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Förord
Dessa romska läseböcker Saga och sanning – på romani 1–2 är avsedda för undervisningen i romani chib. Innehållet speglar sådant som hände för länge sedan, sådant
som hände nyss när elevernas föräldrar och far- och morföräldrar var unga och sådant
som händer idag. Här finns också romska sagor och traditionella sagor återberättade
på romskt vis. Avsikten har varit att allt innehåll ska ha ett romskt perspektiv, präglas av romanipe. Vi som sammanställt böckerna hoppas att ni elever och lärare som
använder dessa kommer att bli lika glada och inspirerade, som vi har varit när vi arbetat med böckerna. Här finns förhoppningsvis texter, dikter och sånger som passar alla!
Flera språkversioner
Dessa böcker finns utgivna i bokform på arli, kelderash och lovara varieteterna av
romani chib. Både dessa och en svensk version finns också tillgängliga på Skolverkets
webbplats www.skolverket.se. Flertalet texter är nyskrivna men här finns också
sagor, dikter och utdrag ur tidigare utgivna böcker på romani.
Målgruppen presenterar sig
Saga och sanning – på romani 1 inleds med texter där sex elever presenterar sig. De
gör det både på sin varietet av romani och på svenska. Känner ni igen er? Det är till
sådana elever som dessa böcker främst vänder sig!
Teman
När ni bläddrar vidare hittar ni olika temaområden. Båda böckerna är utformade på
samma sätt. Utgå därför från de områden som är mest aktuella för er undervisning. Jag
och min familj brukar vara ett område som man tar upp tidigt i undervisningen. Den
finns i Bok 1. Skola och fritid är ett annat vanligt tema. Den hittar ni i Bok 2. Romska
traditioner och högtider är innehåll som man återkommer till varje år. Här finns många
texter i Bok 2. När ni planerar er undervisning, kolla därför alltid i båda böckerna!
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Metoder
För varje tema finns texter på olika språkfärdighetsnivåer och vissa texter kan
man gärna återkomma till. Första gången kanske läraren läser den högt och man
samtalar kring innehållet. Längre fram kan eleven själv läsa texten och använda
den som underlag för en skrivuppgift eller ett muntligt anförande. Några texter är
utformade som dialoger. Dem kan man gärna läsa i roller i klassen. Flera bygger på
intervjuer. Förutom att sådana texter är intressanta ur innehållssynpunkt, fungerar
de också som förebilder för elevernas egna intervjuer med exempelvis äldre romer
eller företrädare för olika yrken. Sagorna och traditionerna kan bilda underlag för
dramatiseringar. Fler förslag till bearbetning finns i Metodboken – Klassrumserfar
enheter i enlighet med CFR, Skolverket 2008–2009. Denna går att ladda ner från
Skolverkets webbplats på arli, kelderash, lovara samt på svenska och engelska.
Europarådets ramkursplan för romani, CFR
Vid urvalet av innehållet har vi utgått från uppläggningen i Europarådets ramkurs
plan för romani (Curriculum Framework for Romani, CFR, 2008) och Metod
boken – Klassrumserfarenheter i enlighet med CFR. Det var när vi hade sammanställt
Metodboken som vi blev medvetna om vilken slags texter som elever och lärare
behöver ha tillgång till, om de ska kunna arbeta i enlighet med den syn på språk
inlärning och språkutveckling som CFR Kursplanen för romani utgår från.
Språknivåer
Språkfärdigheten i modersmålet skiftar bland de romska barnen och ungdomarna.
Vi lärare och författare som har skrivit texterna eller valt ut dessa från andra böcker
är medvetna om skillnaderna. Därför finns i dessa böcker både språkligt enklare
texter och sådana som har ett mer varierat språk. Med CFR Kursplanens gradering
innebär det att här finns texter för nivåerna A2, B1 och B2. För nybörjarnivån A1
rekommenderar vi att ni följer förslagen i Metodboken.
Ålder
Innehållsmässigt vänder sig texterna till läsare från 9–10 årsåldern och upp till
elever i grundskolans högre årskurser och gymnasiet. En del berättelser lämpar
sig också för högläsning och som underlag för samtal bland yngre elever. Likaså
finns här texter och dikter som passar för studerande på folkhögskolor och inom
vuxenundervisningen.
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Innehåll
För att underlätta för elever och lärare att hitta lämpliga texter har vi sorterat text
erna under följande rubriker:

Bok 1

Bok 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jag och min familj
Vi är romer
Mitt modersmål är romani chib
Romska yrken och hantverk
Musiken är mitt liv

Romska traditioner och högtider
Skola och fritid
Vi romer reser
Cirkusliv
Årstider, djur och natur

Skribenterna har skrivit sina texter på det språk som varit naturligast för dem.
Sedan har texterna bearbetats för övriga varieteter eller översatts från svenska. Innehållet och den språkliga utformningen har diskuterats inom arbetsgruppen och
med övriga översättare. För viss terminologi har vi anlitat Språkrådets språkvårdare
för romani. Vi har valt att låta den svenska versionen följa de romska så nära som
möjligt, för att de eleverna vars kunskaper i modersmålet är begränsade ska få mesta
möjliga hjälp av den svenska texten vid utvecklingen av sina färdigheter i romska.
När det gäller dikterna som vi har hämtat från antologin Utan hus utan grav har vi
valt att återge originalet samt den svenska översättningen. Samma gäller för elevpresentationerna i inledningen i Bok 1. Med detta vill vi visa, att det är möjligt att
förstå innehållet även om en text är skriven på en annan varietet än den egna. Eller
att det i varje fall är värt att försöka förstå!
Förutom oss i arbetsgruppen har dessa personer medverkat med texter, översättningar och språkliga synpunkter: Adam Szoppe, Baki Hasan, Domino Kai, Dragan
Lärlund, Erland Kaldaras, Fatima Miftar, Hans Caldaras och Monica Caldaras. För
illustrationerna svarar Burhan Misirli och Raija Wallenius. Fred Taikon har bidragit med både gamla och nya fotografier. I slutet av böckerna finns en litteraturförteckning och hänvisningar till några webbsidor.
Vi önskar alla läsare lycka till med era studier!
stockholm december 2009
Angelina Dimiter-Taikon, Fatima Bergendahl, Iren Horvatne, Jonny Ivanovitch,
Kati Dimiter-Taikon, Mirelle Gyllenbäck samt Mai Beijer, projektledare
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avsnitt 1 – jag och min familj

Elevporträtt
Me Paula
Me Paula bušuvav taj 8 beršengi sim. Me
ando Malmö bešav. Man si duj bare pheňa
taj ek cigno phral. Muro cigno phral 5
beršengoj. Me ek románi šej sim. Muri dej taj
muro dad ando o Ungro aven, de me ando
Švédo kerdjilem. Ame sam anda e lovára.

Jag heter Paula
Jag heter Paula och jag är 8 år. Jag bor i
Malmö. Jag har tre syskon, två storasystrar
och en lillebror. Min lillebror är 5 år. Jag är
en romani tjej. Mina föräldrar kommer
från Ungern, men jag är född i Sverige.
Vi är lovara romer.

Andi Hermodsdasskola phirav ando Malmö
andi klasa 2 A. Me kamav i iškola, man but
amala si andi iškola. Nadjon mištoj te žan
andi iškola. Me kamav te ginav taj te makhav. Man si ek láši tanárkiňa (lärare). Vi po
piano phirav sako žoja. Naj kecavo köňüto te
sitjonpe te khelen po piano, de kana sitjuvav
ek djili te khelav attunči nadjon mištoj mange.

Jag går i Hermodsdalsskolan i Malmö i klass
2 A. Jag tycker om skolan, jag har många
kompisar i skolan. Det är jätteroligt i skolan.
Jag tycker om att läsa och rita. Jag har en
snäll lärare. Jag går även på piano i skolan
varje torsdag. Det är inte så lätt att spela
piano, men när jag har lärt mig spela en
sång, så tycker jag att det är jätteroligt.

Me kamav vi te úsinav. Pe úsášeski iškola
phirav sako savato. Nadjon mištj te úsin, vi
muri barátkiňa manca phirel po úsáši.

Jag tycker om att simma också. Jag går på
simskola varje lördag. Det är jätteroligt att
simma, även min kompis följer med mig
på simning.

Me kamav vi e graste nadjon, fajma andakodo ká lovára sam. De me vi e žukelen
kamav. De muri dej či kamel te kinel mange
žukeles. Voj phenel ke hodj majbári site avav
ke hodj te birinav me te gindonav pa o žukel
korkori. De me kadel gindonav ke hodj me
birinos eke žukelesa aba aká, ke palamuro me
aba dosta bári sim te birinav eke žukelesa.

Jag tycker om hästar jättemycket, kanske
därför att jag tillhör lovara romer. Men jag
tycker även om hundar. Fast min mamma
vill inte köpa en hund åt mig. Hon säger
att jag måste bli större om jag ska kunna ta
hand om en hund. Men jag tycker att jag
kan ta hand om en hund redan nu!

Paula Horvat som skriver på lovara och svenska
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avsnitt 1 • jag och min familj

Ek dikto práma

En dikt om mig

Me bušuvav Lordes Vivien Wydow.

Jag heter Lordes Vivien Wydow.

Me 9 beršengi sim.

Jag är 9 år.

Man si duj pheňa taj duj phrala.

Jag har två systrar och två bröder.

Me ando Mamö bešav.

Jag bor i Malmö.

Me andi Bulltoftaiškola phirav.

Jag går i Bulltoftaskola.

Me andi 2 klassa žav.

Jag går i klass 2.

Me kamav te iskirinav taj te makhav.

Jag tycker om att skriva och måla.

Me kamav te khelavma mure pheňanca taj
mure phralenca.

Jag tycker om att leka med mina
syskon.

Me kamav te avav ká muro papo taj ká
muri mámi.

Jag tycker om att vara hos min farfar
och farmor.

Me kamav e čirikjen.

Jag tycker om fåglar.

Me kamav e žukelen.

Jag tycker om hundar.

Me kamav e šošojen o majfeder.

Jag tycker mest om kaniner.

Me učitelka avo kana bári avo.

Jag ska bli lärare när jag blir stor.

Lordes Wydow som skriver på lovara och svenska
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But šhiba žanav!
Me bušuvav Christian. Taj me dešujékhe
beršesko sim. Me pi Mosippan bešav ando
Malmö. Me ek románo šávo sim. Mure
jákha barnavij taj vi muri morči, vi mure
bal barnavij. Man si pánž pheňa. Me andi
Bulltoftaiškola žav andi klasa 3 g. Man si
but barátura. Me vorbinav románes,
švédicka, ek semo englišicka taj polcicka.
De me vi ek cera žanav arábicka, ke man
but baráturaj kon araburaj. Me sitjuvav i
románi dejakišhib andi i iškola. Vojakoj te
žan khote ke románes šaj vorbinas khote.

Me kamav te khelav fotbala. Me kamav te
khelav fotbala mure barátonca. Lujine taj
marcine sitjuvav te khelav fotbala. Muro
dad taj muri dej kamen ká khelav fotbala.
Vi mure kuzinonca sitjuvav te khelav
fotbala khére amende pi udvara.
Kana me báro avo e motoronca kero butji.
Me kamav te sysslálij e motoronca.

Jag kan många språk!
Jag heter Christian. Jag är 11 år. Jag bor på
Mosippan i Malmö. Jag är en romsk kille.
Mina ögon är bruna, min hud är brun och
mitt hår är också brunt. Jag har fem systrar.
Jag går på Bulltoftaskolan i klass 3 g. Jag har
många kompisar. Jag pratar romani, svenska,
lite engelska, och polska. Men jag kan även
lite arabiska, eftersom jag har många arabiska kompisar. Jag läser modersmål i skolan
på romani. Det är roligt att gå på modersmål eftersom vi kan prata romani där.

Jag tycker om att spela fotboll. Jag gillar att
spela fotboll med mina kompisar. På måndagar och tisdagar brukar jag spela fotboll.
Min pappa och mamma tycker om att jag
spelar fotboll. Jag brukar även spela fotboll
hemma på gården med mina kusiner.
När jag blir stor jag ska bli bilmekaniker.
Jag tycker om att syssla med bilar.
Christian Polak som skriver på lovara och svenska
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Douva hin man, Henry Kai
Mango nau hin Henry Kai ta me hin bih ta
štar bereĥ. Me som kotar kaale grupo. Mo
dadeske sikjaven man te hin but raikano te
hin iek rom. Joon phenelas man te hin hyök
te hin savi grupa tu avelas katar, rom elle na
hin na importantno.

Aro škola hin man amale, joon hin but latšo
ta hortto Ame tselina pingis vai akaves po
compjuteresko tselineske vai auri puĥimata
so hin aro škola. Me kamav but graiha/
gräiha, joon hin but rankano. Mo phuro
dadesko dad, phuro dad, ta mango dad
tšerdas buti mahkar graiensa. Muro dad
phenel man at iek grai sas but importantno
but, but bereĥ palal, iek grai sas sar iek beero
aka dives, iek grai sas iek saki so delas tuke
chanso tuke te tšerdas biknipe ta tsinipe ta
douva delas amari familjake ĥabe.
Nebi me kamav butider beere, me hin but
aro interneto/djanibosko moĥto te rodav,
dikhav ta drabavav po but beeroske modelora, tauva hin but intresanto. Mango favorito beere aka dives hin Mercedes, Volvo,
Audi ta Lamborghini.
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Me tenkavav at hin pharoi saki ka avel
diskriminatsia pe muro dad ta dei ta auri
komuja, douva tseres man bibaĥt Mango
dad phenel man at but gaaje tši djanen, na
iek rom, ta douva tserel at but manušaske
jinto hin at saka le rom hin bihortto. Nebi
me djanav at mo phenja ta phala ta mo
dadeske tši kerden douva so le gaje phenen
(aro tšyöpos, aro foro), soske phenen at ame
tserdas problemuri ka ame tši
Ka me hin iek baro zeeno me kamav te
behav paša mo dad ta dei ta del vast lenge
ka joon hin phurane. Muro dad tserel tauva
ta leske phal ta lenge familija. Me mangav
at muro phenja ta phala hin paša man. Ame
hin iek ta ame mote hin tšetanes. Me kamav
mo huupa!

jag och min familj • avsnitt 1

Det här är jag, Henry Kai!
Jag heter Henry Kai och är 14 år gammal.
Jag kommer från kaale gruppen. Jag har fått
lära mig av mina föräldrar att jag kan vara
stolt över att jag är rom. Det är lika fint att
vara rom som vilken annan grupp som helst.

I skolan har jag kompisar och de är bra och
roliga. Ibland spelar vi pingis eller så bara
snackar vi om dataspel eller nåt i skolan.
Jag tycker mycket om hästar, de är jättefina.
Både min bortgångne gammelfarfar, min
farfar och min far har haft hästar. Min far
har berättat att hästen var viktig förr.
Hästen var som en bil är idag. Hästen var
även någonting som man kunde sälja och
handla med.
Fast jag tycker lite mer om bilar. Jag är ofta
på Internet och letar, tittar och läser om
olika bilmodeller. Det är intressant. Mina
favoritbilar nu är Mercedes, Volvo, Audi och
Lamborghini.

