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Safeta Sahiti

Petrovaradinfästningen, Serbien

Petrovaradinfästningen är en befästning i Petrovaradin strax utanför Novi Sad i 
Serbien. Belägen på en kulle på andra sidan Donau har fästningen haft stor militär 
betydelse sedan slutet av 1600-talet. Fortet tog cirka 90 år att bygga och brukade kallas 
"Donaus Gibraltar” beroende på dess strategiska betydelse.

Befästning är byggd från 1692 till 1780 av Österrikes rike. Eftersom platsen befann sig 
nära Ottomanska riket byggdes den som försvarsobjekt. Den är byggt på 112 hektar 
och användes som militärbyggnad fram till 1948. 

Den sattes under statens skydd 1951, eftersom det representerar ett kulturellt och 
turistobjekt. Förutom museer, arkiv och ett antal konststudier hålls Exzit musikfestivalen 
i Petrovaradinfästningen de senaste åren.

När man idag besöker den kan man gå till museet, Novi Sads stadsarkiv, hotell, 
restauranger osv. 

Klockan är ett present från Kejsarinnan Maria Theresa som hämtades från Frankrike på 
1700-talet. Klockan har blivit stadens kännetecken. Det som är intressant med klockan 
är att den lilla visaren visar minuter och den stora visaren visar timmar. Legenden säger 
att man gjorde så för att besättningen på båtar och invånarna i Novi Sad på andra 
sidan Donau skulle kunna se vad klockan är. 

Tvrđava ki Petrovaradin ki Srbija (Arli-romani) 

I tvrđava tani ki Petrovaradin, jekh diz uzi Novi Sad ki Srbija. Odova soj tani čerdi ko 
jekh brdo, ko aver Dunavesi rig, hine but značajno e askerendže ando 17. veko hem 
ponakri. I tvrđava zidimi 90 berš hem podijekhvar vičinenala ”E Dunaveso Gibraltari” 
sose hine strateško važno. 

I tvrđava zidija o Austrijsko tagaripe ando 1692. dži ko 1780. berš. Pošto hine paše e 
Khorajencar akava čerdžape sar jekh objekto e askerendže. Zidimo tano ko 112 
haktarija hem koristijape sar vojno objekti dži ko 1942. berš. 

Ulji tani zaštitimi andi država ko berš 1951, sose prezentujinipe hem sar kulturno hem 
turistićko objekti. Uzo muzeji, arhiva hem nekobor umetnička studija akate ičeripe hem 
o muzičko festivali ”EXIT”. 

Ked phireja ki tvrđava šaj te dikhe o muzeji, e arhiva kotar i diz Novi Sad, isi hotelija, 
restoranija hem pana but. 

O sati kova dikhena tano jekh poklon andi carica Marija Terezija kova andžape andi 
Francuska ko 18.veko. O sati ulo e dizjako pendžarutno znako. Okova soj tano 
interesantno tano so i tikni kazaljka mothovi o minutija a i bari o satija. I legenda 
phenela so odova adžahar čerdo te šaj o vakti te dičhol sar kotar brodija adžahar hem 
kotar aver e Dunavesi rig.   
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Safeta Sahiti

Slottet i Beocin

Slottet är byggt av Steindal Imre år 1898, vars mest kända arbete är det ungerska 
parlamentets byggnad i Budapest. På slottet finns därför märkbara delar av den 
gamla stilen och den moderna riktningen, avskildhet. Slottets inre var gjort i en 
variant av den ungerska avskiljningen av flamboyanta former och den skapades lite 
senare. Den mest värdefulla delen av inredningen i denna byggnad är centralhallen. 

Den ägdes av en tysk familj Spricer som också ägde cementfabriken i staden. 
Familjen lämnade Serbien innan andra världskriget började och under kriget 
användes slottet som tysk militärbas. Efter kriget blev byggnaden statlig och 
användes i olika syften av kommunen. Det blev bibliotek, radiostation, hem till 
krigsinvalider, restaurang med övernattningsrum m.m.  

