
Hot eller möjlighet? På 1960-talet förändrades romernas 
situation i Sverige dramatiskt då bofasthet och skolplikt för 
romska barn skulle ersätta ett nomadiserande liv utanför 
välfärdssamhällets växande strukturer. 

Men hur genomfördes förändringen – på vems villkor och  
till vilket pris? Kring de frågorna samlades forskare och 
aktörer, både tidigare lärare och elever, till ett vittnessemi-
narium på Södertörns högskola tillsammans med dagens 
romska brobyggare. 

I spänningsfältet mellan romernas kamp för lika rättig-
heter och myndigheternas strävan efter assimilering gjordes 
under vittnesseminariet erfarenheter av betydelse för den 
aktuella diskussionen om minoriteters rättigheter och möj-
ligheter.
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Inledning 

Våren 2014 genomförde CBEES och Samtidshistoriska institutet 
vid Södertörns högskola ett vittnesseminarium på temat ”Ro-
merna och skolplikten – hot eller möjlighet?” Det var docent 
Christina Rodell Olgaç som tillsammans med fil. mag. Angelina 
Dimiter-Taikon tagit initiativ till seminariet med anledning av 
Skolverkets uppdrag till högskolan att genomföra en tvåårig ut-
bildning av romska brobyggare för skolan. Utbildningen var ett 
inslag i regeringens Romastrategi med bland annat ett uppdrag 
till Södertörns högskola att planera och starta lärarutbildning 
med inriktning romani chib. Vittnesseminariet ägde rum under 
medverkan av forskare och en kurs med romska brobyggare från 
olika kommuner i Sverige. Ljudinspelningen av seminariet har 
transkriberats med minimal språkredigering för att så väl som 
möjligt återge samtalen. Därmed återfinns också ett och annat 
uttalande markerat med [ohörbart]. Noter till personnamn, litte-
ratur med mer har i några fall infogats. För dessa noteringar och 
slutredigering med eventuella brister svarar undertecknad. 

Håkan Blomqvist 
Samtidshistoriska institutet 
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Deltagare 

Forskare 

Christina Rodell Olgaç, docent i pedagogik, Södertörns högskola 
Angelina Dimiter-Taikon, fil. mag. i pedagogik, Södertörns hög-
skola. 
Norma Montesino Parra, docent i socialt arbete, Lunds universitet. 
Charles Westin, professor emeritus, internationell migration och 
etniska relationer, Stockholms universitet. 

Vittnen 

Mikael Demetri, lärare. Romsk elev på 1960-talet. 
Else Marie Molitor, pensionär. Lärare och ”zigenarkonsulent” på 
1960-talet. 
Inga Gustavsson, pensionär. Forskare om romer på 1960-talet. 



 



 

 

Romerna och 
skolplikten 

Hot eller möjlighet? Vittnesseminarium på  
Södertörns högskola, 19 mars 2014 



Vittnesseminariet ”Romerna och skolplikten. Hot eller möjlighet?”,  
Södertörns högskola, 19 mars 2014. Foto: Håkan Blomqvist. 
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Vittnesseminarium 

Christina Rodell Olgaç 
Välkomna hit till detta vittnesseminarium med rubriken: ”Ro-
merna och skolplikten – hot eller möjlighet?”, ett vittnessemina-
rium om 1960-talets assimileringspolitik. Vittnesseminariet idag 
arrangeras av Center for Baltic and East European Studies, alltså 
Centrum för baltiska och östeuropeiska studier som finns här 
vid högskolan, samt av Samtidshistoriska institutet och Institut-
ionen för kultur och lärande. Mitt namn är Christina Rodell 
Olgaç och jag är docent i pedagogik här på Södertörns högskola.  

Samtidshistoriska institutet har vid ett flertal tillfällen anord-
nat vittnesseminarier kring olika frågeställningar och man kan se 
det som en metod, då personer som på olika sätt deltog under en 
viss historisk period möts och berättar i dialog med forskare. 
Vittnesmålen dokumenteras och på så sätt skapas nya frågor att 
gå vidare med. Det här vittnesseminariet kommer att spelas in 
och finns att tillgå senare på Samtidshistoriska institutet.  

Som flera av er känner till så har Södertörns högskola sedan 
flera år tillbaka på olika sätt samarbetat med den romska minori-
teten i olika projekt. Genom seminarier och föreläsningar och 
utbildningsfrågor framför allt. För närvarande ansvarar vi också 
för en tvåårig utbildning av romska brobyggare i skolan på upp-
drag av Skolverket. Och vi har hela Brobyggargruppen här idag 
eftersom vi har passat på att lägga utbildningen precis i samband 
med det här seminariet. Brobyggarna kommer från fyra av dom 
fem pilotkommuner som ingår i regeringens Romastrategi. Förra 
året fick högskolan regeringsuppdraget att planera och starta 
lärarutbildning med inriktning romani chib. Detta planeringsar-
bete pågår idag och det är också skälet till att dagens vittnesse-
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minarium tar upp just skolfrågan. För att förstå den romska 
minoritetens skolsituation idag så behöver vi öka kunskapen om 
historien och vad som skedde i Stockholmsområdet särskilt, som 
vi kommer att beröra just idag, på 1960-talet. 

Dagens program kommer att inledas av professor Charles 
Westin från Stockholms universitet och som bland annat, föru-
tom alla andra uppdrag du haft i olika sammanhang och inom 
olika akademiska discipliner, så ingick du på 60-talet kring Arne 
Trankell-gruppen1 på pedagogiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Charles Westin har också ingått i Delegationen för 
romska frågor som lade fram sin rapport 2010. Charles Westin 
kommer att ge oss bakgrunden till den tidsperiod som vi kom-
mer att diskutera under eftermiddagen.  

Sedan går ordet till våra två utfrågare som är Angelina Dimi-
ter-Taikon sakkunnig i romska frågor, lärarutbildad här på Söder-
törns högskola och fil. mag. i pedagogik. Och till Norma Monte-
sino Parra, docent i socialt arbete vid Lunds universitet och förfat-
tare till avhandlingen Zigenarfrågan, intervention och romantik. 

Men våra huvudpersoner idag är dom tre vittnena: Mikael 
Demetri, Else Marie Molitor, Inga Gustavsson – och även Char-
les Westin kommer att vara med här.  

Mikael Demetri var barn på 1960-talet och har sedan barns-
ben haft ett särskilt intresse för den romska historien. Han är 
också lärarutbildad här vid Södertörns högskola och är lärare i 
Roma kulturklass här i Stockholm. På grund av sin stora känne-
dom om romsk berättartradition har han också blivit utnämnd 
till professor i romskt sagoberättande vid språkforskningsinstitu-
tet vid Karl Bramsens universitet i Graz i Österrike. 

Vårt andra vittne är Else Marie Molitor, mest känd som 
Molly. Else Marie Molitor arbetade sedan början av 1960-talet 
under många år som lärare och zigenarkonsulent för Stockholms 

1 Arne Trankell (1919–1984), professor i pedagogik och pedagogisk psyko-
logi, Stockholms universitet. Genomförde tillsammans med hustrun Ingrid 
Trankell en ”Undersökning rörande möjligheterna att underlätta de skol-
pliktiga zigenarbarnens skolgång i Stockholm”, publicerad av Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet i form av fem rapporter 1965–1967. 
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skolförvaltning och är mycket insatt i den tidsperiod som vi 
kommer att samtala om.  

Vårt tredje vittne, Inga Gustavsson, var forskare i Trankell-
gruppen vid Stockholms universitet vid den tiden. 1970 kom hon 
ut med avhandlingen Studier i en minoritetsgrupps strävan att 
bevara sin kulturella autonomi, som då blev mycket uppmärk-
sammad för att ha introducerat ett annat förhållningssätt som 
forskare i förhållande till den romska minoriteten. Vi är här på 
högskolan väldigt glada och tacksamma över att ni vill delta idag 
och berätta om era erfarenheter. 

Innan jag lämnar över ordet till Charles Westin vill jag bara 
nämna att vi också kommer att ta en paus och då kommer det 
serveras kaffe här utanför. Efter pausen kommer det också att 
finnas utrymme för frågor från publiken. 

Åter igen, varmt välkomna och nu lämnar jag över ordet till 
Charles Westin. 

Charles Westin 
Hej. Jag ska under ganska kort tid försöka ge en historisk bak-
grund men jag måste börja med ett begrepp som genomsyrar det 
svenska samhällets relation till romer och resande. Nämligen 
begreppet antiziganism. Man kan diskutera om det är ett lämp-
ligt begrepp och man kan ju tänka sig andra former av det. Men 
antiziganism är relativt vedertaget och det handlar om alla möj-
liga olika former av förutfattade meningar, fördomar, stereotypa 
bilder. Men det handlar också om strukturer i samhället som på 
olika sätt genererar diskriminering. Det här är ett ganska svårt 
begrepp att definiera. Det finns en definition som jag ska ge här. 
Den är knepig och den är lång. Jag läser upp den:  

Antiziganism är en bestående latent struktur av föreställningar 
(det handlar alltså om föreställningar) som är fientliga mot ro-
mer som kollektiv och som på det individuella planet manifeste-
ras i form av attityder och i kulturen i form av myter, ideologi, 
folkliga traditioner, talesätt och i handlingar i form av social el-
ler legal diskriminering, politisk mobilisering mot romer och 
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kollektivt eller statligt våld och syftet är att fjärma, driva bort el-
ler tillintetgöra romer just för att dom är romer.  

Det här är en definition som ”Sverige mot rasism” har lanserat 
och som Delegationen för romska frågor också använder. Men 
från början är det egentligen en definition av antisemitism som 
har formulerats av en amerikansk forskare som heter Helene 
Feine. Jag tycker att den säger ungefär vad det handlar om. Det 
är svårt att få allting på en gång. Nu lämnar vi det, men antizi-
ganism finns med i bakgrunden hela tiden. 

Bara den tidiga historien. 1512, så finns den första dokumen-
terade närvaron av romer i Sverige. Men man vet inte, det kan 
mycket väl ha funnits romska personer som har kommit till 
Sverige tidigare än så. Men det finns inte historiska källor som 
bekräftar det. Men 1512 är det bekräftat. Dom första romerna 
som kom till Sverige då, togs emot välvilligt den allra första ti-
den. Men rätt snart drevs dom bort från platser där dom hade 
slagit läger eller bodde. Före 1560, men även senare, deportera-
des romer från den svenska riksdelen till den finska riksdelen. 
Året 1560 nämner jag, för att det var året Gustav Vasa, kungen 
av Sverige, dog. Gustav Vasa deporterade romer innan han dog 
men även hans efterföljare, hans söner, deporterade romer. Kyr-
kan var också viktig här, för att ärkebiskopen bestämde 1560 att 
romska barn inte fick döpas. Det var ju verkligen ett sätt att 
manifestera att romer inte tillhörde samhället. Sen fortsatte det i 
samma stil. 

1637 kom en lag som ibland kallas Hänglagen. Den innebar 
att romska män som påträffades var som helst fick hängas utan 
rättegång. Kvinnor och barn som påträffades skickades ut ur 
landet. På 1700-talet kom Lösdriverilagen som riktades mot alla 
kringresande. Så var det på 1700-talet och 1800-talet. Lösdriveri-
frågan och lösdriverilagstiftningen var viktig fortsatt in på 1900-
talet. Under den här tiden, innan Sverige blev ett industrisam-
hälle, bodde 95 procent av alla i Sverige på landsbygden och 
bönder frågade efter tjänster, för bönder ville inte genomföra 
vissa saker och vissa jobb, som till exempel som bödel, dödgrä-
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vare, nattman (som innebär att man tar hand om latriner och 
sånt), rackare (det var bödelns hjälpreda men också en som be-
redde skinn), valackare (som kastrerade hingstar), kittelflickare, 
förtennare, kopparslagare, sibylla, musiker, cirkusartister och så 
vidare.  

Dessa tjänster som dom här yrkesgrupperna tillhandahöll ef-
terfrågades på landsbygden samtidigt som bönder inte ville göra 
det själva. Det fanns alltså försörjningsmöjligheter för romer och 
för resande. Det historiska sammanhang som jag ska ta upp 
handlar om förändringar som när Sverige övergick från att vara 
bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle och ett modernt 
välfärdssamhälle.  

Det var massor av processer som pågick samtidigt. Industria-
lisering, urbanisering, folkbildning, kampen för allmän rösträtt, 
folkhemmet. Och inte minst viktigt var att staten skaffade sig 
kontroll över allt flera samhällssektorer. En sak var också stan-
dardisering av språket, standardisering av kommunikationer, 
standardisering av tid, att man fick en gemensam tid för hela 
landet. Den här utvecklingen mot en nationalstat innebar också 
en etnisk homogenisering. Man eftersträvade att bevaka både 
inre och yttre gränser mot främlingar. Och romer och resande 
betraktades som främlingar. Så att man kunde då som nu köra 
bort romer från en socken till en annan eller från en kommun till 
en annan. Det var en inre gräns som spelade roll. Men den yttre 
gränsen mot andra länder var också viktig och i princip har 
invandring av romer varit i lag förbjuden ända fram till 1954, 
med vissa perioder när bevakningen av gränserna lättades upp 
lite grand. Men i princip har den varit förbjuden ända till långt 
efter andra världskriget.  

Många förfäder till dagens ”svenska” – inom citationstecken 
– romer, kom ganska många via Haparanda, det var en gräns
som inte bevakades så noga på den tiden. Hade dessa familjer
som Minas, Taikon, Demetri och så vidare kommit via Skåne så
hade nog gränsbevakningen varit striktare. Det är min gissning.
Under 1900-talet blev förföljelsen, förtrycket och repressionen
mot romer bara värre. 1900-talet är kanske bland det allra värsta.
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Känt är att rasbiologiska institutet i Uppsala grundades 1921. 
Det är ganska förfärligt att se att statliga myndigheter som Soci-
alstyrelsen i sina utredningar hänvisar till den kunskap som finns 
på rasbiologiska institutet. 

Steriliseringspolitiken spelade en stor roll. Lagar stiftade 1934 
och 1941 som sedan ändrades 1975, då en ny lag kom. På papp-
ret var det frivillighet som gällde men i praktiken handlade det 
om tvång. Manipulationer, påtryckningar av personer som hade 
väldigt lite att sätta emot. Ungefär 80 procent av alla som sterili-
serades var kvinnor i Sverige. Det handlar om flera tiotusen per-
soner. Det är väldigt stort. Tvångsomhändertagande av barn 
syftade till att bryta kontakten mellan barn och deras föräldrar. 
Syftet var att hindra dessa barn att växa upp i romsk kultur eller i 
resandekulturen. Vad det ledde till var att många av dessa barn 
utsattes för vanvård, för övergrepp, för utnyttjande och för 
kränkningar. Det har en statlig utredning som heter Barnavårds-
utredningen ganska nyligen lagt fram sitt betänkande om och 
beskriver det här. 

