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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. 

Redaktionen för Drabbrikan 

Arvid Bergman & Jon Pettersson
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In memoriam 
Theresa Johnsson 1969-2022

I början av februari nåddes vi på Drabbrikan av det sorgliga budet att historikern Theresa Johnsson gått ur 
tiden. Theresa var forskare vid Uppsala universitets historiska institution och hade oerhörda historiekunskaper 
inom områden som berör oss och vårt arbete. Theresa doktorerade år 2016 med avhandlingen Vårt fredliga 
samhälle, som fokuserade på lösdriveri och förvarslöshet i 1830-talets Sverige, ett område som av naturliga 
skäl berör oss resande. I Theresas material visade sig flera personer av resandesläkt ingå, vilket ledde henne 
in på frågor om de resandes levnadsvillkor och historia — och inte minst hur denna historia har beskrivits. 
Genom sitt intresse kom hon tidigt i kontakt med medlemmar av Frantzwagner Sällskapet. 

Theresa var en av få akademiker som förstod att sätta de resande i ett historiskt sammanhang. Delvis berodde 
det på att hon närmat sig ämnet genom grundlig arkivforskning och av att inte på förhand vara präglad av de 
uppfattningar om resande som annars har dominerat vid universiteten. Delvis var förståelsen sprungen ur 
personliga egenskaper och ett starkt engagemang för de breda grupper som ofta osynliggörs i en borgerlig 
historieskrivning.  

Vi på redaktionen fick liksom flera av våra anslutna forskare möjligheten att lära känna Theresa personligen 
när hon deltog vid Frantzwagner Sällskapets seminarium kring resandes historia i Helsingborg år 2019. 
Hennes kunskaper imponerade då på alla som närvarade. Theresa var även involverad i flera projekt där 
Sällskapet varit representerat, bland annat vid Stockholms stadsmuseum. Därutöver har vi genom åren haft 
oräkneliga givande samtal om forskningsfrågor, delat frustration över sakernas tillstånd men även glädje över 
en förhoppningsvis ljusnande framtid. Vi har hunnit lära känna varandra, vi har blivit goda vänner. 

Med vetskap om hennes enorma historiekunskaper, förhållningssätt och rika källmaterial är det sorgligt att 
tänka på allt värdefullt som nu blir ogjort. Men än mer smärtsamt är förlusten av människan Theresa och 
hennes fina personlighet, som aldrig kommer att glömmas av oss som fick glädjen att känna henne. Våra 
tankar går till maken Erik. Vi bevarar Theresa i ljust minne.
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Nevopan  Nyheter
Ett kvartal med samråd och svensk romani i public service

Den 17 januari 2022 var det samrådsmöte med 
Skolverket rörande ämnesplaner för ämnena 
religion och historia i gymnasieskolan. Mötet hölls 
online och Frantzwagner Sällskapet var en av de 
organisationer som representerade den nationella 
minoriteten romer. På mötet diskuterades bland 
annat hur urfolket samerna och nationella 
minoriteter och deras situation i Sverige och 
världen bäst kan beskrivas inom ramen för dessa 
ämnen. Frantzwagner Sällskapet, som jag 
representerade, framhöll vikten av att beskriva de 
nationella minoriteterna som aktörer som trots 
förföljelser har bidragit till samhällets utveckling. Vi 
har funnits här i Sverige under flera hundra år och 
våra kulturer och språk utgör en del av den 
allmänna svenska och europeiska kultur- och 
språkskatten.  

Frantzwagner Sällskapet har i januari månad även 
bidragit till Länsstyrelsen i Stockholms läns arbete 
med den myndighetens årsrapport om hur 
kommuner, regioner och länsstyrelser arbetar med 
förverkligandet av de mänskliga rättigheter som 
tillkommer personer som tillhör nationella 
minoriteter. 

Frantzwagner Sällskapet har i januari månad även 
bidragit till Länsstyrelsen i Stockholms läns arbete 
med den myndighetens årsrapport om hur 
kommuner, regioner och länsstyrelser arbetar med 
förverkligandet av de mänskliga rättigheter som 
tillkommer personer som tillhör nationella 
minoriteter.  

Den 17 februari 2022 hölls en minnesdag med 
anledning av att det är 100 år sedan Statens institut 
för rasbiologi påbörjade sin verksamhet. 
Evenemanget gick under namnet ”Minnesdag: 
Hundra år i skuggan av rasbiologiska institutet” och 
arrangerades av Centrum för mångvetenskaplig 
forskning om rasism vid Uppsala universitet. 
Initiativtagare och projektledare var docenten May-
Britt Öhman. Britt-Inger Hedström Lundqvist, 
sekreterare i föreningen RUNG och ansvarig 
utgivare för Magasin Dikko, deltog i organiserandet 
av konferensen. På grund av pandemin kunde 
evenemanget inte hållas på plats i Uppsala som 
tänkt, utan fick hållas via Zoom. Det romska 
perspektivet på rasbiologiska institutets verksamhet 
och rasbiologins verkningar i Sverige och 
utomlands gavs nästan uteslutande av resande. 
Härvid deltog Jon Pettersson, Arvid Bergman, 
Sandra Englund, Maria Bogeblad, Britt-Inger 
Hedström Lundqvist och jag anföranden. Även 
Ronny Lundin skulle ha bidragit med ett 
musikuppträdande, men fick tyvärr förhinder. De 
samlade bidragen har publicerats i detta nummer 
av Drabbrikan på sidorna  17-30. 

Deltog i evenemanget gjorde även personer 
tillhörande urfolket samerna, andra nationella 
minoriteter, forskare, artister, konstnärer och 
representanter för olika myndigheter. 

Robert Brisenstam



Nr 23 - Mars 2022

© Frantzwagner Sällskapet �5

Mångfald av romani på SVT 
Sedan den sista januari har Sveriges Televisions 
programserie ”Möte med… (romani chib)” börjat 
sändas på måndagskvällar i SVT 2 kl. 18:00. I de korta 
programmen intervjuar Jon Pettersson, som till vardags 
är ordförande i Frantzwagner Sällskapet, olika gäster. I 
de arton programmen kan man höra gästerna och Jon 
Pettersson tala inte mindre än nio varieteter av romani, 
däribland svensk romani. Därtill en hel del musik och 
matlagning. Tänk vad underbart att efter århundraden i 
Sverige får höra svensk romani talas i rikstäckande TV! 
Programmen kan naturligtvis också ses på SVT-Play.

Om svensk och finsk romani i radio 
Parallellt med SVT:s programserie har Radio Romano i 
Sveriges radio sänt ”Fatta språket” som är en programserie i 
tio delar om svensk och finsk romani. Mirelle Gyllenbäck 
leder programmen och samtalar med sina gäster om vad 
romani betyder för resande och kale (finska romer) i 
allmänhet, men för dem själva i synnerhet. Inte minst 
genomsyras programmen av frågan hur man skall hantera 
att dessa bägge varieteter av romani riskerar att dö ut. I 
programmen hör man en del svensk romani talas. Och lika 
härligt som det är att få höra svensk romani talas i TV är det 
också får höra språket i rikstäckande radio! Programserien 
finns också att lyssna till på sverigesradio.se.

20-årsjubileum med romsk musik 
Under året firar Radio Romano, den romska redaktionen på 
Sveriges Radio, tjugo år, och i skrivande stund, den 29 mars 
anordnas ett heldagsfirande för särskilt inbjudna gäster i 
Bergwaldhallen i Stockholm. En rad artister är upptagna på 
programmet för att framföra olika former av musik och sång som 
spelas av romer från olika länder och ur olika grupper. I många 
sammanhang indelas minoriteten romer i de fem grupperna 
svenska, finska, utomnordiska och nyanlända romer samt resande. 
Ralf Novak Rosengren representerar de resandes musiktradition. 
Programmet finns att ta del av på  sverigesradio.se.

https://sverigesradio.se/fatta-spraket
https://news.cision.com/se/sveriges-radio/r/pressinbjudan--jubileumskonsert-for-radio-romano,c3526026
https://www.svtplay.se/mote-med-romani-chib
https://www.svtplay.se/mote-med-romani-chib
https://news.cision.com/se/sveriges-radio/r/pressinbjudan--jubileumskonsert-for-radio-romano,c3526026
https://sverigesradio.se/fatta-spraket
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Den 11 mars anordnades två möten på en timma 
vardera vid Regeringskansliet i Stockholm. Några 
deltagare hade möjlighet att delta fysiskt, men det 
stora flertalet deltog på distans. De inbjudna var 
romska organisationer och företrädare från hela 
Sverige.  

Under den första timmen hölls ett så kallat sakråd 
med fokus på antiziganism. Statssekreterare Nina 
Andersson höll i mötet där deltagarna informerades 
om en rad statliga satsningar. I deltagarnas 
anförande lyftes önskemål om att det skulle finnas 
poliser och åklagare med specialkompetenser i 
hatbrott mot romer. En annan menade att 
minoriteten romer straffas kollektivt ”efter det som 
hände i Malmö”. Detta utan att precisera vad som 
menades. Tänkbart är att det antingen då skulle röra 
den romani kris, det parallella rättsskipningssystem 
som vissa romska grupper — men långt från alla — 
t i l lämpar. Under 2020 uppmärksammade 
Kvällsposten/Expressen en sådan romsk rättegång 
som ledde till att en tjänsteperson vid Malmö Stads 
Romskt informations och kunskapscenter fick lämna 
sin tjänst. Eller så kan det som åsyftas också ha varit 
tidningarnas uppmärksammande av att en ledare 
för en romsk kulturorganisation i Malmö anhölls av 
polisen och utreddes. Oavsett vad som avsågs med 
denna kryptiska Malmöhändelse så känner i vart fall 
inte vi på Drabbrikan igen någon slags kollektiv 
bestraffning mot minoriteten romer pga. någon 
okänd och sannolikt isolerad händelse.  

Vår representant påtalade att antiziganism är en 
mycket gammal företeelse, vars rötter går tillbaka 
till senmedeltiden. Man kan inte lagstifta bort vad 
folk tänker och inte heller förbjuda eller reglera 
tankar genom policyer. För att förändra situationen 
måste man blicka framåt och ta sikte framtiden och 
att kommande generationer inte ska präglas av 
dagens antiziganistiska föreställningar. Detta måste 

göras genom skolan. Genom att ge dagens och 
framtidens skolbarn kunskaper bidrar man till 
förståelse och att människor med romsk bakgrund 
ska kunna accepteras såsom likvärdiga samhälls-
medborgare. Först då man gör så kan man 
antiziganismen bekämpas på riktigt 

Det andra mötet anordnades av IHRA, som betyder 
International Holocaust Remembrance Aliance, en 
mellanstatlig organisation som har till syfte att  
synliggöra Förintelsen och folkmordet på romer 
under andra världskriget. I år är Sverige 
ordförandeland och ordförandeskapet leds av Ann 
Bernes. Under året kommer två möten anordnas, 
den 22-23 juni i Stockholm och den 28 november 
till den 1 december i Göteborg. Den svenska 
kommittén i IHRA har föreslagit att ett forskar-
seminarium anordnas i anslutning till Göteborgs-
mötet. Detta tillsammans med DO och Forum för 
levande historia. En fråga som kommittén nämnde 
var upprättelse och reparativa åtgärder. Den romska 
minoriteten har en lång historia av förföljelser som 
kulminerade i systematiskt mördande under andra 
världskriget. Man har aldrig initierat några åtgärder 
för att ge offren upprättelse eller möjlighet att återta 
det som gått dem förlorat. Exempelvis deras språk 
och kultur.  

Vår representant uttryckte glädje över förslaget och 
underströk att de resande i Sverige under 1900-
talet drabbades något som kan liknas vid ett 
folkmord, åtminstone kulturellt och språkligt. Detta 
har ingen någonsin velat behandla och sade sig 
hoppas få se att Sverige under sitt ordförandeskap 
nu en gång för alla verkligen synliggör denna del av 
den svenska historien.  

