Tattaren i Sveriges populärkultur
Text: Simon Wallengren
fir

nu höra av en berättarröst om

1880 gav den franske örfattaren och sarrhäll-

med Jan. Niir jan kiinner sig allt for triingd

skritikem Emile Zolaut en debattskrift diir han

drar han fram en kniv och slår in den

Svens

"svenska tattare" översatt "svenska zigenare".

gav sin syn på ftiråttankap och litteraturens

Överallt ivärlden beter sig ztgenarna likadant

uppgft, Det naturalistiska progarnmet. Zola

rygg. När han inser vad han har giort, säger
han lite urskuldande som om han inte rår lor

grundade sin uppfattning på sarntida vetenskap

det "fan också, det

i

Penoner

säger man. Den svenska antiziganismen
sprids med dessa filmer

varju inte meningen":

till

andra viirldsdelar

Detta ar ad Zola skulle kalla "moment"

och lorstårker bilden av dessa "slöddef'. Har

vetenskapsman ('haturalisf '). Littemtuens

att man har visat personen i fiågas innersta

inte svenskama en plikt att inte sprida negativ

uppgift var att ftirklara rnänniskans beteende

nahr. Oundvikligen skulle Jan stött kniven i

information som skadar det romska folket?

utifrån hennes äwda egenskaper och hennes

Sven, han är tattare i blodet och detta är tatta-

Är det legitimerat att visa upp denna film

uppväxt, enligt Darwins utvecklingsldra om

rens natur.

bara for att den dr skriven av en omtyckt for-

och en örfattare borde således arbeta sotn en

arv och miljö. Zola inforde också en tredje fak-

tot moment,

det

vill

säga ett tillf?ille ges

lor

avgörande händelser.

Mellan 1924 och 1968 producerades inte
mindre än tjugo "tattarfihner" i naturalismens
anda, det var i och med dessa filmer och

v

Den mest rasistiska

film

fattare, Sveriges alldeles egen

Sverige någonsin

Astrid

frambringat iir flormodligen i mörkaste små-

Lindgren? Nej filrnen örstiirker den negativa

land 1943. I denna film framkommertanken

bilden av oss, anserjag. Rorner och resande

att liksom älglakten borde man ha en reglerad

har det tillriickligt svårt i världen!
Det iir kiint att många resande just häntam-

"tatt{aId'.

mar fiån just denna plats: Mmmerby. Min

Det kanske sorgligaste exernplet i svensk

morfar öddes hiir och många resande finns

daAstrid Lindgren som

böcker som schablonbilden av "tattaren"

berättarkultur

skulle växa fram i majoritetssamhällets ögon.

berättanöst i Emil i Lönneberga beråttar om

fortfarande kvar i Vimmerty. Jag kiinner mig

Den gemene mannen blev allt mer övertygad

"tatamafran \4mmerby". Inte heller i denna
omtyckta ftirfattares ögon beskrivs "t^fiarnd' I

alltså direkt kåinkt och ftirolämpad,

om att dessa utgjorde samhällets bottenskick.

Man kunde i dessa filmer se svarta, smutsiga hetlewade människor "heare blod än

åir

goda ordalag, sämningen dr ndstan

kuslig...

.

Även många antisemitiska filmer visades

daAstrid

Lindgren tydlig pekar på min sliikt i denna

fihn.
Vissa skulle kunna hävda att dessa filmer är

lndiens sol som sken över deras ftirFäder"

fram tills 1900-talets mitt, diir Judar karak-

gamla och att de därfir bara visar upp majori-

klädda i brokiga kläder och stora smycken.

t?iristiskt påLminner om "t^ttarrna''. Numera

tetssamhällets syn vid den tid filmen spelades

Männen stal, lurades och var alltid lika snab-

visas självklart inga av dessa filmer, TV-

in och att filmema på så sätt fungerar som en

ba med att dra kniven. Kvinnoma var löms-

bolagen skulle tveklöst fiillas i Gransk-

tillbakablick idet garrla Sverige. Jag villpåstå

ka, clmiska och lätfotade.

ningsnämnden for hets mot folkgrupp om

att dessa filmer inte alls är "gamla". Eftersom

man visade antisemitiskt material. Trots detta

de fortfarande visas måste det vara människor

Fredrik Ströms roman folket i
Sirnlangsdalen

-

Stig Folkessons histoda och

visas dessa

"Tattarfilrnel'titt som ätt och

som tittar på dem med intresse. Astrid

Marit Vankelrnods öde har spelats in på film

årligen hör bam på berättanösten (Astrid

Lindgrens filmer och böcker riktar sig till bam

fvå ganger och visas då och da forlfarande på

Lindgren) i Emil i Lönneberga då hon berät-

ochjag anser att det inte är rätt att sprida

TV

tar

om'Tattama fiån Vimmerby''.

Jag kan

negativ, rasistisk propaganda

till bam.

Jag

vill

vill

inte tro annat än att bam, sorn identifierar sig

ha bort antiziganismen från samhället. Jag

Han kiinner både utanltirskap i resandeketsar

med Emil, också känner av oron forfattaren

inte att mina barn ska behöva lorklara sig ftir

och tillsammans med bönder. 'Tattama" kal-

lormedlar.

Huwdpersonen dr Jan som är'halr,tattare"

lar honom bondtjuv och böndema kallar

andra då de ser på bamprogram. Kanske

Hur tror ni romska och resandebam känner

borde dessa filmer I mörkaste småland, folket
Stig Folkessons historia

sig när de tillsammans rned sina svenska vän-

i Simlångsdalen

ner sitter och ser på dessa "anti-tattar{ihnef'

och Marit Vankehnods öde och Emil i

man fär bevittna ett midsommarfirande.

där tattarna alltid uppvisas som samhällets

Lönneberga gtanskas av granskningsnännden

Glada blonda ungdomar dansar eller star och

västa slödder? Vad tror ni händer när dessa

for hets rnot folkgrupp?

pratar i en fridfull miljö medan svensk musik

filmer r,isas i andra världsdelar? Dessa svens-

spelas. Sämningen bryts dock snabbt när

ka filner. exempelvis Emil i Lönneberga,

"tattarynglef'Jan kommer in på dansgolvet

r.'isas inte bara

och gar fram till Ingrid som dr d'å tillsarn-

alla låinder diir det finns romer och "anti-

mans med sin pojkvän Sven.

romsk" befolkning. Böckema iir övenatta ttll

Emil i Lönneberga

urte mindre iin 88 språk. Tänk exempelvis att

Fron tattarc till ftaveller

honom "taItare".
Bokens och filmens handling fortsätter tills

Jan

önöker mer eller rnindre

tvångsmds-

sigt dra upp Ingrid på dansgolvet. Sven forsvarar då sin f;istmö och kommer

10 E Romani Glinda

i slagsmål

i Sverige, utan i

så gott som

filmen visas i Rumänien, Polen eller fd.
Jugoslavien där romer har det siirskilt svårt.

-

Källor

I nörkaste småland
folka i Simlångsdalen

-

Stig Folkessotrs

och
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