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Att skriva på minoritetsspråk
Peter Bakker som är professor i lingvistik har skrivit en 
artikel om utmaningar och problemställningar som 
uppstår när man ska skriva på olika språk. Skriver man 
som man talar eller är tal- och skriftspråk olika språk? 
Missa inte en väldigt information och enkelt 
förklarande artikel i ämnet.. 

Sid. 15  

Ziguenare & 
skolpilt år 1853
Ibland gör man som arkiv-
forskare lite extra kul fynd. 
Ett sådant har Sebastian 
Casinge gjort. En artikel i 
Jönköpingsposten från 1853. 
Där berättas som skolgossen, 
ziguenaren Ahqlvist, som 
funnit en pennkniv på gatan 
och lämnat till sin lärare — för 
att kniven ska återbördas till 
sin rättmätige ägare. En smått 
sensationell historia som både 
berättar om ärlighet och ett 
”ziguenar-barn” som går i 
skolan år 1852. 

Sid. 25  

Sveriges museum om 
Förintelsen
Den 16 juni invigdes Sveriges nyaste museum av kultur-
minister Jeanette Gustafsdotter. Vi var där. Läs mer om 
invigningen och dess innehåll på Nevopan - Nyheter 

Sid. 4

”Tattaren” i svenska tidningar från 1850-1899 
Denna gång har Arvid Bergman tagit sig an Kungliga Bibliotekets databas med 33 miljoner 
skannade sidor från 400 års publicerade svenska tidningar. Genom att gå igenom tidnings-
artiklar där ”tattare” nämns med namn, har han tagit sikte på att utröna vem det var som 
kallades ”tattare” av tidningarna. Var det romanifolk eller utstötta svenskar? 

Sid. 30

Om spelmannen Carl Herman Erlandsson
Torsdagen den 2 april 1857 föddes en liten gosse i Östra Strandmora i By socken i Dalarna. 
Han kom att växa upp och under sin levnad bli en omtyckt spelman. Ingegerd Larsson har 
djupdykt i arkiven och forskat på Carl Hermans liv och hans musik. Nu har hon skrivit en 
artikel om han livsöde och musikaliska arv. 

Sid. 9
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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. Våra mätningar indikerar omkring tretusen läsare 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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Den 16 juni invigdes Sveriges nyaste museum, på Historiska museet i Stockholm. Vi var en av de som hade 
fått en bjudits in att delta vid invigningen. Jon Pettersson och Sebastian Casinge deltog. Programmet var 
späckat med en prominent talarlista, musik, poesi och bilder. Det första talet hölls av museets chef Kathrine 
Hauptmann, som talade om vägen till förverkligandet. Hon berättade också att hon själv är Förintelse-
efterlevande, efter sin morfar. Representanter för vår regering var kulturminister Jeanette Gustafsdotter och 
utbildningsminister Anna Ekström. Båda höll tal och var också några av ganska få talare som överhuvudtaget 
nämnde Förintelsens romska offer. En person som fick en förtjänad uppmärksamhet var Max Safir 
(1925-2020), själv Förintelse-överlevare och den mest drivna initiativtagaren till museet. Max Safir hade ringt 
statsminister Stefan Löfven och frågat varför det inte fanns något museum om Förintelsen i Sverige. Löfven 
berättade själv i sitt tal om samtalet med honom och att han svarat honom att han ärligt talat inte visste varför 
det inte fanns något sådant museum. Safirs beslutsamhet och kamp ledde slutligen till att regeringen 
beslutade att ett statligt museum om Förintelsen skulle inrättas i Sverige. I väntan på egna lokaler, som museet 
ska få i höst, inryms verksamheten tills vidare vid Historiska museet. I nuläget ligger fokus på fortsatt insamling 
av vittnesmål och föremål. Museet har än så länge någon monter samt en slags interaktiv utställning. En där 
besökarna kan möta Förintelse-överlevande och ställa frågor som besvaras av dem i förinspelade filmklipp.  

I de olika talen nämndes både romer och 
antiziganism, främst av politiker och museichefer. 
Fast på ett sätt som kanske bäst kan beskrivas som i 
förbigående. Den absoluta tonvikten låg på 
nazisternas judiska offer, ett område som är väl 
utforskat och representerat. Det är ju ett obestridligt 
historiskt faktum att judarna var en etnisk grupp 
som nazisterna tog sikte på att utrota. Men vid sidan 
av dem var också romanifolk en etnisk grupp som 
skulle utrotas. Av något outgrundligt skäl ges inte 
dessa offer inte tillstymmelsen till den upp-
märksamhet brotten mot dem förtjänar. Begreppet 
Förintelsen verkar vara reserverat för naziregimens 
judiska offer. Man kan kanske tycka att även andra offer också skulle uppmärksammas, åtminstone romanifolk, 
men så var inte fallet denna gång — heller. Och vad det beror på kan man bara fundera över.  

Oavsett hur Förintelsens offer värderas och synliggörs så förefaller man se de systematiska utrensningarna 
som en isolerad kontext. Ingen verkar vilja nämna upptakten, med händelser och tankeströmningar som 
ledde till att många miljontals människor miste livet under bara några få år. Man talar inte om att såväl svenska 
statliga organ som enskilda svenskar hade centrala roller och starkt inflytande i skeenden som slutligen ledde 
till att ofattbart många människor mördades. Kathrine Hauptmann uttryckte dock i sitt tal en förhoppning om 
att museet skulle kunna utmana och lyfta aspekter som man inte synliggör annars. Förhoppningsvis kan 
utrymme ges åt såväl andra offer som de händelser som utspelade sig i Sverige. Ja, inte minst hur de som 
levde här i Sverige drabbades! Förhoppningsvis kan vi få till stånd diskussioner och ett synliggörande av vad 
man utsatte de resande och andra människor för i Sverige! Men om så blir fallet, ja det får framtiden utvisa! 

Redaktionen

Nevopan     Nyheter
Invigning av Museum om Förintelsen

Stefan Löfven håller tal. Foto: Jon Pettersson
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Romano Kurko vid EU-parlamentet

Den 16-19 maj anordnades Romano Kurko, eller Romani Week som det heter på engelska, vid EU-
parlamentet i Bryssel. Frantzwagner Sällskapet var den enda 
organisation från Sverige och en av få västeuropeiska 
organisationer som deltog.  

Årets tappning av Romano Kurko hade en överväldigande 
fokus på Östeuropa och i synnerhet Balkan. Förunderligt nog 
också om romer i länder utanför EU-gemenskapen och om 
deras situation. Under de fyra dagarna hölls inte mindre än 
sexton paneldiskussioner. Dessa handlade om fattigdom, 
exkludering, barns utsatthet och antiziganism. Den samlade 
bilden var dyster, mycket dyster. Det visades bilder och filmer 
på människor, romer, som lever platser som vi i Sverige 
förmodligen skulle tro vara soptippar, om vi besökte platserna. 

Föga förvånande talade man nästan knappt om språk och 
kultur. Men så är ju förstås EU i grund och botten en 
gemenskap som går ut på att medlemsstaterna ska ha en 
gemensam marknad och ekonomi, så att säga. Därför blir det 
också ganska självklart att man tar sikte på att höja Östeuropas 
de miljontals romer från fattigdom, så att de blir en bidragande 
del i det ekonomiska maskineriet.  

Sju borgmästare från Turkiet, Albanien, Kosovo, Bosnien, Montenegro, Serbien och Nordmakedonien 
prisades för deras insatser för romer i deras städer. Satsningarna som gjorts hade fokus på bättre utbildning, 
boende och ökad sysselsättning. Endast i ett fall hade man satsat på språket, romani. I den nordmakedonska 
staden Kumanovo, som har ett tjugotal etniska grupper bland sina invånare. Eller som deras borgmästare 
Maksim Dimitrievski uttryckte det:” We have twenty ethnic groups in Kumanovo. We are a miniature of the 
European Union.” Var och en av städerna erhöll en okänd summa från EU. Det uttalade budskapet var att det 
lönar sig att investera i romer. 
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Avsaknaden av fokus på Västeuropas 
romska befolkning väckte ett visst missnöje 
bland de tillresta deltagarna från just 
Västeuropa. En organisatorisk brist var att 
panelerna hölls på engelska, med tolkning 
till romani. En slags mixad romani som 
baserades på varieteter som talas på 
Balkan. Någon annan tolkning fanns inte. 
Därför förstod exempelvis inte de tillresta 
sinterna från Tyskland, som endast talade 
tyska och sinti-romani, ett ord av det som 
sades. Men utöver dem verkade en stor 
del av deltagarna inte kunna förstå allt 
som sades. När klagomål framfördes från 
deltagare så blev det uppenbart att 
organisatörerna föreställer sig att tolkarna 
talade en ”standard-romani” som alla 
förstår. 

Det som var mest givande och trevligt med resan, var att 
träffa sinter från andra länder som deltog. Mellan 
paneldiskussionerna och på kvällarna fick vi tid att umgås 
och tala om saker som berör oss, västeuropas gamla 
romska grupper. Grupper som är en del av våra 
samhällen sedan länge och som ingen verkar bry sig om 
längre. Vi talade om gemensamma utmaningar, som våra 
respektive varieteter av romani, som alla riskerar att dö ut 
inom en överskådlig tid. Samtalen kretsade i hög grad 
kring en gemensam förundran och fascination över våra 
likheter i tanken, värderingar, i språket och ja, i själva 
själen. I våra samtal, som till största del hölls på sintikkes, 
sinti-romani, eller tyska, uttrycktes ömsesidiga önskemål 
att knyta an till varandra och stärka våra band. För när allt 
kommer omkring är det för oss uppenbart —- vi är av 
samma skrot och korn. 

Jon Pettersson

Romeo Franz, EU-parlamentariker för Die 

Grüne tog emot för samtal på sitt kontor

Marian Daragiu från Rumäniens Utbildningsministerium berättade att 
många romska barn går miste om en fullgod skolgång till följd av 
diskriminering. Tack vare sin tur att ha fått en bra lärare kunde han utbilda 
sig och idag arbeta vid ministeriet med tillsyn av skolor. 

Tillsammans med tillresta deltagare från Tyskland. 
Foto: Adam Schlüssler
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Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Stockholm

Under eftermiddagen den 10 maj 2022 hölls ett 
samrådsmöte mellan Länsstyrelsen i Stockholm och 
organisationer som representerar nationella 
minoriteter. Platsen var van der Nootska palatset på 
Södermalm i Stockholm. Fyra av de fem 
minoriteterna – alla utom samerna, som också har 
status som urfolk – var representerade. Jag 
representerade Frantzwagner Sällskapet 
tillsammans med Lucas Pettersson som är en av våra 
yngre förmågor. 

Meningen med denna typ av samrådsmöten är att 
nationella minoriteter genom sina organisationer 
skall kunna påverka och utöva inflytande i frågor 
som rör dem.  

Inför samrådsmötet samlades några organisationer, 
däribland Frantzwagner Sällskapet, för ett så kallat 
förmöte. Meningen med detta var att minoritets-
företrädarna skulle kunna ”snacka ihop sig” och 
förbereda sig inför mötet med myndigheten. Under 
förmötet talade vi om en rad olika ämnen som rör 
oss alla. Vi kom fram till bl.a. att det är en stor 
tillgång och rikedom att alla nationella minoriteter 
träffas tillsammans eftersom vi alla ytterst delar 
samma öde. Genom att samarbeta kan vi tala mer 
strukturerat om de nationella minoriteternas 
gemensamma och respektive situation.  

Under samrådsmötet strömmade fler organisationer 
till. Mötets dagordning innehöll ett antal punkter 
under vilka länsstyrelsen informerade oss från 
civilsamhället om vad länsstyrelsen gör och satsar 

på. I detta sammanhang presenterades satsningar 
på frågor som rör de nationella minoriteterna under 
år 2021 och 2022. Bland annat talades här om 
statsbidrag till organisationer, satsningar på 
regeringens strategi för romsk inkludering och 
språkrevitalisering. Även om det var tänkt att lite 
friare diskussioner mellan länsstyrelsen och 
organisationerna skulle påbörjas först under mötets 
andra hälft, kom ganska snart efter mötets början en 
diskussion igång där vi organisations-
representanter kunde framföra våra önskemål och 
bekymmer. Just frågan om samråd – det vill säga 
möjligheten att påverka – och frågor om budget 
och satsningar diskuterades. Diskussioner i mindre 
grupper och i helgrupp varvades om vartannat. 
Flera organisationer upplever att det är svårt att 
mäkta med alla möten som hålls med alla möjliga 
myndigheter, särskilt som de inte har resurser att 
anställa folk att åka runt på mötena. De nationella 
minoriteterna riskerar därför att alltid att ligga ett 
steg efter myndigheterna i arbetet.  

En annan fråga som dryftades under mötet var hur 
de pengar används som regeringen avsätter för 
frågor som rör de nationella minoriteterna. Från 
organisationernas sida klagades det över att 
bidragen som faktiskt når organisationerna är för 
små. För mycket pengar går till myndigheter som 
involveras i minoritetsfrågorna och de bidrag som 
når fram till organisationerna är dels ojämnt 
fördelade dem sinsemellan, dels för knappa för att 
fullt ut bedriva den verksamhet som behöver 
bedrivas.  

Mötesdagen var givande, men allra mest givande 
tycker jag att utbytet med de andra 
minoritetsorganisationerna var. Med mer samarbete 
och utbyte de nationella minoriteternas 
organisationer sinsemellan skulle vi kunna göra stor 
skillnad för personer tillhörande minoriteterna och 
för samhället som helhet.  

Robert Brisenstam
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I och med den svenska strategin Romsk inkludering lanserades år 2012 tillsattes en romsk referensgrupp 
kopplad till det departement som ansvarade för arbetet. Sedan 2013 har dess deltagare förordnats av 
ansvarig minister för en period om tre år åt gången. Hittills har således tre referensgrupper förordnats. 
Närmare bestämt år 2013, 2016 och 2019. Den tredje referensgruppens förordnande löpte ut nu i juni och 
det är dags att förordna ledamöter till en fjärde referensgrupp. Därför skickade regeringskansliet den 25 april 
ut ett mejl med en text och en bilaga till en rad personer och organisationer. I mejlet uppmanades 
mottagarna att nominera personer som kunde anses vara lämpliga för uppdraget.  

