 
Etzler, Allan, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige (1944). 
Heymowski, Adam, Swedish ’travellers’ and their ancestors. A social isolate or an ethnic minority? (1969); 
Lillehammar, Arnvid, ”Grisilla og folket hennar”, i Norsk slekthistorisk tidskrift 2005:1. 
Minken, Anne, Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske tortolkningsmodeller (2007). 

Otryckta:  
Björklinge fsl, LIa:1. 
Norra Vånga fsl, C:1. 
Riksarkivet, R5473, Allmogens besvär, 1713. 
Svea hovrätt, advokatfiskalens arkiv, renoverade domböcker, Kopparbergs län, EXId:112. 
Svea hovrätt, advokatfiskalens arkiv, renoverade domböcker, Örebro län, EXIe:1794. 
Söderbärke fsl, C:2. 
Uppsala domkyrkoförsamling, AIa:2. 
Västerås domkapitel AI:3.
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Uppdraget att radera historien
Denna artikels innehåll framför en kritik som jag anser är viktig att belysa för såväl gemene man som 
akademiska forskare. Den handlar om en forskare som ”bevisade” för det svenska folket att ”tattarna” eller 
resande, ett ord som samme forskare började att använda i sina publikationer, bara var utstötta svenskar som 
hamnat på vägarna. Mannen jag syftar på är Adam Heymowski, en man som ursprungligen kom från Polen, 
men som utvecklade sin akademiska bana i Sverige. På 1950-talet blev han uppvaktad av Torgny T:son 
Segerstedt som var verksam vid Uppsala universitet. Segerstedt tyckte att Heymowski skulle undersöka 
”tattarnas” genealogiska ursprung på djupet och han visste inte ens vilka ”tattarna” var, vilket Segerstedt 
tyckte var positivt. Heymowski skulle därmed kunna vara mer objektiv i sitt arbete.1 

Segerstedt var själv missnöjd med hur samhället använde ordet ”tattare” i pressen o.s.v. Han skrev inlägg som 
publicerades i flera tidningar 1950 där han uttryckte skarp kritik mot användningen av ordet ;  

”Om TT från en tidning erhöll meddelandet att en person av judisk härkomst misstänkes för brott, skulle TT då i 
var och varannan mening tala om juden, den misstänkte juden o.s.v. ? Säkert inte. Varför inte även i fråga om de 
s.k. tattarna försöka införa anständiga språkvanor?”2 

Inlägget visar att Segerstedt ville få bort användandet av ordet, vilket i och för sig var välmenande, men i och 
med Heymowskis arbete blev konsekvensen att man tog bort hela resandegruppens”existens” inom det 
offentliga media- och litteraturområdet. Egentligen kan man tolka Heymowskis forskning på flera sätt, men 
resultatet har blivit att många människor i Sverige inte tror att resande ens existerar. Då med följden att inga 
övergrepp, inga steriliseringar och inga registreringar har skett, främst eftersom folktron tycks vara att ”tattare" 
bara är en social stämpling och att vem som helst kan stämplas som ”tattare”. 

1 Tattare- Myter och verklighet . Dokumentär från 1977 av L-G Pettersson. 
2 Arbetartidningen. 1850-01-03. 



Nr 20 - Juni 2021

© Frantzwagner Sällskapet �19

Några rubriker i tidningarna med stark påverkan av Heymowskis slutsats. Foto:Kungliga biblioteket. 
Aftonbladet 1964-02-13, Söderhamns tidning 1956-06-04 och Dagens Nyheter 1969-11-15.

Man ska absolut inte underskatta effekten av Heymowskis tolkning av resandegruppens historia samt vad det 
har inneburit för forskningen. I 1954 års Zigenarutredning skrev man: 

 ”Det slutgiltiga beviset för denna teoris riktighet har hösten 1955 presterats i ett arbete av Adam Heymowski, 
som vid en genealogisk granskning av 30 typiska tattare funnit, att deras anor just är sådana, som teorien 
kräver. Tattarna är med andra ord till mycket hög procent svenskättlingar; det eventuella utländska inslaget har 
ej spelat någon roll för tattarnas större eller mindre asocialitet. Antalet zigenaranor bland tattarna är så 
obetydligt, att de rimligtvis inte kunnat ha någon betydelse alls för uppkomsten av den befolkningsgrupp, som 
tattarna utgör.”3 

Miika Tervonen nämnde i sin avhandling Gypsies”, “travellers” and “peasants” 2010 att släktforskaren Bo 
Lindwall påvisat existensen av ett romskt inslag bland Heymowskis resande men inte utmanat grunderna i 
dennes forskning.4 Här har Tervonen både rätt och fel. Visserligen har Lindwall inte skrivit enbart om 
Heymowskis forskning men läser man allt Lindwall har producerat om anfäderna till dagens resande, och 
samtidigt känner till Heymowskis proband, då menar jag att man tydligt kan se att Heymowskis slutsats saknar 
grund. Ett problem är, enligt min uppfattning, att dagens akademiska forskare som fortsättningsvis i god 
akademisk anda refererar till Heymowski. De känner därför inte till hans informanter eller vilka släkter de 
kommer ifrån. En tendens som jag också upplever mig ha noterat är att en och annan forskare medvetet håller 
sig undan från att granska Heymowskis forskning. Varför vet jag inte, men det kan eventuellt ha en politisk 
grund. Bland nutida forskare finns den en som skiljer sig markant mot det Heymowskianska förhållningssättet, 
nämligen Anne Minken. Hennes avhandling där hon granskar och kritiserar Heymowskis metoder är ett 
formidabelt och gediget arbete. Minken hänvisar till resande-släktforskare såsom Bo Lindwall och Sebastian 
Casinge.5 Trots sitt gedigna arbete verkar det som att Minken inte fått något nämnbart gehör för sina 
ståndpunkter på en bredare nivå. I min egen granskning av Heymowski’s arbete ämnar jag att redovisa 
bakgrunden för alla hans proband. Alltså de personer han utgår ifrån i sina avhandlingar.  

3 ZIGENARFRÅGAN- BETÄNKANDE AVGIVET AV 1954 ÅRS ZIGENARUTREDNING. SOU 1954:43. Tryckt 1956. Sidan 91. 
4 Tervonen, Miika. “Gypsies”, “travellers” and “peasants”: A study on ethnic boundary drawing in Finland and Sweden, c.1860-1925. 
s 11. 
5Anne Minken. Tatere i Norden før 1850 
Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller. 2009. Sidan 197.  
6 Swedish "travellers" and their ancestry. 1969. Almqvist och Wiksell. 



Nr 20 - Juni 2021

© Frantzwagner Sällskapet �20

Heymowski skulle komma att följa 30 personer som han menade hade stämplats som ”tattare”. 23 av dem 
kallade han för R, som i resande. Det var 23 personer med beteckningarna A1-V4.6 Han hävdade att de inte 
visade något tecken på att ha någon övervägande ”zigenarbakgrund” och kom även med den underliga 
motiveringen att deras svenska efternamn indikerade på ett svenskt ursprung.7 Det lilla ”romska” som han 
hittade var egentligen inte hans förtjänst. Det var redan känt att ättlingar till hans A2 i Skåne härstammade från 
Andreas Holmström. En man som benämndes som ”zigenare” i Rönneberga häradsrätt 1764.8 Det andra 
Heymowski påpekade var att en man med namnet Lindgren i Värmland skulle kunna ha varit ”zigenare”. Det 
med tanke på en uppgift från Henrik Lillebjörns "Hågkomster" där han nämner Lindgren som en "skojare av 
äkta Zigenarras".9 De övriga som Heymowski hittade ville han inte tillskriva något romskt. En uppgift om en 
kvinna med efternamnet Qvick, som i husförhörslängden skrevs vara ”af zigenarstam”,10 ville Heymowski inte 
tillskriva en romsk bakgrund. Nu visste förstås inte Heymowski att samma Qvick-kvinna på fädernet var släkt 
med flera av de personer som figurerade i det mål vid Rönneberga häradsrätt där Andreas Holmström också 
ingår år 1764.  

För att förstå bristerna i Heymowskis forskning bör man gå igenom hans forskade släkter. Jag kommer här att 
redogöra för att samtliga av hans 23 resande är ättlingar till personer som på 1600-1700-talet benämndes 
som ”ziguenare”. Man kan dessutom se att dessa är tätt besläktade med varandra genom ingiften. Därmed 
kan man, som Bo Lindwall har påpekat, hävda att Heymowski bevisade att resande existerade som en 
besläktad eller endogam grupp. Lindwall och Sebastian Casinge,11 som också bidragit med källor till denna 
artikel, har funnit och synliggjort brister i Heymowskis forskning, men låt oss nu gå till botten dem. 

Alla de 23 personer som av Heymowski kallas resande är i de flesta fall besläktade och ättlingar till personer 
som berördes i Sebastian Casinges artikel om utvisningar av resande på 1700-talet i Drabbrikan nr 11. Här 
följer en lista på kända förfäder till Heymowskis 23 resande, som han ger benämningen R i sin avhandling 
1969. 