Jag tycker att man kan sammanfatta mycket av det som 
hände, åtminstone fram till tiden vid andra världskrigets slut, 
med ett begrepp. Det är ett begrepp som inte fanns på det tiden 
men som har kommit senare och som heter etnisk rensning. Det 
syftar till att med olika repressiva metoder bryta biologisk och 
kulturell reproduktion och det är precis vad sterilisering och 
omhändertagande av barn handlade om. Det handlade också om 
att staten skulle ha kontroll över dessa folkgrupper som var väl-
digt små men ansågs utgöra ett hot mot det svenska systemet. 
Inventeringar och registreringar genomfördes på löpande band, 
kan man nästan säga, i början av 1900-talet. Men registreringar 
har fortsatt ändå in i vår egen tid. 2013 avslöjades, som bekant, 
vad det var som skånepolisen har gjort. 

Låt mig belysa en formulering som jag har hittat i ett re-
missvar från Socialstyrelsen från 1924. Det är rätt länge sedan 
men så här lyder det: ”En fullständig och slutgiltig lösning av 
problemet...” alltså lösdriveriproblemet. Det är en fruktansvärd 
formulering i ljuset av förintelsen. Den handlade ju också om en 
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fullständig och slutgiltig lösning av problemet. Det här är bak-
grunden till att man efter andra världskriget inte längre kunde 
bedriva rasbiologi, man kunde inte åberopa det. Men istället för 
att tala om en folkgrupp som i rasbiologisk synpunkt var icke-
önskvärd, så talade man om en kultur som var dysfunktionell, 
gammaldags, urmodig, som inte fungerade i det moderna sam-
hället. Någonting kunde myndigheterna säga, nämligen att dom 
traditionella försörjningskällorna som romerna och resande 
hade haft fungerade inte riktigt lika bra längre. Det fanns inte 
efterfrågan på den typ av tjänster som romer och resande kunde 
tillhandahålla. Och då såg myndigheterna att lösningen måste 
ligga i kulturell assimilation, assimilering.  

Romer och resande ska inte längre vara minoritetsgrupper 
med egen kultur utan dom ville man genom olika mjuka meto-
der få att gå upp i det svenska samhället och kulturen. Så tänkte 
man från myndighetshåll. Vi ska också komma ihåg att dom för-
bättringar som trots allt har åstadkommits och det som romer 
och resande idag har en viss del av, det var inte frukter bara från 
myndigheternas sida utan det var en kamp från det romska sam-
hällets sida. Kampen för medborgerliga rättigheter, en kamp mot 
diskriminering, en kamp för rätten till bostad och utbildning. 
Den drevs mycket medvetet och aktivt från det romska sam-
hället. De mest kända talespersonerna var ju Katarina Taikon2 
och Rosa Taikon3 men det var också många andra som var del-
aktiga i den kampen. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. 

Jag är snart klar här, men jag ska säga några saker till. Zi-
genarutredningen kom 1954 där man tog upp frågor om skol-
ning, utbildning och så vidare. Man ansåg att det var viktigt, för 
att ändra romernas situation så behövs en utbildning. Men man 
avvisade tanken på så kallad internatskola, av den typ som sa-
miska nomadskolan, att barn togs om hand och kom till internat 
under stora delar av året. Svensk zigenarmission drev under 
perioder ambulerande skolor. Det vill säga under den tiden den 
romska befolkningen inte bodde i lägenheter utan i tältläger och 

2 Katarina Taikon (1932–1995). 
3 Rosa Taikon (1926–2017). 
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drevs bort från olika ställen. Då är det naturligtvis svårt med 
skolgången. Bofasthet ansågs alltså vara förutsättning för att ut-
bildningen skulle fungera. Med tiden, på 1960-talet, började 
hyresrätter bli tillgängliga för romer och yrkesutbildning började 
planeras för vuxna. Ett problem som man uppmärksammade då 
från skolmyndigheternas sida var att romska barn skolnärvaro 
var det si och så med, det var problematiskt. Och då kommer vi 
nu till skolan vid Årsta Gamla.  

Det var ett arbete som Stockholms stads skolförvaltning an-
svarade för. Pedagogiska institutionen vid Stockholms universi-
tet var också i väldigt hög grad delaktig i den forskning som 
bedrevs parallellt med skolan. Det var ju många frågor som be-
hövde lösas, studiesociala frågor till exempel – studiebidrag, sti-
mulansbidrag och så vidare. Det här var ju vuxna personer som 
behövde en inkomst. Dom hade familjer att försörja, det gällde 
att komma på ett sätt att lösa den biten. 

Det var också viktigt att utforma läroplaner och kursinnehåll. 
Jag har läst någonstans, jag kan inte komma ihåg var, men när 
det gällde alfabetiseringsundervisningen så hade man inget bra 
skolmaterial. Så vuxna personer fick skolböcker som var avsedda 
för sjuåriga nybörjare. Det var många sådana här saker som 
behövde lösas på ett vettigt sätt. Man hade inte riktigt klart för 
sig hur det skulle gå. 

Men verksamheten började hösten 1965 och i skolan var 
romska elever, vuxenelever. Många av dom var föräldrar, till och 
med far och morföräldrar, och det fanns barn som var närva-
rande i skolmiljön. Sen fanns det lärare med varierande bak-
grund och erfarenheter. Och så fanns det forskare som var med i 
bilden. Så här formulerade Arne Trankell utgångspunkten för 
forskningsverksamheten, forskningsprojektet: ”På grund av den 
tidigare nomadiseringen och avskärmningen från den övriga be-
folkningen i kulturellt hänseende karakteriserades zigenarnas 
nuvarande skolsituation av ett helt komplex av sociala handi-
kapp”. Begreppet ”sociala handikapp” tycker jag vi kan ifrågasätta. 
”… som interagerar med varandra i en konserverande och till helt 
nyligen praktiskt taget helt oforcerbar, hopgyttring av hinder för 
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deras socialisering”. Vilken socialisering kan man fråga sig. Till 
vad? ”… och det är inte bara de berörda myndigheterna utan 
också av dom framsynta och aktiva medlemmarna av gruppen”.  

Jag tyckte på den tiden att Trankell hade en rimlig och vettig 
syn, men om man läser det med historiens facit så tycker jag inte 
alls att det är särskilt framsynt utan det är en väldigt tydlig assi-
mileringspolitik som han företräder. Ännu tydligare kanske det 
framgår här, under Forskningsprojektets uppläggning: ”Forsk-
ningen syftade till påverkan av föräldrar så att dom tar ansvar för 
barnens skolgång.” Det är häpnadsväckande att formulera sig på 
det sättet. Men det var ett komplext projekt. Man startade föräl-
dragrupper, lärargrupper, det var uppföljning, det var statistik. 
Det var olika former av information som man samlade in. Han 
är duktig på att syntetisera, sammanställa information från olika 
håll. I början av det här projektet beskrev Trankell forsknings-
processen som: ”Familjepåverkan… intensifierade insatser från 
skolmyndighetens sida. Fostran till föräldraskap…” Jag ska inte 
gå vidare här men jag tycker det är väldigt tydligt när man läser 
dom gamla forskningsrapporterna, att assimilering var ledstjär-
norna i det här. Assimilering är någonting som Sverige tagit 
avstånd från sedan dess. Jag ska inte svara på frågor nu utan jag 
överlämnar ordet. Tack för mig. 

Christina Rodell Olgaç 
Tack så mycket Charles Westin. Jag lämnar i min tur över ordet 
till Norma Montesino och Angelina Dimiter-Taikon som är da-
gens utfrågare. Och så får vi be vittnena Mikael Demetri, Else 
Marie Molitor och Inga Gustavsson ta plats. 

Norma Montesino 
Jag tycker att det här är ett väldigt spännande initiativ. Att vi ska 
lyssna på människor som har varit med i dom här processerna 
och sedan diskutera och kommentera kring vad detta handlar 
om. Det här försöket att skapa en dialog istället för att bara ha ett 
perspektiv. Att ta in flera olika perspektiv och försöka sätta igång 
ett samtal mellan romer och icke-romer. 



R O M E R N A  O C H  S K O L P L I K T E N

20

Angelina Dimiter-Taikon 
Det känns väldigt trevligt att ha er alla här idag, jag måste tacka 
än en gång att ni har kommit hit. Jag skulle vilja att var och en av 
er berättar lite kort om er själva. Vilken roll hade ni då på 60-
talet när vi talar om Årsta gamla? Varsågod Molly. 

Else Marie Molitor 
Jaha, ska jag börja. Det var jättelänge sedan jag pratade för en 
sådan här stor grupp överhuvud taget. Så många och så unga 
dessutom. Det känns lite konstigt faktiskt. Ja, hur halkade man 
in på allt det här? Det var som Charles sa att det var exakt femtio 
år sedan som jag upplevde att Skolöverstyrelsen på Karlavägen 
satt och planerade. Vad ska vi göra med dom här (… är det 
micken som inte är bra… tack… säg till om ni inte hör mig). Jag 
har lärt mig att tala högt av er romer ska jag säga. Ja, det är unge-
fär 50 år sedan man på Skolverket diskuterade vad man skulle 
göra med dom vuxna romerna. Så kom man fram till att varför 
inte hitta på en liten sommarkurs i Skrekarhyttan och så blev det. 
Och så tyckte man väl det var bra, för redan då blev det lite bidrag 
för det och det skadar väl inte sommartid att få en liten extra slant 
förutom det man själv kunde få på olika sätt, som ni nyss har hört, 
genom förtenning och lite av varje. Då började man med en vux-
enskola och det råkade bli i Årsta gamla. 

Egentligen var det bra att ingen kom och hämtade mig nu, 
och att jag inte tog taxi för då åkte jag precis förbi från pendeltå-
get och då skymtade jag den härliga gamla skolan. Röd med vita 
knutar. Det väckte faktiskt väldigt mycket positiva känslor. Men 
man kan ju fråga sig hur jag hamnade där, det har jag också 
undrat över. Inga och jag satt och sa att det mesta man gör är 
nog bara tillfälligheter, var man hamnar och vad som händer en. 
Jag hade då varit lärare i ett par år, råkade bo nära Högalidssko-
lan och fick tjänst där. Faktum är att jag tror att dom första 
romska barnen på tidigt 50-tal gick både i Högalidsskolan och i 
Maria. Jag själv kom från en annan del av Stockholm och hade 
inte sett någonting av hur livet var på Södermalm. Så när jag 
kom som nybliven lärare och trodde som ung… det ska ni unga 
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fortsätta att göra och tro att man kan förändra mycket till det 
positiva. Så kom jag till Högalidsskolan och hade högstadiet. Det 
var väl inte fullt så stimmigt som det är nuförtiden. Men en hel 
del i alla fall. Och så råkade jag bo på Långholmsgatan 13, fem 
trappor upp utan hiss, utan varmt vatten och ingenting sådant. 
Sådana här plankor till bokhyllor med tegelstenar emellan. Och 
så såg jag eleverna på kvällen. Vad konstigt dom betedde sig, 
jättekonstigt. Och jag som skulle förändra så mycket. Jag sa till 
skolförvaltningen, som det hette då, att vi ska göra lite an-
norlunda. Jag vill att eleverna ska framträda på föräldramöte, jag 
vill att dom ska bjuda på någonting. Dom får göra någonting 
som man får bjuda på. Och så kom en elev och sa: Molly… nej, 
Molly sa man inte alls då, man sa fröken på den tiden. Bara frö-
ken. Ja, då sa hon: Kan jag ta Vilma med mig? Vilma, vem är det. 
Är det din mamma? Nej det är min styvfars hembiträde. 

Hon försvann och då lärde jag känna Södermalm. Jag hade 
aldrig sett alkohol, aldrig sett påverkan eller någonting. Men när 
jag gick ut och letade efter den där flickan upptäckte jag det. 
Föräldrarna, eller styvföräldrarna, visste ju inte var hon var nå-
gonstans. Så jag letade i fjorton nätter och med elevers hjälp fick 
jag tag på henne. Ja, då blev det så att skolläkaren sa att man 
skulle anmäla alla som man hade sett påverkade. Jag förstod inte 
varför man skulle göra det för man hade ju ingen åtgärd. Det 
fanns inga åtgärdsplaner på den tiden.  

På sommarlovet åkte jag i alla fall iväg till Indien och råkade 
bland annat hamna i Punjab och Le Corbusiers stad [Punjabs 
huvudstad Chandigarh], den enda stan som har raka gator, ni 
vet, som är helt annorlunda än Indien. Jag bodde i ett sikh-
tempel i några dagar och jag bodde hos olika familjer. Det var 
nästa krock. Den första var med knarket, andra var med… här 
fanns människor överallt som låg och tiggde. Jag tänkte på det 
när jag gick här och såg våra rumänska kalderasher som också 
satt. Men där i Indien var det betydligt värre och för mig som 
aldrig hade sett svältande människor var det en chock. Vi hade 
aldrig sett sådana där saker på TV. Det var liksom nytt allting.  
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Sen ringde dom från skolförvaltningen hösten -65 och frå-
gade om jag ville börja på Årsta gamla skola. Det var en ny skola 
för vuxna zigenare… förlåt, romer… jag har sagt zigenare så 
många år, men romer. Då gick jag till min rektor och sa att jag 
hade tänkt börja i Årsta gamla, det är nära och bra, bara två 
kilometer. Det kan vara lite annorlunda. Nähä, sa rektorn, det 
går inte, du ska vara kvar här, så där kan man inte hålla på och 
förflytta sig. Jaha, tänkte jag… man sa inte du till rektorn man sa 
inte du till någon och jag var van att lyda. Så gick han i pension 
och dom ringde från Hantverkargatan 59 [Skolförvaltningen] 
och sa att det kanske skulle vara intressant att börja på Årsta 
gamla efter jul? Ja, det kan jag väl göra ett par terminer i alla fall. 
Inte visste jag att jag skulle bli vän med romerna och efter så 
många år fortsätta att tycka att det är så väldigt trevligt att umgås 
med romer, det tycker jag är jättetrevligt. Ja, så hamnade jag där. 
Ja, vad kunde vi… jag var speciallärare men jag hade inte sett 
några romer… jo på gatan, för i huset bredvid mig, på nr 15, där 
bodde en romsk familj. Men jag hade inte mer än nickat, det tog 
många år innan jag lärde känna dom. Och dom andra lärarna, 
lågstadiet, mellanstadiet och högstadielärare… vad visste vi om 
romer? Det var ingen som hade berättat. Inga, du hade inte gett 
ut den där boken ännu så ingenting visste vi om det där. Åke 
Julin som var konsulent på Årsta gamla skola, han hade träffat 
några uppe i Norrland, för han hade bott uppe i Norrland på 
olika ställen och träffat en del. Så han hade lite kunskap. Men 
inte vi andra. 

En man frågar 
Var det långa Åke? 

Else Marie Molitor 
Ja, just det. Tyvärr är han och många andra borta också. Och 
tyvärr var han ofta sjuk så ibland fick jag rycka in för honom 
som konsulent. Men för dom uppgifterna hade jag ingen utbild-
ning, absolut inte. Och vi skulle undervisa. Jag hittade ett litet 
sådant där projekt hur dags vi skulle börja, vi började halv nio 
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och höll på till tjugo över två. Lunch var klockan elva och sen var 
det kaffe, jag tror det var halv tio på förmiddagen. Det var 
Nancy, vaktmästaren, som fixade kaffe. Ofta hade hon bakat lite 
gott till. Och på eftermiddagen var det också kaffe. Ni får gärna 
avbryta mig om jag babblar på för mycket. Det var så länge sedan 
jag pratade så jag tar tillfället i akt. Jag har nästan glömt bort hur 
man sitter så här och pratar. 