Det mejl vi mottog hade fyrtioåtta mottagare, som inte var dolda, vilket är ganska oroväckande i sig. Flera av 
mottagarna var förvisso organisationer, som har offentliga kontaktuppgifter, och i några fall var det i själva 
verket samma personer bakom olika mejladresser. Så i de flestas fall var det kanske inte något direkt 
bekymmer med att finnas med på en öppen mejllista, men ett bekymmer var att flera av mottagarna var 
privatpersoner. Här behövs nämnas att regeringskansliet ingalunda är ensam myndighet att skickat mejl med 
samtliga mottagare synliga. Sådana fadäser sker dessvärre alltför ofta. Kanske kan man tycka att det är ganska 
oförargligt och att det inte spelar så stor roll!? Nåja, men något tragikomiskt är det dock i sammanhanget. I 
samma mejl var man nämligen väldigt noga med att informera mottagarna att den som nominerades absolut 
måste ge sitt samtycke till att nomineras. Man fick alltså — å det bestämdaste — inte nominera någon utan att 
denna godkänt detta. Varför? Jo, för att regeringskansliet måste behandla deras personuppgifter i enlighet 
med GDPR. Och det innefattar också mejladresser. 

En annan sak, som måhända kan tyckas vara märklig, sak var att man fick föreslå maximalt tre personer. Men 
en sak som var häpnadsväckande var att det uttryckligen stod skrivet att de som nominerades skulle ha 
”romsk kultur och språkkompetens”. Vad detta skulle innebära i praktiken framgick inte av mejlet. Därför skrev 
vi till regeringskansliet och frågade:  

”I mejlet, men inte i den medskickade promemorian, står det att endast romer med språk- och 
kulturkompetens får föreslå deltagare. Vad innebär detta rent krasst? Hur definierar ni kompetenserna?” 

Efter ett kort svar önskade vi att få ett förtydligande och svaret vi då fick var:  

” Det är ett annat sätt att uttrycka det än att man ska vara rom (då vi inte kan peka ut en etnisk grupp). Vi är 
medvetna om att romer kan sägas ha blivit berövade sitt språk (och kultur) pga diskriminering etc och 
formuleringen är lite olycklig av den anledningen. Det handlar inte att man ska kunna romani, utan säkerställa 
att det inte gemene man som nominerar. Vi omhändertar alla nomineringar från personer som identifierar sig 
som rom. ”  

Svaret är i allra högsta grad oroväckande. I Sverige råder nämligen självidentifieringsprincipen, vilket krasst 
innebär att den som anser sig tillhöra en nationell minoritet också gör det. Detta kan inte ifrågasättas eller 
avfärdas. Det betyder också att den som är barn till två personer som anser sig tillhöra en nationell minoritet 
per automatik är del av minoriteten. Den enskilde avgör alltså saken själv. Ingen annat. Punkt slut! Och till 
syvende och sist ställs inga juridiska krav eller villkor på att man ska kunna tala ett minoritetsspråk eller vara 
hemmastadd i någon särskild form av minoritetskultur. För våra läsare är det förmodligen ganska välkänt att 
Sveriges resande under 1900-talet utsattes för övergrepp som ledde till att språket och kulturen nästan 
utplånades. Otaliga barn växte upp i andra familjer än sina egna, utan sitt språk och sin kultur, och trenden 
går mot att allt färre talar våra fem minoritetsspråk. 

Så en rimlig fråga är; Varför använder regeringskansliet ens formuleringen ”språk och kulturkompetens”? 

Redaktionen

Nominering till romsk referensgrupp vid RK
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Carl Herman Erlandsson
 – spelman av resandesläkt
Bosatt i By, från By eller bara född i By? Beskeden har skiftat genom 
åren när man läst det som skrivits om spelmannen Carl Herman 
Erlandsson av resandesläkt. Klart är att han föddes torsdagen den 2 
april 1857 i Östra Strandmora i By socken, strax utanför Avesta i 
sydöstra Dalarna. 

I Östra Strandmora bodde hemmansägaren Caloander Söderström – 
”Carl Anders” försvenskat. Även han var av resandesläkt. Greta, hans 
hustru, var en buro, en bonddotter uppväxt på gården. Familjen 
Söderströms hem fungerade under en tid som fristad för släkt och 
vänner som färdades längs vägarna. Det är känt att man städslade 
släktingar och bekanta som pigor och drängar; dessa fick 
därigenom ett så kallat laga försvar. På så vis slapp de häktas för 
lösdriveri och riskera att dömas till straffarbete – kanske på obestämd 
tid. 

Det var hit som Carl Hermans föräldrar, Carl Magnus Erlandsson och 
Maria Sophia Andersdotter Kihlström, sökte sig någon tid innan förlossningen. Sannolikt reste de tillsammans 
med Carl Magnus halvbror Lars Wigardt och hans hustru – Caloanders syster – Anna Cajsa Söderström, båda 
faddrar vid dopet. För födelseboken uppgav föräldrarna Kalmar socken i Uppland som bostadsort. 

Denna notering om hans födelse är det enda bevis som finns för att Carl Herman Erlandsson befunnit sig i By. 
När familjen avsatt spår i kyrkböckerna i övrigt har det varit i Uppland, främst i Tuna, men också i Rasbo och 
Uppsala. Och det var i Tuna som Carl Herman gick i folkskola om än oregelbundet, och det var där som han 
konfirmerades.  

Fadern, Carl Magnus, hade tre barnkullar. Frånsett Carl Herman föddes alla barnen i det sista äktenskapet i 
Uppland, om man dit räknat Harbo. Som resande levde familjen ett nomadiserande liv i stor fattigdom. I 
husförhörslängderna stod fadern som valackare.  

År 1855 fick föräldrarna pass utställda av Lingonbacka pappersbruk i Järlåsa. De fick rätt att som lumpsamlare 
resa i Uppsala, Västerås, Gävle och Stockholms län. Dalarna nämndes inte där, men det finns andra uppgifter 
om att familjen vistats i olika socknar – förmodligen på besök hos släkt och vänner – under resor i landskapet. 
Ett pass från 1823 finns förresten bevarat efter Hermans farfarsfar, Erland Rumor, född 1764 i Tierp. Det vittnar 
om alla de orter nedifrån Göteborg upp till Hudiksvall som familjen under drygt två år färdades igenom. 

I tioårsåldern lärde sig Herman spela fiol av fadern, och i ungdomen spelade han till både juldanser och 
bröllop i Uppland. Men faderns uppfostran var hård: Herman agades ibland till övermått. 

Erlandsson som gammal. Bilden togs 
antagligen 1933 inför publiceringen av 

Svenska låtars Upplandsdel. 
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Precis som sin far arbetade han som valackare och lumpsamlare, men arbetstillfällena var få. Sysslolöshet, 
alkohol och olyckliga omständigheter ledde till att Herman råkade i dispyt med en bekant, hästslaktaren Karl 
Otto Wahlgren. Den retliga stämningen eskalerade och en kniv kom fram. Herman blev dömd till sammanlagt 
drygt nio års straffarbete för ”dråp av hastigt mod” samt böter. Merparten avtjänade han vid Nya varvet i 
Göteborg, resten på Långholmen.  

I Hälsingland, i Söderala hade Hermans yngre bror Anders 
August under tiden bosatt sig, och dit flyttade Herman ett år 
efter att han frigivits 1887. Ett nytt liv tog sin början: Han fick 
anställning som dräng och senare arbetare i Sandarnes 
hyvleri. Under åren som straffånge hade fiolen blivit liggande, 
men nu stämdes den åter, och han spelade ofta och gärna till 
dans. En och annan hälsingepolska måste han ha lärt sig 
under sina sex år där, även om landskapets storspelmän 
bodde längre inåt landet.  

Höger: Carl Herman Erlandsson vid 30 års ålder. 
Fotografiet är taget mot slutet av hans tid på 
Långholmens centralfängelse, någon tid innan han 
frigavs.

Ovan: Erland Rumors – Hermans farfarsfars – pass 
från 1822, undertecknat av greven Eric Sparre, 
dåvarande landshövding för Gävleborgs län. I passet 
finns alla de orter dokumenterade som familjen 
passerat från Göteborg i söder till Hudiksvall i norr 
under drygt två års tid.

Antagligen var det redan i Hälsingland som Erlandsson träffade sin blivande hustru, Maria Gustava Löfgren 
från Forsa. År 1894 flyttade han till Uppsala, till Rickomberga, där han försörjde sig som arbetare. När han ett 
år senare bosatte sig i Domkyrkoförsamlingen, flyttade hon med. Gemensamt fick de åtta barn. Maria hade 
sedan tidigare en son, och Herman hade själv två söner: Den förste dog ung, och den yngre – ”Vackre 
Herman” – hade hunnit bli vuxen. 
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Herman övergick till att arbeta som förtennare och kopparslagare, antagligen vandrande omkring med en 
handdragen kärra. Familjen flyttade 1907 till Rickomberga, till ett egnahem, där makarna blev kvar livet ut. 
Torgnygatan 7 var adressen. Idag, drygt 100 år senare, finns där en villa med swimmingpool på baksidan. 

En stor familj fick han och stråken hamnade ännu en gång på hyllan. Men kyrkoherde Nathan Söderblom – 
sedermera ärkebiskop – uppmanade honom att börja spela igen och att ställa upp i spelmanstävlingen i 
Uppsala år 1909. I tävlingen, som genomfördes inför publik, deltog Erlandsson i huvudgrupper för fiol. Vann 
gjorde August Bohlin. Tre spelmän delade på fjärde plats, Erlandsson var en av dem.  

Med hjälp av domaranteckningarna får vi veta att Erlandsson framträdde sist av alla. Överst var ordet 
”Tattarslägte” skrivet – dessutom understruket. Han spelade hela sex låtar varav tre valser. Framförandet av 
flera av låtarna berömdes med emfas: Bra!!! Utmärkt!!! Om det ankommit på antalet utropstecken hade han 
vunnit tävlingen med råge. Några egentliga noteringar om spelteknik gjordes emellertid inte. Herman fick 
betyget ab++. 

För både spelmännen och folkmusiken hade det tidiga 1900-talets spelmanstävlingar en enorm betydelse. 
För Erlandssons del medförde det inte bara en skjuts framåt: Hans låtar blev också upptecknade i Svenska 
låtar, en heder han delade med första- och andrapristagarna. Sammanlagt 17 melodier efter honom ingår, 
varav åtta polskor, fem valser, två vallåtar och två visor. Alla dessa låtar är traditionella: De har lärts ut spelmän 
emellan och på så sätt förts vidare till nya generationer. Övriga låtar i hans repertoar tycks ha gått förlorade. 

Efter tävlingen spelade Erlandsson flitigt. Längre fram lär han ha besökt Sundsvall och ska då också ha spelat. 
Så spelade han kanske till dans, på marknader eller bara för att locka kunder när han vandrade omkring med 
sin kärra. En mycket snäll karl, har en spelman i Uppland berättat. Men det har också sagts att han börjat höra 
dåligt – antagligen en yrkesskada – och så småningom fick han väl slutgiltigt lägga fiolen åt sidan. 

Carl Herman Erlandsson fick ett långt liv trots de hårda villkor under vilka han levt. Den 2 oktober 1936 gick 
han bort, 79 år gammal. Hans hustru överlevde honom med 19 år. 

* 

Jenny Emilie Pettersen, känd som ”Tater-Milla”, var 
dotter till Carl-Hermans halvsyster Helena Ulrika 
Carlsdotter. Om ”Tater-Milla”, som dog 1976, har 
Dagfinn Grønoset skrivit en biografi: Tater-Milla, 
Stor-Johans datter. Hennes stuga – på sin tid 
samlingsplats för resande – finns bevarad i Våler, 
Hedmark, och hon har också förärats en egen vals: 
”Tater-Millas vals”. (I Drabbrikan nr 7, mars 2018, 
kan man läsa Sebastian Casinges uppsats om 
fadern, ”Stor-Johan”, Karl Johan Algot Löfgren.)

https://www.drabbrikan.se/2020/12/13/drabbrikan-nr-7-mars-2018/
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Domaranteckningarna från tävlingen 1909. Det var 
Nils Andersson, huvuddomaren, som förde 
protokoll. Andersson tog initiativ till det stora 
uppteckningsarbete av svensk folkmusik som 
resulterade i ”Svenska låtar”, ett verk i 24 delar.

Om spelmän berättades det förr i tiden otaliga historier. Hos musikanterna fanns det något skrämmande som 
likväl fascinerade folk. Också om Erlandsson – fastän mer sentida – har myter kommit att omhuldas. Men då 
rena felaktigheter smugit sig in, är det hög tid att han får sitt liv återberättat med utgångspunkt från de källor 
som numera finns att tillgå. 

Lika angeläget är det att han tillerkänns sin identitet som resande, en del av den nationella minoritetsgruppen 
romer, en grupp som så länge osynliggjorts av samhället. Sedan lång tid har det rått ett stigma kring de 
resande, med följden att deras ursprung förbigåtts med tystnad.  

Denna tystnad har bidragit till att Erlandsson kopplats till en ort och ett landskap som aldrig varit någon 
hembygd för honom. Sin uppväxt tillbringade han längs landsvägarna. Det var där han hade sitt egentliga 
hem – hur hårt och otryggt det än var. 

* 

”Erlandsson har ett typiskt gammaldags spelsätt, och då han utför sina polskor framträda dessa rytmiska 
egendomligheter som äro utmärkande för i synnerhet dalaspelmännen av den äldre generationen” skrev Olof 
Andersson i Svenska låtars Upplandsdel och fortsatte: ”Hans valser, som till största delen röra sig i 
molltonarter, äro originella och tillhöra en art av denna melodiform som numera är tämligen sällsynt.” 
Andersson lade också till att Erlandsson efter sin far hade ”en rik fond av dalalåtar i sin repertoar”. 

Fadern, Carl Magnus Erlandsson, föddes 1817 i Karlskrona. Enligt gamla passhandlingar reste han som ung i 
Norge i Hedmarken, Gudbrandsdalen, Österdalen och Finnmark ända upp till Tromsö för att sedan bege sig 
ned till Moss. Som gift färdades han förutom i Norge också i Värmlands och Örebro län om man utgår från var 
barnen föddes. Även efter Hermans födelse reste han med familjen i Norge, bland annat till Sarpsborg, 
Österdalen och – två gånger – Röros. Hade han inga låtar från dessa färder? Och varifrån fick han sina 
dalalåtar? Om också Carl Magnus far Erland Erlandsson spelade är okänt, men enligt ett pass hade modern 
Sofia Katarina Lind anknytning till Järna socken i ”Fahlu län”. 

Herman hade låtar också från Uppland: En förebild där var bland andra ”Tallen” – ”Gamle Tall”, en 
gårdfarihandlare från Stavby i Alunda. Andra läromästare var Abraham Lind, kyrkvärd i Faringe, rusthållaren 
Jan Mattsson i Myssinge, skicklig på drillpolskor, samt Erlandssons släkting Karl Otto Albrektsson i Häverö, 
lumpsamlare, valackare och ”hästbotare”.  
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Lyssna på Erlandssons låtar! 