Peter Nilsson (PN). Mer info om denna person och hans ättlingar finns i artiklar av Sebastian Casinge. Bland 
annat i Släktforskarnas årsbok 2008. 

Per Jönsson Hellbom (PJH). En central person inom forskningen om resande. Han deporterades till 
Pommern 1730, eftersom han var ”tattare”, men återvände efter ett par års tid. Hellbom nämns bland annat av 
Allan Etzler i Zigenarna i Sverige och deras avkomlingar 1944. 

Andreas Holmström/Frantzwagner (AH) figurerar i Rönneberga häradsrätt och är far till Axel Ekeroth vars 
romanifras — beng ander lingero truppo, har förevigats i rättegångsprotokollet.  

Kristian Lind (KL) figurerar också i samma mål i Rönneberga 1764 som Andreas Holmström.  

Lind (L) benämns som ”tartare” redan på 1600-talet i Gränna.  

Reinhold Eriksson Ros f. 1752 (RES) bär på den numera bland romanifolk typiska DNA-haplogruppen J2. 

7 Hund-Fias anor. 2005. Bo Lindwall. Släktforskarnas årsbok. Sidan 12. 
8 Bortom all ära och redlighet. 1993. Birgitta Svensson. Sidorna 70-79. 
9 Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige (1944). Allan Etzler. Sidan 153 
10 Swedish "travellers" and their ancestry. 1969. Adam Heymowski. Sidan 217. 
11 Släktforskarnas årsböcker för år 2005 och 2008. 
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Karl Gustaf Faltin (FT) även han bärare av haplogrupp J2.  

Erlandsson (EN) är en släkt som längre tillbaks kallats ”ziguenare”.  

Laurin (LAU) , en släkt som ursprungligen bar namnet Lagerin, vilket är ett rent Sinti-namn.  

Bergman-Broman (BB) är släkter som enligt Sebastian Casinge kommit från Finland under 1700-talet.  

Kristoffer Jakobsson och Anna Maximiliansdotter (KF-MX). Föräldrar till Peter Frantzwagner som är 
anfader till släkten Holmström. 

Hertzberg (HZ) är en dansk resandesläkt/tysk sintisläkt som Heymowski bedömde som ”äkta zigenare” på 
50-talet, för att sedan inte göra det — vilket kan ses som märkligt. 

Heymowskis R (resande)-probanderna 1-23 

A1 Man. Född 1914. Ättling till: PJH, KF-MX, LAU. och flera andra klassiska resandesläkter.  

A2 Kvinna. Född 1913. Ättling till: AH, LAU och längre tillbaks Jacob Frantzwagner. Även släkt med PJH och 
KF-MX. Flera i denna släkt kallades även ”zigenare” så sent som år 1900 enligt SCB. 

B2 Man. Född 1916. Ättling till: PJH, L, KF-MX, LAU.  

B3 Kvinna. Född 1928. Ättling till: PN, L. 

B4 Kvinna. Född 1941. Ättling till: FT, PN. AH. LAU, KF-MX. 

B5 Man. Född 1929. Visserligen var denne mans fäderneslinje av ickeresande men resten av släkten var ändå 
av resande. Ättling till: PN. 

E1 Man. Född 1925. Ättling till: EN, RES.  

E2. Man född 1944. Ättling till: EN och PN 

F1 Man född 1917. Ättling till: LAU. KF-MX. 

H1 Man född 1931. Ättling till: PJH, PN. AH. LAU. 

L1 Man född 1931. Ättling till: HZ, L. 

L2 Man född 1919. Ättling till: PJH, KF-MX, PN, LAU. 

L3 Man född 1932. Ättling till: PN. BB. 

M1 Man född 1907. Ättling till: PN. 

N2 Man född 1945. Ättling till: PN. BB. L. 

R1 Man född 1924. Ättling till: PJH, Q, AH, LAU, KF-MX. 

S1 Man. Född 1907. Ättling till: PN. BB. 

S2 Man. Född 1911. Ättling till: LAU, KF-MX . 

T1 Man. Född 1912. Ättling till: PN. Visserligen var denne mans fäderneslinje av ickeresande men resten av 
släkten var ändå av resande. 

V1 Kvinna. Född 1932. Ättling till: PN. 
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V2 Kvinna. Född 1912. Ättling till: PN, KL och BB. 

V3 Kvinna. Född 1925. Ättling till: PN, (Lundström), JH. 

V4 Kvinna. Född 1920. Ättling till: PN. BB. 

Samtliga av dessa 23 personer är ättlingar till personer som på 1700-talets kallades ”ziguenare”. De släkter 
som de ingick i är väl dokumenterade och är det man idag kallar för ”romska”. Bland de 23 släkterna finns 
även ett par så kallade skarprättarsläkter. Men det genomgripande för släkterna var att de strukturellt var av så 
kallade ”ziguenare” i källorna.  

Utöver dessa 23 personer har Heymowski i sin forskning 17 bokstavskoder som används för andra släkter, 
som allihop är del av de 23 huvudsläkterna. Av 17 personerna är alla av resandesläkt, undantaget en person 
som har gift in sig i resandesläkter i slutet på 1800-talet. Utöver detta hade Heymowski 14 informanter som 
han redovisade släktträden för. Alla dessa var resande och nästan alla kan spåras till släkter benämnda 
”ziguenare” på 1700-talet.  

Heymowskis bönder (B) 

Heymowski hade ytterligare sju personer som han visade som exempel på personer som ”stämplades” som 
”tattare”. Med detta menade han att stämplas som ”tattare” var ett vanligt fenomen. Fenomenet fanns förvisso, 
men det var inte så vanligt förekommande. När det skedde var det oftast i samband med ingifte med resande 
eller att någon hade ett efternamn som även resande bar. Heymowskis övriga sju var: 

R2. Född 1899. Heymowski påstår att forskaren Allan Etzler hävdade att denna man var ”tattare”12 men han 
finns inte med i Etzlers avhandling eller i något annat register som ”tattare”. Allt som går att återfinna i 
Heymowskis arkiv är ett dokument som kan vara från Etzlers gamla arkiv som numera inte existerar. Det står ;  

” Han förnekar bestämt att han är tattare. Ett pastorsämbete i Malmö har dock uppgivit att så är 
förhållandet.”13 

Mannens efternamn är detsamma som ett känt släktnamn bland resande men att hävda att denna person 
skulle ha råkat ut för en stämpling av samhället som ”tattare” stämmer inte. Jag har nämligen inte hittat ordet 
”tattare” när denna person förekommer i polisunderrättelser på 1930-talet. 

Z1. Född 1914. ”Familjen har beskrivits som tattare av en socialarbetare”.14 Mannen finns inte i 
polisunderrättelser eller inventeringen 1943-44. Stämplades av en enskild person men inte av övriga organ i 
samhället.  

B1. Född 1948. Denna person förekom relativt sent och detta fall kan vara en ”tattar”-stämpel på grund av ett 
klassiskt resande-efternamn som figurerat i media. 

12 Swedish "travellers" and their ancestry. 1969. Adam Heymowski. Sidorna 34-35. 
13 Heymowski. Acc 1970/153 1:4 Antavlor P1-S3. Kungliga biblioteket.  
14 Swedish "travellers" and their ancestry. 1969. Adam Heymowski. Sidan 35. 
15 Heymowski. Acc 1970/153 1:2 J1-L1. KB. 
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J1. Född 1928. Denna person bör räknas bort. Det förefaller väldigt märkligt att den här mannen är med i 
sammanhanget. Ingen person har stämplat honom som ”tattare”. Detta står skrivet om honom: ”Uppger själv 
att hans fader är av ”resarsläkt” som förklaring på sitt häftiga humör. Inget typiskt tattarutseende”.15 

N1. Född 1903. Den här personen borde också räknas bort. Finns inte benämnd ”tattare” i något polisregister. 
Finns med i Etzlers register men det är inte alls säkert att han bedömde N1 att vara resande överhuvudtaget. 
Etzler har antagligen tagit med honom för att han hade smeknamnet ”Tavringen”. Etzler skrev så här om 
honom; ”Å Långholmen har han aldrig gjort något väsen av sig. Han har synts otillgänglig och varit tyst och 
fåordig……… Om ………. föräldrar, vilka äro avlidna sedan många år, är intet annat känt än att fadern var 
murare.” Det står ingenting om att han är ”tattare” förutom att han kallats för ”Tavringen”.16 

P1. Född 1925. Hans familj är från trakter där det funnits mycket resande och om fadern som enligt utsago 
jobbat med kopparslageri kan det givetvis vara så att han sammanväxlats med resande, men även här så är 
det socialarbetare17 som enligt Heymowski lämnat uppgifter. Personens far finns med i en 
steriliseringsansökan från 1942 där det står skrivet: ”Möjligen tattarblod, han har åtminstone haft ett dylikt 
yrke. Närmare kan ej detta utredas.”.18 Ett utpekande men ett vagt sådant. 