Jag tycker att det är jobbigt när vi romer,
mina föräldrar och andra, blir diskriminerade. Då blir jag ledsen. Min pappa brukar
säga att många inte känner någon rom och
då tror de att alla romer är likadana. Men
jag vet ju att mina syskon och föräldrar inte
har gjort det, som man ibland hör att romer
har gjort. Varför säger man då att det är vårt
fel?
När jag blir stor vill jag bo nära mina föräldrar och hjälpa dem när de är gamla. Så gör
min far, farbror och deras syskon. Jag vill att
mina syskon också ska bo nära mig. Vi ska
hålla ihop och vara tillsammans. Jag älskar
min familj.
Jag fick hjälp med texten på romanes. Jag
kan inte skriva så mycket romska men jag
vill lära mig mer.

Henry Kai som skriver på svenska och fått hjälp med kaaleromska
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avsnitt 1 • jag och min familj

Mange drago šoto!
Me busovav Rafal Marek. Me sim 12
beršengo. Me sim rom polčisko/russisko,
numa arakadjilem ando Svedo. Me phirav
ande Kvarnbyskolan ando Rinkeby ande
klassa 5A. Mange drago te ginavav šoturia
ande skola, numa historia nai mange drago.
Jekh kaver djela kai si defial tristo si kana le
glate maren mui jekh jekhestar.

Pala skola mange drago te khelav lopta,
khelimo-romano, vasteski – lopta tai Basket.
Muro dad bušol Adam Szoppe ai vo kerel
buči po Radio-Romano ando Stockholmo,
ai univar vi tolmačil kenvi pe romani šib.
Mai angle kana bariova kamav te anklav
jekh fobollisto, numa te na anklaiva fotbollisto, kamav te avel man jekh lasi buči kai
del laše love, te šai pravarav mura familja.
Mai angle ando trajo kamlemas te na mai
avel marimos tai rasizmo pe lumia.

Jag gillar faktiskt matte!
Jag heter Rafal Marek. Jag är 12 år gammal
och är polsk/rysk rom, men jag är född i
Sverige. Jag går i Kvarnbyskolan i Rinkeby
klass 5A. Jag gillar faktiskt mattelektionerna,
men jag tycker att historia är tråkigt. Någonting som är jättetråkigt är när barn mobbar
varandra!

Mina fritidsintressen är fotboll, romsk dans,
handboll och basket. Min pappa heter Adam
Szoppe och han jobbar på Romsk Radio i
Stockholm och han översätter också ibland
böcker till romska.
I framtiden när jag blir stor så skulle jag vilja
bli fotbollsspelare. Men om jag inte blir det,
så vill jag ha ett bra jobb med en bra lön, så
att jag kan försörja min familj.
Och i framtiden så vill jag att det ska bli slut
på krig och rasism.
Rafal Marek som skriver på kelderash och svenska
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Sukar tumaro dive!
Me vikinava man Djurhana Saliji, isi man
17 berš hem bešava ko Halmstad. Me avava
tari Srbija ama sijum bijandi ani Germania.
Isi 4 bers sar dživdinava ani Švedia. Me
sijum jekh šukar čhaj kasaja so but šaj te
asalpe mancar. Ama ponesavo puti šaj but
mrzali te ovav.

Me interesija tane: te družinama amalinjencar, te šunav musika, te kelav, te čerav sport
hem te bešav anglo kompjuteri.
Mange but dosadno o vreme akate ki Švedia,
sebepi so but balval phudela.
A soj mange šukar i odova mi sikavni. Ki
sikavni isi tut so te čere hem o vreme po
sigate džala.
Ponodori mangava te ovav sastarni phen ili
babica. Jekh odole dujendar sebepi so odova
sakodrom mangljum te ovav!

Hej!
Jag heter Djurhana Saliji och är 17 år gammal och jag bor i Halmstad. Jag kommer
från Serbien men är född i Tyskland. Sedan
fyra år bor jag i Sverige. Jag är en rolig person som man kan skratta med ofta. Ibland
kan jag även vara jättelat.

Mina intressen är: umgås med kompisar,
lyssna på musik, sjunga, dansa, hålla på lite
med idrott och att sitta vid datorn.
Det jag tycker är tråkigt är Sveriges klimat,
eftersom det är för blåsigt.
Det jag tycker är roligt är skolan, för man
har något att göra och tiden går snabbare.
I framtiden vill jag antingen bli sjuksköterska eller barnmorska. Jag tänker i alla fall
jobba inom vården för det har alltid varit
min dröm!

Djurhana Saliji som skriver på arli och svenska
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Telal e pruna – Vaggan uti linden
Thodem kuna telal e pruna,

I din vagga uti linden,

e śavore dav kuna.

Sover du på rosenkinden.

Breśin dela najarel le

Regnet faller och dig renar,

patra pheren vuśaren le.

skugga ger dig trädets grenar.

Breśin dela najarel le,

Bladen faller och dig täcker,

patra pheren vuśaren len.

fågelsången ej dig väcker.

Sov śaveja, sov tu, sov,

Vagga, vyssa sunnanvind,

khande će da thaj na rov.

lillen sover i vaggan sin.

Sov śaveja, sov tu, sov.

Vagga, vyssa lillen min,

Sov tu thaj na rov.

i den gröna lind.

Buźni nakhel ćući del le

Vinden vaggar dig däri.

barval phurdel kuna del le.

Lilla geten ger dig di.

Breśin dela …

Regnet faller …

Traditionell vaggvisa från Bosnien
Svensk text Marina Dolgires
och Ros-Mari Tan Jancovich
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Min mamma
En liten, svarthårig flicka med brinnande
ögon sprang runt bland alla människorna
som trängdes på gatan. Hennes ögon var
fulla av tårar, hennes ansikte var smutsigt,
hennes långa hår blåste i vinden.
Ivrigt tittade hon på alla kvinnorna som hon
mötte. Hon drog i deras kjolar och tittade på
deras ansikten. Men hon kände inte igen någon.
Hon var rädd och upprepade hela tiden,
– Mamma, mamma!

En äldre kvinna tog tag i flickans hand och
frågade henne,
– Lilla flicka, vem letar du efter?
– Min mamma!
– Och vem är din mamma, hur ser hon ut?
– Vet du inte? Känner du inte henne? Hur kan det komma
sig att du inte vet? Min mamma är den bästa och den
vackraste i hela världen!
Traditionell historia återberättad av Iren Horvatne
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Törnrosa
Traditionell saga återberättad på romskt vis av Erland Kaldaras. Här på kelderash.

Jekh amparato thaj leski romni te but berš nas len šavore. I amparatitsa svako
djes rudjilaspe te avel la jekh šej, thaj pala lungo wrama arakadjilo lake jekh
šukar cini šejori. Tode lake anav Ruža, ke sa gade šukar sas sar i luludji.
O amparato akarda sa le angelora te rudjin thaj te
suntsun leske šeja. Numa bisterda te akarel la nasula
Dorota. Vi voj sas jekh angelo feri jekh nasul angelo.
Aven sa le angelora thaj rudjin la
Ružake:
– Te del tut o Del maj šukar te aves,
penel o angluno angelo.
– Te del tut o Del bax thaj sastimos,
penel o dujto angelo.
I nasul Dorota ašunda ke arakadjilas
la amparatitsake jekh šej thaj xolariko
sas ke ći akarda vi la te rudjil la Ružake.
Ande bari xoli pe zor da andre ando sloto
kaj sas i Ruža thaj lako dad thaj laki dej.
– Te del o Del te pusaves tu pe jekh
kangro kana perdosa dešušow berš
thaj te meres, rudjinda i nasul
Dorota la Ružake.
Sa le angelora ćudisajle so rudjinda
i nasul Dorota la šejorake. La
Ružaki dej la te rovel. Atunći avilo o
lašo angelo o Gabor:
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– Te na del o Del te meres kana pusavesa tut numa feri te soves ande šel berš
thaj feri o maj šukar prinso te uštavel tu kana ćumidela tut, rudjinda o Gabor la
Ružake.
O amparato mukla o hiro ke sa le kangre pa le kopaća, le luludja thaj pa le burr
site šindon tele tena pusavelpe leski šej pe lende. Le amparatoske manuš
kerde so penda o amparato thaj svako berš žanas te šinen tele le kangre pa le
kopaća, le luludja thaj pa le burr tena pusavelpe i Ruža.
Naćile le berš thaj i Ruža kerdjili jekh šukar thaj ući terni šej. Kana perdjili
dešušow berš kerda lako dad lake jekh bari paćiv thaj penda lake:
– Akana muri šej site les tu sama, tena perel andre la Dorotake amraja pe tute.
– Me kerdem sa so birindem, šindem tele sa le kangre svako berš numa godo
šajke naj dosta, penel o amparato la Ružake.
– Me lav ma sama, dade, penel i Ruža.
Sa godo rjat kana gele savore te soven pala i paćiv ašunel i Ruža ke varekon
djilabel jekh šukar djili. Uštel anda pesko pato thaj rodel katar avel i djili. Sa maj
dur thaj maj dur žal i Ruža te rodel i djili. Aresel angla jekh vudar thaj kote ašel.
Kotar i djili maj zurales ašundol. I Ruža putrel o vudar thaj dikhel jekh puri gadji
sar boldel o tulo thav pe jekh bari suv. I Ruža ći žanelas ke i puri gadji si i nasul
Dorota ke parudas pesko muj.
– Tu djilabes godi šukar djili? pušel i Ruža la pura gadja.
– Me djilabav andi bari voja ke sima gado šukar thav, penel i puri gadji la
Ružake.
– Ći aves maj paše te dikhes? pušel i puri gadji katar i Ruža.
I Ruža geli maj paše te dikhel thaj sar kamel te asbal o thav pusavelpe pe i suv
thaj perel tele thaj lel te sovel. I puri gadji la te asal thaj parudjilas palpale i
nasul Dorota. Pala Ruža intrego them pele ande jekh bari lindri thaj sute.
Vi manuš, vi žukel thaj mući, guromna thaj grast pele andi gadi bari lindri. Vorta
sar so rudjinda o angelo o Gabor: te soven ande šel berš.
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But berš naćile thaj but manuš ašunde ke si jekh them kaj savore soven thaj
ći ušten. Jekh bari burr kangrensa barili pe le amparatoski slota kaj sovelas i
Ruža. Gade tulo thaj zurali sas godi kangrali burr ke naštilas konik te del andre
ando sloto.
But džene zumade te den andre te ćumiden la Ruža te uštel numa naśtinde.
Pe o šelto berš avel jekh šukar prinso ando foro kaj sovel i Ruža. Vo ći ašunda
gadi paramića pa i Ruža thaj avilo te rodel peske than te sovel ando sloto kaj o
amparato. Le manuš ande aver thema aba denas duma pa i Ruža thaj o them
kaj savore soven sar jekh paramića. Kana avilo angle o prinso dikhel ke savore
soven.
Le kitanora angla o vudar soven, le žukel soven, le grast soven, le ćirikla ći furan
thaj djilaben numa sa pašlon pe i phuv thaj soven.
– So si kate, delpe gindo o prinso.
Kana avilo dji angle kaj o vudar naštil te del andre anda i burr. Zumavel te šinel
la peske sabljasa numa pra zurali i burr.
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– Sar te kerav? delpe gindo o prinso.
– Aha! penel o prinso thaj del jag i burr.
Mukel te pabol jekh dosta bari grapa thaj šinel tele i jag peske sabljasa tena
pabol intrego o sloto. Kana da andre pale dikhel ke kajgodi pašlon le manuš
thaj soven. Žal andre andi kuchna thaj dikhel sar o pekari sovel thaj sa o xumer
pelo tele pe leste. Žal andre andi le amparatoski soba thaj dikhel sar o amparato sovel andi peski balaj pajesa. Žal andre andi la amparatitsaki soba thaj
dikhel sar sovel pe i phuv la kanglasa ando vast.
Žal andi cini soba kaj pusada pe i Ruža thaj dikhel sar i Ruža sovel pe i phuv. O
prinso šoha ći dikhla jekh maj šukar žuvli ande pesko intrego trajo thaj musaj
sas leske te ćumidel lako muj. Sar ćumida lako muj avili i Ruža peste thaj uštili.
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Pala late intrego them pale uštile. Le ćirikla pale ando ćeri furanas thaj djilabenas, o pekari pale pesko xumer boldelas, le kitanora pale lenas sama pe o
sloto thaj i amparatitsa pala peske bal fulavelas.
O prinso pušel la Ruža:
– So sas kate? kana avilem savore sovenas thaj sar ćumidem tut savore uštile,
penel o prinso.
I Ruža penda le prinsoske so rudjinda i nasul Dorota lake thaj najisarda le prinsos ke skipinda la thaj lake manušen katar i lindri. Kana ašunda o amparato so
sas, ke ande šel berš sute savore ando lesko them thaj ke o prinso skipisarda
len katar i lindri, kerda jekh bari paćiv le prinsoske thaj pušel les so kamel te
del les kaj skipinda leske šeja:
– Mang so god kames, sa kam te dav tut, penel o amparato.
– Kakona, me bi kamavas te ansuriv man ćire šejasa, penel o prinso.
O amparato dikhla pe pesko šej thaj pušel latar:
– Kames tu muri šej te les gadale prinsos?
I Ruža dikhla pe o prinso thaj pale dikhla pe pesko dad thaj kerda anda šero ke
kamel te lel les.
– Te aven baxtale le terne! sipinda o amparato thaj pala leste sa le aver manuš
ando sloto sipinde:
– Te aven baxtale le terne!
Pala jekh skurto wrama kerda o amparato jekh baro abjav peske šejake thaj
peske žamotreske thaj pale pala jekh skurto wrama arakadjilas la Ružake jekh
šej thaj jekh šav thaj trajinde ande bax thaj sastimos intrego pengo trajo. Thaj
i nasul Dorota? Goda peli tele ande jekh bari xaing sar kamelas te pel paj thaj
šoha ći maj vasda pe avri kotar.
Traditionalni paramića katar o Erland Kaldaras-Nikolizsson
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Det är bra att ha en storasyster
Jag har två äldre systrar och en lillebror. Min äldsta syster bor ensam.
Min andra storasyster bor hemma med oss.
Mellan mig och min storasyster som bor hemma är det elva års åldersskillnad.
Men många gånger märks inte den skillnaden. Jag tycker att det är bra att jag
har storasystrar. Jag kan gå med dem på stan, jag får hjälp med allt till exempel
mina läxor och med att läsa. Vi brukar ha jätteroligt tillsammans.
Men det är inte alltid så lätt att vara lillasyster. Det är
värst när vi är ensamma hemma med min storasyster,
när min pappa och mamma åker iväg. Då börjar min
storasyster att bestämma över mig och min lillebror
helt och hållet. Då tycker hon att jag och min lillebror
är besvärliga. Hon tycker att det är jobbigt att hon
måste städa och laga mat åt oss. Hon brukar säga till
min mamma att hon städar och lagar mat hela dagen
när hon passar oss. Men det stämmer inte eftersom
hon pratar i telefon med sina kompisar och tittar på TV
mest hela tiden. När min mamma och pappa inte är
hemma, vill min storasyster att jag och min lillebror ska
plocka upp och städa efter oss och hon kräver att vi
ska hjälpa henne med allt. Då tycker jag inte att det är
så roligt att ha en storasyster. När min mamma inte är
hemma tjatar hon på oss hela tiden!
Fast även om jag tycker att det är jobbigt ibland med
min storasyster, så skulle jag ändå inte vilja byta ut
henne mot någon annan eller vara utan henne. Jag
tycker att jag ändå har världens bästa storasyster!
Iren Horvatne
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Jag växte upp hos
mormor och morfar
Jag tror inte att någon har en lika snäll mormor som jag har. Fast å andra sidan
så tror jag, att alla mormödrar är snälla mot sina barnbarn! Men jag vill ändå
betona, att jag har en speciell relation till min mormor. Jag tror att det beror på
att jag har vuxit upp hos mina morföräldrar, och därför har mormor tagit på sig
en mammas roll.
Min mormor hade bara ett barn och jag var det första barnbarnet. Jag måste
vara ärlig och säga, att jag blev ganska bortskämd. Mina morföräldrar blev alltid
överlyckliga när mina föräldrar skulle åka bort, för då fick de ta hand om mig.
När jag var yngre var jag hos dem endast på dagen, men när jag blev lite äldre
och min mor fick fler barn, sade mina morföräldrar till min mor, – Du har flera
barn nu! Du kan väl låta Jonny få övernatta hos oss ibland? Vi känner oss så
ensamma, gnällde de. Och så blev det!