Många skickliga spelmän har spelat in låtar, främst polskor och valser efter Erlandsson – och därmed också några efter Karl 
Otto Albrektsson. Både Nelly Östlund och Olov Johansson (medlem i gruppen Väsen) har belönats med Zorns guldmärke, en 
utmärkelse som bara de skickligaste av riksspelmännen förlänas. Och Josefina Paulsson och Magnus Holmström – ”Storis” – 
har korats till världsmästare i nyckelharpa. Utrymmet medger inte att alla presenteras, men också norrmannen Ånon Egeland 
förtjänar att lyftas fram. Han medverkar på dubbel-CD:n ”Slåtter på Vandring” med låtar efter norska resandespelmän. 

FIOL. https://webbfiol.se är ett arkiv som Folkmusikens hus i Rättvik ansvarar för. Tyvärr är många låtar skyddade av 
upphovsrätt, men under ”Namn” kan man söka på Östlund och hitta fria låtar som Nelly och Folke Östlund bidragit med. 
Söker man på Tattarvalsen under ”Ord i titel/textbörjan” kan man lyssna på en variant från Floda som skiljer sig rätt mycket 
från låten som Erlandsson framförde den. Men namnet har nog lånats av Erlandssons version som antagligen döpts av paret 
Östlund. 

På Spotify kan man lyssna på mer nyinspelade låtar, men det krävs en prenumeration. Här finns en spellista C H Erlandsson. 
Den innehåller i skrivande stund 19 inspelningar av åtta olika låtar. Övriga musikströmningstjänster har nog ett magert utbud 
av svensk folkmusik, men på Youtube kan man göra fynd.  

En ovan lyssnare kanske reagerar över bruket av kvartstoner i en del av melodierna. Idag kanske man uppfattar det som 
falskt, men så spelade man förr. När dragspelen så småningom introducerades fick fiolspelmännen vackert hålla sig till hel- 
och halvtoner, gamla tonskalor försvann och moll ersattes efterhand av dur.

I och med att man tidigt tagits för givet att Erlandsson kom från By, trots att han enbart var född där, har man 
också utgått från att de flesta av hans låtar, de som inte kunde kopplas till Uppland, härrör från trakten. Men 
att de skulle ha speciellt släktskap med en tradition i Södra Dalarna är en myt. De är låtar i gammal dalastil 
utan en fast proveniens. Att valsen ”Dur och moll” kommit att kallas både ”Vals från Södra Dalarna” och ”Vals 
från By” har befäst villfarelsen. 

När Ingvar Norman uppmärksammade Erlandssons låtar och längre fram också tog med dem i sitt 
trebandsverk Låtar från Dalarnes bergslag, bidrog det till mytbildningen; ändå var det på sitt sätt förtjänstfullt. 
Normans intresse medförde att också Nelly Östlund, spelman från By men med hälsingeursprung, fick 
kännedom om dem och spred dem vidare. 

En tidig inspelning gjordes av Nelly och Folke Östlunds på en LP från 1970: Spelmanslåtar från Dalarna och 
Hälsingland, där det finns två valser och en polska, samtliga med stämmor komponerade av Nelly. Tyvärr har 
skivan inte digitaliserats, men i FIOL finns det andra inspelningar som är väl så värda att lyssna på. 

Mot sekelskiftet kom Brodd Leif Anderssons och Staffan Erikssons Låtar från södra Dalarna, där tre valser och 
en polska ingår. Inspelningar finns också av spelmän från närliggande landskap: bland dem Olov Johansson 
med och utan Väsen, Mikael Marin respektive Josefina Paulsson i olika konstellationer samt Efter Spelstina.  

Men den polska som Erlandsson hade efter sin släkting Albrektsson, den har spridits ut i världen under titeln 
”Pennknivsmördaren”, trots att det varken rörde sig om mord eller pennkniv. En annan låttitel, som inte heller 
den får poäng för respekt, är ”Tattarvalsen”. Varför inte använda Väsens namn i stället: ”Vals efter 
kopparslagaren”? 

https://webbfiol.se
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Dessa inspelningar bär alla avtryck av sin tid om än i olika grad. Nytolkningarna på nyckelharpa och altfiol är 
spännande: Vissa av Erlandssons låtar tycks inbjuda till experiment; ålderdomliga klanger tonar fram som 
minner om 1970-talets stråkharpor. De melodier som spelas är både vackra och säregna. Av någon anledning 
bär de alla titeln ”Erlandsson”.  

Hur kan det då ha låtit när Erlandsson var den som förde stråken? Det vore en välgärning om någon spelman 
tog sig an hans låtar och spelade in dem som Carl Herman själv kan tänkas ha framfört dem. Med A-bas där 
han stämde om. Kanske dubbelgrepp. ”Lätt och fort” när han spelade vals. Traditionellt samspel om man är 
flera. 

Carl Herman Erlandsson sjöng också. Det finns en andra vers till vispolskan ”Lycklig den flicka …”, en vers som 
aldrig fick komma med i Upplandsdelen. Den må vara av senare datum än själva låten, men utgör likväl en del 
av de resandes kulturarv. Och ett vittnesbörd om identitet om man så vill. 

Se på den flickan så nätter hon går  
med mörkbruna ögon och utkrusat hår. 

Ingegerd Larsson

Om artikelns författare 

- Mitt intresse för folkmusik har jag haft sedan 20-årsåldern. Jag är spelman på fiol - om än med 
många års speluppehåll. Huvudsakligen har jag ägnat mig åt dalalåtar och har varit medlem i 
Dalaföreningens spelmanslag. Min utbildning består en filosofie kandidatexamen från Uppsala 
universitet med bland annat etnologi och litteraturvetenskap, samt examen från 
Bibliotekshögskolan som forskningsbibliotekarie. Efter några yrkesverksamma år 
vidareutbildade jag mig till systemutvecklare. På senare år har jag intresserat mig för släkt- och 
lokalhistorisk forskning — främst i By socken, Dalarna — där jag har mina rötter på fädernet. Och 
det är därför jag kommit att fördjupa mig i Carl-Herman Erlandssons öde. Just nu ägnar jag min 
forskning åt en resandefamilj som verkligen var skriven i By.

Käll- och litteraturförteckning 

Sebastian Casinge har bidragit med värdefull information om Erlandssons släkt 

Centralfängelset Långholmen. Fängelsearkiv; kyrkoarkiv 
Kyrkböcker för By, Tuna, Rasbo, Uppsala, Söderala m.fl. socknar 
Nya varvets centralfängelse. Fängelsearkiv 
Svenskt visarkiv. Folkmusikkommissionens arkiv; Nils Anderssons arkiv 

Andersson, Nils & Andersson, Olof (red.) (1978). Svenska låtar 16 Uppland. 
Larsson, Sam (red.) (1909). De uppländska spelmanstävlingarna i Uppsala 7–8 maj 1909. Finns i fulltext i Libris LIBRIS (kb.se) 
Ling, Jan (1971). Svensk folkmusik: bondens musik i helg och söcken. 3. uppl. Stockholm: Prisma 
Norman, Ingvar (red.) (1977–1997). Låtar från Dalarnes Bergslag. Säter: I. Norman 
Novák-Rosengren, Ralf & Länne Persson, Marie (2012). Romanifolkets visor [500 år i Norden: muntlig sång- och vistradition]. Bo 
Ejeby Förlag; Svenskt visarkiv

https://libris.kb.se/
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Som barn lär man sig automatisk att förstå och tala det språk, eller alla de språk, man hör i sin omgivning. 

Utan lärare. Så är det inte med ett skriftspråk. Ett sådant ska man lära sig genom att läsa och skriva. Man har 

då behov av en instruktör eller lärare. Och det är inte lätt. För barn tar det ett år eller mer. Och om man har lärt 

att läsa ett språk, betyder det inte, att man kan läsa andra språk automatiskt, även om man själv talar dessa 

språk.  

Det finns olika typer av skrift. Några använder sig av bilder av begrepp, såsom kinesiskans tusentals tecken 

eller piktogram. Andra språk skriver man bara med konsonanter (hebreiska, arabiska). Dt r fktskt nt s svrt sm 

mn knsk trr. (Det är faktiskt inte så svårt som man kanske tror). I andra språk används stavelser, som indiska 

språks olika typer av skrift: ett skrivtecken innehåller både en konsonant och en vokal, till exempel ka. I Europa 

använder alla språk alfabetiska skriftsystem som både har vokaler och konsonanter, där man skriver varje 

konsonant och varje vokal — alltid var för sig. 

Idén i ett alfabetiskt skriftspråk är att varje skrivtecken motsvarar ett språkljud. Men det är faktiskt sällan att det 

är så i praktiken. Dessvärre. 

Talspråk ändrar sig fortaren än skrift.  

Det är två faktorer, som har bidragit till, att skrivsätt (ortografier) av många alfabetiska språk inte är optimala, 

och att många ortografier (standardstavningar) befinner sig långt från att en bokstav motsvarar vart språkljud. 

För det första använder skandinaver ett alfabete som historiskt har använts till latin. Latin har dock relativt få 

språkljud, och det latinska alfabetet har därför inte tillräckligt många bokstäver för att täcka ljuden i andra 

språk. Därutöver är skrivsätten för svenska, norska och danska utvecklade för många hundra år sedan, och på 

den tiden talade man inte som man gör idag.  

Det betyder, att alla nordiska språk har bokstäver, som skrivs, men som inte uttalas, och bokstäver som uttalas 

på olika sätt, samt språkljud, som skrivs på olika sätt. På danska uttalar man till exempel idag bokstaven som 

skrivs <g> på tre olika sätt i orden bage, bagværk, bagt (de låter som /j/, /w/ och /k/): /baje, bawt och bakt/. 

Men för några århundrade sedan uttalade man fortfarande <g> på samma sätt. Och man uttalar i dag orden 

bære (bära), bærer (bär), bæger (bägare) på samma sätt, men orden har olika betydelser, och en gång 

uttalades de också olika. Talspråk ändrar sig fortare än skriftspråk.  

Att utveckla skrift till minoritetsspråk 
med romani som exempel 

Av Peter Bakker, lektor på Institutet för Kommunikation och Kultur, 

Lingvistik, Århus Universitet
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Latin hade bara fem vokaler och 15 konsonanter, och det var i stort sett lika många bokstäver som det var 

språkljud. Men om man ska skriva ett språk som danska med sina 14 till 44 vokaler, eller norska med sina 19 

konsonanter eller svenska som har minst 27 språkljud, vad gör man då? Olika språk har olika lösningar. Några 

har lagt till bokstäver, som i Norden med <æ, ø> och isländska och färöiskan <ð>. Man kan också modifiera 

en existerande bokstav, som i svenskan och norskan <ö, ä> eller <å> som också danskan har, eller <ç> på 

franska, eller <č, ć, ž, š> för språk från forna Jugoslavien.  

Man kan också skriva ett språkljud med två bokstäver, till exempel <sj>, <tj>, <ng>, som alla låter som ett ljud. 

Och många germanska språk gör något dessutom något underligt: man kan indikera olika vokalljud genom 

att sätta till en konsonant, som på danska gede/gedde, søle/sølle, hvile/ville. På svenska gör man det också, 

som i säten och sätten, eller liga och ligga. Skillnaden i vokalerna ä och i är, att den är lång i den första och 

kort i den andra, men t/tt och g/gg låter likadant oavsett om man skriver en eller två.

  

Ortografin för det mest kända utländska språket, engelskan, är än mindre transparent än danskan. Ett välkänt 

skämt är, att man säger att det engelska ordet för ”fisk” i realiteten skrivs som ghoti (gh som i enough, o som i 

women, ti som i nation, blir fish). Samma bokstäver uttalas på olika sätt, och därför vet man endast delvis, hur 

ett okänt ord uttalas. Ibland säger man om språk som danska och engelska, att de har ”djupa” ortografier, för 

att de är så inkonsekventa, och därför svåra att lära. Lyckligtvis har vi också det finska språket i Skandinavien, 

som är mycket ljudnära. Det är nästan precist, med en bokstav för ett språkljud. 

Skriftspråk med dialektal mångfald 

För språken finns det också en utmaning kopplad till dialektal mångfald. De flesta språkgemenskaper har ett 

skrivsätt, men Norge har två. Valet av skriftspråk för hela språkgemenskapen skulle kunna vara inspirerat av en 

viktig bok (till exempel en religiös bok som Bibeln), påverkat av en inflytelserik boktryckares val, och ofta har 

också huvudstadens språk blivit norm. Dialekttalare lär sig att skriva på ett skolspråk, som blir standardspråk. 

Man undervisar inte i deras dialekt, och i några fall blir man också uppmuntrad till att tala standardspråket 

(dock inte i Norge). 

Hur ska små språk i Norden bäst skrivas? Här kan man tänka på inhemska språk som samiska och språk, som 

har talats här i århundraden som jiddisch och romani, men också nya invandrarspråk som turkiska eller 

italienska. För några språk har man nyligen utvecklat ett eller flera skriftspråk, för andra stäcker sig 

skriftspråket flera århundraden tillbaka. I det följande fokuserar jag på det två första, i synnerhet romani.  

Romani är särskilt intressant i den nordiska kontexten, för språket är erkänt som minoritetsspråk i Finland, 

Sverige och Norge (men inte i Danmark). Romani har därutöver inte någon standardiserat talspråk, och inte 

heller ett standardiserat skriftspråk. 
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Vad kan man då göra?  

Romani är speciellt på grund av de olika dialekter som finns, delvis för att många romanitalare i Norden 

kommer från olika länder med olika skrifttraditioner. Språkljuden, som man skriver som /ʃ/ i det internationella 

fonetiska alfabetet skrivs som <sh> i engelskan, <ch> på franska, <sch> på tyska, <š> på serbiska/kroatiska/

bosniska, <sj> på danska och norska, och på svenska har man hela 13 olika sätt ⟨ch⟩, ⟨g⟩, ⟨j⟩, ⟨sch⟩, ⟨sh⟩, ⟨si⟩, 

⟨sj⟩, ⟨sk⟩, ⟨skj⟩, ⟨ssi⟩, ⟨ssj⟩, ⟨stj⟩, ⟨ti⟩. Allt detta för att latin saknar detta språkljud, och andra språk därför måste 

finna sina egna sätt att skriva ljudet. 

Människor, som har lärt sig att skriva ett språkljud på ett bestämt sätt, tycker ofta, att det är det bästa sättet. 

Utvecklingen av ortografi är därför ofta förbundet med stärka känslor hos den, som talar minoritetsspråk. 

