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Systrarna Katarina och Rosa Taikon berättar i katalogen
om sitt folks, sin släkts och sin familjs öden på den långa,
svåra vägen från Indien, som är zigenarnas urhem. Inget
folk som de träffat på den vägen har anledning yvas över
sitt tillmötesgående och ingalunda vi svenskar.
Att de under dessa svårigheter och umbäranden kunnat
hålla en smycketradition levande, som liksom de själva
har sitt ursprung i Indien, är ett faktum som
museum funnit angeläget att notera.
Vi tackar Rosa Taikon och hennes man, arkitekten Bernd
Janusch, som uppträder både som utställare och
givare av utställningen.

Stockholm i oktober 1969
Bengt Dahlbäck



ZIGENSK KULTUR OCH KUNSKAP
ÄR RESULTATET AV ZIGENARNA SJÄLVA

ZIGENSK FÖRSLUMNING OCH OKUNNIGHET
ÄR RESULTATET AV POLITISK FÖRFÖLJELSE

ETT FÖRFÖLJT FOLK
KATARINA TATKON



Vi zigenare levde ursprungligen i Indien. Vårt språk,
romanes, är besläktat med vissa indiska dialekter.
I Europa kallar vi oss vanligen rom, som betyder både
”man” och ”zigenare”. Ordet kommer troligen från det
indiska dom. Så kallas t.ex. på hindi fortfarande vissa
stammar som ambulerar i västra och nordvästra Indien
och som livnär sig som smeder, musikanter, repslagare o.d.
Vår livsföring förde oss så småningom långt utanför
Indiens gränser. Forskare sätter tidpunkten för
ringen till omkring år 1000 e. Kr. Vi europeiska zigenare
tycks ha uppehållit oss en längre tid i Persien och
nien — på detta tyder en mängd låneord. En del zigenare
fortsatte till Syrien, Palestina och Egypten.
Till Grekland kom vi i början av 1300-talet. Grekerna
kallade oss atsinganoi, möjligen därför att man jämförde
eller förväxlade oss med athinganoi, medlemmarna av en
sekt från Frygien i Mindre Asien, vilka var beryktade
som spåmän och trollkarlar.

Foto: Björn Langhammer

Från atsinganoi härrör troligen benämningen zigenare.
Detta är inte den enda förväxling som givit oss namn
efter andra folkgrupper. I England trodde mant. ex. att
vi var egyptier och därför kallas vi på engelska gypsies
eller gipsies.
Från Grekland spred sig zigenarna åt olika håll i Europa.
Ett stort antal vandrade norrut mot Moldova och
kiet i nuvarande Rumänien, och många av dem råkade
där i slaveri. I en krönikenotis omtalas att Vlad II,
vod av Valakiet, år 1370 skänkte ett antal zigenarfamiljer
till ett kloster, och några år senare skänkte han
ligare fyrtio zigenarfamiljer till ett annat kloster.
Slaveriet upphörde inte förrän kring mitten av 1800-talet.
Så sent som år 1845 annonserades i tidningar i Bukarest
om försäljning av tvåhundra zigenarfamiljer, som tillhört
en rumänsk bojar. År 1851 förekom i en officiell tidning
i Moldova en förteckning med namn och beskrivning på
nittiofyra män, åttiofem kvinnor, åttiosex pojkar och
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åttiofyra flickor av ”zigenarras”, som hade tillhört den
avlidne ministern Alecu Sturdza, och som nu, tillsammans
med en del av lösöret, utannonserades till försäljning.
Aven i vissa delar av Ungern lär zigenare ha hållits som
slavar.
I slutet på 1400-talet och början på 1500-talet började
man på flera håll — i Spanien, Frankrike, England,
Tyskland, Danmark och Sverige — att utfärda en rad
grymma förordningar riktade mot zigenarna.