Jonnys mamma Sabina med sin pappa.
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Jag bodde större delen av tiden hos mina morföräldrar, men jag klagar inte över
detta. Jag fick mycket kärlek och uppmärksamhet. Mina morföräldrar tyckte om
att besöka andra romska familjer, och jag följde med dem överallt. Jag gillade
att sitta och lyssna när de äldre samtalade. De andra barnen ville att jag skulle
följa med dem ut och leka, men för det mesta föredrog jag att stanna kvar och
lyssna på all visdom och alla spännande berättelser.
Jag lärde mig mycket av min morfar. Han sade att jag skulle hålla mig borta från
sådana ungdomar som ränner ute sent om nätterna och som dricker alkohol
och gör rackartyg. Han sade, att om jag lyssnade till hans råd, så skulle jag
växa upp till en bra yngling. Han återkom ofta till hur viktigt det är att respektera
andra människor och speciellt de äldre.
Morfar var musikalisk, precis som de flesta romer. Han lärde mig spela dragspel. Jag lärde mig också spela gitarr vid 15 års ålder och började sedan skriva
egen musik. Det blev mest
kristen musik för nu tillhörde jag Pingstkyrkan. Vi
som var med i kören fick
göra många cd- och kassettinspelningar med andliga sånger som skickades
till romska församlingar
runt om i världen.
Jonny Ivanovitch

Jonnys dotter Sandra i morfars knä.
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Ambulans!
Utdrag ur en bok om Katitzi

– Nå, så vakna då din slyna!
Katitzi vaknade med ett ryck och for upp. Hon klädde sig så fort hon kunde och
tanten tjatade i ett:
– Det var då det märkvärdigaste att du aldrig lär dig. Hur många gånger har jag
inte sagt till dig att du ska gå upp tidigt på mornarna och ha kaffet färdigt när vi
vaknar? Och nu, då din far är sjuk och kanske ska in på sjukhuset. Att du inte har
något hut i kroppen. Och du ska föreställa hans dotter. Det är en skam … Tanten
fortsatte att mala och Katitzi försökte säga något:
– Ja, men …
– Tig, säger du emot mig också? Akta dig så att jag inte gör mig olycklig på dig.
Om jag kunde begripa varför jag ska behöva ha det på det här viset. Men du ska
härifrån. Sanna mina ord, det ska jag bli man för …
– Är tant en man då, avbröt Katitzi utan att tänka sig för. Pang! Där small en örfil,
den tog över örat och Katitzi skrek till av smärta. Katitzi hade numera jämnt ont i
örat, som hade börjat vara sig. Värst var det kanske på nätterna, då värken kändes
som om det skulle spränga hela huvudet.
– Nå, ska du komma iväg någon gång, eller ska jag hjälpa dig ut i köket, sa tanten
hotfullt.
Katitzi skulle just till att rusa ut i köket, när tanten skrek:
– Va, tänker du lämna sängen obäddad!
– Ja, men, jag skulle ju …
– Säg inte emot mig. Gör som jag säger …
I detsamma ropade pappa Taikon på tanten. Katitizi hörde att han stönade, det var
otäckt, han måste ha fruktansvärt ont. Katitzi tittade in i rummet och såg sin far sitta
upp i bädden på golvet. Hans kropp var dubbelvikt och han kippade efter andan.
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– Hämta Paul, pressade han fram mellan sammanbitna tänder. Så fick han syn på
Katitzi i dörröppningen, – Skynda dig Katitzi, hämta Paul, kved han.
– Du stannar här, befallde tanten, och vänd till pappa Taikon sa hon:
– Den karln sätter inte sin fot i mitt hem, hör du det Johan?
– Katitzi hämta honom!
– Hör du inte vad jag säger? Hit kommer ingen Paul.
Katitzi sprang så fort hon kunde ner till Pauls vagn. Paul hade inte vaknat än och
Katitzi slet och drog i honom.
– Kom Paul, snälla Paul vakna, du måste komma, pappa dör!
Paul slog upp ögonen. Förvirrad och sömndrucken rusade han upp och drog på sig
byxorna och utan att ta varken skjorta eller skor på sig skyndade han tillsammans
med Katitzi upp mot det gula huset.
– Far, vad är det med dig? Vad har hänt?
– Paul, det är magen, det skär som knivar …
– Paul, försvinn ut ur mitt hus, skrek tanten.
Ovanför deras huvud dundrade ett tåg förbi, det rasslade,
gnisslade och dunkade mot skenskarvarna.
– Paul, hör du inte vad jag säger? Skrek tanten och försökte
överrösta oväsendet. När tåget hade rusat förbi, sa Paul
behärskat men ursinnigt:
– Tyst, kärring, min far är sjuk, ta fram hans kläder så ska jag
ringa efter ambulans. Paul tog några steg mot telefonen som
stod bakom tanten.
– Slå mig inte, jag skriker på polis. Johan ser du vad han gör?!
Pappa Taikon stönade.
– Jag slåss inte. Den detaljen brukar du stå för, tant lilla, sa
Paul och föste undan tanten. Han lyfte telefonluren och slog
ett nummer:
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– Ni måste skicka ambulans hit på Tantogatan 26, sa han, Taikon är namnet …
Katitzi stod brevid sin far och torkade svetten från hans panna med en kökshandduk. Småbarnen satt ihopkrupna och snyftade. Ett tag var det nästan tyst, bara
barnens snyftningar hördes.
– Vad menar ni? Paul hade bleknat där han stod med luren mot örat.
Han höjde rösten:
– Vadå zigenare? Tror ni inte vi blir sjuka som alla andra? Reglementet …
Man skulle kunna tro att vi lever i Hitlertyskland! … Jag ska ringa alla tidningar.
Vad heter ni förresten? … Paul la på telefonen.
– Vilka svin, sa Paul, de tänkte inte komma. Men det där med tidningarna tog
visst skruv.
Efter en stund kom en ambulans och hämtade pappa Taikon. Han spändes fast
med remmar på en bår. Tanten och Paul klev in i ambulansen, de skulle följa med.
– Pappa, lilla pappa, nu fick du ju inget kaffe.
Katitzi stod ensam kvar när ambulansen for iväg med tjutande sirener. Långsamt
vände hon och gick in i huset. Där inne satt hennes tre småsyskon fortfarande ihopkrupna tillsammans. Lilla Rosita hade slutat snyfta. Hon tittade på Katitzi och sa:
– Jag är hungrig.
Katitzi kämpade med tårarna, svalde och svarade:
– Ja, kom så äter vi, vi har säkert något gott i köket. Jag kan steka gröt åt er och
lingon har vi.
– Då vill jag bara ha lingon, för jag tycker inte om stekt gröt, sa lille Lennart.
– Jag vet, vi tar lingon och mjölk, för det är gott, sa Katitzi.
De små barnen tycktes alldeles ha glömt bort vad som hänt. De skyndade sig
pladdrande efter Katitzi ut i köket.
Katarina Taikon
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En romsk familj i Sverige
Vår familj är annorlunda säger en del andra romer. Men för mig är den
inte annorlunda eftersom jag alltid har levt i den här familjen. Min
pappa och mamma jobbar båda två. Pappa kör buss och min mamma
arbetar på ett dagis. Mina systrar har gått ut gymnasiet, fast det inte är
så vanligt bland romer att man fortsätter att studera efter grundskolan.
Min äldsta syster läste Barn- och fritidprogrammet på gymnasiet medan
min andra syster har gått ut Omvårdnadsprogrammet. Nu vill hon läsa
vidare på högskolan och bli tandläkare eller tandhygienist. Fast hon tycker
att det är svårt att välja vad hon ska studera, eftersom hon också skulle
vilja bli sjuksköterska. Vi får se vad det blir!
Mamma har berättat, att romerna i Sverige inte alltid har haft möjlighet att gå i
skolan. Därför tycker hon, att det är mycket viktigt att vi romer ska visa, att även
romer kan sköta sig och göra bra ifrån sig, bara vi får chansen från samhället.
Det var inte bara det att de romska barnen inte fick gå till skolan, utan romerna
fick inte ens bo kvar på samma plats mer än tre veckor. Så är det inte idag. Nu
har alla romer som bor i Sverige en bostad och det tycker jag är bra.
Jag tycker att det är viktigt att vi romer får gå i skolan och
får samma chans som alla andra som lever här. Det som
händer i min familj är, att jag ser att min pappa och
min mamma går till jobbet varje dag och att jag och
min bror måste gå i skolan och på dagis. Vi får aldrig
stanna hemma om vi inte är sjuka. I skolan har jag
många kompisar eftersom jag alltid är i skolan. Det
skulle inte vara så lätt att få kompisar om jag inte
var i skolan hela tiden. Snart ska jag välja gymnasieprogram. Min bästa kompis ska välja Naturprogrammet
för han vill jobba med djur, men jag vill jobba med något där
jag får användning för mina språkkunskaper.
Iren Horvatne
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Aven tradas – Vi reser
Aven tradas
Ame le rom naj amen jek them

Vi reser
Vi romer har inget land

Ame le rom sam pe antrego lumja

Vi romer finns över hela världen

Sa le rom roden jek them,

Vi söker ett land

O rom rodel pača aj hudina

Romerna vill ha ro och frid

Le romeske naj leke drago marimos

Vi romer tycker inte om krig

O rom rodel pača, o rom rodel hudina

Romerna söker ro, romerna söker frid

Drom dromestar phiras,

Långa vägar korsar romer

aj inke či arakhlam jek than laśo

Än har inte romerna funnit en plats

So si maj phares, si te trajis

Att vara en människa, är det svåraste av allt

Me sim ferdi jek manuš,

När människan lever i ro och frid

Kana o manuš trajil ande pača aj hudina

Varför jagar du iväg mig?

Sostar našaves man than thanestar.
Vi åker, romale
Aven tradas, romale

Vi åker ännu en gång

Aven tradas inke maj jek data

Vi åker.

Aven tradas.
Kati Dimiter-Taikon
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Dialog mellan romer
– God dag!
– God dag!
– Bli frisk och lycklig! (typisk romsk hälsningsfras)
– Bli du också! (typiskt svar)
– Vem är du? Vad heter du?
– Jag heter Lajos. Vad heter du?
– Jag heter Mihal. Var bor du?
– Jag bor i Malmö. Och var bor du?
– Jag bor i Stockholm. Från vilken romsk grupp du är?
– Jag är från ungerska lovara. Från vilka romer är du?
– Jag är från svenska keldrash rom. Hur länge har du bott i Sverige?
– Jag bor i Sverige sedan fyra år. Är du född i Sverige?
– Ja, jag är född i Sverige. Men min farfars far kom från Ryssland.
Vad tycker du om Sverige. Hur går det för dig i Sverige?
– Jag har det bra i Sverige, det är ett stort och fint land, och det är lugnt här,
men det är mycket kallt här. Jobbar du här?
– Ja, jag jobbar i skolan. Vad gör du?
– Jag går i skolan för att lära mig svenska, men vid sidan om jobbar jag även
med bilar. Har du familj här?
– Ja, hela min familj bor i Sverige. Och hur är det med din familj? Har du barn?
– De flesta i min familj bor i Ungern. Men min ena bror bor här och min fru har
mer släkt här i Sverige. Jag har tre barn. Har du barn?
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– Ja, jag har en flicka och en pojke. Flickan är tio år och pojken är sju år.
Och dina barn, hur gamla är de?
– Jag har två söner och en flicka. Den ena pojken är tolv år och den andra är tio
år och flickan är sex år. Går dina barn i skolan?
– Ja, de går i skolan. Min flicka säger att hon också vill jobba i skolan, och pojken
säger att han vill jobba med bilar. Går dina barn i skolan?
– Ja, de är alltid i skolan, de tycker jättemycket om skolan och de pratar mycket
bra svenska. Jag är glad att vi har träffats. Ta mitt telefonnummer, om du kommer till Malmö måste vi träffas.
– Tack så mycket, jag är också
glad över att vi har träffats.
Ta mitt telefonnummer du också.
Gud vare med dig!
– Gud vare med dig!
Iren Horvatne
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Romernas historia
Numera är forskare eniga om att romerna i Europa från början kommer från
områden i Nordvästra Indien och nuvarande Pakistan. Det viktigaste beviset för
detta är de stora likheterna som finns mellan romernas språk och hindi och punjabi som talas i dessa länder. Det finns dessutom stora likheter mellan alla dessa
språk och det mycket gamla språket sanskrit, som talades för mycket länge sedan
i dessa områden. Det finns olika teorier om varför romerna lämnade Indien, men
forskare menar att detta skedde i flera omgångar med början på 1000-talet och att
romerna nådde fram till olika delar av Europa cirka 200 år senare.
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Romer – zigenare – gypsies och gitanos
Romerna kallar sig själva för rom, ett ord som betyder människa på romani. Det
finns teorier om att när romerna kom till Grekland blev de förväxlade med en
grupp som redan fanns där och som kallades för atsinganos. Benämningen ”zigenare” tros komma härifrån, eftersom majoritetsbefolkningen trodde att romerna
tillhörde samma grupp. Namnet ”zigenare” har följt med romerna och anpassats
till det landet språk där man befunnit sig. I exempelvis Italien säger man ”zingari”
och i Tyskland ”zigeuner”. Eftersom ordet zigenare har funnits så länge, vill en del
romer fortfarande bli kallade för zigenare istället för rom.

Det har funnits många sägner* om vilka romerna egentligen var. I en sådan påstås
att romerna kommer från ”lilla Egypten” och att detta är anledningen till varför
romerna kom att kallas ”gitanos” eller ”gypsies” i vissa länder.
Till Sverige kom de första romerna 1512. I Stockholms stads tänkebok från den 29
september 1512* står det om en okänd folkgrupp som pratade ett helt främmande
språk. Här står att dessa personer var mörkare än majoritetsbefolkningen och att
”deras seder inte gick att känna igen”. Det var ett trettiotal familjer som hade slagit sig
ner i Stockholm. Man kan säga att det är här som romernas historia i Sverige började.
Runt om i Europa bemöttes romerna med beundran för sin yrkeskicklighet bland
annat som smeder och musiker men också med misstänksamhet. I många länder
har romerna blivit jagade och har inte tillåtits att bosätta sig. Under vissa perioder
har romerna varit utsatta för sådan förföljelse vars syfte var att utrota alla romer.
Numera har romerna börjat organisera sig och kämpar för sina mänskliga rättigheter*.
Alla uppgifter om antalet romer är osäkra, men man brukar säga att det finns
minst tolv miljoner romer i Europa. Rumänien är det land i Europa där det bor
flest romer. I Syd- och Nordamerika lever cirka fyra miljoner romer. På Internet
finns olika länkar som anger antalet romer i olika länder.