Några ser gärna, att ett minoritetsspråk ska stavas så mycket som möjligt som majoritetsspråket, även om 

denna förebild är inkonsekvent och därför dålig. Andra föredrar, att deras språk i stället ska skrivas 

annorlunda än andra kända språk, med några särskilda bokstäver. Folk med en lingvistisk bakgrund föredrar 

som regel ett transparent system, där varje språkljud alltid skrivs med samma skrivtecken. Men även här finns 

utmaningar. På tyska skriver man till exempel <Hund/ Hunde>, även om bokstaven <d> uttalas som /t/ eller /

d/: /hunt, hunde/. Engelskans <p> låter som /p+h/ i <pot>, men som p i <spot>. Därutöver kan man tänka på, 

hur lätt det är att skriva de valda bokstäverna på ett tangentbord. Det är därför i princip bäst att undvika 

speciella, språkspecifika bokstäver i ny skrift. Skandinaviska tangentbord, på datorer eller mobiltelefoner, har 

ofta några speciella bokstäver, som man inte har på spanska eller franska.  

Kort sagt sätter det en del motstridiga principer i spel. Traditionsbundna människor drar mot ett skriftsystem 

för ett ”nytt” språk som ligger nära ett annat språk. Separatistiskt inställda och innovativa personer inspireras 

ofta av det mer exotiska. Mer vetenskapligt lagda föredrar ett transparent och konsekvent system.  

Alla språk har också olika dialekter. Och om det inte fanns ett standardspråk, skulle inte alla författare skriva 

på samma sätt.  

Ett standardskriftspråk betyder ofta, att talspråken och dialekterna närmar sig det generella talspråket. Romani 

är lite speciellt här, eftersom det inte finns ett skriftspråk, som alla använder. Ibland talar man dock om 

”standard romani”, som är ett system designat av fransmannen Marcel Cortiade, men bortsett från 

skolsystemet i Rumänien och delar av Kosovo och några individuella författare i Frankrike, har det inte använts 

brett. 

Det finns inget undervisningsdepartement eller en internationell akademi för romani, som kan fastslå 

bestämda skriftsystem för romani-talande skolelever. Att skriva på romani är en typisk bottom-up process: folk 

har prövat något på sina telefoner eller sina datorer, och nya skriftnormer uppstår som regel ganska fort. I 

internationell kommunikation kan man också observera, att dessa improviserade skriftsystem anpassas till 

varandra.  

Romani har skrivits med det latinska alfabetet (med modifikationer), grekiska, ryska/kyrilliska och till och med 

arabisk/persisk skrift i Iran. I några områden har man valt det latinska alfabetet, även om landets språk skrivs 

med kyrilliska bokstäver, eftersom man då känner att man är en del av en internationell nation av romani-
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talare. Så är det exempelvis i Bulgarien och Makedonien. En produktiv författare i Danmark, Kosovo-födde 

Selahetin Kruezi, har designat ett skrivsätt för romani som är helt utan diakritiska tecken, men det används inte 

brett. För finsk romani har man designat ett skriftsystem, som i huvudsak följer finskan, ett förståeligt och 

förnuftigt val, då det talas vid sidan av finska både i Finland och Sverige. Svensk och norsk romani, som talas 

av människor som härstammar från den första vågen av romani-talande invandrare till Skandinavien på 1500-

talet, har utvecklat sig till ett språk, där romani-ord blandas med (dialektal) svenska eller norska, och här 

använder man en norsk- eller svensk-baserad skrift — också detta ett förnuftigt val. 

Den internationella utvecklingen för romani i tryckta verk visar sig vara påverkade av skriftsystem utvecklade i 

Tjeckien/Slovakien och forna Jugoslavien. För romani ligger utmaningarna mest i konsonanterna, i dialektal 

mångfald, och en bakgrund med många olika alfabeten i olika länder. Där man har valt att följa den slaviska 

traditionen med modifierade konsonanter som <š> och <ž>, där man har ändrat en existerande bokstav för 

att indikera ett språkljud, som inte finns på latin. Därför skriver man på romani džukel för ”hund”, framför 

giuchel på italienska eller dzjoekel på holländska eller jookel på engelska, för något som uttalas likadant. 

Texter producerade i Sverige och Norge använder också detta skriftsystem för olika romani-varieteter. 

Varför är ett skriftspråk nödvändigt? 

Romani är ett tämligen välbevarat språk, men inte alla minoritetsspråk i Norden förs över till nya generationer. 

Det ska sägas, att för alla språk är den muntliga användningen viktigare än den skriftliga. Men om man har ett 

skrivsätt som man kan sprida via medier (tryckta såväl som digitala) och skolor, kan det bidra till 

språkbevarande, höjd prestige för minoritetsspråket och en positiv självbild för minoriteten. 

För de, som arbetar med minoritetsspråk och utveckling av ortografier, är det några viktiga saker att minnas. 

Språkets talare vill själva ha kontroll över, hur deras skriftspråk ser ut, och det är ofta bra på att själva spontant 

utveckla en skrift sitt språk, när de har lärt att skriva ett majoritetsspråk. Det kan dock rekommenderas att 

också konsultera lingvister, om det inte finns några i minoriteten, som har erfarenhet av att utveckla skrift, och 

som känner till sätt att skapa ett alfabet på, som är så transparent och konsekvent som möjligt.  

*
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Begravning av romanifolk i Sverige 1622- 1965

Nyligen visades SVT-produktionen Det romska minnet i nio delar på tv, när jag tittade på ett av dem 
förvånades jag över ett uttalande kring begravningar, som för mig lät väldigt konstigt. Den kritik jag har mot 
detta riktar sig inte mot programledarna, Salamanca och Dušan. Jag tyckte de gjorde ett bra jobb framför 
kameran. Erland Kaldaras, som var den som uttalade sig om begravningar, känner jag igen från en mängd 
sammanhang. Han verkar många gånger ha fått en slags roll som sakkunnig eller talesman när det kommer till 
frågor som rör de svenska kalderasha-romerna och deras historia. Jag känner inte honom, men vad jag 
förstått är han föreningsföreträdare och aktivist, inte forskare eller historiker.  

Min erfarenhet är att det inte är alltför ovanligt att man kan höra romska aktivister påstå saker som inte går att 
kontrollera. Ibland är det saker som kommer från förlegad litteratur eller så upprepas andras tidigare 
påstående. Om man har lyssnat på äldre personers berättelser, vilket jag också har, men utan att reflektera 
och ifrågasätta, så finns det en risk man tror sig veta att något var på ett särskilt sätt. I själva verket var det 
kanske inte alls så som det har berättats och därför kan man egentligen inte lasta den som tror sig berätta om 
historien utifrån vad man hört. Förmodligen tycker man sig göra något gott genom att återge vad man tror sig 
veta.  

Kritiken måste därför riktas mot SVT, som har ett ansvar att källkritiskt granska det som framförs i TV-rutan. 
Produktionen har en ansvarig utgivare och man har haft en projektgrupp för produktionen. Min mening är att 
de borde ha varit mer noggranna med sina val av påståenden som hamnade i slutproduktionen. Vad enskilda 
personer säger är kanske inte så lätt att styra, men påståenden och hörsägen får inte tolkas som fakta och 
källor. I annat blir det som här — ett okontrollerat påstående som uppfattas som fakta. Själva uttalandet som 
jag ifrågasätter löd så här: 

”Här i Sverige så, fram till, ja mitten på 60-talet, så begravdes man ju fortfarande i diken på åkermarker. Svenska 
kyrkan var ju stängd för romer och därmed även kyrkoplatserna. Och därför så tror jag många romer 
kompenserar, en värdig begravningsplats helt enkelt. Att slänga sin far i ett dike och sen lämna det diket och 
aldrig mer få återse den platsen…ja det går inte att beskriva egentligen.”1  

Utifrån såväl mina egna som andras efterforskningar stämmer uttalandet inte överens med den bild historiska 
källor ger. Ja, faktiskt kan var och en söka på de för svenska kalderasha-romerna kända efternamn på 
webbsidor där gravplatser är sökbara, exempelvis svenskagravar.se. Då blir man fort varse att många 
bortgångna ur denna romska grupp har begravts på svenska kyrkogårdar sedan de anlände till Sverige i 
slutet av 1800-talet. Påståendet i programmet är förmodligen i grund och botten baserat på ärkebiskopen 
Laurentius Petris påbud från år 1560, vilket gjorde gällande att svenska präster inte skulle döpa eller begrava 
”tattare”. Den som bröt mot påbudet skulle straffas. Först i och med 1686 års kyrkolag blev det lagligt för 
präster att döpa och begrava ”tattare” i Sverige. Trots det finns det flera kända källor som vittnar om att präster 
trots förbudet kunde begrava romanifolk. En källa från 1622 berättar att en präst vid Åls socken i Dalarna 
begravde en ”tattare” mot betalning. För sitt brott mot 1560 års påbud blev han sedan bötfälld av kyrkans 
konsistorium.2 Detta är långt från det enda belägget för att präster befattade sig med ”tattare”/”ziguenare” 
före år 1686. 

1 Det romska minnet. Del 9. SVT. Publicerat på SVT-Play 2022-03-28. https://www.svtplay.se/video/34646603/det-romska-minnet/
det-romska-minnet-sasong-1-avslutning?info=visa.  
2 Den nationella minoriteten Romer i Dalarna i fyra sekler. 2021. Sidan 9. Sebastian Casinge. Uppgiften om begravningen 1622 
kommer ursprungligen från släktforskaren Stefan Jernberg. 

http://svenskagravar.se
https://www.svtplay.se/video/34646603/det-romska-minnet/det-romska-minnet-sasong-1-avslutning?info=visa
https://www.svtplay.se/video/34646603/det-romska-minnet/det-romska-minnet-sasong-1-avslutning?info=visa
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Det finns inte särskilt många belägg för att avlidna ”tattare”/”ziguenare” begravdes i diken, skogar eller på 
åkermarker efter 1686. Däremot vimlar det av källor som vittnar om att de flesta av våra förfäder faktiskt 
begravdes på kyrkogårdar. Men det var som regel i gravar som sedan glömdes bort och ersattes av nya, 
såsom man gör på kyrkogårdar i Sverige med jämna mellanrum. Det har alltså varit i stort sett samma villkor 
som gällt för alla andra människor, från de flesta samhällsgrupper. Den enda skillnaden kan ha varit att 
människor ur olika samhällsklasser eller stånd blev begravda på olika områden.  

Många källor berättar på att bortgångna ”tattare”/”ziguenare” placerades i gravar intill kyrkogårdsmuren eller 
i kyrkogårdens utkanter. Men trots detta finns det en och annan historia, någon som jag själv hört från äldre 
resande, som handlar om att någon avliden person har begravts på någon avsides eller hemlig plats i en 
skog. På platser som bara de äldre med direkt kännedom om platsen i fråga kunde peka ut. Enligt vad jag kan 
erinra mig handlade det i så fall om enbart dödsfall till följd av situationer där man absolut inte ville blanda in 
myndigheter, oavsett om det var på grund av ett olycksfall eller en våldsam konflikt. Detta var i sig inte så 
konstigt eftersom historiska rannsakningsprotokoll tydligt visar att ”tattare”/”ziguenare” konsekvent 
misstroddes av myndighetspersoner. I Allan Etzlers avhandling Zigenarna och deras ättlingar i Sverige (1944) 
finns en sådan muntlig historia nedtecknad. Etzlers intervjuobjekt, som har anonymiserats med bokstaven ”B”, 
berättar om en våldsam konflikt mellan två familjer. En som slutar med att fyra personer mister livet. De skulle 
alla ha begravts i en skog där händelsen utspelade sig. 

Men hur var det då med den grupp som SVT:s Det romska minnet handlade om? Den kalderasha-romska 
gruppen i Sverige. Blev deras avlidna begravda i diken på åkrar? En rad för mig kända källor pekar tvärtom på 
att de fick värdiga och kyrkliga begravningar, från att de kom till Sverige. Ett exempel rör en man som kallades 
Georges Danomb. Han verkar ha varit en av de äldsta personerna bland de första kalderasha-romerna som 
kom till Sverige i slutet av 1800-talet. På sensommaren år 1878 skrev man i svenska tidningar om hans 
begravning vid Eds kyrka i Västervikstrakten. Begravningen ”skedde efter protestantisk ritual, ehuru den 
aflidne var katolik”.3 Fem år senare, år 1883, kallas Danomb i en annan tidning för Daicond, vilket förefaller 
vara samma som namn som Daikon eller Taikon.4 

En annan känd kalderasha-rom i Sverige som fick sin begravning omskriven och dokumenterad i tidningar var 
Bomba Demetri. Han var förmodligen den mest omskrivna personen ur denna grupp under 1870-1880-talet. 
När han gick bort år 1887 sades han vara 55 år gammal.5 Med största sannolikhet var han född i Ungern. 
Detta eftersom hans bror Giovanni/ Johan sade sig vara född i Budapest 1843.6 Bomba begravdes på 
kyrkogården i Ludvika ”under tillopp af en stor mängd åskådare”.7 

Förutom dessa två exempel finns det flera kalderasha-romer vars begravningar har omskrivits i tidningar 
under 1900-talet. Flera av dem skedde på den katolska begravningsplatsen i Stockholm. En av dem var Kori 
Taikon, som var stamfader till många av dagens så kallade svenska-romer eller svenska kalderasha-romer. När 
han begravdes år 1932 skrev flera tidningar om begravningen. Bland dem Dagens Nyheter.8 

  
3 Tidning För Falu Län Och Stad 1878-08-17. Egen kröningssalfva. Osignerad. 
4 Västerviks Veckoblad 1883-01-27. Episod ur zigenarens lif. Roli. 
5 Ludvika kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker. F:3 1884-1894. 
6 CH Tillhagen. JOURNAL OF THE GIPSY LORE SOCIETY. 1949. Gipsy clans in Sweden. Sidan 23. 
7 Den nationella minoriteten Romer i Dalarna i fyra sekler. 2021. Sidan 24. Sebastian Casinge. 
8 Dagens Nyheter 1932-04-22.  
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Författaren, sångaren och debattören Hans Caldaras skriver också om kalderash-romska begravningar i sin 
bok från 2002. Hans mormor begravdes i Malmö 1957 vid något som enligt honom själv hade en kortege 
som påminde om en ”kunglig begravning”.9  

Den så kallade zigenarutredningen från 1954 handlade främst om att utreda kalderasha-gruppens situation 
när det gäller bostäder etc. Men det finns även ett avsnitt i Zigenarfrågan från 1956, skrivelse om själva 
utredningen, som tar upp ämnet begravningar. Dock handlar det mesta om seder men det står inget om att 
gruppen inte fick begravas. Utöver det finns ett stycke om att påkostade kistor var av stor vikt.10 

Vid sidan av resande och kalderasha-romer fanns egentligen inga andra romska grupper i Sverige, förutom 
några enstaka familjer från finska romanifolk, från den så kallade kale-romska gruppen. Det finns heller inga 
belägg för att de grävde ner sina äldre i diken, varken i Finland eller i Sverige. Inte heller att någon av staterna 
uppmanade någon till detta. I den finska databasen Hiski kan man hitta över 1 500 anteckningar om dop, 
vigslar och begravningar av finska romanifolk. Både efter och före 1809, då Finland var svenskt.11 Ett exempel 
på finska romer i Sverige är Herman Alexander Långström som föddes 1842 och sades vara från Rantsila i 
norra Finland.12 När han tragiskt frös ihjäl utanför Gällivare år 1921 skrevs en tidningsartikel som rapporterade 
om hans öde. Artikelförfattaren riktade kritik mot att polismyndigheten inte hade tagit hand om så gamla 
personer.13 Däremot finns det inget som pekar på att Långström inte fick bli begraven på samma sätt som 
majoritetsbefolkningen. 

