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Tattarinventeringen 1943-44 - sista delen
I detta nummer avslutar Arvid Bergman sin systematiska genomgång 
av 40-talets inventering av landets ”tattare”. Denna redovisar han 
han resultaten från Halland, Östergötland och Kristianstad län.  

Sid. 31

Resandes namnskick i äldre tid 
Bo Lindwall har forskat på de resandes anfäder och anmödrar i fem 
årtionden och har därför en väldigt god uppfattning om källor som 
berättar om saker som hur man såg ut, hur man var klädd och vilka 
namn man bar. I detta nummer redogör Bo Lindwall han för vilka 
namn de resande bar under tidigare århundraden. 

Sid. 17 

En nyfunnen romaniordlista från 1847  
Åren 1843-1864 var August Leopold Hård af Segerstad chef för Norrköpings 
korrektionsinrättning, en tvångsarbetesinrättning för kvinnor — där även barn 

fanns. År 1847 satte han samman en förteckning över romani, som tidigare inte har 
uppmärksammats något nämnvärt, men som påträffades i Nordiska museets arkiv av 

Carl-Herman Tillhagen på 1940-talet. Jon Pettersson går igenom texten. Läs om vad 

materialet berättar! 
Sid. 50

Fältstudier i 
Norrbotten 
Under sommaren fick två av våra 
anslutna släktforskare tillfälle att 
resa ut att besöka den tidigare 
resandebosättningen Vändträsk i 
Norrbottens län.  

Sid. 31

Romanifolkens 
skyddspatron 
År 1997 blev den spanske caló-
romen Ceferino Jiménez Malla 
den förste romske man som 
någonsin har saligförklarats av 

påven. Robert Brisenstam har 
översatt en engelsk text om denna för händelse. 

Sid. 10
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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
Restriktionernas ände och stundande ljusa tider

När vi nu publicerar detta sista nummer på vårt femte utgivningsår kan vi inte bara blicka tillbaka och 
begrunda vad vi åstadkommit hittills, vi kan också blicka framåt och fundera över vad framtiden kommer 
att bära med sig. När vi började att skriva de första och ganska spartanskt utformade numren av 
Drabbrikan vågade vi inte ens drömma om att vi fem år senare skulle nå ut till tusentals läsare. 
Människor som av olika anledningar intresseras av de ämnen vi synliggör i de artiklar som skrivs och 
publiceras här. Vårt engagemang grundar sig i en starkt strävan att en gång för alla bryta den nästintill 
totala avsaknaden på källförankrad kunskap kring romanifolks historia i Sverige. I synnerhet historien 
före 1900-talet. En historiebeskrivning som tillhör såväl oss själva som det majoritetssamhälle romanifolk 
sedan århundraden har varit en del av. Med lika delar stolthet och ödmjukhet kan vi konstatera att vi på 
bara fem korta år har kunnat göra en enastående skillnad i historieberättandet kring romanifolk i 
framförallt dagens Sverige. Vi har funnit en framgångsrik form för vårt arbete och har många, både 
kända och okända, eldsjälar att tacka.   

Sedan coronapandemin lamslog världen för halvannat år sedan har vi, liksom alla andra människor och 
verksamheter, befunnit oss i en slag stand-by-läge. En oro och tvehågsenhet har varit över oss som en 
ständigt närvarande slöja. I detta har vi liksom så många andra försökt att finna oss och göra det bästa vi 
kan. Det har varit svårt att forska på arkiv. Flera arkiv har tidvis varit helt stängda. Det har varit svårt eller 
ibland till och med omöjligt att kunna träffa andra människor. Då både sina egna familjemedlemmar, 
vänner och arbetskolleger. Den 29 september, vid samma tid som vi publicerar detta nummer av 
Drabbrikan, släpper regeringen på de restriktioner vi så länge har tvingats leva med. Återigen får vi 
träffas och umgås på olika sätt. Förhoppningsvis kan vi återgå till vardagen och återigen leva som 
normalt. Det behöver vi alla! 

Samma höstdag som restriktionerna upphör högtidlighålls Resandefolkets dag. En dag då de 
romanifolk som har levt här i Sverige och Norden sedan århundraden synliggörs. Samma dag år 1512 
besökte de första kända följe med Thaatra (”tattare”) någonsin vår huvudstad Stockholm. Runtom i 
Sverige uppmärksammas denna dag på olika sätt och inte minst genom att man får se den rödblåa 
romska flaggan med sitt röda hjul vaja i många flaggstänger. 

Dagen till ära, önskar vi våra läsare en glad Resandefolkets dag och riktigt härlig höst! 

Redaktionen
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Tiden går fort när man har roligt, säger man. 
Sommaren är kort, sjunger Tomas Ledin i en av 
sina låtar. Sommaren 2021 har nu nått sitt slut och 
liksom andra somrar verkade den alldeles för 
kort. Tiden för semester, sol och bad gick på 
sedvanligt vis alldeles för fort. Nu verkar tiden 
rasa iväg i en än snabbare takt, vilket nog delvis 
beror på allt arbete vi gör för att göra världen 
bättre, särskilt för den nationella minoriteten 
romer.  

Den 21 juni 2021 hade Regeringskansliets 
romska referensgrupp möte på 
Kulturdepartementet. I den gruppen ingår 20 
personer med bakgrund i den romska 
minoriteten. Förutom jag själv har också Maria 
Bogeblad och Sandra Englund 
resandebakgrund. Av de ledamöter i 
referensgruppen som deltog i mötet var det bara 
jag som närvarade i Kulturdepartementets lokaler  
i Stockholm. De övriga var med via Skype. På 
mötet talades det mestadels om EU:s strategiska 
ramverk för romsk inkludering åren 2020 – 2030. 
Då detta är omfattande följde fler möten i samma 
spår den 4 och 20 september. Jag deltog även i 
det senare.  

Den 2 september 2021 hade Statens kulturråd 
en träff för bibliotek i Sverige som har blivit 
romska läsambassader. Att vara romsk 
läsambassad innebär bl.a. att biblioteket får stöd 
av Statens kulturråd att vidareutveckla sin 
verksamhet  som riktas mot den romska 
minoriteten.  

Den 2 september handlade träffen för de romska 
läsambassaderna om resande. Under en halv dag 
lyssnade representanter för ett större antal 
bibliotek i Sverige  på kortare anföranden av 
resande. Läsambassadören Bagir Kwiek 
välkomnade och berättade om dagen. Vart han 
än kommit hade han mötts av väldigt många 
frågor om just resande, därför denna dag 
anordnats.  Britt-Inger Hedström-Lundqvist 
började med att berättade om boken Dinglarens 
väg - Vorsnos drom och att hon skulle skriva en 
artikel om dagen för Kulturrådets räkning.  
Därefter  var det Ralf Noak-Rosengren som talade 
om sitt insamlande och bevarande av 
traditionella resandevisor. Han avslutade med att 
sjunga en sång på romani.  Efter honom höll Jon 
Pettersson föredrag om resandes historia och om 
svensk romani. Mitt eget föredrag om resandes 
kultur satte punkt för dagen. De deltagande 
bibliotekarierna uttryckte tacksamhet över att de 
lärt sig väldigt mycket av oss. Vi resande var 
glada över att ha fått möjlighet att nå ut till så 
många bibliotek och berätta om vilka vi är.  

Den 4 september 2021 arrangerade Romano 
Center i Väst i Göteborg en förmiddag med 
musik, föredrag och panelsamtal om 
antiziganism. Detta skedde inom ramen för 
evenemanget Frihamnsdagarna och platsen var 
Bananpiren i Göteborg. Efter ett inledande 
musikframförande av bl.a. den romske musikern 
Samir Mehmed hälsades publiken välkomna av 
Björn Jedvert (L), som är ordförande för 
Konsument och medborgarservice i Göteborg 

Romanoa nevopan palla nijall
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stad. Den nämnd Romano Center i Väst ligger 
under. Jon Pettersson välkomnades upp på scen 
för att hålla ett föredrag om antiziganismen 
genom historien och idag. Därefter hölls ett 
panelsamtal där den före detta 
europaparlamentarikern Soraya Post, jag själv 

och Jon Pettersson deltog tillsammans med tre 
lokala Göteborgspolitiker. Evenemanget finns att 
se på Youtube under sökordet Frihhamsdagarna 
och klippet Ebbe Lördag. 

Den 20 – 21 september 2021 hölls den 
internationella konferensen ”14th European 
Platform for Roma Inclusion” (på svenska den 
14:e upplagan av den europeiska plattformen för 
romsk inkludering) i Bryssel. De flesta av de 310 
deltagarna vara med på distans. Europeiska 
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen 
invigningstalade på engelska, men sade även en 
fras på romani för att visa sitt engagemang för 
den romska minoriteten. Hon betonade vikten av 
romers rättigheter, men även att romer har 
bidragit till Europas utveckling. 
Europaparlamentarikern Romeo Frantz, som är 
sinto, förespråkade lagstiftning för att garantera 
att romers mänskliga rättigheter blir verklighet. 
Konferensens första dag innehöll bl.a. 
diskussioner i smågrupper och två stora 
parallella workshops. Den jag deltog i handlade 
om bekämpandet av antiziganismen inom ramen 
för olika länders nationella strategier för romsk 

inkludering. Den andra workshopen handlade 
om att mildra coronapandemins effekter genom 
att bekämpa ojämlikhet i tillgången till utbildning 
samt segregering. Konferensens andra dag 
ägnades åt politiska panelsamtal kring samma 
ämnen som den första dagens workshopar. Mitt 
bidrag till konferensen bestod bl.a. i betona att 
man skall satsa på romani, att romsk inkludering 
betyder att vi ur den romska minoriteten skall 
kunna delta fullt ut i samhället sådana som vi är, 
utan att behöva assimileras. Jag framförde även 
att romani och romsk kultur är en del av Europas 
kulturella och språkliga arv, alltså en del av 
Europas språk- och kulturskatt. Mina synpunkter 
fick stor uppskattning från andra 
konferensdeltagare. 

Robert Brisenstam

https://www.youtube.com/watch?v=cc9R36f8lQY
https://www.youtube.com/watch?v=cc9R36f8lQY
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Distanskurs i svensk 
romani 
I slutet av augusti anordnade Frantzwagner 
Sällskapet i samarbete med Gävle Romska förening 
en trestegskurs i svensk romani. Kursen aviserades 
via Facebook och fick snabbt ett 80-tal anmälningar. 
Kursen hölls via den digitala plattformen zoom 
inom fem sammanhängande dagars med början 
torsdagen den 26 och avslut den 31 augusti. 
Söktrycket var stort och deltagarantalet var av 
praktiska skäl tvunget att begränsas till trettio 
deltagare.  

Majoriteten av kursdeltagarna talade inte romani 
sedan tidigare, men alla var väldigt intresserade i 
språket som deras tidigare generationer hade talat. 
Flera av deltagarna berättade om att romani hade 
talats av äldre släktingar, men själva hade de inte 
fått lära sig att tala språket. Denna historia är mig 
välbekant då jag har hört den från väldigt många av 
de våra. 

En utmaning att sätta samman en kurs var att det 
inte finns några befintliga material att använda. 
Därför fick jag sätta mig och skriva samman ett 
material. Detta landade i att kursen fick delar. Den 
första delen syftade till att ge deltagarna en djupare 
förståelse för romanispråkets ursprung och ge dem 
en inblick i hur romani historiskt sett har 
dokumenterats. De fick veta vilka historiska 
språkliga källor som finns samt hur forskningen sett 
ut sedan man i olika länder började att intressera 
sig för romani, i synnerhet sedan slutet av 1700-
talet. 

Det andra kurstillfället fokuserade på att beskriva 
hur romani som språk har genomgått språkliga 
förändringar på olika sätt i olika språkliga kontexter. 
Alltså hur romanitalare har fått sin romani att närma 
sig de olika europeiska språk som har talats vid 

sidan av romani. Närmare bestämt det som är 
anledningen till att det idag finns så många 
språkliga varieteter av romani. Tyngdpunkten låg på 
att beskriva språkliga processer och mekanismer 
som har medfört att den en gång talade flekterande 
grammatiken, som är typisk för romani och indiska 
språk, inte längre fungerar som grammatisk bas för 
svensk romani. 

Vid det tredje och sista tillfället hölls enklare 
talövningar och demonstrationer i hur det kan låta 
när två romanitalare talar med varann. Deltagarna 
fick prova på att högläsa på romani under 
handledning med redogörelse för bl.a. uttal. Kursen 
avslutades med diskussioner och deltagarna fick ge 
sina reflektioner kring vad de lärt sig om romani.  

Kursen var ett första försök att hitta en form för 
språkinlärning på distans. I kursens planering och 
genomförande blev avsaknaden på pedagogiska 
läromedel ett faktiskt och påtagligt problem. Det 
enda tillgängliga läromedel som finns på svensk 
romani, och som riktar sig till individer utan tidigare 
språkkunskaper, är skapat av Skolverket. För 
sammanhanget var det inte det lämpligaste då det 
riktar sig till barn i årskurs 4-6. 

De samlade erfarenheterna från kursens 
genomförande har varit positiva och oerhört 
välkomna. Sedan tidigare visste vi med oss att 
pedagogiska läromedel som riktar sig mot vuxna 
saknas. I och med att vi nu anordnande en praktisk 
kurs blev bristen uppenbar. Vi visste också att 
intresset för att lära sig romani är stort, men fick vi 
detta verkligen överbevisat.  Då utifrån hur många 
som sökte till kursen, trots att informationen kring 
kursen väldigt begränsad och samtidigt endast 
utlyst en vecka i förväg. Om vi skulle ha bättre 
förutsättningar och mer resurser skulle vi kunna få 
till något riktigt kvalitativt och långsiktigt. Så detta 
får vi fundera mer kring!  

Jon Pettersson 
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Det dolda Arvet eller En oskriven historia
- av Sandra Englund

När jag i mitt släktforskande började tro på att mina anor inte var av vallonsläkt, utan av resande, inledde 
jag ett ivrigt sökande efter vår kultur, arv, språk och traditioner. Det var sällan rolig läsning utan mycket 
om att ”romer inte hade rösträtt, inte kunde läsa och inte fick gå i skolan, inte fick bo på samma ställe, 
blivit fängslade av olika anledningar och funnits med i olika inventeringar” osv. Såklart att jag hade svårt 
att förstå när jag aldrig själv varken hört eller upplevt något av detta. Genom ett ganska snabbt växande 
nätverk av släktforskare, släktingar och andra kunniga blev jag snart medveten om en stor del av det 
som fanns att läsa inte tillhörde ”min” släkt och mina anor — de resande eller resandefolket. Jag förstod 
att ”vi” var många olika grupper som gick under benämningen Romer, en av Sveriges minoriteter. Också 
att de resande, mina anor, var ättlingar till de romska familjer som först anlände till Norden, och de 
regioner som idag tillhör Sverige, Norge och Finland. Därför har de resande en annan historia, ett annat 
språk och kultur — som har präglats av att man har levt här i flera hundra år och då självklart även haft/fått 
en annan roll i samhället än vad som beskrivs om romer. 

Sandra Englund heter jag och är född och uppvuxen i Gävle. Jag har visserligen flyttat en hel del som 
barn - men bara inom Gävle. När jag blev ung vuxen studerade jag i olika städer och reste en del. Jag 
har alltid älskat att resa för att uppleva, möta och lära känna nya människor och kulturer. Alltid nyfiken 
och en vilja till att förstå den eller det andra.  

Sedan 5 år tillbaka, då jag upptäckte mitt sanna ursprung, reser jag mest bakåt i tiden, i arkiv, dokument, 
söker efter släktingar och människor som vet något om tiden som den en gång var. De som idag kan 
berätta det som jag inte fått veta genom min mormor eller farfar, som båda var av resandesläkt. Det har 
ju, såklart, också visat sig att min mamma och pappa är släkt på de resande leden, men utan att de själva 
haft kännedom om varesig det, sin historia eller sitt arv.  

Min mormor gick i skolan. Min mormors mormors far, Halte Magnus, en resandekarl från Norge, kunde 
läsa. I boken ”Tater-Milla Stor-Johans datter” berättar Milla att hennes morbror, Halte Magnus, lärde 
hennes barn att läsa. Jag har hittat gamla fotografier där familjen är samlad vid ett bord utanför ett stort 
timmerhus. Foton där de poserar med instrument eller cyklar. Hur var deras liv? Jag läser och ser i olika 
arkiv hur de figurerar i fattigvårdsutredningar, ”tattarinventeringen”, fotografier i ”Rasbiologiska 
samlingar”, får höra hur släktingar till oss blivit steriliserade, fråntagna sina barn, tvingats växa upp på 
barnhem eller i fosterfamiljer. Ju mer jag får lära känna min historia — desto mer tacksam blir jag över att 
jag har fått livet! Men denna historiebeskrivning fick jag aldrig läsa om i skolan. Denna 
historiebeskrivning har ännu inte skrivits och lyfts upp till allmänhetens kännedom. 
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Mycket av , de resandes historia, har aldrig synliggjorts. Jag förstår att det även är och har varit en 
medveten strategi från oss själva, de resande. En strategi för att överleva, för att få leva och bilda familj, 
för att inte utsätta sina nära och kära den obeskrivligt grymma behandling våra förfäder fick genomlida. 
Men det är också ett tydligt osynliggörande från statens och politikens sida. Som svensk finns det 
mycket att inte vara stolt över! 
Tyvärr kan jag bara berätta min egen historia, ett resultat av den assimileringsprocess som genomfördes. 
Assimileringen visade sig vara väldigt effektiv då jag bara är en av MÅNGA som upptäcker sitt ursprung 
först på senare år. Kanske är det just därför som jag fick livet? Att de gömde och glömde händelser och 
skeenden som aldrig borde ha inträffat. 

Lördagen den 23 oktober, 2021, är det vernissage på utställningen ”Om ett enda liv…?” i Gävle. Som 
kulturskapare berättar jag med konst, foto och texter min historia, utifrån mitt perspektiv, och en tolkning 
på varför mina förfäder dolde sitt ursprung för barn, barnbarn, barnbarnsbarn. 

Det är ett beviljat uppdrag från Region Gävleborg i temat ”Sveriges nationella minoriteters kultur och 
språk. För mig är detta ett delmål i att gå mot en ännu större utställning i ett samarbete med 
Hälsninglands museum och i ett projekt som stöds av Kulturrådet. Där hoppas jag att flera av er skulle 
kunna tänka er att medverka. 

Jag vill även passa på att dela med mig av några foton som min mamma hittade på vinden. Förmodligen 
föreställer de släktingar till oss. Kanske känner du igen någon av personerna på bilderna? Kanske skulle 
du isåfall kunna hjälpa mig att få veta vem de är och hjälpa mig att ”lära känna” mina släktingar och 
deras liv ytterligare?  

4 karlar och en tjavo: 
En bild ur fotopåsen. Ca 1925? Med största sannolikhet är detta familj till min mormors 
mor. Bilden kan vara från Hälsingland eller Västernorrland
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Svinhammars skiljebom: 
Vid Svinhammars skiljebom 
som ligger i Ljusdal längs 
Ljusnan. Den andra sittande 
personen från vänster är min 
mormors far. Bilden bör vara 
tagen runt 1915.

Släktträff: Nora och Sandra med 
ett målat porträtt av Tater-Milla. 
Foto taget av Sverre Viggen 
utanför Våler i Norge.

Inför Om ett enda liv… 
Bild på min mormor som kommer att 
användas i utställningen ”Om ett enda liv…?”
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Tattarinventeringen 1943 - 44  
- Systematisk genomgång av inventeringen - del 9

Den här artikeln kommer först att synliggöra statistiken gällande tattarinventeringen för Halland, Östergötland 
och Kristianstads län. I en annan artikel kommer jag presentera statistiken om innehållet i inventeringen, det 
vill säga vilka som utgör de inventerade. Är det resande eller vilka som helst med ”tattarstämpel”? Är det den 
största inventeringen av en enskild romsk grupp i Sveriges historia? 

Hallands län 

Hallands län har stått i centrum när det gäller skriverier om ”tattare” under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Både i litteratur och i pressen. Folket i Simlångsdalen var en roman som baserades på halländska resande. 
Den blev sedan filmatiserad på 1940-talet där till och med kalderasha-romer förekom i rollistan.  

Det finns flera olika släkter som för mig är lite svårutforskade, men med dem har jag fått god hjälp av 
släktforskarna Bo Lindwall och Gabriel Wallgren, som är specialiserad på detta län. 

I pressen skrevs det under sent 1800-tal ofta om fyra olika huvudsläkter. Flera resande i Halland fick dessutom 
nekrologer skrivna i pressen under början av 1900-talet. Här fanns mycket exotism att urskilja i artiklarna men 
främst angående äventyrlighet, våld och brott, inte den exotism som kalderasha-romska gruppen i samma tid 
tillskrevs, vilket ofta var zigenarromantiska omnämnanden i samband med uppträdanden. I Alingsås tidning 
kunde man år 1906 läsa: 

” En af Hallands på sin tids mäst kände tattare har i dagarna samlats till 
sina fäder, nämligen Alexander August………i Årstads socken.”1 Att 
resande blev omskrivna i nekrologer hörde till ovanligheterna.

1 Alingsås tidning 1906-08-07. En afliden tattarhöfding. Osign. 
2 Hallandsposten1874-09-05. I ordningens intresse. Osign. 
3 Expressen 1945-08-27. Göteborg har efterträtt Halland som tattarcentrum. Osign. 

I övrigt kan det nog hävdas att Halland var det absolut mest omskrivna länet bredvid Skåne när det gäller 
resande i slutet av 1800-talet. Bland annat kunde man läsa om tillsyningsmän och vitesförbud i halländska 
socknar från 1870-talet och framåt. En av dessa var Fjärås: 

” I ordningens intresse har Fjärås församling å kommunalstämma beslutat, att inom varje rote tillsätta twenne 
eller flere tillsyningsmän hwilka skola tillse att såwäl tattare som andre lättingar icke stryka socknen omkring 
och bettla. För hwarje uppfångad kringstrykare, som skall forslas till närmaste kronobetjent, erhåller 
uppsyningsmannen i skjutslega 2 kr. 50 öre pr mil samt 5kr. i dagtraktamente.” 2 

En bit in på 1900-talet minskade intresset för ”tattarfrågan” i Halland specifikt och fick då i stället en mer 
nationell prägel. I Expressen kan man 1945 läsa att ”Göteborg har efterträtt Halland som tattarcentrum”.3 
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Om man vill fördjupa sig i politiken som riktades mot resande i Halland kan jag rekommendera Martin 
Ericssons avhandling Exkludering, assimilering eller utrotning? 'Tattarfrågan' i svensk politik 1880-1955, från 
2015. Halland förekommer särskilt starkt i Ericssons avhandling, vilket också var fallet när det kommer till 
”tattare” som omnämns i svenska tidningar under sent 1800-tal. 