Redaktionen

Dubbelmöte på Regeringskansliet
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Museer och resandes representation

Jag har sedan en tid tillbaka besökt ett flertal museer i främst Stockholmsområdet, mitt fokus har legat på att 
se i vilken omfattning och hur resande representeras. Detta tycker jag är intressant eftersom resande kan 
följas i källorna tillbaka till mitten av 1600-talet. Museer behöver också ha en djupare historisk förankring än 
exempelvis etnologer när de ska porträttera det som ska framställas. Museer behöver med andra ord ett 
direkt historiskt föremål eller källmaterial. Ibland kan jag se att etnologer och historiker i stort sett ignorerar 
detta när det kommer till de resande och vår historia. Då främst genom att hänvisa till politiska ståndpunkter 
och självidentifikation eller till franska filosofers teorier och forskning som idag har visat sig vara felaktig. 

Så, vad visar egentligen museerna när det kommer till de resande? 

Långholmens fängelsemuseum 

Museet fick kritik av Resandefolkets Romanoa Riksförbund år 1997. Då gällde det en lista med romaniord som 
hade fått rubriken ”Tjuvspråket”. Informationen som gavs gjorde gällande att internerna i Sverige hade 
använts sig av detta ”tjuvspråk”. Termen ”tjuvspråk ändrades senare till ”kåksnack”. Även från 
informationstexten ströks en mening, nämligen: ”Här (till tjuvspråket reds.anm.) lånade man friskt från alla håll, 
men mycket kom från romani, det internationella zigenarspråket.”1 

Som källa för informationstexten angavs Allan Etzlers doktorsavhandling Zigenarna och deras avkomlingar i 
Sverige (1944), men denna ströks som källa. Något som är problematiskt är att ordlistan finns kvar än idag. Ett 
annat problem är att man inte upplyser om att ordlistan består av romani. Forskaren Annika Lamroth anges 
som källa. Ett bekymmer är att 
även hon i sin tur använder 
Etzlers verk som källa2. Idag 
känner den insatte till vilka Allan 
Etzlers tio språkliga informatörer 
var. De var alla resande. En 
lämplig lösning vore att man 
gjorde om listan och baserade 
den på annan forskning. Som det 
ser ut i nuläget baseras listan på 
svensk romani som talades av 
resande, vilket inte är detsamma 
som den allmänna fängelse-
månsing som talades av fångarna 
generellt. Följden är att den 
svenska romanin utmålas som 
”kåksnack” istället för en nationell 
minoritets språk. 

1 Brev från Diskrimineringsombudsmannen till en av ledamöterna i Resandefolkets Romanoa Riksförbund. 1998-01-15. Bifogat i 
mail från Ola Nyman, Långholmens fängelsemuseum. 

2 Annika Lamroth. Kåkfarare- Fängelselivet på Långholmen 1946-1975. 1990. Sidorna 210-211.

Romaniordlistan på Långholmen. Foto: Arvid Bergman
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På museet finns det dessutom en faktaruta som försöker upplysa besökarna om vilka som kallades för 
”tattare”. Så här har man skrivit: 

”På den här tiden hade Polisen i uppgift att ”uppfostra” allmänheten. …….Många utsatta grupper tvingades 
till straffarbete, särskilt romer och resande folk. I sina rapporter beskriver polisen dem som ”tattare”. Det 
ansågs vara värre än att vara ”vanlig” lösdrivare. De uppfattades också som särskilt kriminella.” 

Eftersom de skriver ”romer och resande folk” blir det något förvirrande, av två skäl. För det första har de 
redan skrivit väldigt märkligt om resande inom citationstecken och sedan den numera vanligt 
förekommande, särskiljande, meningen ”romer och resande folk”. För det andra saknas en ordentlig 
faktatext kring vad ”resande folket” är. Däremot förevisas tydliga bilder på individer från den kalderasha-
romska gruppen i närheten. Man väljer alltså att visa en romsk grupp, men osynliggöra en annan. Detta är 
något som har kommit att bli väldigt vanligt förekommande när man belyser minoriteten romer och svensk-
romsk historia.  

Historiska museet 

Museet är väldigt fint och innehåller många fantastiska utställningar, med allt från guld till hantverksföremål 
från forna dagar, men när det kommer till de resande har museet en och annan lucka att fylla. 

Man börjar i sedvanlig ordning att upplysa besökarna om att ett romskt följe kom till Sverige och Stockholm 
år 1512, därefter avslutas texten med orden: 

”Under de kommande århundraden behandlades folk inte lika väl. Historiska källor vittnar om diskriminering 
och förföljelse.” 

Man beskriver däremot inte något om vad som sker under de kommande århundradena. Ingen av de 
otaliga ”tattare” eller ”zigenare” som under århundraden var borgare och handelsmän eller rentav soldater i 
landets militärregementen nämns. Istället hoppar man direkt till att tala om resande och den kalderasha-
romska gruppen som kom till Sverige i slutet på 1800-talet. De kallas då förvirrande nog ”svenska romer”. 

Polismuseet 

Den etniska minoritetsgrupp som har varit mest övervakad av polisen i Sverige genom historien har varit de 
resande. Ingen annan grupp i Sverige har kartlagts ens i jämförelse med de resande. Polisväsendet var med 
sina konstaplar och fiskaler inblandade i alla de stora registreringar som skedde under 1900-talet. 
Rimligtvis borde ju då de resande också ha en särskild representation på Polismuseet, kan man tycka. I vart 
fall i fråga om de historiska registreringar som genomfördes. På övervåningen av museet finns en liten 
faktaruta om Jönköpingskravallerna 1948 men där benämns resande som det ”resande folket”, med 
citationstecken. Det kan knappast förväntas med tydlighet framgå vilken folkgrupp man åsyftar när man 
skriver en så otydlig faktaruta. Inte minst när museet har satt själva gruppens namn inom citationstecken. 

”Resande folket”, inte resandefolket, tillika inom citationstecken. Varför?            
Foto: Arvid Bergman
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Om de resande och vår historia nämns endast utgrävningarna vid Snarsmon i Bohuslän. En plats där 
västsvenska resandefamiljer bodde under 1800-talet. Plakatet om detta påvisar att utgrävningarna kan ge nya 
ledtrådar om resandes historia eftersom ” ..resandes historia är dåligt känd från skriftliga källor”. 

Vi som skriver i Drabbrikan är bara några av de som forskar på de resandes historia. Vi är väl medvetna om att 
det finns rikligt med skriftliga källor som nämner resande i perioden 1600- till 1900-talet. Varför Historiska 
museet har valt att göra vår historia till ett tomrum som sträcker sig från år 1512 och in en bit på 1900-talet är 
svårt att förstå. Inte minst när det finns många saker de skulle kunna fylla ut historien med!  

Nordiska museet 

Nordiska museet har ett väldigt digert material som rör de resande i sina arkiv, men trots det har de inte haft 
några utställningar om de resande. I vart fall inte vad jag kan erinra mig om. I arkivet finns bland annat en 
frågelista om ”tattare”, men om man söker på museets hemsida ser man inte röken av frågelistan i samband 
med sökningar på ”romer”. Kanske upplevs den som känslig? Under samma period som frågelistan 
upprättades försåg museet Socialstyrelsen med material om släktnamn kopplade till ”tattare”. Det kom att 
användas i den landsomfattande ”tattarinventeringen” 1943-44. Den svenska kalderasha-romska gruppen 
skriver man dock öppet om på sin hemsida, och då använder man denna märkliga formulering: 

”Trots att romer funnits i Sverige under många hundra år, finns inte mycket av deras historia dokumenterad i 
museer och arkiv.” 

När jag läser det här upplever jag samma fattiga formuleringar som hos Historiska museet. Trots att de 
svenska arkiven är fullspäckad med dokumentation om resande så existerar de knappt i museernas narrativ. 
Förhoppningsvis har museets personal vid det här laget uppmärksammat forskaren Sebastian Casinges 
artiklar om ett av de äldsta bevarade föremålen kopplat till minoriteten romer. Det urgröpa ben i form av en 
”dödskalle” som med största sannolikhet en gång användes av ”tatterskan” Anna Maria Adamsdotter och som 
nu finns i museets samlingar. Föremålet är bara ett av flera som med största sannolikhet kan kopplas till en 
resande som levde och verkade under tidigt 1700-tal. Tidigare har föremålen inte tillskrivits resande men 
förhoppningsvis kommer en ändring till stånd framöver. 

I övrigt finns det säkerligen mycket att önska om museerna runtomkring i Sverige. Det är svårt för mig att 
besöka alla museer och följa vad som sker ute i landet. Därför har museernas hemsidor, med deras 
information kring deras utställningar, varit värdefulla. En av dem är Bohusläns museum. De verkar ha gjort ett 
gediget arbete när det gäller utgrävningarna kring Snarsmon, där flera västsvenska och norska 
resandefamiljer en gång hade sina boplatser på 1800-talet. Sveriges första permanenta utställning om 

resande har också inrättats på Bohusläns museum. Trots att det är väldigt kul att 
se kan jag inte låta bli att förtas glädjen då en del information som står skriven 
på deras hemsida känns föråldrad. I synnerhet när den berör de resandes 
ursprung. Så här står det på hemsidan: 

” Resandefolket är inte en homogen grupp. En del anser att de har sina rötter i 
1300-talets skoiare (av östfrisiskans Schooier = person som vandrar omkring, 
”landstrykare”) vars rötter kan härledas till Mellaneuropas Jenische, ett 
indoeuropeiskt folk med inslag av judar och romer. Andra resande är ättlingar till 
de yrkessoldater som Karl XII rekryterade i Tyskland i samband med reträtten 
genom Europa 1714 och dessa kan ha släktskap med tyska Sintis som kom från 
Indien till Tyskland på 1400-talet.” Kanske finns det äldsta 

romska föremålet i världen i 
Nordiska museets samlingar. 
Foto: Sören Hallgren
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För det första blir formuleringen om homogenitet väldigt missvisande, för i princip alla resande är släkt med 
varandra, antingen på långt eller på nära håll. Därför blir det väldigt märkligt att man motiverar sig på detta 
sätt. De resande som tror att vi resande har våra rötter i bland 1300-talets ”sculara” kan omöjligt bevisa det. 
Därför kan den teorin inte annat än avfärdas som rent önsketänkande. Inte minst eftersom vi idag känner till 
vårt djupa ursprung ganska väl. Det är mycket vi vet om ursprunget idag men den här sidan verkar inte ha 
uppdaterats med en djupare historisk insikt. En annan del av en artikel med koppling till hemsidan är skriven 
på detta sätt angående ursprunget: 

” Även de resande själva har olika uppfattning och frågan är kontroversiell. En del resande känner stark 
samhörighet med romerna. Andra upplever sig ha en egen resandeidentitet som skiljer sig från de andra 
romska gruppernas.” 

Detta citat innehåller det gamla synsättet att ”romerna” är en homogen massa, som är oföränderlig, och att en 
del resande känner samhörighet med den. Min uppfattning är att; De flesta resande är väl medvetna om sitt 
ursprung som romanifolk och kan idag sin historia på djupet tack vare de senaste årens DNA- och 
källforskning. Trots det vill inte alltför många av de som känner till sitt ursprung klumpas ihop med varken de 
svenska kalderasha-romer som kom till Sverige i slutet av 1800-talet eller samtliga andra romska grupper. De 
äldre resande som idag tyvärr är bortgångna levde en gång i ett Sverige där den den lilla kalderasha-romska 
gruppen blev ”svenska romer”. Flera av dessa äldre resande uttalade sig till mig att de inte kände 
samhörighet med den kalderasha-romska gruppen, först och främst pga. kulturella skillnader — inte för att de 
inte såg sig själva som romanifolk. Dessvärre har detta lett till att många människor, däribland anställda på 
museer, forskare och författare, har tolkat det som att resande inte känner något släktskap med ”romerna”, 
som då framställs som en exotisk klump. Detta var också i ett Sverige där historiker framställt en felaktig bild 
av de resande till såväl allmänheten som till de äldre resande. 