Sammanfattningsvis vill jag hävda att det inte fanns någon politik eller några lagar sedan år 1686, som hindrat 
romanifolk att begravas på ett normalt sätt i Sverige. Förvisso har sannolikt någon lokal präst i Sverige varit 
motvillig till att begrava avlidna ”tattare”/”ziguenare” och därför gjort det i kyrkogårdens utkanter. Att gemene 
man idag kan tro det motsatta, att de konsekvent förvägrades en kyrklig begravning, är inte så konstigt. 
Kunskap och verklighet har en tendens att fly populära forum, men enligt min uppfattning borde SVT, som är 
skattefinansierad public service, inte begå misstaget att publicera okontrollerade påståenden. Främst 
eftersom det enligt min uppfattning riskerar att stärka fördomar om och mot romanifolk, istället för att 
motverka dem. Att motverka fördomar gör man genom att sprida uppgifter som är kontrollerade och styrkta. 

Arvid Bergman 

9 Hans Caldaras. I betraktarens ögon.Prisma 2002. Sidan 146-147. 
10 ZIGENARFRÅGAN. Betänkande angående 1954 års zigenarutredning. Tryckt 1956 Framtiden AB. Sidan 126.  
11 De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Atlantis 2015. Red. Panu Pulma. Sidan 79. 
12 Gällivare kyrkoarkiv. Död- och begravningsböcker. F:5 1918-1923. 
13 Norrskensflamman 1921-02-28. Den gamle hittades död på landsvägen. Osignerad.

Begravning av Josef Cori Taikon (Deikon) 
på Katolska begravningsplatsen i 
Stockholm 1924.  
Foto: Från Söderhamns tidning 
1924-07-19, fotograf okänd.
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Den tvättäkta mytomanen
Hej alla resandevänner,  

Nu ser vi fram emot en ljus och fin tid med allt gott den för med sig. Den här gången tänkte jag skriva 
om en märklig, bisarr och tragisk historia. En som jag fick uppleva när jag var ganska ung, på 60-talet. 

Den handlar om min dåvarande vän Bosse, som var en underbar vän och kamrat. Han var mycket trevlig, 
sällskaplig och alltid munter, men visade sig efterhand att han också var väldigt oförsiktig med 
sanningen. I själva verket blev min bekantskap med honom också min första kontakt med en tvättäkta 
mytoman. För det visade sig att Bosse var en person som hade en sjuklig benägenhet att ljuga och 
förvränga verkligheten. Oavsett vad han talade om. 

När jag träffade Bosse för första gången så påstod han att han kom från en väldigt förmögen tysk släkt. 
Någon i hans familj hade gått bort och han väntade på ett arv som var enormt stort. Enligt honom 
handlade det om ett mångmiljonbelopp i den dåvarande tyska valutan D-mark. För att styrka sitt 
påstående hade han införskaffat en massa dokument som föreföll vara utställda av en tysk advokat. I 
dokumenten stod att detta jättebelopp skulle betalas ut om några månader. För att ta emot pengarna 
behövde Bosse ha ett särskilt slags svenskt bankkonto. Ett sådant han var tvungen att öppna. Då av den 
enkla anledningen att pengarna skulle kunna överföras på ett snabbt, smidigt och säkert sätt. 

Tillsammans gick vi till en stor bank och visade dokumentationen från den tyska advokaten. Den stora 
traven med stämplade och underskrivna papper styrkte den kommande överföringen. Bosse bjöds in till 
bankdirektören och fick ett konto öppnat. Banken var självklart glada över att ha fått en sådan stor kund 
som Bosse. När vi skulle gå därifrån bockade och bugade bankdirektören när han tackade och tog 
Bosse i hand, och än en gång hälsade honom välkommen som kund. 
Då passade Bosse på att fråga om han, i avvaktan på det stora mångmiljonbeloppet, kunde få ett litet 
lån. Ett på 10.000 kr i fickpengar var vad han behövde. I sammanhanget var 10 000 kr en struntsumma, 
men i ett annat sammanhang var det en ansenlig summa som man kunde köpa en ny bil för. 
Bankdirektören kunde inte annat än att bevilja lånet på stående fot. På vägen ut ur banken fick Bosse 
hämtat ut 10 000 kr i kassan.  

Vid den här tiden hade jag och min far väldigt bra kontakter på större bilfirmor och husvagnshandlare 
runtom i Mellansverige. Vi var ganska välkända och välrenommerade, och det luskade naturligtvis min 
vän Bosse ut. Han förstod att vårt goda anseende var något han skulle kunna dra nytta av. 
Mig utnyttjade han totalt. Jag ordnade med så att han fick köpa både en ny bil och en ny husvagn på 
kredit hos handlare. De gav honom ekipaget för att de såg min bekräftelse av Bosses stundande arv 
som en garanti på att det var sant. Så att ge kredit på några tusen åt en karl som väntade ett 
inkommande arv på 28 miljoner var ganska enkelt. 
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Bosse hade också lovat mig en rejäl slant när 
väl pengarna kom in på kontot, vilket ju 
gladde mig, och sporrade mig, lite för mycket. 
Tiden gick, men inga pengar kom. Bosse var 
väldigt noga med att besöka banken för att 
kontrollera saldot på sitt konto, varje dag. Så i 
min enfald förstod jag inte att allt var en stor 
lögn, och att bubblan skulle spricka. 

Bilfirmor och andra fordringsägare började 
höra av sig och undra var deras pengar tog 
vägen, men Bosse hade lätt att förklara bort 
sig. Så allt rullade på och alla inblandade bara 
väntade, och väntade. 

Tiden gick och gick men ingenting hände och 
efter han började de inblandade kreditgivarna 
att bli alltmer oroliga. En stor bilfirma i 
Stockholm hade en mycket påstridig kamrer 
eller revisor. Han ville få kontakt med den 
tyska advokat som hade hand om det stora 
arvet, men än en gång lyckades Bosse tala sig 
ur situationen. Han förklarade sig med att 
pengar var på väg och skulle finnas på hans 
konto om högst 14 dagar. 

Bosse fick plötsligt för sig att han ville köpa en travhäst, på samma premisser, men min magkänsla sade 
mig att något började bli riktigt konstigt. Bosse var ostoppbar och gick på i ullstrumporna och ville göra 
fler och fler investeringar med sina fiktiva pengar. 

Dagen för att pengarna skulle finnas på ”storfräsaren” Bosses konto började närma sig och oron bland 
alla inblandade steg i taket och förväntningarna var väldigt stora. Människor hörde av sig till mig och 
sade; Tänk om det inte kommer några pengar? Vad gör vi då? Jag hade svårt att svara på dessa frågor 
från alla håll och situationen började bli väldigt pinsam. En och annan kreditgivare började bli 
förbannad och situationen kändes hotfull. Man skulle kunna säga att nu vart det ”skarpt läge”. 
Så en morgon när Bosse skulle hämta mig i sin fina bil, så kom han inte. Han hörde inte av sig under hela 
dagen, vilket var mycket märkligt. Inte heller nästa dag och inte heller dagen därpå hörde han av sig. 
Folk blev alltmer irriterade och ville ha sina utlovad pengar. Jag sökte honom med ljus och lykta på alla 
de ställen vi besökt och där jag visste att han brukade vara. När jag förstod att han inte ens hade besökt 
banken på flera dagar blev jag riktigt orolig. Det var som han hade gått upp i rök. Bosse var försvunnen. 

Den välkända notoriska 1700-talslögnaren Baron von 
Münchhausen, som bland annat påstod sig ha ridit på en 
kanonkula. Teckning av Gottfried Franz från Wikimedia

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Gottfried_Franz_-_Munchhausen_overriding_a_cannon-ball.jpg
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Några dagar senare ringde telefonen. Det var en karl som presenterade sig som överläkare på 
Linköpings psykiatriska klinik, vilket jag förvånades över. Det hade nu gått upp för mig att Bosse ljög hej 
vilt, och jag var därför väldigt misstänksam. Så jag bad om hans nummer, så att jag kunder ringa tillbaka. 
Faktum var att det visade sig stämma. Karlen ringde från Linköpings psykiatriska klinik och var överläkare 
där. Han frågade om jag kände Bosse, och jag svarade, Ja. Då fick jag veta att Bosse nu fanns på 
sjukhuset för vård. Han hade psykiska problem och självmordstankar. 

Jag berättade då hela historien med det tyska arvet och alla kreditköp för läkaren och sade att jag aldrig 
ville se honom mer. Läkaren sade att han förstod mig, med tanke på alla problem han ställt till för mig 
och andra. Sedan berättade han att jag råkat ut för en äkta mytomanen. Det han gjort var mytomanens 
typiska sätt att manipulera sin omgivning. Och mytomanen lyckas nästan alltid, en tid. 

Det tog lång tid för att ställa allt till rätta, och det ställde till mycket besvär. Alla saker Bosse köpt med 
hjälp av sina lögner återbördades så småningom till sina rättmätiga ägare, som tur nog var de mycket 
mer förstående än man kunde förvänta sig. Genom vårt idoga arbete med att samla ihop alla saker 
Bosse köpt på kredit och lämna tillbaka dem kunde vi behålla vårt goda rykte. 

Efter ett halvår fick jag höra att Bosse tagit sig själv av daga, stackars människa tänkte jag och tyckte 
plötsligt synd om honom. 

Sedan tänkte jag, var detta kanske också en lögn? 

Var det kanske som MarkTwain sade: ”Ryktet om min död är betydligt överdriven”? 

Tack för den här gången! Jag hoppas att Ni tyckte om min lilla historia, som var helt sann och gör sig 
påmind av saker jag hör och ser omkring mig idag. Inte minst på sociala medier.  

Jag önskar Er alla resandevänner en trevlig fortsatt sommar. 

Hans Gyllenbäck-Berg
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I Jönköpingsposten den 14 maj 1853 finns en något udda notis införd under rubriken ”Uphittadt”. I notisen 

sägs att ”skolpilten ”och ”ziguenaren” Ahlqvist funnit en pennkniv på stora gatan i stadsdelen Öster i 

Jönköping. Kniven kunde återfås av den rätte ägaren mot beskrivning.  

Den ärlige pojken kan identifieras som Johan August Ahlqvist. Johan Augusts familj hörde till kände 

resandesläkter som Hellbom Lindgren, Rolin, Klarin med flera. Flera av hans förfäder hade under 1700-talet 

deporterats till Norge och Pommern, men återvänt till Sverige. 

Vid samma tid som Johan August gick i skola i Jönköping fick också hans mor och två av hans äldre systrar 

undervisning. Men deras skola var Göteborgs kronospinnhus där de var intagna på två års tid för 

försvarslöshet. Av spinnhusrullan framgår att Johan August och tre yngre systrar då befann sig på Jönköpings 

fattighus. Detta är säkerligen förklaringen till varför Johan August gick i skola: som intagen på fattighuset 

nåddes även han av folkskolereformen 1842. 

I ett förhör i Västmanland 1862 berättade Johan Augusts syster att hon under sin tid i Jönköpings arbetshus 

varit barnpiga hos en snickare vid Repslagaregatan i förstaden och arbetat vid Jönköpings tändsticksfabrik. 

Därefter hade hon inte haft någon fast hemvist utan ständigt varit på vandring i landet tillsammans med sin 

moder. Hon antog att hennes bror - det vill säga Johan August - fortfarande befann sig i Jönköping. Hans 

vidare öden är för mig okända. 

Dessa korta glimtar ur familjen Ahlqvists liv är exempel på att de resande inte levt ”utanför samhället”. De har 

tvärtom, som alla andra, varit en del av detsamma och påverkats av dess förändringar. Visserligen blev 

resandefamiljerna ofta kategoriserade som ”tattare” och ”zigenare” - Jönköpings provinsialläkare Sven Erik 

Sköldberg skrev exempelvis om Johan Augusts systrar att deras utseende och mörka ansiktsfärg ”vittnande 

om en temligen oblandad zigenarerace”. Men som intagen på fattighuset fick Johan August, liksom andra 

svenskar, undervisning i enlighet med folkskolereformen 1842. På liknande vis påverkades de resande av 

Om den ärlige ”skolpilten ziguenaren Ahlqwist” 
och de resande som en del av Sveriges historia
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reformer inom fångväsendet och fattigvården. På tukt- och spinnhus och olika typer av arbetsinrättningar 

placerades försvarslösa för kortare eller längre perioder och deras arbetskraft användes på det sätt som 

ledningen fann bäst. På så vis kunde även de resande beröras av samhällsförändringar som industrialismen 

och den gryende globala handeln, som Johan Augusts syster Sofia Magdalena när hon arbetade på 

Jönköpings tändsticksfabrik, på sin tid den ledande tändsticksproducenten i världen. 

         Sebastian Casinge

Jönköpings tändsticksfabrik där Sofia Magdalena Ahlqvist en tid 
arbetade. Ur Sveriges industriella etablissementer (1872). 

I samband med att familjen Ahlqvist dömdes för försvarslöshet 1851 besiktigades Johan 
Augusts systrar av Jönköpings provinsialläkare Sven Erik Sköldberg. I sitt utlåtande beskrev han 

deras utseende och mörka ansiktsfärg ”vittnande om en temligen oblandad zigenarerace”. 

 Källor: Jönköpingsposten den 14 maj 1853. Göteborgs kronospinnhus, DIIId:1. Västmanlands landskansli II, AIa:12, den 29 augusti 
1862. Justitierevisionen, besvärs- och ansökningsmål den 23 juli 1851. Denna text är en bearbetning av en berättelse som först 
publicerades i april 2022 inom projektet "Lära om arkivet” (drivet av Designarkivet i Pukeberg med stöd från Statens kulturråd och 
Region Kalmar Län), https://laraomarkivet.se/johan-august-ahlqvist/
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I januari månad 2019 publicerade jag en krönika på webbplatsen minoritet.se. Med anledning av krönikans 

angelägna innehåll och ämne väljer jag att låta publicera den på nytt här i Drabbrikan, i oförändrat skick 

såsom texten står där den först publicerades. Krönikans titel är ”Den ’röda rådens’ vara eller icke vara” och i 

den resonerar jag kring identitet.  