S3. Född 1919. Det är också tveksamt om den här personen skall vara med eftersom personal på den 
rättspsykiatriska kliniken bara tillskriver personen ”tattarutseende” men inte hävdar att personen är ”tattare”.19 

De av Heymowskis personer som saknar resandebakgrund är helt enkelt mycket tveksamt utvalda och flera av 
dem skulle kunna räknas bort. Vissa av dem kanske har blivit stämplade som ”tattare” på grund av sina 
efternamn som påminner om vissa resandesläkter, som för övrigt figurerat på ett negativt sätt i media. De här 
övriga sju utgör i alla fall inget objektivt val av Heymowski eftersom han hävdade att han för sin undersökning 
ville hitta ”typiska, helst hundraprocentiga tattare”. Det hade eventuellt varit intressant om Heymowski hade 
haft med folk som inte var resande men som ändå benämndes ”tattare” i polisunderrättelser och i 
registreringarna men något sådant exempel fanns inte med bland de här nämnda. 

Något som också gör Heymowskis forskning mer bristande är att han återkommande använder begreppet 
”äkta zigenare” eller ”genuine gipsy”, i kontrast mot resande. Vilka som var ”äkta” framgick egentligen inte i 
hans böcker, men antagligen trodde Heymowski att de östeuropeiska romer som då levde ett nomadiserande 
liv i tält och vagnar i Sverige var de ”äkta zigenarna”. Däremot visade han aldrig någon forskning om sådana 
romska grupper. Om Heymowski trots allt hade gjort en sådan studie hade han inte kunnat komma längre 
tillbaka än till mitten av 1800-talet och då upptäckt att mer än hälften av de han forskat på härstammade från 
en och samma anfader. En man som var född på 1800-talet. En jämförelse i sammanhanget hade varit om 
Heymowski bara hade följt tre resandesläkter som generation efter generation gift in sig i varandras led. 
Därför går det inte att jämföra eller ställa landets samtida två romska grupper, ”zigenare” och ”tattare” — eller 
närmare bestämt kalderasha och resande, mot varandra. Angående resande redovisade Heymowski familjers 

16 Heymowski. Acc 1970/153 1:3 L2-N2. KB. 
17 Swedish "travellers" and their ancestry. 1969. Adam Heymowski. Sidan 34. 
18 Ansökningar om steriliseringar. E 1 b:32. 
19 Heymowski. Acc 1970/153 1:4 Antavlor P1-S3.KB. 
20 Norrköpings Tidningar 1875-11-05. Preciosa var en karaktär i verket La gitanilla. 
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21 Hund-Fias anor. 2005. Bo Lindwall. Släktforskarnas årsbok. Sidan 13-14.

genealogier från norra till södra Sverige. Enligt min mening är det tydligt att Heymowski var påverkad av 
exotiska föreställningar, eller ”zigenar”-romantiska stereotyper, om vad en ”äkta zigenare” var. När jag läser 
äldre tidningsartiklar, som den svenska befolkningen vid tiden också läste, kan jag konstatera att svenska 
journalister sedan åtminstone 1875 började referera till spansk ”zigenarromantik”med orden ”Hell Preciosa” 
när östeuropeiska ”zigenar”-följen började att resa på svensk mark.20 Man ville ha någonting fascinerande, 
exotiskt och pittoreskt, som kom utifrån. Och antagligen på grund av sådan exotism kunde inte Heymowski 
tro att ”äkta zigenare” kunde ha vanliga svenska efternamn. Jag upplever att detta problem kvarstår än idag 
hos delar av den svenska forskarkåren. 

Heymowski hade fel i sin slutsats och saknade djupare kunskap om Europas romanifolk, men han var absolut 
ingen dålig forskare. Han bevisade att resande existerade som grupp, han var rakryggad och kunde erkänna 
sina brister21, vilket är något som enligt min mening ofta saknas hos vissa av dagens forskare. Han 
efterlämnade också ett väldigt intressant arkiv på Kungliga biblioteket. Detta var inte heller hans enda 
forskningsområde. Det finns många intressanta saker inom andra ämnen efterlämnat av Heymowski på 
Kungliga biblioteket. Det bör också tilläggas att det under Heymowskis forskningstid inte fanns Internet och 
digitaliserat material. Han fick därför göra mycket från grunden, vilket är oerhört komplext. 

Vi på Drabbrikan ämnar i framtiden att gå in djupare på specifika släkter längre tillbaka som Heymowski skrivit 
om. Detta var bara en enklare genomgång av mig som är lekman på området 1600- och 1700-talet. Men även 
en amatör kan hitta pusselbitarna om intresset finns, vilket saknats hos många i dagens akademiska forskarkår 
som forskar på den romska minoritetens historia i Sverige.  

Arvid Bergman

Urklipp ur Heymowski som illustrerar hur olika proband kan kopplas till personen 
D3 Detlof Pettersson Rosenberg. Se Sebastian Casinges artikel på sidorna 16-17
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Ett ock annat om rommanespråket
Så heter en artikel som uppmärksammades i De resandes kulturarv - Bidrag till dokumentationen av en minoritets 

historia, som finns att ladda ner på www.frantzwagner.org. Denna för så många okända artikel publicerades i 

Svenska landsmål år 1909. Dess författare hette Arvid Ulrich (1870-1918) och han var en bildad man. År 1889 hade 

han tagit mogenhetsexamen, som var 1878 års läroverksstadgas motsvarighet till dagens gymnasieexamen, och tio 

år därefter en juristexamen. De tre första åren därpå var han verksam vid rådhusrätterna i Örnsköldsvik och 

Eskilstuna. Därifrån gick han över till kammarkollegiet där han blev tjänsteman. År 1905 blev Ulrich borgmästare i 

Säter, Dalarna. Ämbetet han hade fram till år 1918, vilket var året han gick ur tiden. Under sin levnad förefaller Ulrich 

ha varit en väldigt nyfiken herre. Han lämnade sitt avtryck i historien bland annat genom att skriva en mängd olika 

småskrifter i skilda ämnen. Bland dessa artikeln Ett ock annat om rommanespråket, som jag ska titta närmre på här 

strax. I artikeln skriver han att ett av hans intressen är så kallade hemliga språk. År 1912 skrev han ytterligare en 

artikeln Anteckningar om hemliga språk, som berörde samma ämne. Även den publicerades i Svenska landsmål, 

men den ska jag inte ägna någon uppmärksamhet nu. I den här aktuella artikeln, den från år 1909, skriver Ulrich att 

han sedan många år har snappat upp och antecknat ord och fraser från hemliga språk. Däribland romani. De 

språkliga uppgifterna har han sedan haft direkt nytta av i tjänsten, vilket jag uppfattar då han hade tjänst vid 

rådhusrätterna. 

Ett ock annat om rommanespråket skrevs efter ett kort möte med den i texten anonymiserade romanitalande 

mannen K-m, som Ulrich titulerar hästskojare. De båda träffades i september år 1906 då mannen rastade i Säter, 

sannolikt under en handelsresa. Mötet varade bara i några timmar. Artikeln innehåller 120 ord, av vilka ett trettiotal 

även ingår i fraser, och en visa på sex verser. Med tanke på att såpass många uppgifter har förmedlats på så kort tid 

kan man rentav fundera över vad som kunde ha samlats in i en mer omfattande studie med samma romanitalare. 

Om han nu verkligen på denna korta tid verkligen meddelade hela artikelns innehåll vill säga. Ulrich skrev ju trots 

allt att han hade samlat in material sedan länge och det finns ju därmed en uppenbar risk att även något av det kan 

finnas med. Vidare kan jag funderar över hur samtalen mellan Ulrich och K-m faktiskt gick till. Ställde Ulrich frågor 

om olika ord som han redan kände till, eller sade han ord på svenska som K-m rentav bara översatte? Personligen 

skulle jag nog säga att det första scenariot låter rimligare än det andra. Jag skulle tänka mig att Ulrich började att 

visa för K-m vad han kände till och på denna invit replikerade K-m. 

Oavsett hur detta möte utspelade sig var så sticker faktiskt inget av de förekommande orden ut på något sätt. 