Ordförklaringar
Sägner = berättelser som
har återberättats muntligt
och som inte alltid behöver
vara sanna.
Stockholms stads
tänkebok = Ett gammalt
sätt att föra register över
protokoll från stadens
domstol med anteckningar
om sådant som var viktigt
att uppmärksamma.
Mänskliga rättigheter =
Förenta Nationerna, FN,
kom 1948 överens om
gemensamma regler för
vad som är nödvändigt
för alla människor. Dessa
regler finns på svenska
regeringens hemsida
www.manskligarattigheter.gov.se.
På www.UDHR.net finns
översättningar av dessa
regler till 359 språk, även
till romani.

Fakta är sammanställda utifrån olika källor på Internet av
Mirelle Gyllenbäck, Kati Dimiter-Taikon och Mai Beijer
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På vindlande vägar till Sverige
Ryssland – Polen – Italien – Frankrike – Portugal
Min mormor heter Loli, hon föddes år 1925 i Polen i en stad som heter Krakow.
Hon härstammar från kelderash gruppen. Hennes släkt kallas för Muteshti och den
är nära släkt med släkterna Parakoni och Miheješti.

– Hur kom det sig att ni hamnade i Polen, mormor? frågade jag henne.
– Är vi inte spanska romer?
– Nej, min pojke, vi är ryska romer ifrån början!

Jonnys morfar Sergej och mormor Loli tillsammans med Jonnys mamma Sabina.
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Min far, din gammelmorfar ”Vosho” kom över från Ryssland till Polen tillsammans
med min mor, din gammelmormor Persida. Året var 1920. Persida tillhörde Poliacha släkten. Där i Krakow föddes jag, din mormor. Enligt vad min far berättade,
så bodde vi inte där mer än cirka två år, därför att det var svårt att få in jobb för
förtenning. Av den anledningen gav vi år 1922 i väg oss till Italien för att prova
vår lycka där. Min far hade hört ifrån andra romer att affärerna gick ganska bra
där. Med på vår resa ner till Italien fanns även andra familjer. Och faktiskt så hade
de där romerna rätt! Affärerna gick bättre i Italien, men eftersom vi romer ofta har
haft oturen att bli utkörda från de länderna dit vi kommit, så var förstås Italien
inget undantag. Vi bodde 2–3 år i Italien innan vi blev utkörda. Det var en väldigt
stor bedrövelse och besvikelse att bli utvisad, just när våra levnadsförhållanden
började bli bättre.
Nu samlades de äldre romerna inklusive min far för att prata om vart vi skulle
åka härnäst. De kom överens om att åka till Paris i Frankrike. I Paris trivdes vi bra,
där bodde många romer, affärerna gick bra och vi hade det ganska bra över huvud
taget ända tills Andra världskriget började. Lidandet och sorgerna som vi då fick
gå igenom vill jag inte önska ens en hund! Men min dotterson, jag orkar inte prata
om den tiden, det är för många sår som rivs upp igen! För att göra en lång historia
kort, så hamnade vi efter kriget i Portugal, och det var där som jag träffade din
morfar Serga och vi gifte oss. Jag var då 19 år gammal.
Ryssland – Brasilien – Portugal
Din morfar Serga (Segej Ivanovitch) föddes i Moskva år 1912. Hans far hette Jono
och tillhörde släkten Genešti, hans mor hette Dunja. När hans mor avled, klarade
inte hans far av att ta hand om de tre barnen. Därför lät han adoptera bort barnen
till andra romer, men inte till samma familj utan barnen hamnade tyvärr i olika
familjer. Romen som adopterade din morfar hette Bukuro och hans fru tror jag
hette Jordanka och de hade inga egna barn. Bukuro tillhörde Miheješti släkten.

När din morfar var ungefär tio år gammal, så bestämde sig hans fosterpappa för att
resa till Sao Paolo i Brasilien. Han hade säkert släktingar där, de flesta romer har
släkt över hela världen. Det är ganska uppenbart att Bukuro trivdes i Brasilien, för
han bodde kvar där tills han dog. Men din morfar flydde därifrån och vet du varför? Jo, när din morfar var 16 år gammal så ville hans fosterpappa gifta bort honom
mot hans vilja! Därför beslutade han sig för att fly och han valde Portugal som till
flyktsort, eftersom man där talar samma språk, portugisiska, som i Brasilien.
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Portugal – Spanien – Belgien – Spanien – Sverige
När han kom till Portugal fick han genast problem med myndigheterna, eftersom
han inte hade några id-handlingar. Minnet sviker mig lite, jag kommer inte ihåg
om det var myndigheterna som bestämde att han skulle tjänstgöra inom militären,
eller om det var frivilligt som han gick in i det militära. I vilket fall så var det där i
Portugal, som jag träffade din morfar Sergej och vi gifte oss.

Vi bodde bara ett år tillsammans i Portugal. Därefter åkte vi över till Spanien, där
din mor Sabina föddes 1941 i en stad som heter Salamanca. Som du redan känner
till min pojke, så hade din mamma inte några syskon, och vid 18 års ålder träffade
hon din far Jose (Peppe) i Zaragosa (en stad i Spanien) och de gifte sig. Det som
var märkligt med din far och din morfar var, att de hade likadan bakgrund nämligen att bägge två blev bortadopterade som barn.

Mormor Lolis brollop.
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Vi hade det inte så bra ställt där i Spanien, så en dag övertalade din morfar oss
att åka till Belgien. Din far hade inte heller några invändningar mot att lämna
Spanien. Hans fosterföräldrar hade avlidit, så han kände att han inte hade några
band där och därför följde han och din mor med oss till Belgien. Det var inte alls
något dumt val att åka till Belgien, eftersom vi fick mycket bättre ekonomi där.
Din morfar fick ständigt kastruller att förtenna och stora degkärl från bagerier som
behövdes rengöras och förtennas. Vår ekonomi stabiliserades så pass, att vi hade råd
att hjälpa våra släktingar som var kvar i Spanien. I Belgien bodde vi i 5–6 år och
det var där i Belgien som du Jonny föddes 1960 i en stad som heter Chatelet.
Nu undrar du kanske varför vi flyttade till Spanien igen, när affärerna gick så bra?
Jo, det ska jag tala om! De romerna som bodde i Belgien innan vi kom dit blev
avundsjuka på oss, därför att det gick så bra för oss. Det gjorde att vi hamnade
ständigt i konflikt med dem, så till slut så orkade vi inte bråka mer utan gav oss
iväg tillbaks till Spanien.
En dag fick min far, alltså din gammelmorfar Vosho, höra att vi hade släktingar i
ett land som heter Sverige Det var tydligen ett bra land, så därför var det bara att
packa igen! Året då vi åkte till Sverige var 1962. Du var alltså knappt två år gammal när vi kom till Sverige och Stockholm. Vi tog reda på att våra släktingar bodde
på ett så kallat zigenarläger som hette Ekstubben, det låg i ett område som heter
Tyresö.
Jonny Ivanovitch intervjuar sin mormor Loli
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Minnen från
zigenarlägret Ekstubben
När vi först kom till Sverige trodde vi att vi hade kört fel och råkat hamna i Sibirien! Kan du tänka dig vilken chock det var för kroppen, att komma från värmen
i Spanien till den här ohyggliga kylan? Jag ska försöka förklara hur kallt det var.
Till att börja med så var vintrarna inte lika milda som de är nu. Nej, då i början
av 1960-talet var det oftast mellan 20–30 grader kallt hela vintern. Kan du
tänka dig, att under den hemska kylan bodde vi i hembyggda baracker i det här
zigenarlägret?
När vi vaknade på morgonen så var våra täcken så kalla och hårda så att vi
kunde trumma på täcket. När vi gick efter vatten, så hann vattnet frysa till is i
hinken innan vi var framme vid baracken. Ack, vi har genomlidit mycket sorg och
elände här i världen, men när man är tvungen så måste man härda ut! Som förälder måste man försöka trygga barnens framtid!

Jonny 2 år

I de här barackerna bodde 15–20 familjer. De flesta familjerna hade många barn,
och upp emot 10–12 personer fick trängas som sardiner i varje trång barack.
Jag tror att vi bodde på Ekstubben i 3–4 år. Och hade det inte varit för en romsk
kvinna vid namn Katarina Taikon, frid över hennes minne, så hade vi kanske bott
kvar där än idag! Den kvinnan var väldigt klok och hade ett stort hjärta. Hon
hade goda relationer med olika myndigheter, bostadsförmedlingen, socialen,
läkare etc. Många gånger hämtade hon journalister och tv till lägret för att visa
i vilken misär hennes folk romerna befann sig i. Hon var en riktig eldsjäl som
inte gav sig! En gång minns jag att hon samlade ihop oss romer för att gå en
protestmarsch. Vi demonstrerade för att vi skulle få riktiga bostäder, så att våra
barn slapp frysa ihjäl. Hennes envishet och kampanda gav till slut resultat och
jag tror att årtalet var 1965 då myndigheterna började erbjuda oss lägenheter.
Berättare är Mormor Loli
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Vinterbilder från zigenarlägret Ekstubben
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Romernas internationella dag
den 8 april
Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första
romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget ”eget”
land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns
det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska
nationaldagen som firas världen över den 8 april, en annan är nationalhymnen.
Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Uppgifterna om hur många romer
som är bosatta i Sverige skiftar. En siffra som brukar nämnas är 50 000 men det är
ett ungefärligt antal, eftersom det inte finns någon registrering av romer i Sverige.
Numera är det vanligt att gruppera romerna utifrån den språkliga varietet som
romerna talar. De största grupperna romer i Sverige kallas för: kelderasha, kaale/
sverigefinska romer, svenska resande romer, lovara samt arli, som är den största
gruppen bland romerna som har kommit från Balkan.
Romernas språk kallas romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan
år 2000 är romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.
Konferens 1971 om romernas framtid
Den 7–12 april 1971 samlades representanter från fjorton länder tillsammans med
en delegation från Indien och en från Världskyrkorådet samt representanter från
forna Sovjetunionen nära London för att diskutera romernas framtid. Initiativtagare till denna första internationella romska kongress var bland andra Grattan
Puxon, Donald Kenrick, Mateo Maximoff och Žarko Jovanović.

Under mötet omvandlades den dåvarande Internationella Zigenarkommittén till International
Romani Union (IRU). Man beslutade att den
8 april skulle vara romernas internationella dag
(nationaldag). De blågröna färgerna i flaggan hade
antagits vid en kongress i Bukarest redan 1933.
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För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att
lägga till ett hjul, som ju även finns i Indiens flagga. Romernas röda hjul symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen medan den gröna färgen symboliserar jorden.
Vid kongressen antogs även som nationalhymn Gelem, gelem.
Romer i Malmö lägger ner blommor på Internationella Romadagen 8 april.
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Nationaldagen firas av allt fler
Till att börja med firades nationaldagen endast av ett fåtal familjer, men under de
senaste tio åren har firandet spridits och tilltagit. Idag firas 8 april i ett fyrtiotal länder. Det har utvecklats olika ritualer och aktiviteter såsom ljuständning, plantering
av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för antiromska övergrepp.
I vissa fall lägger man ner blommor i olika vattendrag. I den romska traditionen
liksom i många andra symboliserar vatten renhet och helande.

8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och i olika länder. En dag med
såväl glädje med skratt som sorg med tårar skapar en alldeles speciell stämning.
År 2000 utropade International Romani Union Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium. Man kan säga att hela världen är
romernas hemland.
Domino Kai

Den här texten är en förkortad version av den text som Domino Kai har skrivit och som
finns på Delegationen för romska frågors webbplats www.romadelegation.se.
Ytterligare information om de Romska Världskongresserna finns på Internet. Sök exempelvis på wikipedia.org/wiki/world_romani_congress.
Information om olika versioner av Gelem, gelem och inspelningar av denna hymn finns
också på olika språk på Internet.
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Gelem, gelem
Gelem, gelem lungone dromensa

Vart än min vandring mig på jorden bär

maladilem baxtale Romensa

möter jag lyckliga romer där.

Gelem, gelem lungone dromensa

Vart än min vandring mig på jorden bär

maladilem baxtale Romensa

möter jag lyckliga romer där.

Ai Romale, Ai Chavale

Oh Romale, Oh mitt folk!

Ai Romale, katar tumen aven

Hur kom ni hit, oh, säg hur det gick till

le tserensa baxtale dromensa?

med era tält på lyckliga vägar?

Vi man sas ek bari familiya

Ack även jag har haft en stor familj

tai mudardya la e Kali Legiya

men den försvann i utrotningsläger.

Ai Romale, Ai Chavale

Oh Romale, Oh mitt folk!

Aven mansa sa lumnaike Roma

Kom alla romer, nu framåt vi går

kai putraile le Romane droma

vägen till framtiden vidöppen står.

Ake vryama, ushti Rom akana

Kom alla romer nu i samlad grupp

ame xutasa mishti kai kerasa!

nu är det dags, nu reser vi oss upp!

Ai Romale, Ai Chavale

Oh Romale, Oh mitt folk!

Žarko Jovanović

Gelem, gelem finns i olika versioner på olika romska varieteter. Melodin är en traditionell romsk-serbisk
kärlekssång. För denna översättning till svenska svarar Gunilla Lundgren.
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Sofia Z-4515

Fakta om denna bok finns i
Litteraturförteckningen.