Totalt utgörs inventeringsdelen för Hallands län av 64 familjer/hushåll varav personerna i 6 av hushållen inte 
är identifierade som resande. Anledningen till varför dessa övriga 6 hushåll förekommer i registreringen 
skulle kunna vara på grund av av namnlikheter med kända resande. En eventuell anledning kan också vara att 
de kan ha bott i anslutning till en resandetät stadsdel, men det är svårt att slutgiltigt fastslå. Räknar man på 
antalet individer så utgörs länet av 267 personer. Av dem är 27 personer ingifta i resandefamiljer och 20 
personer har inte kunnat identifieras med resanderötter. 

Östergötlands län 

Detta län innehåller väldigt många personer från kända resandesläkter i södra Sverige. Egentligen finns det 
inget anmärkningsvärt att påpeka om detta län. Flera av släkterna förekommer också i angränsande län. En av 
Allan Etzlers uppgiftslämnare till romaniordlistan i hans doktorsavhandling från 1944 finns med i den här 
delen av inventeringen. Som jag tidigare nämnt hävdades det, enligt de ifyllda inventeringsblanketterna, att 
bara en av Etzlers romanitalande uppgiftslämnare talade ”tattarspråket”, vilket inte var fallet. Detta visar bland 
annat denna persons registerkort. 

När man granskar de personer som saknar resandebakgrund är det tydligt att deras efternamn, i de flesta 
fallen, ligger till grund för deras inskrivande i inventeringen. Om en person kan man läsa: 

”Det är känt att ……. är nära besläktad med tattarsläkten ………….”.4 

Denna person, som citatet berör, var inte alls av resande eller släkt med de som man på registerkortet påstår. 
Detta visar hur fel det kunde bli med associationer till efternamn som kända resande bar. 

Länet består totalt av 81 hushåll/familjer. Av dem är 23 hushåll inte identifierade som resande och 5 av dem 
förekommer sannolikt enbart på grund av sina efternamn. Räknar man antalet personer så består länet av 282 
st individer. Av dem är 34 personer ingifta i resandesläkter, 15 personer förekommer på grund av 
efternamnen och 50 personer är ännu oidentifierade.  

Kristianstads län 

Detta län har varit ett centralt tillhåll för några skånska resandesläkter, vilket också blir tydligt om man tittar 
närmre på födelseorterna för de förekommande i inventeringen. Lyngsjö är en ort som särskilt förekommer, 
men historiskt sett finns även Skättilljunga, Västra Vram och Nosaby. Utöver dem finns det många fler orter 
inom länet där resande varit talrika. I Nordiska museets frågelista finns uppgifter från en man född 1857 som 
beskrev de släkter han kom ihåg: 

”Så har vi Svarte Petrarna nere ifrån Simris illa beryktade för sitt heta temprament, Mörkavads tattrar, 
Degeberga hållet ligger en del byar som hade i gamla tider gott om tattrar, Västerstads tattrar, 
Blentarps tattrar.”5 

4 Från inventeringen för Östergötlands län. 
5 Nordiska museets frågelista 78 om ”tattare”. E.U.23830. 



Nr 21 - September 2021

© Frantzwagner Sällskapet �13

År 1894 gavs en encyklopedi vid namn Nordisk familjebok konversationslexicon och realancyklopedi ut, under 
bokstaven Z skrevs en artikel om ”zigenare”. Den innehåller en historik över gruppernas folkvandringar men 
också intressant nog en siffra på hur många ”zigenare” som finns i Sverige vid folkräkningen 1880. Siffran 
landar på 132 ”zigenare” och de kallas för ”inhemske zigenare”. Socknarna som anges vara bebodda är 
Ullasjö, Rölanda, Öxabäck, Sätila, Byarum, Kalmar län och till sist Vankiva och Simrishamns socknar, i 
Kristianstads län. Till följd av detta har jag granskat delar av Statistiska centralbyråns folkräkning för 1880. Jag 
har då kunnat identifiera 89 resande som i folkräkningen kallas för ”zigenare” och som kan kopplas till dessa 
byar.6  

År 1886 omskrevs den resandetäta byn Skettilljunga som en skånsk ”tattarby” där en 
koloni av ”fullblods-zigenare” levde sedan århundraden.7 Foto: Kungliga Biblioteket

När det gäller Kristianstads län har jag inte kunnat hitta resande som kallas för ”zigenare”, i materialet för 
folkräkningen 1880, men förmodligen är det just dessa skånska släkter som åsyftas vara ”inhemska zigenare” i 
Kristianstads län. Med andra ord samma släkter som återfinns i inventeringen för Kristianstad och 
angränsande län. Att det skulle vara kalderasha-romer är inte troligt då det var på tillfälliga genomresor under 
denna period och inte folkbokförda. 

6 Arvid Bergmans forskning. Se SCB zigenare 1880 
7 Sundsvalls tidning 1886-10-21 
8 Borlänge Tidning 1899-02-08

För övrigt är det ganska tydligt att de personer som inte har kunnat identifierats som resande förekommer i 
inventeringen på grund av sina efternamn. Av länets 59 hushåll/familjer har 8 hushåll inte kunnat identifieras 
som resande. Vid personräkning uppgår det totala antalet individer till 258 personer. Av dem är 30 personer 
ingifta i resandefamiljer. 25 personer har inte kunnat identifieras som resande. Länets inventering innehåller 
med andra ord minst 203 personer med resandebakgrund, vilket motsvarar 79 %. 

Arvid Bergman

Borlänge Tidning skrev år 1899 om ”inhemska zigenare” vilka uteslutande är 
resande från södra Sverige och Kristianstads län.8 Foto: Kungliga biblioteket
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Jag har nu granskat inventeringen 1943-44 i hela nio nummer av Drabbrikan och denna granskning har 
äntligen nått till vägs ände. En väsentlig fråga som hela tiden figurerat har varit om den här omfattande 
inventeringen på ungefär 8 000 personer utgörs av resande, till majoriteten. Den absolut vanligaste 
teorin, som det kommit att råda en slags konsensus kring, har varit att den höga siffran på 8 000 
individer har varit resultatet av att det under tiden för inventeringen var lätt att dra på sig 
”tattarstämpeln”. I Dagens Nyheter kunde man 1974 läsa: 

”Det är svårt att föreställa sig hur många resande det finns just nu. Enligt en räkning 1922 fanns det 1800 
tattare, men vid en ny räkning 1945 var siffran 8000. I den senare räkningen var det uppenbart lättare att 
få stämpeln tattare på sig.”1  

Den här åsikten var något som reproducerades av forskare in till vår närtid och det skulle inte förvåna 
mig om denna uppfattning fortfarande lever, frodas och sprids inom våra högskolor och universitet. 
Sanningen är att detta förhållningssätt gällande att folk kunde stämpla i stort sett vem som helst som 
”tattare” har inte någon grund i någon djupare forskning som gjorts av forskare med insikt i vem som 
faktiskt har rötter i nordens romanifolk eller inte. Jag ska nu redovisa de statistiska resultaten från min 
forskning och visa varför man i mångt och mycket har dragit fel slutsatser om vilka inventeringens 
”tattare” faktiskt var. 

Totalt utgörs inventeringen av cirka 8 200 personer, därutöver finns 300 personer som det saknas 
information om i grundmaterialet. Jag har valt att inte ha med dessa extra personer i min analys. 
Anledningen till detta är att det funnits lösa papper med uppgifter om dessa personer i inventeringen. 
Ibland har hela eller delar av registerkort saknats, eller så har det inte funnits tillräckligt med information 
för att följa dem vidare. Det som också saknas är 27 familjer eller hushåll. Antagligen har de slarvats bort 
i samband med Carl-Erik Måwes2 undersökning eller eventuellt av någon annan. Min egna slutgiltiga 
räkning av personer som finns kvar i inventeringens material landar på 7 958 individer.  

Enligt mina beräkningar har minst 5 728 av dem rötter i de romanifolk som har levt i Norden sedan 
åtminstone 1600-talet. Då ska man komma ihåg att 752 personer är ingifta med resande vilket då 
tillsammans utgör 6 480 personer. Alltså är det 81% av hela inventeringen som utgörs av familjer som 
har resandebakgrund och av personer som lever i en miljö där majoriteten kring dem, och även deras 
egna barn, har resandebakgrund. Skulle man även räkna med de övriga 300 personer som förekommit 
med bristfälliga uppgifter skulle antalet resande, enligt med vad statistiken i övrigt visar, utgöra drygt 6 
000 personer. 

Det förekommer även personer som har väldigt nära kopplingar till resande. Vissa kommer från en familj 
eller släkt där någon har gift sig eller umgåtts med resande. De utgör totalt 280 personer. 

Slutligen finns även en kategori av personer som faktiskt har stämplats som ”tattare” just för att de har 
burit ett efternamn som varit känt i pressen som ett ”tattarnamn” i bemärkelsen resandenamn. Eventuellt 
har en del av dessa personer också haft något med resande att göra och därmed har det varit enklare 
för dem att bli stämplade. Men om så är fallet har jag inte haft möjlighet att utforska djupare. Totalt utgör 
de som tagits som resande för sina namns skull 128 personer. 

1 Dagens Nyheter. 1974-09-15. ´Tattare-Roger´- en utstött resenär. Rune Johansson. 
2 Drabbrikan nr 19, 2021. Tattarinventeringen 1943 - 44 - Systematisk genomgång av inventeringen - Del 7  

Tattarinventeringen 1943 - 44  
- Statistik från genomgången



Nr 21 - September 2021

© Frantzwagner Sällskapet �15

Vid min sammanräkning av antalet hushåll eller familjer har jag funnit att inventeringen innehåller totalt 
1 920 stycken. Av dem är 1 459 resandefamiljer, vilket ger en siffra på 76 %. Ungefär 4 % av 
inventeringens övriga hushåll innehåller personer som har levt med resande eller i anslutning till 
resandefamiljer. Ibland i samband med att släktingar till dem har varit gifta med resande, vilket har 
medfört att stora delar av dessa personers egna släkter har registrerats. De slutliga 20 % består av 
människor som är oidentifierade och som på grund av sina namn, och kanske för sitt leverne, misstogs 
för att vara resande. 

Oidentifierade och övriga 

I inventeringen finns det hela 1 068 personer som utgör en oidentifierad skara. Vissa av dem kan man 
anta varför de har blivit registrerade, men jag har ändå separerat dem från den övriga statistiken på 
grund av att jag inte med säkerhet kan utröna vilka de var. Bland annat har 216 av dessa 1 068 tydliga 
likheter med namnskicken hos resande som bodde i samma trakter som de själva. Av de resterande kan 
man bland annat urskilja att fyra län använder polisstämplar i materialet, vilket sällan visar vilken 
poliskontapel som lämnade uppgifterna till inventeringen. De län som använder sig av dessa stämplar är 
Göteborg-Bohuslän, Uppsala, Älvsborg och Malmöhus län. Ifall de förstnämnda länen vid tidpunkten för 
inventeringen hade samma byråkrati som Malmöpolisen har de som registrerades i så fall också 
förekommit i polisutredningar. Eftersom jag dessutom har granskat Malmöpolisens ”tattarregister” från 
1935 är det för mig tydligt att de vissa personer i 1940-talets inventeringkort har rörts ihop med 
resande. Då ofta på grund av att någon släkting har varit ingift i en resandefamilj. Egentligen har flera av 
dem inte alltid ansetts vara ”tattare”, alltså resande, men har ändå räknats in i sammanhanget och 
behandlats med samma prioritet. Alltså förefaller polisen, med stor sannolikhet, då ha tillämpat strategin 
”hellre fälla än fria” när det gällde att registrera resande.  

I vissa fall kan man klart och tydligt läsa på registerkorten för dessa övriga personer att det inte alls fanns 
någon som ens hävdande att personen i fråga var ”tattare”. Angående en kvinna i Blekinge län kan man 
läsa: 

”Enär vederbörande har mycket umgänge med tattare och har väl reda på dessas 
släktskapsförhållanden.”3  

Värt att nämna är att denna även denna kvinnas syster per automatik registrerades i inventeringen på 
grund av denna vaga koppling. 

Romanitalande 

I inventeringens statistiska material har det angetts att endast 7 % av de registrerade talade romani. 
Denna siffra har flera gånger reproducerats. Siffran har också ifrågasatts i tidigare nummer av 
Drabbrikan då den nämligen bygger på en misstolkning av vad som faktiskt anges på registerkorten. 
Där skrev nämligen den som fyllde i registerkortet om det var känt för denne om den registrerade 
personen talade det så kallade ”tattarspråket”, alltså romani. Man undersökte alltså inte om personen i 
fråga talade romani eller inte. Vad som bevisar detta är att bland annat att forskaren Allan Etzlers 10 
uppgiftslämnare, till sin romaniordlista från 1944, hävdas enligt inventeringens uppgifter inte tala 
romani. Samma sak gäller för Roger Johansson som var upphovsman till boken Svensk rommani från 

3 Från inventeringen för Blekinge län. Riksarkivet SE/RA/420267/06/H/H 10.
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1977. På registreringskortet uppgavs det inte vara bekant om hans familj talade romani, men i boken 
framgår det tydligt att hans fars romanikunskaper var mer omfattande än hans egna.  

Jag ska här presentera min tes om hur många av de inventerade som jag tror talade romani i någon 
utsträckning. Min uppfattning är att det inom familjer utan ingiften oftast talades romani i vissa 
sammanhang. Min erfarenhet säger att romani även kan ha talats i familjer där en av föräldrarna inte har 
varit av resandesläkt, men låt oss fokusera på 877 inventerade familjer där inga personer utan 
resanderötter eller med okända rötter förekommer i hushållet. Dessa registerkort motsvarar drygt 45 % 
av det totala antalet. Min tolkning av detta är att man i minst 45 % av de registrerade hushållen talade 
romani. Därför menar jag att det är tydligt, enligt den som gör en djupare analys, att den här 
inventeringen aldrig bör användas för att analysera de resandes språkkunskaper och språkbruk under 
1940-talet. 

Slutord 

”Tattarinventeringen” är den mest omfattande inventering av en folkgrupp, alltså etnisk registrering, som 
gjorts i Sveriges historia. Den engagerade många tjänstemän över hela landet under lång tid och den 
tog sikte på just romanifolk, eller vad vi idag betecknar som romer. Att inventeringen innehåller mer än 8 
000 personer har oftast förklarats med att folk stämplades som ”tattare” på väldigt lösa grunder. Denna 
uppfattning kan nu genom min systematiska genomgång avfärdas en gång för alla. Inventeringen av 
”tattare” 1943-44 tog sikte på romanifolk. På senare tid har inventeringen kallats för ett ”fiasko”. Det var 
den förvisso men man får inte bortse från att den faktiskt hade kunnat bana väg för att utrota 
resandegruppen helt. Man kunde till exempel ha inrättat läger som Svanvikens arbetskoloni i Norge, där 
resande avprogrammerades kulturellt och språkligt. Eller så kunde man som i Nazityskland och dess 
ockuperade samt allierade länder inrätta läger där ”undermänniskor” internerades och tvingades till 
tvångsarbete, eller till och med mördades. 

Enligt min uppfattning sammanfaller förändringen i den svenska opinionen kring ”rasfrågor”med 
Nazitysklands förlust mot Sovjetunionen i slaget vid Stalingrad, i februari år 1943. Detta är i samma 
period som man påbörjade arbetet med den landsomfattande inventeringen av ”tattare” i Sverige. 

Den starkaste bidragande faktorn till att rasfrågor nästan helt försvinner i den offentliga debatten är 
enligt min mening Naziregimens fall. I och med detta avstannar det svenska offentliga arbetet som riktas 
mot ”tattare” nästan tvärt. Enligt min uppfattning kan inventeringen ses som något som fastnar mellan 
två tidsepoker, den rasbiologiska och den sociologiska. I stället för att som tidigare ta sikte på ”ras” 
övergår man nu till att försöka utradera ett omdebatterat problem som man kopplar till sociala frågor. 
Och just ”tattare” blev då under förespeglingen att de i stället för att vara en etnisk grupp nu är en social 
grupp fortsättningsvis utsatta för systematiska kränkningar och övergrepp som del av en svensk 
socialpolitik.  

Socialstyrelsens inventering av ”tattare” under åren 1943 och 1944 är med största sannolikhet den mest 
omfattande och systematiska kartläggning av en etnisk grupp i Sverige någonsin. Det kan man tycka 
borde vara allmänt känt och accepterat i dag. Inte minst i akademiska och politiska miljöer.  

Arvid Bergman
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Om namnskicket bland resande i äldre tider 
Av Bo Lindwall

Först som sist kan man konstatera att man bara utifrån namnet inte kan avgöra vem som är resande eller inte. 
Ändå kan det kanske vara lite intressant att titta tillbaka på namnskicket bland de resande i Sverige och deras 
förfäder under äldre tider. 
  
Går man tillbaka i handlingarna till slutet av 1500-talet kan man konstatera att de få gånger som ”tartare” 
nämns med namn så följer man helt det inhemska namnskicket. Så till exempel utfärdade greve Karl Sture i 
juni 1593 ett pass för ”tattarhövitsmannen Kristofer Larsson och hans medfölje” och i Uppvidinge härads 
dombok 1624 nämns ”tattaren Hans Eriksson, hans mor Anna Hansdotter, och hans hustru Märita 
Danielsdotter”. Det är ingenting konstigt med detta, gypsies i England har engelska namn, sinter i Tyskland 
tyska och så vidare. Under större delen av 1600-talet är det dessa namnformer som dominerar men i slutet av 
århundradet och i början av 1700-talet börjar andra namnskick sprida sig, ofta kopplat till att de som vid 
denna tid i källmaterialet kallas ”tartare” eller ”zigenare” ofta har kopplingar till Tyskland och kommit hit i 
svensk krigstjänst. 

Man följde inte heller alltid systemet med patronymikon så noga, en häktmakare och mässingssmed Peter 
Lorentzson, som var född ca 1675 och varit borgare i Hjo, Bogesund och Södertälje, hette från början Peter 
Lorentz och var son till en soldat Kristian Lorentz vid Grothusens värvade regemente som på 1670-talet var 
förlagt i Stralsund, Lorentz blev Lorentzson och ibland Larsson, fast han enligt svensk sed borde hetat 
Kristiansson. Hans hustru hette Susanna Hansdotter Wismar och har troligen tagit namnet efter sin födelseort. 
Peter Lorentzson och Susanna blev morföräldrar till hovslagaren, valackaren med mera Detlof Petersson 
Rosenberg som genom sin son Peter Detlofsson är stamfar för de flesta mellansvenska resande.  

Ett liknande exempel på att man inte så noga följde seden med fadersnamn nämns i ett mål vid Konga 
häradsrätt den 17 december 1724 då nitton ”zigenare eller tartare” stod inför rätta. Bröderna Mårten 
Jakobsson och Adam Jakobsson tillfrågades varför de kallade sig Jakobsson eftersom det framkommit att 
deras föräldrar var ryttaren Hans Henrik vid Aschebergs regemente, som stupat vid Helsingborg, och dennes 
hustru Anna Margareta Maximiliani, född i Tyskland, som var med vid rättegången. Bröderna försökte då 
förklara det med att fadern egentligen hetat Hans Henrik Jakobsson och att de kallat sig Jakobsson efter 
farfaderns namn. Det var nog inte sant, vid andra tillfällen är bröderna faktiskt påträffade med namnet 
Henriksson och det kunde finnas skäl att laborera med olika namn vid olika tillfällen. Senare tar dessa bröder 
andra efternamn.  

En annan ”zigenare” med kopplingar till Tyskland var Timoteus Ludvig Alexander som återfinns som var soldat 
vid Karlshamns skans 1685 och några år senare nämns han som en av de sex ”zigenare” som tjänstgjorde i 
det Estniska infanteriregementet och mönstrades i Riga 1689, han var då 25 år, två år senare hade han lämnat 
regementet och var då troligen i Stockholm. Timoteus Ludvig Alexander fick 1687 en dotter i Bräkne-Hoby i 
Blekinge som fick namnet Florentina Regina, ett tidigt exempel på det som senare på 1700-taltet blev 
standard i dessa kretsar, att ge barnen fler än ett namn och att gärna efterlikna adelns namnskick. 
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Förbindelserna mellan dessa ”tyska” släkter upprätthölls en tid framöver och en son till Timoteus, Bartolomeus 
Ludvig Timosson, som ett tag var borgare i Södertälje, var gift med en Gertrud Kristofersdotter som var dotter 
till en soldat vid Grothusens regemente Kristofer Bremer, född i Bremen, och Anna Maria Fabiansdotter, född i 
Stettin. En annan son till Timoteus Ludvig Alexander, i hans andra gifte, var Kristian Lind, även kallad Kristian 
Ludvig eller Ludvigsson, som var soldat, glasförare med mera och hade många barn med två kvinnor som han 
levde med samtidigt och har många ättlingar bland dagens resande. En av hans söner fick namnet Timoteus 
efter farfadern.  

Namnet Florentina var vanligt i de flesta resandefamiljer under 1700-talet. Här Florentina 
Fredrika 1765 i Ärla, Södermanland. Ärla (D) C:2 (1715-1780) 

I de svenska häktmakarsläkter, som så småningom genom ingifte blev besläktade med de romska släkterna, 
var namnskicket ett annat, i släkten Berg från Örebro och Torshälla var det ännu på 1700-talet namn som Lars, 
Olof, Erik och Jöns samt Anna, Maria och Ingeborg som var vanliga. 