Språket håller i hög grad samma stil som annan samtida dokumentation. Endast ett ord av orden, närmare bestämt 

pagen — som enligt K-m skulle betyda Norge, har en betydelse som jag inte känner till finns upptecknat på annat 

håll. Däremot finns ordet upptecknat med annan betydelse. Personligen kan jag tänka mig att den romanitalande 

Vad är romanispråket?

http://www.frantzwagner.org
http://www.frantzwagner.org
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mannen förhållit sig till Ulrichs tidigare språkkunskaper, som jag också utgår från att var faktorn som fick mannen att 

ens tala med Ulrich om romani överhuvudtaget. Det är välkänt att den gängse uppfattningen bland äldre tiders 

romanitalare var att man inte avslöjade romanispråkets innebörd för utomstående. Eilert Sundt romanitalande 

uppgiftslämnare i Beretning om fante- eller landstrygerfolket i Norge (1852) säger att den som bryter mot detta tabu 

löper stor risk att bli dräpt av sina stamfränder. Att avgöra om orden i artikeln har meddelats helt spontant av 

mannen själv, eller om han helt sonika bara bekräftat ord som Ulrich frågat om, är omöjligt att göra. Dessutom 

tycker jag att det lutar åt att flera ordformer snarare hör hemma i fängelsespråket än i romanin. Då Ulrich uppger att 

mannen hade vistats på fängelser och tvångsarbetsanstalter. Artur Thesleff skrev i Stockholms förbrytarspråk (1912) 

att fängelsespråket hade över 200 oförändrade romaniord. Men för mig ser vissa ordformer ut som slangartade 

former av romani, som exempelvis karrbana från romanins kambana. Just sådana ordformer var sådana som 

förekom i den dåtida fängelseslangen. I förlängningen blir det därför svårt att dra en gräns mellan vad som är ett 

dialektalt färgat romaniord och romaniord som lånats in i fängelseslangen. Oavsett form eller karaktärsdrag så 

härrör över 90 % av de upptecknade orden från romani. Visan som meddelas känner jag inte till sedan tidigare, men 

till stilen är igenkänningsfaktorn hög. Den ser på pricken ut som flera andra gamla resandevisor jag känner till.  

Med tanke på artikeln i sig så vore det oerhört intressant att få veta mer om huvudperson, den romanitalande K-m. 

Ulrich uppger att mannen var född år 1877 och av allt att döma måste denne K-m ha varit en man som hette Vilhelm 

Bernard Kihlström. Han föddes år 1877 i Falun, som då låg i Kopparbergs län men idag i Dalarna, där Säter också 

ligger. Vilhelm Bernard reste i just denna del av Sverige och Sebastian Casinge har i många år följt individer ur 

Ulrichs så kallade hästskojarsläkt — Kihlström, i en mängd arkivkällor. I sin tur sträcker de sig över generationer 

sedan tidigt 1700-talet. Därmed är det att se som belagt att Ulrichs romanitalande man var Vilhelm Bernard 

Kilhström. Även hans föräldrar höll till i och kring Dalarna, som ju vid tiden hette Kopparbergs län. När Vilhelm 

Bernard var 3 år gammal dog fadern Israel Kihlström (f.1841) och fyra år därpå dog hans mor Amalia Larsdotter 

Wigardt (f. 1837). Hans var då 7 år gammal och föräldralös. Den som fostrade honom var hans mormor, eller 

egentligen styvmormor, Anna Cajsa Söderström (f.1822). Hon var den tredje hustrun till Vilhelm Bernards morfar 

Lars Pettersson Wigart (f. 1798). Hans egentliga, eller biologiska, mormor hette Lovisa Pettersson (f.1808). 

Släktförhållandena runt Vilhelm Bernard Kihlström är intressanta. Hans mormor Lovisa och Johanna Karolina 

Detlofsson (1814) var kusiner. Deras fäder var söner till ”ziguenaren” och borgaren Peter Detlofsson (se Drabbrikan 

nr xx). Lovisa dog redan år 1848 och Lars Wigart hade då tagit sig Anna Cajsa Söderström till sin nya hustru. Hon 

fick då ta hand om de barn maken hade sedan tidigare med sin avlidna hustru, vilket verkar ha varit ganska naturligt 

på den tiden. Kanske underlättade det att även Anna Cajsa Söderström och Lovisa Pettersson var kusiner? Deras 

föräldrar var nämligen syskon och barn till borgaren och glashandlaren Lars Löfgren (f. 1767). Enligt egen utsago 

hade Vilhelm Bernard lärt sig romani av sin mormor, Anna Cajsa Söderström. Med tanke på de inbördes 

släktbanden utgår jag från att samtliga av de här nämnda personerna ur hans släktkrets var romanitalare. 

Enligt artikeln gick Vilhelm Bernard Kihlströms leverne ut på att bedriva byteshandel med hästar och klockor samt 

att förtenna kärl. Ett sådant leverne medförde ständiga resor, som gick från gård till gård och från marknad till 
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marknad. Resorna gjordes ofta i sällskap med andra personer som man hade någon slags direkt eller indirekt 

släktband till. Detta innebar att de men levde och umgicks med liksom en själv hade romanispråket nedärvt. Ulrich 

skriver — ”Rommanespråket användes enligt honom (Kihlström reds. anm.) av skojare, som åka omkring på vägarna 

eller draga dragkärror ock sysselsätta sig med hästbyte, klockskojeri, gårdfarihandel m.m.”. I sin senare artikel från år 

1912 skriver han att rommanispråket nästan kan sägas vara modersmålet för Vilhelm Bernard Kihlström.  

Sammantaget ger Arvid Ulrichs korta artikel en rad intressanta uppgifter, som att språket talades frekvent och 

ganska allmänt av ett betydande antal individer. Men viktigast av allt är att artikeln påvisar en historisk kontinuitet 

där romani talas och ärvs ned generation efter generation — sedan århundraden. Och nu till det språkliga innehållet! 

Ordlistans första fyra ord är andré (in), apri (oppå [upp på], oppi [upp i]) , ava (komma) och avvri (ut). Med dessa 

finns inget konstigt alls. Därefter uppges att bale betyda ’skägg’. Jag tolkar det som att det ska vara balet (håret) som 

sannolikt har uttalats med dalmålets uttal, vilket innebar att det avslutande t-ljudet föll bort. Överlag kan jag skönja 

en dialektal påverkan från den svenska som talades där Kihlström levder. Flera i-ljud är skrivna med e-ljud. Smiltani 

< smiltane (grädde), tikknot < tekknot (litet) och pani < pane (vatten), men ändå är silvani (sill) oförändrat. En 

intressant uppgift är att man i ordlistan skiljer mellan tjavo som ett litet och könsneutralt barn, tjej som en 14-15 årig 

flicka och rakklia som är en fullväxt flicka. Som tidigare nämnts kallas Norge för Pagen och denna betydelse är för 

mig okänt sedan tidigare. Annars var paggen en gammal benämning på fängelse med straffarbete. Ordet pagg/

pagging betyder i sin tur straff. Ordet för land angivet som tamman, vilket jag själv och alla andra romanitalare jag 

någonsin talat med säger temm. Om det är en felskrivning eller dialektal påverkan kan jag inte säga. Čara, som ska 

läsas tchara, ska betyda ’att kyssa’, men jag tolkar det som ’att slicka’. Det passar enligt min mening bättre in på ’att 

släta över’ (någon) än ’att kyssa’ någon. Det finns ju dessutom ett romaniord för ’att kyssa’ — tchummra. Kattchali har 

översatts till konjak, men betyder enligt min mening ’brännvin’, vilket cognac ju förvisso är. Så att brännvin i stället 

har översatts till rabbas, som också betyder brännvin, har ett avslutande -s ser märkligt ut. Pabbar är potatis. I 

Drabbrikan nr 12 skrev jag om att pabb egentligen betyder äpple och är en översättning av svenskans gamla 

benämning ’jordäpple’. Kihlström poängterar att på rommanespråket kan man bara säga silvani o pabbar (sill och 

potatis) — inte det omvända då potatisen nämns först. En liknande uppfattning har jag själv om orden ballvass å 

maro (fläsk och bröd). 

Ordet fördromm är en fusion av svenskas för- och romanins drom (väg) som betyder förväg. I Svensk romani har 

inget ”eget” romaniord med betydelsen ’förväg’, istället säger man att man ’går före’. Liksom i många andra 

varieteter av romani har ett ord som inte existerar på romani och som direkt speglar majoritetsspråkets här skapats 

av beståndsdelar från två språk. Detta är inget unikt för svensk romani, även i andra romanivarieteter vimlar det av 

liknande konstruktioner. För att nämna några varieteter kan sintiromani, rysk romani, walesisk romani och lettisk 

romani nämnas kort. Sintiromanin har en mängd formuleringar som följer det tyska språkets sätt att formulera sig 

och det finns också ord med tyskans prefix ver-, som är detsamma som svenskans för-. Exempelvis kan feršunel (att 

förhöra) av ver- och šunel (att höra), fersovel (att försova [sig]) av ver- och sovel (att sova), ferrivel (klä upp sig) av ver- 
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och rivel (att klä sig) nämnas. Fast egentligen betyder det sista ’att förklä [sig]’. Ordet för kriminalitet eller brott, fer-

phagrepen, är en mix av tyskans prefix ver- och substantivet phagrepen (brott, uppbrytning), vilket betyder 

’förbrytelse’, som man sade på äldre svenska. Konstruktionen är en spegling av tyskans verbrecher (förbrytare), som 

i sin tur heter verbrechari. på sintiromani. Verbformen är fer-phagrel. Direkt översatt till svenska dessa ord 