Sofia Z-4515 – är en tecknad seriebok som handlar om en romsk flicka som
heter Sofia. När boken börjar bor hon tillsammans med sin familj i Polen. På
vintern bor familjen i ett hus och på sommaren reser de omkring med häst och
vagn i hela Polen och träffar släktingar och vänner. När Sofia är åtta år förändras hennes och alla polackers liv. Deras land erövras av tyskarna vars ledare
Hitler har bestämt, att alla judar och romer är mindre värda och därför ska
de utrotas. Vi får följa hur Sofia och hennes familj först gömmer sig i skogen,
sedan tvingas de att bo i ett avgränsat område som är omringat av taggtråd och
som kallas ghetto och till sist förs de till ett koncentrationsläger. Det är där hon
får sitt fångnummer. Det betyder att hon är den 4515:te zigenska fången i det
här lägret. Alla i familjen dör utom Sofia, som när kriget äntligen är slut räddas
till Sverige där hon gifter sig och får ett bra liv.
Sofia berättar själv sitt livs historia för sina barnbarn. Detta gör att det är lätt
att leva sig in i alla de fruktansvärda upplevelserna, men också att glädja sig åt
den vänskap som hon möter mitt i det hemska. Boken slutar trots allt lyckligt.
Jag rekommenderar boken till alla! Den är väldigt spännande och bilderna
gör att man förstår ännu bättre hur Sofia hade det. Texten är på svenska och
romani – kelderash.
Miranda 13 år
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En varm hand
Du gick din runda,
log mot dem du gick förbi, har det berättats.
Du var alltid ensam.
Men en dag under din dagliga tur
kom du hållande en liten pojke i handen, sa de.
Var du hans far?
I vart fall så sörjde du för pojken som en far.
Du var stolt över den glada och fina pojken.
Varje dag visade du upp honom, har det sagts.
En dag på din dagliga runda hade du inte längre pojken vid din sida
hållande din hand.
Alla runt om undrade vilket öde pojken gått tillmötes.
Var det ugnarna?
Ett skott i nacken?
Slängd åt hundarna att kalasa på?
Eller hade han låtit pojken utstå olika tester
för att se hur långt ett barn tål smärta eller gifter?
Endast du vet dr. Mengele.
Men det var jag som kände allt.
Det var jag som var pojken som såg upp till dig,
hållande din varma hand!
Domino Kai
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Inte våga tala om att man är rom
Jag var inte förvånad, men besviken.
Jag har full förståelse för att en syssling till mig, som tävlat i den svenska
schlagerfinalen vid två tillfällen och har haft framgång på Svensktoppen, inte vill
komma ut offentligt med sitt romska påbrå. Men han får naturligtvis betala ett
högt pris. Att ständigt vara orolig för att bli upptäckt kostar på.
För en tid sedan, när en god vän föreslog mig som en av de medverkande i en
krogshow, blev den ansvariges spontana reaktion: ”Nä för fan, ingen zigenare i
mina salonger.” För min vän kom hans reaktion som en chock, men för mig var
det bara en bekräftelse på vad jag länge har vetat.
Inom hiphop, rap- och breakkulturen finns det idag många ungdomar som undviker att gå ut med sitt romska ursprung, men jag hoppas att de så småningom
ska våga ”komma ut ur garderoben” och med stolthet stå för det de är.
Utdrag ur I betraktarens ögon av Hans Caldaras
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Kris – Romsk rättvisa
Romerna har i flera hundra år löst interna konflikter genom det egna rättssystemet som kallas kris. Detta är en av de äldsta traditionerna bland romerna,
främst bland kelderara och lovara grupperna.
En romsk rättegång kan den rom begära som känner sig lurad av en annan rom.
Obetalda skulder kan också leda till en romsk rättegång. Äkta makar som vill
skiljas måste begära en romsk rättegång. Endast äldre romer med gott rykte
bland romerna kan agera krismän. Här följer ett exempel på en anledning att
begära en kris:
Janko har lånat pengar av Fardi. Janko har lovat att betala tillbaka pengarna
inom en månad. Efter en månad har Fardi fortfarande inte fått tillbaks sina
pengar. När Fardi frågar Janko när han kan betala tillbaka pengarna får han till
svar att Janko inte har några pengar alls. Fardi väntar ytterligare en månad och
frågar Janko igen om återbetalningen. Fardi får samma svar. Nu blir Fardi arg
och begär en romsk rättegång av krismännen för att Janko ska betala tillbaka
pengarna. Det samlas många romer och både Janko och Fardi kallas till kris,
där de får berätta sina versioner av ärendet. Fardi berättar att han lånat ut pengarna i god tro för en kort tid men att Janko inte har hållit sitt ord, och att Fardi
därför har begärt en romsk rättegång. Krismännen uppmanar Janko att så snart
som möjligt betala tillbaka Fardis pengar annars kommer han att dömas till oren
(marimé).
Två dagar senare betalar Janko tillbaka de pengar han lånat av Fardi. Fardi tar en
del av pengarna och ställer till med en fest för krismännen och även för Janko.
Erland Kaldaras
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É Romani Glinda
É Romani Glinda är en romsk tidskrift som kommer ut sex gånger om året. Tidningen har funnits i tio år. I den kan man läsa om aktuella händelser bland romer
i hela Europa. Från början var É Romani Glinda ett nyhetsblad som initiativtagaren* och grundaren av tidningen, Fred Taikon, skickade ut till släktingar och vänner. Det hände mycket bland romer vid den här tiden och Fred ville att romerna
skulle få information om det som var på gång.
Till att börja med bestod nyhetsbladet av några sidor, men antalet sidor ökade
snabbt eftersom det fanns så mycket att skriva om. Det kostade mycket pengar
att skicka ut nyhetsbladet och därför startades föreningen É Romani Glinda som
kunde söka ekonomiskt stöd* från Stockholms stad. Tack vare detta stöd kunde
tidningen anlita andra skribenter som också skrev nyhetsartiklar.
Den första personen utifrån som kom för att hjälpa till med tidningen var journalisten Bengt O Björklund. Numera är han en av de två anställda på tidningen.
Dessutom medverkar idag ett stort antal ideella frilansskribenter* såsom Rosa Taikon,
Hans Caldaras, Domino Kai samt författare som Gunilla Lundgren, redaktörer
som Bo Hazell och Göran Greider med flera.
I tidningen kan man läsa om sådant som händer bland romer i Sverige och i andra
länder. Tidningen skrivs mest på svenska, eftersom man vill att även icke-romer
ska kunna läsa om romska nyheter. Detta är viktigt tycker Fred. Tidningen är en
viktig kanal för att öka förståelsen för romernas situation och man vill också skapa
debatt.
Alla som vill och har någonting viktigt att berätta får skriva i tidningen. I varje
nummer finns en debattsida där både romer och icke-romer skriver om sin syn på
aktuella händelser.
Återkommande inslag i tidningen är ”Kära gamla bilder berättar”. Här visas foton
där man ser hur romer levde förr i tiden. På de två näst sista sidorna finns recept på
mat som läsarna själva kan laga. Recepten är skrivna på både svenska och romanés.
Du som är rom kan prenumerera* gratis på tidningen É Romani Glinda.
Mirelle Gyllenbäck
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Silversmeden Rosa Taikon i sin verkstad.

Kronprinsessan Victoria besöker Romska folkhögskolan i Göteborg.

Ordförklaringar
Ekonomiskt stöd = pengar
som exempelvis en kommun ger till en förening.
Initiativtagare = en som
startar något.
Ideella frilansskribenter =
frivilliga medarbetare som
inte får betalt.
Prenumerera = beställa
exempelvis en tidning
under en tidsperiod.
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Engagerade romska ungdomar
i Europa
I början av hösten 2008 samlades cirka 25 romska ungdomar från hela Europa
i Strasbourg i Frankrike för en studievecka. Vi var tre deltagare från Sverige.
Syftet med denna kurs var att vi skulle lära oss, hur vi unga romer kan medverka till att romerna situation förbättras. Veckan blev mycket intensiv! Våra
livliga diskussioner rörde sig hela tiden kring hur vi ungdomar i våra olika länder
jobbar med de romska frågorna. Initiativtagare till denna utbildning var FERYP
(Forum of European Roma Young People)* och Europarådet. FERYP är en romsk
ungdomsorganisation som har medlemmar i hela Europa.
Vi bodde på European Youth Center, som ligger bara några minuters gångväg
från Europarådets imponerande byggnad, där kursen ägde rum. Vi som var med
på utbildningen är jurister, journalister, myndighetspersoner och föreningsaktiva
som alla är romer. Alla vi jobbar med den romska frågan i våra hemländer.
Många av deltagarna kunde berätta att de blev orättvist behandlade bara för att
de är romer. Trots detta var de stolta över att vara romer. De vill visa att även
romer kan! Därför hade många av dem läst på universitet.
De flesta deltagarna var från länderna som tidigare ingick i Jugoslavien. De
berättade att många romer där är väldigt fattiga och har ingen möjlighet att
gå i skolan. En av deltagarna berättade att i hennes hemland finns det stora
områden där det bara bor romer. Där är det så fattigt och eländigt att det är
nästan omöjligt för romerna att få jobb och kunna utbilda sig.
Trots alla svårigheterna var de ändå hoppfulla. De var övertygade om att en dag
så kommer romerna i alla länder att få det mycket bättre. Men då måste vi alla
arbeta hårt för att skapa opinion både hos våra beslutsfattare och bland oss
romer själva.
En fråga som vi diskuterade under dessa dagar var, om de olika romska ungdomsorganisationerna som finns i Europa ska jobba självständigt, utan att de
äldre romerna ska ha så mycket att säga till om. Vissa tyckte att det inte går
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att driva en organisation utan att de äldre får vara med och bestämma. Det är
ändå de äldre som har lagt den grund utifrån vilken dagens unga kan fortsätta
sitt arbete. Andra menade, att det skulle vara bättre om de romska ungdoms
organisationerna kunde arbeta med nyare metoder, utan att de äldre romerna
hela tiden kommer med sina åsikter och synpunkter.
När veckan var slut och vi alla ungdomar lämnade Strasbourg hade vi lärt oss
mycket om hur det romska arbetet ser ut i andra länder. Vi fick ny kunskap om
hur romerna lever i de olika länderna. Vi fick även romska vänner över hela
Europa. Dessutom fick vi veta att FERYP ordnar nya utbildsdningskurser varje år!

FERYP (Forum Of European
Roma Young People) =
Vill du veta mer om denna
organisation kan du kontakta Mirelle Gyllenbäck
på È Romani Glinda eller
Domino Kai på Diskrimineringsombudsmannen (DO).
Du kan läsa mer om kursveckan i È Romani Glinda
nr 2–2008.

Mirelle Gyllenbäck

De romska ungdomarna framför Europarådet i Strasbourg.
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Möten med romer i Brasilien
Morfars land
Min morfar pratade ofta om Brasilien.
Han bodde där i staden Sao Paolo i sex
år när han var ung. Han berättade om
hur vackert landet var och om människorna
som var så vänliga och personliga. På äldre dagar
ville han besöka Brasilien, men min mormor vågade inte
flyga så långt, så resan blev inte av. Han pratade så gott om
Brasilien, att jag ända från det jag var barn har längtat efter
att åka till morfars land. Jag tycker att det var synd att morfar
aldrig fick göra sin drömresa. På senare år har jag tänkt att jag
skulle åka dit i hans ställe, men det har verkat vara svårt. Men
så fick jag en oväntad möjlighet. Jag fick en inbjudan att delta
i stor romsk kristen konferens som skulle hållas i Brasilien i en
stad som heter Campinas. Nu tog jag tillfället i akt och åkte iväg.
Konferensen
Konferensen ägde rum i stadens romska kyrka och den höll på i tre dagar. Det hade
kommit omkring 400 romer från Brasilien, Peru, Argentina, Venezuela, Mexico,
Tyskland, England och Sverige. För avslutningskonserten hyrde man en stor festsal
och till den kom cirka tusen romer.
Personliga möten
Jag har besökt många länder, men det här var min bästa resa. Romerna var så gästvänliga och bjöd hem oss varje dag efter mötena. Vi delade med oss till varandra
av våra erfarenheter. Särskilt roligt var det den gången då vi blev bjudna på middag
hos en familj och en av gästerna visade sig vara bror till min mors gudfar! Vilket
sammanträffande! Den familjen hade bott i Spanien när min släkt bodde där.
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Reklam för Sverige
Jag passade förstås på att göra lite reklam för Sverige. Jag berättade att våra romska
barn har rätt till modersmålsundervisning, tack vare att romerna här är ett erkänt
minoritetsfolk.
Besök i Rio de Janeiro och Sao Paolo
En annan dröm som gick i uppfyllelse var, att jag fick besöka Kristusstatyn som
finns på berget ”Corcovado” 700 meter ovanför staden Rio de Janeiro. Från Rio
åkte vi till Sao Paolo som har nästan 20 miljoner invånare. Som i varje storstad
finns här både fina och mindre fina ställen. På natten när alla skyskrapor lyser, så
tror man att man befinner sig i USA.
Gatubarn och tiggare
Men om jag ska vara ärlig så mådde jag inte särskilt bra i Sao Paulo. Jag blev illa
berörd av alla gatubarnen. De var smutsiga, hade trasiga kläder och de flesta saknade skor. Mest illa berörd blev jag, när jag såg hur människor jagade bort barnen
när de tiggde.

En gång hade jag och en vän just satt oss ner i en restaurang för att äta när en
flicka, som var mellan 14 och 15 år och som bar på en baby, knackade på vårt
fönster. Hon visade med gester att hon var hungrig. När restaurangpersonalen såg
detta, gick de ut för att skrämma bort henne. De ville inte att hon skulle förstöra
deras affärsverksamhet.
Men tror ni att jag kunde äta efter det här? Jag bad en ur personalen att ge mig en
påse, och jag skyndade mig att plocka ihop maten och gick ut efter henne. Som tur
var hade hon inte hunnit så långt bort. Jag kommer aldrig att glömma hur hennes
smutsiga, sorgsna ansikte lyste upp när hon såg maten. För henne var det som om
det var guld i påsen.
Jonny Ivanovitch
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Tig inte längre
– Našt’i imar čhib phandl’i l’ikerav
Našt’i imar čhib phandl’i l’ikerav

Nej, tig inte längre

tu mironipo mujeha khamestar,

du folk som fått ditt ansikte av solen,

O mire manuša,

mitt folk

bronziko mujeha

med ansiktet brynt av tusen eldar,

ezeraberšengra jagatar

bronsbeslöjat,

hordines apsiňakro šlajiris tele mujeha,

skimrande som den klaraste stjärnan

sa sako rat‘i

när skymningen faller.

sar nekžužeder čercheň labarela.
Vi teg i årtusenden
E čhib phandl‘i l‘ikerahas ezeraberša,

men våra hjärtan är fyllda

phirahas pherde jilenca

av outtalade ord

na avri phende lavenca

likt havet som fylls på

sar baro paňi

av flodens blåa vatten

sa dživipen pherdol‘

oavbrutet.

leňenca.

Dezider Banga, Slovakien
Översättning till svenska av Milena Hübschmannova och Gunilla Lundgren
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Besök på biblioteket
Mina elever och jag besökte tillsammans biblioteket på Askebyskolan i Rinkeby.
Vi skulle kolla vilka böcker det har på romska. I biblioteket var det roligt att se,
att de hade böckerna som jag har översatt från svenska till kelderash: Aljoša
zigenar-hövdingens son, Pippi Långstrump, Tariq bergets hövding och Tsatsiki och
morsan. Det fanns även en del andra romska böcker, men de var inte på kelderash, som är den romanes som mina elever talar.
Boken vi valde att läsa tillsammans var Sofia Z 4515. Den här boken är fiffigt
gjord, eftersom den är på romanes på ena sidan och på svenska på den andra
sidan. Den här boken borde alla läsa, ung som gammal, för att få kunskap om
det ohyggliga som hände, så att alla människor tar avstånd från rasfientlighet.
Det här är elevernas reaktioner efter att ha läst boken:
Vanessa Kwick, klass A3: ”Det var hemskt att läsa om alla romer och judar som
plågades och dödades inför sina familjer. Jag förstår inte vad för ont romer och
judar hade gjort den där Hitler?”
Esmeralda Kwick, klass A4: ”Det är inte bra att döda människor, de vill leva sina
liv. Särskilt synd var det om barnen.”
Marcel Altermaijer, klass C3: ”Boken var bra, men skrämmande. Alla människor
borde läsa den, för att veta om det hemska som den där dumma Hitler gjorde.
Tur att jag inte levde på den tiden!”
Jonni Jaskiewicz, klass C2: ”Jag kan inte förstå att det hände på riktigt.
Jag trodde först att det bara var på låtsas, en historia. Hoppas att det aldrig
händer igen!”
Jonny Ivanovitch

Saga och sanning på Romani 1

59

avsnitt 3 • romani chib

Mitt modersmål är romani chib
Ordförklaringar
Chib = ett ord på romska
som betyder tunga eller
språk.
Dialekt = en variant av
ett språk där det finns ett
riksspråk/huvudspråk.
Gotländska är exempel på
en dialekt av svenska.
Varietet = en variant av ett
språk där ingen variant är
huvudspråk. Ingen varietet
är mer riktig eller viktigare
än någon annan.