Vi lärare kom då, men det dröjde några minuter eller lite 
längre tid tills det droppade in några. Det var en fördel med att 
det var små grupper, som man pratar så mycket om nu. Men det 
var inte så lätt med det att dom kom lite droppandes. Hade man 
börjat med något så fick man ta om det om ett par minuter för 
då kom nästa in, och så vidare.  

Det var en annan svårighet också som inte jag var med om, 
att gruppen… homogen var den på ett sätt, etnisk homogen och 
dom flesta kalderasher. Men åldersskillnaden var från 18, 19 upp 
till 74, 75. Dom flesta var man jämnårig med eller lite äldre och 
det var en ny sits att uppleva det där. Ja, om dom inte kom till 
kaffet så kom dom i alla fall till lunchen och det var ofta väldigt 
god lunch, upplevde jag. Britta hette hon, hon fixade ganska så 
bra mat. Det var ingen blodpudding och lingon och vitkål utan 
det var riktiga hamburgare, bra mat. Många, kanske vi också 
förresten, dröjde oss kvar i matsalen ibland och kom in på andra 
ämnen om vad som hade hänt, kanske frågade någon om vad 
dom hade hört på radio eller TV. Så där kunde det vara.  

Något annat som var lite annorlunda verkligen var att man 
ofta blev tillfrågad om saker. Hur är det med det där? Vad är det 
där med deklaration för någonting? Men det var inte så proble-
matiskt egentligen för det var inga pengar direkt att deklarera, det 
blev ju lättlöst i alla fall. Men det var ju andra frågor: ”Hörru du 
Molly, kan du inte ringa om den där lägenheten?” Eller någonting 
annat som att beställa en remiss till Nynäshamns sjukhus. En och 
annan rättegång kanske också kom in i bilden som man skulle 
försöka hjälpa till med. Det var väldigt mycket sådant.  

Men vi hade inga böcker för lågstadiet. Förlåt, men det hade 
vi inte utan väldigt mycket gjorde lärarna. Gjorde egna böcker 
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och eget material så att det skulle passa. Väldigt mycket handlade 
om bilar, ska jag tala om. Och på tal om det, så kom jag att tänka 
på när vi började med… för sen blev jag konsulent för barn i 
Stockholmsområdet… och då var det väldigt bra utgångsläge det 
där med bilar. För att lära sig länderna. Alla kände till vilket land 
Volkswagen var. Och vad ligger det? Volvo och Saab kan till och 
med jag, dom andra bilarna är jag inte så bra på. Lärarna som 
undervisade det där med bilarna blev väldigt bra. Varenda elev 
visste varifrån bilarna kom. Ja, förlåt men jag vill inte tycka att vi 
tog naiva saker med dom här vuxna. Dom var vuxna och vi ut-
gick väldigt mycket från vad dom ville ha. 

Charles Westin 
Får jag bara svara. Jag menar inte att det användes, jag menade 
att det fanns inte färdigt material. 

Else Marie Molitor 
Alldeles riktigt. Det fanns inget material och det var en svårighet 
för oss. Vi försökte fråga – vad vill ni göra? Vad vill ni veta mer 
om? Och så försökte vi… vi hade sådana stunder då vi skulle 
diskutera vad vi skulle göra och det tog väldigt mycket tid. Men 
det tänkte jag på… Arne Trankell… det var nämligen så att det 
var några vuxna som sa: ”Nu när det börjar bli jul, kan inte ni 
lära oss hur man gör sådana här smällkarameller och girlanger 
och det. Kan vi inte ha en dag när vi lär oss att göra sådana sa-
ker?” ”Ja, om ni tycker det är roligt…” man lär sig ju också med 
mått och med linjaler och hur många centimeter och decimeter. 
Det tyckte vi inte var fel att använda som material. Och dom ville 
så gärna lära sina barn och barnbarn. Det tyckte vi också var ok. 
Du kanske var med då, Micke, när vi höll på med det där? Jag 
minns inte riktigt. Just den gången fick vi besök av den här pe-
dagogiska gruppen och sen blev det en skrivelse och vi blev väl-
digt ledsna över att vi skulle ha hållit på med barnsliga saker. Det 
var faktiskt den enda gången vi gjorde det, före jul då. Det kän-
des lite tråkigt det där, tycker jag. 
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Charles Westin 
Det är ju inget försvar, men det fanns ju inga medel för vuxenut-
bildningen överhuvud taget. Det kom så långt senare när man 
började se att, herregud, här finns så många vuxna som inte kan 
läsa i Sverige. Det kom längre fram. 

Else Marie Molitor 
Det tog lång tid det där. Det är jätteviktigt att du påpekar det, 
tycker jag. Just det att det inte fanns någonting. Och vi var inte 
förberedda. Vi visste ingenting utan det var ett sökande vad vi 
skulle göra. 

Charles Westin 
Men ni var ju pionjärer. 

Else Marie Molitor 
Ja… men kanske jag ska sluta, kanske jag pratat för länge. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Vi låter Inga berätta var hon var på den tiden. På 60-talet på 
Årsta gamla. Lite kort hur du halkade in på den här banan. 

Charles Westin 
Vet folk var Årsta gamla ligger? 

Else Marie Molitor 
Man åker förbi där när man tar pendeltåget. Det ligger precis där 
vid Årsta… vad heter den där nya pendel… Årstaberg heter det! 
Det var ju det som var så fantastiskt att vi hade ju hela skogen 
bakom oss. Och rätt som det var så var det någon som for iväg 
till slakthuset och köpte en halv gris. Och någon annan hade en 
sådan här oljetank och sågade itu den på längden och så var det 
en liten mur där på baksidan av skolan. Där la man den och ved 
och kol fixades och så grillade dom en halv gris. Ni må tro att det 
var mysigt. Det var det som for i huvudet när jag såg den där 
knuten där. 
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Angelina Dimiter-Taikon 
Grejen var att ”bolaget” låg ju nere i Liljeholmen. Så det var fest. 

Else Marie Molitor 
Ja, det också men då fick dom vara utanför huset naturligtvis. 
Men det var bara skog och vi var bara själva. Så var det en park 
av bilar förstås, vilket retade många att det var så många bilar. 
Dom tänkte inte på att det är billigare att köra bil om man är 7-8 
personer än att ta tåget. Det retade ju en del Svensson att dom 
kom med sina bilar, men det är helt naturligt. Jaha… men nu 
skulle jag ju lämna ordet till dig, nu halkade jag tillbaka. Ni för-
står när man blir så här gammal och inte träffar så mycket folk 
har man svårt att hålla tyst. Så ni får säga till mig. Det är så sällan 
jag har så här många trevliga människor som kan lyssna på mig. 
Det tackar jag för. 

[Publiken applåderar.] 

Inga Gustavsson 
Jag måste bekänna att jag inte har förberett någon inledning utan 
mer tänkte i en dialog. Men lite bakgrund ska jag ge. Ursprungli-
gen läste jag i Lund. Jag läste både filosofi, praktisk och teoretisk, 
och sociologi, pedagogik och utbildade mig också till klinisk 
psykolog. Så småningom flyttade jag till Stockholm och kände 
mig lockad att genomgå en forskarutbildning. Det var lite be-
svärligt att komma från ett universitet till ett annat där man inte 
var känd. Men jag hade en god vän som kände Arne Trankell, 
som jag bad att få träffa för att tala om möjligheten att komma 
med på forskarutbildning. Jag var intresserad av det här som 
man kan kalla för föräldrastöd och hade suttit något halvår och 
knåpat med en design till en avhandling. Behöver föräldrar psy-
kologins hjälp för att vara tillräckligt bra föräldrar? Den typen av 
frågeställningar. 

Jag lade ner ganska mycket jobb på att göra en sådan design 
och talade med Arne Trankell om detta. Han hade mina papper 
framför sig och jag talade om att jag var intresserad av föräldra-
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grupper. Då sa han plötsligt: Nej, det här lägger jag undan för nu 
vill jag att du engagerar dig i vårt zigenska projekt och att du har 
föräldragrupper bland dom zigenska föräldrarna. Jag blev allde-
les tagen. Jag blev väldigt, väldigt besviken men hade egentligen 
inte så mycket att sätta emot. Jag förstod att antingen var det 
detta jag skulle göra eller så kunde vi ge upp hela det här som jag 
önskade. Småningom sa jag att… jag talade med min chef på 
PBU i Stockholm som sa att jag skulle pröva det, det kanske 
kunde vara intressant. 

När jag skulle starta det här hade jag mycket vaga uppfatt-
ningar om vad man då kallade zigenare. Min utgångspunkt var 
väldigt mycket Arne och Ingrid Trankells Rapport nummer 4.4 
Jag hade överhuvud taget inte kunskap om att ifrågasätta eller 
bejaka utan jag prövade mig fram. Så -67 började jag… I det här 
större projektet som Charles talade om var föräldragrupper en 
del och när det presenterades för dom som gick på vuxenskolan 
var det ganska många som anmälde sig. Det blev sammanlagt tre 
grupper som jag träffade två timmar i veckan under två år. Det 
var ganska lång tid. Dom var lite olika så jag såg till att dom 
yngre av eleverna, som också var föräldrar, fick ha en grupp för 
sig. För dom utgick ifrån att dom skulle bli ganska kontrollerade 
av dom äldre. 

Charles Westin 
Får jag fråga Inga, grupperades dom som män och kvinnor också 
eller var det bara yngre och äldre? 

Inga Gustavsson 
Yngre och äldre. Det var i regel båda föräldrarna, både mamma 
och pappa som gick i samma grupp. Dom äldre zigenarna kom 
ofta in i den yngre gruppen och ville ha lite koll på läget, tror jag. 

Ja, jag ska inte gå in på… jag kan gärna svara på frågor sen. 
När jag läste Rapport 4, så slogs jag av några ord, eller begrepp, 
som var framträdande och som jag inte hade någon anledning 

4 Ingrid Trankell, Arne Trankell, Rapport 4. Förslag till samordnat aktions-
program Stockholm: Pedagogiska institutionen, Univ., 1967. 
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att betvivla. Det handlade väldigt mycket om Ingrid och Arne 
Trankells upplevelser av brister, förluster, oförmåga och bris-
tande vitalitet. Vad som förvånar mig nu när jag läser är att de 
hade en önskan om assimilering. Det är mycket märkligt egentli-
gen. Men jag hade dom här grupperna först under ett år och jag 
gjorde mycket anteckningar efter varje grupp. Vi prövade ett tag 
även att spela in men det fungerade inte så bra så jag skrev väl-
digt, väldigt mycket. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Om Inga är färdig med sin inledning så tänkte jag att innan vi 
går ut på kaffe så berättar Micke vem han var. Och sen efter 
kaffet kan vi ställa frågor gemensamt allihop och Norma och jag 
kanske har några frågor. 

Inga Gustavsson 
Jag kan bara avsluta med lite mera. Efter ett år när jag satt och 
gick igenom dom här anteckningarna så kom jag fram till… med 
utgångspunkterna om brist och förlust och bristande vitalitet 
och önskan om assimilering… till slut blev det nästan som nå-
gon slags sjukjournal och det stämde inte på något sätt.  

Jag var tvungen att tänka om helt och hållet från grunden 
med helt andra utgångspunkter, för jag upplevde en oerhörd 
kraft och vitalitet. Eftersom jag hade dom här grupperna på 
vuxenskolan och träffade lärarna så kunde jag ju se att man hade 
ett förhållningssätt till skolan som gjorde att man ganska mycket 
styrde över hur det hela utformades. En sjukjournal var liksom 
helt inadekvat. Jag upplevde en väldig kraft men också som på ett 
sätt distribuerades på ett väldigt irrationellt sätt. Man gjorde om 
skolan på något sätt, inte medvetet, som gjorde att den styrdes in 
på ett annat sätt än vad man kunde förvänta sig. Man tänkte att 
det här var en underprivilegierad grupp som skulle ha en önskan 
att emancipera sig själv på det sätt som var planerat.  

Det här irrationella funderade jag mycket över vad det hand-
lade om. För de var ju inte irrationella människor. Det gjorde att 
jag efter ett år var tvungen att tänka om helt och hållet och for-
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mulera helt andra utgångspunkter. Det som hjälpte mig var en 
slags antagande, eller postulat, att människor egentligen handlar 
rationellt. Det gör alla människor med utgångspunkt från dom 
resurser och begränsningar dom lever efter. Det hjälpte mig 
väldigt mycket att få en helt annan inriktning. Jag kunde se att 
det irrationella… eller jag tänkte, vad är det för värden som man 
har? Då kom jag fram till att… eller det som jag uppfattade var, 
att det inte fanns några som helst belägg för den här assimile-
ringsönskan utan det var ju att bevara sin kultur. Utgångspunk-
terna som fanns i Rapport 4, stämde överhuvudtaget inte. 

Charles Westin 
Jag tror inte heller att dom var ute efter att bli assimilerade utan 
dom hade en egen tanke att dom ville bli integrerade. 

Inga Gustavsson 
Integration, ja. 

Charles Westin 
Det var ju därför man berättade om bristen och det ena med det 
andra som du nämnde alldeles nyss. Det var ju att man ville bli 
en del av samhället. Det här var ju faktiskt första gången i histo-
rien där romer hade fått en möjlighet att gå i vuxenskola och få 
den här institutionella utbildningen. 

Inga Gustavsson 
Ja, och det intressanta var ju mötet med majoritetssamhällets 
värderingar, och det som jag utvecklar i den här avhandlingen är 
ju hur de med rätta uppfattades som ett hot. Jag som var psyko-
log hade väldigt stor glädje av socialantropologin och framförallt 
en forskare som hette Barth som talade om gränsbevarande 
mekanismer.6 Det var ett utomordentligt arbetsredskap för mig 
att kunna se att det som upplevs utifrån majoritetssamhällets 
perspektiv och synsätt som irrationellt i allra högsta grad var 

6 Fredrik Barth, norsk socialantropolog (1928–2016). 
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rationellt när det gällde att på olika sätt bevara dom grundläg-
gande värdena.  

När hotet gällde skolan så kom man i kontakt med majori-
tetssamhällets grundläggande värderingar. Även när det gällde 
barnens skolgång och det motstånd som faktiskt fanns, inte 
uttalat men i handling – det handlade ju om möten, kulturmö-
ten, majoritetskultur och minoritetsgrupper. Kanske det viktig-
aste, om man vill värdesätta och bevara sin kultur, det är att 
behålla kontrollen över socialisationen, alltså barnuppfostran. 
Det var oerhört tydligt hur man intuitivt uppfattade detta som 
ett hot. [Applåder] 

Angelina Dimiter-Taikon 
Jätteintressant, vi vill gärna höra mer från er två. Micke du och 
jag var ju barn på Årsta gamla. 

Mikael Demetri 
Ja, det var vi. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Kan du berätta lite? 