Förutom tyskt inflytande är det framförallt två saker som gör att de flesta resande, vare sig det rör sig om 
romer eller inhemska häktmakarsläkter, får släktnamn i början av 1700-talet. Det ena är att de får namn som 
soldater och det andra är att myndigheterna i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet i ett försök att få 
”tattarna” bofasta erbjuder dem att bli borgare i städer. Det var inte så många som verkligen blev bofasta men 
att vara borgare i en stad gav en möjlighet att åka runt på handelsresor med magistratens pass och var 
samtidigt en inkomstkälla för staden. Just vid denna tid blev det bland stadsborna vanligt att ta ett släktnamn, 
till skillnad från allmogen, och det gjorde förstås även de resande borgarna.  

Efternamn 

De flesta bondsöner som flyttade in till en stad tog namn efter hemgården eller hemsocknen, andra som 
kanske var födda i staden, tog ofta namn inspirerat av stadens namn. De resande använde sig oftast av den 
senare metoden och tog namn efter staden de blev borgare i, eller efter stadens läge. Från Vimmerby 
kommer namnen Wimmercrantz och Wimmerstedt, från Skänninge Skenberg och Schenström, från Gränna 
Grännman, från Falköping Fahlström, från Skövde Skövding, från Skara Skarberg och Skarin, från Askersund 
Sundberg och från Åmål Åman. Borgare i städer vid Vättern, som de i Vadstena, Hjo, Gränna, Jönköping och 
Askersund, tog gärna namn som Wetterberg, Wetterstrand och Wetterström, och från städerna vid Vänern, 
som Karlstad, Kristinehamn, Åmål, Vänersborg, Lidköping och Mariestad, kommer namnen Wennerberg, 
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Wennerqvist och Wennerström. Det här är förstås namn som även andra än resande tog, knappast något 
namn är unikt just för en släkt. Detta gäller också inom resandegruppen, det finns till exempel flera olika 
släkter Lindgren och Lindberg, åtminstone två olika släkter Rosengren och så vidare. Att flera släkter har 
samma namn i Finland och Sverige behöver alltså inte antyda något samband när det rör sig om så vanliga 
namn som Berg eller Lindgren, men när en släkt med det ovanliga namnet Korsgård, en släkt vars 
medlemmar under 1700-talet var borgare i Kungälv och mest håller till i Västsverige och i Norge, även har en 
representant så långt österut som i Sordavala vid sjön Ladoga, där Maria Kristina Korsgård, född 1801, och 
gift med Alexander Blomerus, bodde, så rör det sig nog ändå om samma släkt. Det fanns också ett par släkter, 
Palm och Ros eller Rosch, som reste mycket i både Sverige, Finland och Norge och där är det nog fråga om 
samma släkter och inte bara en namnlikhet. Men här gäller som alltid i forskningen att man får vara försiktig 
och hitta bevis och inte lita bara på ett namn. En annan sak att tänka på är att stavningen av efternamn varierar 
lika mycket som stavningen av förnamn, det kan ofta bero på hur en skrivare uppfattade namnet. Hallengren 
kan lika gärna skrivas som Hallongren, en Wallengren som Wallergren, en Rolin som Rålin eller Rulin. Laurin 
skrivs ibland som Lagerin som kanske snarare är en äldre och mer korrekt form av namnet. Lagerin är 
förmodligen en form av La Garaine och förekommer bland namnen på sinter i Tyskland under 1600- och 
1700-talen. 

Namnet Modvig bars, såvitt jag vet, enbart av resande, här av både 
fadern och sonen, fast prästen har här stavat det Måddvig vilket stämmer 
med uttalet. Jan Peter Måddvig Laurin den 5 februari 1788 i Västrum, 
Småland. Västrum (H) CI:1 (1765-1795)

  
De som inte blev borgare i någon stad kom oftast i krigstjänst vid något av de värvade regementena och fick 
då också nya namn. Nya soldater vid de värvade regementena som redan hade släktnamn fick under 17- och 
1800-talen ofta behålla sina gamla namn men om det fanns fler vid ett kompani med samma namn kunde de 
ibland bli tvingade att byta. Vid Värmlands fältjägarregemente, som var kända för att ha en hel del resande i 
sina led, fick till exempel Lars Holmström namnet Qvick, Niklas Kihlström namnet Krans, Karl Johan Holm blev 
Karl Johan Dahl och Alexander Lindström blev Alexander Klar. Nya namn som fältjägare fick också tre bröder 
Petersson som blev Gustaf Albert, Karl Larm och Olof Brandin. Det är samma problem med de många 
artilleristerna i Göteborg varav flera under 1800-talet fick nya namn. Att hitta ledtrådar till deras ursprung kan 
ibland vara knepigt. Det förekom också att man tog ett namn efter någon annan släkting som varit soldat 
vilket kan verka förvillande. Andreas Holmström var soldat vid Hamiltonska regementet och son till en borgare 
i Falkenberg som också tillhörde de ovan nämnda ”tartarna” med tysk anknytning, Peter Kristofersson 
Franzwagner, ett inte helt okänt namn för just denna tidnings läsare. Holmström hade en son Zakarias som var 
sjöartillerist och som först kallade sig Holm, troligen efter sin farbror Henrik Holm, men som senare bytte 
namn till Klosterman efter en annan farbror som också hette Zakarias Klosterman, både Holm och Klosterman 
var bröder till Anderas Holmström. Någon slags tanke fanns väl bakom namnändringarna men det ter sig 
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Under 1800-talet försvann tyvärr många släktnamn och ersattes med patronymikon. Namnet Laurin försvinner 
när Karl Magnus Laurin börjar kalla sig Pettersson och hans son Johan Henrik får namnet Karlsson. Albrekt 
Segerblad hade en son Vidrik som tar namnet Albrektsson och sedan byter ut även förnamnet och kallar sig 
Albrekt Albrektsson. Albrekt Albrektssons son Karl Otto Albrektsson hade två söner som tog namnet 
Johansson utan någon som helst koppling till namnet Johan och Anders Kihlströms son Anders Herman 
Kihlström gör ett patronymikon av sitt andra förnamn och blir Anders Hermansson. Det var också ganska 
vanligt att resande var kända med flera efternamn, till exempel en kombination av patronymikon plus både 
faderns och moderns namn. En son till Karl Fredrik Vilhelmsson hette i kyrkoböckerna Karlsson men var också 
känd under namnen Ringström och Vilhelmsson, efter modern och fadern. Hans halvbror hette officiellt 
Vilhelmsson men kallades också för Fredriksson och Kihlström. Ibland kan också namnen växla inom en släkt, 
borgaren och krämaren Gabriel Berg (1721–1782) i Torshälla hade två söner som kallade sig Bergsten och 
den ena av dem, Johan Bergsten hade i sin tur två söner som behöll namnet Bergsten men också en tredje 
son som återtog sin farfars namn och kallade sig Berg. Det har dessutom funnits två andra resandesläkter 
med namnet Bergsten, en som härstammar från Nora och en som tillhör ”skarprättarsläkterna”.  

Det har också varit ganska vanligt att ta namn efter styvfäder vilket i värsta fall kan leda till felaktiga slutsatser 
om härstamningen. Så tog till exempel två av barnen till den i unga år mördade Kaloander Ros (1825–1855) 
namnet Bergström efter styvfadern Karl Magnus Bergström och barnen till Peter Faltin Hultqvist (1802–1840) 
tog namnet Lindgren efter styvfadern Karl Fredrik Lindgren. Av Sven Magnus Wallengrens (1800–1854) 
många barn tog två söner namnet Friberg efter styvfadern Jakob Vilhelm Friberg. I en gren av släkten 
Österman blir det extra rörigt då Elias Österman tar namnet Rosengren efter sin styvfar Lars Fredrik 
Rosengren och hans son Elias Rosengren tar namnet Bergsten efter sin styvfar Karl Gustaf Bergsten. Karl 
Reinhold Larsson Rosengren (1810–1890) fick både patronymikon och släktnamn efter sin styvfar Lars 
Rosengren (1790–1859) och han står som dennes son i senare husförhörslängder i Naverstad men av 
födelseboken i Harplinge framgår att han var son till Sibilla Ros(ch) i en tidigare förbindelse med volontären 
Anders Darell.  

Andreas Holmströms barnbarn Gustaf Klosterman gifter sig med Ulrika Tobin i Gammalstorp, 
Blekinge i den 13 oktober 1811. Vid bröllopet är brudparets föräldrar Zachris Klosterman och Anna 
Maria Lindvall samt Mårten Tobin och Helena Beata Anka från Vimmerby vittnen.Gammalstorp (K) 
CI:3 (1782-1814)

onekligen lite förbryllande för nutidens släktforskare. En bror till Zakarias Klosterman d.y. var Karl Holmström, 
som behöll faderns namn. Han gifte sig med sin kusin Margareta Klosterman, dotter till Zakarias Klosterman 
d.ä.  
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Speciella förnamn 

Som nämnts ovan så använder man under 1700-talet ett urbant namnskick, det vill säga att man gärna 
använder namn som andra borgare eller adelsmän använder. Bland mer för gruppen resande speciella 
mansnamn förekommer rätt ofta Alexander, Gert, Kaloander, Modvig och Vidrik. Bland kvinnonamn på 1700-
talet märks till exempel Albertina, Florentina, Juliana och Sibilla och i några släkter förekommer de mer 
ovanliga namnen Gloria, Gresilia, Carodina och Larinna. 

Från tidigt 1800-tal och framåt har, märkligt nog kan man tycka, fornnordiska sagor varit en stor 
inspirationskälla för de resande. Klas Gustaf Lindgren och Anna Helena Klosterman fick 1807 sonen Vidrik 
Verlandsson i Ramdala socken i Blekinge, uppkallad efter en av hjältarna i kretsen runt Didrik av Bern 
(Teoderik den store) som omtalas i folksagor och folksånger både i Tyskland och i Norden. Vidrik var särskilt 
ryktbar för sin tvekamp med jätten Långben Rese och enligt sägnen finns hans grav i Ucklums socken i 
Bohuslän. Esaias Tegnérs diktverk ”Frithiofs saga”, utgiven 1825, blev oerhört populär bland de resande och 
namnet Fritiof blev snart ett vanligt pojknamn och kanske i ännu högre grad namnet Angantyr som även 
nämns där men som är mer känt från ”Hervararsagan” som bland annat berättar om holmgången på Samsö 
där Angantyr och hans motståndare Hjalmar dödar varandra. Namnet Angantyr var i slutet av 1800-talet 
vanligt bland resandepojkar i hela landet. Till och med namnet på Angantyrs magiska svärd Tyrfing har 
använts som förnamn.  

Angantyr var ett populärt namn bland 
resande i hela landet. Här Gottfrid Herdinius 
Angantyr 1918 i Ramdala födelsebok, 
Blekinge. Ramdala (K) CI:14 (1910-1929)

Det ovanliga namnet Calista fanns också vid ungefär samma 
tid i släkterna Flinta och Wigardt. Här Marina Calista i 
Huddunge, Uppland 1812.Huddunge (U) C:3 (1763-1861) 

Två kusiner med fantasifulla namn i Upphärad. Hildina Alvina Golentia Ros 1887 och Andreas Goliath Tyrfing Ros 1892. 
Hildina Alvina Golentia: v44692.b90.s169 
Andreas Goliath Tyrfing v44692.b106.s199

I slutet av 1800-talet blev också namnet Dannevid vanligt bland resandepojkar, även detta namn är ett 
gammalt nordiskt ”folkvisenamn”. Visan om ”Dannevid og Svenn Trøst” finns med i Grundtvigs ”Danske 
kæmpeviser til skole-brug” från 1847 som tydligen blev populär bland resande även i Sverige. Namnet 
Roland, som också förekommer ibland, hör också till de besjungna hjältenamnen efter Karl den stores tappre 
paladin.  
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Ett fenomen som dyker upp hos de resande är att samma namnkombinationer blir populära i olika släkter. Så 
fick till exempel glas- och hästhandlaren Gert Lindgren och hans hustru Ingeborg en son Wolf Didrik Gustaf 
1777 i Södra Åsum socken i Skåne och valackaren Johannes Petersson Sommar och Helena Vilhelmina Frisk 
en son Wolf Didrik Gustaf 1813 i Korsberga socken i Småland. Alexander August är också en vanlig 
namnkombination, det finns till exempel en Alexander August Fogelgren 1801, Alexander August Holm 1827, 
Alexander August Kindberg 1832, Alexander August Berg 1836, Alexander August Ahlqvist 1856 och 
Alexander August Lejon 1860. Ett lite underligt exempel är när två halvsystrar, med samma far men olika 
mödrar, får exakt samma namn, den äldre Sigfrida Genoveva Hildegard Karlsson föddes 1881 och den yngre 
Sigfrida Genoveva Hildegard Karlsson föddes 1893. Bägge gifte sig och fick många barn. Den yngre Sigfrida 
Genova Hildegard hade också en halvsyster på mödernet med samma namn men hon avled som barn. 
Enskilda föräldrar har hämtat annan inspiration på skilda håll. Den nye konungen gav häradsvalackaren Karl 
Fredrik Ekeroth och hans hustru Anna Katarina Schultz idén att döpa sin 1823 födde son till Johan Baptist 
Julius Bernadotte. Det kungliga namnet räddade honom dock inte från vare sig fängelse eller kronoarbetskåren. 
Under 1900-talet fanns idolerna i stället på filmduken och 1937 gav ett filmintresserat resandepar Eriksson i 
Hörnefors sin son förnamnen Gary Cooper Tom Mix efter två Hollywoodstjärnor. Hans namn 
uppmärksammades senare till och med i dagspressen. Ett annat förnamn under tidigt 1900-tal är Gyllenborg, 
knappast efter den gamle hattpolitikern greve Carl Gyllenborg som ligger lite för långt ifrån tidsmässigt sett, 
utan kanske bara för att namnet lät lite förnämt.  
  

Med tanke på det ovan nämnda namnet Vidrik Verlandsson så var det under en tid faktiskt en speciell sed 
bland resande att ge barn efternamn som förnamn, och då handlar det inte så ofta om att ge barnen moderns 
släktnamn som förnamn, som är vanligt i Danmark och anglo-saxiska länder, utan namn efter någon viss 
person, troligen någon som föräldrarna är släkt med eller på annat sätt vill hedra. Det finns flera exempel på 
detta, de flesta från Skåne men en del från andra håll i Sverige. Glasföraren och artillerihantlangaren Peter 
Hultqvist och hans första hustru Sofia Albertina Sandberg får sonen Peter Hellbom 1777 i Slimminge socken i 
Skåne, som tydligen blev uppkallad efter sin farfars far, Per Jönsson Hellbom.  

Hade föräldrarna förhoppningar att han skulle ta från de rika och ge till de fattiga? Här Holger Sidney Robinhood i 
Nor 1911 (fast det råkar stå Sideny i födelseboken). Nor (S) C:10 (1911-1931)

Karelius var ett namn som främst användes av resande i Värmland, Dannevid däremot blev 
mer allmänt populärt bland resande, även formerna Dannevi och Dannevik förekommer. 
Här Karelius Dannevid i Karlskoga, Värmland 1881. Karlskoga (T) C:18 (1874-1884)
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När Johannes Hofdal döps den 8 februari 1843 kallas fadern ”Svarte-Petter” för Johannes 
Pettersson. Öved (M) CI:6 (1840-1859)

Ryttaren och senare borgaren i Vimmerby, Trosa och Falköping Johan Kristiansson Reiner och Barbara 
Kristofersdotter fick sonen Peter Lafore som döptes 1705 28/12 i Rebbelberga socken i Skåne men begravdes 
redan 1706 21/1 i Hishult socken i Halland. Han fick uppenbarligen sitt namn efter borgaren i Falkenberg 
Peter Lafore som när han fick burskap 1700 uppges vara född i Picardie i norra Frankrike. Sjöartilleristen 
Vilhelm Hartman Palm och Brita Kristina Wallman får sonen Peter Darell 1806 i Eckerö socken på Åland. Han 
blev troligen uppkallad efter borgaren och järnhandlaren Peter Darell. Denne Peter Darell fick med sin hustru 
Helena Katarina Hallengren sonen Peter Frisendahl 1811 i Lannaskede socken i Småland, i det fallet är det 
faderns ursprungliga namn som sonen uppkallas efter. Han hette ursprungligen Peter Frisendahl men blev 
tidigt föräldralös och uppfostrades hos en faster som var gift Darell och fick sitt namn därifrån.  

Johan Peter Holmström, alias Karl Pettersson men mera känd som Svarte-Petter, och Johanna Sofia Lindgren 
får sonen Johannes Hofdahl 1843 i Öved socken i Skåne. Här är det farmoderns efternamn som 
uppmärksammats. Soldaten vid Konungens eget värvade regemente Karl Berg och Elisabet Charlotta 
Lindgren får sonen Karl Lindgren 1797 i Ottarp socken i Skåne och här är det faktiskt moderns efternamn som 
använts. Trumslagaren Kristofer Skarman och Botilla Flenberg får dottern Brita Maria Lidqvist 1787 i Östra 
Grevie socken i Skåne. Hon fick sitt namn efter faderns förra hustru, Brita Maria Svensdotter Lidqvist. 
Glasföraren Axel Holmström och Sara Larsdotter får sonen Axel Torin 1779 i Norra Rörum socken i Skåne, här 
är det svårt att utpeka någon speciell namngivare men namnet Torin bars av en resandesläkt. Om sagans 
Vidrik Verlandsson verkligen hade en bror Kalle är väl osäkert men husaren Vidrik Hallberg och Ingrid Brandt 
fick sonen Kalle Verlandsson 1824 i Brönnestad socken i Skåne. 

Glashandlaren och valackaren Sven Salin och Anna Maria Holmström får sonen Alexander Tuneld 1789, vilken 
avled 1790 i Vetlanda. Här kommer väl det senare namnet från Erik Tuneld vars populära ”Geografi öfver 
konungariket Sverige” gavs ut i 7 upplagor mellan 1741–1794, en bok som borde varit oumbärlig för en 
resande. Den friherrliga ätten Lovisin tycks ha spelat en viss roll för flera resandesläkter. Glashandlaren och 
valackaren Lars Peter Lundström och Brita Kristina Djupström får sonen Bror Lovisin 1814 i Järlåsa socken i 
Uppland och hovslagaren och gårdsägaren Jakob Vilhelm Friberg och Helena Hultqvist får sonen Karl Johan 
Lovisin 1855 i Vaxholm. Det är möjligt att några barn som får namnet Faltin hör till samma kategori men det är 
svårt att avgöra eftersom Faltin ursprungligen är en form av förnamnet Valentin som sedan blivit släktnamn. 
Det finns till exempel en Peter Faltin Hultqvist 1802, en yngre Peter Faltin Hultqvist 1857, brorson till den 
föregående, en Axel Faltin Lindberg 1814 och en Axel Faltin Gren 1832.
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Romanifolkens skyddspatron

Ceferino Jiménez Malla

År 1997 saligförklarade den dåvarande påven, den helige Johannes Paulus II, en man från Spanien vid 
namn Ceferino Jiménez Malla. Denne man tillhörde under sitt jordeliv den romska grupp som kallas 
caló, eller calé, och som är en romsk grupp som har levt i Spanien sedan 1400-talet. Ceferino Jiménez 
Malla utsågs dessutom att vara romernas skyddspatron. Saligförklaringen kom att bli omskriven i en 
engelskspråkig artikel på ”The Patrin Web Journal”, som var en stor internethemsida och databas med 
artiklar och annat material om saker som rör många olika romska grupper i världen. Den 
engelskspråkiga originaltexten publicerades den 1 juni 1997 under titeln ”Ceferino Jimenez Malla: First 
Rom Beatified by the Pope”. Denna finns tillgänglig på www.oocities.org/~patrin/pele.htm. I början av år 
2007 var jag tillsammans med en annan person delaktig i att översätta denna artikel från engelska till 
svenska. Därefter skickade jag i februari det året översättningen i pdf-format till föreståndaren för 
Romskt kulturcentrum i Gubbängen i Stockholm (inte att förväxlas med Romska kulturcentret i Malmö). 
Jag skrev även ut översättningen på papper och gav till kulturcentret, där den sedermera förvarades i 
det fina bibliotek som kulturcentret hade. Romskt kulturcentrum i Gubbängen lades tyvärr ned år 2012.  

Den salige Ceferino Jiménez Malla är en mycket intressant person med en mycket intressant livshistoria. 
Som resande har jag genom att läsa om honom berikats och fått större kunskap om den romska grupp 

https://www.oocities.org/~patrin/pele.htm
https://www.oocities.org/~patrin/pele.htm
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som kallas caló. Härigenom jag har också fått nya perspektiv ur vilka jag kan betrakta min egen 
personliga identitet och olika romska gruppers identitet och plats i världen i allmänhet. Jag har även 
funnit ett antal kulturella, språkliga och historiska beröringspunkter mellan resande och caló när jag har 
läst om honom. Därför och eftersom artikeln på The Patrin Web Journal om Ceferino Jiménez Malla är 
lagom lång samt skriven som en nyhetsartikel, tyckte jag att den borde publiceras på svenska i 
Drabbrikan och för detta ändamål har jag nu, den 16 september 2021, gjort en helt ny översättning till 
svenska av den artikeln.  

Översättningen är visserligen samvetsgrann, men den är inte alltid ordagrann. Detta för att bättre återge 
texten och dess innehåll på svenska, för att förtydliga vissa detaljer och begrepp som alla läsare kanske 
inte är vana vid samt för att använda en på svenska träffsäkrare och bättre terminologi beträffande hur 
man benämner romer. På ett ställe har texten fyllts ut med en förklarande kommentar inom parentes 
följd av orden ”Övers. anm.”, vilket står för ”översättarens anmärkning”. Beträffande textens uppgifter om 
olika romska grupper och var i världen de lever samt vad ”spanska romer” kallar sig själva, ser jag dessa 
som ett lovvärt försök av originaltextens författare att förmedla att den romska minoriteten inte är en 
homogen grupp. Själv hade jag dock önskat att dessa partier vore ännu mer utförligt och nyanserat 
skrivna.  