UTVISNING

Sålunda beslöt t. ex. riksdagen i Speyer år 1489 att alla
zigenare skulle utvisas då man menade att de var
rädare mot de kristna länderna”.
Ur Spanien fördrevs år 1492 en mängd zigenare till
afrika tillsammans med judar och morer.
Domstolen i Utrecht dömde år 1544 en zigenare att piskas
till blods och att få näsborrarna uppslitna och håret och
skägget rakat innan han förvisades ur landet.
I Frankrike beslöt parlamentet i Orléans år 1551 att alla
zigenare skulle utrotas.
I Preussen förordnade Fredrik Vilhelm I år 1725 att
liga zigenare skulle avrättas. På kvinnor och barn skulle
det ena örat skäras av.
Katarina II av Ryssland tvang zigenarna att som livegna
slå sig ned på kronogodsen.
Maria Teresia av Osterrike-Ungern bestämde att
narna skulle kallas ”Neubauern” eller ”Neuungarn”.
Hon förbjöd dem att bo i tält. I vissa fall tog man även
barnen från föräldrarna och placerade ut dem i ungerska
familjer.
År 1512 kom de första zigenarna till Sverige, och år 1525
befallde Gustav Vasa biskopen i Strängnäs att se till att
alla zigenare drevs ur landet.
År 1560 förbjöd ärkebiskop Laurentius Petri alla präster
att på något sätt befatta sig med zigenare.
År 1576 förnyade Johan III bestämmelsen om utvisning.
Ett par år senare befallde han i ett brev till fogdarna
längs rikets gränser att de skulle gripa de zigenare som
fanns kvar i landet och sända dem till Sala silvergruva
— även barnen.

Den 28 juli 1637 påbjöds att alla manliga zigenare som
påträffades efter den 8 november skulle dödas.
Är 1748 beslöts att alla nyss invandrade zigenare genast
skulle återföras till den gränsort de kommit ifrån. Ny
gränsövergång medförde spö och ny utvisning. De
nare som bott i landet en tid tilläts att besöka marknader
men inte att idka gårdfarihandel. Straffet för olaga
gårdfarihandel var spöslitning, fängelse eller tvångsarbete.
Petta gällde till långt in på 1800-talet.

INVANDRINGSFÖRBUD

År 1914 blev det invandringsförbud.
Är 1922 avgav fattigvårdslagstiftningskommittén ett
tänkande (SOU 1923: 2, s. 89) där vi bland annat läser:
”Då zigenarnas inordnande i samhället hos oss synes vara
ett olösligt problem, är enda utvägen att på ett eller annat
sätt få zigenarna ur landet. Då de flesta av dem torde
vara svenska undersåtar och i allt fall deras
rätt i annat land svårligen låter sig bevisa, kan deras
svinnande ur landet icke nås på annat sätt, än att så starka
inskränkningar läggas på deras rörelsefrihet, att de finna
med sin egen fördel förenligt att lämna landet och
vandra till ett land med för dem gynnsammare
hållanden.”
I ett annat betänkande avgivet 1926 framhålls ”behovet
av effektiva åtgärder mot tattare och zigenare”. En
dan åtgärd vore enligt kommittén att ”anordna särskilda
barnhem för uppfostran av tattares och zigenares barn”.
Dessa skulle ”vid späd ålder omhändertagas jämlikt lagen
om samhällets barnavård” och ”under en följd av år
hålla uppfostran i dylika, särskilt för barn av tattare och
zigenare avsedda barnhem” (SOU 1926:9, s. 99).
Invandringsförbudet upphävdes år 1954.
Vi erinrar oss dock det så uppmärksammade
fallet år 1964, då man lät en spansk zigenarfamilj med
små barn sitta i arrest medan man väntade på
kommissionens utlåtande. Detta kom inte och
len beslöt på egen hand att med polis och hundar förpassa
zigenarna ur Sverige.
Danmark löste sin zigenarfråga definitivt, då man 1875
och igen 1897 införde inreseförbud för zigenarna och
visade dem som vistades inom landet.