Mikael Demetri 
Då ska jag först berätta att vi inte var från Stockholm. Vi var 
kringresande. Hela min pappas släkt bodde i Stockholm på 60-
talet. Vi kom allihop. Då var det skola och utbildning. Alla hade 
det bra. Det fanns romer, zigenare på den tiden, här i Stockholm. 
Min frus släkt, hennes farfar berättade alltid för mig: ”Vet du 
vad, min mok” [måg], ”vi hade sjukvård och socialbidrag här i 
Stockholm”, och ”mina bröder”, sa han, ”det fattades ingenting 
på Tantolunden”. Vi var kringresande med vår verksamhet i 
tivoli och cirkus. Det var när vi kom till Stockholm som svårig-
heterna började. Alla barn skulle gå i skolan. Min bror var elva 
och jag var tio, vi skulle börja i skola, vi fick hus 1964. Det var en 
chock för oss som bodde ute i kallt och regn och snö, men vi 
hade det bra. Och sen kom Årsta gamla in i bilden. Vi fick gå i 
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vanliga svenska skolor, kommunala skolor, men vi gick aldrig till 
skolorna. Svenska barn hotade oss, jävla zigenarungar, jävla tat-
tare ni bara knycker och tar. Och vi behövde inte sno. Vi hade 
allt. När Årsta gamla började var jag liten, min fru var också där 
mycket med sin farmor. Det var lärare, forskare och som jag 
förstår idag hade vita rockar. Varför hade dom vita rockar? 

Angelina Dimiter-Taikon 
Vi har foton på det. Vi har funderat på, vad är det här minnet vi 
har av vita rockar? 

Mikael Demetri 
När jag var liten och gick i skolan har jag inget klassfoto, jag har 
ingenting. Jag har frågat mina kusiner, har ni klassfoton när ni 
gick i skolan här i Stockholm. Inga barn på den tiden gick på 
klassfoto. Inga föräldramöten på vanliga kommunala skolor. Allt 
som hände var på gamla Årsta. Min mamma kunde inte skriva 
och läsa. Lärarna sa till unga kvinnor i 25-årsåldern att dom 
skulle skriva sina namn på tavlan. Det kunde dom inte. Dom 
lämnade klassrummet med tårar. Dom kände sig nedvärderade. 
Det var en man som jobbade på gamla Årsta, Heuman. Idag 
förstår jag min mamma bättre. Han tog parti för zigenarna, vad 
de utsatt sig. Dom var duktiga på alla möjliga sätt men inte på 
papper. Sen kommer jag ihåg att dom var duktiga på trä- och 
metallslöjd. Min pappa vägrade att sätta på sig overallen. Han 
vägrade. Det var kostym och slips som gällde. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Dom gick på Hollywood nere på Götgatan, det kommer jag ihåg. 

Mikael Demetri 
Sen var det också många romska rättegångar. Stup i kvarten var 
det rättegångar. Sen var det en sommar, då skulle det vara som-
marlov. Hur skulle vi göra nu, sa dom, vi får inga pengar. Det var 
stimulansbidrag på den tiden. Jo, sa dom lärarna och forskarna, 



R O M E R N A  O C H  S K O L P L I K T E N

32

vi gör en deal med er. Om era barn, alla stockholmsbarn, zi-
genska barn får gå på en sommarskola i Årstadal. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Valla torg. 

Mikael Demetri 
Valla torg, i Årsta där också. Då var vi 250 barn från hela Stock-
holm, bara zigenarbarn. Det var så synd om tanterna som job-
bade på dagiset för dom pallade inte så många barn. 

Fråga från publiken 
Hur många var dom, då? 

Mikael Demetri 
Dom var väl 3-4 stycken. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Du vet att alla barn kom första, andra dagen och sen försvann 
alla ungar. 

Mikael Demetri 
Sen kom doktor Takman7 och Tillhagen8 dit. Det kommer jag 
ihåg som idag. Dom hade block och pennor, dom hade kameror 
och tog bilder på alla barn. Det var glass på eftermiddagen. Man 
fick bara ta en men romska barn tog flera så det räckte inte. Vad 
gjorde man mer på gamla Årsta? Det var mycket hjälp med 
myndigheterna och det var mycket negativt åt dom vuxna och 
det har lämnat spår i dom zigenska familjerna hur dom har blivit 
behandlade. Dom blev dumförklarade många gånger. Hemkun-

7 John Takman (1912–1998), socialläkare och kommunistisk politiker, an-
svarig för Arbetsmarknadsstyrelsens ”Zigenarundersökning” 1962–1965 om 
åtgärder för att integrera romer i samhället. 1976 utkom hans doktorsav-
handling The Gypsies in Sweden. A socio-medical study. 
8 Carl Herman Tillhagen (1906–2002), etnolog och intendent vid Nordiska 
museet, expert ”i zigenarfrågor” vid Arbetsmarknadsstyrelsen på 1960-talet. 
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skapen, jag har en bild på en kvinnas farmor. Dom skulle baka 
en jättelik sockerkaka och det räckte ju inte. Då sa dom här tan-
terna i 45-50-årsåldern: Dom ska baka zigenarkakor. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Saviako! 

Mikael Demetri 
Då blev husmodern, hemkunskapsläraren galen. Det var så 
mycket smör och socker och ägg och vetemjöl. Det var mängder 
som gick åt. Men dom klarade av det. Det var jobbigt för föräld-
rarna att dom skulle passa sin skola och barnens skola. Vad 
gjorde dom då? Vi fick följa med till gamla Årsta och därför har 
jag minnen från gamla Årsta. Sen under två veckor var det inte 
några zigenare i skolorna. Det var en jättestor rättegång och den 
kan jag inte berätta om för den har begravts, den får inte… 

Angelina Dimiter-Taikon 
… den får inte väckas till liv igen. 

Mikael Demetri 
Nej, den får inte väckas till liv. Det var många rättegångar. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det var en speciell som hände under julen. Någon gång sextio… 

Mikael Demetri 
Sen blev den en rättegång om mig i gamla Årsta. På den här 
sommarskolan. För Angelina hade så långt hår, ända ner, två 
stora flätor. Och jag rusade fram till henne och rullade min hand 
i hennes flätor och drog i henne och skrek ditt jävla fosterbarn. 
Hennes farmor… dagen efter på gamla Årsta, hennes farfar 
jobbade på LM Ericsson på den tiden… ni flyttade in i hus långt 
innan alla andra. 
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Angelina Dimiter-Taikon 
Ja, vi var redan bofasta. Jag kommer från det fina folket. [skratt i 
lokalen] 

Mikael Demetri 
Då blev det en ny rättegång om barnen. Vem hade jag hört det 
ifrån? Det tog många, många år och dom sa till mig att det får 
aldrig upprepas, i sådana fall skulle jag få betala med svett och 
blod. Då skulle min farmor betala till sin kusin. För Angelinas 
farfar var min farmors kusin och Freds pappa var också kusin 
med min farmor. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det var hela baletten. 

Mikael Demetri 
Jaja. Så på mitt bröllop, nu går jag lite framåt, då kommer Ange-
linas farmor och viskade i örat. Nu har du tagit ditt fosterbarn. 
Så hon hade inte glömt. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Allt blev inte glömt och förlåtet på Årsta gamla. Men… 

Mansröst 
Det finns ju ett gammalt ordspråk: Kärlek börjar med bråk. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det låter ju bra. Men det finns också något som är väldigt typiskt 
och det är eftermiddagskaffe. Vad säger vi om det allihop? Tjugo 
minuters kaffepaus. [Applåder] 

PAUS 

Norma Montesino 
Vi tänkte att vi skulle öppna för frågor. Men jag tänkte säga 
något själv utifrån vad som hänt här idag. Olika vittnen har talat 
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om en tid då man formulerade en politik där experter talade om 
hur romer skulle förändras och romer blev ett objekt för olika 
typer av åtgärder. Men det här kan sätta igång något som är 
annorlunda, en dialog mellan romer som en del av det svenska 
samhället och människor som är intresserade och engagerade i 
romers liv. Det är det som jag tänker är själva kärnan och det 
positiva vi kan fånga här. Jag får många olika tankar och jag ska 
inte gå in i det för det är rätt så rörigt i mitt huvud nu. Det här 
handlar om många olika saker samtidigt. Först tänkte jag höra 
om ni vill tillägga någonting innan frågorna kommer. 

Mikael Demetri 
Får jag bara lägga till. Innan mina föräldrar och min släkt bör-
jade i gamla Årsta hade dom socialbidrag, fattigvård. Och vi som 
bodde i lägren här i Storstockholm ville inte ha fattigvård, soci-
albidrag. Dom var tvungna att ta det för att dom skulle få hus 
och betala hyra. När Årsta gamla började så upphörde socialbi-
drag. Då skulle dom få stimulansbidrag. Är det humor det? 

Else Marie Molitor 
Först var det vanligt bidrag och det var ett par terminer. Och sen 
lade vi till stimulansbidrag när man var extra mycket närva-
rande. Så det kom ett extra plus så att säga. 

Mikael Demetri 
Men då blev det kaos för dom visste inte hur dom skulle betala 
hyrorna. 

Else Marie Molitor 
Nej, just det, det stämmer. 

Mikael Demetri 
Det blev vräkning, för kvinnorna som hade hand om pengarna 
och postavierna kunde inte läsa. Så det blev krångel. Då hjälpte 
dom på Årsta gamla till. Dom beskrev hur man ska göra när man 
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får pengar och gå till posten och betala sina räkningar. Sådan 
hjälp var det från gamla Årsta också. 

Else Marie Molitor 
Ja, det fick vi frågor om. 

Mikael Demetri 
Sen kom tandläkarbilden in. Alla barn hade dåliga tänder från 
lägret. Då skulle vi åka med bussar till Eastman här i Stockholm.9 
Dom bara slussade in oss i tandläkarstolen utan bedövning, utan 
ingenting. Dom skulle fixa våra tänder och många barn bara 
sprang ut. Jag satt kvar i stolen och då sa föräldrarna: ”mitt barn 
ska inte gå till tandläkaren”. Vi går själva. Då var det ett barn-
sjukhus bredvid Södersjukhuset… 

Else Marie Molitor 
Samariterhemmet. Eurenii Minne10 har du glömt, där åkte en del 
mammor och ammade där vid Gullmarsplan därborta. 

Mikael Demetri 
Och där på Gullmarsplan där mammorna ammade. Det var så 
kallt på vintrarna, så dom lämnade sina barn på barnhemmet 
mellan tre och sex månader så att dom skulle kunna överleva i 
kylan. Men dom besökte sina småbarn dagligen. Det var väl allt 
jag skulle säga. 

Publikfråga 
Jag heter Sven Hartman och jag har en fråga som jag har tänkt på 
hela tiden när vi har hört om Årsta gamla folkskola. Var det en 
tillfällighet att man la utbildningen just där. På samma kulle där 

9 Folktandvården Eastmaninstitutet. 
10 Här föreligger en sammanblandning. Barnsjukhuset Samariten låg under 
perioden på Ringvägen i Stockholm, inte långt ifrån Södersjukhuset. (Diako-
nistiftelsen Samariterhemmet låg i Uppsala och dess sjukhusdel är numera 
en del av Akademiska sjukhuset). Eurenii Minne var ett spädbarnshem på 
Skånegatan på Södermalm som 1963 flyttade till närheten av Gullmarsplan i 
Årsta. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/31761 (2018-11-30). 
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Årsta gamla folkskola ligger låg samtidigt Sveriges största barn-
hem, Nybodahemmet. Anledningen till att jag tänker på detta är 
att jag råkade bo mitt emellan Nybodahemmet och Årsta gamla 
skola. 

Else Marie Molitor 
Jag uppfattade det som att det var dels den lokal som var ledig. 
Det andra vad jag uppfattade att det var bra parkeringsplatser 
och det var stort utrymme runtomkring. Sen var det väldigt 
många som på 60-talet bodde på… vi kallade det Siggiskullen 
men jag kommer inte ihåg… Östberga, Östbergahöjden! Där var 
det många som bodde så det var ganska nära. Annars var det 
ganska spritt. Så har jag uppfattat det, men kanske vill någon 
annan lägga till något annat. 

Sven Hartman 
Jag tror också att det var så att det var en ledig lokal som var 
ganska bra belägen. 

Charles Westin 
Skolverksamheten hade upphört för ganska länge sedan i Årsta 
skola och man flyttade ut väldigt tidigt till Västbergaskolan. 

Else Marie Molitor 
Och sen hade vi Midsommarkransens skola också. Jag tror att 
det var 1 200 romer som fanns och kalderasherna gick ju i Årsta 
gamla och väldigt många som kom från Spanien och kalé var väl 
också en del som gick på Midsommarkransen. Så man fick 
pendla emellan ibland och det låg ju också bra kommunikat-
ionsmässigt med bil. Inte till fots, men med bil. 

Fred Taikon 
Jag måste bara fråga, uppfattade jag ditt efternamn som Hart-
man? 
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Sven Hartman 
Det är min faster. 

Fred Taikon 
Det är väldigt intressant att vi har en släkting till Karin Hartman 
här. För Karin Hartman var den som var med som skollärarinna 
på tältskolan som fanns i Sköndal. Om ni går in och tittar på 
journalfilmerna som finns på SVT så ser man romer i den så 
kallade zigenarskolan och min familj bland annat som är där och 
Karin Hartman. Ett väldigt intressant och häftigt tillfälle, jag vill 
ta din hand sedan. Att din familj var med och utbildade mina 
släktingar. 

Inga Gustavsson 
Jo, jag undrar. En aktuell fråga är att om man tillhör en minori-
tetsgrupp i förhållande till majoritetssamhället. Jag tänker på 
dom judiska grupperna i Sverige… det fanns ju uppe en etable-
rad grupp som tillhörde kultureliten, eller den ekonomiska eli-
ten, och deras attityder eller farhågor eller vad det nu var när 
andra från Östeuropa, shteteljudarna, dom proletära grupperna 
av judar sökte skydd i Sverige och ville invandra. Det var ju 
ganska ambivalent för de etablerade och med status. Hur uppfat-
tar romerna dom romer som kommer från dom fattiga delarna. 
Hur känner man för detta nu? 

Fred Taikon 
Det finns en historisk grund här bakom. Vi själva, romer själva 
här i Sverige, har ju en gång varit vandrande och invandrande 
vilket också betyder att vi har inga aspekter på vilka som kom-
mer in i landet. Utan vi brukar alltid säga: Te aven baxtale ande 
amaro them – ”Var lyckliga i vårt land, ni är hjärtligt välkomna!” 
Så vi har inga aspekter på vilka det är som kommer och vi gör 
inga skillnader på dom heller för vi talar ofta samma språk. Alla 
romer var dom än kommer ifrån är välkomna i den romska 
grupperingen. 
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Inga Gustavsson 
En tilläggsfråga. Jag tänkte nu när jag ser här ni som är etable-
rade, akademiskt utbildade. Kommer ni göra er röst hörd i den 
svenska mediala debatten om detta. 

Mikael Demetri 
Då ska jag svara dig, Inga. Våra röster kommer aldrig bli hörda. 
[Olika röster i lokalen håller inte med honom]. Jodå, lilla Fred. 
Hur mycket vi än är akademiker kommer våra röster aldrig att 
bli hörda. Det finns dom i det svenska samhället som tycker om 
zigenare, som älskar zigenare. Molly har vigt sitt liv för oss, eller 
hur, Molly. 

Else Marie Molitor 
Tack så mycket, men det är flera. 

Mikael Demetri 
Sen finns en grupp som hatar utlänningar, hatar romer. Dom vill 
ta bort oss. Vi jobbar både med myndigheter… dom lyssnar. På 
60-talet, på Gamla Årsta, var det egentligen bra för då blev våra
föräldrar hörda. Men idag, Inga, går det inte mer. Det är slut.