Artikeltexten innehåller några religiösa begrepp som Drabbrikans läsare kanske inte vanligtvis kommer i 
kontakt med. Därför kan dessa begrepp förtjäna en kort förklaring. En skyddspatron, eller ett 
skyddshelgon, kallas vanligtvis ett helgon som har utsetts att be för eller vaka över en särskild person, ett 
land, en grupp personer eller andra saker. En och samma person eller företeelse kan ha flera olika 
skyddspatroner samtidigt. I katolska sammanhang är skyddspatroner oftast helgon, det vill säga 
personer som efter sin bortgång har förklarats vara heliga av påven. Skyddspatroner behöver dock inte 
alltid vara helgon. De kan också vara vad som på religiöst språk kallas saliga. Saligförklaring är i katolska 
sammanhang ett steg, eller rättare sagt det sista steget, på vägen mot helgonförklaring och sker genom 
att påven förklarar någon vara salig. Martyr kallas en person som lider och dör för sin tro eller 
övertygelse. ”Rosenkrans” kallas ett särskilt radband som används i Katolska kyrkan. ”Helig Mässa” kallas 
den romersk-katolska nattvardsgudstjänsten och ”helig Kommunion” är en benämning på den katolska 
nattvarden.  

Robert Brisenstam 
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Söndagen den 4 maj 1997 saligförklarade påven Johannes Paulus II en spansk rom som led 
martyrdöden under det spanska inbördeskriget. Han var beundransvärd för sin seriositet och den vishet 
med vilken han levde sitt liv som människa och som kristen. Den helige Fadern saligförklarade Ceferino 
Jiménez Malla – även känd som ”El Pelé” – och gjorde honom därmed till den förste rom att upphöjas till 
saligförklaring. Saligförklaring är det näst sista steget före helgonförklaring och tilldelas människor som 
under sina liv har visat prov på hjältemodiga dygder.  

Ceferino Jiménez Malla föddes år 1861 i Benavent de Segria i provinsen Lérida i Katalonien och var 
känd för att hjälpa de fattiga i sin lilla by. El Pelé bodde i Barbastro och trots att han nästan var analfabet 
var hans naturliga begåvning tillräckligt stor för att ge honom en framträdande ställning. Han blev 
ledamot i stadens styrande församling och biskopen bad honom regelbundet om råd. När den 
republikanska milisen förföljde präster arresterades El Pelé för att ha skyddat en ung präst. Ceferino 
Jiménez Malla erbjöds frihet i utbyte mot att avstå från att öppet bekänna sin tro samt att göra sig av 
med sin rosenkrans. Han vägrade och 75 år gammal led han martyrdöden för den kristna tron i augusti 
månad 1936 då han arkebuserades. Han begravdes i en anonym grav.   

Ungefär 40 000 personer deltog i söndagens ceremoni under vilken den 76-årige påven saligförklarade 
Ceferino Jiménez Malla, en djupt religiös man som försökte förbättra förhållandet mellan romer och 
icke-romer.  

”Den salige Ceferino Jiménez Malla sådde harmoni och solidaritet bland romerna genom att medla i 
konflikter som plågade förhållandet mellan icke-romer och romer” sade påven i sin predikan.  

Vatikanens audienssal ”Nervi”, ofta kallad ”Paulus VI-salen”, ekade av musik när romska musiker 
underhöll påve Johannes Paulus II och firade Ceferino Jiménez Mallas saligförklaring. Den första 
saligförklaringen av en rom borde bidra till att göra slut på diskrimineringen mot en av Europas mest 
marginaliserade folkgrupper. Ceferinos saligförklaringsprocess gick med särskild skyndsamhet genom 
Vatikanens kanaler eftersom Katolska kyrkans ämbetsmän såg ett ovanligt tillfälle att erkänna och 
uppmuntra världens romer. Vid söndagens saligförklaringsceremoni sade påven till tusentals romer att 
Romersk-katolska kyrkans erkännande av Ceferino Jiménez Malla var ett steg på vägen mot att göra slut 
på intolerans.  

”Det är nödvändigt att övervinna gamla fördomar som leder till att ni får utstå olika former av 
diskriminering och ibland oönskad marginalisering av den romska befolkningen” sade påven.  

”På sin väg mot helighet måste El Pelé för er vara ett föredöme och ett incitament för den fullständiga 
integreringen av er kultur i er sociala omgivning” tillade påven. Ceferino Jiménez Malla visade att ”Kristi 
kärlek inte känner några etniska eller kulturella gränser”. 

Den förste rom att saligförklaras av påven
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Saligförklaringen av en rom är en antydan om Katolska kyrkans själavård för ett folk som, såsom en 
biskop uttryckte det, ”har döpts men aldrig har evangeliserats”. Romer har genomlidit otaliga förföljelser 
i Europa, senast under nazistregimen, och när påve Johannes Paulus II besökte Auschwitz år 1995 
anspelade han på ”våra romska bröders och systrars tragiska slut” där.  

Genom saligförklaringen av Ceferino Jiménez Malla har Katolska kyrkan nu erkänt 219 martyrer från det 
spanska inbördeskriget. Påve Johannes Paulus II har uppmuntrat erkännandet av 1900-talets martyrer, 
särskilt i skriften ”Tertio Millenio Adveniente”.  

Ärkebiskop Giovanni Cheli, ordförande i Påvliga rådet för själavård för migranter och kringresande 
människor, under vars beskydd och ledning departementet för romer ligger, sade att Ceferino är ”det 
romska folkets första son som på ett högtidligt sätt har erkänts av Katolska kyrkan för sitt livs helighet, 
sina dygders hjältemodiga natur och för sitt martyrium för den kristna tron”.  

”Han hade visheten och kunskap om saker som Gud döljer för de högmodiga och denna världens visa 
människor och istället uppenbarar för de ringa, för de ödmjuka”, sade ärkebiskop Cheli. ”Till och med 
biskopen i Ceferinos stift i Barbastro, Florentino Asensio Barroso, vände sig ofta till honom för att söka 
råd”.  

Även biskop Asensio saligförklarades under söndagen. Han led martyrdöden bara timmarna efter El 
Pelé.  

Ärkebiskop Cheli yttrade att ”Ceferino var analfabet och fattig, men rik på kärlek och barmhärtighet som 
han använde för att hjälpa andra. Han var fattig, men rik på dygder. Ödmjuk, men stor i tron. Han deltog 
ofta i den heliga Mässan, mottog den heliga Kommunionen och älskade rosenkransen och det var med 
rosenkransen i handen som han led martyrdöden.”  

Broder Mario Riboldi, främjare av saligförklaringsprocessen och författare till Ceferino Jiménez Mallas 
officiella biografi tillkännagav att boken ”Un vero kaló” just hade publicerats. ”Caló”, som betyder 
”svart”(på romani. Övers.anm.), är det ord spanska romer använder som självbenämning.  
 

mUtöver caló finns även romer som kallar sig rom och sinti och som lever i Tyskland, Ungern, Italien, 
Polen, Rumänien och flera länder i Latinamerika. De romer som kallar sig manouche lever framförallt i 
Frankrike och de romer som kallar sig kelderash lever i Italien och länder i Östeuropa.  

Efter den heliga Mässan men före bönen Regina Caeli sade påven – som talade både på spanska och 
italienska – till de församlade att han hoppades att de nya saligförklarade personerna genom sitt 
exempel ”må stråla i era länder och att deras förböner må understödja er i utövandet av era plikter”. Han 
riktade en hjärtlig hälsning på romani till grupperna caló, rom, sinti och manouche. De närvarande 
romerna skänkte sedan påven en stav av ebenholts som ett tecken på vördnad.  

* * *
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I förfädernas spår…… 
- av Peder Andersson

I artikelserien Historisk resandebosättning har vi bl.a. jobbat med resandebyn Vändträsk- och efterskörd 
av uppgifter om resandebyn Heden, båda i Bodens kommun. 

Under dagarna tre, den 19 till 21 juli 2021, genomfördes en liten fältexkursion av mig och Glen Karlsson. 
Han är liksom jag själv av resandesläkt och vi har båda sedan många år forskat på både våra egna anor 
och andra resandesläkter. Glen som bor i Uppsala tog flyget upp till Kallax flygplats i Luleå, dit jag åkte 
från min hemort Piteå och hämtade upp honom. Tillsammans begav vi oss vidare på vårt lilla äventyr. 
Vägen gick via Luleå och Boden till vår första destination, den lilla byn Vändträsk där flera fastigheter 
ägdes av resande för omkring ett hundra år sedan. 

Själva byn ligger vackert belägen mellan två sjöar ca 15 km väster om Boden längs väg 356, 
militärvägen. Den ena av sjöarna, Vändträsket, har gett byn sitt namn. Sjöns in- och utlopp ligger båda i 
sjöns sydliga ände, ån Alån "vänder" i sjön, därav namnet Vändträsket. År 2018 var 51 personer bosatta i 
byn 

I Vändträsk gjordes ett besök hos paret Kjell och 
Gunvor Fält, som båda är födda på 50-talet. De 
äger fastigheten Vändträsk 2:17, som är samma 
fastighet som Glen Karlssons mormor Sofia 
Albertina Eriksson (1895-1977) var ägare till under 
åren 1924-1927. Paret Fält är egentligen bosatta i 
Luleå och använder idag endast denna fastighet 
som sommarbostad. Fastigheten köpte Gunvors 
familj omkring 1962. 

Bilden ovan:  

Glen Karlsson vid infarten till "genomfartsbyn" Vändträsk. 
Observera den rödmålade byggnaden i bakgrunden. Denna 
byggnad är den gamla skolan i byn och där har troligen Glens 
mor Dagmar gått sina fösta år, då skolan hade blivit en fast 
småskola. Foto: Peder Andersson 

Bilden till vänster: 

Glen på gården hans mormor en gång ägde och där hans 
mor då bodde som barn. Foto: Peder Andersson 
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Vid vårt besök i Vändträsk försökte vi också att finna fastigheten Pålbäcksmyran, som först köptes av 
Augusta Karolina Eriksson ”Svarta-Augusta” (1888-1960) år 1910. Efter något år sålde hon den vidare till 
andra resande. Tyvärr sökte vi fastigheten utan större framgång. Det såg ut som om fastighetens mark 
uppgått i annans ägo och därmed införlivats under annan fastighetsbetäckning. Ingen bebyggelse 
syntes till från vägen, där annars fastigheten hade synts, och vegetationen verkar ha återbördat det 
människan en gång haft till låns. 

Även fastigheten Stormyran som köptes av Karl August Karlsson Eriksson (1850-1935) och Anna Lovisa 
Pettersson (1856-1920) år 1906 var det ingen som riktigt ville på att kunna lokalisera. Efter en tids 
letande fick vi avbryta vårt letande bland granar och snår. 

Sedan vi gett upp våra fruktlösa försök att finna Pålbäcksmyran och Stormyran tog vi oss vidare till 
grannbyn Alträsk. Där gjordes ett besök hos paret Kåre och Ingrid Andersson, som vi sist träffade för 
tretton år sedan. Kåre är en flitig släkt- och hembygdsforskare sedan många år och han har både varit 
medförfattare och redaktör för den utgivna så kallade byaboken Alträsk – en bruksby (2015). Idag är han 
och hustrun i 80- respektive 75-årsåldern, men fortfarande väldigt aktiva. Vid vårt besök berättade Kåre 
att han är långt kommen i skrivandet med en byabok även för Vändträsk, oklart är dock när den 
förväntas vara klar för tryckning. Hos Kåre och Ingrid utbyttes tankar kring forskning om gågna tider och 
människor som kommit och gått i stort. Liksom jag och Glen, fick nog även Kåre en givande stund till 
utbyte av våra kunskaper i ämnet! Det var ett väldigt trevligt möte med Kåre och Ingrid som avrundades 
med att vi blev bjudna på kaffe och glass med nyplockade jordgubbar direkt från landet utanför. Under 
vår fältexkursion kom vi att besöka dem under dagarna två. 

Några mil bort besökte vi också Galgbacken, avrättningsplatsen i Piteå gamla stad Öjebyn, där 
skarprättarbostället en gång i tiden fanns. Här har tre generationer vistats från resandesläkten Friström - 
men bara två av dem var verksamma som skarprättare där. Här gjorde vi en fotodokumentation och min 
förhoppning är att framledes även kunna skriva en artikel om detta i denna artikelserie om historisk 
resandebosättningar. 

Angående resandebyn Heden, som jag har forskat länge på, finns det fortsatt några olösta trådar att 
undersöka närmare. Då bland annat att identifiera och uppsöka ytterligare kvarlämningar efter boplatser 
och fastigheter där resande varit bosatta. När vi nu båda var på plats tänkte vi att vi skulle passa på att 
besöka den mycket kunniga hembygdsforskaren Berthill Munkestam som vi hade besökt tidigare i 
Hedenprojektet. Trots sina 86 år är han ständigt aktiv, men denna gång var han tyvärr upptagen och var 
på väg bort i annat ärende. Förhoppningsvis får vi möjlighet att återkomma och träffa honom då. 

Likaså besökte vi Tor Lindström och hans hustru Berit i Heden. Tidigare har vi också besökt dem i 
Hedenprojektet. Hos dem trakterades vi med kaffe och fika, och paret som alltid är lika trevliga och 
hjälpsamma ringde efter en annan intresserad och sakkunnig person som även han var bosatt i byn. 
Förhoppningsvis skulle han kunna hjälpa oss och utröna och eventuellt komma fram till erforderlig 
information vi sökte närmare om. I detta fall gällde det var den ursprungliga fastigheten för hemmanet 
Heden No.3 tros ligga idag. Adressen var nämligen under flera årtionden en resandebosättning. 
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Tillsammans åkte vi med ut i sällskap av några oförskämt pigga åldringar i 80-årsåldern, med två bilar, ut 
i utkanten av byn. Där besökte vi först platsen där gamla Brotjärntorpet tros ha legat, vilket låg alldeles 
invid kanten på den enskilda vägen som passerar ett grustag. Idag har vegetationen tagit hand om alla 
tänkbara spår efter någon som helst synbar husgrund, eftersom de en gång i tiden befintliga 
byggnaderna där är rivna. Om detta kommer jag berätta mer i min sammanställning Heden – 
resandebyn i Överluleå socken, Norrbottens län – En centralort för resandefolket i norrland omkr. 
1850-1948. 

Vi åkte efter besöket vid Brotjärn och platsen för Brotjärntorpet vidare till Trångforsen, som låg i byns 
utkant. Här ligger en stor norrbottensgård belägen alldeles intill den så kallade Trångforsen, vilken även 
givit sitt namn till gårdsnamn för denna gård, Heden 3:64, Trångforsen. Denna fastighet ägs sedan 2009 
av Magnus Granström. En arbetshypotes är att denna gård, som tydligen är flyttad inifrån byn, en gång i 
tiden var den gård som ägdes av häst- och djurläkaren Nils Gustaf Karlsson (1796-1888), ”Rik-norsken” 
kallad, och hans hustru Anna Margareta Söderman (1808-1863). Fotodokumentation gjordes på stället 
och förhoppningsvis kan vi reda ut en och annan knut. Det hoppas vi kunna återkomma med och berätta 
om en annan gång. 

Sista dagen av vår fältexkursion så åkte jag och Glen i motsatt väderstreck. Denna gång ned till Byske, 
som är en tätort där många resande varit bosatta. Byske är beläget inom Skellefteå kommun, i 
Västerbottens län. Dess invånarantal är idag cirka 1800 personer. Där besökte vi kyrkogården invid 
Byske kyrka, för att försöka oss på att lokalisera gravplatser. Vi visste att flera resande hade begravts i 
Byske. Sedan vi kontaktat församlingens expedition i vårt sökande blev vi eskorterade av självaste 
kyrkoherden för Byske-Fällfors församling, Lars Öberg, till Byske norra kyrkogård. Detta eftersom vi var 
på fel kyrkogård! Tack vare kyrkoherdens hjälp fann vi hela åtta gravplatser där resande var begravda. 
Även detta dokumenterades i sedvanlig ordning. 

Efter vårt besök i Byske var det tid för Glen att fara åter till Uppsala. Våra dagar tillsammans bjöd på 
trevliga upplevelser och uppslag för vidare forskning. Om detta hoppas vi kunna skriva mer om 
framöver. 

* * *
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Vändträsk – en annan resandeby i 
Överluleå socken, Norrbottens län 
Resandebosättningarna Stormyran (1906), Pålbäcksmyran (1910) och 
Vändträsk 2:17 (1924)

Av Peder Andersson

De första från resandefolket som bosatte sig i byn Vändträsk var Karl August Karlsson Eriksson 
(1850-1935) och hans fästekvinna Anna Lovisa Pettersson (1856-1920), ”Lova” kallad, samt barn. Karl 
August Karlsson Eriksson och Anna Lovisa köpte fastigheten Vändträsk 2:13, Stormyran kallad den 26 
juni 1906. Gamle Karl Eriksson som han kallades, eller som han själv ska enligt uppgift ha kallat sig 
ibland, Kalle Ros, var tidigare bosatt och skriven med sin familj i resandebyn Heden i Överluleå socken, 
där han ägde under åren 1887-1895 torpfastigheten Heden 14:6, Lövlund. Anna Lovisa Petterssons 
föräldrar är okända. Likaså är Karl August Karlsson Erikssons fader okänd. Modern var tröjbinderskan 
Gustava Berg (1815-1890), dotter till atilleristen, valackaren, veterinärläkaren, och kringresande 
djurläkaren Nils Gustaf Petersson Berg (1789-1853) och Anna Kristina Petersdotter Flink. Gustava Berg 
hade tidigare varit sambo med djurläkaren, m.m. Andreas Andreasson Palm, senare Ros (1791-1855), 
son till soldaten och vävskedsmakaren Andreas Palm (1754-1840) och Beata Helena Ros (1758-1811). 
Således kom Karl August Karlsson Eriksson att uppta och använda sig av sin moders tidigare mans 
släktnamn Ros. Karl August Karlsson Erikssons morfar Nils Gustaf Petersson Berg var son till artilleristen 
Peter Darell (1756-1815) och Fredrika Sjöberg. 

Med tiden kom i byn Vändträsk att finnas hela sju stycken fastigheter som ägdes av resande. Av de 
personer från resandefolket som bodde och ägde fastigheter i Vändträsk var ingen av dem någonsin 
kyrkobokskriven där1, enligt Överluleå församlingsböcker 1900-10, 1910-20 och 1920-32. Och eftersom 
de flesta personer i de familjer som kom att bosätta sig i Vändträsk hade flyttat från resandebyn Heden i 
samma socken redovisas här inga barn i familjetabellerna, utan hänvisar till att läsa vidare i denna 
artikelserie om historisk resandebosättning i första artikeln Heden – resandebyn i Överluleå socken, 
Norrbottens län – En centralort för resandefolket i norrland omkr. 1850-1948. 

Vändträsk är idag en by i Bodens kommun, Norrbottens län. Den ligger längs militärvägen, länsväg 356. 
Byn ligger vid sjön Vändträsket som genomflyts av Alån. Vändträsket är en 1,8 km² stor sjö. Största 
tillflöde är Norrån och utflödet heter Vändträskån. Ingår i Alåns avrinningsområde. Själva byn ligger 
vackert mellan två sjöar ca 15 km väster om Boden längs väg 356. Den ena av sjöarna har gett byn sitt 
namn. Sjöns in- och utlopp ligger båda i sjöns sydliga ände, ån "vänder" i sjön, därav namnet Vändträsk. 
51 personer är (2018) bosatt i byn.2 Vändträsk ligger endast cirka 35 km ifrån den historiska resandebyn 
Heden i samma kommun. 

1 Husförhör hölls bl.a. i Vändträsk 20 oktober 1905, enligt Norrbottens-Kuriren N:o 213, Torsdagen den 14 september 1905. 
2 Bodens kommuns hemsida. Läst 2021-07-06: https://boden.se/db/web/main.nsf/ 

https://boden.se/db/web/main.nsf/
https://boden.se/db/web/main.nsf/
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3 Inskrivningsdomarens i Bodens domsaga arkiv, Lagfartsböcker för Överluleå tingslag C I c:4 (utan år), Band III:2, Blad 302, Bildid: 
H0002066_00090, H0002066_00091. RA, Landsarkivet i Härnösand: https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker 

Vändträsk 2:13, Stormyran No.1 

Ägare till Vändträsk 2:13, Stormyran No.1:1 

1906-1909 Karl August Karlsson Eriksson och Anna Lovisa Pettersson 

Vändträsk 2:13, Stormyran No.1, är en lägenhet om 4,761 hektar avstyckad från Vändträsk 2, 1/12 
mantal. Karl August Eriksson och hans hustru Anna Lovisa köpte denna fastighet av F. A. Berg, enligt 
köpebrev 1906 26/6. Lagfart söktes 1906 20/9, § 34 och lagfart beviljades 1907 16/4, § 66. Sedan sålde 
Karl August Eriksson hela fastigheten Vändträsk 2:13 i två lika delar, först hälften av fastigheten till 
styvsonen Karl Oskar Karlsson och hans hustru Evelina Kristina Eriksson, enligt köpebrev 1909 10/2. 
Lagfart beviljades 1909 16/4, § 74. Denna halva del av Vändträsk 2:13 sålde Karl Oskar Karlsson och 
hans hustru Evelina Kristina Eriksson till Fritiof Anselm Larsson, enligt köpebrev 1919 25/5. Lagfart 
beviljades 1923 17/4, § 102. 

Sedan sålde Karl August Eriksson den återstående halvan av Vändträsk 2:13 till sina två barn, sonen 
Hjalmar Dannevid och dottern Klara Josefina, enligt köpebrev 1909 30/10. Lagfart beviljades 1909 7/12, 
§ 41. 