Även Norge införde inreseförbud och försökte dessutom
hindra zigenarna från att föröka sig genom att splittra
familjerna. Man förpassade barnen till barnhem,
visade i vissa fall någon av makarna osv. De förvägrades
också andra pass än främlingspass. Ett fyrtiotal
födda zigenare, som år 1934 varit ute och rest i Europa,
stoppades på hemresan vid tysk-danska gränsen av danska
gränsmyndigheter och vägrades genomresa på grund av
sina främlingspass. Även de svenska myndigheterna
rade dem genomresa trots enträgna ansträngningar från
svenska zigenare att få beslutet ändrat. De norska
narna tvingades stanna i Tyskland.
Och de tyska myndigheterna beslöt sig för en slutgiltig
lösning av zigenarfrågan.
Sverige har genom historien fört en ohyggligt hård
politik riktad mot zigenarna genom lagstiftning,
ningar och praxis som ingalunda tillhör ett förgånget
stadium. Sverige får dela ansvaret med den tyska
regeringen för utrotandet av zigenare fram till 1945.
efter finns ingen tysk naziregering att dela ansvaret med.
Den speciallagstiftning Sverige antagit om
förbud för zigenare (instiftad 1914), som kom att
das för att hindra zigenska koncentrationslägerflyktingar
att komma in i landet, upphävdes inte förrän 1954 och

bidrog starkt till att konservera och förvärra det zigenska
flyktingproblemet. Trots upphävandet av denna
ning har år 1968 på legal väg fortfarande ingen zigenare
eller zigenerska tagits emot som flykting.
Vi begär i egenskap av svenska medborgare att i likhet
med Sveriges övriga medborgare få bo varken bättre eller
sämre.
Vi begär att få utbildning i egenskap av medborgare, inte
i egenskap av zigenare. Och vi begär att få arbeten lika
differentierade som övriga medborgares.
Och vi begär rättsskydd mot övergrepp liksom övriga
medborgare och vi begär att de generationer zigenare
som vuxit upp utan bostäder, skolor och utsatts för
ständiga övergrepp och förföljelser av stat och kommun
måste kompenseras och rehabiliteras.
Vi kan inte finna att detta är ett oblygt krav. Och ändå
säger man oss att det mesta är omöjligt därför att den
svenske arbetaren skulle protestera!
Detsamma gäller flyktingfrågan. Vi begär inte att
genska flyktingar skulle privilegieras, endast att de
teras på samma sätt som andra flyktingar. Men Sveriges
regering vägrar att erkänna zigenska flyktingar, mot alla
konventioner.
Detta kallar vi rasism.

som lyder:



Svarta korpar flyger över tälten
Svarta korpar kretsar i skyn
Förlåt dem Gud ty de har förbannat jorden
ch vi finner ingen lycka

Svarta korpar flyger över våra huvuden
Var är min mörke man, var är min man
Vi måste riva tälten och fly