Fred Taikon 
Ursäkta, jag säger lilla Micke. Det är inte helt riktigt sant. Sedan 
vi fick nationell minoritetsstatus år 2000 öppnades dörrarna på 
glänt vilket betyder att vi har möjlighet att skapa samma institut-
ioner som finns för majoritetsbefolkningen. Men jag sa, dörrarna 
är på glänt. Det finns alltså möjligheter att skapa olika romska 
institutioner. Jag kan hålla med dig Micke om var det brister 
någonstans, där vi inte blir hörda. Och det vet jag. När vi skickar 
ut våra pressmeddelanden om våra aktiviteter som finns runt om 
i landet så är det ingen media som kommer. Bland annat under 
januari så skickade vi ut 50 pressmeddelanden och ingen journa-
list kom och gjorde någon intervju. Det andra är att vi har möj-
ligheter. Vi har alltså Sveriges Radio bland annat, som sitter här 
inne tror jag. Vi har alltså möjlighet att ha en egen romsk redak-
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tion. Vi har en tidning som vi alla läser. Jag tror att alla här läser 
den här tidningen. Vi har alltså möjlighet att skapa olika kultu-
revenemang, vi har möjlighet att synliggöra oss själva. Det är 
klart att det halkar efter men möjligheterna har ökat alldeles 
otroligt jämfört med övriga länder i Europa. 

Publikfråga 
Andrej Kotljarchuk heter jag och jag är historiker och jobbar 
bland annat med David Gaunt och Piotr Wawrzeniuk i ett pro-
jekt som handlar om Förintelsen av romer i Ukraina. Jag har en 
kort fråga till Mikael. När du berättade om att du inte var med på 
skolfoton och inte heller dina kompisar och släktingar. Var det 
ditt beslut att inte vara med eller dina föräldrars, eller klassens 
eller var det lärarens? Kan du berätta lite till? 

Mikael Demetri 
Jag har frågat mina kusiner, jag har frågat jättemycket. En av 
mina fastrar som lever idag sa samma sak som mina kusiner. När 
det var dags för klassfoton var vi inte i skolan. Lärarinnan eller 
magistern som det hette på den tiden… vi fick inga lappar med 
oss för våra föräldrar kunde inte läsa. Det måste vara underskrift 
på den tiden på att ditt barn då och då, det datumet är det klass-
fotografering. Men det finns inte. Jag har sökt jättemånga, 
kanske många har klassfoton från den tiden, som har levt bättre i 
hus eller lägenhet. Vi som var kringresande, Kalderashgruppen, 
vi har det inte. 

Publikfråga 
Jag har egentligen två frågor. Första frågan är en följdfråga – har 
ni romska grupper som är lite mer informerade här idag på nå-
got sätt skapat förutsättningar för att etablera de nya romerna 
som kommer till Sverige? Man ser ju att dom lever under lik-
nande omständigheter som ni har berättat om, har ni strategier 
för att inkludera… 
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Norma Montesino 
Jag kan svara på den frågan. Det är inte romer som ska inkludera 
nyanlända romer. Det är myndigheterna i Sverige som ska jobba 
för inklusionen av alla nyanlända. Det är inte romer som ska ta 
ansvar för andra romer. [Applåder i rummet] 

Angelina Dimiter-Taikon 
Jag skulle kunna ge ett följdsvar. Vi romer har alltid talat om att 
det kommer att komma en dag när gränserna öppnas och då 
kommer det komma många romer hit. Det här har vi tagit på 
regeringsnivå. Då har vi sagt att vi som redan har blivit etable-
rade i landet vi är redan vad man nu kallar för integrerade. Så 
kommer det att komma en grupp människor med helt andra för-
hållanden med en helt annan situation, ungefär som så som det 
var när vi kom till Sverige för länge, länge sedan. Och det här 
kommer att leda till att det kommer att bli både positivt och 
negativt för romerna.  

Om jag går ner på Götgatan så blir jag jagad av alla dom här 
rumänska tanterna som vill ha mina kjolar och dom frågar vad 
jag gör här nere. Och jag säger flickor, jag kan inte ge min kjol 
och jag kan inte… Jag är här för att jobba, brukar jag säga ibland. 
Jag sitter på hörnan mellan Götgatan och Ringvägen. Det var 
liksom det enda sättet att bli av med dom. Jag hjälper dom så 
gott jag kan men vi kan inte göra så mycket förutom att bli arga 
och bedrövade. För dom bilder som vi ser på nyheterna idag, hur 
man förpassar dom romska grupperna från en ort till en annan 
är exakt samma historia som dom gjorde med oss. Liksom föste 
ihop allihop. Länsman, polis kommer ner i lägret, TV kom med 
apparater. Vi har en resa tillbaka i tiden fast i nutid. Det är jätte-
tokigt men sant.  

Och hur ska vi romer göra för att hjälpa alla andra romer när 
vi kan räkna på fingrarna vilka som är anställda i samhället. Vi 
kan räkna på fingrarna vem som är riktigt utbildad i det svenska 
samhället. Vi kan räkna på fingrarna vem som riktigt äger en 
bostad eller har en ordentlig trygg plattform utan att sitta i ett 
andrahandsboende med vräkning på huvudet eller lägenhetsho-
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tell. Många förstår inte att romerna fortfarande lever i vissa kom-
plexa situationer här i Sverige. Utan vi tror att alla har det jätte-
bra bara för att man ser överskiktet emellanåt. Men dom som är 
på djungelnivå lever fortfarande inte så bra. Jo, vi vill hjälpa 
romer från Rumänien, Bulgarien, våra bröder och våra systrar. 
Men på något sätt så måste vi romer börja mobilisera oss och 
slåss med regering och samhälle för att kunna ge dom den hjälp 
och det stöd som dom behöver. Och för det andra är det inte 
säkert att dom vill vara kvar. Det vet vi inte. 

Publikfråga 
Jag hade en till fråga. 

Annan röst från publiken 
Innan du ställer din fråga finns det folk i publiken som gärna vill 
veta vem du är. 

Publikfråga 
Absolut, förlåt. Ivan heter jag. Jag är student här, jag är färdigut-
bildad lärare, pedagog och historiker, alldeles strax. Jag har fors-
kat en del om romer och tittat på statliga utredningar, Zigenar-
frågan och romers rätt och nu ska jag analysera Vitboken som 
kom ut. 

Röst från publiken 
Och du är… 

Ivan 
… jag är inte rom. 

Else Marie Molitor 
Jag ville säga något nu när vi är inne på jämlikheten här. Och 
den är ju viktig. 

Men jag tycker det här med alla våra kalderasher, mest ifrån 
Rumänien, jag tycker det är en EU-sak. Det är dags att EU tar sin 
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uppgift. Sen var det frågan om skolfoton. Idag är det förbjudet 
att göra skolfoton… [Protester i rummet] 

Angelina Dimiter-Taikon 
Nej, man måste skriva under ett papper att man inte får visa 
barnen. I Sverige har man kommit underfund med att det kostar 
alldeles för mycket för föräldrarna att få en massupplaga på ett 
foto som ser likadant ut i olika format. 

Else Marie Molitor 
Då tar jag tillbaka och ber om ursäkt. 

Ivan 
En fråga till. Först vill jag tacka för svaret jag fick för jag kan 
tycka att det är hemskt när man får återuppleva samma bilder 
som man har läst om. Vi ser att utvecklingen egentligen inte gått 
så mycket framåt när man hanterar nya grupper på samma sätt. 
Nästa fråga: Innan romska barn blev inkluderade i den obligato-
riska skolan i början av 60-talet så pågick det olika institutional-
iseringsprocesser som romska barn var föremål för. Påverkade 
det här skolan i Årsta på något sätt? Dom här institutionali-
seringsprocesserna? 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det här är väl en fråga för dig, Molly? 

Else Marie Molitor 
Jag uppfattade inte riktigt frågan. 

Ivan 
Innan romska barn blev inkluderade i den obligatoriska skolan 
så var dom föremål för olika institutionaliseringsprocesser där 
dom blev institutionaliserade. Man tog dom från familjerna, 
placerade dom på olika hem… påverkade dom här institutions-
processerna skolorna som startades i Årsta? Minskade dom här 
processerna mot romska barn? 
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Else Marie Molitor 
Det där är väldigt svårt att svara på, det var lite för komplicerat. 
Men det som hände 1960 och som jag skulle önska att ni under-
sökte mer ni som är unga. 1960 i juni månad kom det ett kung-
ligt brev som sa att man kunde få tillsätta tolv studietimmar per 
grupp av romer för stöd och hjälp.11 Jag har undersökt det där 
väldigt länge och frågat mina före detta chefer var det där kung-
abrevet tog vägen Jag är analfabet när det gäller dator men jag 
råkade lyckas få fram det här datumet på datorn, antagligen av 
ett misstag. Men däremot kan jag inte få tag på när det försvann, 
annat än att det försvann under den tid jag gick i pension. Och 
det tycker jag att ni ska ta tag i.  

Varför kan man bara upphöra med en sådan där sak. Det ska 
inte vara kopplat till mig på något vis. Det är alltså tolv timmar 
undervisning av grupp och gruppen kunde också bestå av en 
person. Det var många miljoner per år som jag delade ut till 
sådan här stödundervisning. Det känner du till Christina [Ro-
dell], det minns ju du när vi satte till det här på Stockholms skol-
förvaltning. Jag åkte runt i skolorna och talade med kurator, 
psykolog och rektor och i bästa fall föräldrarna, för jag ville ha 
med dom för att dom skulle godkänna det hela. Och när vi hade 
bestämt sådana här träffar två, tre gånger så gick jag hem till 
dom och frågade om vi kunde hjälpas åt med det här.  

Jag gjorde otroligt mycket hembesök för det tyckte jag var det 
viktigaste. Det var också då jag upplevde den där värmen: Jaså, 
du är intresserad av oss? Du bryr dig om vad vi tycker. Att få ett 
papper där dom är kallade till skolan är inte så intressant. Det 
var när jag kom hem och vi satt och fikade med det där kaffet 
med socker i, det var då det kom fram synpunkter om hur vi 
kunde göra med det hela. Jag tror överhuvudtaget att det ska 
vara mer kontakt mellan alla grupper. Det är ju mötena som är 
viktiga, möten överhuvudtaget mellan människor. 

11 En skrivelse från Kungl Maj:t utgör inget särskilt ”kungabrev” utan var fram 
till regeringsformen 1974 benämningen på beslut från regeringsinstanser.  
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Angelina Dimiter-Taikon 
Vi måste få datumen av dig, Molly, så att vi vet. 

Else Marie Molitor 
Det talade jag om där utanför Kista. Det här har jag talat om 
länge. Men jag har inte med saken att göra längre, men jag tycker 
att det är viktigt. 

Mikael Demetri 
Vet du vad, Molly. När vi gick i skolan och du slutade på gamla 
Årsta, då blev du zigenarkonsult. 

Else Marie Molitor 
Ja, det var för barnen. 

Mikael Demetri 
Men vad du har gjort, det är ingen människa som skulle klara ett 
sådant jobb idag. För du besökte alla romska familjer av kal-
derashstammen… 

Else Marie Molitor 
… ja, och kalé och alltihop… 

Mikael Demetri 
Men det kan inte jag svara på. Men du besökte alla familjer om 
frånvaron, närvaro, vad som hände i skolorna och du kom alltid. 
Det kommer jag ihåg… jag fick tuggummi, småkarameller… 

Else Marie Molitor 
Jaså, det kommer inte jag ihåg. Det vet jag ingenting om. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Som barn kommer man väl ihåg sådant. 
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Else Marie Molitor 
Jamen det tycker jag är viktigt. Jag tror faktiskt att ni har lärt mig 
mera än vad jag har lärt er. Ni som har talat om massor med 
saker som jag har lärt mig. Till exempel när vi skulle ha en sådan 
där barnbygala. Då var det en ung kvinna som sa att hon gärna 
ville vara med och hjälpa till och jag sa att hon var välkommen. 
Men så sa hon: Hur ska det gå till? Jag ska tvätta håret. Det kan 
inte jag göra förrän… Jag minns inte om det var sex veckor eller 
sex månader. Långt tillbaka var det sex månader och sen blev det 
sex veckor… Kan jag komma hem till dig och tvätta håret? sa 
hon. Visst, sa jag. Det är där, under dom där kaffepauserna. 
Sverige skulle stanna utan kaffe. Det är bra det här med kaffe, 
eller te, det är så man lär känna varandra, det är enda sättet för 
att förstå varandra och det är inte språket det handlar om. Man 
kan kommunicera på så många sätt. Jag har suttit i Indien och 
lekt med fingrar och sådant. Det går jättebra. Man får väldigt 
mycket information på sådana sätt. Tycker jag, för min del. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Om jag skulle få besvära med två frågor. När startade gamla 
Årsta och när slutade det? Det kommer inte riktigt fram. 

Else Marie Molitor 
Jag tror att det var -66 och jag tror att jag började jobba efter jul 
för jag fick inte vara med från början. Och Skrekarhyttan var -64. 

Mikael Demetri 
Vad hade ni för läroplan? 

Angelina Dimiter-Taikon 
Vi fick aldrig slutdatum. När slutade man? Gick man nio år i den 
här skolan eller gick man fem år? 

Else Marie Molitor 
Man gick så länge man ville gå och så länge man fick bidrag, 
både vanligt bidrag och studiebidrag. Och om man var iväg på 
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begravning någonstans eller om någon var sjuk… det fanns ju 
fjorton vuxenskolor… då ringde man dit. Då gick man ner till 
Åke och sa till honom att ringa till Växjö för nu kommer några 
familjer dit. Om dom får tillfälle så kan dom väl hoppa in lite i 
klassrummet. För då fick dom sina bidrag och stimulansen 
också. Det räknades ihop. Så var det jag minns. 

Norma Montesino 
Jag måste säga någonting här. Man får en bild av att det här var 
något väldigt speciellt som var riktat till romer men det här var 
en tid då alla typer av bidrag ökade för hela befolkningen. Och 
det här var något som pågick under en väldigt kort tid, så det var 
inget som var för alla romer i landet utan det var väldigt fokuse-
rat. Framförallt gick pengarna till största del till forskare. Det var 
inte till romer. För ofta när man diskuterar romer så säger man 
att man behöver mer kunskap och det är inte romer som ska 
tillföra detta. Det är ofta vi som experter och vi ska uttala oss och 
vi anställs. Det finns ett citat av John Takman som jag alltid 
använder mig av när jag presenterar min forskning om det man 
kallar zigenarfrågan. Takman sa: ”Aldrig har så många sysslat 
med så få.” Det var så många icke-romer som jobbade med ro-
mer. Och det är inte annorlunda idag. Det är samma situation. 

Charles Westin 
Får jag haka på där kort. Jag tror också att det stämmer som ni 
säger att undervisningen startade hösten 1966. Vad jag tänkte på 
och kanske blandade ihop var att forskningen startade 1965. 
Forskare hade alltså ett år på sig att utveckla sina metoder och så 
vidare. Men jag tänkte, det finns en annan avhandling från det 
här projektet som är skriven av Per Johan Ödman12 som handlar 
om undervisningssituationen och lärarnas roll. I den avhand-
lingen tror jag att startdatum och slutdatum framgår. Jag har inte 
det i huvudet men det var inte så många år. 