Efter privatiseringen av företaget Podunavlje blev byggnaden övergiven, och sedan 
dess började den plötsliga nedgången. Den 18 juni 1997 förklarades byggnaden till 
ett kulturmonument och användes som en uppsättning design i filmer av Klint Istvud 
(Krigare) och Emir Kusturica (Svart Kat, Vit Kat).

Även om slottet är övergivet, tycker jag att det fortfarande är stadens stolthet som 
gärna visas när man tar en vandringsrunda i staden. I slottets närhet finns en park 
som länge har varit, och fortfarande är, en samlingsplats för både unga romer och 
icke-romer samt ett fotbolls- och basketcenter.

Dvorco ki Beočin (Arli-romani)

O dvorco čerdža o Steindal Imre ko 1898. berš. Oljesi najpendžarutni buti tani e 
mađarsko zgrada parlamenta ki Budimpešta. Odoljese ko dvorco šaj te 
primetinipe so isi hem purano hem moderno stil. O dvorco andral isilje mađarsko 
purano stil hem disave polulukija kola čerdžepe hari podosna. Najbarvalo deo ko 
dvorco tano ko centralno hodnik. 

Akava dvorco hine e nemačko familjijako kola vičijepe Špricer, kola hine hem 
vlasnikija e cementesi fabrika ki Beočin. Odija familjija ačhadža i Srbija angljeder 
o Dujto Baro mariba počija a o nemci koristije o dvorco sar kasarna. Palo maribe 
o dvorco ulo državno hem koristijape andi opština sar biblioteka, radio stanica, 
čher e invalindendže, hine hem restorani hem hoteli. 

Ked i firma Podunavlje čijalje tegani o dvorco hine ačhavdo hem palo odova 
počija te propadini. Ko 18. jun 1997 ulo o dvorco kulturno monumenti hem 
koristijape ko film ando Klint Istvud (Ratnik) hem ando Emir Kusturica (Kalji 
mačka, parni mačka). 

Iako tano o dvorco ačhavdo, me mislinava soj tano pana e Beočineso ponos 
kova mothovipe e gostonendže kola avena. Uzo dvorco isi jekh parko kova hine 
hem pana tano jekh than kuri o čedenape sa o terne, sar o roma adžahar hem o 
gadže. Othe isi hem fudbalsko hem basket tereni.
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Safeta Sahiti

Mi phen - Jasmina Jovanović (Arli-romani)

Akija tani mi phen. Oj isila 31 berš hem živini ki Inđija ki Srbija. Oj tani ko rom hem isila trin 
čhave, trin murša. Oljenge nava tane Gabrijel, Stefan hem Samuel. Mi phen tani but važno 
maje sose oj akhardža gajlja mandar ked hijumlje tikni. Oj dijama te hav, čhivelama hine ko 
sojbe hem čheldžapse mancar. 

Avdije ked oj tani ko rom a me bariljum na promisalo but. Oj tani pana othe maje kad najviše 
valjani maj. Keda valjani te anav disave odluke ko dživdipe hem ked valjani maj savet oj tani 
uvek othe hem pomožini man meklje šukaripase. 

But tano važno te ovel tut džiko ko mothovi so hijan vredno hem so cenini tut. Odova 
mothovi mi phen i Jasmina maje. But tani krotko hem baro pedagogi. Oj tani mi amaljin. 

Me mislinava soj tano vredno te upoznajine ola, sose oj šaj te ovel jekh čače šukar amaljin. 
Isila but šukar osobine kola dičhona šukar. Oj tani sajgiljika hem uvek osetinama so olake 
udara maje phravde. 

Min förebild - min syster Jasmina Jovanovic

Den här är min syster. Hon är 31 år gammal och bor i Indjija i Serbien. Hon är gift och 
har tre barn, tre pojkar. De heter Gabrijel, Stefan och Samuel. Min syster är väldigt 
viktig för mig för att det är hon som tog hand om mig när jag var liten. Hon gav mig 
mat, nattade mig och lekte med mig. 

