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Program Trada pre vavert 

fredag 13/11 2015 

svavelsticksgränd 

Jönköpings Kulturhus/Nyfiket 

 10:00-10:30 
Vi får aldrig 
glömma vår 
historia, Stig-

Ove Ludahl Johansson har Under 
de senaste 10 åren varit ordförande 
i den lokala föreningen 
Romanofolket Resande 
Östergötland. Under dagen 
presenterar han föreningens 
utställning, Vi får aldrig glömma vår 
historia. Med det mottot har 
föreningen samlat medlemmarnas 
bilder och gjort en utställning som 
även innehåller bilder av den 
danske fotografen Anders Enevig. 
Utställningen består också av en 
del redskap så som tivoliverktyg 
och resande tjuringar ”knivar” 

 10:30-10:45 Traditionell 
resande musik med Sebastian 
Rosengren 
 

 10:45-11:45 
Historielektionen 
du aldrig fick, 
Eleonor Frankemos 
liv handlar om att 
bemöta okunskap 
om gruppen 

romanofolket resande och den 
diskriminering gruppen stöter på 
trotts en 500-årig historia i Sverige.  

Sveriges historia är mycket 
mörk. Människor i vårt samhälle 
utsetts dagligen för kränkningar, 
diskriminering och 
antiziganism. Men visste du att 
1939, när andra världskriget 
började så gjorde man en statlig 
utredning i form av ett 
”tattarregister” i Sverige? Visste du 
att så sent som på 1970- talet 
avskaffades steriliseringslagen som 
tilläts att sterilisera resande? Detta 
är den mörka och okända 
historielektionen du aldrig fick i 
skolan, om ett folk som systematiskt 
utsatts för fruktansvärda övergrepp 
där man haft som mål att utrota 
folkgruppen. 

 11:45-13:00 Paus och 
poesiuppläsning  

 

 13:00-14:00 
Värdelösa 
människa är 
titeln på en av 
Sebastian 
Rosengrens mest 

kända låtar. Denna låt skrev 
Sebastian till sin egen spegelbild. 
Hör hans starka och gripande 
berättelse om hur det är att 
uppleva ett utanförskap och hur 
det påverkar dennes identitet 
känsla. Här söker Sebastian 
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möjligheter att vända allt negativt 
till något positivt. Sebastian kommer 
även att sjunga traditionell resande 
musik i en kombination med ny 
skriven musik. 

 14:00-14:15 Paus  

 14:15-15:15 
Resan till Polen. 
Lisa Krantz, Väldigt 
få känner till 
romernas historia i 
förintelsen under 

andra världskriget. Trots att det gått 
70 år sedan de sista romska 
fångarna mördades i det tyska 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau i 
Polen. Massmordet som i efterhand 
kommit att benämnas 
Zigenarnatten. 
Natten mellan 2 och 3 augusti 1944 
mördades de sista 3 000 
kvarvarande romerna i 
förintelselägret Auschwitz-Birkenau. 
De var tatuerade med bokstaven Z 
och placerade i en 
specialavdelning där tusentals 
vuxna och barn rutinmässigt 
gasades eller slogs ihjäl, dog av 
sjukdomar, undernäring eller i 

medicinska experiment. 
Sammantaget under Förintelsen 
utplånades uppemot en halv miljon 
romer. Hör Lisas gripande berättelse 
från den resa Lattjo 
Drom/Jönköping gjorde 
tillsammans med föreningens 
ungdomar och forum för levande 
historia. 

15:15- 16:00 Traditionell 
resande musik med Sebastian 
Rosengren 

 16:00-16:30 Vitboken och 
sedan? Drömmar och visioner 
för framtiden. Publiksamtal. 

 

Detta arrangemang är ett samarbete 
mellan Lattjo Drom riksorganisation, 
Lattjo Drom Jönköping/Småland, , 
Romanofolket resande Östergötland, Med 
stöd av Kulturbryggan, Kulturhuset i 
Jönköping och Kultur och 
fritidsförvaltningen.  

Mer information om eventet hittar du på 
www.lattjodrom.se 

 
 

 

 

	  

 

 

 
	  