12 Per Johan Ödman (1933–2018) Utvecklingen på zigenarskolan i Årsta läs-
åren 1967/68 och 1968/69, Stockholm 1971. 
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Angelina Dimiter-Taikon 
Jag har ett vagt minne av att någon gång -73 eller -74 ska det här 
ha slutat och många var överslussade till AMU-center i Lilje-
holmen. 

Else Marie Molitor 
Det tycker jag stämmer bra. Och jag var överslussad till Stock-
holms skolförvaltning och började jobba med barn. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Så jag tror att perioden mellan -66 och -73 är ungefär den tidspe-
riod man har hållit på med det här. Men jag tycker också att det 
var roligt att läsa Trankell när han skriver om ett seminarium, en 
konferens om Årsta gamla. Där hade de pratat om förmånen 
med bidragen som romerna fick för att dom gick. Dom kunde 
förstå det, för det var vuxna människor med ett helt bagage med 
ungar och fru och släktingar som dom skulle försörja. Det var 
självklart att dom behövde en ekonomi för att kunna sätta sig på 
skolbänken. Och då hade dom fått studiebidrag och sen utökade 
med stimulansbidrag. En av personerna på konferensen menade 
att om man hade talat om för någon hur mycket pengar romerna 
fick så kanske många i samhället skulle få blodad tand. Jag frå-
gade Charles lite lindrigt hur mycket dom kunde ha fått. För det 
kunde inte ha varit några miljonsummor. Det måste ha varit 
minimitak på dom pengarna också. 

Charles Westin 
Jag vet inte hur mycket. Men det var inte mycket pengar. 

Angelina Dimiter-Taikon: 
Så då slapp man den blodade tanden. 

Publikfråga 
Mitt namn är Samir, brobyggare i en skola i Göteborg. Jag vill 
bara säga något om din fråga om forskare och icke-romer. Här i 
Sverige har man upptäckt att allt man gör för romer, forskare 
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och så, det går till icke-romer. Om en expert ska veta något om 
sin tradition måste det vara från den egna gruppen. Vi romer vet 
vad vi känner och hur vi ska lösa problemen. Det kan komma 
från gadjé, från icke-romer. De kan hjälpa oss men romerna 
måste veta hur man kommer från problemen. Tack. 

Else Marie Molitor 
Naturligtvis. 

Publikfråga 
Hej mitt namn är Elvis och jag är brobyggare i skolan i Helsing-
borg. Jag har en fråga till Molly. Du sa innan att på 60-talet kom 
ett kungligt brev. Vad var det för brev? 

Else Marie Molitor 
Innehållet i brevet var precis det jag sa. Jag har aldrig sett brevet 
själv men jag vet att det var det som gjorde att jag kunde lägga ut 
väldigt många timmar för undervisning för stöd för romska 
barn. I en mindre eller större grupp, max tolv timmar för en 
grupp. Och det har jag frågat på många möten, till exempel mö-
tena jag var på i Kista. Jag har frågat folk jag har talat med och 
jag har frågat mina före detta chefer, dom få som lever. Men 
dom vet inte. Men dom skrev ju på allt det jag begärde och det 
var faktiskt stora summor. Och det tycker jag var väldigt bra. Jag 
vet inte var man kan hitta det. Jag vet att det har upphört men 
jag vet inte varför det har upphört. 

Publikfråga 
Det måste väl finnas i något arkiv? 

Else Marie Molitor 
Det är klart att det måste göra. 

Publik 
Då letar vi efter det brevet. 
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Else Marie Molitor 
Det tycker jag och fråga varför det har upphört. Jag är så dålig på 
dator men det stod i datorn att det hade upphört. 

Norma Montesino 
Jag jobbade på 90-talet med romska barn och det är ingen ga-
ranti att dessa pengar finns för skolorna använder det till någon-
ting annat. Under den tiden fick vi gå till skolorna och under-
söka vad dom gjorde med pengarna. Dom anställde lärare och 
det gick åt annat. Det gick inte åt romska barn. På den skola vi 
jobbade krävde vi att pengarna skulle vara för romska barn. 
Under en kort period blev det så men sen försvann pengarna 
igen. 

Publikfråga 
Allt handlar inte om pengar. Om det här brevet finns så ska det 
bevaras för våra ungdomar och barn. Så vi kan visa för våra barn 
att det finns ett brev som kungen har skrivit för romer. 

Else Marie Molitor 
Stadsarkivet tror jag på. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Eller Kungliga biblioteket. Norma sitter där just nu och har fått 
en ny uppgift. 

Fred Taikon 
Jag skulle bara vilja gå tillbaka till det här med klassfoto. Jag 
började i skolan 1956, jag gick i skola i din skola också. 

Else Marie Molitor 
Just det. 

Fred Taikon 
Och jag gick i Maria Folkskola också. Jag har inga klassfoton på 
mig själv. Problemet var att det kostade pengar och vi hade inga. 
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Det kostade pengar att följa med. Skolan hade baddagar, man 
kunde åka till Forsgrenska… 

Else Marie Molitor 
Dom hade bad i källaren i Högalidsskolan. Där var det också 
bad. Just det. 

Fred Taikon 
Vi hade aldrig någon möjlighet i min romska familj. Mina sys-
kon har också gått i samma skolor bägge två. Men vi hade aldrig 
möjlighet att följa med på utflykterna. Det var till och med svårt 
på sportdagen som man skulle ha när man gick till Tantolunden 
och åkte skidor eller skridskor på plan och man skulle ha mat-
säck med sig. Inte ens att ha matsäck med oss klarade vi av. Vi 
blev erbjudna att vara med på klassfotona. 

Men sen så är det det här med skolan. Att det uppstod en 
möjlighet att arbeta med Årsta skola är bland annat förarbetet 
från Katarina och Rosa Taikon som uppvaktade regeringen. Och 
på den tiden var Olof Palme ecklesiastikminister, vilket betyder 
att han var i Skrekarhyttan och såg att det fanns ett behov för det 
här. Och sen tänkte jag på det här som Charles visade, sättet att 
beskriva saker och ting som kommer ifrån Arne Trankell. Det 
var ju på det sättet man skrev och uttryckte sig på den tiden. 
Egentligen hade Arne väldigt goda intentioner att skapa de här 
möjligheterna för skolan. Han var med och skapade Skrekarhyt-
tan. Han var med och försvarade när museiintendenten Tillha-
gen kritiserade skolan. Då var det ett ganska stort radio- och tv 
program mellan dom två när Herman [Tillhagen] sa att det där 
är förkastligt. Ni kommer aldrig att kunna låta dom romska 
människorna gå i Skrekarhyttan. Dom kommer vara där 2-3 
dagar och sen kommer dom supa skjortan av sig och ägna sig åt 
helt andra saker än skolverksamhet. Men man fick se att det blev 
någonting helt annat i Skrekarhyttan. När den kursen avslutades 
demonstrerade romerna att den här utbildningen måste få fort-
sätta. Jag tänkte backa lite. Din fråga angående institutional-
iseringsprocesserna. Då får man gå tillbaka ganska långt för att 
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titta på hur det såg ut. I ärlighetens namn så kom aldrig myndig-
heterna till lägren för att ta våra barn. Dom kom för att ta resan-
defolkets barn. Det var resandefolket som blev institutional-
iserade. Det var resandefolket som blev steriliserade, loboto-
merade och insatta på institutionerna. Det var väldigt få av dom 
romska familjerna som fick sina barn satta på institutioner. Våra 
barn har inte blivit omhändertagna. I alla fall inte i samma ut-
sträckning som resandefolket. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det kom lite på 80-talet. Då plockade man ungar lite överallt. 

Mikael Demetri 
E gazi si la pusimata [”En dam vill fråga något”). 

Angelina Dimiter-Taikon 
Varsågod, ursäkta. 

Publikfråga 
Veronica Gråfors heter jag och jag är blivande lärare i svenska 
och historia. 

Else Marie Molitor 
Heter du Gråfors? 

Veronica Gråfors 
Ja, vi är en liten, liten släkt. 

Else Marie Molitor 
Ja, jag har varit hemma hos er också. 

Veronica Gråfors 
Jag hade en fråga till Norma. Du pratade om att du arbetade med 
romska barn på 90-talet. Var det i Stockholmsregionen? 
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Norma Montesino 
I Lund. 

Veronica Gråfors 
Ok, då kanske inte du har svar på min fråga men kanske andra 
har det. När jag skrev min B-uppsats i historia satt jag på Stock-
holms stadsarkiv och tittade på Stockholms skoldirektions arkiv. 
En stor bit av arkivet handlade om zigenarundervisning, som 
man kallade det. Till exempel fanns det en parlamentarisk ar-
betsgrupp för zigenarfrågor där Else Maries namn har dykt upp 
och jag undrar om Ingas namn fanns med som sakkunnig någon 
gång. Jag tittade på deras protokoll från möten mellan -78 till -
82. Det jag bland annat såg var en omfattande statistik över
romska skolbarns närvaro. Varje skola skulle rapportera kvar-
talsvis eller månadsvis.

Else Marie Molitor 
Terminsvis. Men inte med namn. Det är ingen som har dom 
namnen mer än jag. Dom har jag inte lämnat till Riksarkivet. 

Veronica Gråfors 
Precis. Det ritades upp exakt hur många romer det fanns i 
Stockholmsområdet och hur många som gick i skolan. Jag fick 
aldrig klar för mig när man upphörde med den statistiken. 

Else Marie Molitor 
Det var när jag slutade. 

Veronica Gråfors 
Det var kopplat till det statliga bidraget… 

Else Marie Molitor 
Till det kungliga brevet, det är alldeles rätt. Och jag gjorde runt 
och fyrkantigt och triangel för svenska (kalderasher), utomnor-
diska och kalé (finska). Men dom ringde mig när jag gick i pens-
ion och sa att jag skulle lämna det där till Riksarkivet. Dom 
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ringde flera gånger men jag sa att det här är mitt arbetsmaterial. 
Ni har kartor på runt och fyrkantigt och trekantigt hur många 
barn det var och sen stod det sammansatt närvarotimmar. Namn 
har jag aldrig lämnat ut. Inga register. 

Veronica Gråfors 
Det framkom också i protokollen… 

Else Marie Molitor 
Dom skulle jag vilja se. 

Veronica Gråfors 
Omkring -79/80 uttryckte den finska gruppen romer att det 
kändes diskriminerande att bli statistikförda på det här sättet. 
Men att man motiverade det genom bidragen. 

Else Marie Molitor 
Just det. Det motiverades genom kungabreven. För annars hade 
jag inte kunnat göra det. Det var jag tillsagd att göra, det var inte 
mitt påhitt det där. Det tog himla massa tid, hela jullovet blev 
förstört. 

Veronica Gråfors 
När var det du slutade? 

Else Marie Molitor 
Det var på 90-talet någon gång. Slutet av 90-talet. 

Mikael Demetri 
Ett bättre svar på din fråga. Framför dig sitter Seija Ketola. Hon 
kom till Sverige på 70-talet. Hon började också på gamla Årsta. 
Hon tog hand om dom finska zigenarna och kan svara lite på din 
fråga. Vad som hände med dom finska zigenarna. 
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Seija Ketola 
1970 kom jag för första gången i kontakt med romer överhuvud 
taget. Då gjorde vi en kartläggning över finska romerna som 
många gånger bodde på hotell och campingplatser. Dom bodde 
på campingplatser runt om i landet. Vi träffade 1 200 finska 
romer. När vi såg hur det såg ut så startade vi en förening som 
hette Stockholms finska zigenarförening och jobbade tillsam-
mans med romerna. Det var en journalist, Gunni Nordström, 
och jag… 

Else Marie Molitor 
… Alika Sobin, var väl också med? 

Seija Ketola 
Ja, han var inte först men han kom också med. Det var alltid en 
majoritet romer i styrelsen och ordföranden var rom. Vi käm-
pade med konferenser och gjorde jättemycket för att väcka frå-
gorna. Då kom också samarbete med svenska romer. Finska 
romer startade den här rörelsen med organiserad kamp och så 
kom svenska och utomnordiska romerna med. Det hände 
jättemycket på den tiden, 70- och 80-talet, när det gäller före-
ningsaktiviteter. Och visst var skolfrågorna var viktiga då. De 
finska romerna ville också komma till Årsta gamla skola och vi 
kämpade för att dom skulle få stimulansbidraget och några fick 
gå där.  

Det var hela tiden snack om att dom inte var några riktiga 
romer utan finska invandrare. Därför kämpade vi för att dom 
skulle vara likställda och få jämlikhet i den här frågan. Det har 
hänt så mycket… Jag är också pensionär nu men jag kan inte låta 
bli att följa frågorna och jag tycker ändå att det har hänt väldigt 
mycket saker i Sverige. Sverige och Finland leder i den här frå-
gan. Romerna har det mycket bättre här i Norden. Vi kan prata 
senare. Vi pratar om 60-talet nu och vi ska inte gå till 80- eller 
90-talet nu. Eller 2000-talet. Vi har inte tid till något annat än 60-
talet och Else Marie har mer att berätta.
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Angelina Dimiter-Taikon 
Tack, säger jag. Det är kul att presentera dig och visa att du är 
här. 

Norma Montesino 
Jag måste bara kommentera en sak. Jag tycker att vi ska vara lite 
försiktiga med att påstå att det har blivit så mycket bättre i Sve-
rige. Vi måste besöka skolorna och se det hur barnen har det. 
Min erfarenhet av barnens skolgång är att skolan är en fientlig 
miljö och Sverige har inte inkluderat dom romska barnen i sko-
lan. 

[Applåder från publiken] 

Seija Ketola 
Jämfört med alla andra länder i Europa. 

Norma Montesino 
Men i alla länder blir det mycket sämre idag och vi måste på 
något sätt ta fram detta. Det har blivit mycket sämre även i Sve-
rige. Jag tror att ni som jobbar i skolorna måste berätta hur det är 
för dom romska barnen i skolan. Det är ni som vet. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Jag tror Molly ville säga något. 

Else Marie Molitor 
Jag skulle vilja lägga till lite för jag har tänkt ganska mycket de 
sista dagarna i samband med att jag skulle delta i det här semi-
nariet. Vad skulle jag ha för reflektioner efteråt? Vad var det jag 
gjorde egentligen? Och vad var det jag inte gjorde? Jag tillhör 
den där gruppen människor som fick lära sig att lyda och jag 
gjorde vad mina chefer sa i mångt och mycket. Fast mycket var 
jag emot. Jag struntade i att jag gick på en begravning eller så-
dant på arbetstid, för jag gjorde så mycket sent på kvällen ändå. 
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Angående vad jag skulle vilja att det gjordes mer. Inte första 
åren men senare fick jag möjlighet att göra en studiedag för dom 
lärare som jobbade speciellt med romska barn. Men lärarna har en 
massa andra saker som dom måste göra så egentligen borde det 
vara mer krav på att man la in mer undervisning om romernas 
situation. Bland klasslärare, bland dom som har extraundervis-
ning, bland alla. Och de skulle inte ha valmöjligheter utan dom 
skulle ha några studiedagar som gällde just dom här ämnena. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Ja, demokratisk diktatur, det tycker jag. 