Gina Ranjicic

SEGREGATIONSPOLITIK ÄR INTE ZIGENSK TRADITION
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VI SVENSKA ZIGENARE

Vi svenska zigenare tillhör huvudsakligen de s.k.
derasa, kopparslagarzigenarna. Vissa inslag finns
lertid av de mycket närstående curareä och, i några fall,
av de på litet längre håll besläktade lovareä. Den dialekt
som talas av oss, kelderasitskan, har särskilt vad
rådet beträffar påverkats av rumänskan. Detta tyder på
att våra svenska förfäder under en längre tid måste ha
uppehållit sig inom ett rumänskspråkigt område.
Min farfar Kori, även kallad Janci, som i Sverige blev
huvudman för den stora Jancestifamiljen, föddes omkring
år 1840, förmodligen i Ungern. Hans föräldrar uppges
ha varit ungerska medborgare. Flera av våra gamla
”svenska” zigenare av hans generation sägs ha varit födda
i Ungern, och i våra gamla berättelser talas det ofta om
o Ungriko, Ungern.
Någon större påverkan från ungerskan har vårt språk
dock inte. Endast ett par dussin ungerska låneord har
införlivats. De rumänska låneorden uppgår däremot
ligt uppgift till mellan 1.500 och 2.000.
Mycket tyder på att våra zigenska förfäder under en
avsevärd tid — fram till mitten av 1800-talet eller något
tidigare — bodde eller vandrade huvudsakligen bland en
rumänsktalande befolkning i ett område som tillhörde
Ungern eller Osterrike-Ungern. Sådana områden är det
nuvarande rumänska Transsylvanien och den nuvarande
rumänska delen av det s.k. Banatet som fram till år 1920
löd under Ungern (Osterrike-Ungern). Våra zigenska
fäder bodde troligen ganska länge just i Banatet, i
rådet mellan floderna Mures, Tisza, Donau och de
sylvanska alperna, dvs. i gränsområdet mellan
rande Rumänien, Ungern och Jugoslavien. För detta talar
en undersökning av de rumänska låneorden 1ivårt språk
—ett flertal är dialektord från just dessa trakter.
Ett annat förhållande som pekar på Banatet och/eller
Transsylvanien är att zigenarna där av allt att döma inte
var förslavade, i motsats till zigenarna i de närbelägna
områdena Valakiet och Moldova. Jag har i de gamla
genska berättelserna inte råkat på några uppgifter om
zigenarslaveri, och våra förfäder tycks ha levat i frihet.
Vid mitten av 1800-talet eller möjligen något årtionde
tidigare bröt kelderasazigenarna upp från det
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ungerska området där de så länge vandrat och spred sig
över stora delar av Europa och så småningom ocksä till
andra världsdelar. En del, däribland zigenare av min
egen släkt, vandrade troligen genom Bukovina mot
land. Vissa familjer vandrade mot Tyskland, Frankrike,
Italien, Spanien. Några fortsatte till Nord- och
amerika. Omkring sekelskiftet och fram till tiden för
första världskriget förde kelderasazigenarna ett mycket
rörligt liv. Vissa familjer korsade Europa på alla leder.
Det finns uppgifter om familjer som åkt jorden runt. Vid
större bröllop och begravningar kunde zigenare från olika
länder samlas.
Min egen släkt vandrade huvudsakligast i Ryssland och
Polen. En tid tycks den ha uppehållit sig i trakten av
Baku; senare bodde den en tid i S:t Petersburg. Min far
har berättat att han var ledare för en sång- och danstrupp
på en av de större restaurangerna där. Till Sverige över
Finland kom vi ”ryska” zigenare, alltså släkterna
cesti och Finfirojesti, ungefär vid tiden för det
japanska kriget år 1905. Dessa släktnamn har numera
kommit ur bruk. Många av oss kallar oss nu Taikon.
Redan tidigare hade andra zigenare invandrat söderifrån
via Tyskland och Danmark. En del av dessa var
tade med oss. Jelestisläkten kom troligen till Sverige
dan på 1880-talet efter att en längre tid ha uppehållit sig
i bland annat Frankrike och Tyskland. Bolocogonisläkten,
av vilken en gren — som numera bor i Sydsverige — är
känd under namnet Deikon, kom närmast från Frankrike
till Danmark år 1884 och därifrån troligen rätt snart till
Sverige. Aven den är besläktad med oss.
Om två av huvudmännen för denna släkt vid dess
komst till Sverige, bröderna Anton (Frinka) och Andreas
(Zurka) Taikon, vet vi att de föddes i Frankrike år 1855
respektive 1857.
Under slutet av 1800-talet kom också ett par, tre andra
släkter, som numera bland annat går under namnen
meter (Demitri), Bersiko och Columbar (Columbus,
lumber) in söderifrån.
Dessa från början delvis befryndade släkter har under de
snart sextio år de vandrat i Sverige rätt starkt hunnit
blanda sig med varandra.



Kori Jancesti Taikon (med vitt skägg), farfar till Rosa och Katarina Taikon,i kretsen av sina söner.
De stavar som Kori Taikon och en son bär på bilden återfinns i utställningen (nr 3 respektive 9)
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Johan Taikon med brodern Bessik och
nes son Grantja i Ryssland, på 1890-talet



