lade också dagen

till

ära en traditioncll

romsk låt.

-

Vi är ir.rfluerade av månsa olika :tilar

och dcn ror-nska är en av de stilar

st-rr.r.r

r

i

har fått tillftille att lära oss av cluktiga

romska musikanter vid flera tillfiillen pr
våra resor, sade en talesr.nan for banclct.

Undcr dagen fick de besökanclc ocksa
rnöjlighcten att se ett urval av böckcr'
som Resandefblket (Bo Hazell).

Ordbok över svcrrsk

romani

(Lcnrrl'

Lindell och Kcntli Tliorbjörnsson-D.jer'f)
sar.t.tt suycken sr.nidda av clcr.r r iilkäncle
suridcskonstnären och samhilIIsclcbattii-

ren Rosa Taikon. systel

till förtirttarr'rt

Katarina Taikon.
Mu.sikgruppen Rti/t etr uttclerltöII pci Röhs.ska

Rosa Taikon smycke

ndefolket pä
Röhsska Museet I Göteborg

Resa

Rontadugenfirus av romer över hela vörldenseclan 1971, dci clen för,strt
internatiottella romakongre.e,\en hölls den 8 april i Lonc{on. Diir antog.s
ocksci den rontska t'laggan, blå och grön och med ett rött h.jul. I Göteborg
uppmcirkscuttntades romernas dag på Röhsska ntuseet ctv företrittgert
re s cm defo l ket, ku l turgru p p en G ö t e b orgs r"e gi o rt e n. S a m t l i gt li e d d e e l t
firunde pci Berg.sjögården som art'ctngerudes 61v föreningen St,arta .sufirer.

Dcssutor"r'r visades under dagen

ctt bild-

spel av Rose-Maric Wallengrc-n och Kcnt

Bloberg som ski ldraclc

rc-sande-fb i kets

kärlek och gläd1c i all sorg. tlildspelet
innehöl I traditioncl I rcsan(11-nrLlsik av

Ralf Novak

Roserr_gre-n. Rosa

Taikorrs

sr.nvcken och bildspcle-t gar e-rr rrod

iurarnning

till riktir itctr'r'nir sonr hölls
fijl rcsanclctbIkct -

aY

Kr-rlturgruppen

Götcborgsrcgionen.

.s

Text oclr

foto: Sinton Wallengren

Vi var mycl<ct

nii.jcla rlccl r art fi'anrfö-

randc. Rcpresc-lrtantr-r tl'an konrnrtrr-r.
landsting och skola r ar närr arande. hrte
minst tack varc racliokanalcr hadc dc lått

val arralrgeurangen hiills

rnedans h.julet har' flcra bctydclser mcrl

hör'a

upptnärksamrlats sedan 2008. I år var

kanske alldla urest är den err symbol lor

Götcbolg. Vi tvcktc clock att det var synd

Kulturgrupper.r lor resandcfolket

vandrirrgen oclt rcsan.

att in-rla anclra ronrska grLlppcr besökte

På Röhsska mllseet har Romadagen

Göteborgsregioncn där. Inledande höll
Richard Magito Brun ett loredrag

on.r

resandctbIkcts/r'or.nernas historia. fi'ån

utvandringen fiiilr Inclien

till

till

ankourstcn

Sverice. Richard \'laeito Brun tog

Därefter höll ja-u. Simon Wallengren,

i

eller deltog ph Röhsska muscct.

Dcr.r

ett öredrag i ämnet "Vikten att plocka

vcrkliga bcsvikelsen konr dock undct'

frarn ett förlorat språk". Jag bcrättadc

kvällen, då ingen tv-kanal tog Llllp varc

först orr nritt eget liv sonr ung resande-

sig vårt cller de Svarta Safirernas cuga-

ror.n och talade

allmänt om de problem

gelrang. Dcssutor.n tycker vi :rtt dct skul-

också upp kulturella attribut sont firnnits

den nya gencrationens resande får kärnpa

med frår.r utvandringen fl'an Indic-n och

rned, och orsaken

granskade resandefolkets konst sarnt

har uppstått. Slutsatscn i rnitt fi'amförandc

är dessa som behör,er upplysas onr

den romska grllppens inflrtantl..

val'att rolrernas och resandefolkets histo-

romer och rcsandcs kLrltur. historia oclr

Svcrige. Föredraget avslutades mL.cl cit

ria rråste synligöras bland nia.joritetssaln-

traditioner. Till nästa år ska r r lorn.'r' oclr

axplock av bilder av kända släktingar
Richard son-r E,lvira Madiuan r)ch
Brazil Jack.

hället för att stärka resandefolkets ocli

rcsandc

rolrcnlas självkänsla och identitet.

nadslora oss biittlc ocl'r olclna sa att

i

till

Richard Magito Bmn berättade tör'

till

att dessa ploblen.r

Musik spelades av den icke-ronrska
gnlppen Rälvcn. Dc spcladc cger.rkomponrusik influelad av osteulopcisk

åskådama flaggans syrnbolik, att det

nL-rad

är jorden. det blåa är hin.rlen
-eröna

fblkmLrsik och klczmertradition. De spc-

B E Romani Glinda

le vara önskvär't att Ilcr privalpcrsoncr'

kom

till

Röhsska r.nuseet. då det tlots allt

i Göteborg

sc

till att nllrk-

media är närvarandc och r isar intresse.
Den 8e april skall \ ara eu

da-r{

då inga

icke-romer kan undgå att lära sig något
or.n

våra kulturer.