’förbrytelse’ , ’förbrytare’ och ’att förbryta’. På svensk romani finns ingen liknande formulering, men om det fanns 

skulle de var förpaggrare (eller kanske hellre förpaggrepaskro), förpaggrepa och förpaggra. På rysk romani finner 

man en mängd ord som är en mix av ryska prefix och romani. Piri-džjala som betyder ’att korsa’ (gatan). Det är en 

direkt översättning av ryskans перейти [perejti] där per- är ’över’ och -ejti ’att gå’. Ordet zdela ’ge upp’ är en 

spegling av Сдавать [sdavat]. Romanins dela, ’att ge’, har fått samma prefix z- / s- som ryskans давать [davat], som i 

sin tur har samma betydelse som romanins dela . Båda exemplen är liksom många andra ord en mix av ryska prefix 

och romaniverb. På sintiromani säger man istället del pre för att ’ge upp’, vilket speglar tyskans gib auf. Samma 

mönster följer liknande konstruktioner i Walesisk romani och lettisk romani. Ordet ’att förlåta’ eller ’att ursäkta’ heter 

fordel respektive piedel. Om man bortser från att engelskans och lettiskans prefix for- respektive pie- skiljer sig så är 

orden identiska. Båda har majoritetsspråkets prefix och romanins verb ’att ge’. Orden kan därför rakt översättas till 

att ’för-ge’ eller som man på svenska förr i världen sade — ’att förgiva'.  

Slutligen anges dojj både betyda det, dig och där, vilket jag ser som ganska orimligt och tolkar som en 

misstolkning. Dojja är femininformen av dova (den, det), på ordet odojj (där, dit) faller oftast det inledande o-ljudet 

bort och blir dojj. Den tredje betydelsen dig ska förmodligen spegla svenskans dig/dej. 

I ordlistan finns också 16 ord som absolut inte kommer från romani. Några är från månsing, som ursprungligen var 

västgötaknallarnas hemliga språk, men som sen anammades och utvecklades av andra än de själva. Månsingord 

användes i en rad andra slangspråk. Ett ord är från finskan, nämligen räkneordet yks (ett). Räkneorden flis (fyra), 

bembel (fem) och beksel (sex) är månsing, men däremot är dy (två) och trinn (tre) romani. Det skulle absolut inte 

skada om räkneorden fem, sju, åtta, nio och tio fanns med, men det gör de tyvärr inte. För mig ser mixen av 

räkneord från tre olika språk på detta sätt ganska orimlig ut. Bland de övriga orden finns flera som gemene man 

idag känner till; byling (polis), poffra (skjuta) sno (stjäla), snut (polis), spenn (en krona), stålar (pengar). 

Trots att Arvid Ulrichs samtal med Kihlström inte gav några överväldigande resultat så är den ändå en viktig källa 

som synliggör flera viktiga detaljer. Vem talade romani? Jo skojarna. Ett begrepp som Arvid Bergman har visat var 

en historisk synonym med ”tattare” och ”zigenare” och som användes om de resande. Även att Kihlström säger sig 

ha lärt sig romani av sin mormor är en både intressant och viktig aspekt att lyfta, för vilken form språket än har så har 

det som än existerar idag ärvts ned inom familjen med en kontinuitet på kring ett årtusende. Och det är något som i 

allra högsta grad är häpnadsväckande. 

Jon Pettersson 
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Den så underhållande clownen
Hej alla resandevänner! 

Jag hoppas att Ni alla har en fin sommar framför Er, eller åtminstone så gott det går i dessa konstiga 
tider, som vi ännu inte vet hur de kommer att sluta.  

Denna gång tänkte jag skriva några rader om något som fascinerat och förundrat mig under hela mitt liv, 
nämligen fenomenet clowner. Med clown menar jag cirkusclowner, tivoliclowner, varité-clowner och 
teaterclowner. De clowner som har underhållit oss människor med sina konster i hundratals år eller 
kanske rentav tusentals år. Det som intresserar mig med clownen är vad som sker bakom maskerna, 
sminket och kostymerna. Vad utspelar sig i det inre hos dessa speciella människor som har komiken och 
underhållningen som ett kall i sitt liv?  

Jag ska berätta en historia som faktiskt är etthundratio procent sann. Det var nämligen så att en mycket, 
mycket sorgsen och bedrövad man kom in till en läkarmottagning en dag. Han sökte hjälp för sin oro 
och sin depression. När han slutligen fick träffa en läkare berättade han för läkaren om sitt liv och hur det 
hade trasat sönder. Han berättade för läkaren hur dåligt han mådde och sade att oavsett vad han gjort 
hade han inte kunnat finna någon bot. Därför hade han nu sökt upp läkaren för att be om råd och hjälp. 

Läkaren som inte kände mannen sedan tidigare ställde sig lite förundrande till mannens utsaga, en efter 
en stunds fundering kom han plötsligt på att han kunde ha ett svar som eventuellt kunde hjälpa den 
sorgsna mannen.  

Läkaren berättade att han och hans familj hade besökt en cirkus som var belägen i staden där han 
bodde. Han fascinerandes över sina upplevelser från cirkusföreställningen och särskilt ett av numren i 
stack ut mer än alla andra. Det var clownen, den stora tjocka mannen med den röda näsan och den 
rostiga cykeln. Han bara kom in i manegen, men sade inte någonting. Allt han gjorde var att gå runt med 
en rostig cykel i manegen.  

Läkaren sade; ”Av någon outgrundlig anledning så både skrattade och grät publiken när de såg 
clownen. Själv blev jag väldigt berörd av föreställningen och uppträdandet. Så även min fru och mina 
barn. Jag såg också hur hela publiken kokade av lycka när de såg den lyckliga clownen. Jag skulle vilja 
rekommendera dig att göra ett besök på denna cirkus för att få uppleva detta fantastiska fenomen. 

Bild från wikimedia commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmett_Kelly_1953.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmett_Kelly_1953.jpg
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Denna clown som kunde göra så många människor så lyckliga genom att bara gå omkring i manegen till 
tonerna av cirkusorkesternas ’Oh mein papa’, i sällskap av en trasig rostig gammal cykel. Jag tror att han 
följde sitt kall, och att han därför var en fullständigt lycklig människa, sade läkaren till den mycket 
sorgsna och bedrövade mannen. ” 

Mannen lyfte blicken mot läkaren och tackade för rekommendationen, och i samma andetag sade den 
sorgsna mannen; ”Jag förstår verkligen vad du menar och jag förstår att du tror att denna clown var en 
lycklig man, men i själva verket är det så att det är jag som är clownen. ”  

När läkaren hörde mannens ord tittade han på mannen och brast ut i gråt.  

För i varje äkta clowns hjärta, flyter en flod av längtan, en längtan som minner om tider som var, eller 
drömmar som aldrig gick i uppfyllelse. Min morfar som tillhörde en gammal tysk-dansk cirkussläkt var en 
äkta clown. Jag kan inte minnas att han någonsin skrattade, och han grät aldrig heller, men han hade 
säkert under sin livstid gjort tusentals människor lyckliga genom sitt melankoliska uppträdande. Ett 
uppträdande som människor fick uppleva såväl i manegen som privat.  

Här kommer en dikt som Nils Ferlin har skrivit och som associerar till ämnet clown och vad som sker i 
manegen. 

Jag lärde mig att gå på händer och strax måste mamma se. Hon var den förnämsta publiken, fem öre tog 
jag i entré. Det hela var bara ett vedskjul men störde ej minsta grand och cirkusens namn var präktigt, 
den hette Tigerbrand. Succén var klappad och given. Parketten glad och förnöjd men cirkusartistens bana 
blev ganska brant och fördröjd. Rätt illa for han i världen och mager blev han och skral. Men ett, tu, tre hur 
det kom sig, fick han upp en saltomortal. Då kom där ett pris, i våras kom det en medalj också. Det skulle 
ha glatt hans mor, men hon var inte hemma då. Hon reste så brått och vida, hon bor i ett annat land. Långt 
bortom pris och medaljer, och cirkus Tigerbrand.  

Så känns det i hjärtat på clownen, så som när höstregnet pärlströr en gatsten, så som gråt.  

Hoppas att ni tyckte om min lilla anekdot och önskar Er allt gott och önskar att vi alla går mot en ljusare 
framtid. 

Hans Gyllenbäck-Berg

Bild från clownaley
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I detta nummer tänkte jag redovisa för innehållet i fyra län av inventeringen 1943-44. Nämligen Skaraborg, 
Blekinge, Kronoberg och Örebro län. Allt detta för att ge en bild av vilka som blev registrerade som tattare i 
inventeringen och vilken historisk roll specifika platser, med koppling till resande, hade i respektive län. 