ROM (ZIGENARE) ÄR INTE NOMADER

ZIGENSK TRADITION
ROSA TAIKON



FARS ARBETEN

Blåslampans väsande ljud når längst in i det mörka hörnet
av vagnen, där vi barn ligger och sover. Jag vaknar av
det fräsande ljud som uppstår när ett hett metallstycke
doppas i vattenskålen. Far har suttit uppe till sent på
natten, för att slutföra det arbete han håller på med.
Han har lagt ifrån sig det långsmala mässingsröret med
vars hjälp han för elden över metallen. Silverstycket han
håller upp mot ljuset speglar skuggor och dagrar, som
uppstår i skenet av oljelampan. De dubbeltvinnade
trådarna löper samman till slutna former, öppnar sig åter
och tar vägen förbi varann, beskriver en mjuk båge. De
lämnar plats för de små runda silverkulorna, som lyser
som daggdroppar på den uppdrivna formen.
kets konturer har formen av en pagod. Jag förundras
över min fars skicklighet, när han arbetar med den
genska smyckeformen, vars ursprung ligger 1000 år
baka i tiden med rötter i Indien. Naturligtvis är det hans
egen skaparkraft och formkänsla som bestämmer
kets form, men de förenas med de ursprungliga
nella element, som finns i den zigenska smyckekulturen.
Min bror Paul, som vaknat före mig, står tyst bredvid
far och iakttar arbetet med smycket.
Jag får en vision av att så här kan det ha sett ut när min
far som liten gosse betraktade sin fars arbete. ”Man ville
ju lära!” och traditionen krävde att de unga förde vidare
de gamlas kunnande. Att det sen blev jag och inte min
bfor som komatt'föra vidare vår släkts smycketradition
det är én annan historia. Med den här inledningen vill
jag geen bild av den zigenska smyckekonsten, sådan jag
själv upplevde den som barn.
Min farfar Kori Jancesti, som tillhörde ätten Calderes
(Vilket betyder kopparslagare), var född i Ungern. Han
kom att tillbringa många av sina år i Ryssland. I detta
land uppträdde farfar med sin stora familj. Med suverän
skicklighet visade de sin danskonst för en kräsen rysk
aristokrati i Petersburg. Även de kritiska kirgiserna ute
på den ryska tundran åsåg med gillande dessa
danden. Min yngsta farbror Bomba Taikon kan ännu i
dag ge prov på dessa danser. Naturligtvis stod de själva
för musiken. De var också kopparslagare, förtennare,
vagnmakare, violinbyggare och silversmeder. På senare
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år drev de även tivoliverksamhet. Dessa yrken var min
släkts huvudsakliga inkomstkälla.
När det gällde instrument föredrog far att spela fiol och
helst då på en sådan han själv hade byggt.
Långt senare i min barndom minns jag att vi barn var
tvungna att röra oss försiktigt i tältet, där far hade spänt
upp en lina i vilken hängde violinlock och bottnar. Dessa
bearbetades av far med mycken omsorg, för att få fram
den speciella klang han eftertraktade.
Vi barn var födda i Sverige och svenska medborgare.
Far försökte upprepade gånger få skolmyndigheter och
kommunalmän att inse, att de självklara rättigheter, som
tillkommer medborgare i detta land, även skulle gälla
oss. Men så enkelt var det inte. Efter att ha tillkämpat
min bror Paul och mig en skoltid av några månader, gav
han upp. Far insåg att om läroanstalterna nekade oss
utbildning, så fick han själv stå för undervisningen på
det plan, som han behärskade. Far skulle lära oss
tera instrument. Min bror Paul trakterade redan dragspel.
Själv drömde jag om att få lära spela fiol! Men far
hövde en trumslagare! I stället för att sitta på skolbänken
under vår barndom, satt vi på musikestrader runt om i
landet.

PROFANA GUDAR

Hos många kulturer finner man i den ursprungliga
keformen två element. Den ena fruktbarhetens symbol i
sin yttersta konsekvens — solen. Den andra, som är
hotande, är det ”onda ögat”. För att hålla sig väl med
de höga makterna och skydda sig, så upphöjer man det
”onda” till en gudom och framställer den i guld, silver,
ädelträ. Man bevekar de dödsbringande elementen genom
att avbilda dem och förse dem med tecken och ornament,
som innehar en magisk kraft mot det onda. Så småningom
har dessa teckens innebörd gått förlorad för läsaren, och
kvar blir endast de dekorativa inslagen. På samma sätt
har det förhållit sig med den zigensk-indiska
tiken. Fordom hade den en rent konkret betydelse. Man
kunde läsa i ornamentiken. Samtidigt kom en hel del
ken att gälla som signum för olika släkter.
De stora silverknappar som de gamla männen bar hade
i regel formen av ett kvinnobröst, där man på



