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Romer är en av Sveriges officiella minoriteter. Deras historia i Sverige är kantad av förföljelse,  
trakasserier och diskriminering. Få svenskar vet särskilt mycket om romerna, trots att romska grupper 
funnits i landet i 600 år. Det är hög tid att majoritetssamhället försöker sträcka ut en hand. 

På pingstdagen togs kyrko-
handboken på romani chib 
emot och användes för 
första gången vid en guds-
tjänst i Linköpings domkyrka. 

”Detta är ett sätt för 
Svenska kyrkan att be om 
ursäkt”, säger Eleonor Franke-
mo, som deltog i gudstjäns-
ten och själv beskriver sig 
som en ”romsk aktivist”.
Rajon dovadela èrsnos ta garave-
la èrsnos.

Rajon mara siros flattan sikripa 
schettani èrsnos 

ta asha èrsnos èpars.
Rajon sikljola flattan to èrsnos 

ta dokka èrsnos sansari.
An Dadens ta Tjavens ta dova 

komula 
Ruhins nav.

SÅ LÄT det när biskop Martin 
Modéus välsignade deltagarna i 
pingstdagens gudstjänst i Linkö-
pings domkyrka. Historiska ord. 
För första gången talades resan-
de romani i en gudstjänst i dom-
kyrkan. 

Eleonor Frankemo, 37, och so-
nen Sander Frankemo, 17, var 
med i gudstjänsten, som sändes 

digitalt men var begränsad till 
åtta deltagare på grund av pan-
demin. Eleonor bad en bön på re-
sande romani, och tillsammans 
sjöng de en sång på samma språk.

Svenska kyrkan har ingen his-

toriskt god relation till landets ro-
mer. Under hundratals år deltog 
kyrkan i statsmaktens förtryck av 
denna minoritet. Många romer är 
kristna, men har till följd av det-
ta sökt sig bort från den tidiga-

re statskyrkan och till frikyrkor 
i stället, som erbjudit mer tole-
rans och ett bättre skydd. Därför 
finns i dagsläget få romer i Svens-
ka kyrkan, och inga präster. Men 
sedan en tid tillbaka har Svens-

ka kyrkan slagit in på en ny väg, 
som Eleonor Frankemo tycker lo-
var gott:

– Kyrkohandbokens översätt-
ning är ett sätt för kyrkan att be om 
ursäkt. Det behövs efter det mörka 
som varit. Nu kan något nytt på-
börjas, nu bjuds romer in, och det 
är ett jättefint steg kyrkan tagit.

KYRKOHANDBOKEN FINNS nu över-
satt till fyra olika romska dia-
lekter: kalderas, kale, lovara och 
resande romani. De nya över-
sättningarna berör allmänna 
gudstjänster, kyrkliga handling-
ar och centrala förböner. Det 
är en fortsättning på förra årets 
presentation av handboken på 
finska, meänkieli, sydsamiska, 
nordsamiska och lulesamiska.

Sander för sin del har tankar 
på att bli präst. I så fall skulle han 
bryta ny mark, och bli den förste 
romske prästen i Svenska kyrkan.

– Gemenskapen är så fin i kyr-
kan, alla är så trevliga, och det är 
så socialt. I kyrkan blir man be-
mött med respekt och alla ser 
varandra som likvärdiga, det 
uppskattar jag mycket, säger 
Sander.

MAX WAHLUND

”Gemenskapen är så fin – i kyrkan 
blir man bemött med respekt”

KYRKOHANDBOK PÅ ROMANI CHIB:

Biskop Martin Modéus i samspråk med Sander Frankemo och hans mamma Eleonor efter pingstdagens 
gudstjänst i domkyrkan.  FOTO: MAX WAHLUND

På pingstafton ägde det traditionella kyrkgirot rum i Linkö-
ping. Hundratals glada cyklister körde rundan mellan 15 
kyrkor i och utanför residensstaden. Vi frågade några 
deltagare vad de gillade mest.

Vad gillar du mest 
med kyrkgirot?

Georg, 6, Sigrid, 8, och Bertil, 11, 
Wenehult:
”Vi har precis startat! Men det är 
kul att göra uppgifter vid kyrkan, 
och att få stämplar.”

Mathz Hjalmarsson, 57:
”Mötet med alla människor, och 
att träffa dem som vanligen inte 
kommer hit. Det har varit 80 per-
soner i Skäggetorp när halva ti-
den gått. I fjol var det bara 38 to-
talt sett! Ökningen beror främst 
på vädret, det är perfekt i dag.”

Alexander Petersén, 8, och Magnus Cedergren, 39:
”Att äta godis! Och alla stoppen, där man får festis och frukt. Vi har sett Ansgarskyrkan, Vidingsjö, St Hans, 
Berga, Mikaelskyrkan och Skägge torpskyrkan. Vi ska se alla inne i city.”