Men i denna korta text vill jag inte bara rikta kritik utan också lyfta fram en positiv bild av de svenska 
museerna. Flera museer har både haft och har någon form av samarbete med Frantzwagner Sällskapet. Detta 
har lett till att nyare historiskt material kommit till deras kännedom. Ett lysande exempel är Region Dalarna, 
som med Sebastian Casinges hjälp har samlat information och källor om den romska minoriteten i Dalarna 
och gett ut en skrift om minoritetens historia. Detta gäller med andra ord både resande och den svenska 
kalderasha-romska gruppen. Själv har jag haft kontakt med Stockholms stadsmuseum och har bland annat 
föreläst där. Just nu pågår utställningen Vems är du?, där resande möjligen kommer att synliggöras. 
Förhoppningsvis är detta bara de första stegen i ett mer långvarigt engagemang. Förhoppningsvis kommer 
det mer i framtiden. I övrigt pågår en rad projekt som på olika sätt bidrar till ett ökat synliggörande av de våra 
som en del av den svenska historien, men det kommer vi att skriva mer om senare. 

Arvid Bergman
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Skrönor, sanningar och vidskepelse

Hej alla Resandevänner! När livet äntligen verkade se ut att kunna återgå till vad vi är vana vid utbröt istället 
ett krig som påverkar oss alla. Jag hoppas innerligen att allt kommer att ordna sig för oss och vår värld. 

Som vi alla vet så finns det väldigt många historier som vi hört från våra gamla. Vi är ju som bekant inte bara 

ett folk med en stor berättarkonst, vi är också väldigt vidskepliga. När jag var barn minns jag att både mina 

föräldrar, mor- och farföräldrar berättade om händelser som de i sin tur fått höra om av sina föräldrar och i 

sin tur deras föräldrar när dom var barn. På så sätt har erfarenheterna från deras liv och vandringar gått 

vidare, generation efter generation. 

Den händelse jag tänkte berätta om utspelade sig i slutet av artonhundratalet. Berättelsen hörde jag många 

gånger av mina föräldrar när jag var liten. På samma sätt hade de fått den berättad för sig av min farmor. 

Det var ett stort sällskap med resande som var på resa, med hästar och vagnar, från en marknad till en annan. 

Karavanen bestod av åtminstone ett tiotal ekipage, vilket var brukligt vid denna tid. När man reste 

tillsammans kunde man undvika de rövare och tjuvar som alltid funnits längs vägarna, men som man aldrig 

hör talas om. Sällskapet bestod av män och kvinnor, gamla och unga, och hundar som sprang löst omkring 

dem. 

Denna färd gick genom en mörk höstkväll med 

månskenet som enda belysning. Färden slingrade sig i 

maklig takt genom de småländska skogarna. Följet reste 
förbi gårdar och torp som var kända för några av dem. 

Några hade man besökt tidigare för att ’bekkna’, sälja 

någonting, eller för att ’manga loddepa’, som betyder att 

man bad att få övernatta på gård. Detta brukligt var bland 

resandefolket i gamla dagar, när man levde genom att 

resan omkring och bedriva handel.  

Ofta fick man övernatta med hela familjen i höet på en 

höskulle. Där fick man skydd från regn, blåst och snö. Det fanns naturligtvis både människor som 

brukade vara välvilliga till detta, men också de som inte ville ha ”tattare” i sina lador. I vissa gårdar kunde man 
återkomma år efter år. Ibland kunde man göra så i generationer. Och några av gårdarna man passerade var 

sådana man besökt många gånger. 

Häst och vagn var ju det enda fortskaffningsmedel man hade. Ja, egentligen var det också kanske det enda 

man ägde. Resandekarlarna var ofta väldigt duktiga ”hästkarlar” och hästhandeln var ofta den viktigaste 

Foto: Glomdalsmuseet i Elverum, Norge

https://glomdalsmuseet.no/latjo-drom
https://glomdalsmuseet.no/latjo-drom
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inkomstkällan för många resande. De småländska marknaderna var en plats många sökte sig till för att göra 

hästaffärer. Samtidigt som karlarna bytte hästar med annat marknadsfolk sålde kvinnorna handarbeten de 

tillverkat. Under en marknad kunde en och samma hästhandlare byta många hästar. Varje gång två karlar 

bytte hästar följde en penningsumma med den sämre hästen. En duktig hästhandlare hade i slutet av 

marknadsdagen både bättre hästar och mer pengar än han kom dit med. 

Gamla trötta och uttjänta hästar kunde få nytt spring i 

benen med hjälp av en hemlig medicin som bara de 
resande hade kännedom om. På vår romani hette det 

”perrnot”, som egentligen betyder ”vitt”. I själva verket 

var det innehållet från en mycket liten brun glasflaska, 

som inhandlades hos en apotekare. Det vita pulvret var 

arsenik. Ett gift som är livsfarligt för människor men 

ofarligt för hästar — i små mängder. Den enda effekter 

pulvret hade på hästen var att den blev pigga. Med lite 

”perrnot” kunde en inte alltför pigg häst bytas med eller 

säljas till någon godtrogen bondkarl, som trodde han fick en pigg och frisk häst. Bekymret var bara det 

att efter några timmar gick giftet ur kroppen på hästen och då blev den till samma gamla ök som förr igen. 
Bonden blev naturligtvis arg, men hästhandlare var nöjd och glad. Med brödfödan säkerställd för en tid 

framöver och hade resandekarlen tagit familjen och lämnat hästmarknaden och hunnit långt därifrån. Men 

ibland kunde det går illa. En resandekarl ihjälslagen av några bönder i Småland efter en hästaffär på 1880-talet.  

I den historien jag här skulle berätta gick färden vidare, männen hade fått lite innanför västen, rentav kanske lite 

för mycket. De skränade och skröt som vanligt om sina eskapader. Vissa av dem hade förmodligen aldrig ägt rum 

eller så hade de åtminstone inte  utspelat så som det påstods och förmodligen med betydligt sämre resultat än 

vad som hävdades. 

I det första ekipaget körde min farmors föräldrar med alla deras barn, stora som små. Tillsammans var de tolv 

personer i kärran. Efter en lång resa genom en tät barrskog kom de ut på ett öppet fält. Framför sig såg den en 

kyrka torna upp sig på en kulle. Det hör till saken att just på den här kyrkogården låg en resandekarl begravd. 

Några år tidigare hade han blivit knivskuren till döds av en annan resande. 

Karlshamns Allehanda 1886-09-08 , mord på Valackaren Karl-Johan Lindberg

Foto: Pxhere

http://www.pxhere.com
http://www.pxhere.com
http://www.pxhere.com
http://www.pxhere.com
http://www.pxhere.com
http://www.pxhere.com
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Just innan kyrkan vände vägen uppåt och löpte strax intill den lilla stenmur som omgärdade kyrkogården. När 

alla ekipagen befanns sig mitt i uppförsbacken och helt nära muren, var det någon av de överförfriskade 

männen i karavanen som sade något okvädningsord om den bortgångne mannen på kyrkogården. Plötsligt 

som genom ett trollslag tvärstannade alla hästarna och blev ”bagg” eller ”baggalo”, som betyder att de blev 

”istadiga”. När en häst blir ”istadig” kan man göra vad man vill, med såväl tillåtna och otillåtna medel, för att få 

hästen att maka på sig. Hur de än försökte rörde sig inte en enda häst en enda tum. 

Min farmors mor, Anna Charlotta Hultqvist, var en djupt troende kvinna som kunde ”summa”. Hon förstod 

snart av allt ståhej och vad som hänt och tog detta som ett omen. Hon klev av kärran och gick fram till den lilla 

muren. Hon mumlade först någon ramsa och höjde sen armen och skrek med hög röst ”vila i frid, ingen vill 

dig något illa min vän”. I samma stund började alla hästarna som på befallning att fortsätta sitt lunkande igen. 

Situationen var så kuslig att männen som hade skändat den bortgångne blev spik nyktra och öppnade inte 

sina munnar mer på den resan. 

Historier och händelser som denna kan höras och berättas än idag. Ofta har de trakterats i familjerna 

generation efter generation. För de våra har de haft en viktig och fostrande funktion. Tillsammans vittnar de 

och de samlande erfarenheterna från om våra förfäder, det svenska resandefolket. 

Jag hoppas ni uppskattade denna lilla anekdot och önskar er allt gott till nästa gång. 

  
Hans Gyllenbäck-Berg  

Foto: Jon Pettersson
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Samtida illustration av den stora Uppsalabranden 1702.

Vidskepelse i Roslagen 1702

Sommaren 1702 blev några kringresande familjer gripna i Almunge i Roslagen av traktens kronobetjänter. 
Det rådde allmän oro i landet efter Uppsalabranden samma år och rykten gick att onda människor ville sätta 
eld på kyrkor. När en av kvinnorna i det kringresande sällskapet hördes säga att Almunge kyrka snart skulle 
brinna så ingrep ordningsmakten genast. Under de månader som följde företogs en rad rannsakningar 
rörande våldgästning, signeri, bedrägliga hästbyten, användande av falska pass med mera. Flera av de 
inblandade hade familjeband till skarprättarhus i Mellansverige och det refereras till sällskapet som ett 
”bödelsparti”.  

Vid ett tillfälle hade följet kommit till en gård i Roslagen och bett om att få köpa mat och dricka. En pojke av 
de kringresande hade sagt till hustrun i gården: ”Om I will haa bot för kalfwar, så tahl med mohr som står på 
gården, hwilken war hustru Margareta, hon har hielpt både herrar och grefwar”. Kvinnan i fråga, Margareta 
Larsdotter, började samtala med bondhustrun och de bytte ringar med varandra. Margareta sa att husfolket 
inte hade någon lycka i gården, men att det var något som hon kunde åtgärda. Hon begärde fram fint silver 
och bad om kläder som antingen hustrun eller hennes man haft på sig när de senast gick till herrens nattvard. 
Bondhustrun tog fram en slät silverring, en av mannens halsdukar och en tennbägare. Margareta hällde vatten 
i bägaren, la ringen däri och svepte halsduken om alltsammans. Hon sa att om inget vatten rann ut när hon 
vände på bägaren så skulle hustrun få god lycka. Hon vände på bägaren och inget vatten rann ut. Margareta 
tog då fram salt ”och språkade öfwer det, som man:[nen] och hon [bondhustrun] intet förstode”. Saltet lades i 
ett kläde som husfolket anmodades ge boskapen tre torsdagskvällar i rad. Inom 14 dagar skulle den som 
förgjort deras boskap komma till gården. Denne skulle tigga och be då han inte fick någon ro. Personen skulle 
be om ett såll och salt, men något sådant skulle inte tas fram. Bondhustrun hade sedan givit Margareta ett 15-
öresstycke för sitt signeri, men Margareta hade samtidigt passat på att ta med sig både ringen och halsduken. 
Margareta försvarade sig med att hon avsåg att lägga ringen i tre korsvägar så att lyckan verkligen skulle 
återvända. Efter det att följet lämnat gården förstod bondhustrun att hon hade blivit bedragen. Margareta å 
sin sida förklarade för rätten att bondhustrun köpt bävergäll och teriak av henne som blandats med tobak för 
att ges till boskapen - teriak var benämningen på ett slags universalmedel med rötter i antiken och vars aktiva 
beståndsdel ofta var opium. Margareta tillfrågades sedan vad det var för språk hon läst över saltet och som 
bondfolket inte förstått? Hon svarade att hon ”intett annat läst än fader wår på norska”. Hon uppgav själv att 
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hennes försörjning bestod i att sälja band, kryddor och anis. Följet hade i gårdarna utgivit sig för att vara 
norrlandsfolk: en av männen kallade sig enspännare över Lappmarken, en ung kvinna som kallades 
”Lappflingan” hade sagt att hon var lappfogdens dotter i Lappmarken. Benämningen ”enspännare” kunde 
avse en beriden soldat, men även en kronans tjänare, bud eller kurir.  