Sedan säljer i sin tur Karl August Erikssons barn Hjalmar Dannevid och Klara Josefina halva sin del av 
fastigheten, d.v.s. 1/4-del av Vändträsk 2:13 till sin syster Anna Sofia och hennes man Axel Edvard 
Larsson-Fredriksson, enligt köpebrev 1910 16/6. Lagfart beviljad 1910 11/7, § 169. Anna Sofia och 
hennes man Axel Edvard Larsson-Fredriksson säljer sedan tillbaka denna 1/4-del av Vändträsk 2:13 till 
hennes fader Karl August Eriksson, enligt köpebrev 1921 18/9. Lagfart beviljades 1922 15/4, § 99. Karl 
August Eriksson säljer slutligen denna 1/4-del av Vändträsk 2:13 till Nils Johan Lindqvist, enligt 
köpebrev 1922 11/3. Lagfart beviljades 1922 15/4, § 100.3 

Vändträsk 2:13, Stormyran nr 1. Jag F. A. Berg upplåter och förseljer till C. A. Eriksson och hans hustru 
Anna Lovisa Eriksson, det mig tillhöriga Engesskiftet vid den så kallade Stormyran från 1/12 dels 
mantal No. 2 i Wendträsk by af Öfverluleå Socken mot en betingat och öfverenskommen köpeskilling 
stor (200) Tvåhundra kronor jemte 6 % renta från dato tills det är till fullo betalt, på så sett afhender jag 
mig all rett till nemda Engesskifte, och Tillegne det samma bemelde C. A. Eriksson och hans hustru samt 

Karl August Karlsson Eriksson (1850-1935) och 
hans fästekvinna Anna Lovisa Pettersson 
(1856-1920). Detta par med sina barn var de 
första från resandefolket som köpte en 
fastighet och bosatte sig i byn Vändträsk. 
Utsnitt från fotografi: Privat arkiv. Se fotografiet i 
sin helhet i denna artikelserie om historisk 
resandebosättning i första artikeln Heden – 
resandebyn i Överluleå socken, Norrbottens 
län – En centralort för resandefolket i norrland 
omkr. 1850-1948.

https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker
https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker
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4 Lantmäteriet i Gävle, Lantmäterimyndigheternas arkiv; Historiska kartor, Norrbottens län, Bodens kommun, Aktbeteckning 25-
ÖLÅ-6707: Hemmans avsöndring 1907-03-25. Läst 2021-07-06: http://www.lantmateriet.se/ 

deras arvingar, att jenast tilltreda samt everdeliga ega och besitta. Till yttermera visso hafva vi, uti 
nedanstående vittnens närvaro, detta köpebref egenhendigt undertecknat, som skedde i Wendträsk 
den 26 Juni 1906. 

Köpare Carl August Eriksson, A. Lovisa (bomärke) Eriksson. Selljare F. A. Berg. 
Ofvanstående Namnteckningar bevittnas af oss. På en gång nervarande vittnen. J. O. Öberg, Edla 
Öberg.(Ur lagfartsprotokollet 1906 20/9, § 34).4 

Ägare av halva Vändträsk 2:13, Stormyran No.1: 

1909-1919 Karl Oskar Karlsson och Evelina Kristina Eriksson 
1919- Fritiof Anselm Larsson 

Karl Oskar Karlsson ägde hälften av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1, en lägenhet om 4,761 hektar 
avstyckad från Vändträsk 2, 1/12 mantal. Karl Oskar Karlssons styvfader Karl August Eriksson och hans 
hustru Anna Lovisa Pettersson köpte denna fastighet 1906 26/6. Sedan sålde Karl August Eriksson hela 
fastigheten Vändträsk 2:13 i två lika delar, hälften av fastigheten till Karl Oskar Karlsson och hans hustru 
Evelina Kristina Eriksson, enligt köpebrev 1909 10/2. Denna halva del av Vändträsk 2:13 sålde Karl Oskar 
Karlsson och hans hustru Evelina Kristina Eriksson till Fritiof Anselm Larsson 1919 25/5. 

Ägare av återstående halva Vändträsk 2:13, Stormyran No.1: 

1909-1920 Syskonen Hjalmar Dannevid och dottern Klara Josefina 

Ägare av ¼-del (från syskonen Hjalmar Dannevids och Klara Josefinas del) från återstående halva 
Vändträsk 2:13, Stormyran No.1: 

1920- Karl August Karlsson Eriksson och Anna Lovisa Pettersson 

Ägare av ¼-del (hälften av syskonen Hjalmar Dannevids och Klara Josefinas halva del) av Vändträsk 
2:13, Stormyran No.1: 

1910-1921 Axel Edvard Larsson-Fredriksson och Anna Sofia Eriksson 
1921-1922 Karl August Karlsson Eriksson 
1922- Nils Johan Lindqvist 

http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Familj 1 

Karl August Karlsson Eriksson, enl. uppg. kallade sig själv ”Kalle Ros”, och kallad ”gamle Karl 
Eriksson” (son till Gustava Berg5 och okänd man), född 1850 6/3 i Sundsvall, Västernorrlands län; eller 
född 1850 12/5. Död 1935 18/8 på Överluleå kommunalhem (Ålderdomshemmet) i Sävast, Överluleå 
socken, Norrbottens län. Ägare 1906-1909 av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1; sedan ägare 1921-1922 
till 1/4-del av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1, Överluleå socken. Kopparslagare, Bleckslagare, 
Kittelbotare, Arbetare, Lösdrivare, Kringresande. I Vänträsk (Vändträsk) 19206 

Sambo med Anna Lovisa Pettersson, kallad ”Lova”, född 1856 14/6, från Jämtland. Död 1920 30/12 i 
Umeå landsförsamling, Västerbottens län. Arbeterska 1920 från Vändträsk, Överluleå socken.7 Anna 
Lovisa Pettersson tidigare sambo med en för övrigt okänd bleckslagare Karl Fredrik Larsson. 

Familj 2 

Hjalmar Dannevid Karlsson, senare Örnfjord (från familj 1, son till Karl August Karlsson Eriksson och 
Anna Lovisa Pettersson), född 1892 23/9. Död 1968 12/3 i Mölnlycke, Västra Götalands län. Ägare 
1909-1910 till hälften av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1; sedan ägare från 1910 av hälften av denna 
halva del, d.v.s. 1/4-del, av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1, Överluleå socken. Plåtslagare, Arbetare. 

Gift 1928 22/8 med Anna Maria Elisabet Kvarnström (dotter till Johan Fredrik Kvarnström8 och Petra 
(Petronella) Elise Larsson-Ulvestad), född 1901 21/2 i Norsjö socken, Västerbottens län. Död 1965 24/5 i 
Hallebergsliden 6, Huskvarna, Jönköpings län. Anna Maria Elisabet Kvarnström hade tidigare en 
förbindelse, åtminstone från 1923, med Anders Alexander Friberg, född 1896 6/4 i Järvsö socken, 
Gävleborgs län. Son t i l l b lecks lager iarbetaren, koppars lagaren och kr ingresande 
skjutbaneföreståndaren Johan Reinhold Friberg9 (1872-1957) och Helena Karlsson Friström10 
(1876-1955). 

5 Gustava Berg (1815-1890), dotter till veterinärläkaren, kringresande djurläkaren Nils Gustaf Petersson Berg (1789-1853) och 
Anna Kristina Petersdotter Flink. Nils Gustaf Petersson Berg var son till artilleristen Peter Darell (1756-1815) och Fredrika Sjöberg. 
6 Enligt dotterdottern Göta Kristinas födelsenotis. 
7 Enligt sin egna dödnotis. 
8 Bleckslagaren Johan Fredrik Kvarnström, född 1868 20/10 i Stackängen, Kristinehamn, Värmlands län. Död 1935 16/7 i 
Bastuträsk, Bastuträsk kbfd, Västerbottens län. Son till f.d. sågaren vid Övre kvarn, sedermera ofärdige (”förlorade ena armen 
såsom sågare vid öfre qvarn 1854 – har sedan haft understöd af Varnums fattigkassa vid åtskilliga tillfällen.”) fattighjonet i 
Stackängen, Kristinehamn Karl Nilsson Kvarnström (f. 1819) och hans hustru f.d. småskolelärarinnan Anna Maja Petersdotter (f. 
1826). Johan Fredrik Kvarnström sambo med Petra (Petronella) Elise Larsson-Ulvestad (1879-1963). 
9 Johan Reinhold Friberg (1872-1957), son till hovslagaren Anders Reinhold Friberg (1824-1877) och Agneta Sofia Ståhlberg 
(1851-1922). 
10 Helena Karlsson Friström (1876-1955), dotter till djurläkaren, hästskäraren och korgmakaren Karl Fredrik Karlsson Didriksson 
Friström (1832-1900) och Anna Maria Guldbrandsdotter eller Andersdotter Hallin eller Jernet (f. 1837). Karl Fredrik Karlsson 
Didriksson Friström i sin tur son till smeden, djurläkaren och hästutskäraren Didrik Wilhelm Friström (1808-1867) och hans hustru 
Ingeborg Kristina Torrisdotter-Wallsta (1806-1871). 
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Familj 3 

Zakarias Wilhelm Nilsson, kallad ”Ville” (Son till Nils Oliver Andersson11 och Anna Kristina Karlsson 
Sundström eller Sjökvist), född 1896 19/3 i Lycksele socken, Västerbottens län. Död 1972 8/9 i Umeå, 
Västerbottens län. Hästhandlare. 

Sambo med Klara Josefina Karlsson (från familj 1, dotter till Karl August Karlsson Eriksson och Anna 
Lovisa Pettersson), född 1897 30/3 i Malå socken, Västerbotten län. Död 1972 12/1 i Svallet, Umeå, 
Västerbottens län. Ägare 1909-1910 till hälften av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1; sedan ägare från 
1910 av hälften av denna halva del, d.v.s. 1/4-del, av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1, Överluleå socken. 
Familj 4 

Karl Oskar Karlsson (son till Karl Fredrik Larsson och Anna Lovisa Pettersson, se ovan familj 1), född 1874 
14/6 i Degerfors socken, Västerbottens län. Död 1960 
13/3 i Furunäs 1 :37, Ske l le f tehamns kbfd, 
Västerbottens län. Ägare 1909-1919 till hälften av 
Vändträsk 2:13, Stormyran No.1, Överluleå socken. 

Gift 1919 25/8 i Överluleå socken med Kristina Evelina 
Eriksson (dotter till Karl Wilhelm Andersson12 och 
Kristina Augusta Eriksson), född 1887 12/1 i Heden, 
Överluleå socken, Norrbottens län. Död 1963 19/6 i 
Skellefteå, Västerbottens län. Piga från Vändträsk, 
Överluleå socken 190813 .Inhyses och arbeterska från 
Vännträsk [Vändträsk], Överluleå socken 1913.14 

11 Bleckslagaren, valackaren, hästhandlaren och hemmansägaren Nils Oliver Andersson, kallad ”Guldtattaren” (1852-1929), son till 
bleckslagaren, hovslagaren, valackaren, veterinärläkaren, djurläkaren, hästläkaren, hästhandlaren och fastighetsägaren Anders 
Olof Nilsson, kallad ”Gammel-Andersson” (1828-1914) och hans hustru Lisa Wilhelmina Didriksdotter Friström, kallad ”Gammel-
Lisa” (1830-1905). Nils Oliver Andersson sambo 2:o med Anna Kristina Karlsson Sundström eller Sjökvist (1866-1925), dotter till 
Karl Fredrik Eriksson Sundström, kallad ”Kalle-Ben” (1845-1902) och Gustava Johanna Sjöqvist, kallad ”Snus-Stava” (f. 1844). 
12 Kopparslagaren, smeden, valackaren, hästbytaren, fastighetsägaren och torparen Karl Wilhelm Andersson (1854-1929), son till 
bleckslagaren, hovslagaren, valackaren, veterinärläkaren, djurläkaren, hästläkaren, hästhandlaren och fastighetsägaren Anders 
Olof Nilsson, kallad ”Gammel-Andersson” (1828-1914) och hans hustru Lisa Wilhelmina Didriksdotter Friström, kallad ”Gammel-
Lisa” (1830-1905). Karl Wilhelm Andersson sambo med Kristina Augusta Eriksson (f. 1853), dotter till korgbindaren, bleckslagaren, 
hästskäraren, smeden, fastighetsägaren och torparen Daniel Eriksson Sjöqvist (1829-1898) och tröjbinderskan Gustava Berg 
(1815-1890). 
13 Enligt sonen Sven Olgers födelsenotiser. 
14 Enligt dottern Klara Josefinas födelsenotis. 

 Hästhandlaren Axel Edvard Larsson-Fredriksson 
(1887-1971) och Anna Sofia Eriksson (1888-1971). 
Privat foto 



Nr 21 - September 2021

© Frantzwagner Sällskapet �36

Familj 5 

Axel Edvard Larsson-Fredriksson (son till Fredrik Larsson15 och Sofia Albertina Andersson), född 1887 
2/10 i Heden, Överluleå socken, Norrbottens län. Död 1948 4/4 i Bastuträsk kbfd, Västerbottens län. 
Ägare 1910-1921 till 1/4-del av Vändträsk 2:13, Stormyran No.1, Överluleå socken. Hästhandlare. 

Sambo med Anna Sofia Eriksson (från familj 1, dotter till Karl August Karlsson Eriksson och Anna Lovisa 
Pettersson), född 1888 31/1 i Heden, Överluleå socken, Norrbottens län. Död 1971 25/4 i Kristinehamn, 
Värmlands län. 

Vändträsk 2:16, Pålbäck No.1 

Vändträsk 2:16, Pålbäck No.1, om 1 har 59,20 ar avstyckad från Vändträsk 2, 1/12 mantal. Augusta 
Karolina Eriksson ”Svarta-Augusta” (1888-1960) köpte denna fastighet av F. A. Berg, enligt köpebrev 
1910 25/7. Lagfart beviljades 1913 15/1, § 19. Oskar Fredrik Larsson-Fredriksson och Amalia Wilhelmina 
Andersson-Eriksson köpte denna fastighet av Augusta Karolina Eriksson, enligt köpebrev 1913 5/6. 
Lagfart sökt 1913 14/7, § 159. 16 

Vändträsk 2:16, Pålbäck nr 1. Till Fru Augusta Karolina Eriksson från Umeå upplåter och försäljer jag 
undertecknad af mitt egande hemman 1/12 dels mantal No.2 i Vändträsk by af Öfver Luleå socken en 
jordafsöndring s.k. skogsmark vid Pålbecksmyran och grens från linien vid Ahlträsk kronopark och 280 
meter långt i Norr öfver skiftets hela bredd, utgörande 1,5920 hektar och till form och läge som 
nerslutne karta närmare utvisar, köpesumman öfverenskommen till Trehundrasextio (360) kronor, hvilken 
summa genom förbindelse denna dag blifvit gulden och härmed kvitterat. Altså afhänder jag 
ofvannämda lägenhet till köparens eller dess rättsinnehafvare genast tillträda och besitta. 
Vändträsk den 25 Juli 1910. F. A. Berg. 
Med förestående köp förklarar jag mig till alla delar nöjd, som ofvan: 
Augusta Karolina Erikssom (bomärke). 
Köparens och säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas af oss på en gång närvarande: 
C. J. Larsson, Linus Wikström.(Ur lagfartsprotokollet 1913 15/1, § 19). 17 

Genom J. A. Pettersson i Heden ingaf för lagfart följande afhandling: ”Till Oskar Fredriksson och hans 
hustru Amalia Vilhelmina från Öfver Luleå Heden upplåter och försäljer jag undertecknad min egande 
jordafsöndring med åbyggnad och skogsmark från hemmanet 1/10 dels mantal No.2 i Vändträsk by af 
Öfverluleå socken beläget vid Pålbeckmyran och grens från linien vid Alträsk kronopark och 280 meter 
långt i norr öfver skiftets hela bredd utgörande 1,5920 hektar och till form och läge om […]sluten karta 
[…..] utvisa. Köpesumman öfverenskommen till Trehundrasextio (360) kronor. 18 

15 Bleck- och kopparslagare, fastighetsägare och torpare Fredrik Larsson (1841-1902). Gift med Sofia Albertina Andersson, kallad 
”Fia” (1843-1913), dotter till hästläkaren, vävskedsmakaren, gördelmakaregesällen, veterinärläkaren, djurläkaren, kardmakaren och 
hästbotaren Andreas Andreasson Palm, senare Ros (1791-1855) och tröjbinderskan Gustava Berg (1815-1890). 
16 Inskrivningsdomarens i Bodens domsaga arkiv, Lagfartsböcker för Överluleå tingslag C I c:4 (utan år), Band III:2, Blad 302; 
Bildid: H0002066_00091. RA, Landsarkivet i Härnösand: https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker 
17 Lantmäteriet i Gävle, Lantmäterimyndigheternas arkiv; Historiska kartor, Norrbottens län, Bodens kommun, Aktbeteckning 25-
ÖLÅ-6710: Hemmans avsöndring 1912-12-17. Läst 2021-07-06: http://www.lantmateriet.se/ 
18 Överluleå tingslags häradsrätt (1913), Småprotokoll, 1913 14/7, § 141. 

https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker
http://www.lantmateriet.se/
https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker
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Ägare av Vändträsk 2:16, Pålbäck No.1: 

1910-1913 Augusta Karolina Eriksson 
1913- Oskar Fredrik Larsson-Fredriksson och Amalia Wilhelmina Andersson-Eriksson 

Familj 6 

Magnus Alexius Larsson-Fredriksson, kallad ”Gammel-Alexius” (son till Fredrik Larsson 19 och Sofia 
Albertina Andersson), född 1882 10/6 i Heden, Överluleå socken, Norrbottens län. Död 1957 1/11 i 
Innerursvik, Skellefteå kbfd, Västerbottens län. 

Sambo med Augusta Karolina Eriksson, kallad ”Svarta-Augusta” (dotter till bleckslagaren Wilhelm 
Eriksson och Kristina Wilhelmina Karlsson-Faltin20), född 1888 12/12 i Skellefteå församling,21 
Västerbottens län. Död 1960 7/5 Söderhamn, Gävleborgs län, Hälsingland. Ägare 1910-1913 av 
Vändträsk 2:16, Pålbäck No.1, Överluleå socken. 

Magnus Alexius Fredriksson hade en förbindelse åtminstone från omkr. 
1919 med Lovisa Kristina Eriksson, kallad ”Lova” (från familj 1, dotter till 
Karl August Karlsson Eriksson och Anna Lovisa Pettersson), född 1894 
7/11 i Heden, Överluleå socken, Norrbottens län. Död 1941 30/4 i 
Heden, Överluleå socken, Norrbottens län. I Vänträsk (Vändträsk) 
1920.22 

Augusta Karolina Eriksson sambo 2:o med Arvid Viksten. Bleckslagare 
från Kåge, Skellefteå landsförsamling 1910. Möjligen denna Augusta 
Karolina Eriksson som hade en förbindelse med Johan Artur Kvick, född 
1895 21/12. Kopparslagare från Katarina församling, Stockholm. 
Augusta Karolina Eriksson sedermera gift 1926 15/7 (frånskilda 1943 
2/2) med Karl Gustaf Leander Byström, född 1889 18/2 i Hogdal, 
Jämtlands län. Död 1972 7/6 i Falun, Kopparbergs län, Dalarna. Son till 
kringvandranden, arbetaren, korgarbetaren Karl Johan Byström 
(1866-1917) och hans sedermera hustru Johanna Charlotta Larsson 
(1864-1939). Kringresande korgmakare, marknadsresande. 

19 Bleck- och kopparslagare, fastighetsägare och torpare Fredrik Larsson (1841-1902). Gift med Sofia Albertina Andersson, kallad 
”Fia” (1843-1913), dotter till hästläkaren, vävskedsmakaren, gördelmakaregesällen, veterinärläkaren, djurläkaren, kardmakaren och 
hästbotaren Andreas Andreasson Palm, senare Ros (1791-1855) och tröjbinderskan Gustava Berg (1815-1890). 

20 Kristina Wilhelmina Karlsson-Faltin (1864-1936), dotter till valackaren, fastighetsägaren och torparen Karl Fredrik Faltin 
(1839-1906) och hans hustru Emma Kristina Larsdotter (1830-1901). Karl Fredrik Faltin i sin tur son till veterinärläkaren, djurläkaren, 
djurbotaren, hästläkaren, och valackaren Karl Gustaf Johansson-Faltin, kallad ”Gammel-Faltin” (f. ca 1812, levde ännu 1875) och 
Anna Kristina Henriksdotter Söderman (ca1817-1877). 
21 Bygdeå (AC) födelse- och dopbok C:5 (1861-1894) Bild 238/Sid 233a. ArkivDigital; Se bifogad ”Dop-Sedel” 233a. Ej i Skellefteå 
landsförsamlings eller i Skellefteå stads födelsebok. 
22 Enligt Göta Kristinas födelsenotis. 

 Augusta Karolina Eriksson ”Svarta-
Augusta”. Privat foto
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23 Bleck- och kopparslagare, fastighetsägare och torpare Fredrik Larsson (1841-1902). Gift med Sofia Albertina Andersson, kallad 
”Fia” (1843-1913), dotter till hästläkaren, vävskedsmakaren, gördelmakaregesällen, veterinärläkaren, djurläkaren, kardmakaren och 
hästbotaren Andreas Andreasson Palm, senare Ros (1791-1855) och tröjbinderskan Gustava Berg (1815-1890). 
24 Kopparslagaren, smeden, valackaren, hästbytaren, fastighetsägaren och torparen Karl Wilhelm Andersson (1854-1929), son till 
bleckslagaren, hovslagaren, valackaren, veterinärläkaren, djurläkaren, hästläkaren, hästhandlaren och fastighetsägaren Anders 
Olof Nilsson, kallad ”Gammel-Andersson” (1828-1914) och hans hustru Lisa Wilhelmina Didriksdotter Friström, kallad ”Gammel-
Lisa” (1830-1905). Karl Wilhelm Andersson sambo med Kristina Augusta Eriksson (f. 1853), dotter till korgbindaren, bleckslagaren, 
hästskäraren, smeden, fastighetsägaren och torparen Daniel Eriksson Sjöqvist (1829-1898) och hans hustru tröjbinderskan Gustava 
Berg (1815-1890). 
25 Överluleå (BD) församlingsbok AIIa:5b (1910-1920) Bild 3400/Sid 733. ArkivDigital. 

Familj 7 

Oskar Fredrik Larsson-Fredriksson, kallad ”Pålbäcks-Oskar” (son till Fredrik Larsson23 och Sofia Albertina 
Andersson), född 1873 17/2 i Burträsk socken, Västerbottens län. Död 1952 31/1 i Österbursjö 5:14, 
Arnäs församling. Ägare fr.o.m. 1913 av Vändträsk 2:16, Pålbäck No.1, Överluleå socken. Bleckslagare, 
plåtslagare. Det är ifrån denna fastighets namn han har blivit kallad efter, ”Pålbäcks-Oskar”. 