Skaraborgs län 

Det förefaller som detta län innehåller kända resandesläkter både från Östergötland samt från Västkusten. 
Några är födda i Finnerödja i Örebrotrakten där den så kallade ”Krämarstan” låg. Finnerödja 
hembygdsförening har bevarat flera föremål tillverkade av resande. Ett namn som ofta nämns i anslutning till 
Finnerödja är efternamnet Thor. Bo Hazell har skrivit flera sidor om Finnerödja i sin bok Resandefolket- från 
tattare till traveller. Bland annat har Roger Johansson, som skrev boken Svensk rommani (1977), släktled till 
familjen Thor. 

Kruthorn tillverkade av Alexander Lundberg 
som var bosatt i ”Krämarstan”1

Skaraborgs län ligger mellan sjöarna Vänern och Vättern. I dessa trakter finns det flera orter som har gamla 
band till resande. Bland annat i Hjo, som är en ort vid Vätterns kant, levde ”tartare” redan på 1600-talet.  

Något som är särskilt tydligt i Skaraborgs län är att de personer som figurerar i inventeringen utan att vara 
resande, nästan uteslutande bär på kända efternamn som figurerat då det har skrivits om resande i 
tidningarna under samma tidsperiod. 

Totalt är det 59 registrerade familjer i inventeringen i detta län. Av dem är 39 resandefamiljer. Av de 20 övriga 
familjerna så förekommer 4 av dem på grund av efternamnen och i 3 familjer finns personer som har levt 
samman med resande. 

1 Från De resandes kulturarv. 2020. Sebastian Casinge. Sidan 92. 

Tattarinventeringen 1943 - 44  
- Systematisk genomgång av inventeringen - Del 8
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Vid tillämpning av personräkning uppgår det totala antalet registrerade till 308 personer, varav 207 är av 
resandesläkt, 31 personer är ingifta, 10 har tidigare levt med resande, 17 personer bär på klassiska 
resandeefternamn och 43 är oidentifierade. 

Blekinge 

Inventeringen av detta län innehåller i princip resandesläkter från hela södra Sverige. Både halländska, 
småländska och skånska. Det finns egentligen inte så mycket att beskriva i detta län eftersom det innehåller 
precis samma släkter som angränsande län. Släkterna härstammar från de kända resande som Per Jönsson 
Hellbom och släkterna Lagerin/Laurin och Holmström. I princip de som finns i 1700-talets material om 
”ziguenare”. Man kan även tillägga att det finns andra nattmanssläkter och skarprättare ingifta. 

Göteryd är en plats där flera i den här delen av inventeringen uppges vara födda. När jag letade information 
om Göteryd hittade jag en internetsajt som skrev om en häradsvallackare Anders Brandt och hans hustru 
Kajsa Lena Johansson från Ignaberga. De flyttade in från Göteryd till Finja och Piltahusen. Bönderna valde att 
protestera mot deras blotta närvaro2 och flera år senare uppstod det nedsättande begreppet ”Piltahustattare” 
i pressen.3 

Ingrid Svensson. Född 1848. Även 
känd som ”Skånska Ingrid”. Hon var 
en av de som nedsättande kallades 
för ”Piltahustattare”. Hennes foto 
förekommer i en utställning som 
just nu förekommer på Polismuseet 
i Stockholm. Foto: Stadsarkivet.

2 http://finjasocken.se/2018/03/16/jarnvagen-kommer-till-finja-och-hur-tattarankan-blev-involverad/ 
3 Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning1897-08-12. En god fångst.  

Det är svårt att exakt svara på vilka som kan falla inom kategorin av de övriga i detta län, men många av dem 
kommer från samma familj och har på något sätt blandats ihop med resande. 

Totalt utgörs Blekinges inventering av 43 familjer och av dem kan 9 familjer inte identifieras som resande. Ett 
hushåll utgörs av en person som varit gift med en resande. Räknar man på personer innehåller Blekinge 205 
st personer. Av dem är 10 personer ingifta i resandesläkter, en person har varit gift med en resande, och 38 
kan genealogiskt inte placeras i någon resandesläkt. 
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Kronobergs län 

Detta är en mycket ”resandetät” del av inventeringen. Flera i länet är födda i Härlunda och Göteryd, precis 
som i Blekinge län. Precis som med Göteryd som togs upp under Blekinge län, var det anti-resande-
stämningar under vissa perioder. Under den senare delen av 1800-talet började det stiftas förbud inom vissa 
socknar mot att låta resande vistas där tillfälligt. Antingen bötfällde man den som lånade ut sin bostad eller 
mark till en resandefamilj eller så betalade man ut en viss summa för den som arresterade resande och förde 
bort dem från orten.  

En artikel från 1896 hade rubriken ”Härlunda rackare”, där man skrev på detta vis: 

”Vid stämman upplystes, att dessa tattarsällskap, förstärkta med gelikar från grannsocknarne och från Blekinge 
ofta gjorde påhelsningar inom församlingen på olika ställen samt dervid ”genom pockande och åtbörder, 
äfven då de undfägnades med mat, visade sig ytterst besvärliga och närgångna”.”4  

Artikeln upplyste om ett beslut om 2 kronors böter för den som hyste resande och att pengarna skulle gå till 
socknens fattigkassa. 

Angående personer som utpekades som ”tattare” men som inte var resande finns i detta län ett intressant 
exempel. En man född i Norberg blev i pressen omskriven som ”tattare” när han råkade i handgemäng med 
en resande. Att han var gift med en resandekvinna var en bidragande faktor. Eftersom mannen i fråga var 
född i Norberg, vilket min far också är, så visade jag min far artikeln om personen. Jag tänkte att det skulle 
vara intressant för honom. Namnet var direkt bekant och han påpekade att den här personen med stor 
sannolikhet var släkt med en känd journalist på Expressen, som har samma efternamn. Detta visade sig 
stämma. 

Personen stämplades först som ”tattare” i samband med tidiningsartikeln om det tidigare nämnda slagsmålet 
under rubriken ”Ett blodigt tattarslagsmål”.5 Drygt en vecka senare dyker en artikel upp i tidningen med 
rubriken ”Titeln tattare var ej riktig”. Artikeln eller notisen skulle med andra ord ”rentvå” personen i fråga från 
att vara ”tattare”. Så här skrevs det: 

”I en korrespondens kallades också ……… också tattare, vilket han i skrivelse till Dagens Nyheter ber att få 
rättat. Han meddelar att han är född av ärliga svenska föräldrar i kärrgruvan, Nordbergs socken, där fadern 
alltid varit och fortfarande är gruvarbetare.”6 

Detta är ett talande exempel på hur personer som inte var resande kunde misstas för att vara resande och 
stämplas som ”tattare”. Den vanligaste orsaken var ingifte i en resandesläkt, men det kunde också, som här 
visat, ske i samband med särskilda händelser, som pressen i detta fall skrev om. 

Kronobergs län i inventeringen består till övervägande del av resande. Totalt finns det 33 registrerade familjer 
i länet. Av dem är 2 familjer oidentifierade. I en personräkning kommer man upp till att det totalt är 127 
registrerade personer. Av dem kan jag konstatera att 113 personer är av olika resandesläkter. 

Örebro län 

Detta län var bebott av resande från Värmland, Dalarna, Jönköping och Sörmland. Jag har redan skrivit om 
Finnerödja under Skaraborgs län och kommer därför inte att beröra den orten här, men en känd resande med 
anknytning till Finnerödja finns i materialet för Örebro län. Hans namn var Roger Johansson och han blev 
särskilt uppmärksammad på 1970-talet. Dels på grund av att han protesterade mot att begreppet ”tattare” 
fortfarande användes inom fångvården på 1970-talet, och dels för att han skrev den första boken om svensk 
romani som skrivits av en romanitalare själv.  

4 Skånska Posten 1896-04-24. ”Härlunda rackare”. Osign. 
5 Söderhamns tidning 1936-02-26. Ett blodigt tattarslagsmål. Osign. 
6 Dagens Nyheter 1936-03-06. Titeln tattare var ej riktig. Osign.
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Roger Johansson hade förföljts av ”tattarstämpeln” sedan barndomen och den fanns kvar när han skulle 
mönstra, liksom senare inom fångvården. Johansson var väldigt kunnig om resandekulturen och de resandes 
historia. Jag kan föreställa mig att han var lättad när Adam Heymowski presenterade sin forskning, eftersom 
begreppet resande till stor del kom att ersätta begreppet ”tattare” i akademiska sammanhang. Tyvärr gick 
Roger Johansson bort redan 1997 och det hade varit oerhört intressant att få höra vad han hade tyckt om 
dagens mera detaljerade och korrekta forskning om resande. 

Det är belagt att Roger Johansson var uppvuxen med att tala romani i hemmet, men vad säger inventeringens 
uppgifter om hans familjs språkkunskaper i romani? På frågan om det var bekant om familjen behärskade ”det 
s.k. tattarspråket” stod det ”Nej”. Detta är, i likhet med andra exempel i inventeringen, talande för att man 
absolut inte bör använda uppgifterna från inventeringen för att uppskatta i vilken omfattning svensk romani 
talades bland de registrerade. 