Även i en annan gård hade Margareta begärt fram silver och kläden och vänt på vatten för att se om det 
stundade lycka eller olycka. Hon hade sagt: ”Se hwad olyckor I har” och spottat och hon hade läst i salt och 
talat ”som dhe intett förstodo”. Hon hade läst i salt och talat ”som dhe intett förstodo”. Saltet skulle gårdsfolket 
ge sina djur och inom åtta dagar skulle en man komma och begära säck och rep: denne var den skyldige till 
deras olycka. Margareta hade för detta begärt att få kläderna hon använt när hon utövat sina konster, men det 
hade hon nekats. Hon tog då upp ”tröjan fram i bröstet och sade: Se min kropp är swart som en jord, jag kan 
intet äta gammal mat”. För den skull hade hon fått till skänks en gammal gumse. Margareta förklarade sig för 
rätten och sa att när hon läst i saltet så hade hon inget annat sagt än ”på hächtmakare-måhl, k.[ära] mohr gif 
mig litet dricka”. Rätten ifrågasatte varför hon skulle säga något sådant på häktmakarmål när bondhustrun inte 
kunde förstå vad hon sa. Läsningen hade dessutom pågått längre än vad det tog att utsäga en sådan mening. 
Eftersom Margaretas tillvägagångssätt var i stort sett identiskt med hur hon uppträtt i den andra gården så 
misstänkte man att hon även denna gång läst bönen Fader vår. 

Det går inte att avgöra vilket språk det var som Margareta använde när hon utövade sina vidskepelser, men 
det var knappast norska. Med tanke på att flera i hennes sällskap hade släktband till skarprättarfamiljer kan 
man tänka sig att häktmakarsmål här avser en form av rotvälska. Men det är också möjligt att ”häktmakarmål” 
ska förstås som ett hemligt språk i allmänhet och att det i så fall även kan vara fråga om romani. Margareta och 
hennes systerdotter sägs endast en kort tid ha rest med det övriga följet och de lämnar inga uppgifter om att 
de själva skulle vara av bödelssläkt. Margareta berättar att hon var född i Vimmerby, en av de småstäder där 
”tattare och zigenare” tidigt tilläts slå sig ned.  

Margaretas hade en liten son med sig under rannsakningarna i Roslagen. Denne Alexander Sahlman eller 
Sahlberg kallas ”tartare” när han på 1720-talet förekommer i en rättegång tillsammans med bland andra Per 
Jönsson Hellbom Lindgren. Själv sa Alexander vid det tillfället att han inte var av ”tattare” född, men att hans 
fader givit sig i lag med dem. 1734 greps Margareta Larsdotter med sin son oalexch sonhustru i Fagerhult i 
Småland då de ingick i ett ”tattarparti”. Alexander uppgav då att ha var kusin till Staffan och Lorents Meijer, två 
söner till ”zigenaren” och Vimmerbyborgaren Hans Lorensson Meijer, något de ivrigt förnekade. I det gripna 
”tattarpartiet” ingick vid det tillfället även ”tattaren” Jöns Fredriksson som är belagd som skarprättardräng i 
Västerås och gift med en syster till den inom resandeforskningen bekante Abraham Rolin. Dessa delvis 
motstridiga uppgifter tydliggör risken med att fästa för stor tilltro till en enskild källa. Det fanns många goda 
grunder till varför en person lämnade oriktiga uppgifter i ett förhör med myndigheter.  

Mycket få omnämnanden finns som vittnar om att det funnits ett särskilt ”häktmakarspråk” i Sverige i äldre tid. 
Jag känner endast till ett belägg som är äldre än det från Roslagen 1702 och även det har koppling till 
skarprättare. 1669 övernattade två dalkarlar i bödelshuset i Uppsala. Efteråt berättade dalkarlarna att 
skarprättarfamiljen under kvällen ”talte och som oftast sig emellan ett fremmande språk, som man pläghar 
kalla hächtemakarespråket”. Formuleringen antyder att häktmakarspråket vid denna tid inte var någon okänd 
företeelse. Men som redan nämnts kunde begreppet förmodligen användas om ett hemligt obegripligt språk 
i största allmänhet, på liknande vis som ”rotvälska”. Det äldsta belägget för ”rotvälska” som anförs i Svenska 
akademiens ordbok är från år 1600 då Johannes Bureus skrev: ”Rotvälsk kalla tyskarna svart tattarnas 
tungomål”. 



Nr 23 - Mars 2022

© Frantzwagner Sällskapet �16

Margareta Larsdotters son Alexander var av allt att döma far till glasföraren Erik Alexandersson Sahlman. Erik 
försvinner ur källorna omkring 1748 och hans hustru är sannolikt identisk med den kvinna som några år 
senare gifte om sig med Mariefredsborgaren Hans Wallergren. Wallergrens far Lars Wallergren hade 
deporterats som ”zigenare” 1728 och är stamfar till resandesläkten Wallergren/Wallengren. 

         Sebastian Casinge 

Vätteljus från Blekinge (Digitalt museum). I 
förhör 1734 uppgav Alexander Sahlman 
och hans sällskap att de inte hade annan 
försörjning än att med vätteljus och 
vättesilver kurera folk och boskap. Vätteljus, 
”vättarnas ljus”, är egentligen fossilerade 
utdöda bläckfiskar (belemniter). En del av 
de resandes inkomster var i äldre tid 
baserad på folktro, magiska kurer och 
spådom. Som framgått av denna text var 
både Alexander Sahlman och hans mor 
Margareta Larsdotter traditionsbärare inom 
detta gebit.

”... och att hon sagt på hächtmakare-måhl, k. mohr gif mig litet dricka”

”… hon tog salt och språkade öfwer det, som man: och hon intett förstode”

Källa: Svea hovrätt, advokatfiskalen, Uppsala län, EXIe:718; Kalmar landskansli, DIc:26; Uppsala RR, AIa:7; De 
resandes kulturarv, s. 17. Denna text grundar sig på forskning inom Frantzwagner Sällskapets projekt om 
romani som en del av de resandes kulturarv som genomfördes under 2020-2021.
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Rasbiologins definition av ”Tattare” 
- och om den svenska begreppsapparatens utveckling 
Jon Petterssons talmanus och presentation

När rasbiologerna kategoriserade människor under olika människotyper och raser blev ”tattare” 

klassificerade som en ”blandras” - av ”zigenare” och svenskar. I landet uppfattades ”tattare” sedan urminnes 

tider som ett eget folkslag. Ett som skilde sig tvärt från den övriga befolkningen. 

Historiska källor vittnar om att förfäderna till rasbiologernas ”tattare” beskrevs som annorlunda det svenska. 

Utseenden - som ”svart hår” eller  ”zigenarfärgat” ansikte - har förevigats i skrift. 

Begreppet ”tattare” används i svenska språket sedan 1512, då de tidigaste kända svenska notisen om 

romanitalare, eller romer, skrevs. Trots att ”zigenare” introducerades i svenska språket under 1600-talet är 

”tattare” det historiskt sett primära svenska begreppet för romanitalande grupper. 

Omkring år 1900 noterades min förfader, Fredrik Pettersson, både som ”tattare” och ”zigenare” i 

kyrkoböckerna. Vid mitten av förra århundradet började ”tattar”-begreppet att ’av-etnifieras, och synen på 

”tattare” förändrades. De sågs nu som en social grupp. Idag är samma individer en del av den nationella 
minoriteten romer. 

Tema: RASBIOLOGISKA 100 ÅR, organiserat av CEMFOR den 17 februari 22

Kungliga Bibliotekets databas med skannade tidningar innehåller 130 miljoner skannade sidor, från tre 

århundraden. Däribland 28 750 artiklar som nämner ”tattare” och/eller ”zigenare”. En förträfflig källa för en 

analys av hur begreppet ”tattare” har använts — och för vem. 
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Min genomgång av artiklar i perioden 1870-1960 visar empiriskt att epiteten ”tattare” och ”zigenare” var 

synonyma fram till första världskriget. Ständigt återkommer personer ur samma släkter som i 

tidningsartiklarna och visar inte minst att landets ”tattare” var en starkt endogam grupp.  

  

Omkring 1870 börjar valakiska romer, att resa i Sverige. Tidningarna skriver om de nytillkomna utländska 

”zigenarna”. Ökningen av formuleringar som ”äkta tattare” och ”äkta zigenare” vittnar om att 

zigenarromantiska föreställningar nu har fått grogrund i Sverige.  

Man börjar att placera den ”äkta zigenaren” på soldränkta spanska kullar eller på den Ungerska vidsträckta 

pustan — I ”zigenarnas” föreställda hemland. Samtidigt rapporteras om ”äkta tattare” på den Ungerska 

landsbygden och på Balkanhalvön. De beskrivs med brun hy och mörka skuggor kring ögonen. Den tidigare 
så främmande inhemska ”tattaren” är inte längre lika exotisk som den utländska. 

Även ras-begreppet introduceras nu. I tidningar rapporteras om en kvinna av ”oförfalskad ”tattar-ras”, 

”sällskap släktingar av tattare-ras” och om den skånska byn Västra Karaby — som har befolkats av ”tattare” - 

avkomlingar av en ”zigenar-ras”. Och om invånarna i ”tattarbyn” Skettilljunga, som är ättlingar till ”inflyttade 

indiska utvandrare”. Numera har de gjort byn till en koloni av ”fullblods-zigenare”. De som lever där är min 

förfader Fredriks närmsta familj.  
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Så är även idén om ”blandras” född. Under en tid är ”tattaren” både ”blandras” och ”äkta zigenare”. Det är 

dock ett par årtionden före det att Rasbiologiska Institutet instiftas. 

Rasbiologernas antropologiska undersökningar gav resultatet att ”tattare” var 10 cm kortare än svenskar, i 

genomsnitt. ”Tattarna” var också mörkare än svenskar, men inte lika mörka som ”zigenarna”. Rasbiologen 

Gunnar Dahlberg menade att de var som Schweizare till färgen. ”Zigenar-härstamningen” tyckte han var svår 

att styrka. 

”Tattarna” ansågs hör till vad Herman Lundborg kallade — den mänsklig slaggen. Den kategori människor som 
behövde åtskiljas från den svenska folkstammen - A-människorna. 

I Statliga utredningar från 20-, 30- och 40-talet skriver myndighetspersoner öppet att ”tattarna” är en 

samhällsplåga. Rasbiologerna hävdar att deras asocialitet är ärftlig. De kan omöjligtvis bli goda 

samhällsmedborgare. Kartläggningar initieras. Man måste få veta hur många individer man har att göra med.  

Och det finns förslag på att inrätta ”tattar-kolonier”, precis som i bl.a. Norge. År 1935 kartlägger Kriminalpolisen i 
Malmö 1 590 ”tattare”. Man föreslår att barn i späd ålder omhändertas. Vuxna som dömts till tvångsarbete eller 

straff över ett år steriliseras. Dessutom behövs ett nationellt register över ”tattarna” i landet. Asocialiteten är ärftlig 

och måste stoppas. 

1943-44 registreras ca 8 000 ”tattare” och 453 ”zigenare”, i skilda register. På 60-talet har tidningarna slutat att 

skriva om ”tattare”, men inte om ”zigenare”. På Zigenarsektionen fortsätter man att följa landets nu omkring 750 

”zigenare”, som beskrivs vara såväl hel- och halv- som kvarts- och trekvarts-”zigenare”. Begreppet ”blandras” är 

som bortblåst och den grupp som några år tidigare definierades som så — och dessförinnan som ”fullblods-

zigenare” — har nu än en gång omdefinierats. ”Tattarna” är nu en sociala grupp. Individerna är dock desamma. År 

2000 blev de en del av den nationella minoriteten romer — nämligen de resande, eller resandefolket.
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Om rasbiologi, antiziganism och romsk identitet 
Robert Brisenstams talmanus

Den heterogena nationella minoriteten romer uppvisar många inre kulturtraditioner, identiteter och 

självbenämningar. De två kanske främsta romska självbenämningarna i Sverige är begreppen ”resande” 

respektive ”rom”. Dessa används inte nödvändigtvis av samma personer men icke desto mindre är de 

självbenämningar.  