Else Marie Molitor 
Just det, det var bra. Demokratisk diktatur, det tycker jag är väl-
digt jämlikt eftersom det har fattats tidigare. Så om man slår ut 
det på sista hundra åren så blir det ju jämlikt. Det skulle jag 
önska att det hade gjorts. Sen gjorde vi lite mer utanför arbetstid. 
Vi hade cirklar. Vi var 8-9 stycken klockan 16 till 18 och det var 
väldigt små grupper. Då tog vi upp sådana här ämnen och kunde 
diskutera problem som dom hade och för att dom inte skulle 
hungra ihjäl fick vi koka en soppa först, som vi gjorde där på 
Kungsholmsskolan. Och så fick dom äta det och dom hade små 
barn med sig som sa att vi ska ha Mollys biskvier. Dom köpte vi 
in där på Kungsholmen någonstans. Sen tiggde vi ihop pengar 
för att göra en resa och besöka romer. Vi åkte till Polen två 
gånger och besökte skolor som hade romska elever. Då hade det 
kommit det där med… jag tror jag har ett sådant där band… och 
det var faktiskt väldigt intressant. Men vi fick inte gå hem till 
någon, dom sa att det gör inte vi, det hör inte till vår befogenhet. 
Ja, men jag är inte här för att göra några befogenheter, jag är här 
som turist och bara besöker er. Så jag knallade hem till några 
polska romer och det var väldigt givande. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Då fick du väl i all fall en kopp te? 



R O M E R N A  O C H  S K O L P L I K T E N

58

Else Marie Molitor 
Ja, och lite till. Det var mycket givande. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Tack, Molly. Vi ska låta tjejen där fråga något och sen skulle jag 
vilja fråga några extra frågor till Inga kring vad man gjorde i 
familjegrupperna. Vad hände där? Varsågod. 

Publikfråga 
Ja, hejsan. Jag heter Martina Wickham och jag kommer från 
Botkyrka kommun. Jag vill bara säga att vi försöker göra nya 
saker nu. Bland annat ligger det på mitt bord att starta upp ett 
romskt center. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det låter jätteintressant – bra! Nu ska Inga prata. 

Inga Gustavsson 
Det blev inte precis det som jag hade tänkt när jag gjorde upp en 
slags plan om vad jag kommer att syssla med eller… utan att ha 
satt mig in i dom romska frågorna. Det var då ganska konvent-
ionellt på ett sätt att… utvecklingspsykologi på ett populariserat 
sätt. Barns behov, barns utveckling. Målet för samhällets insatser 
var att föräldrarna som inte själva hade skolbakgrund skulle 
förstå dom krav som skolan ställer. Sen var det också en del om 
familjedynamik på ett väldigt jordnära vardagssätt. Aktivera för-
äldrarna att på olika sätt stimulera sina barn och utveckla deras 
intressen och resurser. Och sedan att ge kunskaper om sam-
hällets insatser för barnfamiljerna, såsom barnavårdsnämnd och 
barnavårdscentraler och barnstugor och ungdomsgårdar och 
barnbibliotek och parklek och barnteatrar.  

Det intressanta och lite överraskande var att… jag hade haft 
många grupper med föräldrar då, men det var inte många frågor 
om egna barnen. Jag frågade en hel del. Men det är så att man 
pratade mycket mer med barnen. Dom hade en annan uppväxt-
miljö som på många sätt var jätterationell. Barnen var med väl-
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digt mycket och såg dom vuxnas aktiviteter, vilket inte majori-
tetssamhällets barn gjorde – där informerade man barnen ver-
balt om saker. Det var en helt annan sak att se och vara med, 
men inte prata eller informera särskilt mycket. Medan däremot 
våra barn, där fick man berätta om vad föräldrarna gjorde på 
jobbet och allt möjligt.  

Jag försökte ofta fråga dom om deras barn men dom avvärjde 
mina frågor och frågade istället mig om hur jag uppfostrade 
mina barn. Det var mycket frågor om min verklighet vilket jag 
kunde tolka som att det fanns ett intresse, men också som avvär-
jande för att jag i min tur inte skulle fråga om dom. Om driv-
kraften var att bevara kulturen så var den svenska barnuppfost-
ran som jag representerade, det stora hotet. I alla kulturer är 
socialisationen, alltså barnuppfostran, redskapet att göra barnen 
till nyttiga samhällsmedborgare. Jag har också skrivit om några 
som var mer positiva till barnens skolgång och det var inget hot 
när jag ibland ställde frågor hur det var i skolan. Mötet med en 
majoritetskulturs skolgång, när det gäller vuxna också, är det 
stora assimilationshotet. 

Publikfråga 
Almir heter jag och jag kommer från Linköping. Jag jobbar som 
brobyggare i Linköping. Min fråga är till Charles. När ni hade 
zigenarutbildning med en typ av ambulerande skola, hur länge 
det höll på? 

Else Marie Molitor 
Närmare micken. Bra. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det var en fråga om zigenarmissionens skolor. 

Charles Westin 
Jag vet inte om jag kan så mycket om de ambulerande skolorna. 
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Norma Montesino  
Jag kan kanske säga lite mer. Det var under väldigt korta peri-
oder, det var sommartider och lärare kom till ett läger och för-
sökte undervisa barnen utifrån hennes föreställning om vad 
undervisningen skulle handla om och vad barnen kunde eller 
inte kunde. Det var väldigt kort tid men man gjorde väldigt stor 
publicitet kring det. Men insatsen var obetydlig. 

Charles Westin 
Jag kan tillägga att det var svensk zigenarmission som låg bakom, 
så det var delvis ideell verksamhet, det fanns inte så mycket 
pengar i det. 

Publikfråga  
Var det svenska pedagoger? 

Norma Montesino  
Ja, det var svenska lärare. 

Angelina Dimiter-Taikon  
Sven Hartmans faster, till exempel. 

Publikfråga 
Jag vill bara säga till dig, Norma. Vi som brobyggare i min skola 
har det, ursäkta för språkbruket, rena helvetet. När vi har kom-
mit till att först lärarna ska få blicken för och introduktionen till 
vad en rom betyder och hur ett romskt barn fungerar. Vi inklu-
derade lärarna först, sen barnen. Vi jobbade mycket med barnen 
och jobbar fortfarande mycket. Och det som Else Marie gjorde 
på 60- och 70-talet med triangel, kvadrat och så… det gör vi nu. 
Vi gör också frånvaro- och närvarorapporter och varje morgon 
går vi till föräldrarna och knackar på dörren och väcker barnen 
och säger ”kom vi ska gå i skolan”. Som ni gjorde på 60- och 70-
talet gör vi 2014. 
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Else Marie Molitor 
Ja, det är bara att fortsätta. Du vet, det är ett runt hjul, framåt-
skridande. 

Publikfråga 
Hej, jag heter Dumali Ramadani från Linköping, romsk brobyg-
gare inom skolan. Jag tänkte på det här när skolan började, 
Molly. Hur började ni? Vilket material hade ni till vuxna. Hur 
kom ni på att börja med just det materialet när ni inte hade nå-
got från början? 

Else Marie Molitor 
Vi hade inget material utan vi fick fundera ut det själva och kom 
ju underfund med vad dom var intresserade av. Som till exempel 
bilar. Det fick vi fundera ut själva. Vi var väl en 7-8 stycken som 
satt och funderade och grunnade och tipsade varandra. Vi hade ju 
ingen riktig kunskap om det här och din bok var inte utgiven då. 

Publikfråga 
Hej, jag heter Janiche Opsahl och kommer från UR, Utbildnings-
radion. Ni har pratat mycket om att det är illa ställt med mate-
rial, så jag ville bara göra lite reklam för ur.se. Vi producerar TV 
och radioprogram för nationella minoriteter. Bland annat de 
romska varieteterna som arli, lovari, kalderash och kalé. Där kan 
ni gå in på ur.se. Där finns det material för små barn och stora 
barn och det finns även för lärare om nationella minoriteter. 

Else Marie Molitor 
Kan jag lägga till en sak till din fråga. Därför att där var kalé 
mycket duktigare på att bilda förening. För det var ganska hopp-
löst med kalderasherna, måste jag säga. Vi försökte och försökte 
att dom skulle bilda föreningar. Dom var många men dom hade 
ingen förening, så man kunde inte jobba vidare med det. Och till 
och med under 60-talet var det så att det var en snäll och vänlig 
kalderash som sa att jag kan komma hem till dig om ni är ett par 
stycken, så ska jag försöka lära er lite romani. Men hur lär man 
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sig ett språk när man inte kan skriva ner det? När man inte vet 
subjekt och predikat. Och dessutom var det inte mer än ett par 
gånger för sen var det någon som kom och såg att det stod en 
annan kalderashbil utanför min port. Och då var det kört. Det 
var ni kalé som började med att det blev föreningar. Det var då 
det öppnade lite. Och så det här med språket. Det är ju A och O. 
Det var bara det jag ville lägga till. 

Publikfråga 
Jag heter Lisa Öberg och jobbar på högskolan. En liten episod: 
Jag var på besök som representant för lärarutbildningen på Bot-
kyrka kommun för två år sedan. Då frågade jag om hur många 
romska barn det fanns i Botkyrkas skolor. Då sa en ganska högt 
uppsatt person i skolförvaltningen att han inte trodde det finns 
några romska barn. Sen ändrade han sig och sa: Vi vet nog inte 
riktigt det. Då slår det mig när ni pratar om det som hände på 
60-talet. Här fanns det en stat som hade tillsyn över skolan och
faktiskt intresserade sig åtminstone i vissa stycken för romska
barns skolgång. Sen kom en kommunalisering 1989, som genom-
fördes 1991. Jag skulle vilja fråga er som varit med hela tiden.
Vad innebar kommunaliseringen?

Norma Montesino 
Bland annat för romska barn så försvann dom speciellt tillsatta 
pengarna. Det blev en mycket sämre situation för dom romska 
barnen efter några år med kommunala skolan. Och inte bara för 
dom romska barnen, den svenska skolan är mycket sämre än vad 
den var förr. 

Else Marie Molitor 
Absolut. Men timmarna var kvar tills jag slutade, vad jag kan 
tolka. Vad har du själv för synpunkter? 

Lisa Öberg 
Jag funderade på det när jag hör det här. Jag var lärare i Stock-
holms stad på 80-talet. Då kom jag ihåg att vi träffade den här 
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som kallades zigenarkonsulent. Men så upplevde jag att i och 
med kommunaliseringen så försvann en hel del kunskap och 
intressen som var mer generella för hela landet. Det blev upp-
splittrat på en massa kommuner som själva varken hade intresse 
eller kanske inte hade möjligheter att ta reda på saker och ting. 
Det har gått 20 år drygt och jag gissar att det här intresset som 
kommer idag när vi ska starta en lärarutbildning med inriktning 
på romani chib på Södertörn, det är ett yrvaket intresse som har 
legat nere i ungefär 20 år. 

Christina Rodell-Olgaç 
Jag skulle först vilja kommentera det som Inga Gustavsson sa 
och sedan ställa en fråga till Micke. Jag tycker att din avhandling 
är oerhört intressant med tanke på när den kom. Den kom 1970. 
Det jag särskilt fäster mig vid var att du lyfte fram dom kompe-
tenser som romska barn hade. Men du pekade också på att sko-
lan inte värderade dom kompetenserna. Tyvärr har vi en lik-
nande situation idag, men du var bland dom första att poängtera 
det. Att dom här barnen hade många kompetenser men det var 
inget som gav skolframgång. Det tycker jag är särskilt intressant i 
din avhandling. Till Micke skulle jag vilja fråga: Om vi tänker på 
alla dom kompetenser som ni fick i hemmet. Vad ville din far-
mor särskilt att du skulle kunna som ung romsk pojke. Vad var 
det viktiga för dig? Vilken lärdom fick man med sig hemifrån? 

Mikael Demetri 
Hemifrån var det att man ska lyda äldre personer. Man fick ald-
rig säga du eller hallå som i dagens språk. Man skulle lyssna på 
dom gamla, vi skulle gå till skolan, vi skulle lära oss. Farmor kom 
till skolan jättemycket. Vi bodde på skolans skolgård i husvag-
nar. Min farmor gick till lektorinnan. Hon var gammelfröken 
och min farmor hade guldmynt runt halsen och guldbälte dagli-
gen. Vi levde inte på socialvård. Och då säger rektorn: Åh, vilka 
vackra guldpengar. Då sa farmor: Har du en sax? Jag var med då. 
Javisst, säger hon, jag har en jättestor sax. Och så klipper hon ner 
ett av guldmynten som satt på ett snöre med pärlor emellan. Så 
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ger hon lektorinnan ett guldmynt och sa: Innan du får den, som 
ett minne av en spådam, vill jag att vi ska slå läger och få vatten 
och ström. Jag och min pojk och mina döttrar ska slå läger här 
på er skola. Då fick vi det. Samtidigt kom zigenarkonsulenterna 
in i bilden. Nisse Vall och Andersson kom till lägren. Då bodde 
vi på Hammarbytäppan i baracker som var så kalla. Dom var 
värre än en tältduk. Sådana baracker fick vi från Stockholms 
stad. Då fick alla barn i hela Storstockholm, många barn ham-
nade i Farsta, Gamla Farsta. Inne i stan på Matteusskolan tog en 
rektor emot romska barn för han älskade romer, sa han. Vi 
hamnade i Nytorpsskolan. Då var vi 30 barn från Hammar-
bytäppan. Samtidigt kom gamla Årsta. Vi fick hus -64 här i 
Stockholm och dom andra fick det -63 eller -65. Dom här min-
nena har jag hela tiden. 

Angelina Dimiter-Taikon 
So kamla tiri mami te Šitcos? So Šitcarda tot? [”Vad ville din 
mamma att du skulle bli? Vad lärde hon dig?”] Jag måste säga på 
romani. 

Mikael Demetri 
Vad jag lärde av henne var sagorna jag fick ärva från henne. Hon 
lärde mig dom berättelserna, livsberättelserna. Hon sa: Du måste 
ta över, Micke, och berätta alla berättelser för dina barn och 
barnbarn. Sen lyfte jag mig upp/ung, [svårt att förstå] … jag var 
16 år… 

Angelina Dimiter-Taikon 
Nu kommer hela sanningen fram. Det var inte meningen. 
[Skratt i rummet] 

Mikael Demetri 
Min farmor begärde henne… 

Publikfråga 
Hur gammal var Angelina? 
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Mikael Demetri 
Hon var 13 år, och det var inga problem på den tiden, som idag. 

Else Marie Molitor 
Åjo. 

Mikael Demetri 
Det kom journalister till bröllopet. Då sa min mamma: Ni får 
inte säga till gadjé, till icke-romer hur gammal hon är. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Nu är du inne på 70-talet, så nu har du passerat 60-talet. 

Mikael Demetri 
Hon ville att vi skulle bli bildade. För min farfar var bildad. Min 
far kunde läsa och skriva, alla utom en av mina fastrar kunde. 
Hon ville att jag och mina bröder skulle fortsätta så. Det var vad 
vi fick ärva. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Jag tror Sven Hartman har en fråga och sen ska vi börja avrunda 
dagen. Och Seija också. Vi är inne på 70- och 80-talet och börjar 
närma oss 2014. 