Johan Taikon år 1936 med barnen Paul 12år och Rösa 10 år
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slingorna kunde uttyda vilken klan knapparna tillhörde.
Varje släkt satte egen prägel på sina smycken.
Den praktfulla ornamentiken, som det zigenska smycket
en gång i tiden hade ägt, förlorade sin rikedom ju längre
bort från Osterlandet man kom. Genom sina vandringar
1 Europa kom naturligtvis den zigenska folkgruppen i
kontakt med andra kulturer.
Av olika sociala skäl förändrades det zigenska smyckets
karaktär mer och mer. Ett av dessa skäl måste nämnas.
Från att en gång i tiden ha bevekat översinnliga makter
kom det zigenska smycket under århundradens
ringar i Europa till att betvinga mer profana gudar
som pantlånare och liknande. Av skäl som numera är
kända fick inte den zigenska folkgruppen investera i hus,
mark och fasta ägodelar. Alltså återstod endast en möjlig
livförsäkring — att omsätta sina förtjänade slantar i guld
i form av smycken. I ett nödläge kunde man sedan
vandla denna form av kapitalreserv till reda pengar.
På grund av den trångskalliga europeiska
ningen, vilken inte erkände några andra kulturformer än
den ”europeiska”, så var man tvungen att i sin
konst utlämna mycket av det genuina formspråk man
gare hade ägt. Man anpassade utformningen av smycket
till de olika ländernas egna traditioner. Det har alltid
varit Västerlandets heliga ko att tala om icke europeisk
kultur såsom primitiv och då i ordets negativa mening.

FOLKLIVSFORSKARE

Beklagligt nog har jag inte haft råd och möjlighet att
forska i mitt folks historia. Däremot finns det en hel del
ovederhäftiga ”forskare” och ”experter”, som gör
språk på att ha studerat den zigenska kulturen i olika
former. Jag citerar min syster Katarina som får olika
frågor om zigenarna och svarar på dessa i vår tidskrift
”Zigenaren” nr 1-2 1967:
”Finns det inga folklivsforskare eller etnografer, som
tresserar sig för zigenare?”
Nej, det har länge förvånat mig att ingen seriös forskare
i vårt land sysslar med dessa frågor om samhällsskick och
andra kulturyttringar bland zigenarna i Sverige. Jag har
åtminstone aldrig under min livstid mött någon förutom
charlataner och bluffmakare, som utnyttjar zigenarnas
nödsituation och köper upp deras pantsatta guldreserver
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för en spottstyver. Enda undantaget är språkforskarna
Olof Gjerdman och Erik Ljungberg, som 1963 utkom med
den utmärkta ”The language of the Swedish coppersmith
gipsy Johan Dimitri Taikon”.

KULTUR

Den zigenska kulturen är kanske i dag den enda levande
kultur med vilken man kan resa mer än tusen år tillbaka
i tiden endast genom att förflytta sig geografiskt. Om
man skulle företa en resa, låt oss säga från Stockholm
1969 — Bukarest 1700 — Knossos 1400 till Delhi i norra
Indien på 1000-talet, så skulle denna färd inte endast
blottlägga språket i alla dess stadier, tidsmässigt och
grafiskt, utan även andra kulturyttringar som har med
den zigenska folkgruppen att göra, skulle kunna
dagas.
För smyckekonstens del skulle det betyda att man kunde
komma fram till hur mycket av den ursprungliga formen
och ornamentiken som har influerat andra folkgruppers
smyckeyttringar samt vad zigenarna själva tagit upp av
andra kulturer.
Zigenare från hela världen talar fortfarande i dag samma
språk som de på tusentalet förde med sig från norra
Indien, vilket härstammar från sanskrit. Att språket
nare tillförts en hel del låneord från andra länder samt
har olika dialekter är en naturlig följd av vandringarna.
Ingenting av de svenska zigenarnas kultur i fråga om
konstarter finns nedtecknat, och de gamla som
ligen förde sångerna, poesin och hantverket vidare har
för länge sedan gått ur tiden. Jag ser med oro på hur
stora delar av vår kultur håller på att gå förlorad.
för är det angeläget att jag medverkar till, att i varje fall
föra vidare den smycketradltlon som jag själv upplevt.
Frånsett de smycken som visas på denna utställning finns
tyvärr nästan ingenting kvar av de arbeten som far
förde under sin livstid. Men i utställningen ingår också
några bilder på vilka han själv är fotograferad iklädd
sina smycken.
Mitt eget arbete är en fortsättning av det jag sett min
far utföra. Den zigenska smycketraditionen har förts
vidare från generation till generation, där varje
smed har givit uttryck för den egna personligheten. Jag
känner mig alltså inte för hårt bunden av traditionen.
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BROSTSMYCKE
av silver i filigranteknik dekorerat med guldmynt.
Utfört av Johan Taikon omkr 1919
Detta bröstsmycke är ämnat att bäras av en man.
Ursprungligen var det ännu praktfullare, men här
finns bara halva smycket med. Man kan få en
ställning om dess storlek när man vet att de två
största delarna som nu ingår i smycket bara har
fungerat som lås. Den största delen i smycket, som
inte finns med här, var ca 15 x 17 cm
Privat ägo