Samtidigt finns det sedan gammalt två exonymer på romer, det vill säga benämningar som har använts och i 

viss utsträckning fortfarande används om romer i Sverige av personer i romers omgivning. Dessa är 

begreppen ”tattare” respektive ”zigenare”.  

Dessa olika begrepp är inte synonymer. Romska självbenämningar överlappar varken varandra eller 

begreppen ”tattare” respektive ”zigenare”. Den som studerar olika källor i Sverige blir snart varse att de flesta 

som har kallats ”tattare” eller ”zigenare” har tillhört den romska minoriteten. Genom att av sin omgivning 

kategoriseras som ”tattare” eller ”zigenare” har de också tillskrivits vissa egenskaper som av omgivningen ofta 

har ansetts vara typiska för så kallade ”tattare” respektive så kallade ”zigenare”, men som inte nödvändigtvis 

har någon betydelse för romers identitet. Några av dessa egenskaper berör människors biologi, hår-, hud- 
och ögonfärg och gener som har påståtts bära kulturella eller moraliska egenskaper. Rasbiologin som 

ideologi och Statens institut för rasbiologi blev en katalysator för dessa idéer och höll dem vid liv. Dessa idéer 

är fjärran verklighetens romer och romsk identitet, men de har ändå fått konsekvenser för den romska 

minoriteten, även långt utanför Sveriges gränser, såsom exempelvis i Auschwitz.  

De olika romska grupper som finns i Sverige är i lika hög grad romer allihop. Det går inte att på ett 

vetenskapligt eller etiskt hållbart sätt påstå att en av dessa grupper är mer eller mindre romsk än någon 

annan. Under 1900-talet och i synnerhet med rasbiologins framväxt kom dock idéer om vilka som var ”äkta” 

romer respektive vilka som utgjorde så kallade ”blandraser” att dominera tänkandet kring den romska 

minoriteten i Sverige samt beträffande de begrepp, ”tattare” respektive ”zigenare”, som användes om 
individer tillhörande denna minoritet.  Detta fick konsekvenser dels i form av bl.a. tvångssteriliseringar av 

romska individer av staten identifierade som så kallade ”tattare” och invandringsförbud för dem som av staten 

kunde identifieras som så kallade ”utländska zigenare”; bägge åtgärderna bl.a. i syfte att skydda den så 

kallade ”svenska rasen” mot uppblandning med andra folkgruppers DNA. Det fick också som konsekvens att 

den romska minoriteten blev föremål för ett antal omfattande registreringar.  

Idéerna om ”äkthet” beträffande romsk identitet har dock även påverkat den allmänna synen i Sverige på den 

romska minoritetens beskaffenhet i historieskrivningen och i nutiden. Det har funnits och finns än idag i olika 

sammanhang i Sverige uppfattningar om hur romer skall vara för att vara genuint romska, eller rättare sagt för 

att leva upp till bilden av de enligt min mening verklighetsfrämmande tattar- och zigenarstereotyperna. Inte 
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så sällan uttrycks dessa uppfattningar i uttalanden eller ifrågasättanden av romska individers och gruppers 

identitet, uttalanden ofta baserade på utseende, det vill säga samma biologiska faktorer som rasbiologerna 

fäste sin uppmärksamhet vid när de kategoriserade mänskligheten.  

Det finns romer som på grund av sitt utseende blir föremål inte bara för oskyldiga frågor kring sin romska 

identitet, utan även har upplevt hur deras identitet på grund av deras utseende har ifrågasatts samt hur detta 

ifrågasättande har vuxit till ett större ifrågasättande av det som de säger om den romska minoriteten, det vill 

säga om sitt eget ursprung; i och med att de inte har levt upp till den biologiska tattar- eller 

zigenarstereotypen har deras ord inte ansetts vara trovärdiga när de har utmanat okunskap och fördomar 
eller bara berättat om sig själva.  

Ett annat exempel på hur idéerna om ”äkthet” beträffande romsk identitet lever kvar idag är hur romer i 

Sverige idag benämns ”romer och resande” istället för bara ”romer”. Inte sällan används begreppsparet 

”romer och resande” för att felaktigt peka ut just resande som något annat än romer eller som mindre 

”genuint romska” än andra romer; ofta med biologiska argument om äktenskap mellan personer av olika 

ursprung och deras avkommor som motivering.  

Rasbiologin har förstärkt den biologiska, rasistiska dimensionen av antiziganismen och vidmakthållandet av 

denna idéströmning, som fortfarande påverkar oerhört många människors liv.   

Belysandet av rasbiologin som idé och den verksamhet som Statens institut för rasbiologi bedrev, är viktigt för 

att synliggöra hur detta har påverkat människorna som levde då och oss som lever nu. Det är viktigt för 

synliggörandet av den romska minoritetens situation i Sverige förr och nu. Det utgör också en viktig del i 

synliggörandet av att antiziganismen är en rasistisk idéströmning som utgör ett ifrågasättande och 

nedbrytande av romsk identitet. Det utgör en viktig del i medvetandegörandet av hur problematiskt 

förhållandet är mellan verklighetens romska identiteter och självbenämningar å ena sidan samt tattar- och 

zigenarbegreppen och det sätt på vilka dessa har använts och används idag å den andra. Enligt min 

personliga mening är forskningen kring rasbiologiska institutet och rasbiologin framförallt något som kan 

tjäna till eftertanke och lärdom för oss alla som lever idag och hur viktigt det är att aldrig glömma, aldrig låta 
det ske igen. Låt det för oss alla bli en lärdom beträffande vikten av att slå vakt om alla människors lika värde 

och mänskliga rättigheter. Vikten av att se och acceptera sin medmänniska sådan som Gud har skapat honom 

eller henne och att älska sin nästa som sig själv.  
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Något av de allvarligaste i rashygienens fotspår torde vara steriliseringarna som utfördes under 1900-talet. 

Man ansåg att vissa grupper hade ett mindre önskvärt arv att föra vidare till det framtida samhället. Jag ska 

prata om de som drabbades hårdast av de etniska grupperna, nämligen de resande. Man använde inte 

benämningen resande på den här tiden utan ”tattare” och tittar man djupare på vilka som kallades för 

”tattare” var det runt 80% som var resande och i övriga fall inte sällan personer ingifta med resande eller 

personer med ett efternamn som ofta bars av vissa resandesläkter. 

Egentligen skiljer sig inte språkbruket särskilt mycket från Nazitysklands samtida språkbruk och 

klassificeringar under 1940-talet. Främst när det gällde frågor om hereditet och asocialitet. En resande var 

likställd med att vara asocial och därför kunde lagtexterna som existerade från 1941, angående att asociala 

borde steriliseras, tillämpas mot resandegruppen.  

Resande och Steriliseringar 1938-1949 
Arvid Bergmans talmanus

En artikel i Svenska Dagbladet 1936, motiverade ett förslag om steriliseringslagen på detta sätt: 

”Vad som måhända skulle kunna vara verksamt är däremot ett hot om en human ”utrotning” av tattarsläktet. 
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.” 

Artiklar som denna om sterilisering av ”tattare” var inget undantag i svensk press. De florerade i alla fall 

mellan 1922-1945. 
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Nils Von Hofsten som satt i Rasbiologiska institutets styrelse och 

arbetade åt medicinalstyrelsen utryckte sig så här om resandegruppen 

och steriliseringar 1943: 

” En effektivare tillämpning av steriliseringslagen mot tattare är utan 

tvivel önskvärd och möjlig….En åtgärd, som omedelbart kan vidtagas , 

synes vara att socialstyrelsen ålägges att fästa vissa statliga och 
kommunala myndigheters, i varje fall samtliga fattigvårdsstyrelsers och 

barnavårdsnämnders, uppmärksamhet på vikten av att åtgärder vidtagas 

för sterilisering av tattare, vilka på grund av psykisk undermålighet eller 

enbart asocialt levnadssätt äro olämpliga att handhava vårdnaden om 

barn.” 

Jag ska visa några exempel här som visar på hur resande skiljdes från resten av de steriliserade. Det asociala 

och det arvsbetingade eller det hereditära lyftes särskilt fram. Här ser vi till exempel ett fall: 

”Hela släkten är asocial (tattare)” 

”Av tattaresläkt med generationsvis uttalad asocialitet.” 

”Föräldrar av utpräglad asocial typ, tattare.” 

En annan markering var begreppet sinnesslöhet som gavs, i vissa fall, med direkt koppling till resande. Flera 

yngre resande blev steriliserade på grund av detta begrepp som användes av skolor, skyddshem och läkare. 

Att man förutsatte att en som kallades för ”tattare” var sinnesslö märks i anteckningar av läkare med mera.  

En legitimerad läkare i Ystad skrev till exempel detta 1942 om en familj från en resandekänd trakt: 

”Även om de ej äro påtagligt psykiskt efterblivna, ha de visat sig synnerligen veliga och i avsaknad av 

eftertanke och företagsamhet. Tattarsläkt?” 

Här är ytterligare ett exempel på ett förutsättande om sinnesslöhet och ett ”tattarursprung” bredvid själva 
rubriceringen om sinnesslöhet: 

”Sökandens efterblivenhet ej särskilt anmärkningsvärd, men flere psykiskt efterblivna synas ju finnas i släkten 

och modern tillhör tattarsläkt med stark asocial läggning.” 
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Jag tänkte avsluta med statistik från min undersökning som sträcker sig mellan 1938-1949. 

Under de åren steriliserades 179 resande. 

Tittar vi på andra minoritetsgrupper ser vi inte exakt samma markeringar men negativa utlåtanden och rasism 

kan även påträffas i de fallen. 

9 samer eller personer som kallades nedsättande för ”l…..” steriliserades under denna period. Negativt 

förhållningssätt förekom gentemot gruppen. 

Tre syskon av delvis västafrikansk och svensk bakgrund steriliserades under denna period. Rasistiska 

utlåtande om syskonskaran förekom under tidigt 1940-tal. Bland annat från Ossian Dahlgren, som höll 
föredrag för rasbiologiska institutet under perioder. Samtidigt som han uttalade sig negativt om 

”tattarfamiljer” uttalade sig Dahlgren mycket nedsättande om denna familj i en tidskrift från 1942. 

Sammanfattningsvis vill jag påpeka att detta visar att rasism och rasbiologi verkligen förekom i samband med 

steriliseringarna i Sverige. Främst mot resande men även mot andra. 

En annan markering mot resande i handlingarna var att de skulle besuttit negativa egenskaper i form av 

”tattarpsyken”. 

Så här kunde det skrivas: 

”Typiskt tattarpsyke. Hal, inställsam, listig, fullslipad, yttrigt förljugen, primitiv och explosiv.” 

En annan markering var att resande hade ”tattarutseenden” 

”Har ett typiskt tattarutseende och eugeniken måste starkt ifrågasättas…….” 

Och ytterligare en markering var helt enkelt en understrykning, oftast med en röd penna, om personens 

ursprung.  



Nr 23 - Mars 2022

© Frantzwagner Sällskapet �25

Att födas fattig är inget brott, ändå har Sverige behandlat sina fattiga medborgare som kriminella och högst 

oönskade. De passade inte in samhällets ramar.  

Min släkt, mamma mormor, morfar och hans syskon föddes in i en fattig familj. De var dömda redan på 

förhand. De tillhörde resandefolket. Ett folk som aldrig fick en ärlig chans i livet. Ett folk som staten med alla 
tillgängliga medel försökt att utrota. Eliminera från den svenska folkstammen. 