Den uppmärksamme läsaren kommer att lägga märke till att det i texten förekommer en uppgift om att 

begreppet ”rom” kan betyda ”människa”. Detta har i olika sammanhang i Sverige genom åren ansetts 

vedertaget. Under det senaste decenniet har denna uppfattning dock kommit att ändras och alltfler inom den 

romska människorättsrörelsen framhäver numera att begreppet "rom" enbart betyder "romsk man" samt 

"make". Begreppets feminina motsvarighet är "romni" vilket betyder "romsk kvinna" samt "maka". Denna text 

är för kort för att rymma en mer omfattande redogörelse för just denna språkfråga. Nu liksom då jag först 

publicerade krönikan överlåter jag åt språkforskningen att fördjupa sig i detta spörsmål. Inom ramen för 

denna återpublicering nöjer jag mig med att förklara för läsarna att jag i artikeln nedan använder begreppet 

”rom” (plural ”romer”) som allmän så kallad paraplybenämning på alla som tillhör den romska minoriteten 

världen över, inklusive resande. Att även detta är problematiskt berör jag i artikeln. 

Det bästa är naturligtvis att så långt som möjligt använda alla gruppers och individers självbenämningar. 

Tyvärr är dock inte alla människor så bevandrade i den uppsjö av grupper och benämningar som återfinns 

inom den romska minoriteten att alla kan förstå vilka grupper som avses om man benämner alla vid namn i 

alla möjliga sammanhang. Jämför med om man skulle räkna upp alla folkgrupper i Europa även i 

sammanhang där det passar bäst att bara benämna oss ”européer”. Dessutom skulle en text som den nu 

föreliggande riskera att bli tungrodd utan paraplybenämningar. För att nå ut till så många människor som 

möjligt med mina texter och deras budskap och samtidigt i möjligaste mån undvika att förvirra läsarna brukar 

jag därför använda det svenska begreppet ”rom” när jag skriver om den romska minoriteten på ett allmänt 

sätt. 

*

E n  a r t i ke l  o m  i d e n t i te t  
Av Robert  Brisenstam
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Den ”röda trådens” 
vara eller icke vara

Som ett viktigt led i arbetet för mänskliga rättigheter och mot antiziganism har jag under många år har jag 
ägnat tid åt att med människor av olika bakgrund och med olika kunskapsnivå beträffande romer, diskutera 
vad som gör oss romer till romer och vad olika romska grupper har gemensamt samt vad som skiljer oss åt. 
Eller som en av mina vänner en gång uttryckte det: vad den så kallade ”röda tråden” som förenar alla romer är 
och om den överhuvudtaget finns. 

En sak jag ofta har diskuterat med romska vänner är huruvida romer är en eller flera olika folkgrupper. 
Svaret på frågeställningen beror på ur vilket perspektiv man betraktar romer. Antingen kan vi ses som en 
folkgrupp med många inre variationer eller som många olika folkgrupper med ett antal gemensamma 
nämnare. Detsamma kan sägas om romsk kultur och om romani. Oavsett om man ser romer som en eller flera 
folkgrupper konfronteras man dock oundvikligen med frågeställningar som exempelvis vad romskhet är eller 
vad den ”röda tråden” är, det vill säga vad som gör oss till romer och vad som förenar olika romska grupper 
eller vad som skiljer oss åt. 

I sökandet efter den  ”röda tråden” kan man inte undgå begreppsapparaten, som just beträffande den 
romska minoriteten är komplicerad och omfattande. Exempelvis kan ”rom” betyda ”make” eller ”gift man” och 
för vissa enbart det, men för andra är ordet därutöver namnet på alla de grupper man definierar som romer. 
Ordet kan även betyda ”människa”. För vissa romer är ”rom” inte en benämning på den egna folkgruppen. 
Ordet har olika betydelser för olika romer och i privatlivet är detta ofta ganska oproblematiskt. 
 
Problematiskt kan det dock bli när romer från en grupp stöter på romer från en annan grupp eller när den 
enskilde romen kommer i kontakt med sina mänskliga rättigheter, statens minoritetspolitik, forskning eller 
mediereportage. Vad skall man kalla romer som inte tillhör samma grupp som en själv? Hur förhåller man sig 
som rom till att kallas ”rom” av sin omvärld när man själv kallar sig något annat? Hur förhåller man sig till 
känslan av samhörighet med romer från andra grupper än den egna, eller frånvaron av en sådan känsla eller 
det faktum att alla romer inte har samma självbenämning? Betyder känslan av samhörighet att det objektivt 
sett finns en samhörighet eller kan man förnimma saker som inte finns? Betyder frånvaron av sådana känslor 
att samhörighet saknas? 

I sökandet efter den ”röda tråden” undgår man inte att lägga märke till att det råder både stora likheter och 
stora olikheter romska grupper sinsemellan, vare sig vi själva vill erkänna det eller ej. Detta gäller såväl kultur 
som identitetsmarkörer, historia, språk och socioekonomisk situation. Man märker även att enskilda romer kan 
uppfatta sig själva och sin omvärld på väldigt olika sätt. Medan en person (A) kan känna stark samhörighet 
med alla världens romer kan en annan person (B) – kanske till och med A:s familjemedlem – sakna 
samhörighetskänslor beträffande alla romer som inte tillhör den egna gruppen. Vad som anses ”romskt” (i 
enlighet med romska värderingar och bejakande den romska identiteten), ”ickeromskt” (inte i enlighet med 
romska värderingar och/eller undanträngande den romska identiteten) respektive vad jag vill kalla 
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”oromskt” (inte i strid med romska värderingar, kanske bejakande romsk identitet och romska värderingar, 
men okonventionellt i romska sammanhang) kan variera väldigt mycket mellan individer och över tid. Inte 
heller mina definitioner ovan av begreppen ”romskt”, ”ickeromskt” och ”oromskt” är uttömmande utan kan 
och bör diskuteras ur olika perspektiv. Det nu anförda innebär dock inte att man skall ägna sig åt en 
ohämmad relativism; det finns en objektiv verklighet även om vi människor uppfattar saker och ting på olika 
sätt. 

Det finns vissa uppfattningar om romer som beror på okunskap. En sådan uppfattning är att alla romer är 
likadana beträffande exempelvis identitetsmarkörer och kultur. En annan uppfattning baserad på okunskap är 
att romsk kultur är statisk och att förändring innebär att romer blir ickeromer. Således finns det exempelvis 
människor – både romer och ickeromer – som menar att romer som levde förr på grund av sina yrken och sin 
livsstil onekligen var mer romska, mer genuina än vi som lever idag. Det behöver knappast nämnas att det är 
vanskligt att försöka bedöma äktheten i människors identitet och tillhörighet till en viss grupp. 
 
Man bör komma ihåg att romer under århundraden på ett naturligt sätt har förändrats i takt med sin omvärld. 
Låt oss exemplifiera med Sverige. Något förenklat var många romer i stormaktstidens krigiska Sverige 
soldater. I bondesamhällets Sverige sålde romer varor och tjänster till bönderna. I dagens digitaliserade 
Sverige har romer alla möjliga yrken. Olika yrken i olika tider ställer olika krav, exempelvis på yrkesutövarens 
livsstil. Ibland kan yrken och livsstil vara oförenliga. Romer är dock alltid romer, oavsett yrke och livsstil och 
oavsett hur vi betraktas av vår omvärld. Romer blir inte ickeromer med tiden bara för att värderingar, yrken 
och livsstil förändras och inte längre är identiska med den föregående generationens. Detta kan inte nog 
betonas, eftersom romer ofta oavsett grupptillhörighet värderar den egna identiteten och den egna kulturen 
högt och vill förbli vad de definierar som romer. Beträffande romsk kultur, romska värderingar och hur romer 
lever förändras dessa saker över tid, i likhet med och i kontakten med vår omvärld. Detta betyder dock inte att 
vi som lever idag förkastar det vi ärvt av äldre generationer. Och hur romer än förändrats över tid finns vissa 
saker som är lika angelägna för oss idag som för tidigare generationer. Familjens och släktens väl och ve är 
idag, liksom förr, en av livets viktigaste angelägenheter för många romer, oavsett huruvida vi har samma yrken 
eller i övrigt lever våra liv som våra äldre eller deras förfäder. 

Den ”röda trådens” vara eller icke vara samt medvetenheten härom påverkar oss romer i hur vi förhåller 
oss till oss själva, till andra romer och till ickeromer. Oavsett vad vi tycker och tänker kan vi gagnas av att lära 
oss mer om oss själva och om varandra. Okunskap sägs ibland vara en del av roten till antiziganismen; 
kunskap sägs ibland vara en del av lösningen på antiziganismen samt generellt sett en nyckel till makt. I 
sökandet efter den ”röda tråden” finns ett behov av att fördjupa sig i romsk historia och i vad jag vill kalla 
romsk samhällskunskap, det vill säga förklaringar av förekomsten av olika romska grupper och deras historia, 
kultur och språk. 
 
Det finns även behov av studier i romsk berättartradition, romsk litteratur och musik samt romsk idéhistoria, 
det vill säga hur våra värderingar och vår uppfattning om oss själva och vår omvärld har utvecklats över tid. 
Härigenom skulle både romer och ickeromer få en bättre förståelse för olika uttryck för romsk identitet, 
historia, kultur, språk och tänkande. Romer kanske även skulle finna och kunna formulera ”den röda tråden”, 
organisera en starkare människorättsrörelse, göra upp med gamla fördomar – både egna och andras – och 
därigenom på ett effektivare sätt bekämpa antiziganismen i alla dess former. 

ROBERT BRISENSTAM 
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”Tattaren” i tidningarna 1850-1899 

- Utstötta svenskar eller romanifolk?

Jag kommer att skriva om tidningarnas historiska skriverier om ”tattare” i några nummer av Drabbrikan 
framöver. Först och främst tänkte jag identifiera personer som fick bära detta epitet i tidningsariklar. Eftersom 
det, enligt min uppfattning, är tydligt att ett flertal av dagens akademiska forskare tidigare strävat efter att 
belysa ”tattarfrågan” som en fråga separerad från ämnet romer. Då på grund av att man verkar föreställa sig 
att vem som helst kunde ”stämplas” som ”tattare”. Av denna anledning känner jag mig tvungen att gå till 
botten med att identifiera vilka det var som tidningarna skrev om. En annan och viktig aspekt när det gäller 
granskningen av tidningarnas innehåll är att man kan kan följa historiens gång och samla statistiska data som 
visar hur begrepp har uppstått, använts och förändrats. Här tänkte jag börja med att analysera tidningsartiklar 
mellan 1850-1899 där namngivna personer kallas för ”tattare”. Perioden är väldigt intressant eftersom flera 
samtida och då vedertagna begrepp förändras och exotifieras från det att dagens så kallade svenska romer, 
som av tidningarna då som regel kallades ”ungerska zigenare”, började att resa omkring i Sverige.1  

Under 1850-talet används till exempel begreppet ”tattare” väldigt sällan. Däremot förekommer många andra i 
samtiden synonyma begrepp, såsom ”zigenare”, skojare, kältring m.m. Jag har sökt på ord som "tattare", 
“tattaren” och “tattarsläkt” med olika stavningar, på Kungliga bibliotekets databas för gamla tidningar. En 
databas som innehåller nära 33 miljoner skannade sidor från 1500 olika titlar som har publicerats under 400 
år. Tack vare OCR-skanningsteknik är innehållet sökbart. Sökresultaten kan ibland visa fel. Till exempel kan 
“lättare” komma upp som träff på sökningen “tattare”, men samtidigt också missa sidor där ordet förekommer. 
En slutsats jag kunnat dra genom korssökningar är att den egentliga förekomsten av begreppet “tattare” är 
något högre än träffarna egentligen visade.  

1 Även analyserat och beskrivet av Jon Pettersson. Antiziganismen bakom synen på de resande - Sveriges inhemska romska 
population. Uppsats på kursen Antiziganism som historiskt och nutida fenomen, inom Romani Studies, Södertörns högskola, VT 
2020. 

Antalet namngivna ”tattare” i tidningarna åren1852 och 1899
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2 Magnus Berg. Romanen och tattaren: bilden av resandefolket i svensk skönlitteratur 1842 till 2018. Carlssons förlag 2021. 
3 Sundsvalls Tidning1886-10-21. Strödda underrättelser. Ziguenarne och sivilisationen. Osign. 
4 Boråsposten 1897-02-03.” Motion om en tattarelag. En opinionsyttring från tattarnes ”hemland.” ” Osign. 
5 Kristianstadsbladet 1861-10-05. Inrikes nyheter. Christianstad. Osign.  