Idag när hon är gift och jag är vuxen har saker inte förändrats så mycket. Hon är 
fortfarande där för mig när jag mest behöver henne. När jag behöver göra val i livet, 
fatta beslut och behöver råd så är hon alltid där och hjälper mig på ett snällt sätt.  

Det är viktigt att ha någon i livet som visar att du betyder något och att du är värd. Det 
gör Jasmina med mig. Hon är mycket omtänksam och pedagogisk. Hon är också min 
vän. 

Jag tycker att det är värt att lära känna henne för att hon kan erbjuda en riktig 
vänskap. Hon har många fina egenskaper som strålar utåt. Hon är gästfri och man 
känner sig så välkommen hemma hos henne.
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Dolores  Andersen

Född: 1997, SverigeFavoritbok: Den dag jag blir friFavoritfilm: Prinsen av EgyptenFavoritmatträtt: Mammas matSpråk: Romani, Polska, Svenska och EngelskaDröm: Skapa en förändring för barn och unga
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Dolores  Andersen

Kryddgårdszkola (Polsk-romani) 
Me wybarijom pe Rosengårdo i kamav da steto cele mire dzestyr. Czujinaw pes khere pe 
Rosengårdo i pal dowa kerdziom zdjencio pe da szkola i daj zawsze man rakhawys. So 
somys koležankenca, phenjenca albo pszalensa to adaj jawasys i moginasys daj te bešel 
štundenca. Adaj kerde pes but pamiatki, but dyskusji i pherdo sabena razem Power 
Kingosa i pestkenca. Da steto but znaczynel i isy bespieczno mange. Syr hara nasomys 
pe Rosengårdo to zawsze fajnie isy te jawel adaj, te bešel peske pe lawka, i te 
pomyslinel pe sare pamiatki. Te miro dzipen bute manušen zadzindziom. Rožna 
manušen kaj but, berša nadykciom. Myšlinawys kicy manuša jawne i wygene mire 
dzijipnatyr, perde rožna rzeczy, nieras kaj fedyr mange te jawel. Ale na czuinaw pes 
smutno syr myšlinaf pe da manušendyr bo jamare pamiatki isy dasawe šukar. Da šteto 
isy mange bespieczno i nigdy namyšlinaw pe soš negatywno, soš hyrja albo kaj daj 
kiedyš czujnawys pes hyrja. Kryddgård, albo ne, celo Rosengårdo, zawsze jawela dre 
miro dzi, naobdzial man so media i manuša phenen czy pysinen, dawa isy miro kher. Da 
šteto kerdzia man te da manuš kaj dadywes som, nawet so dawa znaczynel kaj som 
produkto gettostyr, ale pal dowa parykyraw. By Rosengårdostyr to nasykliomys pal 
segregacja i strukturallno diskryminacja dziasyr dadywes kerdziom. By Rosengårdostyr 
nigdy nasykliomys syr te terdziol pe mire hera, te pomoginel korkory mange i wawyrenge. 
By Rosengårdostyr nigdy nasykliomys phare bučia dziasyr kerdziom. Rosengårdo isy soš 
kaj nigdy nazabystyrawa i nigdy nakamdziomys te wybarijol kajs wawyrte. Rosengårdo 
syklakirdzia man kamlipen. 