För vad som kan liknas vid ett kulturellt 
folkmord på Resandefolket... 
Talmanus och bilder från Maria Bogeblads presentation

Sverige stiftade lagar för att kunna förvissa oss ur landet. För att mitt folk inte skulle kunna försörja sig på 

traditionella yrken som de annars var så bra på. De såg till att de inte fick slå ner sina bopålar utan tvingas till 

flykt var tredje vecka. Aldrig fick de ro! 

De fick heller inte rätt till samhällets tjänster som skola, förlossningsvård eller hälso-och-sjukvård. Sverige 

gjorde allt de kunde för att försvåra våra livsvillkor, men många av oss överlevde. Och vi fostrade våra barn 

efter bästa förmåga. Men vi var fattiga. Och fattigdom skyddes som pesten.  

Man ville eliminera de element som var hinder för att bygga det nya folkhemmet av dugliga 

samhällsmedborgare. Resandefolket var ett av dessa element som ansågs vara icke önskvärda. De skulle inte 

få lov tynga ner ett land i kris. Eugenik var svaret på krisen och vi skulle sålla agnarna från vetet! 
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Sverige är pionjärer i frågan och när vi kommit ikapp från första världskriget fasor, och andra världskriget stod 

vid dörren. Då, då delade vi även med oss av vår ideologi. Den kom sedan kom att leda till miljontals 
människors död, ett otroligt lidande och ett tyst kollektivt trauma.  

Vi kan faktiskt hårddra det så till den vida grad att vi pratar om ett folkmord. Ett folkmord på de personer vi, 

Sverige, inte ansåg vara fullvärdiga medborgare. Sverige uppfyller minst 4 av 5 av kriterierna i 

folkmordskonventionen.  

Att döda medlemmar av gruppen. 

Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada. 

Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång. 

Att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra barnafödande inom gruppen. 

Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp. 
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Vet ni om att man:  

1. Att Sverige stängde gränserna mellan första och andra världskriget och att många av de mina, föll offer för 

förintelsen. Förintelsen som till stor del bygger på Sveriges eugenik, som vi delade med oss till nazi-tyskland.  

2. Man registrerade och förföljde mina släktingar. Utnyttjade dem som som som sexarbetare, och slavar som 

gav gratis arbetskraft. Man använde oss som försöksdjur och forskade på oss. Mätte våra kroppar och förde 

statistik. Kunde vi assimileras till att bli svenskar? 

3. Man tvångssteriliserade kvinnor som var fattiga, hade ”för många barn”, eller levde utanför den givna 

mallen. Många av mina manliga släktingar har inga barn alls. Vissa har först på senare dagar förstått varför. 

Varför de aldrig kommer att få föra sin släkt vidare och att det är Sverige som bär ansvaret. Sverige som höll i 

skalpellen! Där ideologin om Det svenska folkhemmet och Rasbiologiska institutet i Uppsala som la grunden. 

Grunden för att en släkting till mig redan som litet barn blev placerade på mentalsjukhus och bältad och 

tvångsmedicinerad.Så liten som 5 år gammal.  

   

4. Och där mina släktingar, som resandebarn inte längre fick leva med sina föräldrar. För då, blev de 

assimilerade. Ja, då blir dem svenska. I både tanke och sätt. Och av den anledningen blev min morfar och 

hans alla syskon omhändertagna, kidnappade, av staten och placerad på flertal barnhem. Bland annat på 
Vidkärrs barnhem. Helvetet på jorden!  

Min morfar dog, utan att ha fått upprättelse för över de övergrepp, som vi, staten har utsatt honom för. Han 

dog, inte långt ifrån den plats där han somnade så många nätter tyst gråtandes med en kudde som enda 

tröst. I en karg och ogästvänlig värld! Gråtande efter den misshandel hans vårdare utsatt honom för. 

Gråtandes av hunger. Gråtandes av sorg. Gråtandes av ensamhet.  

Under alla år på Vidkärrs barnhem fick han bara smaka på piskan, och aldrig fick han känna värme eller kärlek. 

Han var han ensam i en illasinnad värld.  
En värld han inte var välkommen i. Och som ville utrota honom och hans folk.  

Och de lyckades nästan.  

Men min morfar klarade sig. Med stora känslomässiga trauman. Och jag lovade på min morfars dödsbädd att 

föra hans röst vidare. Hans öde ska inte gå obemärkt förbi!  

Så, Tänd ett ljus för min morfar och alla de som fallit offer för Sveriges rasbiologiska ideologi och låt minnet av 

dem aldrig falna!  

Glöm inte det ansvar Sverige har över sin historia. Ge mitt folk, och alla som är offer för Sveriges rasbiologiska 

experiment, upprättelse. 
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100 år – toppen av ett isberg.  

Idag skulle ni ha fått se min utställning – Om ett enda liv... en vandringsutställning om ett vandringsfolk, där 
mitt släktträd bär huvudrollen.  

Jag ville förstå varför jag, min mamma och pappa inget fick veta, varför man inte har berättat, varför man inte 
med stolthet har berättat om vårt arv och varifrån vi kommer.  

Jag fick höra att vi troligen var av vallonsläkt, som svar på varför vi var något mörkare än andra.  

Nu vet jag! Vi är av romanifolk – den första grupp av romer som anlände till Sverige, troligen redan på 1500-
talet. ”Resande” säger man idag.  

Och tyvärr – med facit i hand, är det inte så svårt att förstå varför man valde att vara tyst.  

Hade delar av detta släktträd inte funnits hade jag inte funnits – troligen hade vi inte heller haft den svenska 
vis-skatt vi har idag. Från delar av detta träd fick vi en världsmästare, en kompositör och Sveriges störste 
dragspelskung. Calle Jularbo.  

Han har fortfarande världsrekordet i antal grammofoninspelningar — 1 577 st.  

Men idag är Valborg huvudperson.  

100 år i skuggan av rasbiologiska 
institutet – 100 år av tystnad 
Talmanus och bilder från Sandra Englunds film
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Som fotograf är jag fascinerad över de högkvalitativa fotografier som finns på dig och våra släktingar – men 
utifrån den kontext ni har fotograferats — och skräcken jag ser i dina ögon – gör att jag blir ledsen, arg, 
förbannad —  jag vill att NÅGON ska be om ursäkt!!!!  

Ers Kungliga höghet och Sveriges ministrar fastslog 1942 att genomföra en inventering av landets alla tattare 
och zigenare...  

Tattarinventeringen blir klar 1944. 

Ni pratade språket! Det språk som jag och mina föräldrar aldrig har fått höra. Det språk som vissa kallar 
”svensk romani” och andra för ”rotepa”. 

Ni har barn, barnbarn och till och med barnbarns barn. Tre generationer av min släkt finns med i 
inventeringen — både på mammas och pappas sida.  

Min mormor var duktig i skolan och fick ofta hjälpa fröken att ta hand om klassen när hon var borta. Hon är 10 
år när inventeringen sker bakom deras ryggar... Undrar om de visste? Det var under andra världskriget och 
samma år som man gasade ihjäl de sista romerna i Auschwitz – Birkenau. Alla kände nog till Nürnberglagarna.  

Mormor fick sitt första barn 1950. Min mamma! Regeringens steriliseringslag från 1934 och som utvidgades 
-41 kulminerade just runt 50-talet. Ca 10% av landets resande steriliserades.  

Valborg är min mormors mormor!  
Hon föddes 1876 i Trysil. Sju dagar gammal döptes hon i Osens kyrka.  

1924 är du lika gammal som jag är nu, 48 år. Du hade 5 syskon och 9 barn - varav ett var min mormors mor. 
Det var året som den rasbiologiska expeditionen välkomnas till Ljusdal och tar bilder, tar stolthet, trygghet 
och kanske känslan av hopp inför framtiden, för sina barn, barnbarn och eventuella barnbarns barn...  

Du och flera av våra släktningar blev fotograferade för det som kom att bli ett album i Rasbiologiska institutets 
samlingar. Albumet ”Zigenare och Tattare”. Jag vet ännu inte vilka alla på bilderna är – men vissa ansikten är så 
skrämmande lika mina nu levande släktingar.  
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Jag föddes 1973. lagen om tvångssteriliseringar upphörde först 1976.  

Många av dina barnbarn tvångsomhändertogs och placerades på barnhem och i fosterfamiljer – så långt ifrån 
varandra som det var möjligt. De var stolta och kanske inte ville överge sin kultur, sitt språk och sitt sätt att 
leva.  

Andra barn och barnbarn valde att tiga som muren, leva dubbelliv, som hemlig agent i sin egen familj. Inte 
berätta, inte visa, inte vara... 
Låtsas, leva livets lögn i skam och rädsla för vad som skulle kunna ske.  

En skam skapad av vita rockar, dåtidens forskare, politiker och kungahus. Som nu hävdade att vi inte ens 
fanns!  

Jag fick livet! Jag har fått växa upp med mina föräldrar liksom de har fått växa upp med sina. Jag har aldrig 
fått höra skällsord eller nedvärderande slagdängor, jag har alltid fått åka med bussen även om jag har stått 
ensam vid busshållplatsen. Jag kunde inte försäga mig om vilka vi var... för jag visste inte, har aldrig fått veta...  

Valborg, från dig är vi ca 650 nu levande ättlingar - från barnbarn till barnbarns barnbarns barn. 
Många vill fortfarande inte berätta om sitt arv och tiden som har varit – utifrån skam och vad de har utsatts för.  

Som resande är jag är historielös, kulturlös och språklös.  

Men jag vet, idag vet vi — varifrån vi kommer! Vilka vi är! Alla har rätt till sin historia!  

Du var ett offer för tidens gång — Jag är en konsekvens svensk assimileringspolitik.  



Nr 23 - Mars 2022

© Frantzwagner Sällskapet �31

1922 års insamling av uppgifter om 
kyrkskrivna ”tattare” och ”zigenare”

I tidigare nummer har jag både skrivit om ”Tattarinventeringen” 1943-44 och steriliseringar av resande. I förra 

numret gick jag tillsammans med Jon Pettersson igenom den första välorganiserade kartläggningen av 

resande i Sverige, som gjordes i Skåne 1935. Denna gång tänkte jag titta närmare på år 1922 och hur 

Fattigvårdslagstiftningskommittens gjorde ett första försök att kartlägga landets ”tattare” och ”zigenare”.  

Anledningen till att jag ännu en gång lyfter även den här frågan är att det finns ett slags allmänt vedertaget 

och för mig väldigt märkligt förhållningssätt gentemot begreppet ”tattare”. Inte minst bland de flesta 
akademiska forskare jag stött på. Generellt separeras resande, definierade som romanifolk och en grupp 

inom minoriteten romer, från själva tolkningen av ”tattare”. Istället för att tolka ”tattare” som ett idag förlegat 

men historiskt namn på en etnisk folkgrupp uppfattas begreppet vara etikett för en social kategori. Enligt min 

uppfattning resulterar detta i att väldigt många människor inte ens kan uppfatta vad de resande verkligen 

råkade ut för under 1900-talet och tidigare.  

Ett annat märkligt sätt att hantera historiska och nutida begrepp är hur man ofta använder begreppet romer 

om allt som skett sedan den första gruppen romanifolk kom till Stockholm år 1512. Även historiska 

förordningar som har skrivningen ”tattare” sägs ha riktats mot romer. Trots det måste man jämt och ständigt 

använda begreppen ”romer och resande”, som tydligt signalerar att resande inte är romer! Samtidigt som 

varken resande eller ”tattare” är romer så är de historiska ”tattarna” romer? Hur ska någon utomstående 
överhuvudtaget kunna förstå eller lära sig någonting om minoriteten romers historia i Sverige med ett sådant 

otydliggörande av begreppen? Jag använder personligen begreppen resande och svenska kalderasha för att 

tydliggöra så mycket som möjligt. 