Sambo med Amalia Wilhelmina Andersson-Eriksson, kallad ”Mina” (dotter till Karl Wilhelm Andersson24 

och Kristina Augusta Eriksson), född 1874 19/1 i Heden, Överluleå socken, Norrbottens län. Död 1946 
27/3 i Högbyn, Arnäs socken, Västernorrlands län. Amalia Wilhelmina Andersson-Eriksson har några 
anteckningar i församlingsboken 1910-1920, om att hon Lär lefva med Bleckslagaren Oskar Fredrik 
Fredriksson i Mjösjöheden och att hon vistas i Pålbäcken Vändträsk 1919.25 

Karta över gården Vändträsk 2:16, Pålbäck nr 1. Karta 
från laga skifteskartan 1912. Lantmäteriet i Gävle, 
Lantmäterimyndigheternas arkiv; Historiska kartor, 
Norrbottens län, Bodens kommun, Aktbeteckning 
25-ÖLÅ-6710: Hemmans avsöndring 1912-12-17. 
Läst 2021-07-06: http://www.lantmateriet.se/.

Bleckslagaren Oskar Fredrik Larsson-
Fredriksson, kallad ”Pålbäcks-
Oskar” (1873-1952) och Amalia 
Wilhelmina Andersson-Eriksson, kallad 
”Mina” (1874-1946). Privat foto.
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Vändträsk 2:17 

Ägare av Vändträsk 2:17: 

1924-1927 Sofia Albertina Eriksson 
1927-1929 Leo Hjalmar Berg 
1929-1932 Fredrik Anton Berg och Emma 
1932- Edvard Ahlström 
ca 1962- I Gunvor Fälts släkt 
-2021- Kjell och Gunvor Fält  

Albertina Eriksson köper Vändträsk 2:17, om 42 ar 21 kvm. avstyckad från 1/24 mantal litt Aa (av 2:2) av 
Leo Hjalmar Berg, enligt köpebrev 1924 31/3. Lagfart beviljades 1924 12/7, § 148. Albertina Eriksson 
säljer tillbaka fastigheten till Leo Hjalmar Berg, enligt köpebrev 1927 9/3. Lagfart beviljades 1928 13/1, § 
10. Leo Hjalmar Berg säljer snart fastigheten vidare till Fredrik Anton Berg, enligt köpebrev 1929 18/12. 
Lagfart beviljades 1930 6/6, § 109. Fredrik Anton Berg och hans hustru Emma ägde inte länge 
fastigheten heller utan sålde den vidare till Edvard Ahlström, enligt köpebrev 1932 10/9. Lagfart 
beviljades 1932 29/9, § 36.26 

26 Inskrivningsdomarens i Bodens domsaga arkiv, Lagfartsböcker för Överluleå tingslag C I c:4 (utan år), Band III:2, Blad 302, 
Bildid: H0002066_00092; C I c:6 (utan år), Band V, Blad 277, Bildid: H0002068_00282, H0002068_00283. RA, Landsarkivet i 
Härnösand: https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker 

Gården Vändträsk 2:17. En gammal orörda jord- och kärrväg leder 
ned från byavägen till den underbara gårdsidyll som mormor till 
Glen Karlsson (i bild), Sofia Albertina Eriksson (1895-1977) ,ägde 
åren 1924-1927. Den torpstuga som hon bodde i är inte den som 
syns på fotografiet utan byggdes omkring 1932-1935. Således 
måste den gamla torpstuga ha blivit riven mellan 1927-1932. 
Gårdsbrunnen skall vara från fastighetens begynnelse och har 
således använts av Glens mormors familj. På gården finns ytterligare 
tre byggnader. Därav en bastu som byggdes på 1960-talet intill ett 
mindre, men äldre, uthus eller ladugårdsdel (se bilden till höger) , 
som skall de nuvarande ägarna ska vara lika gammalt som 
torpstugan, samt en mindre redskapsbod. Foto: Peder Andersson.

https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker
https://sok.riksarkivet.se/lagfartsbocker
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Vändträsk 2:17. Genom distriktslantmätaren Filip Granlund ingavs för lagfart följande 
avhandling:  

”Köpebrev. Till Albertina Eriksson i Vännträsk upplåter och försäljer undertecknade äkta makar härmed 
från vårt ägande hemman 1/24 mantal litt. 4 N:o 2 Vännträsk såsom jordavsöndring ett område om 
0,4221 hektar beläget å hemmanets gårdsskifte mot en vid laga skiftet undantagen gårdsplats och väg. 
Västra och östra linierna hålla i längd 35,0 m. vardera den norra utmed vägen 120,0 m. och den södra 
mot stamhemmanet 121,2 m. Läget framgår av en denna handling bifogat av distriktslantmätaren Filip 
Granlund upprättat karta. Köpesumman utgör Femhundrasju tiofem (575) kronor och varder såsom 
genom särskild förbindelse denna dag betalt härmed kvitterad. Tillträdet sker denna dag. Lägenheten 
säljes gravationsfri. Lagfartskostnaderna betalas av köparen, men förbinder sig säljarena att 
tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar. 

Vändträsk den 31 mars 1924. Leo Berg. Karla Berg. Säljare. 
Härmed nöjd: Albertina Eriksson, köpare. 
Säljarens och köparens egenhändiga namnteckningar bevittnas av: Beda Andersson, Vändträsk. Knut 
Ekberg, Vändträsk. Härvid fanns bifogad Länsstyrelsens resolution den 23 maj 1924, varigenom 
ifrågavarande jordavsöndring om 42 ar 21 kvm. från 1/24 mantal litt. Aa Vännträsk N:o 2 (av 2:2) 
fastställts med registerbeteckningen Vännträsk 2:17. 

Till åtkomstens styrkande åberopades lagfartsprotokollet för den 16 januari 1918, § 37, däri Leo Hjalmar 
Berg hade lagfart å 1/24 mantal Vännträsk N:o 2 (av 2:2); och beviljades lagfart å den från 1/24 mantal 
Litt. Aa Vännträsk N:o 2 (av 2:2) avsöndrade lägenheten Vännträsk 2:17 om 42 ar 21 kvadratmeter, som 
Albertina Eriksson enligt avhandling den 31 mars 1924 för 575 kronor köpt av Leo Berg och hans hustru 
Karla Berg.27 

Köpebrev. Till Hemmansägaren Leo Hjalmar Berg i Vändträsk försäljer jag undertecknad mig tillhöriga 
lägenheten Vännträsk 2:17 om 42 ar 21 kvm., avsöndrad från 1/24 mantal litt. Aa Vändträsk N:o 2 (av 
2:2), för oss emellan överenskommen köpesumma Kr. Sjuhundrafyrtiotvå (742) vilken är betald och 
härmed kvitterad. Köparen åtager sig å lägenheten belöpande skatter efter denna dag. Säljaren 
tillhandahåller nödiga åtkomsthandlingar. 
Vändträsk den 9 mars 1927. Albertina Eriksson, Säljare. 
Härmed nöjd. Leo Berg. Köpare. 
Köparen och säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas. 
Filip Widman. Knut Ekberg.28 

27 Överluleå tingslags häradsrätt (1924), Småprotokoll, 1924 12/7, § 148. Se även i Lantmäteriet i Gävle, Lantmäterimyndigheternas 
arkiv; Historiska kartor, Norrbottens län, Bodens kommun, Aktbeteckning 25-ÖLÅ-6711: Hemmans avsöndring 1924-05-23. Läst 
2021-07-06: http://www.lantmateriet.se/ 
28 Överluleå tingslags häradsrätt (1927), Småprotokoll, 1927, Bilaga § 10 A. 

Vändträsk 2:2. Från denna gård avstyckades Vändträsk 2:17 som Sofia Albertina Eriksson köpte 
den 31 mars 1924. Bild: Svenska Gods och Gårdar, del 38 Norrbottens län (1942), s. 1283.

http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Familj 8 

Johan Petter Eriksson, kallad ”Janne” (son till Nils Fredrik Eriksson29 (Sjöqvist) och Hedda Matilda 
Fredriksson), född 1888 4/8 i Själevad socken, Västernorrlands län. Död 1957 14/12 i Österbursjö, Arnäs 
socken, Västernorrlands län. 

Sambo med sin småkusins (tremännings) dotter Sofia Albertina Eriksson (från familj 7, dotter till Oskar 
Fredrik Larsson-Fredriksson och Amalia Wilhelmina Andersson-Eriksson), född 1895 24/7 i Vännäs 
socken, Västerbottens län. Död 1977 21/3 i Tallbacken, Timrå, Västernorrlands län. Ägare 1924-1927 av 
Vändträsk 2:17, Överluleå socken. 

29 Kopparslagaren Nils Fredrik Eriksson (Sjöqvist), kallad ”Lång-Nicke” (1857-1929), son till hästskäraren, bleckslagaren och 
korgbindaren Erik Magnus Eriksson Sjöqvist (1831-1870) och hans sambo Gustava Didriksdotter Friström (1837-1901). Erik 
Magnus Eriksson Sjöqvist är i sin tur son till en icke resande, men som kom att leva resande liv genom sin hustru som är av 
resandesläkt, f. d. sjömannen och nybyggaren i Tåsjö socken, Västernorrlands län, korgmakaren och hästläkaren Erik Sjöqvist 
(1790-1845) och Kristina Ulrika Fahlsten (1803-levde ännu 1859 27/6). Gustava Didriksdotter Friström är i sin tur dotter till smeden, 
djurläkaren och hästutskäraren Didrik Wilhelm Friström (1808-1867) och hans hustru Ingeborg Kristina Torrisdotter-Wallsta 
(1806-1871). 

Nils Fredrik Erikssons ”Lång-Nicke” (Sjöqvist) sambo Hedda Matilda Fredriksson (1863-1901) var dotter till korgbindaren Karl 
Gustaf Fredriksen/Fredriksson (f. 1833) och Hedda Sofia Ström (f. 1837). En syster till Hedda Sofia Ström är Albertina Kristina 
Olsdotter (f. 1825), vilken är moder till den närmast legendariske norske resanden Karl Johan Algot Löfgren Fredriksen, kallad 
”Stor-Johan” (1850-1946). Således är Stor-Johan kusin till ovannämnda Hedda Matilda Fredriksson, och hennes son Johan Petter 
Eriksson (1888-1957) i sin tur småkusin (tremänning) till Stor-Johans barn.

Karta över gården Vändträsk 2:17. Kartan 
upprättad i samband med Sofia Albertina 
Erikssons (1895-1977) köp av denna 
fastighet den 31 mars 1924. Lantmäteriet i 
Gävle, Lantmäterimyndigheternas arkiv; 
Historiska kartor, Norrbottens län, Bodens 
kommun, Aktbeteckning 25-ÖLÅ-6710: 
Hemmans avsöndring 1912-12-17. Läst 
2021-07-06: http://www.lantmateriet.se/

Johan Petter Eriksson och Sofia Albertina Eriksson 
med deras dotter Dagmar Elida Eriksson (1916-2010). 
Fotografi taget år 1927 och kan möjligen vara taget i 
Vändträsk eftersom familjen sålde fastigheten samma 
år fotografiet tog. Dottern Dagmar är Glen Karlssons 
mor. Privat foto.

http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Vår nödställda belägenhet angående boendeförhållandena – en böneskrift till upprop 
från Vandringsfolket! 

Från en annan del av landet, som likväl kan gälla för hela vårt avlånga land. Från s. k. tattare i Halland har i en 
skrivelse inlämnats med följande petition till Sveriges konung den 8 februari 1895: 

Hos Eders kongl. maj:t våga vi härmed i djupaste ödmjukhet bönfalla, att Eders kongl. maj:t i nåder tänkes 
tänka på det s. k. vandringsfolket, till vilket vi beklagligt nog hör. 

Den sorgliga belägenhet, i vilken vi och våra anhöriga befinna oss, förstå vi ej hur vi skola kunna i ord 
uttala. 

De flesta bland oss vandringsfolk är varken kyrko- eller skattskrivna någonstans, kunna alltså ej sägas 
tillhöra någon socken eller något skoldistrikt, utan är i saknad av både skolor, församling och lärare. 

Vi är visserligen alla födda och döpta här i landet, men ingen av oss har någonsin haft något hem; och när 
vi efter en ej sällan under bar himmel tillbragd natt stiga upp om morgonen, veta vi vanligen icke, var vi 
möjligen ska kunna få låna tak över vårt huvud under nästa natt. 

Då härtill kommer, att vårt hemlösa livs bön om plats och arbete för att kunna tjäna vårt bröd numera över 
allt besvaras i bästa fall med tystnad, men vi ju icke är skulden till vår egen tillvaro och vi icke blott icke 
erhållit någon skolundervisning, utan även saknat en kristlig faders och moders vård, ja mer än en ibland oss 
ej ens känt varken fader eller moder, samt nödens kalla vind mången gång kännes så hård och begärens och 
lustarnas stormar så våldsamma, att ibland oss den ena unga människan efter den andra faller likt blomman 
vissnad till jorden, så drista vi, i den förvissningen att icke blott folkets utan även de enskildas väl ligger Eders 
kongl. maj:t varmt om hjärtat, nu vända oss till Eders kongl. maj:t med våra bekymmer för oss själva och för 
de många små värnlösa barnen samt bedja Eders kongl. maj:t i nåder se till vår nödställda belägenhet och 
hjälpa oss, efter det Eders kongl. maj:t tänkt infordra närmare utredning och upplysning om vandringsfolket, 
särskilt här i Halland, genom Eders kongl. maj:ts befallningshavande och Göteborgs domkapitel eller, där 
sådan utredning ej skulle i nåder anses behövlig, redan till innevarande års riksdag avlåta nådig proposition 
om vidtagande av nödiga åtgärder till förbättring av vandringsfolkets sorgliga belägenhet genom antagande 
av sådana laga bestämmelser, att åt oss kunde anvisas eller upplåtas jord, där vi kunde mot skälig ersättning 
få rättighet att bygga hus och hem åt oss och våra barn samt komma i åtnjutande av undervisning och 
religionsvård. Hallands län den 8 februari 1895. Underskriven av fyra män och tre kvinnor. 

Denna böneskrift är bilagd en skrivelse, vilken kyrkoherde G. Flodén i Lindbergs församling i Hallands län 
insänt till kungliga fångvårdsstyrelsen av en anledning, vilken i sin mån belyser förhållandena bland 
vandringsfolket. Från centralfängelset i Malmö hade till fångvårdsstyrelsen ingått anmälan, rörande två där 
intagna straffångar, vilka befunnits ”sakna all kunskap så väl i kristendom som innanläsning”. Enligt kungliga 
cirkuläret av den 30 december 1835 skall sådant anmälas, varpå vederbörande konsistorium har att söka 
utröna, från vilken försumlighet fångens vanvård i berörda hänseende möjligen härör ifrån, samt där 
försumlighet föreligger, beivra och rätta den. Fångvårdsstyrelsen vände sig i denna anledning till domkapitlet 
i Göteborg, som remitterade skrivelsen vidare till pastorsämbetet i Lindbergs församling. 
  
Sedan följer de gamla turerna med återsändning av skrivelse från pastor i församlingen med motiveringen, att 
personena inte var skrivna där i församlingen, m.m. m.m. Texten är ett axat utdrag ur Örebro Tidning N:r 303, 
Måndagen den 30 december 1895.
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Det har tagit lång tid, men nu har jag till sist lyckats plöja igenom Medicinalstyrelsens ansökningar om 
steriliseringar från och med år 1935 och in på halva året 1947. Längre än så sträcker sig inte 
Medicinalstyrelsens arkiv för steriliseringsansökningar. År 1947 tog Socialstyrelsen nämligen över. Det har 
varit kämpigt att forska under Covid-19-perioden, då eftersom Riksarkivet bara haft öppet 3 timmar i veckan 
under våren. När restriktionerna minskades lyckades jag ta mig igenom de delar av arkivet som jag inte 
hunnit med tidigare. Mellan år 1935 och 1947 steriliserades enligt befintlig statistik 13 136 personer.1 Detta 
innebär att jag har granskat ungefär 13 000 steriliseringsansökningar, eftersom halva 1947 ligger i 
medicinalstyrelsens arkiv. Däremot tycker jag att den befintliga statistiken inte verkar stämma. Jag skulle 
snarare uppskatta att jag har granskat omkring 10 000 ansökningar. 

År 1938 började man att sterilisera resande. Under det året har jag noterat att tre personer kallades ”tattare” i 
ansökningshandlingarna, varav två blev steriliserade. Redan här skriver man ordet ”tattare” under en spalt 
som kallas hereditet, vilket kan översättas med ärftlighet. Man skrev med andra ord in ”tattare-begreppet” 
som någonting som kunde vara till last för patientens arvsanlag. Så här motiverades det för en person 1938: 

”Föräldrarna tattare, ha aldrig haft fast bostad. Mannen har avtjänat tre års straffarbete (för misshandel). Såväl 
familjerna ………. och……….. äro kända tattarsläkter, flera kända som undermåliga och asociala.”2 

Under samma period förekom artiklar i pressen där sterilisering av ”tattare” föreslogs. En artikel skrevs på 
detta sätt:  

”Bör en befolkningsgrupp utrotas?........I detta läge är det steriliseringstanken framförts. Tattarrasen är fruktsam. 
Men avkomman är inget kärkommet tillskott till vår folkmängd. Den uppfostran varav den kunnat nås har inte 
varit effektiv. Den förvända frihetsdriften ligger den i blodet. Tattarna kunna inte inpassas i samhällsordningen. 
Det passar dem att ställa sig utanför och där stå de.”3  

Steriliseringar av resande 1938-1947 
— Medicinalstyrelsens arkiv

En av många artiklar som förespråkade 
steriliseringar av resande. 
Trelleborgstidningen 1940-11-15. Foto: 
Kungliga biblioteket.

1 Mattias Tydén och Gunnar Broberg. Oönskade i folkhemmet. 2005. Sidan 99.  
2 Medicinalstyrelsen. Ansökningar om steriliseringar E 1 b:6. 
3 Svenska Dagbladet 1937-07-10. Tattarna. Granskaren. Osignerad. 
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År 1941 tillkom en nya anvisningar till steriliseringslagen som även påbjöd sterilisering av personer med 
asocialt levnadssätt. Ordet asocialt användes vidlyftigt om de flesta som ansågs stå utanför samhället. En fråga 
man kan ställa sig är om formulering asocialitet myntades på grund av ”tattarfrågan”. En artikel i Svenska 
Dagbladet från 1936 formuleras så här: 

”Sedan förra årsskiftet ha vi en lag om sterilisering av vissa sinnessjuka och sinnesslöa. En utvidgning av 
giltigheten av denna lag till att gälla enbart asociala individer i allmänhet skulle utgöra ett allvarsamt hot mot 
tattarsläkterna…….Ett sådant sjukdomstillstånd i samhällskroppen, som det tattarna framkalla, kräver en snar 
och effektiv behandling. Kanske rent av ett ingrepp.”4 

Denna artikel tycks demonstrera vad som sedan verkligen sker. Bredvid ”hereditära skäl” så förefaller det som 
att resande steriliseras på grund av att de till börden är ”tattare”, vilket likställs med att vara asocial. Detta både 
i tidningar och i självaste steriliseringsansökningarna.  

Vid sidan om rubriceringen ”hereditet” kunde man formulera 
sig på detta sätt. Från 1938. Foto: Arvid Bergman

Begreppet asocial likställdes i många fall med ”tattare”, ofta 
med understrykningar. Från 1941. Foto: Arvid Bergman.

Det finns flera forskare och journalister som hävdat att det inte fanns någon generell svensk politik som tog 
sikte på att sterilisera resande. Ett grundargument är då att det aldrig funnits någon steriliseringslag som 
specifikt nämner ”tattare”, men tydligen behövdes inte den lagformuleringen då samhället i stort redan 
föreföll vara överens om att begreppet asocialitet var kopplat till just resande. Förutom de många 
tidningsartiklar som förespråkar sterilisering av resande och som finns lättillgängliga i Kungliga bibliotekets 
databas över skannade dagstidningar ska jag ge några exempel. Först och främst så förespråkade 
Malmöpolisen sterilisering av ”tattare” i förordet av sin undersökning om tattare år 1935. Så här uttryckte sig 
kriminalpolisen i Malmö år 1935: 

”Genom sitt asociala leverne utgöra de för samhället ej önskvärda personer……Likväl må ifrågasättas, huruvida 
lagstiftningsåtgärder torde försöksvis tillgripas, som i svårartade fall stipulerade sterilisering…..”5 

4 Svenska Dagbladet 1936-03-24. I marginalen. Tattarna av Granskaren. Osign. 
5 Kriminalpolisen i Malmö FIII:1 (1935-1935) Sidan 1-5.  
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Även Socialstyrelsen förespråkade sterilisering av ”tattare”. Så här uttrycktes det 1940 i Aftonbladet: 

”Både biologiskt och socialt utgöra tattarna genomgående en belastningsfaktor för det svenska samhället, 
fortsätter styrelsen. Då de ofta äro starkt fruktsamma och vanligen förete en eller flera av de indikationer för 
sterilisering, som äro angivna i lag, finner socialstyrelsen det angeläget, att steriliseringslagen konsekvent 
tillämpas på dessa oroliga, i det sociala livet merendels ej anpassningsbara och i betydande grad farliga 
element.”6 

Även medicinalstyrelsens egen expert på arvsbiologi, Nils von Hofsten, förespråkade att en ”effektivare 
tillämpning av steriliseringslagen gentemot tattare är utan tvivel önskvärd och möjlig.”7 

Att trots alla dessa, mot resande, hotfulla yttranden från dåtidens tongivande personer och myndigheter, klara 
markeringar mot ”tattare” i steriliseringsansökningarna, hävda att det inte fanns någon steriliseringsaktion mot 
resande ser inte ut att stämma, enligt källmaterialet. Däremot kan jag enligt min analys anse att denna aktion 
med steriliseringar mot resande inte alltid kom uppifrån, utan underifrån. Främst från Skyddshemmen, 
skolhemmen, alkoholistanstalterna och de psykiatriska anstalterna. Det fanns trots allt personer i samhället 
som inte behandlade ”tattarproblem”. Det fanns heller ingen kung eller statsminister som yrkande på 

6 Aftonbladet 1940-10-27. Tattarplågan medför sterilisering? Osign. 
7 Det ohyggliga arvet- Sverige och främlingen genom tiderna. Christian Catomeris. Ordfront 2004. Sidan 248. 