I övrigt finns det resande som är bosatta i Örebro län vid den här tiden och senare in på 1900-talet som 
kommer från Sveriges alla möjliga platser.  

Totalt utgörs Örebro län av 66 familjer varav 17 familjer inte är identifierade som resande. Räknar man på 
antalet personer så innehåller inventeringen för länet 296 personer. Av dem är 20 personer ingifta och 57 
oidentifierade. Av dessa 57 personer kan man tydligt se att de bär efternamn som är detsamma eller som 
starkt påminner om kända resandesläkters. Man har alltså här liksom i andra län gått efter vilket efternamn 
personen bär, i vissa fall. 

I nästa nummer kommer jag att avsluta granskningen av denna mycket omfattande inventering. Då kommer 
de tre sista länen redovisas men även statistik om hela inventeringen kommer att presenteras i en separat 
artikel. 

Arvid Bergman

Boken ”Svensk 
Rommani” utgavs 1977. 
Foto: Arvid Bergman.
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Uppmaningar och förtäckta hot
Sedan trettio år tillbaka har jag på olika sätt deltagit i sammanhang där frågor rörande den romska 
minoriteten behandlas. Som tonåring blev jag medlem i föreningen Resandefolket. Härigenom fick jag delta 
vid möten med dåvarande Nordiska zigenarrådet och även gå utbildningar vid Europarådet i Strasbourg. Jag 
lärde då känna personer från skilda romska grupper. Idag känner jag många människor från många olika 
romska grupper. De flesta jag har kontakt med är trevliga. De samtal som förs och har förts oss emellan har 
ofta varit på en respektabel nivå, trots att vi inte alltid delar mening om saker och ting. Men vid ett och annat 
tillfälle har det sagts saker som har gjort att jag har känt mig illa till mods. Detta har berott på att någon 
enstaka person har uppfört sig eller uttryckt sig på ett sätt som ligger på fel sida om gränsen för vad såväl 
andra personer som jag själv uppfattar som respektabelt och trevligt. Vid något enstaka tillfälle har det som 
yppats varit antigen direkt eller indirekt riktat mot oss resande som grupp eller mot mig personligen. Det som 
har varit riktat mot mig personligen har överlag varit antydningar att jag inte bör tala om eller nämna vissa 
saker. Det vill säga att man på olika sätt har försökt att tysta mig.  

De personer som har riktat sådana budskap till mig har enligt min uppfattning påtagligt låga kunskaper 
rörande vår minoritets historia. Ibland har det också varit uppenbart att den eller de personer som har uttryckt 
sig olämpligt föreställer sig själva som högre stående än såväl mig som andra människor. Förvisso finns det 
olika föreställningar som gör gällande att vissa romska grupper, liksom deras kultur och språkliga varieteter, 
är mer ”genuint romska” än andra. Sådana vanföreställningar har både individer som själva har romsk 
bakgrund och människor med icke-romsk bakgrund. Ja, faktiskt har jag många gånger hört personer ur 
många olika romska grupper göra sig lustiga över andra romska gruppers kulturella särdrag och tala 
nedsättande om dem, genom att uttrycka att de inte är ”riktigt romska”. Detta bottnar enligt min uppfattning i 
kulturella och språkliga skillnader, för trots att vi som tillhör den nationella minoriteten romer har våra 
inbördes likheter så kan vi också vara oerhört olika. Och i sig är det väl inget konstigt att människor håller sitt 
eget kärt och ser det som ”rätt och riktigt”? Detta är dock inte samma sak som att se ned på sina 
medmänniskor.  

Inte så sällan tycker jag mig kunna se att vissa människor har ett större intresse i att upprätthålla stereotyper 
om den nationella minoriteten romer än att motverka och bekämpa dem. Därmed bidrar man till att befästa 
fördomar, stigmatisering och antiziganism. Varför det är så kan jag inte bestämt säga, men det vore för mig 
inte överraskande om det i slutändan, i mer än något enstaka fall, visade sig handla om något så simpelt som 
en strävan efter personlig vinning. För sådana personer kan det som vi förmedlar här i Drabbrikan vara en 
nagel i ögat. Vårt kunskapsspridande gagnar inte dem som far med påståenden som varken kan kontrolleras 
eller vidimeras. Sådana påståenden som vi vid upprepade tillfällen har erfarit främst gagnar specifika 
individer istället för den nationella minoriteten romer och dess individer generellt. Detta är nog anledningen 
till att jag och andra med mig uppmanas att vara tysta, men det kommer vi inte att vara. 

I Uppsala föreläste jag tillsammans med min gode vän Mirsad Sahiti från Malmö Ungdomscentral i maj 2018. 
Mitt under en föreläsning om romsk historia i Sverige blev jag avbruten och verbalt attackerad av två åhörare. 
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Båda var kvinnor med bakgrund i minoriteten romer. Den ena sade rakt ut, i andras närvaro, att jag inte skulle 
tala om romer och romsk historia. Istället skulle jag tala om de resandes historia — för de resande var enligt 
denna kvinna ”en social grupp som inte har någonting med romer att göra”. Detta hade nämligen både Adam 
Heymowski och Allan Etzler skrivit om, menade hon. Etzler och Heymowski må ha uttryckt sig på det ena eller 
andra sättet, men såväl seriösa forskare som romska aktivister vet att resande är en etnisk grupp och en del av 
minoriteten romer, inte en social grupp. Ändå har samma person som uttryckte sig på detta vis under min 
föreläsning mage att kalla sig ” sakkunnig i romska frågor”. 

Den 3 maj i år var det dags igen. Jag fick då en meddelande-förfrågan på mitt privata Facebook-konto. 
Avsändaren kände jag igen som väldigt drivande i en viss Facebook-grupp. Namnet verkar vara påhittat och 
kanske är även profilbilden det. Oavsett vad påstod sig personen bakom kontot vara finsk rom, vilket jag inte 
har anledning att betvivla. Från samma profil kommer en mängd inlägg och kommentarer som rör i synnerhet 
finska romer och texterna är ofta skrivna på finska. Personen, som går under ett mansnamn, påstår sig i 
meddelandet till mig skriva å andra personers vägnar och till följd av några korta texter jag skrivit om romsk 
historia i Sverige för webbsidan minoritet.se . 

https://www.minoritet.se/romer/historia
https://www.minoritet.se/romer/historia
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Texten i meddelandet som denna person skickade till mig innehåller en uppmaning till mig och en viss vän till 
mig vid namn Robert att sluta ”föreläsa och informera” om finska romer. Avsändaren motiverar sin uppmaning 
med formuleringar som ”din så kallade fakta är helt fel” och ”du som själv är tattare är inte värdig att prata om 
oss finska romer”. Meddelandet innehåller också en beskrivning av hur jag kommer att ställas till svars inför 
vissa personer om jag inte hörsammar uppmaningen att hålla tyst: ”Om vi fortsätter att höra att du pratar om 
oss finska romer så kommer vi att vänta när du är i Stockholm och då kommer våra äldre att ta ett snack med 
dej och då får du svara som den man du försöker vara”. Lägg märke till att meddelandets avsändare skriver att 
om jag inte tiger så är han själv och andra icke namngivna personer redo att ta reda på när jag kommer till 
Stockholm nästa gång och att de då kommer att vänta på mig och ställa mig till svars på ett sådant sätt att min 
manlighet sätts på prov. Utifrån vad jag känner till om romanokultur i Norden är detta underförstått att jag ska 
få svara för mig mot någon som ställs inför mig med en kniv i näven. 

Varför jag skriver om detta är dels för att uppmaningen att tiga är förenad med personangrepp riktade mot 
mig som resande och hot om konsekvenser i form av privata konfrontationer om jag inte tiger, utan fortsätter 
att redovisa min och andras forskning. Dels för att det inte bara är jag själv utan också ”din vän Robert” (direkt 
citat ur meddelandet) som är föremål för denna ”håll käften-uppmaning”. Den enda person med namnet 
Robert som figurerar i de sammanhang som åsyftas i meddelandet är Robert Brisenstam, som förutom att vara 
skribent i Drabbrikan och företrädare för Frantzwagner Sällskapet dessutom är statstjänsteman i 
domstolsväsendet. Att uttrycka sig såsom avsändaren bakom meddelandet har gjort är oacceptabelt. Efter 
långa samtal oss emellan har vi valt att denna gång inte gå vidare med denna sak. Vi har däremot beslutat att 
anmäla alla framtida hot, förtäckta eller inte, till myndigheterna. Varken Robert Brisenstam, jag själv eller 
någon annan som kan kopplas till Frantzwagner Sällskapet kommer att tiga eller ge efter för påtryckningar 
som den i meddelandet jag fick den 3 maj.  