Fattigvårdslagstiftningskommittén tog över ärenden i ”tattar” och ”zigenarfrågan i början av 1900-talet. De var 

mer eller mindre aktiva med arbetet fram till år 1922 då man plötsligt beordrade in uppgifter på ”tattare, 

zigenare och med dem likställda” från landets pastorsämbeten. Totalt inkom uppgifter på 1 833 personer. 

Kommittén skickade också ut blanketter där landsfiskaler i Sveriges olika län kunde lämna förslag på vilka 

åtgärder som kunde riktas mot ”zigenare” och ”tattare”. 

Termen ”zigenare” åsyftades till största delen den svenska kalderasha-gruppen, men det fanns även en 
italiensk musikerfamilj som blev skrivna som ”zigenare”. De som kallades ”zigenare” utgjorde omkring 200 

individer. 
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namn i de olika länens rapporter. Det förekommer till exempel ett eget häfte med information om kanske den 

mest uthängda resandefamiljen under 1900-talet, skrivet av direktören på Svartsjöanstalten. Allting är skrivet 

ur en ensidig negativ synvinkel.3 Skrivelsen om denna familj fanns med i vitboken om övergreppen mot romer 

under 1900-talet. Så här uttryckte man sig om resandefamiljen i vitboken : ” Svartsjöanstaltens beskrivning av 

den romska familjen, presenterades i valda delar i Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande.”4 

I vitboken använder man begreppet ”romska” medan man från myndigheters håll idag nästan konsekvent 

använder begreppen ”romer och resande”. För att vara tydlig, till skillnad från vitbokens författare, gäller detta 

uppslag från Svartsjöanstalten en resandefamilj och inte en kalderasha-romsk familj. 

Historiskt sett var begreppen ”tattare” och ”zigenare”synonyma, men polismyndigheterna hade 22 år tidigare 

separerat de resande och kalderasha till de respektive begreppen på ett mycket markant sätt.1 Trots det 

användes fortfarande ”zigenare-begreppet” om resande i en mindre omfattning på 1920-talet. Bland annat av 

Rasbiologiska institutet som använde termen ”bofasta zigenare” om resande i Ljusdal 1924. I inventeringen 

från 1922 uttryckte landsfiskalen i Väddö detta: 

”Inom detta distrikt bo sex familjer med zigenarblod.”2 

I och med att det var fastboende familjer som nämns kan vi vara säkra på att det är resande citatet åsyftar. 

De som kallades för ”tattare” i 1922 års inventering utgjorde 1 583 personer. Dessvärre har det inte gått att 

återfinna information om exakt alla individer såsom i de senare inventeringarna. Däremot nämns många 

Lite av de mer förekommande förslagen angående kalderasha-romer och resande. Den förstnämnda gruppen skulle utvisas eller 
hindras vid gränsen och resande skulle frihetsberövas. Foto: Arvid Bergman

1 I min undersökning av Polisunderrättelser 1878-1950, är det tydligt att runt 1900 försvinner begreppen ”skojare” och ”zigenare” 
som begrepp, som benämning för resandegruppen. 

2 Riksarkivet. Kommittén ang förändrad lagstiftning ang fattigvården och lösdrivares behandling. Statistiskt primärmaterial 
angående tattare och zigenare. H V 1. 1922. Landsfiskalen i Väddö 16/11 1922.  

3 Fattigvårdslagstiftningskommittén. Från Svartsjöanstalten den 22 augusti 1922. 

4 Den mörka och okända historien Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer  
under 1900-talet. 2014. Sidan 41. 
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5 Riksarkivet. Kommittén ang förändrad lagstiftning ang fattigvården och lösdrivares behandling. Statistiskt primärmaterial 
angående tattare och zigenare. H V 1. 1922. Från detektivöverkonstapel J Samuelsson, Malmö den 14 december 1921. 

6 Martin Ericsson. Exkludering, assimilering eller utrotning? 'Tattarfrågan' i svensk politik 1880-1955. 2015. Sidan 124. 

Ett häfte i det statistiska materialet som berör Jönköpings stad är väldigt detaljerat. Stadsfiskalskontoret i 

Jönköping skickade in häftet den 17 november 1922 och i materialet kan jag identifiera den absoluta 

majoriteten av de förekommande som individer med resandebakgrund. De som har annan bakgrund 

förefaller vara gifta eller sammanboende med resande. En person verkar vara inskriven i handlingarna på 

grund av sitt efternamn, Lindberg, som går att härleda till den mest kända resandesläkten i Jönköpingstrakten 

på den tiden. 

Från Malmö skickades en skrivelse från detektivöverkonstapel Samuelsson den 14 december 1921. Skrivelsen 

var författad med ett genomgående negativt ordval och avslutades med orden: ”Det skulle vara högst 

glädjande om en lag kunde komma till stånd gent emot dessa parasiter…”.5 Skrivelsen innehöll uteslutande 
information om resande så när som på två kvinnor, som i sin tur var gifta med resande. Kvinnornas släkter 

skulle senare förekomma i de två kommande inventeringarna 1935 och 1943-44. 

En lista som är synnerligen detaljerad har skickats från Ljusdal och innehåller uppgifter på 188 personer. Så 

gott som alla är resande i listan. Ett fåtal personer har getts en markering som pekar på att de inte är ”tattare” 

men är med dem likställda. När jag har undersökt saken närmre har jag kunnat konstatera att de var av 

resandesläkt, men möjligtvis fanns det i släkten något ingifte från allmogen lite längre tillbaka i tiden. 

Eventuellt hade kunskapen om detta lett till att någon från landsfiskalens kontor hade definierat dem som 

”icke-tattare”. Under våren och sommaren 1924 fotograferas och undersöks några av de förekommande i 

Ljusdalslistan av Rasbiologiska institutet. 

De vanligaste förslagen som gällde åtgärder mot ”tattare” från polismyndigheterna var förbud mot 
kringresande och på andra plats kom förslag om omhändertagande av barn och fosterhemsplaceringar.6 Ett 

mindre vanligt, men förekommande, förslag var steriliseringar. Detta var under ett väldigt tidigt stadium av 

steriliseringsdebatten. 

Övrigt material från kommittén 

I det övriga materialet, som finns i kommitténs arkiv, kan man se att man önskar samarbeten med 

arbetskolonier, arbetshem, asyler och alkoholistanstalter. Detta gäller alla personer och inte bara resande, 

men det är intressant eftersom det är just på anstalter, arbetshem, skyddshem och barnhem som många 

resande hamnar under kommande årtionden. Detta visar inte minst alla de steriliseringsansökningar jag 
granskat från perioden 1938-1950. Man kan också läsa att kommittén önskade att få till stånd ett samarbete 

med Herman Lundborg vid Rasbiologiska institutet. Då om rasbiologiska undersökningar. Exakt vad det 
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mynnade ut i är inte känt, men under 1924 genomfördes, antagligen med Lundborg i spetsen, en serie 

rasbiologiska undersökningar av resande i Ljusdal. Fotografering var en del av undersökningarna. Om de 

gjordes på grund av samarbetet med kommittén eller om det var i ett allmänt dokumentationssyfte har 

materialet inte avslöjat. Utöver de antropologiska undersökningarna gjorde personer från kommittén också 
en studieresa till norska kolonin Svanviken 19227. Kolonins syfte var att avprogrammera de internerade 

resande från sin kultur och sitt språk. 

Avslutningsvis vill jag betona att de förslag som riktad mot ”tattare, zigenare och med dem likställda” i själva 

verket riktades mot de resande och kalderasha-gruppen som då fanns i landet. Alltså inte mot vilka människor 

som helst. De tre större kartläggningar som gjordes under 1900-talet, som vi har redogjort för i Drabbrikan, 

visar med all tydlighet att resandegruppen stod i fokus. Gruppernas inbördes storleksförhållande bidrog 

också till att den så kallade ”tattarfrågan” blev den högst prioriterade. 

Arvid Bergman 

7 Kommittén ang förändrad lagstiftning ang fattigvården och lösdrivares behandling. Protokoll med bilagor A: 1. 1907-1922.

En del av en Sverigekarta som finns i det bevarade materialet om inventeringen 1922. De blåa prickarna utgör platser där 
resandefamiljer bodde och de röda platser där svenska kalderasha-romska familjer slog läger. Foto: Arvid Bergman
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På Långholmens fängelsemuseum hänger en lista med ord som pryds av rubriken Kåksnack. Längst ner anges 

boken Kåkfarare av Annika Lamroth (1990) som källa. När jag tittar i boken framgår att författaren varken hade 
några språkliga förkunskaper eller lingvistisk utbildning. Orden på listan har hon fått höra av fångar i samband 

med att hon talade med dem då hon skrev sin bok. Orden kontrollerade hon i sin tur med en ordlista som 

finns i Allan Etzler avhandling Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige (1944). Etzlers material baserades på 

resande som var intagna på just Långholmens fängelse i Stockholm. Det är ingen hemlighet att en och annan 

resande var intagen där, men det var ingalunda är det så att alla resande skulle ha suttit inne. När två eller fler 

människor befinner sig på samma plats så börjar de som regel att tala med varandra. Om det är i fängelse 

eller på någon annan plats kan kvitta. Beroende på situation, sammanhang och samtalsämne talar man på 

olika sätt. Det kan vara olika jargong, dialekter eller språk. De resande har historiskt sett varit flerspråkiga, så 

att säga. De har nämligen talat åtminstone svenska och romani. Språken har också på sätt och vis därför flutit 

samman i den svenska romanin. Men man har också talat andra hemliga språk eller slang och jargonger. Bara 
det faktum att svensk romani har ord från rotvälskan och månsing, västgötaknallarnas hemliga språk, visar på 

detta. Då ord lånas nästan hej vilt mellan olika språk är det inte egentligen inte alls konstigt att det finns 

inlånade ord från olika språk i romani, precis som att det finns romaniord i andra språk. Däribland slangspråk 

och det Lamroth kallar kåksnack. Det betyder dock inte att romani och kåksnack är ett och samma språk. 

När Annika Lamroth skrev boken Kåkfarare - Fängelselivet på Långholmen 1946-1975 baserade hon den på 

arkivforskning och djupintervjuer med 18 manliga interner. Hon skriver att alla hade suttit på Långholmen och 

var bekanta med fängelsejargongen, tjuvsnacket, kåkjargongen eller tjuvspråket, som hon själv kallar 

Kåksnacket på Långholmen och dess källa

Vad är romanispråket?

Infotext om kåksnacket på Långholmen Foto: Ola Nyman
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Närmare bestämt var det i samtal med interner under åren 1986-87 som Lamroth stötte på detta sätt att tala. 

Det stod ganska klart för henne vad det var frågan om. Det var svenska som talades. Fast man hade helt 

sonika lagt in något ord här och där för att, så att säga, kamouflera och göra innebörden oförståeligt för 

utomstående. Rentav kunde ett ord innebära att en mening fick omvänd betydelse. Så om någon sade att en 
kille var bra, men lade till ett sådant ord på slutet av meningen så betydde det istället att han var en skitstövel. 

Det var alltså frågan om både en slags och jargong, på en och samma gång. De språkliga fynden 

presenterade hon som ren kuriosa i boken och efter sin jämförelse med Etzlers uppteckning är hennes 

slutsats att många ord kom från romani-språket, än om de ofta var förvrängda. Själv undrar jag över i vilken 

utsträckning ordlistan består av romani och hur förvrängda de i så fall är. Låt oss titta på ordlistan och se vad 

den innehåller! 

Kåksnack. Enligt uppgift, från vem framgår inte, användes detta ännu i slutet på 1970-talet av äldre intagna. 

Då för att uttrycka värderingar, förhållningssätt och viktiga händelser. ”Jargongen var en förutsättning för 

snabba meddelanden och snabbt handlande i hårt bevakade situationer.”. En av de interner hon talat med 

säger:  

Avbild från Kåksnack av Annika Lamroth (1990) s. 56. Foto: Arvid Bergman

Listan i boken består av totalt 137 ord, som kan tänkas vara användbara på fängelset och i samtal om 

brottsliga handlingar. varav en handfull är sammansatta av två redan förekommande ord. Exempelvis ’baro 

rackrare’ ska vara ”storpratare” och sammansatt av ’baro’, stor, och ’rackrare’, talare. Det senare en förenklad 

form av ’rakkrepaskro’ som är ”en som talar” < talare. Det kommer av romanins verb för att tala, ’rakkra’/’rakkla’. 