Kryddgårdsskolan
Jag är uppvuxen i Rosengård och älskar detta ställe från hela mitt hjärta. Jag känner 
mig som hemma här i Rosengård och jag valde att ta en bild på Kryddgårdsskolan 
eftersom att detta var stället du alltid hittade mig på. Oavsett om jag umgicks med 
klasskamrater, vänner eller kusiner så var det alltid hit vi kom och vi kunde sitta här i 
flera timmar. Här skapades många minnen, många samtal och många skratt 
tillsammans med Power King och nötter. Denna plats betyder mycket för mig och det 
känns som en trygg plats. När jag väl varit borta från Rosengård ett tag känns det 
alltid skönt att komma tillbaka till platsen som känns som hemma, sätta sig på 
bänken och bara njuta av alla minnen som skapades här. Jag har under min tid 
umgåtts med flera olika människor, haft olika perioder och olika nära vänner. Olika 
nära vänner som man inte träffat på många, många år. Tänkt på hur många 
personer som har klivit in i ens liv och sedan ut, av flera olika skäl, ibland för ens 
eget bästa. Men jag känner mig inte ledsen när jag tänker på dessa människor 
eftersom våra minnen har varit så fina. Detta är en trygg plats för mig vilket innebär 
att denna plats aldrig förknippas med något negativt, med något dåligt eller att jag 
någonsin känt mig obekväm här. Kryddgård, eller i och för sig hela Rosengård, 
kommer alltid finnas i mitt hjärta, oavsett vad som sägs och skrivs så är detta mitt 
hem, min trygghet. Detta område har skapat mig till den person jag är, även om det 
innebär att jag blivit en produkt av slummen, av miljön, men det är jag tacksam för. 
Utan Rosengård hade jag aldrig lärt mig om segregation och strukturell 
diskriminering som jag nu har gjort. Utan Rosengård hade jag aldrig lärt mig att stå 
upp för mig själv och brodern bredvid. Utan Rosengård hade jag aldrig lärt mig de 
läxorna jag gjort. Rosengård är en av de bästa sakerna som har hänt mig och jag 
hade aldrig velat växa upp någon annanstans. Rosengård har lärt mig kärlek. 
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Turning Torso/Graffiti (Polsk-romani)

Me kamaf da zdjenco bo htyldziom celo Malmö te jek i dosamo zdjenco. Isy man 
Turning Torso pal jek umektlo budynko i pe lestyr isy graffiti. Da zdjencio reprezentynel 
da foro kaj besty som, da zdjenco reprezentynel Malmö. Isy man jek umektlo budynko i 
pe lestyr isy graffiti i mange dowa symbolizynel jamare segregowana štety, symbolo pal 
Lindängen, Holma, Sofielund i butyr. Jame dre da štety czujinas pes umektle, kicy 
konczyczynas i walczynas ale dziasyr nikon jamen te na siunel, sygedyr kamen jamen 
te ščyszynel. Umektle spoleczenstwostyr, politikendyr. Jame dzyde sam dre 
wykluczenio i so dywes jame dawa czujinas, phenen hyrja lawa menge, niektura men 
maren. Ale da zdjencienca i lawenca kamaw te sykawel saro kaj lacho isy dre da štety, 
saro negativno kaj media phenel nani čiačo. Dre da štety isy bardzo but kamlipen i 
rownošč, prawie nikones naobdzial karyk tu jawes, czy san rom czy szwedo to 
naobdzial len. Jame nadykhas pe thema albo karyk jawes, jame rodas spolecznošč kaj 
rakhas pas jamendyr. But dalendyr kaj wybarine i bešte isy dre da štety zorales kamen 
len i but nakamen te wyligirel pes, czujinen kaj da šteto isy lengro kher. Isy jamen dza 
but kamlipen, isy men dza but te del, kamas pes zorales i nikon namoginel te phagirel 
so james isy. 
Ale syr korkore moginen te dykhel to isy men naj šukaredyr Turning Torso i kaj jof isy 
čhudo? Jo, opre pe da umektlo budynko, apral pe jamendyr. Te da zdjenco 
reprezentynel Turning Torso do zintegrowano spoleczenstwo i politiky kaj isy opre pe 
jamendyr te hierarkia. Jeszczte dadywes isy rožna klasy, diskriminacja i rasizmo, 
niektora phenen že nani a wawyr sodywes dykhen že isy. So me kamav tutyr isy kaj TU 
te phagyres saro hyrja kaj rakyren pal tyre pszalendyr i phenendyr bo pe hyrja šteto 
beste sy, bo wydycion dziwnedyr lenge, bo isy wawyr themestyr, dyk czy manuš isy 
lacho i na syr wydyčol.