Jag kallar mitt språk för romanes. Några skriver det med accenttecken så här
romanés. Andra romer kallar det romani. Tidigare talade man om zigenska. Fast
det är samma språk. Detta språk är numera erkänt som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och då kallas det för romani chib*.
Romanes har stora likheter med indiska språk såsom hindi och punjabi. Forskare menar att alla de här språken har utvecklats från ett gemensamt ”urspråk”
som heter sanskrit. Likheterna när det gäller språken är det starkaste beviset
för att vi romer ursprungligen har kommit från Indien.
Efter det att romerna lämnade Indien för ungefär 1000 år sedan har romerna
spridit sig till många länder. Romani chib har påverkats av de språk som talas
i dessa länder och det har resulterat i att romanes numera finns i många olika
dialekter eller varieteter*.
Den varietet som vi talar i vår familj kallas kelderash. Den är ganska lik den
varietet som kallas lovara. Jag kan också upptäcka likheter med andra romska
varieteter.
Jag känner romer som förstår nästan alla romska varieteter och som därför kan
tala med romer från olika länder och grupper.
Numera finns många romska texter och inspelningar på Internet. Det gör att det
är lättare att känna igen och förstå olika romska varieteter. Vilka romska varieteter känner du till?
Angelina Dimiter-Taikon
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På Skolverkets webbplats Tema Modersmål/Romani finns information på flera romska
varieteter som förekommer i Sverige. Adressen dit är www.skolverket.se. Här kan du
jämföra olika romska varieteter.

Saga och sanning på Romani 1

61

avsnitt 3 • romani chib

Vad gör Språkrådet för
romani chib?
Språkrådet är en del av Institutet för språk och folkminnen som är en statlig
myndighet. Språkrådet har – precis som namnet antyder – som uppgift att ge
råd i språkfrågor och följa utvecklingen av hur språken i Sverige används. Språkrådet ger ut böcker och tidskrifter om språk och man har en webbplats där man
informerar om både det svenska språket och de fem nationella minoritets‑
språken: www.språkrådet.se
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Vi frågar Baki Hasan och Dimitri Wallentin som båda arbetar på Språkrådet om
hur de arbetar med att stödja utvecklingen av romani.
Fråga 1: Vad menas med det som står på er webbsida, att Språkrådet ger
rekommendationer till översättning av begrepp som beskriver det svenska
samhället?
Det finns många ord och begrep som är okända för en del romska grupper, i
synnerhet romer som kommit nyligen till Sverige. Som ny i Sverige är det inte så
lätt att förstå ord som exempelvis:
• försäkringskassa
• barnomsorg
• arbetsförmedling
• studievägledning.
Därför är det mycket viktigt att språkanvändare kan vända sig till oss och få stöd i
sitt arbete som översättare, tolk eller som modersmålslärare.
Fråga 2: Vad menas med, att Språkrådet ger råd om textskrivande på romani?
Finns det fastställda regler för hur man stavar ord på romani? Finns det lexikon på romani?
Det här arbetet är under utveckling. När det gäller arli finns ett Svenskt – romskt/
arli lexikon som utgör grund för stavningen i arli i Sverige och i länder som Makedonien, Serbien, Bulgarien och Albanien. När det gäller att fastställa skrivregler för
kelderash och lovara pågår arbete med utveckling av lexikon och även dessa lexikon kommer att öppna vägar för enhetlig stavning på dessa romska varieteter.
Fråga 3: Det står att Språkrådet utarbetar svensk-romska ordlistor för olika
samhällsområden. Vilka områden gäller det?
Arbete pågår bland annat med att utarbeta en sådan lista för området skola och
utbildning. Det är ett arbete som vi prioriterar på Språkrådet.

Om du har frågor som du vill ställa till Språkrådets romska experter kan du kontakta
dem. På deras hemsida www.sprakradet.se finns information om deras telefontider.
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Le Romané Nevimata

Ordförklaring
Integrera = få med
någon som är utanför.

Le Romané Nevimata är en nystartad tidskrift riktad främst till ungdomar men
även andra romer. Ungdomstidningen ges ut med fyra nummer per år. Självklart får även icke-romer prenumerera på denna tidning. De flesta artiklarna är
skrivna på romanés. Syftet är att värna om vårt språk och tanken är att öka
läsförståelsen. Ju mer man läser ju mer ökar ordförrådet. Detta gäller alla språk
man läser.
Målsättningen med vårt arbete med Le Romané Nevimata har varit och är:
•	Alla har rätt att läsa en tidning på romani chib. Som minoritet måste vi vara
starka och ta vara på vårt kulturarv,
•	Att få tala och läsa på romani chib är viktigt så att vi inte förlorar vårt språk.
Redaktionen skriver alla reportage på kelderash. Romska ungdomar har skickat in
artiklar till tidskriften på olika varieteter
(dialekter) av romani. Vi uppmuntrar alla
att skriva på sin egen varietet. Vi gör det
för att integrera* alla romska grupper,
även om vi talar olika. Genom de olika text
erna lär vi oss också att det finns många
likheter mellan våra olika varieteter!
Kati Dimiter-Taikon
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Ternenge Djesa
– Drömmar och visioner
Ternenge Djesa – Drömmar och visioner var tema för den första romska ungdomskonferensen i Sverige som ägde rum i maj 2009. De över 100 deltagarna arbetade
med stort engagemang med frågor om skola och utbildning, språk och kultur samt
framtiden. Olika föreningar ställde ut informationsmaterial om sina verksamheter.
Ansvarig för konferensen var Romska Ungdomsförbundet. Förbundet har funnits
sedan 2000 och har nu efter nio år 25 medlemsföreningar runt om i Sverige. Förbundet anordnar utbildningar och studieresor. Man utvecklar också material för att
kunna arbeta mot droger och motverka spelberoende. Man har även producerat en
film, Kamlimos, som tar upp frågor kring arrangerade äktenskap och andra orsaker
till sådana konflikter som romska ungdomar möter.
Varje år utser förbundet Årets Romska Ungdom. Denna utmärkelse kan gå till en
enskild person eller en grupp. 2009 fick sex ungdomar dela på utmärkelsen och
prissumman för sina insatser som berättare i Sveriges Radios program Det magiska
skrinet – sagor på romani.
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Romska yrken och hantverk
Förr förtennade romerna. På den tiden reste romerna med häst och vagn.
Alla kvinnorna spådde.
Barnen sålde flätade korgar.
De romska männen sålde hästar och mattor.
Romerna arbetade för kyrkan.
Kyrkan hade bruk för romernas duktiga hantverk.
De flesta romerna sjöng och dansade för gadjé (icke-romer).
Det fanns romer som hade kringresande tivolin dit gadjé kom.
Vissa romer hade björnar som de visade upp på marknader och i byarna.

Nu finns knappt några romer som förtennar längre.
Romerna reser inte längre med häst och vagn.
De romska barnen säljer inte längre flätkorgar.
Idag går de romska barnen i skolan.
Vissa romer säljer bilar och vissa romer säljer fortfarande mattor.
Romerna arbetar inte längre för kyrkan.
Fortfarande försörjer sig många romer på sång och dans.
Romerna reser inte längre med kringresande tivolin.
Nu ser man sällan romer med björnar.
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Romerna har alltid varit duktiga hantverkare.
De tillverkade hästskor.
De lagade gamla grytor och slipade soldaternas svärd.
Det fanns romer som tillverkade skedar i trä eller metall.
Det var många romer som arbetade på bondgårdar och på åkrarna.
Många romer levde under lång tid som slavar och såldes på marknader.

Idag arbetar många romer med bilar.
De reparerar och säljer bilarna.
Många romer arbetar fortfarande med trä och metall.
Romerna är inte längre slavar.
Många romer studerar.
Många romer arbetar i fabriker.

Romernas yrken är mycket gamla.
Spådomskonsten är romernas äldsta yrke.
Romerna vill bevara sina romska yrken.
Många romer sjunger eller dansar.
Många romer är förtjusta i guld.
Många romer arbetar med förgyllning.
Förut fanns det många romska silversmedar.
Romerna tillverkade kedjor och bälten som betalningsmedel.
Förut byggde romerna sina egna vagnar.
De var lika vackra inuti som utanpå.
Idag är många romer bil- och husvagnsförsäljare.
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Romerna arbetade förr med trä.
Romerna tillverkade baljor och skedar av trä.
Under krigstider slipade och lagade romerna soldaternas svärd.
Romerna tillverkade kulor och ammunition för soldaternas gevär.
Många romer sjöng och dansade och underhöll soldaterna.
Av denna anledning överlevde många romer olika krig.

Idag arbetar många romer som lärare i skolor.
Många romer arbetar som chaufförer och kör stora bussar och lastbilar.
Det finns romer som studerar till advokat, läkare, sjuksköterska och många
andra yrken som tidigare var förbjudna eller omöjliga för romer.
Förr ansågs romer som arbetade på sjukhus för marimé (orena).
Många romska barn drömmer om att bli poliser, men vi har fortfarande inga
romska poliser i uniform.
Romska pojke, romska flicka vad drömmer du om att bli?
Erland Kaldaras
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Olika romska grupper
Det finns många grupper romer runt om i världen. Det finns en grupp som kal�las för lovari. Det ordet kommer från ungerska och betyder hästhandlare. Förr i
tiden namngav man släkten eller familjen beroende på vilken verksamhet man
sysslade med. Till exempel så kallas min släkt för kelderasha, vilket betyder
kopparslagare på rumänska. Och det var detta som denna grupp ägnade sig åt,
nämligen förtenning av kopparkärl. Motsvarande gruppnamn finns för dem som
ägnade sig åt att fläta korgar, träna björnar, silver- och guldsmide m.fl. sysselsättningar.
En grupp romer som bor i Sverige och Finland är de som i dagligt tal kallas de
sverigefinska romerna eller ”kaale-gruppen”. Ordet ”kaale” syftar på den språkvarietet som dessa romer talar. Men ”kaale” betyder också svart. Man vet inte
när den här gruppen började kalla sig ”kaale” Även romer i Spanien talar en
varietet av romani som de kallar ”kale/kalo” och även här är man medveten om
att ordet kale betyder mörk eller svart.
En stor grupp romer i Sverige kommer från länderna på Balkan. I Sverige brukar
man gruppera dessa romer utifrån vilken språkvarietet de talar. Till exempel: Arli
och gurbeti.
Jonny Ivanovitch
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Min farfar var förtennare
Min farfar tillhörde kalderash-gruppen, det betyder kopparslagare. Hans far,
farfar och farsfarsfars, alla hade de arbetat med kopparslageri och förtenning,
precis som min pappa och mina bröder gjorde nu.

Ordförklaring
Ärg = beläggning på
koppar motsvarande
rost på järn.

När vi kom till en ny plats gick mina bröder genast i husen i närheten av vårt
läger och frågade efter arbete. Fanns det några grytor av koppar som skulle förtennas eller lagas? Alla nötta och trasiga kärl tog de med sig till lägret. Nästa
dag fick bonden eller husfrun tillbaka sina ägodelar, släta och skinande som
om de vore nyinköpta. Inte en buckla fanns kvar och den gröna ärgen* var
bortpolerad.
Det var familjens kvinnor, eller vi barn, som gick tillbaka med de blankpolerade
kopparkärlen. Ibland fick vi pengar, ibland ägg, en höna, en säck potatis eller en
trasig gryta i betalning. Grytan lagade vi och sålde i nästa by.
Hushållskärl var ofta tillverkade av koppar på den tiden. Koppar är så beskaffad
att den ärgar och blir grön och giftig för människor och djur. Därför täckte man
kopparkärlens insidor med ett tunt lager skyddande tenn. Tennet hettades upp
så att det blev flytande.
På sjukhus, regementen och restauranger lagade man maten i stora koppar
grytor. De måste skötas väldigt noga så att inte folket blev förgiftat.
På slakterierna hängde de döda djuren i stora kopparkrokar i taket, och på
bagerierna använde man också hushållsredskap av koppar. För att inte tala om
bryggerierna! Där fanns kärl av koppar som rymde flera tusen liter öl. En gång
om året tappades ölet ur när kärlen skulle rengöras och förtennas. Då skickade
man efter en rom.
Ur Aljosha zigenarhövdingens son av Gunilla Lundgren och Aljosha Nils-Erik Taikon
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Sagan om flickan bortom
kopparbron, silverbron
och guldbron
Det var en gång och om det inte hade hänt, så skulle detta inte kunna berättas! Jag
ska nu berätta en saga för er, till er hälsa och välgång! (Så brukar romska berättare
inleda sina sagor.)
Det fanns en gång en flicka som var otroligt vacker, hon lyste som solen. Men
hon bodde långt, långt borta i ett slott. Många prinsar och adelsmän hade rest till
henne men det fanns ingen människa som hade hört talas om, att dom skulle ha
kommit fram. De hade endast hört att flickan var otrolig stark. Många sade att
flickan hade dödat prinsarna och adelsmännen, andra sade att dessa hade dött på
grund av olika faror som de mött på vägen dit.
Nu fanns det ytterligare en ung pojke som hade hört talas om flickans skönhet och
också han ville söka upp henne och fria till henne. Den unge pojken sadlade sin
häst och red iväg mot slottet där flickan bodde. Han red en dag, han red två dagar,
han red tre dagar. Jag vet inte hur länge han red på sin häst, men vad jag vet är att
han red länge och väl. Till slut kom han fram till en vägkorsning där det fanns en
stolpe med denna skylt:
– Åt vänster kommer du att bli törstig och hungrig
– Åt höger kommer du aldrig att återvända
Pojken satt och grubblade över vad han skulle välja. Sedan sade han högt för sig
sjäv, – Har jag kommit så här långt, så måste jag pröva min lycka! Och han valde
att rida åt höger, åt det hållet varifrån han aldrig mer skulle återvända hem. Sedan
fortsatte han att åter rida i dagar och veckor. En dag när solen sken kom han fram
till en liten by. Där mötte han en gammal gubbe.
Goddag, min gamla farbror, sa pojken. Jag letar efter flickan som bor bortom guldbron, silverbron och kopparbron. Är jag på rätt väg?
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Jo, min pojk, du har ridit rätt. Jag har sett många prinsar och adesmän som har
ridit den här vägen, men ingen av dom har återvänt. Fortsätt och rid på den
här stigen tills du kommer fram till en skog, men rid förbi den tills du kommer fram till en stor åker, men stanna inte heller där utan rid förbi tills du
kommer till en stor äng. När du har ridit förbi den, då är du framme.
Tack för din hjälp, sa pojken
Vänta! sade den gamla gubben. Akta dig när du kommer fram till
ängen! Du kommer att känna en sådan hunger som om du aldrig har
ätit. Sedan kommer du att känna en sådan törst som om du aldrig har
druckit vatten. Efter det kommer du bli så sömnig som du aldrig tidigare har kännt dig. Men vad du än gör så somna inte. Håll dig vaken,
min pojk! avslutade den gamla gubben.
Pojken tackade honom för vägbeskrivningen och för att han hade varnat
för farorna som han skulle komma att möta. Och precis som den gamla
mannen hade sagt, så kom han fram till en stor skog, och när han hade ridit
förbi den så kom han fram till en åker, och när han hade ridit förbi den så kom
han fram till en stor äng. Pojken tänkte på vad den gamla mannen hade sagt. Plötsligt kände han sig törstig och även hästen gnäggade av törst. Ja, pojken var så törstig så att han kände som om någon höll på att kväva honom! – Men lika snabbt
som han blev törstig lika snabbt försvann törsten. Men då började han känna sig
hungrig. Han tänkte på alla läckerheter som finns och all god mat. Han blev så
hungrig så att han hade kunnat äta en oxe! – Men lika plötsigt försvann hungern.
Och pojken minndes vad den gamla mannen hade sagt.
Han fortsatte att rida och tänkte på vad den gamle mannen hade sagt. Nu började
han bli trött. Försiktigt stängdes hans ögonlock och även hästen red långsammare.
Pojken skakade på huvudet för att kvickna till. Då ville hästen kliva åt sidan och
stanna. Pojken stannade till och hoppade ner från hästen. Han var så trött så att
han inte orkade hålla kvar hästen utan hängde i betslet medan hästen drog honom
efter sig. Men pötsligt försvann tröttheten lika snabbt som den hade kommit. Och
då lade han märke till att han hade kommit förbi ängen. Nu bestämde han sig för
att rida ytterligare en bit bort för att därefter slå läger.
Nästa dag vaknade han med nya krafter. Han red vidare lika lycklig som den första
dagen när han gav sig av på denna färd. Jag vet inte hur länge han red. Men rätt
som det var kom han fram till en kopparbro. Kopparbron var vacker, ja, den glänste
i solskenet! Stolt och lycklig ropade pojken, – Ett, två, tre, fyra och fem! Och så red
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han över bron. Han var så lycklig när han kom över till den andra sidan, så jag kan
inte beskriva hur lycklig han var.
När han var på andra sidan bron kunde han åter se något som glänste långt borta.
Ju närmare han kom, ju mer glänste det. Och nu var han framme vid en bro av
silver. Ja, Silverbron var så vacker, så att jag tror att ingen levande människa har sett
något så vackert i hela sitt liv. Stolt och lycklig ropade pojken, – Ett, två, tre, fyra,
fem! Och så red han över bron. Han var så lycklig när han var på andra sidan, så
jag kan inte beskriva det med ord!
När han var på andra sidan av denna bro så kunde han åter se något som glänste.
Han red åt det hållet och ju närmare han kom desto starkare glänste det. Till slut
kunde han inte titta på det utan var tvungen att kisa med ögonen. Då förstod han
att han var framme vid Guldbron. Den var så vacker, det var den vackraste bron i
hela världen. Stolt och lycklig ropade pojken, – Ett, två, tre, fyra, fem! Och så red
han över bron. Han var så lycklig, så jag tror att han svimmade.