Överlag består ordlistan av ord kommer från romani-språket, men också några som kommer från månsing, 

Långholmen-listan med ”Kåksnack”. Foto: Arvid Bergman
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rotvälska eller någon slags okänd slang. Kanske rentav någon slags slang som endast användes på någon 

särskild anstalt. Oavsett så är det här också värt att nämna att ordlistan i Lamroths bok, som kom från hennes 

intervjuer med fångar, inte är exakt samma som finns på Långholmens museum — som innehåller något färre 

ord. 

Det hade varit intressant att veta vilka uppgiftslämnarna var. Var någon av dem resande eller var de kanske 

allihopa ’buroar’ — icke-resande? Det stora flertalet av orden skulle kunna komma från en romanitalare, men 

några ordformer passar knappast in i en romanitalares vokabulär. Då med tanke på hur de översatts. Några 

exempel är att ’jäla’ (ta på kredit) skrivits ’jála’, ’menngra’ (arbeta) <’megra’, ’tchavo’ (son,pojke) < ’tjabo’ och 
’veista’ (kniv, dolk) < ’vejstar’. Det sista är kanske det tydligaste exemplet eftersom formen ’vejstar’ med sitt 

avslutande -r blir ett verb. Det skulle alltså innebära att man ”knivar” eller ”dolkar” någon. Ordet ’dabblare’ för 

slagskämpe känns tvärt omöjligt. ’Drabblare’ betyder läsare och används för religiösa människor. ’Dabba’ 

betyder att slå och ett slagsmål ’dabbepa’. Om man utifrån detta vilja tala om en som fightas så skulle det i 

teorin kunna bli ’dabbepaskro’, fast ingen romanitalande resande skulle nog säga så. En slagskämpe heter 

nämligen ’kurepaskro’ eller ’kuropaskro’. Vilket av formerna man använder beror på vilken dialekt man talar. 

Det är också detta ord som har angivits för slagskämpe i Lamroths fotnoter.  

Just frågan om dialekt kan också tänkas ha haft betydelse i ordet ’beddu’, som anges betyda rik person, vilket 

heter ’barrvalo’ romani. ’Beddo’ är förvisso romani, men betyder då förnäm, flott, elegant eller så kan det vara 
en tjänsteman av något slag, som en poliskonstapel. Det avslutande u-ljudet leder min tanke till Skåne. Med 

skånska dialekters uttal låter ofta romaniordens avslutande -o som ett -u. Därav blir ’bengalo’ till ’bengalu’ om 

man rentav bara skriver ned det man hör, vilket Lamroth av allt att döma lär ha gjort. Vid jämförelse av 

Långholmen-listan och ordlistan i boken ser jag att ’besjar’ inte finns med på Långholmen. Enligt boken skulle 

det betyda permission, vilket låter högst osannolikt eftersom ’bescha’ betyder att sitta. Samtidigt finns det i 

boken frasen ’bascha för mulepa’ som har översatts till att sitta för mord. På romani skulle vara ’bescha forr 

mulepa’. Ordet ’bascha’ betyder att skälla och det finns nog inte så många i våra fängelser som skäller för 

mord. Å andra sidan kan det ju förvisso vara ett stavfel. Kanske skulle det ha varit ’bescha’ vars -e hade 

präglats dialektalt till ’bäscha’?  

’Beng’ betyder djävulen på romani, men har också kommit att användas för polisen. Eventuellt kommer denna 

tolkning av ordet från kåksnacket in i romanin, trots att det är frågan om ett romaniord. Vår romani har 

nämligen flera andra ord för polis. De härrör till viss del från de historiska polisbefattningarna som funnits i 

Sverige konstapel, fjärdingsman och länsman, men andra är säkerligen mycket äldre. Alltså sådana som 

användes redan innan man kom till Sverige. Orden är åtminstone ’beddo’, ’klisstro’, ’lokko’, ’mosskro’, ’statto’ 

och ’skiro’ — som egentligen är en förkortning, och även en sammanslagning av — ’dekkaskiro’, ’matchaskiro’ 

och ’starrengiro’/’starraskiro’. Utöver dessa finns ytterligare något, som jag tyvärr inte minns i skrivande stund. 

Att poliser har kallats ’beng’ går i och för sig ganska så bra ihop med att jag hört en del personer omnämna 

poliser ’baloa’ och ’jukkloa’, som betyder grisar och hundar. Trots att det inte låter särskilt trevligt så är 

fenomenet i sig kanske inte så konstigt. Genom historien kan vi finna många fall där poliser gjort sig skyldiga 
till maktmissbruk och där poliser betett sig ofattbart illa mot de våra. Kanske har man rentav ”bett sig som ett 

svin”? Att sådant i sin tur lett till ett sådant språkbruk som innebär att poliser kan kallas djävul, gris eller hund 
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är kanske inte egentligen så svårt att förstå? För att sätta lite perspektiv på saken gjorde jag en vidare sökning 

på Romlex. Jag sökte på ordet eller orden för polis i olika varieteter av romani, för att jämföra de svenska med 

andra. Det vanligaste ordet i östeuropeiska varieteter av romani är ’šingalo’ [schingalo] som betyder ”hornig” 

eller ”hornbeklädd” och ’porjalo’ ”fjädrig” eller ”fjäderklädd”. Anledningen till det är att poliserna i äldre tider 

där, till skillnad från i Sverige, hade horn eller fjädrar i sina hattar och hjälmar. I lettländsk och litauisk romani 

anges džukel (hund) och i de ungerska varieteterna Vend och Burgenland romani ’beng’ (djävul). Precis som i 

Sverige säger man i walesisk och finsk romani ’moskero’ och ’på sinti-romani ’klisto’. 

Även ordet ’gola’ som översätts till skvallra eller tjalla används idag med denna betydelse ganska brett, både 
av romanitalare och folk i allmänhet. På romani betyder det att skrika eller föra oväsen, inte att skvallra — eller 

tjalla, som för övrigt också är ett romaniord som har tagits upp i det svenska språket. Förmodligen på samma 

väg som ’gola’ nu gör. 

En rad ord har överhuvudtaget inget med romani att göra. Exempelvis ’desäng’ (tips på lönande inbrottställe), 

’flata’ (lesbisk), ’tvåa’ eller ’tvestjärt’ (homosexuell), ’flinta’ (smör), ’knasa’ (bli upptäckt), ’limma’ (ställa sig in), 

’packa’ (arbeta), ’pasta’ (byta) och ’pek’ (brev).  

Att romaniordet ’pibing’ som betyder öl har översatts till flaska leder tanken till att någon har ’valsat’ för 

Lamroth. Kanske på samma sätt som Etzler skriver att några resande som inte ville avslöja sitt språk gjorde när 
de hittade på ord. En del ord är uppenbart romaniord som saknar någon bokstav eller som har fått fel 

innebörd. Exempelvis anges tidning heta både ’rabblo’ och ’racklo’. ’Drabblo’ är förvisso ett romaniord som 

kan användas för tidning, men bör kanske hellre tolkas som det mer gammaldags ordet lästyg. Däremot kan 

tidning absolut inte heta ’rakklo’, för det betyder pojke. Tillika mer precist en som inte är resande. ’Ratschi’ 

anges vara blod, istället för ’ratt’.  

En ganska lustig sak i ordlistan är ett fenomen som faktiskt också förekommer hos en del resande. Det är att 

guld kallas ’rubb’. Egentligen betyder ’rupp’ eller ’rubb’ inte guld utan silver. Ordet är ett av de urgamla orden 

i romani som kommer sanskrit, det språk som talades för tusentals år sedan och de flesta av dagens indiska 

språk och romani har utvecklats från. På sanskrit hette silver rūpya. Det som förbryllar mig är att guld alltid bör 
ha funnits i folks medvetande och vokabulär, men trots det fått byta mening till silver. 

Det egentliga romaniordet för guld kommer också från sanskrit som talades redan för 4000 år sedan. Det 

hette då svarṇa, men har liksom många andra ord utvecklats på olika sätt genom historien. Ett exempel är 

hindi vars ord för guld är sonā. Även detta är utvecklat från svarṇa. På svensk romani finns det en rad 

variationer av ordet. Skillnaden mellan dem är att vokalerna i ordet skiftar, konsonanterna är däremot 

oförändrade. Exempel på dem är ’sonnika’, ’sannika’, ’sanneka’, ’sonnak’, ’sunnika’ eller som jag själv säger — 

’sonneka’. Även inom våra närliggande romani-varieteter finns ordet, men skiljer sig också åt mellan och inom 

de olika varieteterna.  
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Precis som det står Lamroths bok kommer en stor del av orden från romanispråket, men deras förändrade 

innebörd, förvanskade former och användning betyder inte att de per automatik ska eller ens kan ses som 

romaniord. Då precis som att ord som garage och trottoar är svenska ord trots att de faktiskt ursprungligen är  
låneord från franskan. Vi kommer här återigen in på frågan om att människor lånar ord från olika språk och 

använder i sitt eget. Dagens ungdomar lånar ord från många olika språk, och idag finns det många talade 

språk i Sverige. För den som lyssnar på en modern svensk raplåt blir det väldigt påtagligt. Polisen kallas då 

aina och pengar parra. Skillnaden mellan idag och förr är att det i Sverige inte talades så många främmande 

språk förr. Därmed existerade det inte så många språk att låna ord från. I synnerhet inte i fängelsemiljö, där en 

och annan resande trots allt passerade. Därför är det faktiskt inte alls konstigt att det finns så många ord av 

romani-ursprung i listan med kåksnack. Detta betyder dock inte att kåksnack är detsamma som romani och 

framförallt är inte heller att vår svenska romani detsamma som kåksnack. Detta är dock inte alltid så lätt att 

kunna tyda. I synnerhet inte utifrån begränsade språkliga kunskaper. 

Jon Pettersson

På Romlex är det på litauisk romani angivet sunakaj, på finsk romani sonak och på lettländsk romani både 

suvnakaj och savnakaj, Sinti-romanins sonekaj ligger väldigt nära den form jag själv använder. Den som jag 

lärt mig under min uppväxt av mina romanitalande släktingar i Skåne. Med tanke på hur nära den romani som 

har talats i södra Sverige ligger de tyska sinternas romani, både språkligt och geografiskt, är det inte särskilt 

oväntat. En sak som däremot är betydligt mer oväntad är att gyllene på hindi heter sōnē kā. 

I listan Kåksnack finns en del andra romaniord som utifrån romani har direkt felaktiga översättningar. ’Savot’ 

översätts till varor, men betyder egentligen sådant eller hurdant. ’Sjunna’ ska betyda höra, inte förstå, och 

’súta’ är sova, inte ligga/lägga — det heter ’passcha’. Lögn heter inte ’kåckalo’ som anges på listan. På romani 
är ’kokkalo’ eller ’kokkano’ lögnaktig eller falsk. En lögn heter ’kokkepa’ och en lögnare heter ’kokkepaskro’. 

Enligt listan ska ’tjabo’ betyda man och tillika en liten sådan, för det står bokstavligen — [liten] man. Fast på 

romani betyder ’tchavo’ son eller resandepojke. Att stjäla något heter ’tchora’, inte ’tjol' eller ’tjola’, och likaså 

heter stöldgods ’tchor’tchakk’, inte ’tjuvtjack’. Bland de andra orden finns en hel del ord som kan sägas vara 

korrekta, men i vissa fall lite dialektalt präglade, romaniord.  

Avbild från Kåksnack av Annika Lamroth (1990) s. 57. Foto: Arvid Bergman
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