Turning Torso/Graffiti

Jag älskar denna bild för enligt mig har jag fångat upp hela Malmö i en och samma bild. 
Jag har Turning Torso bakom en övergiven byggnad som är fylld med graffiti. Denna bild 
representerar staden jag bor i, denna bild representerar Malmö stad. Vi har en övergiven 
byggnad med graffiti som för mig symboliserar våra segregerade områden, en symbol 
för Lindängen, Holma, Sofielund med mera. Övergivenheten som vi i dessa områden 
känner, hur mycket vi än skriker och kämpar känns det som ingen hör oss utan snarare 
vill tysta ner våra röster. Övergivna av samhället, av politikerna. Vi lever i ett utanförskap 
och träffar på motgångar dagligen, allt från blickar, till ord, till slag. Men med dessa bilder 
och ord vill jag lyfta fram det goda i dessa områden, all negativitet som svävar över 
dessa områden som ett mörkt moln enligt media stämmer inte. Det finns så mycket 
kärlek och likabehandling i dessa områden, de flesta här bryr sig inte vilken nationalitet 
grannen har, om den är svensk eller rom spelar det ingen roll. Vi tittar inte på länder eller 
ursprung, det vi letar efter är samhörighet och gemenskap som vi finner hos varandra. 
De flesta som är uppvuxna och bor i dessa områden har ett starkt band till platsen och 
oftast vill de inte lämna för att det känns som att de tillhör sitt område. Det finns så 
mycket kärlek mellan oss, vi har så mycket kvar att ge, vi har ett band mellan oss som 
ingen kan förstöra. 
Men sedan som ni själva ser på bilden har vi den vackra, vita Turning Torso och vart är 
den placerad? Jo, över den övergivna byggnaden, över oss. I denna bild representerar 
Turning Torso det integrerade samhället samt politikerna som är över oss i hierarkin. Än 
idag finns det klasskillnader, diskriminering och rasism, vilket vissa nekar medan andra 
får det bekräftat dagligen. Det jag vill av dig är att du ska bryta fördomen du har mot dina 
bröder och systrar på grund av var de bor, hur de ser ut eller för att de har en annan 
nationalitet, se individen i folk och döm inte i förväg. 

Dolores  Andersen
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Kuzyny (Polsk-romani)

Pe dawa zdjenco isy man mire tryn kuzynenca, Nico, Vanessa i Sara. Syr 
tykne samys to zawsze kerasys jamare urodziny pe Mc Donalds, prawie 
tradycja chija urodziny pe Mc Donalds te kerel syr tykne samys. Jame 
pe zdjenco wybarijam pesa, jame sam hemia i dowa pes nasparuwela. 
Mire najfedyr momenty i pamiantki isy da manušenca pe da zdjenco. 
Hasys pe, marasys pe ale nigdy zahara. Nieras fedyr, nieras hyrjedyr ale 
dzinas kaj zawsze moginas te ginel pe jek jekhestyr i dowa wažno isy 
MANGE familja. Kaj zawsze te terdziol pe dosamo ryk pe hyrja czy 
misto. Syr phendziom te texto pal Kryddgårdszkola, but manuša wgene 
i wygene mire dziipnatyr ale dale nigdy nawygene tylko chine 20 berš 
paš manandyr. Hyba nigdy nawydzana mire dziipnatyr tylko chena. 
Nieras sodywes rakyras nieras na ale zawsze isy. Fajne isy kaj isy man 
konš kaj dzinaf zawsze doj isy, i kaj nigdy nasom korkory. ’’Rat isy 
thuledyr nyš pani’’, kliche na? Kicy moly me šundziom do citato to miro 
siero nasty rypyrel, ale sos isy dre da citato, bo čaco isy. Mire kolerzanki 
isys a pužni na, ale dawe zawsze isys, i te sare pe da zdjenco dosamo rat 
isy.