KNAPPAR
av silver. Utförda i Finland 1848
Knapparna har tillhört Rosa Taikons farfar. Denna
typ av stora knappar bars i regel av de äldre männen
och var oftast dekorerade
Privat ägo

STAV
av ädelträ med silverbeslag, inlagda guldmynt,
veringar. Utförd 1932 efter en äldre stav
Privat ägo

ARMBAND
av silver med graveringar, inläggningar av niello
(tulaärbötej och granulering
Armbandet är gjort av delar ur ett bälte, som
verkats av zigenska silversmeder i slutet av
talet. Bältet inköptes av Johan Taikon i Kaukasus,
Ryssland. Det enda som nu finns kvar av bältet är
de delar armbandet är tillverkat av
Privat ägo

RING
av guld. Utförd av Johan Taikon omkr 1930
Ornamentiken är nedsliten genom daglig användning
Privat ägo

ARMBAND
av guld. Delvis en rekonstruktion av ett gammalt
armband, som förlorades under flykt från Polen
Volymtänkandet, det genombrutna mönstret och den
tvinnade tråden är de element som upptagits från
det gamla armbandet. Den ursprungliga
tiken genom vilken gudarna talade har helt gått
lorad. I stället har den ersatts med mynt vars språk
är helt internationellt och förstås av alla i modern tid
Privat ägo

ORHAÄNGEN
av guld
Tillverkaren har resignerat i sina försök att beveka
gudarna om en dräglig tillvaro. I stället låter han
formerna tala till den överhet som representeras av
kungahusen och kyrkorna i Europa
Privat ägo

ORHAÄNGEN
av guld
Privat ägo

STAV
av ädelträ med silverbeslag, graveringar samt
pålödda mynt. Utförd i Tula, Ryssland, 1887
Ursprungligen var detta Kori Jancesti Taikons
stav. Denna typ av stav användes i regel av de äldre
männen och var ett tecken på deras värdighet och
hövitsmannaskap
Privat ägo
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RÖOSATAIKON



Foto: Katarina Taikon

Rosa Taikon föddes i ett tält i Tibro 1926 till svensk
medborgare. Insöp den zigenska silvertraditionen med
modersmjölken. Trots sitt medborgarskap förvägrades
hon all skolgång av de svenska skolmyndigheterna. Först
vid vuxen ålder (33 år) antogs hon i Birkagårdens
högskola av rektor Lennart Seth 1958-60. Sålunda
betiserad antogs Rosa Taikon vid Konstfackskolan där
hon lärde sig att hantera den moderna apparatur, som
hör den bofaste silversmeden till. Rosa Taikon är således
silversmed liksom sin far och före honom hans far osv.
i många generationer
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BÄLTE
av silver med pålödda filigranornament
Tillhör Katarina Taikon

BROSTSMYCKE
av silver med pålödda filigranornament
Tillhör Katarina Taikon

ORON- OCH HUVUDSMYCKE
av silver. Utfört i filigranteknik
Tillhör Katarina Taikon

HUVUDBROSCHER
av silver med pålödda silvergranalier samt
infattade madeiracitriner

PAÄLSKNAPPAR
av silver. Driven form med pålödd tvinnad tråd

BROSTSMYCKE
”Baro ihlo”, Det stora hjärtat
av silver med tvinnad tråd och silvergranalier

ARMBAND
av silver. Se nr 15

RING
av silver. Se nr 15

HÄNGSMYCKE
”Lasci yak”, Det goda ögat
av silver. Drivna grundformer med platthamrad
tvinnad tråd samt silverkulor
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22