1935 års rapport från kriminalpolisen i 
Malmös ”Undersökning om Tattare” 
talar sitt tydliga språk. I rapportens 
inledning ges statsrådet och chefen för 
Kungliga Socialdepartementet följande 
förslag. Foto: Jon Pettersson
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sterilisering av resande i massor. Däremot fanns det tjänstemän på fältet som hade ett djupt förakt mot 
resande, som till exempel läkare, poliser och föreståndare på olika hem. Det var just denna skara som 
utgjorde den starkaste drivkraften. 

En intressant sak jag märkte i mina genomgångar av steriliseringsansökningarna är att det i samtida 
Nazityskland förekom ett oroväckande likt språkbruk i de tyska steriliseringshandlingarna. Dels fick tyska 
romanifolk benämningen asociala och i koncentrationslägerna fick de därför bära svarta trianglar fastsydda 
på sina kläder. Men utöver detta förekom även hereditetsrubrikerna i tyskt källmaterial där ett romskt-/sinti-
ursprung kunde anses vara en ”hereditär mental svaghet”.8  

Antalet steriliserade resande 

På frågan: Hur många resande blev steriliserade under min undersökningsperiod 1935 till hälften av 1947? 
Svaret är ungefär 145 resande. Jag skriver ungefär eftersom möjligheten finns att jag kan ha missat någon 
person. Av de 145 steriliserade anges 12 personer inte vara ”tattare”, men likväl hänvisas det till att de ofta är 
”kringresande” eller lösdrivare. Under perioden uppges totalt 198 personer i ansökningshandlingarna vara 
eller möjligen vara ”tattare”. Det bör påpekas att inte alla av dessa 198 ”tattare” blev steriliserade, men 144 
personer var utan tvivel av resandesläkt och angivna som ”tattare”. 3 av personerna kom från familjer som 
hade levt med resande, medan 18 personer hade efternamn som liknade resandes eller som kom från orter 
som var typiska boendeorter för resande. 2 personer hade yrken som under tiden förknippades med resande, 
och kan förvisso också ha haft kontakter med resande. De övriga 31 personerna har vare sig kunnat 
identifieras som resande eller som personer med koppling till resande. Resultatet av min genomgång visar 
alltså att över 80 % av de som kallades för ”tattare” direkt eller indirekt kopplades till resande.  

En av de institutioner som låg bakom flest steriliseringsansökningar för resande var Källshagens 
mentalsjukhus i Vänersborgstrakten. Härifrån finns också ett vittnesmål som publicerades i Göteborgsposten 
1996. Vittnesmålet lämnades av en av de många unga resande som blev steriliserade på grund av att man 
ansågs vara asocial eller obildbar, vilket då i vissa fall kopplades till uppfattningen att personen hade fel 
ursprung. Mannen i fråga var omyndig när han på grund av en incident greps av polisen. När han fyllt 18 år 
steriliserades han. För Göteborgsposten berättade han när han blev inkallad till chefsläkaren Inga Cavalli-
Björkman: 

”Jag blev inkallad till henne och hon sade att jag inte fick komma ut från sjukhuset om jag inte gick med på att 
bli steriliserad. Det var det hemskaste jag varit med om i hela mitt liv.”9 

Personen som här nämns är anonym i artikeln. I ansökningshandlingarna tillskrevs han ”tattarstämpeln” under 
spalten om hereditet. Han var också en av de många unga resande som med hjälp av intelligenstest ansågs 
vara sinnesslöa.10 Dessa intelligenstest tog inte hänsyn till om man hade haft en knackig skolgång och hade 
kunskapsluckor. Värt att nämna är också att en anstalt vid namn Bodaborg år 1950 anklagades för att ha sänkt 
resultaten från intelligenstesterna för att lättare kunna utföra steriliseringar.11 Ett intressant exempel att nämna 

8 The Gypsies during the Second World War. From ”Race Science” to the Camps. Gipsy Research Centre. University of Hertfordshire 
Press. Sidan 83, 88. (Skribentens översättning.) 
9 Göteborgsposten 1996-11-23. De skulle utrotas ur folkhemmet. Anders Goliger och Göran Pettersson. 
10 Medicinalstyrelsens ansökningar om steriliseringar 1944. E 1 b:54- E 1 b:76.  
11 Mattias Tydén. Från politik till praktik: de svenska steriliseringslagarna 1935-1975. 2002. Sidan 437. 
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är att en person jag känner till, som idag är en framgångsrik företagare och multikonstnär, kallades i 
ansökningshandlingarna ”efterbliven”. Med tanke på personens framgångar i livet måste det anses som ett 
ytterst tveksamt yttrande.  

En av de vanliga reproducerade narrativ som i stort sett har blivit till vedertagna sanningar är att det bara var 
resandekvinnor som steriliserades. Senast kunde man läsa i tidningen Populär historia12 att resandekvinnor 
steriliserades, men män nämndes överhuvudtaget inte. Något som är tydligt när jag undersökt källmaterial 
från 1900-talet är att resandemännen ansågs vara farliga, främst hänvisas det till knivbråk och alkohol. Det är 
kanske också just därför min undersökningsperiod visar att männen utgör majoritet bland de steriliserade 
resande. Totalt steriliserades 89 resandemän och 56 resandekvinnor, under den period jag har undersökt.13 
Totalt sett utgjorde kvinnor majoriteten, när det gäller alla steriliserade, men inte när det gäller resande i 
perioden 1938-1947.  

Diagram över steriliserade resande mellan 1938 och 1946. 1947 är inte med på 
grund av att jag bara gått igenom hälften, främst på grund av att andra halvan 
hör till Socialstyrelsens arkiv. Diagram från Microsoft Word av mig.

12 Populär historia 3/2021. Lars Edling. 
13 Arvid Bergmans forskning. Statistik över steriliserade resande. 
14 Ansökningar om steriliseringar 1942. E 1 b:27. 

Andra steriliserade etniska grupper och begrepp 

”Zigenare” 

Ett av begreppen som dyker upp under denna period är ”zigenare”. Det förekommer inte alls lika ofta som 
”tattare” och det går absolut inte att bara applicera på den kalderasha-romska gruppen i Sverige. Totalt anges 
sex personer vara ”zigenare” eller som besläktade. Av dem är tre inte bekräftade som vare sig resande eller 
kalderasha-romer.  

En resande förekommer med en anteckning om att hans farfar skulle ha varit gift med en ”zigenerska”. I övrigt 
kallas han för ”tattare” i materialet.14 
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1947 förekommer en ansökan med en österrikisk kvinna med ett ungerskt namn. Under avsnittet om hereditet 
skrevs det att hennes mor var ”zigenerska”. Kvinnan befann sig i flyktingläger och hade varit internerad i 
Auschwitz. Enligt handlingarna hade hon suttit i koncentrationsläger mellan 1942 och 1945 men verkade trots 
det inte ha behandlats med empati, språket i ansökningshandlingarna är i stället nedsättande.15 Lyckligtvis 
förefaller det som att hon inte steriliserades. 16 

En person av den kalderasha-romska gruppen blev steriliserad år 1943. Inget rasistiskt eller antiziganistiskt 
anges under rubrikerna om hereditet, men den då 22-årige mannen anges vara både asocial och sinnesslö. 
Det senare på grund av ett intelligenstest som gjordes trots att det var känt att han inte fått någon skolgång.17 
Liknande brist på empati drabbades unga resande av, då flera av de som steriliserades också bedömdes vara 
sinnesslöa trots knackig skolgång. I dokumenten tycker jag mig utläsa en tydlig och närmast total brist på 
empati, eller en påtaglig antiziganism.  

”Lappmän”(samer) 

Angående samer så användes inte det nutida begreppet. Begreppen man får leta efter är ”lappman”, 
”lappkvinna” eller bara ”lapp”. Lika grovt nedsättande ordval som mot resande förekom inte mot den samiska 
gruppen, men likväl kan man urskilja vad som skulle kunna uppfattas som rasistiskt eller anti-samiskt. Totalt 
benämns sju personer som ”lappar” och av dem blev sex personer steriliserade. Fem personer fick ”lapp” 
skrivet under spalten hereditet. En av dem fick anmärkningar om att inte fostrats under sin uppväxt i en kåta 
(samiskt boställe) och blev omskriven som sinnesslö och asocial med det extra tillägget ”vagabonderar”.18 

Judar 

Det förefaller inte ha funnits något större spår av förtryck mot judar i just steriliseringsansökningarna. En 
anledningarna kan ha varit att många judar i Sverige tillhörde medel- och överklassen. Det var oftast de lägre 
klasserna eller personer som stod utanför samhället som drabbades hårdast av steriliseringspolitiken. 
Däremot kan man se spår av krigets Europa i handlingarna och om vad flyktingar av judisk börd fick utstå. I 
ansökningshandlingarna förekommer totalt fyra personer som kallas judar, varav två steriliserades. Två av dem 
var flyktingar från kriget och ansökningshandlingarna för dem var år 1941, 1944 och 1945. Det som är tydligt 
är att språket är lite grövre och i viss mån nedsättande om den som steriliserades 1941. Här skrevs det om ett 
”judiskt utseende” och under hereditet skrevs det att föräldrarna var ”ryska undersåtar/ judar…”.19 Det som för 
mig står väldigt tydligt när jag läser steriliseringsansökningarna är att både opinionen och språket förändras i 
och med att Nazityskland förlorar kriget, och att Förintelsen blir känd i massmedia. I en ansökning som rör en 
kvinna som var överlevare från koncentrations- och arbetslägret Ravensbrück är det väldigt tydligt att hon 
bemöts med respekt. Då för vad hon fått genomlida. Lyckligtvis blev hon inte steriliserad.20 

15 Ansökningar om steriliseringar 1947. E 1 b:126 
16 Diarier över ansökningar om steriliseringar 1947. C 1 b:7. 
17 Ansökningar om steriliseringar. E 1 b:49. 
18 Ansökningar om steriliseringar. E 1 b:65. 
19 Ansökningar om steriliseringar. E 1 b:16. 
20 Ansökningar om steriliseringar. E 1 b:92 och Diarier över ansökningar om steriliseringar 1945- C 1 d:5. 
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En syskonskara av afrikanskt ursprung 

Personer med tydligt afrikanskt ursprung och utseende var inte många på den här tiden i Sverige, men det 
finns ett fall som gäller flera personer ur samma syskonskara. Språkbruket i steriliseringsansökningarna är att 
likställa med det nedsättande språket mot resande. Syskonen hade en far som hade invandrat till Sverige från 
Sierra Leone via Storbritannien. Modern var från södra Sverige. En barnavårdskonsulent skrev år 1943 brev till 
Medicinalstyrelsen där han menade att fyra i denna syskonskara borde steriliseras. Han motiverade det hela 
så här: 

”Såsom ofta är fallet i blandäktenskap har flera om icke de flesta barnen uppvisat spår av kriminalitet och 
efterblivenhet.”21 

Det är känt att åtminstone en i syskonskaran steriliserades år 1948 men även flera kan ha blivit steriliserade. 
Totalt har jag hittat två av syskonen i ansökningarna, men de blev inte steriliserade, i vart fall inte under den 
period jag undersökte. I ansökningshandlingarna skrevs det under spalten om hereditet, naturligtvis, att 
pappan var ”neger”.22 

Slutord 

Utifrån min genomgång kan jag konstatera att det inom steriliseringspolitiken fanns rasism från många håll. 
Denna kunde tillämpas utan problem när steriliseringsansökningar upprättades. Det är tydligt att det fanns en 
strategi att bemöta resande som ett särskilt problem eller en ”tattarplåga” där steriliseringar kunde tillämpas. 
Statistiken och det särskilt nedsättande språket mot de resande talar sitt tydliga språk. Det som är också är 
tydligt är att steriliseringarna inte styrdes från de ledande skikten i samhället utan att det skedde från lokala 
aktörer som till exempel barnavårdsnämnder och anstalter där det fanns en tradition att försöka lösa 
”tattarproblem”. En artikel i Svenska Dagbladet, från den 10 juli 1937, beskriver hur de lokala traditionerna 
mot resande var starka samtidigt som vissa städer inte alls uppmärksammade ”tattare”: 

”På många håll i vårt land och icke minst i de stora städerna hyser man inte det minsta intresse för tattarfrågan, 
man vet inte ens att det existerar en sådan. Men de landsändar, som särskilt lida under plågan, veta bättre 
besked och de ha rätt att bli hjälpta. På många håll i mera avlägsna landsdelar lever den fredliga svenska 
befolkningen i ett ständigt osäkerhetstillstånd, som det är statens plikt att förlossa den ur. Hur det skall ske är 
en sak för sig; att svårigheter kunna uppstå får icke hindra att något göres.” 

Denna artikel var från 1937 och åren efter börjar lokala myndigheter att agera mot resande i form av 
steriliseringar. 

En fråga som jag vill ta reda på är när detta upphörde och när det kränkande språket försvann i 
ansökningshandlingarna. Ännu 1947 finns det i princip samma kränkande språk mot resande, men med 
minimala tecken på att vissa aktörer möjligen visat en tendens att ändra sitt språk lite grann.  

Fortsättning följer… 

Arvid Bergman

21 Ansökningar om steriliseringar. E 1 b:38. Från en barnavårdsnämnd i södra Sverige. 
22 Ansökningar om steriliseringar. E 1 b:43.
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Under 1900-talet publicerade tidskriften Svenska landsmål och Svenskt folkliv flera artiklar om romani, 
”tattare” och ”zigenare”. Det senare först som ett epitet för de resande och sedermera enbart för kalderasha-
romerna i landet. Sammantaget är det nog faktiskt den svenska publikation som har belyst romani flest 
gånger. Författarna bakom artiklarna hade olika syn på de resande och språket de talade. I Drabbrikan nr 18 
och nr 19 har jag skrivit om två av dessa artiklar. Denna gång tänkte jag fortsätta med en tredje sådan, 
nämligen en artikel från år 1947. Artikeln hade samma min rubrik min nu har —  En nyupptäckt 
rommaniordlista från 1847.  

Författaren hette Carl-Herman Tillhagen. En man som under många år engagerades som vad man skulle 
kunna kalla ”zigenarexpert”. Fast expert är kanske inte det rätta ordet, zigenolog passar nog faktiskt bättre. 
Tillhagen föddes i Sundsvall år 1906 och började att studera vid universitetet i Uppsala åren 1932-1936, men 
senare fortsatte han att studera vid Stockholms högskola fram till år 1943. Studierna verkade han ha varvat 
med arbete. Nordiska museet anställde honom år 1939 och det ser ut som att han ännu var anställd där när 
han skrev den här aktuella artikeln. Senare arbetade han vid olika departementen och enligt en wikipedia-
artikel om honom doktorerade han år 1960, i Oslo. I vilken akademisk disciplin han gjorde så har jag inte 
kunnat utröna, men han tituleras i samma artikel som folklorist och etnolog. Hur som helst så var han en man 
som i sin tid hade ett stort inflytande i debatten om ”tattare” och ”zigernare”. När man läser hans texter så är 
det uppenbart att han såg de resande som någon slags socialt patrask vid sidan av de ”äkta zigenarna”. Alltså 
kalderasha-romerna som levde i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Med tanke på att Tillhagen utvecklades 
från tonåring till vuxen akademiker under 20- och 30-talet är det kanske inte helt svårt att föreställa sig att han 
präglades i en samtidsanda. Tidens studenter bör ha diskuterat frågor som rasbiologi, rasrenhet och 
problemställningar därikring. Mot denna bakgrund är hans syn på ”tattare” ingen överraskning. 

Tillhagen deltog i den statliga offentliga utredningn Zigenarfrågan (Sou 1956:43) som genomfördes åren 
1954-1956. Då som sakkunnig eller expert på ”zigenare”. I utredningen framgår med allt tydlighet att han inte 
uppfattade de resande som romanifolk. Förvisso publicerades Zigenarfrågan sju år efter artikeln om romani 
som jag ska gå igenom här, men det visar ändå på vilken syn han hade. Han skriver exempelvis; ”Det är en 
allmän föreställning, att tattarna skulle vara zigenarättlingar”. Sedan avfärdar han denna föreställning med att 
hänvisa till Adam Heymowskis licensiatavhandling Om "tattare" och "resande" från 1955. Med tanke på våra 
samlade artiklar här i Drabbrikan borde det för våra läsare vara ganska självklart att Heymowskis slutsatser 
kring de resandes etniska bakgrund var rakt uppåt väggarna. Men det kunde inte ”zigenarexperten” Tillhagen 
förväntas känna till såhär i mitten av förra seklet.  

En nyupptäckt rommaniordlista från 1847 

Vad är romanispråket?
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En sak som är fascinerande är hans brist på att kunna handskas med begrepp och romanifolks historiska 
leverne i Sverige. Detta visar han genom att skriva:  Det gamla bondesamhällets uppfattning om zigenarna var 
i stort sett, att det var ett pack, som man helst ville vara av med. De var en sorts parias, närmast likställda med 
valackare, rackare och skojare. I ett avsnitt som berör 1600-talets lagstiftning skriver han: För att slippa tillämpa 
de stränga bestämmelserna undvek man mer och mer att tala om tattare och zigenare. Dessa fick i stället andra 
benämningar såsom tråddragare och häktmakare och för dessa gällde helt andra bestämmelser.  
I ena stunden ser han inte att olika benämningar användes på en och samma grupp, sedan hävdar han att 
olika benämningar sattes på ”tattare” och ”zigenare” för att undvika att följa gällande bestämmelser. När man 
läser sådant vet man inte om man ska skratta eller gråta.  

Varför detta är relevant i ett sammanhang som rör språket romani är att författarens utgångsläge är avgörande 
för slutsatsen han drar. Och liksom andra med honom landar Tillhagen här i att den av honom nyfunna 
uppteckning av romani utgör ett förbrytarspråk. Denna romani är inte ett språk i bemärkelsen ett språk som 
talas av en etnisk grupp. För i bakgrunden lyser  en ledstjärna som manifesteras av idéer om rasrenhet och att 
blod och språk hör ihop.  Därför är det för mig oerhört intressant att granska det språkliga innehållet och se 
vad det faktiskt säger.  

Artikeln är totalt sjutton sidor lång och innehåller en kort inledning. Här redogör Tillhagen för hur han kommit 
över den nyupptäckta rommaniordlistan. Nämligen i det Hammarstedska arkivet som då finns vid Nordiska 
museet där han själv arbetar. Kanske av en slump har han uppmärksammat ett litet häfte med texten ”Romani” 
på framsidan. Vid en hastig bläddring märker han att fyndet är en hittills okänd romaniordlista. Förutom 
ordlistan innehåller skriften också exempel på två slags hemliga skrifter — som fångar använt sinsemellan. Löst 
instoppat i häftet ligger också en skrivelse som lyder: 

Nr 136.  

Till Kong!. Styrelsen öfver Fängelser och Arbets Inrättningar i Riket!  

I händelse Kong!. Styrelsen skulle anse af något intresse att låta vidare utforska och 
undersöka det i fängelserne allmänna s. k. Romani- Språket, tar jag mig vördsammast 

friheten härjemte öfverlemna en liten uppsats öfver hvad jag af dertill hörande ord och 
uttryck kunnat hopsamla och uppställa; bifogandes tillika förklaring öfver 2:ne hos 

fångar funna Skrifvelser tecknade med Chiffer.  

Norrköping af Allmänna Arbets och Corrections Inrättningen den  

11. December 1847.  

A. L. Hård af Segerstad Inrättn:s föreståndare. 
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Mannen bakom ursprungskällan hette August Leopold Hård af Segerstad. Han föddes i Jönköping år 1806 
och tillhörde en så kallad frälsesläkt, som den svenska uradeln kallas. År 1828 började han att studera juridik i 
Uppsala, men om studierna blev slutförda är oklart. År 1831 blev  han nämligen anställd som material-
bokhållare på Oscar-Fredriksborgs fästning i Vaxholm.  År 1843 blev han föreståndare för Norrköpings 
korrektionsanstalt. En anstalt där kvinnliga fångar var satta i tvångsarbete. Ofta hade de sina mindre barn hos 
sig där! På sådana korrektionsinrättningar placerades förutom dömda brottslingar också kvinnor som hade 
dömts för försvarslöshet, vilket innebar att de saknade fast egendom och fast försörjning. De straffades alltså 
för sin fattigdom. I Norrköping var Hård af Segerstad chef fram till år 1864 och år 1871 gick han ur tiden. 
Tillhagen skriver; I sina efterlevandes minne framstår August Leopold Hård af Segerstad som en nobel och 
försynt man, djupt intresserad av sina medmänniskors väl och ve. Hans ovan nämnda självbiografiska 
anteckningar bestyrker också detta omdöme. Nåja, idag kan jag idag vart fall konstatera att jag har glädje och 
nytta av hans ORDSAMLING, TILLHÖRANDE ROMANI-SPRÅKET. 

Den språkliga delen börjar med ett förord, förmodligen skrivet av Tillhagen. Han tackar docent Olof 

Gjerdman, som hjälpt honom med artikeln. Gjerdman skriver i sin tur om en uppteckning efter den år 1849 

halshuggne Dal-Pelle. Inledningen innehåller en och annan konstighet. 

Läsaren får veta att detta språk är det så kallade Tatare-folkets allmänna språk. Men det är samtidigt en 
sammanraffsning av ord från åtskilliga tungomål. Detta låter som att man rafsar samman något man tappat ut 
på golvet i all hast! Vidare undrar han om romani kanske rentav är en relik av Lingua Romana, det romerska 
språket. Namnet romani tycks ju faktiskt peka på detta. Eller är det rentav bara en slags plattyska? Åtskilliga 
ord tolkas som en förvanskning av främmande språk. Slutsatserna som görs är att ordet dives kommer av 
latinets dies (dag),  dannar  kommer av franskans les dens (tänderna), Domra (sova) av dormir och från tyskan 

kommer ord som wäck < weg (bort), dick (tjock) och wättre < wetter (väder). Från danskan kommer stråta < 
stræde (gata), fast enligt min mening skulle det lika väl komma från holländskans straat. Oavsett vilket så är 
dessa inledande korta rader häpnadsväckande eftersom de är skrivna år 1947. Vid denna tidpunkten hade 
redan flera tunga verk som berör romanins ursprung, grammatik och vokabulär publicerats. Om skribenten 
hade bemödat sig att bläddra igenom åtminstone ett sådant, om än hastigt, så skulle denne snart blivit varse 
att ordet dives (dag) kan härledas till sanskrit, inte latin. Bara detta enda exempel avslöjar att upphovsmannen 
bakom den språkliga analysen inte har den blekaste aning om vad för slags språk romani är. Och nu till 
innehållet! 