Vid en sökning på Kungliga bibliotekets skannade tidningar för år 1852 har jag funnit två ”tattare” som 
omnämns med namn. Då i totalt sju artiklar. År 1899 namnges däremot hela 27 individer som ”tattare”. Sista 
året på 1800-talet publiceras ungefär 600 tidningsartiklar där termen ”tattare” förekommer. En del artiklar var 
upprepningar av samma händelser, som publicerades i olika tidningar. Vissa artiklar var rentav fördjupningar 
och andra gällde kanske bara hysningsförbud, alltså förbud att låta ”tattare” få logi i deras hem. Det är något 
som jag ska återkomma till senare. Den kraftiga ökningen är svår att förklara kortfattat. Att antalet 
tidningsutgåvor hade mångdubblats mellan 1852 och 1899 spelar förstås roll. Men antagligen skedde det 
också i och med moderniseringen av samhället, polisen och även tidningarnas organisation och 
tillverkningsprocesser. Det fanns sannolikt då som nu ett behov av magstarka historier för att sälja tidningar 
och det kan troligtvis jämföras med framväxandet av ”tattarlitteraturen” som forskaren Magnus Berg skrivit om 
i sin bok Romanen och Tattaren (2021).2  

Under den senare delen av 1800-talet sågs de resande i allt högre utsträckning som en börda för 
lokalsamhället. En följd av det var också att skriverier om dem ökade. Och visst fanns det även exotifiering av 
resande under perioden, men mot slutet av århundradet förefaller den ha klingat av. Ett exempel är artikeln 
om den skånska byn Skettiljunga, som beskrivs som en ”tattarkoloni”. De resande som bodde där omskrevs 
som ”fullblods-ziguenare”.3 Men samtidigt fanns den motsatta bilden. Exempelvis i en artikel om ”tattare” i 
Halland, från år 1897, understryks att de ”ingalunda äro zigenare med någon viss hednisk religion, utan för det 
mesta bestå af ett blandningsfolk…”.4  

I Kristianstadsbladet kan man 1861 läsa om två personer som ”begge tillhörande, såsom det vill synaas, den 
s.k. ”tattareracen”…”.5 Här var det utseendet och exotifiering samt sannolikt en vedertagen kännedom om 
vilka personerna i fråga var ”tattare” som spelade roll för ordvalet. Att ”tattare” uppfattades som annorlunda 
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och avvikande till utseende i förhållande till det ”svenska” återkommer i 
skriverierna. Exempelvis Kristian Mentzer beskrevs med ett utseende 
som ansågs vara en bekräftelse på att han var ”..tattare af oblandad 
race..”.6 Värt att nämna är att Kristians son, Carl Magnus Mentzer, dog i 
Malmö fängelse år 1867. Han var då 25 år gammal. Hans kvarlevor 
transporterades då till den Anatomiska institutionen i Lund där hans 
skelett bevarades och finns kvar än idag, under beteckningen 
”fullblodig ziguenare”.7  

I tidningarna kan man läsa att de anatomiska institutionerna fortsätter 
sin jakt på kroppar i samband med en artikel med rubriken ”Lik som 
skola tjena vetenskapen.” Där står det explicit att bredvid, självmördare, 
oäkta barn och avrättade individer, men man gör också anspråk på att 
ta kroppar i förvar om det är ”zigenare och tattare, hvilka dö utom sin 
socken och sakna bevis om sitt ärendes laglighet.”. 8  

Kristian Mentzer som sades vara 
av ”oblandad race”. Foto: 
Straffängelset i Landskrona 1880

Det som rubriken antyder var precis vad som hände med Carl Magnus Mentzers kvarlevor. Hans 
skelett finns dessvärre fortfarande i förvar vid Lunds Universitets museum. Foto: Kungliga biblioteket

6 Folkets Tidning 1869-12-03. Bref från Ingelstads härad. Osign. 
7 https://riksarkivet.se/motkallorna/fangelse. 
8 Hörbyposten Centralskåne 1891-02-11. Lik som skola tjena vetenskapen. Osign. 
9 Sebastian Casinge. De resandes kulturarv. 2020. Sid 188-189. 
10 Inrikes tidningar 1764-04-30. 

Werpinge Sätesgård i Skåne, den 15 April.  

”Igeniom några i landet kringströfwande Tartarer, 
eller här så kallade Zigeuner Qwinfolck, har den 
olyckan händt, genom deras Tobaks-Pipors 
wårdslösa bruk, at uti Omsiö häraad och Torlösa 
Sockn och By, har elden kommit lös, och i aska 
lagdt 2ne Bonde hemman den 24 uti nästledne 
Martii Månad. Detta tycktes så mycket mera 
förjena at göras for Allmänheten kunnigt, som 
man däraf åtwarnas, at taga sig til Wara at icke 
detta liderliga och om elden wårdslösa Folck, må 
störta flera i en sådan olycka.”

Kristian Mentzer var barnbarn till Kristoffer Sandberg, en man som tillsammans med ett tjugotal, i 
forskarsammanhang välkända, ”tattare” åtalades för en uppkommen brand vid skånska Rönneberga 
häradsrätt år 1764.9 Målet har uppmärksammats särskilt eftersom en romanifras skrevs ned i protokollet under 
rättegången. Frasen ansågs länge vara den tidigaste av de överlag väldigt få nedteckningarna av romani i 
Sverige. En artikel om branden publicerades i Inrikes tidningar 1764 och de åtalade kallas då ”tartarer” och 
”ziguener”.10 
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Under perioden, 1800-talets andra hälft, kunde det ibland förekomma fördjupande artiklar om 
”tattare”/”zigenare”. Innehållet i dem var av skiftande kvalité när det kommer till angivna uppgifters riktighet. 
En artikel från 1862 handlar om att en viss släkt i Delsbo och Ljusdal skulle härstamma från en Greta Lindgren, 
född omkring 1740, och att hon kunde kopplas samman med ”tattare”. Artikeln handlar främst om orten 
Delsbo, som enligt artikelns skribent har ett dåligt rykte.11 En del artiklar var, vad jag skulle kalla, mer historiskt 
korrekta och höll enligt min mening en högre nivå jämfört med artiklar som skrevs senare. Olyckligtvis 
innehåller en hel del av de senare artiklarna ett större mått av fantasier än fakta, vilket går att avgöra genom 
att kontrollera innehållet mot dagens tillgängliga arkivkällor. Inte minst artiklar som skrevs på 1900-talet, före 
Allan Etzlers avhandling Zigenarna och deras ättlingar i Sverige publicerades år 1944 som då lyfte fram en 
mängd historiska källor. Det fanns helt enkelt ett historiskt glapp mellan äldre tider och Etzlers avhandling, 
vilket resulterade i sämre kvalité på artiklarnas innehåll.  

I en artikelserie från år 1885 belystes till exempel flera historiska detaljer som kan styrkas av idag kända 
historiska källor. Artikelserien handlade om ”zigenare”, men utifrån att man i artikeln rörde sig i en tid då de 
resande var den enda romska grupp som kunde kopplas till begreppet, var det ingen annan än just de 
resande som stod i fokus. Då oavsett om artikelskribenten själv föreställde sig skillnader mellan ”äkta 
zigenare”, ”tattare” eller ”skojare” när han skrev artikeln.12  

Något som kan utläsas tydligt i det senare 1800-talets tidningar är att det successivt uppstår och utformas en 
restriktiv politik mot resande i olika delar av landet. År 1871 publicerades en artikel i Alingsås veckoblad med 
rubriken ”Slut på tattarlifwet” som löd såhär: 

”Den nya fattigvårdförordningen torde göra i det närmaste omöjligt för tattarsällskap att kringresa i landet, enär 
de liksom andra tiggare och kringstrykare icke gerna kunna undgå att blifwa häktade och insatta på allmänt 
arbete. Tre wagnar fulla af tattare togos häromdagen i Kristianstad, deras hemwist, der tattarne komma 
sannolikt att dömmas.” 13 

En annan strategi som är tydlig är att lokala hysningsförbud och uppmaningar till att gripa resande ökar från 
1860-talet och framåt. Människor blev tvungna att betala böter till socknen om man hade låtit kringresande 
”tattare” övernatta i deras hem. När detta uppstod i en lång rad av kommuner var tonläget särskilt fientligt i 
vissa tidningar. En del använde till och med så grova begrepp som att ”utrota”, även om det kanske inte var 
uttryckligen menat att döda. Hysningsförbud fanns egentligen redan på 1700-talet och det tidiga 1800-talet, 
men inte i lika stor skala. I Norra Råda, i Värmland, fattades till exempel beslut om hysningsförbud redan år 
1822.14 

11 Nya Dagligt Allehanda 1862-07-09. Bref från Norra Helsingland. Ett och annat från Delsbo. Osignerad. 
12 Artikelserie i Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning. 1885. 
13 Alingsås Weckoblad 1871-11-25. Slut på tattarlifwet. Osignerad. 
14 Carl-Erik Måwe. Studier i den sociala kontrollen i Östmark. Sidan 317. Appelbergs boktryckeri 1958.

Från Köpings Tidning 1888-01-31.  
Foto: Kungliga biblioteket
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Identifiering av de förekommande 

Först och främst vill jag påpeka att det för mig är väldigt tydligt att det är de resande som åsyftas när ordet 
”tattare” används. För mig som sysslat med denna granskning och dessutom har förfäder som utpekas är det 
kanske extra tydligt. En nödvändig förutsättning har dock varit mina kunskaper om de resandes genealogi 
och historia. Utan dessa kunskaper hade det varit nästintill omöjligt att sätta de utpekade personerna och 
familjerna i sin rätta kontext. Enligt min uppfattning så var det självklart för den samtida svenska befolkningen 
vilka som var resande, och som då benämndes med begreppet ”tattare”, och vem som inte var det. 
Allmogebefolkningen kunde urskilja resandefamiljer, som var besläktade och hade sina egna traditioner, sitt 
språk och sin kultur, från allmogen. ”Tattarna” avvek från de själva. Det innebär att inte vem som helst kunde 
bli eller uppfattas som ”tattare”. Däremot kunde det i vissa fall vara någon person som var ingift i en 
resandefamilj eller som hade samröre med resande som togs för ”tattare”. En intressant notering är att det 
främst är halländska och skånska resande som förekommer i tidningarnas skriverier. Man kunde läsa om byar 
som Torup, Västra Karaby och Abbekås. Därefter skrivs det mest frekvent om ”tattare” i Värmland och 
Västergötland. 

Enligt min undersökning kallas totalt 227 namngivna personer för ”tattare” i tidningarna mellan 1850-1899. Av 
dem ingår 188 personer i resandesläkter från hela landet. Av de övriga 39 personerna är 18 identifierade som 
personer som är gifta eller har umgänge med resande, de omnämns dessutom tillsammans med resande. En 
man från Balkan, som antagligen var ursara-rom (björntämjare), kallas även han år 1874 för ”tattare”. De sista 
20 personerna har jag inte kunnat identifiera, då för att namnen har varit alldeles för vanliga för att kunna hitta 
den man skrivit om. Det är alltså med andra ord åtminstone 91% av de namngivna ”tattarna” i tidningarna 
mellan 1850 och 1899 som antingen själv är resande eller som befinner sig i ett sammanhang med resande. 
Det visar att inte vem som helst kunde ”stämplas” som ”tattare” i tidningarna. 

I nästa nummer kommer jag skriva om perioden från sekelskiftet och framåt. Frågan jag då ställer är: Var 
resande även majoriteten av de som påstås ha fått ”tattarstämpeln” i tidningarna under den perioden? 

Arvid Bergman

Kungörelse i Uppsala Stads och Läns Tidning 1835-02-04 

”Genom förut utfärdade Kungörelser har blifwit stadgadt; 
1) att alla till staden ankommande Resande höra wid 3 R:d 
16 B. Banco wite, å det i Rådhuset warande 
Stadsfiskals:Contoir behörigen anmälas; 2) Att wid lika 
wite nattläger icke får lemnas åt till staden ankommande 
hästhandlare och så kallade Ziguenare med flere dylika 
personer som Marknaden här i staden bewista;..”
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Ett stor tack till mina förfäder!  

- Ja, det är dessa orden jag vill starta denna krönika med.  
Ett stort tack. Ett tack för att ni mot alla odds “överlevde” samhällets hårda klimat och syn på er existens! Ett 
tack för att jag finns här idag. Stolt, stark och överlevande! - Ni banade vägen för vår generations möjlighet att 
leva. 

Den styrka och kamp som ni besatt har ni ärvt ner genom många generationer. Ni var ett folk som trots hårda 
assimileringspolitiska åtgärder, i ett samhälle som på alla tänkbara sätt försökte utrota, assimilera och fördriva 
er, överlevde. Denna kamp föds även ner till min generation, och jag är otroligt tacksam för dessa gåvor vi 
fått! Men, ibland tar det ett tag innan vi förstår att det just är en gåva. Det har jag förstått först nu i vuxen 
ålder.  

Redan sedan barnsben har jag varit “annorlunda”. Jag skulle rädda både människor och djur som hade det 
svårt. Mats Rådbergs -”Den vita duvan” var en sång som jag tvingade min krigsdrabbade bosniska 
förskollärare att sjunga, om och om igen. Budskapet var så vackert och jag trodde att om vi bara var snälla 
mot varandra så skulle världen bli en vacker plats. Många nätter grät mig till sömns när jag började förstå vad 
som sas på nyheterna och insåg att världen inte alls var så bildskön som jag drömde om. Men med ett barns 
naivitet följde jag mina förfäders outtröttliga kamp för ett bättre samhälle, och tillämpade den gyllene regeln; 
“Var så mot andra som du vill att dem ska vara mot dig”.  
 
Jag växte upp och tiden gick sin gilla gång. Jag började olika skolor men med samma upptäckt vart jag än 
hamnade. Världen är en otäck plats och människor är inte alltid så snälla. Som ungt barn började min väg för 
att bidra till en bättre värld med ett glödande engagemang i både i djurrättsfrågor och jag var redan som 
tolvåring vegan. Det kom snart att även innefatta människorättsfrågor, när jag såg att vårt samhälle var så 
skevt. 

Min bästa vän, en ung Kenyansk tjej, bara några år äldre än mig, bodde på samma gård som mig ett 
miljonprogram. Hon och fler därtill blev slagna gula och blå. Men med det arv jag fått till skänks av mina 
förfäder så kunde jag inte blunda och se på som många andra. Jag ansåg då, som jag ser det nu, att vi alla har 
en skyldighet att agera mot orättvisor. Runt om på landets olika arbetsplatser såg jag orättvisor, mobbning 
och utsattheten hos mina kollegor och medmänniskor. Efter ett kort tag var jag tvungen att göra något. Jag 
kunde inte längre vara tyst och “förbli i det fördolda”.   Så jag började arbeta fackligt på mitt första 
sommarjobb. Där och då, var det ingen av de “vuxna” som tog ansvar, utan många tillhörde mobben och de 
som hade sitt moraliska kompass kvar vågade inte säga något, med risk att förlora sitt jobb och sin familjs 
försörjning. Det är något jag inte förstod då men som kommit till min insikt senare. 
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!  

Men de som fått gåva och den kraft som vi fått arv kommer alltid att starka och stå upp genom att ifrågasätta 
“orättfärdigheter”. Jag brydde mig inte om sådana “basala saker” som “god kamratskap”, “omoral och 

Gästkrönika - av Maria Bogeblad
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hyckleri” eller “inofficiella ledare”. Jag kunde inte “rädda alla” men några fick det bättre. Men som vattnet som 
rinner under bron fortsatte jag mitt liv och började jag på nya arbeten.  
Alltid med samma chockerande upptäckt: Människor är inte snälla! Och med insikten att någon måste stå upp 
för dessa och täcka deras ryggar. Och så blev mitt livskall för mig i många år. Den fackliga kampen, David mot 
Goliat. Någon måste skydda den “lilla” människan! 

Jag hann bli vuxen innan bytte bana från den fackliga kampen till att påbörja ett nytt “uppdrag”. Bara någon 
månad innan min mamma hastigt skulle gå bort hade jag suttit på en altan i Mölndal, hos en styrelseledamot i 
Kulturgruppen för Resandefolket. Där hade jag fått reda på att jag var “Resande”. Jag förstod inte alls vad det 
innebar och blev helt ställd! Resande? Vad är det? Vad har det med min släkts barnhemsplaceringar att göra? 
- Ja, jag läste allt jag kom över (vilket inte fanns mycket att läsa vid den tidpunkten). Resandefolket var ett 
“dold nationell minoritet i Sverige och min släkt ville skydda sin kommande generation för Sveriges hårda 
assimileringspolitik. Det gjorde de genom att “gå under jorden” och förbli i det dolda. Därför säger jag nu att 
resandefolket blivit utsatt för en oerhört kulturellt folkmord.  