Sven Hartman 
Det är många saker man börjar undra över. Först det här med 
det kungliga brevet. Det är så med all lagstiftning att om det 
kommer en ny lagstiftning så upphävs den äldre lagstiftningen 
om dom inte överensstämmer med varandra. Kommunalisering-
en är ju ett jättelikt brott i skolförvaltningen. Plötsligt kommer 
helt andra lagar att gälla. 

Else Marie Molitor 
Men det var kvar då, det var kvar vid kommunaliseringen. 
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Sven Hartman 
Sen det andra som jag funderar på är det här som hände på 50-
talet med sommarskolorna. Jag tror inte bara att man ska koppla 
ihop det med den så kallade zigenarmissionen utan det fanns 
också press från Birkagårdens sida, som var en folkhögskola och 
en hemgård. Min gamla faster var också nära knuten till Birka-
gården och hon startade sedan ytterligare en folkhögskola ute på 
Dalarö, Dalarö folkhögskola, där jag vet att flera romer gick som 
elever. En intressant sak, som jag har pratat med Micke och 
Angelina om, är den här utbildningsidén som finns knuten till 
Birkagårdens folkhögskola. Att man också drev verksamhet för 
hela familjegrupper i hemgården. Det är det som jag tycker ni 
gör i Roma kulturklass. Lika många föräldrar kommer dit som 
barn. Och då uppstår problemet att så tänker inte det svenska 
skolväsendet. Ni får resurser för att jobba med barnen men inte 
med föräldrarna. Det tycker jag att alla ni bland Brobyggarna 
som har motsvarande situationer ska fästa skolmyndigheternas 
uppmärksamhet på. 

Seija Ketola 
Jag kan inte låta bli att kommentera någonting här. Det här med 
statistik om romska barn. Om jag minns rätt på 80- och 90-talet 
så var det många romska barn som kom från Europa, Jugosla-
vien och andra länder där. Dom ville inte tala om att dom var 
romer för dom var rädda för att bli diskriminerade. Det var väldigt 
svårt att få den här statistiken för det var så många andra invand-
rarbarn. Det är ju hela tiden konkurrens med dom andra invand-
rarna och flyktingarna som kommer hit. Och sen när dom kom-
mer hit måste dom lära sig både svenska och skriva det egna 
språket om dom inte kunde det innan. Det är mycket svårare nu 
än det var då. För att det var dom här grupperna och inte så 
många andra invandrare som konkurrerade om statliga pengar.  

Jag förstår er situation, att det kommer många utomnordiska 
och alla har inte skolgång, en del har det från hemlandet. Jag har 
jobbat mest med finska romer så det är därför jag pratar om 
Finland. Dom har lyckats bra och dom har också tagit hänsyn till 
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dom romska yrkena när dom gett yrkesutbildningar. Det gör 
man även här. Tidigare har det också funnits lärarutbildningar 
för romska studenter, men det var inte så många som utbildade 
sig där. Det är därför jag säger att jag är glad att det idag finns 
sådana som ni som är utbildade. 

Det är bättre för åtminstone finska och svenska romska barn. 
Men dom utomnordiska som kommer idag… jag håller med, ni 
får ta igen mycket. Men bra att ni tar erfarenheter från det gamla 
även om det är en annorlunda situation. Material gjordes väldigt 
mycket på 80-talet och alfabetiseringsmaterial kom ju också 
mycket senare vilket bidrog till romerna fick det materialet. 
Boken ”Vi talar om romer”, boken som ni använder i skolan idag 
är väldigt bra och att ni själva gjort den. Det var ett väldigt fint 
arbete. Jag hoppas att alla skolor kommer att använda det 
materialet och allt annat som kommer nu. Och allt det här med 
romska språkets material som man började jobba på under 70- 
och 80-talet är en lång process. Det är många grupper och 
många dialekter. Det är inte så enkelt. Jag önskar er verkligen 
lycka till med ert arbete, och alla historieforskare, även om det är 
forskarna man skäller på ofta från romskt håll, så är det viktigt. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Tack, Seija. 

Publikfråga 
Hej, Mercion Peida heter jag och är från Linköping och arbetar 
också som Brobyggare i högstadiet. Jag tänkte på det här med 
hur bra det är i Sverige och det här som Norma sa. Och att vi fick 
minoritetsstatus 2000. Det är ju jättebra. Sverige gör verkligen 
jättebra saker för romer och det går framåt. Det stämmer ju 
faktiskt att man gör mer här än i andra länder i Europa. Men hur 
mycket kommer det ut till majoriteten? Hur mycket vet persona-
len som jobbar i skolor och på olika myndigheter om vilka rät-
tigheter och skyldigheter minoriteter har? Som exempel kan jag 
ta läraren på högstadiet som inte visste att man inte behöver vara 
fem elever för att få modersmålsundervisning på romani. Det är 
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sådana saker som finns. Hur mycket kunskap har dom här? Man 
gör mycket, man satsar numera med inkludering och allt möjligt. 
Det finns dom som vet och som är intresserade, som vill veta. Men 
sen finns det dom som inte vill veta, som inte bryr sig om det.  

Fred Taikon 
Det är riktigt det som du säger och det har väl lite att göra med 
kommunaliseringen. Att det inte är staten som har sin hand över 
det hela utan varje kommun bestämmer själv. Det har också 
gjort att utbildningen inte har kommit fram. Jag vill bara säga en 
sak till Christina och Angelina. Vi är väldigt glada över att ni nu 
börjar att utbilda. Nybryggda lärare får alltså större kunskap om 
sina nationella minoriteter och där ingår även romerna. Det är 
ett arbete som måste fortsätta, inte bara på Södertörns högskola 
utan det börjar också komma på andra universitet – bland annat 
Linköping. Många utav er här idag är från Linköping. Där skulle 
man gå ut och tala om att dom måste skapa en utbildning för 
lärare angående nationella minoriteter och bland annat romer. 
För kommer det nyutbildade lärare så ska dom, ursäkta språket, 
förbanne mig veta vilka dom nationella minoriteterna är och 
dom ska ha en kunskap om det. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det är ju lagstiftat, Fred. Så egentligen… 

Fred Taikon 
Men vad är det som gäller i kommunerna och vad är det som 
gäller statligt? Förut var alla skolor statliga sedan blev dom kom-
munala. När kommunala skolor bestämmer själva så har inte 
Skolverket så stort inflytande. Det finns ett moment 22 i det här 
eftersom Skolverket får i uppdrag av regeringen att implemen-
tera saker. Men hur ska dom implementera det om inte kommu-
nen inte lyssnar? 
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Angelina Dimiter-Taikon 
Men nu står det i skollagen i LGR 11 – Man ska ha kunskap. 
Förut stod det att man skulle veta på ett ungefär, men nu ska 
man ha kunskap om dom fem nationella minoriteterna. I 
svenska, historia… 

Fred Taikon 
Det är det jag säger. Hur implementerar man det här? 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det är därför Skolverket håller på med ett läromedelssupplement 
som vi sitter och väntar på med stor förtjusning. 

Fred Taikon 
Det är ju riktigt. Det är som du säger, man gör mycket här i 
Sverige men naturligtvis kommer det att ta tid, det är det en 
process. Jag menar, nu skapar regeringen en integrations… nej, 
det heter det inte… dom har en strategi, heter det, en 20-årig 
strategi. Och den här strategin ska alltså sträcka sig 20 år. Nu har 
man alltså börjat skapa och arbetar med era pilotprojekt som 
pågår i fyra år och dom är snart slut. Frågan är vad som händer 
efter det. Hur mycket lägger man till och hur mycket ska man 
sedan fortsätta att implementera och lägga till. Här var det alltså 
46 miljoner kronor man la ut på fyra år. Hur mycket ska man 
lägga ut det femte året och hur mycket ska man jobba vidare? 

Angelina Dimiter-Taikon 
Erik Ullenhag13 sa till mig för kanske en månad sedan att dom 
håller på att lägga ut nya medel för 2015 när pilottiderna är förbi. 
Men det är småsmulor egentligen. 

Fred Taikon 
Alltså småsmulor… har man satsat 46 miljoner kronor och ska 
satsa lite till så blir det hundra miljoner. Egentligen är det så här 

13 Erik Ullenhag (1972), liberal politiker, integrationsminister 2010–2014. 
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också, kommer du ihåg när Baylan14 var ute i blåsväder, och då 
var vi där båda två. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Stackars honom.  

Fred Taikon 
Ja, stackars honom på den tiden. Då sa han att vi har avsatt 50 
miljoner kronor för barn med särskilda behov. Kommer du ihåg 
det? Var tog dom pengarna vägen? Ingen aning. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Jaja. Ett fel har vi gjort, Fred, om du ursäktar. Molly sa till oss i 
slutet på 80-talet: ”Ni måste gå ut och demonstrera”. Då trodde 
vi att eftersom vi passerat slutet av 60-talet behövde vi inte de-
monstrera mer. Men då tog man bort dom öronmärkta pengarna 
för romska barn i skolan och slog ihop det i påse med barn med 
särskilda behov. Skulle vi då som svenska medborgare, barn födda 
i Sverige, anses som barn med särskilda behov? Alltså pytsade 
man ut dom här pengarna lite som man ville i skolan. Vi skulle 
ha demonstrerat. 

Fred Taikon 
Det har man också sagt här. Man har pratat om att fylla pengar-
na med svarta hål. Det gjorde Skolverket också. När vi var på 
Piperska muren så kommer Mai Beijer15 och säger att: Jag måste 
erkänna, lite självkritik, men jag har använt pengarna till annat 
än vad dom skulle gå till… 

Röst från publiken 
Vi är på 60-talet, snälla du… 

14 Ibrahim Baylan (1972), socialdemokraternas skolpolitiske talesman 2012–
2014. 
15 Mai Beijer, undervisningsråd, Myndigheten för skolutveckling. 
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Fred Taikon 
Vi hamnade tillbaka. Jag tänkte bara gå tillbaka till ursprungsfrå-
gan. Det är ju så här att romerna inte har haft tillfälle att gå i 
skolan, vilket betyder att det tar några generationer innan bar-
nen har möjlighet att plugga vidare. Det har vi ju kommit under-
fund med, om föräldrarna inte har någon pluggvana kan dom 
inte hjälpa barnen med sina hemläxor. Här finns en liten risk 
som jag har tittat på hur det ser ut. Ofta så är det romska familjer 
som inte låtit sina barn gå i skola tillräckligt länge. Vad kan det 
bero på? Ni kanske inte tror på vad jag säger, men det har visat 
sig att när barnet går i skolan så kan barnet mycket mer helt 
plötsligt än vad föräldrarna kan. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Det blir en hierarki som man inte har förväntat sig. 

Fred Taikon 
Barnen blir smartare än föräldrarna. 

Else Marie Molitor 
Inte smartare men duktigare. 

Fred Taikon 
Jag vill bara säga till dig att 20 år efter att Karin [Hartman] var 
med i den här filmen där ute i lägren. Det är då som Rosa och 
Katarina sätter sig på Birkagården. 20 år efter. Hade inte Karin 
varit därute och föreläst på skolan så hade dom inte hamnat där. 
Så vi har jättemycket att tacka Karin för. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Vi kanske ska ta och göra lite PR nu för Sven [Hartman]. Det är 
därför våra studenter älskar det pedagogiska kulturarvet som alla 
andra studenter vill slå i väggen. Dom älskar det där, för där fick 
dom svart på vitt att det tar faktiskt lite längre tid. För Sverige tog 
det 150 år att komma in i systemet. Vi har bara haft 40 så vi har 
några år på oss. Det blir några extra miljoner där. Sista frågan. 
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Lisa Öberg 
Bara en kort kommentar till Brobyggarna. Det är verkligen inte 
bara i Linköping som lärare har den här dåliga kunskapen. Det 
utbildas lärare på 27 ställen i Sverige och i examensmålen står 
det ingenting om att man måste lära sig någonting om dom na-
tionella minoriteterna. Så ett väldigt viktigt krav att ställa idag är 
att det kommer in som ett examensmål i lärarutbildningen. 

Angelina Dimiter-Taikon 
Exakt. Du får avrunda Christina. 

Christina Rodell Olgaç 
Det här samtalet hade… [folk pratar i mun på varandra]  

Angelina Dimiter-Taikon 
… berätta om den där bra boken! 

Publikfråga 
Jag tänkte bara… för majoriteten i Sverige kom den obligatoriska 
skolan 1842. Vi fick det först i mitten 1960-talet, så det kommer 
med tiden. [folk pratar i munnen på varandra] 

Christina Rodell Olgaç 
Det pekar på att det finns hopp… den bok som refereras till här 
är den bok som Gunilla Lundgren har skrivit om [en romsk 
pojkes] liv till idag som heter Ramiz resa som verkligen är en 
intressant och viktig bok och användbar i skolan. Den rekom-
menderar vi verkligen till alla. 

Då vill jag avsluta den här oerhört intressanta eftermiddagen 
med så många samtal, frågor, minnen och berättelser som vi 
gärna skulle vilja höra med av. Vi hoppas att det finns möjlighet 
längre fram att fortsätta den här typen av dialog för att bättre 
förstå historien och för att få förklaringar till dagens situation 
och vilka lärdomar vi kan dra ifrån det som har varit. Från hög-
skolans sida vill jag tacka Charles Westin, Mikael Demetri, Inga 
Gustavsson, Else Marie Molitor, Norma Montesino, Angelina 
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Dimiter-Taikon och hela publiken för att ni har varit med idag 
och deltagit och ställt frågor. [Applåder] 

Jag vill också avisera: Vi har ju här på högskolan en serie se-
minarier kring olika romska frågor. Den 8 april har vi internat-
ionella romadagen. Förut visste ingen om att 8 april var internat-
ionella romadagen. Nu börjar det bli så många arrangemang 
runt om i Stockholm, i Uppsala, i Linköping, i olika delar av lan-
det där bland annat Brobyggarna är väldigt aktiva med att arran-
gera olika evenemang. Vi på högskolan har också en föreläsning 
den 8:e april. Vi har lyckats få hit Jan Selling. Han är i Linköping 
på förmiddagen och kommer hit på eftermiddagen. Jan Selling är 
historiker vid Hugo Valentincentret på Uppsala universitet. Han 
har nyligen kommit ut med en bok med huvudrubriken Svensk 
antiziganism och det här seminariet börjar klockan 15.30. Det 
inleds också av Angelina Dimiter-Taikon. Ni är varmt välkomna 
tillbaka till högskolan den 8 april. 
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Hot eller möjlighet? På 1960-talet förändrades romernas 
situation i Sverige dramatiskt då bofasthet och skolplikt för 
romska barn skulle ersätta ett nomadiserande liv utanför 
välfärdssamhällets växande strukturer. 

Men hur genomfördes förändringen – på vems villkor och  
till vilket pris? Kring de frågorna samlades forskare och 
aktörer, både tidigare lärare och elever, till ett vittnessemi-
narium på Södertörns högskola tillsammans med dagens 
romska brobyggare. 

I spänningsfältet mellan romernas kamp för lika rättig-
heter och myndigheternas strävan efter assimilering gjordes 
under vittnesseminariet erfarenheter av betydelse för den 
aktuella diskussionen om minoriteters rättigheter och möj-
ligheter.
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