In alles består ordförteckningen av 333 ord och ett intressant men uppenbarligen fingerat samtal mellan två 

romanitalare kallade A. och B.. Romaniorden är indelade i stycken med ord ur olika ordklasser som substantiv, 

verb och adjektiv eller också som räkneord, pronomina, partiklar och mynt. Hård af Segerstad har alltså delat 

upp orden, vilket jag som ska analysera dem är oerhört tacksam för. De är nämligen väldigt lätta att 

överblicka. Dessutom har han i ursprungstexten uppdelat orden i nio semantiska fält. Kort förklarat kan man 

säga att orden i ett semantiskt fält har en gemensam egenskap som passar in i uppsättning av ämnen, 

exempelvis kroppsdelar, färger, verktyg, möbler, familjeförhållande etc. Av allt att döma har dessvärre 

uppgifterna kommit från olika uppgiftslämnare, och det ställer ju faktiskt till det en del. Detta eftersom jag inte 

kan veta om de kommer från naturliga romanitalare eller inte. Men låt oss se vad en granskning av innehållet 

kan visa! 
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Det första stycket heter Om Menniskans personlighet och omfattas av totalt nittiofyra ord i tre ordklasser. 35 av 

dem är substantiv, 39 verb och 29 adjektiv. De flesta av dem förekommer på annat håll i historiska 

uppteckningar om romani, men inte alla. Några ordformer känner jag inte igen från andra uppteckningar, och 

det är det som är exalterande. Vissa ord har något säregna former, vilket förvisso kan bero på att Hård af 

Segerstad har hört fel och misstolkat dem från början. Eller så är de rentav former som kanske ingen använder 

längre idag. Åtminstone inte vad jag själv har erfarit. Ett sådant språkprov är till exempel mānesker 

(människor). Själv säger jag manusch (människor), medan en del jag känner säger manisch. Istället för juvvli 

eller juvvlia (kvinna), som de flesta säger, står det här skrivet juja. Två av orden har jag inte sett tidigare, 

Laobäddo (domare), som nog ska tolkas som lag- eller ord-tjänsteman,  och laijare-gao (nämndeman). Den 

sista nyheten är substantivet mylo (mjölnare) och det ser ut att vara en romaniform av tyskans müller, som då 

fått ett avslutande maskulint -o. Detta har jag aldrig tidigare stött på.  

Verben under rubriken är rakt igenom basala och inte på något sätt ovanliga. Det enda som skiljer sig är att 

ordet jida (leva) här skrivs gida, men förvisso kan ett inledande g- läsas som ett j-ljud. Tje betyder tydligen ’att 

stå’, men själv säger jag liksom andra talare jag känner till steé. Så det där får jag inte riktig ihop. Förmodligen 

är det en felstavning. Romaniordet för ’att smaka’ kommer från tyskans schmecken och här anges ett 

inledande sj-ljud precis som i tyskan — schmäckra. Detta har faktiskt inte stött på tidigare och uttalar själv ordet 

smekkra. 

Stycket avslutas med en ett par kolumner adjektiv som allihop finns dokumenterade på annat håll. Något som 

är kul att se är att ’sjuk’ skrivs med femininformen duckali, istället för maskulinformen duckalo. Detta indikerar 

att ordet antingen har förmedlats i ett sammanhang som handlar om en kvinna eller så har uppgiftslämnaren 

varit en kvinna. Om detta kommer från en naturlig romanitalare vill säga. 

Enligt samma mönster är romaniorden uppspaltade i två kolumner sida upp och sida ned. De övriga styckena 

har rubrikerna om Menniskans kropp, om Menniskans föda, om Klädedrägten, om Boningar och Ställen, om 

Husgeråd och Werktyg, om Djuren, om Naturen och Elementerna och till sist Abstracta Begrepp. Det sista 

innehåller även underrubrikerna Verba, Pronomina, Räkneord, Particklar och Mynt.  

I min genomgång uppmärksammar jag ganska snart att flera av orden verkar ha en påverkan av småländsk 

eller möjligtvis halländsk dialekt av svenska. ’Strumpor’ skrivs köllva istället för kolliva och ’huvud’ schöro 

istället för schero. Just fenomenet där ett å-ljud blir ett ö-ljud känner jag väl igen, en stor del av min närmsta 

släkt har rötter i just Småland. Exempelvis sades min gammelfarfar ha uttalat ordet romni (kvinna, hustru [av 

resandesläkt]) som römni, vilket ska ha väckt munterhet inom vissa delar av familjen. Samma sak gäller för 

höffer (lår). Ett ord som jag inte känner till sedan tidigare, däremot finns ordet hoffus ’höft’ upptaget från 

lettländsk romani, så kallad Laiuse romani, av Friedrich August Potts  Die Zigeuner in Europa und Asien 

(1844-845). Svenskans ’grunna’ används i en mening men har stavats gronna, vilket motsvarar ett uttal som jag 

av erfarenhet vill placera i halländskan. En besynnerlighet är att orden kaben (mat) och piben (dryck) har 

förkortats till kab och pibe. Kanske har man inte hela orden uppfattats när de nedtecknades? Någon annan 

rimlig förklaring kan jag tyvärr inte komma på. 
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’Säd’ skrivs gif istället för giv, och det tycker jag är lite underligt. Ett avslutande -if passar nämligen inte riktigt 

in i den svenska romanins uttal och melodi. Fast det kan ju i och för sig både bero på språkets dåtida form och 

på den samtida svenska stavningen. År 1847 var stavningen inte vad den är idag och bokstaven -v- användes 

ofta som -f-, och tvärtom. En oerhört intressant sak är däremot orden aro och arro som översätts till ’ägg’ 

respektive ’mjöl’. Aro kan på vissa varieteter av romani kan betyda både ’ägg’ och ’mjöl’, men på svensk 

romani har jag aldrig hört någon använda aro för annat än just ’ägg’. Själv säger jag både aro och jaro. Det 

beror på min dagsform och vem jag talar med. Om ’mjöl’ säger jag varo, inte arro. Bland orden under 

rubriken människans föda finner jag också ruttlingar (kålrötter), Kastanjebrol (päron) och tändlekā (nötter). 

Ruttling har samma rot som engelskans, lettländskans och litauiskans ’rutabaga’, som verkar komma av 

västgötskans dialektala namn på kålroten, ’rotabagge’. På 1700-talet kallades den nymodiga grödan potatis 

för ’jordpäron’ och ’jordäpplen’. På romani blev det antingen brol eller pabb, som egentligen betyder ’päron’ 

respektive ’äpple’. Här uppges kastanjebrol betyda ’päron’, men ordagrant står det skrivet ’träd-päron’. Då i 

motsats till ’päron’ som växer i jorden. Kascht betyder egentligen ’trä’ eller ’ved’ på svensk romani, men på 

andra varieteter kan det också betyda ’träd’, som vi annars säger rukk om. På vissa svenska dialekter, som på 

skånska, kallar man fortfarande potatis för ’pärer’/’päror’. Ordet kastanjebrol visar att uppgiftslämnaren kände 

till skillnaden mellan jordpäron och päron. Ordet tändlekā är ordet jag känner till som penndakk/ penndekk 

’hasselnöt’ eller ’valnöt’. Det är också ett av alla de romaniord som kan kopplas till Indien och språket sanskrit, 

och här skulle jag inte förvåna mig om Hård af Segerstad helt enkelt hade hört fel.  

Ordet ’äta’ har idag, i både svensk och norsk romani, ett inledande k-ljud. Man säger ka (äta). Vad som här är 

fängslande är att ordet har skrivits scha, alltså har övergången till k-ljudet inte ännu ägt rum hos den talare 

som lämnat uppgiften. Många av oss resande är bekanta med uttrycket att ’äta på någon’, och scha pre 

uppges både betyda ’äta upp’ och ’förtala’. Och här kan jag också passa på att nämna att ’kokt’ eller ’stekt’ 

stavas kerdat. Själv säger jag tcherrvat, vilket absolut kan ses som samma ord som tcherrdat. ’Söt’ skrivs 

gorrlot, vilket jag aldrig hört någon säga. Däremot är gullot allmänt känt och använt. 

När jag läser orden inser jag att det måste vara svårt att tänka sig hur orden ska uttalas såvida man inte redan 
talar romani. Enligt svenska språkets stavningregler idag så uttalas ett begynnande g- som åtföljs av mjuk 
vokal — e, i, y, ä, ö — som ett  j-. I samma ordning blir k- till ett tj-ljud och sk- till ett sj-ljud. Den 
ordsammanställning jag nu läser tycks inte följa något särskilt mönster när det kommer till stavningen. I 
dagens svenska finns det inte mindre än 14 sätt att skriva sje-ljud på.  
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När jag går igenom stycket om Klädedrägten slår återigen den svenska dialektala påverkan igenom med 
besked. Hubba (mössa) skrivs hua, dikklo (duk, kläde) blir decklo och tidigare nämnda kolliva (strumpor) blir 
som sagt köllva.  

Bland Boningar och Ställen påträffar jag ordet kalker (trädgård), som jag inte kan tyda och som jag får fundera 
mer över. Att ’öppna upp’ en dörr översätts till kera pre, alltså ’göra upp’. Eftersom jag själv säger precis så är 
det inget för mig att ens reagera på. Däremot söker många som vill lära sig romani eller utveckla sitt språk 
direkta motsvarigheter till svenska ord. Ett av dem är ’att öppna’, men som sagt — så här säger man enligt min 
uppfattning på svensk romani för ’att öppna’ någonting.  

I avdelningen för Husgeråd och Werktyg kan jag ånyo skönja den dialektala påverkan på ordet perrnissa 
(kudde, dyna) som fattas sitt tydliga r-ljud och skrivs pannissa. Precis så har jag hört mina romanitalande 
släktingar som talar småländska säga. När jag ser ordet pudder eller puddro ’fjäder’ är det uppenbart att det 
är någon slags utveckling av romaniordet por ’fjäder’. Kanske rentav är det ändelsen romanigrammatikens 
ablativ -der , som visar att detta är frågan om ’av’ eller ’från’ rotordet por? Alltså står där kanske ’av fjäder’?  
Intressanta ord är också schoppa (skåp), som påminner om den finska romanins skoopa (skåp), och pavli 
(flaska) som är en uppenbar förkortning av pavvali. Fenomenet att hoppa över vokaler är särskilt vanligt 
förekommande i sintiromani och det är inte faktiskt inte det enda ordet i sammanställningen som ser ut så. Ett 
annat sådant ord är kangri < kangari (kyrka) och ordet  köllva < kolliva (strumpor) både saknar i-ljud och visar 
påverkat av svenska dialektan genom att o- har blivit till ett ö-ljud. Ett annat intressant ord är båcko (bok), som 
är svenskans bok med den maskulina romaniändelsen -o. Detta är identiskt med ordet  buchos, som 
”zigenaren” Jakob Helsing, min egen förfader, uppgav för Samuel Björckman i Uppsala på 1720-talet. Formen 
buchos kommer av tyskans Buch som har tagits upp i romanin och fått romaniändelsen -os, en ändelse som är 
typisk för vissa nordeuropeiska romanivarieteter. Förutom dessa ord läser jag päckelmask (stekpanna). Bland 
de romanivarieteter jag gått igenom finns liknande ord med betydelsen ’stekpanna’ endast i sintiromani som 
pekemaskeri och i finsk romani som pekkiboskiero. Det är nog för var och en uppenbart att päckelmask ligger 
närmre det förra än det senare exemplet.  

Kamīna (lyckta) var nytt, liksom hoffro (yxa) istället för hovver. Tradrepā är översatt till ’åkdon’ men betyder ju 
faktiskt också ’en resa’ eller ’körning’. Wording har översatts till både ’vagn’ och ’spinnrock’. Då spinnrocken 
har spelat ut sin en gång viktiga roll är det för en romanitalare idag inget ord man kanske kan förväntas känna 
till. Sen kommer fyra guldkorn, orden sēna (sadel), schwan (grimma [till häst]), kunja (aln) och pälscher (Kort 
[spelkort]). 

Sēn är ett ord för ’sadel’ som förekommer i så gott som alla romanivarieteter och som ursprungligen kommer 
från persiskan. Mig veterligen har det inte upptecknats i äldre svenska källor tidigare. Likaså är det med ordet 
för ’grimma’, schwan, som är identiskt med den lettländska romanins švaar [schvaar] och finsk romanis svaar. 
Det ord som annars allmänt används för ’grimma’ är väl ändå marrpina/ marrapina/ maropina. Att kalla det 
gamla längdmåttet ’aln’ för kunja som kommer av kuni ’armbåge’ är lysande. Förr i tiden mätte man ju ofta 
längdmått med kroppsdelar som tumme, fot och underarm. Spelkort är upptecknat som pelechkos på finsk 
romani och pelcka på sintiromani, men ingenstans har jag funnit dem dokumenterade i svenska källor. Ändå 
är det ett ord jag lärde mig samtidigt som jag som barn lärde mig att spela kort hos mina morföräldrar. 
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När det kommer till djuravdelningen så hittar jag ordet sterrna (katt) som förutom i Sverige mig veterligen 
endast finns dokumenterat i sintiromani. Kul är också att se åtskillnadens mellan ’hund’ och ’hynda’, där sista 
bokstaven i jycklo och jyckli markerar könet. Ordet mussekēr (kalv) visar samma fenomen som dummesker 
(väst), nämligen att det avslutande o-ljudet fallit bort. Jag själv säger musskro och dummeskiro. Av de övriga 
ter sig formen sappro (orm) som något invecklad i förhållande till det allmänna sapp. ’Mask’ har istället för de 
sedvanliga tcherrmo eller kerrmo (med k-ljud) skrivits jermo. Men kanske är det tänkt att bokstaven j- ska 
symbolisera ett sj-ljud? Sist skiljer man på jua (lus) och puchema (loppa), något som jag hört mer än en person 
blanda ihop. Puchema är också en form som inte har upptecknats i Sverige tidigare. Det har däremot juvv/
juvva (lus)  

När jag läser verben som hör till avsnittet om djuren blir jag riktigt glad. Ordet kuscha (flå) kan jag med 
säkerhet säga att jag inte stött på tidigare. Faktiskt så kände jag inte ens till det själv, vilket inte hör till 
vanligheterna. Därför fick jag slå upp det på databasen Romlex. Där fann jag följande översättningar på ordet 
kušel [kuschel] som betydde ’att plocka [en fågel], ’att skala’, ’att fjälla’ och ’att flå’. De varieteter som då ligger i 
betydelse är rumungro, Sofia erli, lättländsk och litauisk romani. Med tanke på dess spridning är det ett 
mycket gammalt ord som försvunnit på mer än ett håll. 

Om Naturen och Elementerna har ordet burra (buskar [plural]), som är ett ganska allmänt romaniord, men inte 
dokumenterat i Sverige. Däremot funderar jag över om sivanot (av silke) kan ha en språklig koppling till 
Baltikum. Eventuellt skulle det kunna komma från lettländskans ord för ’silke’,  zids. Alla romanivarieteter  lånar 
in ord från andra språk och anpassar dem till sitt språk och grammatik. En utvecklingscykel — zidsano < sidano 
< sivano vore faktiskt fullt rimlig och väldigt likt hur andra ord har tagits upp och utvecklats i olika 
romanivarieteter. Annars betyder sivvo ’grå’ och sivano därmed ’gråaktig’, vilket inte riktig passar in i 
sammanhanget. 

Under den sista rubrikan, Abstracta Begrepp, stöter jag på det tyska ordet för ’jul’, om än något annorlunda än 
jag själv skulle skriva det. Här står wingnatta (jul). Något ng-ljud i vinatta har jag aldrig hört, men förvisso är 
nedteckningen 170 år gammal. Loddepā (natthärbärge) är ett ord som endast finns i romanivarieteter som 
historisk sträcker sig i ett bälte över norra Europa, från Frankrike till Ryssland.  

Enormt intressanta är översättningen ’vara ond’ — atja kojemend  eller rocksto. Ordet kojemend har inte 
tidigare upptecknats i äldre svenska källor. Ordet härrör från grekiskans ord för ’galla’, choli, som har lånats in i 
romanin i (galla) .  cholakk (arg) uttalar den absoluta majoriteten idag endast den senare delen av, -lakk. I sig 
kommer kojemend och cholakk från samma grekiska ord choli (ilska). Chojemen har blivit till kojemend i ett 
fall och i ett annat till chojakk < cholakk. Om rocksto skulle jag säga ruschto, som jag mer uppfattar som 
’rasande arg’.  
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Bland orden i samlingen Pronomina (pronomen) finner jag att man har skrivit ’jag’ som me istället för någon 
av dagens många förekommande varianter för att säga ’jag’ — nämligen miro, miron, miros, mander, mandron 
eller mandrom. Dessutom står det att mander betyder ’mig’. Äntligen har jag hittat ett skriftligt belägg för att 
åtminstone någon på mitten av 1800-talet faktiskt använde me och mander såsom jag själv lärt mig. Detta 
trots att jag föddes drygt 130 år efter det att Hård af Segerstad fann romanispråket så pass intressant att han 
förevigade en del av språket. Här vill jag också passa på att nämna att den språkliga utvecklingen som ägt 
rum fram till idag, och som gett upphov till dagens olika former av exempelvis ord för ’jag’ och ’mig’, har flera 
olika förklaringar. Alla är också naturliga, men de ska jag inte behandla här och nu. 

Inom lingvistiken kallas gränsen som skiljer nordliga och sydliga romanivarieteter the Great divide. Vissa 
ord och böjningsformer finns endast i nordliga varieteter. Exempelvis här nämnda lodepa/lodepen

Ett sådant förevigat begrepp jag lägger märket till är läppra (komma ihåg), själv har jag lärt mig att säga 
reppra. Detta är ett ord som jag aldrig någonsin sett nedtecknat i svenska källor. Även så används uteslutande 
atja ’vara’. Det idag vanligt förekommande hunka finns inte med överhuvudtaget. Även så anges dilla ’att ge’ 
istället för dokka, som de flesta idag säger. Dilla är för övrigt detsamma som dela/della.  

Bland räkneorden anges underligt nog siffran 6 som pirr istället för schå, vilket å andra sidan ’sju’ sägs heta. 
Då de övriga räkneorden stämmer måste detta väl ändå vara en missuppfattning!? 

Förutom att ordet wäck anges vara romani ser jag inget konstigt eller nytt med particklarna. Det konstiga är att 
ordet ’väck’ har använts i svenskan sedan 1500-talet, åtminstone enligt Svenska akademins ordlista, så varför 
det har tagits upp som romani är mig en gåta. 
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Det sista och avslutande stycket om Mynt innehåller tretton ord, men jag kommer inte att ge mig in på att 
försöka redogöra för 1840-talets monetära system. Hur som helst har ’sedlar’ översätts till lilar, som egentligen 
betyder allehanda värdefulla papper såsom dokument, pass och givetvis sedlar att betala med. Här 
förekommer begrepp som styfver, plåt, schilling och daler. En daler heter jek locker och riksdalern kallas 
rislocko, vilket påminner om ett dialektalt uttal — ’rissdaler’. I övrigt finns myntenheten paj (plåt), en 12 S. som 
borde vara en ’tolvschilling’ schobarring. Det framgår att 24 S. (schilling?) är detsamma som 3 daler och kallas 
därför trinnlocko, rakt översatt ’tre daler’. Utöver dem finns 1 ’styfver’ — 1 gurrisch och 6 ’styfver' — pirre 
gurrisch. Guris säger vi nuförtiden om ören. Sedan finns det också rubeske lover och sonneske lover, ’silver 
pengar’ och ’guldpengar’. Sen är det som väl är slut med genomgången. 

Sammanställning avslutas med att 99 av orden — som hafva en vidstäcktare betydelse — spaltas upp och 
översätts. Tjavo betyda både Gosse, yngling och son, Tjäj både flicka och dotter. Maro är all slags bröd; äfv 
(även). Skorpor, kringla, limpa, då endast schjukat (fint) tillägges. Att ett ord har flera betydelser är inget unikt 
för romanispråket. 

Trots att materialet är så pass begränsat har det varit väldigt givande att gå igenom, särskilt då jag har lyckat 
dra flera slutsatser ur det. Uppgifterna har sannolikt insamlats från flera, förmodligen av varandra oberoende, 
personer. Eftersom uppgiftslämnarna är okända går det inte att fastställa om de var naturliga romanitalare i 
bemärkelsen att de var födda i en romanitalande grupp. Men rimligtvis bör åtminstone en av dem ha varit det 
med tanke på att flera uppgifter har en karaktär som inte annars förekommer i kända uppteckningar om så 
kallade hemliga språk. I detta fall förekommer former och ord som är ovanliga. Vissa former ser ut att vara 
sintiromani och några även romani från Baltikum. Faktum är att både historiska källor, språkliga exempel och 
nutida DNA-jämförelser pekar på att de resandes förfäder hade koppling till länderna runt Östersjön och 
deras romanifolk. Därmed kan faktiskt dessa säregna språkliga exempel faktiskt härröra från en och samma 
talare. Oavsett den inkonsekventa stavningen kan jag konstatera att svenska dialekter inverkar på romanin. 
Sannolikt småländskan och halländskan, eller båda två. Detta baserar jag på egna erfarenheter som 
romanitalare och vokalers längd markeras på vissa ord på ett sätt som överensstämmer med hur romanitalare 
som talar nämnda svenska dialekter i nutid uttalar samma ord. Detta visar på en svensk dialektal påverkan på 
talad romani på 1840-talet. Hård af Segerstads sammanställning menar jag är en av de viktigaste 1800-
talskällorna för romani i Sverige. Därför hoppas jag att vi kan forska på vilka av de intagna på Norrköpings 
Correctionsanstalt var under åren 1843-1847. Det vore fantastiskt om man kunde ringa in en upphovsman! 

  

Jon Pettersson
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