Sakta, sakta föll poletten ner för mig där och då. Den psykiska ohälsa som finns i min släkt och mitt livs 
barndom passerade i revy. Jag började förstå varför saker och ting hade blivit som det blivit. Jag började 
förstå det otroliga lidande som mitt folk och min släkt lidit av under så långt tid och det oerhörda pris de 
betalat för sin etniska tillhörighet. Med den insikten tändes en glöd starkare än någonsin tidigare! En glöd för 
den den nationella minoritetens rätt till sina mänskliga rättigheter!  

Jag var tvungen att göra något! Jag måste dra mitt strå till stacken och ändra mitt fokus! Så strax därefter 
ansökte om tjänstledighet från mitt arbete fackligt ombud och tågvärd i Halmstad och flyttade till Göteborg. 
Först arbetade jag som verksamhetsutvecklare för Göteborgs Stad med att starta upp ett Romskt informations 
och kunskapscenter, RIKC, och sedan som utvecklingsledare för den permanenta enheten Romano Center i 
Väst. - Min iver och mitt engagemang kände inga gränser!  

Här såg jag en möjlighet att verka för att ”de mina” skulle få upprättelse för alla oförrätter Sverige och 
samhället utsatt dem för! Här var forumet för att skapa förändring! Och, om jag bara kämpade tillräckligt hårt 
så skulle det bli bra! - Jag offrade allt! Både min sambo, mina egna intressen och dessvärre även stor del av 
mina barns första tid i livet! Varje dag var en möjlighet att skapa förändring och den fick inte förloras! Om jag 
bara var tillräckligt driven så vi kunna påverka inifrån och utåt. - Inte förstod jag hur naiv och blåögd jag var. 
Och inte förstod jag hur få, ja det fanns några, men de var få till antalet, som hade samma moraliska kompass 
och värderingar som mig själv. Inte förstod jag då att jag liksom Sancho Panza och Don Quijote kämpade mot 
”väderkvarnar”. Och att jag ensam inte kunde förändra de strukturer som var så innötta i både det svenska och 
romska samhället. Det tog mig många år att komma till insikt!  

Många personer var det som kom och gick, men få var det som fick den hjälp som jag ansåg att de behövde 
och torde ha rätt till. Jag hade fastnat i ett ekorrhjul som inte gav resultat oavsett hur hårt jag arbetade. Jag 
stångade mig blodig, som David mot Goliat. Med en resandes envishet och styrka ville jag inte ge upp! - Om 
jag bara kämpar lite hårdare eller på ett annat sätt så blir det bra. - Det blev aldrig bra. Jag trodde i min 
naivitet att jag, tillsammans med andra eldsjälar där och då skulle kunna påverka samhällets strukturer till det 
bättre. Att vi skulle kunna tvätta bort gamla förlegade fördomar, patriarkala maktstrukturer, antiziganism och 
ett “vi och dem”-samhälle. Men jag lyckades inte. Jag blev till slut ett offer för det som försiggår i det fördolda. 
Jag fick inse mig besegrad och att mina försök att påverka samhället få ske på ett annat plan.  
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Så jag började fundera. Hur kan jag, ensam i en stor värld påverka till det bättre? Jag bytte arbete och arbetar 
nu delvis politiskt. Jag hoppas att detta kan vara ett sätt att nå de strukturella hinder som finns. Men jag tänker 
att jag kanske i min obotliga naivitet fortsätter att gå på “fel stigar” och tvivlar om jag gjort rätt val. Ett tvivel 
som grott länge inom mig. - Hur ska jag kunna ge upprättelse för mitt folk och de oförrätter som skett och det 
tysta kulturella folkmord som sker än idag? -  

En dag kommer det en inbjudan till en konferens på Södertörns högskola - “Critical Approaches to Romani 
Studies”. Jag har tidigare studerat där i ämnen som rör romsk historia, så mot bättre vetande accepterade jag 
inbjudan och deltog på konferensen. Detta trots en väldigt hög arbetsbörda på mitt nya jobb och en tidsbrist 
utan dess like. Jag kunde inte låta en möjlighet som denna gå förlorad. Jag hade inte släppt mina 
engagemang i refrerensgrupper och det väcktes en förhoppning om att få möjlighet att tända någons glöd 
för de frågor jag fortfarande brann. Frågor jag inte hade allierade att kämpa tillsammans med! Margreth 
Meads citat ringde i huvudet - "Never doubt that a small group of thoughtful committed individuals can 
change the world. In fact, it's the only thing that ever has." Med andan i halsen och blodsmak i munnen 
försöker jag mig att på mycket knagglig och forcerad engelska beskriva för alla åhörare det näst intill omöjliga 
uppdrag vi har. - Att det idag fortsatt finns personer som blir systematiskt diskriminerade och förtryckta. 
Många tillhör dessutom de “prioriterade grupperna” i regeringens strategi för romsk inkludering, men står i 
själva verket helt utanför dess skydd.  

Jag inleder mitt anförande med: “We are talking about equality but for whom and who should we make this 
possible?” - Det är en fråga som jag hoppades skulle landa hos många av de högt utbildade och kloka 
personerna som fyllde både den fysiska och digitala konferensen. Jag ställer frågan om hur ska vi möjliggöra 
allas lika rätt till sina grundläggande mänskliga rättigheter. Jag fortsätter att berätta att det finns ett “vi och 
dom” och patriarkala strukturer där vissa tagit sig makt och möjlighet att åtnjuta sina grundläggande 
mänskliga rättigheter mer än andra. Och många av dessa möjliggör att andra inte får samma tillgång till sina 
mänskliga rättigheter och som blir offer för patriarkala maktstrukturer, parallella rättssystem, könssegrering, 
homofobi, utanförskap och diskriminering.   

Ibland känns det som att jag likt Sisyfos är dömd till ett straff att försöka uppnå det omöjliga. Men så kommer 
jag ihåg mitt folks glöd och deras århundraden av outtröttlig kamp. Så återigen vill jag tacka er, mina förfäder! 
Tack för att ni gett mig ett moraliskt kompass, och kraft att fortsätta denna oändliga kamp mot orättvisor! 

*
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Utmaningar med att skriva svensk romani

Vad är romanispråket?

Denna artikel är en förlängning av professor Peter Bakkers artikel, på sidorna 15-18, med fokus på att skriva 
svensk romani, som historiskt och idag är ett talspråk.  

Under senare år har Frantzwagner Sällskapet bedrivit ett revitaliseringsarbete med svensk romani. Det 
innebär att vi har siktat på att ”väcka liv” i språket. En del har varit att successivt fylla luckor i vokabulären. Vi 
har börjat återinföra ord som i hög grad har glömts bort för att de sällan eller aldrig används idag. Det har 
varit ord som sedan tidigare varit odokumenterade i vårt överlag ganska dåligt dokumenterade språk. Sådana 
ord har fått plats när vi har fått delta i publikationer. På Frantzwagner Sällskapets hemsida finns tre textmaterial 
för gratis nedladdning på: www.frantzwagner.org/publikationer . Ta gärna del av dessa! 

Våra anslutna har också varit med i TV- och radio-produktioner på romani. När vi gjort översättningar av texter 
som har talats in som ljudböcker eller tryckts som barnböcker. Något som har underlättat är att vi i 
Frantzwagner Sällskapet år 2015 beslutade oss för att använda oss av en ortografi, ett sätt att stava. Vi tänkte 
oss då att det skulle underlätta för användningen av språket i skrift. Särskilt viktigt var att läsaren skulle ges 
chansen att kunna förstå hur ett ord, som för denne var okänt, var tänkt att uttalas. För om man inte hör det 
talade ordet kan det vara väldigt svårt, eller rentav omöjligt, att veta hur det kan uttalas. Vi tyckte alltså att 
ortografin var väldigt viktig både för skriftlig kommunikation och för inlärning. Naturligtvis kan ingen 
bestämma hur någon ska stava på romani, som man gör på den standardiserade svenskan. Men vi kan 
konstatera att det underlättar den skriftliga språkanvändningen om man skriver mer likartat än mer olikt. 

Ett beslut vi tog var att stava sj-ljudet på två sätt, sch och tch. Peter Bakker skriver att man i svenskan kan stava 
ljudet på hela tretton sätt. Om man lägger till norskans kj så blir det fjorton. Vi ville ha ett enklare sätt att stava. 
Ett som också underströk att språket inte var en slags svensk slang utan ett språk som tillhörde en nationell 
minoritet. Alltså något som på sätt och vis påvisar att språket ursprungligen inte kommer från Sverige. Varför 
vi valde att inte bara skriva ch, som på engelska, var för att vi i svensk romani har ett språkljud som ligger 
mellan sj-ljudet och ch-ljudet i tyskans ”achtung”. T.ex cherrija [ful, dålig, rutten m.fl.] och chinndring 
[småpengar, växelmynt]. Därför behövdes vi reservera stavningen för detta ljud. Vi tyckte också att vi borde 
följa det svenska språkets stavning i stort. Det är ju detta sätt att skriva vi bäst känner till och eftersom den 
svenska romanin har fått långa och korta vokaler, precis som de nordiska språken, fanns det ingen anledning 
att frångå detta skrivsätt. Dubbla konsonanter visar att vokalen strax före är kort och ck har ersatts med kk, 
såsom man kan skriva på norska. Detta gjordes inte minst för att undvika missförstånd kring uttal. I övrigt 
använder vi samma vokaler och skrivtecken som i svenskan. Vi tyckte att det var en bra lösning som också 
kunde användas av de som talar norsk romani. 

En avdelning vid myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof), som heter Språkrådet, ansvarar för 
språkvården av romani. Men de är av en annan mening. På deras hemsida framgår att ”Det romska alfabetet i 
Sverige” antogs som standard för tolv år sedan. Budskapet myndigheten kommunicerar ut är att romani skrivs 
med dessa skrivtecken. På hemsidan står att läsa: ”Standarden beslutades av modersmålslärare och andra 
språkarbetare vid Språkrådets språkvårdsseminarium i romska 2010”.  

http://www.frantzwagner.org/publikationer
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Vilka dessa modersmålslärare och språkarbetare 
var framgår inte, men min personliga erfarenhet 
är att de har en stark koncentration till 
Östeuropa och i synnerhet Balkan. Föga 
överraskande är det också en variant av det 
latinska alfabetet från forna Jugoslavien som 
Peter Bakker skriver om som myndigheten har 
antagit som standard. Att dessa skrivtecken 
tilltalar myndigheten underlättas kanske rentav 
av att deras språkvårdare för romani 
ursprungligen kommer från just forna 
Jugoslavien. För talare av en rad romani-
varieteter är ”Det romska alfabetet i Sverige” 
direkt opassande. Många romani-talare saknar 
erfarenhet av detta alfabetes skrivtecken och 
måste lära sig dem för att ens kunna använda 
dem. Sedan behöver man givetvis ett 
tangentbord som har sådana skrivtecken för att 
kunna skriva dem. Men det mest problematiska är nog ändå att vissa romani-varieteters språkljud inte skrivas 
med alfabetet. Vilket i sin tur beror på att skrivtecknen bygger på latinets skrivtecken som har modifierats för 
att passa de slaviska språken på Balkan. Alltså samma språk som har en väldigt stark påverkan på romani-
varieteterna som har talats där historiskt sett. Det finns alltså en direkt koppling mellan var man lärt sig skriva 
och hur man helst skriver. Precis som Peter Bakker skriver. Så frågan är varför någon som romani som inte har 
har historiska band till Balkan skulle föredra skrivtecken som hör hemma där istället för de som passar in i den 
varietet man faktiskt talar. Ja, det är en bra fråga. 

När man tittar på hur romani skrivs i olika publikationer kan man konstatera att det finns lika många lösningar 
som skribenter. En enkel kontroll kan göras mot Sveriges radios romska redaktion Radio Romano, som 
dagligen publicerar inlägg på sociala media. Genom att titta igenom deras flöde kan man ganska snabbt 
konstatera att den överväldigande majoriteten av inläggen, liksom kommentarerna som tycks komma från 
hela världen, är skrivna med helt vanliga latinska bokstäver — utan diakritiska tecken. Det visar att oerhört få 
romani-talare använder de latinsk-slaviska alfabetets skrivtecken. Åtminstone utifrån Radio Romanos flöde att 
döma. 

Utifrån Peter Bakkers artikel och noteras kan, på platser där romani kan ses skrivet av gemene man, har vi tagit 
ett förnuftigt beslut. Att skriva på ett enkelt och okonstlat sätt är en förutsättning för ett ökat språkbruk i skrift.  

Me vunschrar Domenne sassaren je horrta latcho nijal!  
(Jag önskar Er alla en riktigt fin sommar!) 

Jon Pettersson 

Skärmdump från www.isof.se
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Tillhör du den romska minoriteten (t.ex. resande, finska romer, kalderash, nyanlända romer) och 

har anknytning till Västernorrland? Vad betyder romskt kulturarv för dig? Vad känner du är viktigt 

att bevara av romers och resandes kulturarv? Är det musik, sånger, kläder, hantverk, bruksföremål, 

högtidstraditioner, berättelser, minnen, platser, fotografier, eller något annat? Dela med dig av 

dina upplevelser och minnen på: https://minnen.se/tema/romskt-kulturarv-vasternorrland  

  

Eller har du kanske minnen av eller med den romska minoriteten i Västernorrland? Har du något 

att berätta om möten med romer eller romska boplatser? Dela i så fall med dig av ditt minne här: 

https://minnen.se/tema/romer-och-resande   

Insamlingarna är en del av projektet Romskt kulturarv i Västernorrland, ett samarbete mellan 

Västernorrlands museum, kulturföreningen Djelem Djelem Lungone Dromenca och É Romani 

Glinda. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och 

Kulturrådet.  

Läs mer om projektet på: vnmuseum.se/pagaende-projekt/romskt-kulturarv-i-vasternorrland/

ROMSKT KULTURARV I 
VÄSTERNORRLAND

https://minnen.se/tema/romskt-kulturarv-vasternorrland
https://minnen.se/tema/romer-och-resande?fbclid=IwAR3ufcPGn80IOD_ObJ8ouL4GflidWILQrc9kRnnCOiVeSFp2tezcJ5d_SUo
https://minnen.se/tema/romer-och-resande
https://vnmuseum.se/pagaende-projekt/romskt-kulturarv-i-vasternorrland/
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Frantzwagner Sällskapet

Om oss 

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

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

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

Vi verkar för allas lika värde och mot diskriminering.

www.frantzwagner.org

Följ oss på Facebook!  -  Facebook.com/frantzwagnerkettanepa

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

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

http://www.frantzwagner.org
http://www.facebook.com/frantzwagnerkettanepa
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