74

Saga och sanning på Romani 1

romska yrken och hantverk • avsnitt 4

Men han var inte framme vid slottet än och jag vet inte exakt hur lång tid det tog
för honom att komma fram. Men en vacker dag så var han framme vid slottet och
flickan kom fram till honom.
– Vem är du? frågade flickan.
– Frågar du vem jag är? sa pojken. Ska du åtminstone inte säga God dag och bjuda
in mig i ditt slott och bjuda mig på mat och något att dricka, sa pojken till henne.
– Du har rätt, kom in så dukar jag fram mat! svarade flickan.
Hon dukade fram mat och dryck. De satt hela dagen och hela natten och pratade
om allt möjligt. Pojken sade till henne att de två borde gifta sig. Då bad flickan
honom att följa med till en av salarna. Där fanns ett svärd och hon sade,
– Om du vill gifta dig med mig, så måste du lyfta svärdet!
Hon lyfte själv upp svärdet som om den var en fjäder och vände den åt alla håll.
Pojken märkte att ena sidan av svärdet var av järn och den andra sidan var av koppar och svärdsfästet var utav tenn. Han förstod genast att svärdet var förtrollat.
Han sade till flickan att de borde gå och lägga sig och att han säkert skulle ha nya
krafter och orka lyfta svärdet nästa dag. Och så gick de och lade sig.
Tidigt nästa morgon steg pojken upp. Jag vet inte vilken tid pojken vaknade, men
jag vet att flickan fortfarande sov. Försiktigt gick pojken till hennes rum och tittade
på henne där hon sov. Han gick och satte sig på sängkanten och tittade på henne
länge och funderade på hur han skulle kunna lyfta det förtrollade svärdet. Sedan
böjde han sig ner och kysste henne snabbt. Nu vaknade flickan upp, tittade på
honom och sade,
– Många prinsar och adelsmän har kommit till mitt slott men ingen av dom har
kunnat lyfta svärdet. Genom att du kysste mig har förtrollningen brutits, du behöver inte gå och lyfta svärdet!
Nu bestämde de sig för att gifta sig och de hade ett stort bröllop och de levde lyckliga i alla sina dagar.
Här tar min saga slut.
Berättad av Kati Dimiter-Taikon
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Katarina Taikon
Katarina Taikon föddes den 29 juli 1932 i ett tält i Örebro. Hennes far hette
Johan Taikon och han var en skicklig musiker. Hennes mor hette Agda och var
servitris i Göteborg och hon var inte rom. Katarinas mor dog när Katarina var
nio månader gammal. Hennes pappa gifte om sig med en kvinna (som inte heller var rom) som hatade och slog Katarina och hennes tre syskon. Johan Taikon
hade ett tivoli och han försörjde familjen genom det, men tivolit brann upp när
Katarina var några år gammal. Familjen kunde inte försörja alla barnen och
Katarina blev lämnad till en rik och omtänksam familj som ägde en cirkus. Den
familjen ville adoptera Katarina, men hennes pappa vägrade och därför lämnade
cirkusfamiljen tillbaks henne och Katarina kom till ett barnhem. Katarina bodde
på barnhemmet mellan det att hon var fem och sju år. Men en dag kom hennes
pappa och hämtade henne, trots att hon trivdes på barnhemmet. Han ville att
hon skulle bo tillsammans med sin familj.
Katarinas storasyster Rosa tog hand om henne och hennes syskon. Katarina
växte upp i det lägret där familjen bodde, men hon fick inte gå i skolan som
andra barn. Myndigheterna tillät inte romer att gå i skolan, eftersom romerna
reste omkring och inte hade någon fast adress. Katarina fick inte lära sig läsa
och skriva som barn.
När Katarina var 13 år tvingades hon att gifta sig med en man som hon inte
kände. Hon rymde flera gånger från honom. Efter några år flyttade hon tillsammans med sin syster till Stockholm. Där hade hon olika arbeten, men hon längtade hela tiden efter att lära sig läsa och skriva. Det var först 1958, då Katarina
var 26 år, som hon började på en folkhögskola och äntligen lärde sig att läsa
och skriva.
I Katitziböckerna skriver hon om sig själv. Katitziböcker har lärt svenska barn
och ungdomar vad det innebar att växa upp som rom i Sverige. Här får barnen
kunskap om hur det var att inte få gå i skola, inte få ha en fast bostad och inte
kunna gå in i en affär utan att genast bli betraktad som snattare. Barnen kan
även läsa hur det var att inte ha tillgång till läkarvård och hur det känns att inte
bemötas som en som har del i det svenska samhället.
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Katarina Taikons första bok kom ut 1963 och hade titeln Zigenerska. Boken
väckte på den tiden en mycket viktig debatt om romernas situation i Sverige.
Debatten ledde så småningom till att romerna fick tillgång till bostäder och
eftersom de nu hade fasta adresser, måste skolorna också ta emot de romska
eleverna. Sammanlagt skrev Katarina Taikon 22 böcker!
Katarina Taikons böcker är aktuella än en idag, eftersom det som hon berättar
om visar på hur minoriteter bemöts även idag. Katitziböckerna är till för alla.
Katarina Taikons böcker har översatts till flera språk och även blivit film. Fast
det dröjde ända till 2008 som den första Katiziboken översattes till Katarinas
modersmål romanes.
1982 blev Katarina Taikon sjuk. Hennes hjärta stannade några minuter och hennes hjärna skadades allvarligt. Hon återfick aldrig medvetandet utan låg i koma
ända fram till den 30 december 1995 då hon dog.
Iren Horvatne

Katarina Taikon i samspråk med statsminister Tage Erlander. Bakom henne står hennes syster Rosa Taikon.
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Skrothandlare och redaktör
Fred Taikon föddes den 1 maj 1945 och döptes en vecka senare. Fredsavtalet
efter Andra världskriget skrevs under cirka en vecka efter att han hade fötts och
därför fick han namnet Fred. Fred växte upp med föräldrar som hade rest runt i
Sverige för att kunna försörja sig, men själv har han aldrig bott i tält. Innan han
föddes hade hans pappa ordnat boende i Gamla stan i Stockholm. Under somrarna bodde Freds familj tillsammans med farfar och farbröder i sommarlägret
i Sköndal. Här bodde också flera andra romska familjer, bland dem Rosa och
Katarina Taikon med sin pappa Johan och tanten från Katitzi böckerna.
Efter en lång sommar i Sköndal flyttade familjen till Tantolunden på Söder i
Stockholm och till ett hus som låg under tågbron som gick över Årstaviken.
Huset var stort och många av familjerna som hade bott i Sköndal flyttade in
tillsammans. Fred berättar att i huset bodde hans familj som då bestod av 11
personer med mamma och pappa. Här bodde även farbror Josef med familj och
farbror Wilhelm med familj. Även Katarina och Rosas familj flyttade med. Det
betydde att det fanns många barn på gården att leka och ha kul med. Tomten
som huset låg på var stor som tur var, för det gjorde att man kunde ställa upp
husvagnarna här. Och de som inte fick plats inne i huset bodde i husvagnarna.
När Fred var tio år köpte hans pappa en villa i Älvsjö och där bodde sen hela
hans familj förutom Freds systrar som redan var gifta. Trots att Freds familj
bodde i hus så fanns det fortfarande många romer som bodde kvar i läger, i tält
och vagnar. I Stockholm fanns stora läger där det bodde många romer och det
fanns också stora läger i andra städer runt omkring i Sverige.
Att Fred och hans familj tidigt fick tillgång till ett fast boende tror han beror på,
att de hade lite mer tur än andra romer. Hans farfar, Johan Dimitri Taikon, hade
redan på 1940-talet börjat arbeta för att alla romer skulle få tillgång till bostäder
och möjlighet att gå i skolan. Det var visserligen allmän skolplikt men kommun
erna behövde inte ta emot de romska barnen, eftersom romerna inte hade
någon fast bostad. Freds farfar skrev till de kommunerna, där han visste att de
skulle stanna en längre tid, och bad att de skulle ordna med skola för de romska
barnen. Men för det mesta var skolorna stängda för sommaren och lärarna var
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lediga. Trots det fanns det ofta någon eldsjäl* bland lärarna som kom till lägret
för att undervisa. Undervisningen skedde vanligen ute i det fria men regnade det
satt man inne i ett tält. I de här ”tältskolorna” gick både barn och äldre. En tjej
som var 25 år kunde gå i samma klass som en tjej som var åtta år.

Ordförklaring
Eldsjäl = en person som
med stort engagemang
ägnar sig åt någonting.

När Fred växte upp var det väldigt viktigt att man kunde försörja sig. Det fanns
ett talesätt som användes bland romerna – ”Sådan far, sådan son”. Med det
menade man, att det arbete som pappan hade jobbat med tog sedan sonen
över. Om pappan exempelvis var bilhandlare så blev även sonen det. Freds
pappa var skrothandlare och Fred följde med när hans pappa åkte ut på landet
för att köpa skrot hos olika familjer. Senare blev Fred själv skrothandlare och
han hade även en skrotaffär i Hornstull i Stockholm.
Fred följde även sin farfars exempel. Också han vill arbeta för att förbättra
situationen för alla romer. Därför startade han tidningen É Romani Glinda. Med
denna tidning skapar han debatt kring romernas situation och uppmuntrar andra
romer att ta ansvar för att romerna ska få det bättre.
Mirelle Gyllenbäck

Ibland fick vi ta hand om
stora skrotningsobjekt!
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Jag vill bli sångare
Jag gillar att titta på tv-programmet Idol. När det går på tv får jag vara uppe lite
längre. När jag blir stor vill jag sjunga för många människor. Alltid när släktingar
kommer och hälsar på oss, vill de att jag ska sjunga. Jag kan många sånger.
Jag kan sjunga både på romska och på engelska. Den sista lektionen på fredagarna har vi ”klassens timme”. Då brukar jag och två andra romska tjejer
sjunga våra favoritlåtar. När jag sjunger inför min klass, brukar jag blunda och
tänka att jag står framför flera tusen människor som har kommit till min konsert. Mitt drömyrke är att bli en känd sångerska. Jag vill resa runt i världen.
Jag har många släktingar som är jätteduktiga på att sjunga, så om de vill får de
också följa med när jag har konserter i hela världen.
I somras besökte jag och min familj många länder i Europa. Jag såg jättemånga
romer som var fattiga, så min dröm är också att kunna hjälpa dem. Jag vill samla
in pengar till dem. När jag är ledsen sjunger jag sorgsna låtar och när
jag är glad sjunger jag glada låtar. Mina idoler är Britney Spears
och Christina Aguilera.
Jag gillar också att pyssla med smycken. Jag har en farmor
som är silversmed och hon gör väldigt vackra smycken. Hon
säger, att hon har ärvt det yrket från sin gammelfarmor. Förr
i tiden var det vanligt att romer jobbade med smyckessmide,
men det är inte lika vanligt idag. Hon har sagt till mig att
när jag gifter mig, ska hon göra ett vackert smyckesset
till mig med armband, halsband, ring och örhängen.
Min faster säger att alla romer hade såna smycken
förut men alla har inte det idag.
Förutom att bli en känd sångare vill jag också göra vackra
smycken. Jag ska göra silversmycken till alla jag känner!
Kati Dimiter-Taikon
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Ronny skriver egna sånger
Jag hunkar romano

Jag sjunger mina sånger

Stuglös jar jag,

för dom som vill höra,

fann ker to ker ensam eller med andra

för sinnen som är öppna,

tycker min lott är hård,

sinnen som är på.

att så rotlös varandra,
men jag har ensam valt mitt liv

Jag vandrar mina vägar

fritt från höga herrars direktiv.

letar efter perspektiv,

Inte så att jag flyr,

låter aldrig någon säga

men min korta tid är så dyr.

hur jag ska leva mitt liv.

Jag hunkar romano,

För jag hunkar romano,

jag hunkar romano,

jag hunkar romano,

friheten har jag i mitt liv.

friheten har jag i mitt liv.

Jag hunkar romano

Jag hunkar romano,

jag hunkar romano,

jag hunkar romano,

friheten har jag i mitt blod.

friheten har jag i mitt blod.