23

24

25

26

27

ARMBAND
av silver. Skålar med tvinnad tråd, genombruten
form

RING
av silver. Se nr 19
Privat ägo

HUVUDSMYCKE
”Towhér”, Yxan
av silver. Filigranteknik, yxformen driven,
dekorerad med silvergranalier

ARMBAND
av silver. Se nr 21

RING
av silver. Se nr 21

ORHAÅANGE
av silver. Se nr 21

ORONSMYCKE
”Ashva”, Tårar
av silver. Drivna former med silvergranalier och
tvinnad tråd

RING
av silver med silver- och guldgranalier

ARMBAND
”Corona”, Krona
av silver. Penhamrad form med oliktvinnade trådar
och guldgranalier
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30

31

32
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34
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36

37

RING
av silver med guldgranalier. Se nr 27

ARMBAND
av silver. Genombruten med guldgranalier

RING
av silver. Se nr 29

ARMBAND
av silver. Penhamrad yta med chaner av tvinnad tråd

RING
av silver. Se nr 31

ARMBAND
”Tjutca”, Brösten
av silver. Genombruten form

HÖVITSRING
av silver med guld- och silvergranalier

HÖVITSRING
av silver. Rund form

RING
av silver. Knappform med tvinnad tråd och
guldgranalier

RING
av silver. Filigranteknik
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41

42
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44
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BROSCH
”Traieski chain”, Livskällan
av silver. Penhamrad form med guld- och
silvergranalier

BROSCH
”Pow”, Jorden
av silver. Penhamrad form med silvergranalier

BROSCH
”Paieski chain”, Vattenkällan
av silver

BROSCH
av silver. Tvinnad tråd och silvergranalier

BROSCH
”Cam”, Solen
av silver

BROSTSMYCKE
”Towhér”, Yxan
av silver. Drivna formelement med tvinnad tråd
och silvergranalier
Privat ägo

KLOCKKEDJA
av silver. Tvinnad tråd

BROSTSMYCKE
”Somnakono towhér”, Guldyxan
av guld med tvinnad tråd och silvergranalier

BROSTSMYCKE
av silver. Drivna grundformer med flätad tråd samt
guld- och silvergranalier
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BERND JANUSCH
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Bernd Janusch född 1942 i Graz, Osterrike. Efter
skola och gymnasium fortsatte han sina studier vid
niska Högskolan, Fakulteten för arkitektur i Graz och
Konstakademien i1Wien. Kom till Sverige 1964. Diskare
på Katarina Taikons glassbar i Stockholm. Efter detta
verksam som arkitekt fram till 1967. Bernd Janusch gifte
sig med Rosa Taikon 1965 och övergick så småningom
till att arbeta med silver. Han kom genom sin förening
med Rosa Taikon i kontakt med den zigenska kulturen
där han fann en respekt för människan och hennes behov
som han helt saknat hos samhällsplanerarna
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RING 57
av silver med tvinnad tråd och guldgranalier

HAÄNGSMYCKE
Kvinnokön 58
av silver. Penhamrad grundform med silvergranalier.
Formen i centrum bränd, hängande kedjor

RING
av silver. Penhamrad med silvergranalier

RING
Kulornas anarki
av silver. Skulpturalt uppbyggd med silvergranalier

HALSSMYCKE
av silver. Genombrutna drivna former med
flätad tråd och silvergranalier

RING
av silver. Se nr 51

RING
av guld. Penhamrad med silvergranalier

RING
av silver. Bränd, skulptural form

HÄNGSMYCKE
av silver. Drivet med bränd innerform
Privat ägo

RING
av silver. Bränd guldform
Privat ägo

ORONSMYCKE
av silver med hängande kedjor och bränd guldform
Privat ägo

BORDSSMYCKE
Tradition
av silver. Drivna former med silvergranalier.
Sockeln av mässing
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Ack Gud min vän
Varför kom jag hit
Och byggde mitt hus
För byfogden kom
Och rev ner det
Och jag blev utfattig
Och bonden skrattar åt mig
Min hustru håller på
Att dö av köld
Hon står därute
Hungrig och eländig
Och med tårarna rinnande
Ända ner utillbältet

Gammal zigensk sång
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