Det är sannerligen ledsamt att människor väljer att dölja sig bakom fingerade profiler och uttrycka sig på sätt 
som man regelmässigt inte gör vid fysiska möten. Inte minst då begreppet "tattare" riktas som ett pejorativ 
mot mig och andra resande. Men tråkigast av allt är man i samma kontext ser tecken på både en bristande 
människosyn och oförmåga att ta till sig vad historiska källor berättar om våra förfäder — oavsett vilka de var. 

Jon Pettersson 
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Heden – resandebyn i Överluleå 
socken, Norrbottens län 

- En centralort för resandefolket i Norrland omkr. 1850-1948

Djur- och hästläkaren Nils Gustaf Karlssons gård Aldernäs 1:4 i Råneå 
socken Bild: Lantmäteriet

Enligt sägnen i byn Heden i Överluleå socken skall den förste av resandefolket som slog sig ned där ”ha 
kommit över bergen”, och han kallades i folkmun för ”Rik-norsken”. Troligen avser sägnen djur- och 
hästläkaren Nils Gustaf Karlsen eller Karlsson (1796-1888), från Norge – som bevisligen var den förste 
tillsammans med sin hustru Anna Margareta Söderman (1808-1863) och barn som var bosatta och 
kyrkobokskrivna i Heden från och med år 1851. Nils Gustaf Karlsson var troligen son till Anna Margareta Rolin 
(1782-ca1827), som i sin tur förmodas vara dotter till dåvarande trumslagaren vid artilleribataljonen på 
Gotland Didrik Rolin (1755-1815) och hans hustru Margareta Helena Wahlberg (f. 1757). Nils Gustaf Karlsson 
kom med tiden att bli ganska välbärgad och var en tid tvåfaldig hemmansägare i byn Heden. Han kom 
sedermera efter utflyttningen från Heden att äga hemman i byarna Rörvik och i Aldernäs i Råneå socken. 
Möjligen hade han tidigare även ägt ett hemman i Överkalix socken.  

Djur- och hästläkaren Nils Gustaf Karlsson med sin familj här kyrkoboksskriven för första 
gången i en husförhörslängd i byn Heden under hemmanet No.3, inflyttade från Norge 1851. 
Utsnitt ur Överluleå (BD) husförhörslängd AI:3b (1849-1858).

Medlemmar ur ett antal resandesläkter bodde, verkade och utgick från byn Heden i omkring 100 år under 
perioden kring år 1850 -1948. Byn var central för deras liv, leverne och värv, men är idag bortglömd. De sista 
kvarlämningarna, några timmerstugor, brändes ned år 2016. Det enda som idag är känt om den forna 
centralorten för resande i den nordligaste delarna av vårt avlånga land, förutom några gamla fotografier och 
muntliga traditioner samt givetvis spridda notiser i våra många arkiv. 
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”Härmed upplåta och försälja vi underteknade till Fredrik Larsson och hans hustru Sofia 
Albertina för everdeligt af vårt torpställe till tre tunnland geometrisk vidd af No.6 i Heden 
belägen vid den så kallade Brotjern, äfven en fyrvägad stuga på gården...”  

Köpebrev den 13 maj 1875 då Daniel Eriksson och Gustava Berg säljer Heden 6, om 3 
tunnland, vid Brotjärn till Fredrik Larsson och Sofia Albertina Andersson. Bild: Överluleå 
tingslags häradsrätt (BD) AII:37 (1875). Uppbuds- och lagfartsprotokoll, lagtima höstting 
med Överluleå tingslag 1875 30/10, § 69.

Det ursprungliga torpet i Brotjärn från köpebrevet ovan, 
som köps av smeden Daniel Eriksson Sjöqvist och hans 
hustru Gustava Berg den 8 december 1873. De tre 
personerna framför torpstugan är okända. Fotografiet i 
är odaterat och ingår i Eilert Gezelius samlingar. Bild: Har 
det hänt nå t́ i byn Heden (2012), s. 404

”Varje år i slutet av augusti månad brukar två familjer – tattare – om 
tillhopa 4 personer och 5-6 barn under sexton år vistas i Töre kyrkby 
under några dagar, varunder de äro sysselsatta med förtenning av 
kopparkärl, försäljning av ståltrådsarbeten och dylikt. Familjernas manliga 
medlemmar bruka dessutom bedriva hästbyte. Från Töre fortsattes resan 
till de s.k. höstmarknaden i Kalix kyrkoby. Ifrågavarande familjer äro 
bosatta och kyrkoskrivna i Hedens by av Luleå församling. [...] Några 
olägenheter av tattarnes besök inom distriktet har ej försports, med 
undantag för bettleri, som möjligen bedrivits av deras kvinnor och barn.” 

(RA, Fattigvårdskommiteens arkiv, 1907-23, HV1, Töre) 

Peder Andersson är släktforskare med rötter i resandesläkter som sedan århundraden har levt i de,mellersta- 
och norra delarna av Sverige samt i Norge. Sedan årtionden har han med utgångspunkt i genalogisk 
forskning grundligt gått igenom olika arkiv för att få veta mer om den resandeby han som barn hörde talas 
om av äldre släktingar. Nu har han satt samman ett imponerande och omfångsrikt material kring kring byn 
Heden och dess invånare. 

Fastighetsägaren Tor Lindström (till höger) visade 
runt släktforskarna Peder Andersson (till vänster) 
och Glen Karlsson (ej i bild) i trakten kring den 
bortglömda byn Heden år 2009.  
Foto: Glen Karlsson
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Att Anna Christina Hinriksdr ifrån Råneå sist begick Herrans heliga 
nattward i denna Församling attesterar undertecknad. Öfwer Luleå 
den 10 Sept. 1855. Isr. Næswall Comminister. [lacksigill].  

Karl Gustaf Johansson-Faltins hustru Anna Kristina Henriksdotter 
Södermans prästbevis från hennes nattvardsgång i Överluleå 
1855 10/9. Bild: Riksarkivet (Avfotograferat av Riksarkivet ur 
Överluleå kyrkoarkiv, Bilagor till in- och utflyttningslängder H II:1 
1841-1863. Bildid: A0018551_00210. RA, SVAR)

Ägarna till fastigheten Lövlund i Heden Karl 
August Karlsson Eriksson och Anna Lovisa 
Pettersson med barn. Fotografiet torde vara 
taget uppskattningsvis omkring år 1901/1902. 
Bild. Privat

Sammanställningen bygger dokumentation som har insamlats från ett stort antal skilda arkiv. Peder berättar att 
han undvikit källor som polisiära handlingar, rättsprotokoll och liknande, som förvisso är informationsrika. Han 
menar att ett sådant källurval kan medföra en risk att resande förknippas med kriminalitet. Istället har han 
utgått från grundläggande släktforskning, som inte bara fokuserar på passjournaler, polisunderrättelser, 
rannsakningsprotokoll, fängelseliggare och anstalters kyrkoböcker osv., utan lagfarter, fastighetsregister, 
köpebrev, folkräkningar, husförhörslängder, församlingsböcker, flyttningslängder, flyttningsbevis, födelse- och 
dopböcker, död- och begravningsböcker, bouppteckningar och så vidare. Källurvalet medför att Peder 
Andersson faktiskt kan visa att de resande var en del av samhället. Läsaren får en berättelse om resande som 
var skötsamma och strävsamma människor, som kunde äga och förvalta egna hem. Allt baserat historisk 
dokumentation. Det Peder Andersson visar står således i stark kontrast till 1900-talets narrativ, där resande 
med begreppet ”tattare” pekades ut som en social grupp som inte sällan förknippades med fattigdom och 
kriminalitet. Arbetet är således en viktig del i de resandes upprättelse. 

Sammanställningen Heden - resandebyn i Överluleå socken, Norrbottens län - En centralort för resandefolket i 
Norrland omkr. 1850-1948 är det första utkastet i en tänkt artikelserie om historisk resandebosättning som vi 
har för avsikt att publicera senare under året. Så håll ögonen öppna! 

Redaktionen
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Frantzwagner Sällskapet

Om oss 

Vi stiftades 2013 i Helsingborg av ättlingar till Peter Frantzwagner/Frenswegener, som 
invandrade till Sverige via Danmark och Skåne under slutet på 1600-talet. Många av dagens 
resande, eller romanifolk, är på något sätt ättling till Frantzwagner och hans närmsta familj. 
  
Vi verkar för att vi resande, såsom egen grupp inom den nationella minoriteten romer, ska ges 
möjlighet att åtnjuta våra språkliga och kulturella rättigheter. Rättigheter som vi har genom 
Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter, den Europeiska stadgan om landsdels- 
och minoritetsspråk samt den nationella minoritetslagstiftningen. 

Vi verkar för att bevara och revitalisera det språkliga och kulturella arvet från våra förfäder.  

Vi verkar för att bevara och sprida en nyanserad och rättvisande bild av vår historia. 

Vi verkar för allas lika värde och mot diskriminering.

www.frantzwagner.org

Följ oss på Facebook!  -  Facebook.com/frantzwagnerkettanepa

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

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