Ur Miro rakkrar romani av Jasmine Rosengren
Ronny sjunger på en blandning av svenska och resande romani
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Gogol Bordello
Strax innan jul 2008 hade musikgruppen Gogol Bordello konsert på musikklubben Debaser i Stockholm. Le Romané Nevimata var på plats och mötte gruppens ledare Eugene Hütz. Han bor i New York och där är han känd både som
sångare och rom. Han berättade att han sjöng redan när han var ung, och att
han nu sjunger på olika klubbar i New York. Gruppen har nio medlemmar och
två av dem är Sergey och Yuri som är ryska romer. Eugene berättade för oss att
han är lyckligast när han får sjunga och när han kan skapa musik.
– Musik är mitt liv, jag är rom och jag sjunger romsk Punk och Rock & Roll och
jag skäms inte för att jag är rom!
De flesta känner till honom sedan den gången då han sjöng duett med
Madonna på London Live Earth konserten i juli 2007. Sången de framförde då
var La isla bontita – Le la pala tute. Han berättade att efter den gången ville
Madonna lära sig mer om romsk kultur och romsk musik. På så sätt blev de
vänner och han lärde henne även att tala romanes. I februari 2008 på Berlin
International Film Festival visades filmen ”Filth and Wisdom” som Madonna har
regisserat, Eugene Hütz har huvudrollen. Filmen visar varifrån Eugene kommer
och den skildrar hans romska liv.
Kati Dimiter-Taikon

Gogol Bordello framträder på musikklubben Debaser i Stockholm.
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På scenen var vi respekterade
I boken Utan hus utan grav ingår ett kapitel om romsk musik som är skrivet av
Hans Caldaras. Han kallar sitt kapitel för På scenen var vi respekterade. Med det
vill han peka på att även när romerna har varit förföljda, så har samma människor
som gjort livet svårt för romerna tyckt om deras musik och dans. I många länder
i Central- och Östeuropa har romerna det mycket svårt, men även här uppskattas
romerna som musiker. Romska musiker brukar spela på restauranger och många
spelar också i stora orkestrar. Det är vanligt att även icke-romer bjuder in dem till
sina fester och bröllop. I Ryssland finns en särskild grupp romer som enbart ägnar
sig åt musik. I andra delar av Europa och i USA har romer tagit intryck av jazzen
och rocken och blandat dessa med sin romska musikstil. Så här berättar Hans
Caldaras om hur han som barn blev delaktig i romsk musik:
”Den romska musiken kom jag tidigt i kontakt med. I lägret fanns den hela tiden. Ofta
var det någon som diktade om sin klagan eller om sina drömmar. När skymningen föll
och vädrets makter var på gott humör samlades man vid lägerelden och sjöng, ofta a
cappella*. Det var nästan alltid samma melodislinga man höll sig till, men orden var
aldrig desamma. Texten var improviserad* och var oftast sorglig och dramatisk …
… Som sexåring gjorde jag min första turné och TV-debut*. Intresset för romer och
romsk musik var mycket stort. På scenen var vi respekterade och beundrade. Vi drog
fulla hus på alla teatrar och nöjesfält …
… Jag blev plötsligt en länk och en i raden av dem som förde den mångtusenåriga
romska sång- och musiktraditionen från Indien ut i världen.
Det är en tradition som överlevt århundraden av förföljelse och förtryck. I alla tider har
romer använt sången, dansen och musicerandet som ett verktyg i kampen för överlev
nad. Att framträda och visa upp sig har varit en nödvändig försörjningskälla.”
Citaten av Hans Caldaras är från boken Utan hus utan grav.
I den boken kan du läsa mer om romsk musik.
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Ordförklaringar:
A cappella = sång utan
ackompanjemang från
instrument.
Improvisera = något
musiker hittar på vid
framförandet.
Debut = första gången.

Bilderna är från teaterföreställningen Singoalla i Hagaparken, Stockholm sommaren 2005. I denna föreställning hade
innehållet, som bygger på en roman av Viktor Rydberg, bearbetats tillsammans med romer. Hans Caldaras spelade
romaflickan Singoallas far. Medverkade gjorde även romska musiker från Rumänien.
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Den romska musikens drottning
Ezma Redzepova brukar kallas ”Den romska musikens drottning”. Denna titel
tilldelades hon vid en internationell musikfestival i Indien 1976. Hennes långa
karriär som sångerska började när hon som 14-åring vann en sångtävling mellan skolor som anordnades av Radio Skopje. Sedan dess har hon framträtt med
över 8 000 konserter i 30 länder, skrivit och spelat in massor av sånger och
medverkat i flera filmer.
I sin hemstad Skopje i Makedonien har hon grundat ett romskt museum. Där
kan man se de fantastiska klänningarna som hon haft på sig vid framträdanden
runt om i världen.
Hon tog tillsammans med sin framlidne make Stevo Teodosievski hand om 47
fosterbarn som alla fick musikutbildning. En stor del av de pengarna som Esma
tjänar vid sina konserter använder hon till att hjälpa fattiga romska barn att få
en bättre start i livet. För sina hjälpinsatser har hon fått flera utmärkelser och
två gånger har hon föreslagits som kandidat för att få Nobels Fredspris.
Du kan läsa mer om henne och även lyssna på hennes musik på Internet.
Adressen till hennes egen hemsida är www.esma.com.mk. Informationen här är
på engelska och makedonska.
Jag har hämtat fakta till denna text även från den engelskspråkiga sajten
http://eng.wikipedia.org och från ett reportage i É Romani Glinda nr 6, 2009.
Där finns även fler bilder på Ezma Redzepova.
Mai Beijer
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Den lilla flickan dansar för Esma Redzepova på Romskt Kulturcentrums galaföreställning på Södra teatern i Stockholm november 2009.
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Django Reinhardt
Django Reinhardt var rom, född i Belgien 1910. Han började spela fiol och banjo
redan i tolvårsåldern då han reste runt i Frankrike och Belgien med sin släkt på
deras musikturnéer. Vid arton års ålder råkade han ut för en olycka. Hans husvagn brann upp och han brände sin vänstra hand illa. Lill- och ringfingret blev
svårt skadade i branden och han kunde enbart använda dem för vissa ackord
och för att dämpa strängar. Han hade tidigare spelat banjo och fiol, men efter
olyckan koncentrerade han sig istället på gitarr. På grund av sitt handikapp blev
han tvungen att uppfinna en helt egen metod att spela. Samtidigt lämnade han
den traditionella romska musiken bakom sig och började spela jazz, om än med
starka romska influenser.

Flyttade till Paris
Han flyttade till Paris och spelade solo på olika klubbar. År 1934 träffade han
violinisten Stéphane Grappelli och tillsammans bildade de bandet Quintette
Du Hot Club De France. De spelade ihop med många av de stora inom jazzen,
Eddie South, Benny Carter, Coleman Hawkins och andra. Skivinspelningarna
med ”Kvintetten” och hans speciella spelteknik gjorde Django världsberömd.
Han är en av de få européer som har influerat den amerikanska jazzen.
Spelade med Ellington
När andra världskriget bröt ut skingrades bandet. I slutet av kriget fick han en
inbjudan från Duke Ellington att komma till USA och spela, men av olika orsaker
lyckades han inte göra karriär där utan han återvände till Europa där han fortsatte att spela och komponera med Grappelli och ”Kvintetten” fram till år 1951.
Den 16 maj 1953 avled Django i en hjärnblödning endast 43 år gammal, men
redan under sitt alltför korta liv blev han en gitarrlegend över hela världen. Han
och hans speciella sätt att hantera gitarren hyllas med årliga festivaler runt om
i världen.
Jonny Ivanovitch
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Böcker

Aljosha – zigenarhövdingens son – O Aljoša o šiav le birevosko, Gunilla Lundgren och
Aljosha Nils-Erik Dimiter Taikon, BonnierCarlsen, 1998 svensk version samt
romsk version på Podium, 2003. Den romska versionen distribueras gratis från
Skolverket till modersmålsundervisningen i romani. I boken berättar Aljosha
om sitt liv och läsarna får del av romernas situation i Sverige under 1900-talet.
Rikt illustrerad med foton samt teckningar av Amanda Eriksson.
Cirkusliv – Ett år med Brazil Jack, text Gunilla Lundgren, foton Malcolm Jacobson, LL-förlaget 2008. Texten är på enkel svenska, rikligt med foton i fyrfärg.
Författaren och fotografen har följt Cirkus Brazil Jack under ett år. Här får vi
komma nära människorna och livet på en traditionell familjecirkus.
I betraktarens ögon – Memoarer, Hans Caldaras, Prisma, 2002. Finns även som
pocketbok från 2008. Texten är på svenska. Hans Caldaras är född 1948.
Boken inleds med en tillbakablick på släktens historia. Hans personliga berättelse ger en djup inblick i romernas liv i Sverige. Den är också en varm hyllning till hans mor som ensam tog hand om sina två söner. Hans är känd
sångare och föreläsare och hela sitt vuxna liv har han arbetat mot främlingsfientlighet och intolerans. Många privata foton.
Jävla zigenarunge, Monica Caldaras, Podium, 2007. Originalutgåvan utkom på Corona
förlag 1973. Den nyutgivna boken utgår från 1981 års andra reviderade utgåva.
Texten är på svenska. Boken inleds med ett förord av Monica Caldaras som visar på
hur romernas situation i Sverige har förbättrats sedan boken utkom första gången
för mer än 35 år sedan. Ger bra inblick i romerna liv och traditioner.
Katitziböckerna, Katarina Taikon (1932–1995). Katarina Taikon skrev 14 självbiografiska
böcker om zigenarflickan Katizi. Hon skrev dessa böcker på svenska och det är först
2008 som hennes första Katitzibok utkom på romani på förlaget Podium i Hans
Caldaras översättning. Nu finns den även som ljudbok inläst av Hans Caldaras på
samma förlag. Utdraget här är ur boken Katitzi och Lump-Nicke som utkom 1974
och här har Katitzi hunnit bli 12 år. Fråga efter Katitzi-böckerna på biblioteket!
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Miro rakkrar romani – Lärobok i modersmål för resande i Sverige, Jasmine Rosengren, Skolverket, 2003. Grundläggande lärobok i svensk resande romani med
ordlista på romani och svenska. Rikt illustrerad med teckningar av Burhan
Misirli och akvareller av Raija Wallenius.
Mure anglune Paramici – Sagor, Återberättad av Erland Kaldaras Nikolizsson, Skolverket, 2004. Text på romani kelderash. Innehåller klassiska sagor återberättade
på romskt vis. Rikt illusterad i färg av Raija Wallenius.
Nadja Taikon – Tjejen från Tanto – É šei anda Tanto, svensk text Karin Mannerfelt,
foton Ann Eriksson, LL-förlaget, Stockholm 2003. För den romska texten
(kelderash) svarar Maja-Lena och Fred Taikon. I boken ingår en redogörelse för
ett besök som Nadja gör till firandet av Svarta Sara. Det finns många foton på
Internet från firandet av Svarta Sara. Sök på Marie sur la Mer. På dessa länkar
är texten ofta på franska. Information på engelska om firandet av Svarta Sara
finns på wikipedia.org/wiki/saint_sarah.
Sar keren la glati, Skolverket 2000. Texterna är skrivna inom ett EU-projekt av
resanderomska ungdomar i England och Frankrike. Översatt till kelderash av
Angelina Dimiter-Taikon. Tyvärr går boken inte längre att beställa.
So Ame Kerdam – Läsebok för romska elever som talar khelderash, Monica Caldaras,
Ivan Nikolizsson, Erland Kaldaras Nikolizsson, Skolverket, 2000. På kelderash.
Innehåller både enkla texter och längre texter med ett mer utvecklat språk. Ger
underlag för undervisning även inom nivån ”basordförråd”. Texterna speglar
romskt liv med tonvikt på det som händer idag och hur det var när elevernas
föräldrar var barn. Illustrerad med teckningar av Burhan Misirli samt foton.
Sofia Z-4513, text Gunilla Lundgren i samarbete med Sofia Taikon, bilder Amanda
Eriksson, Bokförlaget Tranan och Podium, 2005. Text på kelderash och
svenska. Bok med tecknad serie om romaflickan Sofia som hölls fången i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau, men överlevde och kom som 14-åring
till Sverige med en av Röda Korsets transporter.
Svarta rosor – Romsk litteratur, kultur och historia, Gunilla Lundgren, Bokförlaget
Tranan, 2003. Texten är på svenska. Vissa dikter återges även i original på
romani. Presentation av 12 romska författare från 11 länder. Boken inleds
med ett fylligt kapitel om romernas historia, språk och kultur. Illustrerad
med foton.
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Utan hus, utan grav – Romska sånger och dikter – Bi kheresko bi limoresko, Gunilla
Lundgren, redaktör, Wahlström och Widstrand, 2002. Text på svenska och
romani. Denna bok innehåller 21 sånger och 20 dikter, de flesta med parallelltext på romani och svenska. De medverkande kommer från ett tjugotal länder.
I våra läseböcker har vi tagit med sex dikter/sånger. Vi har valt att återge dessa
på den romska varietet som finns i denna bok samt på svenska. Detta ger eleverna möjlighet att bekanta sig med olika varieteter av romani. Illustrerad med
foton av kända fotografer från olika länder.
Vishetens brunn – Romska ordspråk och talesätt – Pay žuvindó – Romané sityarimáta
hay divánóri, Mikael Demetri och Angelina Dimiter-Taikon, Skolverket, 2002.
Texten är på romani (kelderash) och svenska. Boken innehåller 100-talet romska
ordspråk och besvärjelser. Till alla finns översättning till svenska. I vissa fall
finns även en förklaring på svenska och i några fall ett svensk ordspråk som
uttrycker samma sak, fast med en annan liknelse. Illustrationer i färg av Ivanka
Lapardova.
Tidskrifter och webbadresser

É Romani Glinda – Tidskrift på svenska som behandlar romska frågor i Sverige
och även andra länder. Webbadress är: www.romaniglinda.se. Bör finnas på
biblioteket!
Le Romané Nevimata – Tidskrift på romani som främst riktar sig till ungdomar.
Utkommer med fyra nummer per år. Aktuell information finns även på Internet på svenska och romani. Webbadressen är www.nevimata.com.
På Skolverkets hemsida www.modersmal.skolverket.se finns information på
svenska och olika varieteter av romani. För de romska sidorna svarar erfarna
modersmålslärare.
På Språkrådets hemsida www.sprakradet.se finns mycket information om romer i
Sverige och även länkar till andra aktuella webbplatser.
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Romska Ungdomsförbundet samlar romska ungdomar från hela Sverige. Du kan läsa
om deras verksamhet på deras hemsida www.rufs.org. Här finns även information om romernas historia och kultur samt redovisningar med många foton
från deras studieresor och andra aktiviteter som förbundet anordnar. Texten är
på svenska men viss information finns även på romani, engelska och franska.
Om du är intresserad av hur den sociala situationen ser ut för romer så kan du söka
på Internet på www.romani.org. Här finner du informationen om romer i
Europas alla länder och även länkar till andra aktuella webbplatser.
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Läseböckerna Saga och sanning 1–2, kan användas för undervisning i
romani chib. Texterna berättar om sådant som hände för länge sedan,
sådant som hände när elevernas föräldrar var unga och sådant som
händer idag. Läseböckerna finns i bokform på arli, kelderash och lovara
språkvarieteter av romani chib. Innehållet i texterna har ett romskt perspektiv, präglas av romanipe. Både dessa böcker och en svensk version
finns för nedladdning på Skolverkets webbplats www.skolverket.se
Böckerna har skapats av Angelina Dimiter-Taikon, Fatima Bergendahl,
Iren Horvatne, Jonny Ivanovitch, Kati Dimiter-Taikon, Mirelle Gyllenbäck
samt Mai Beijer, projektledare.