Kusiner

På denna bild ser vi födelsedagsbarnet, det vill säga mig, tillsammans med 
tre kusiner, Nico, Vanessa och Sara. När vi var små firade vi alltid våra 
födelsedagar på Mc Donalds, det blev näst intill en tradition att fira 
födelsedagar där när vi var små. Vi på denna bild är uppvuxna tillsammans, 
vi är familj och inget kommer att ändra på det. Jag har haft mina bästa 
stunder och bästa minnen med dessa personer på denna bild. Vi har bråkat, 
vi har slagits, vi har blivit osams men aldrig för länge. Visst har vi haft våra 
upp- och nedgångar med i slutändan vet vi att vi alltid har varandra oavsett 
vad det gäller och för mig är DET familj. Att ställa upp för varandra i det 
goda men även i det onda, att inte döma, utan att förstå. Som jag sagt i 
texten angående Kryddgårdsskolan så har jag haft många olika personer 
som har kommit och gått i mitt liv men dessa på bilden har inte försvunnit 
utan har stannat kvar i 20 år. Jag tror inte att de kommer försvinna ut ur 
mitt liv utan förbli där de är. Ibland tätare och ibland glesare, men för alltid 
i mitt liv. Det är alltid skönt att ha någon man kan förlita sig på, någon som 
man vet har ens rygg och det blir en trygghet för en människa, att veta att 
man inte är ensam. ’’Blod är tjockare än vatten’’, kliché va? Så många 
gånger som jag hört det citatet är för många siffror för min hjärna att hålla 
koll på, men det ligger något i detta citat, för det stämmer. Mina vänner har 
funnits och försvunnit, förutom dessa på bilden som har samma blod 
flytandes i sina ådror som jag har i mina.

Dolores  Andersen
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 Magdalena Murina

Född: 2003, SverigeFavoritbok: Stjärnlösa nätterFavoritfilm: TitanicFavoritmatträtt: Pasta carbonaraSpråk: Romani, Svenska, Serbiska, Engelska och SpanskaDröm: Åka till New York
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Rådhus ki Helsingborg (Arli-romani) 
 
O rådhuset čerdžape ando1892-1897. Ko berš 1884. andžape odluka te čerelpe nevo rådhus so 
hine dovoljno baro te šaj te udovoljini e manušenge potrebendže ki akija diz, sar na primer jekh 
soba okoljese so akari gajlja andi opština, phanljipe, policija, hem pana disave thana kola šaj te 
iznajminenpe. E zgrada tani ki Helsingborg ki Drottninggatan 2. 

Andre ani zgrada ičeri e komuna pe sastankija. Ko berš 1965. čerdžape jek than kuri šaj te 
venčinipe. I zgrada isila štar spratija hem jekh minari so isilje jekh zvono kova tano 65 metre 
učo. O Rådhuset phravdo svako dive ando 07-19 samo na kurče. Ko berš 1889. hine jekh 
takmičiba kuri o arhitektija takmičisalje. Maškaro oljende hine hem o Aron Johansson kova 
čerdža o rådhuset ki Štokholm, o Gustav Wickman kova crtija i crkva ki Kiruna. O Alfred 
Hellerström pobedija ko odova takmičiba. Ov čerdža o rådhus ko gotsko stil hem ko nevo gotsko 
stil. Odova hine popularno stil hem englesko parlamentaki zgrada ki London ko isto stil. 
Ki rådhuset ki Helsingborg venčisalje mo kako hem mi jaba. Sose ljeljum te pisinav ando rådhus 
tano sebepi so odova čher ja zgrada tani sar nijekh aver, baš tani ko centar e dizjako, šuži tani 
hem purani a othe šaj hem te venčinetu ako namageja ki kandžiri.

Rådhuset i Helsingborg 

Rådhuset byggdes år 1892-1897. År 1884 tog man beslutet att bygga ett nytt rådhus som var stort 
nog att rymma så mycket som möjligt av stadens lokalbehov, såsom rum för stadsfullmäktige, 
häkte, polis samt ytterligare utrymme som skulle kunna hyras ut. Byggnaden ligger i Helsingborg 
på Drottninggatan 2. 

I byggnaden håller kommunens fullmäktige sina möten. År 1965 grundades även ett vigselrum 
för borgerliga vigslar. 1967 förklarades rådhuset som byggnadsminne. Byggnaden består av fyra 
våningar och har ett klocktorn som är 65 meter högt. Rådhuset har öppet alla dagar från 07-19 
förutom söndagar. År 1889 hölls en arkitekttävling där, bland annat, följande deltog: Aron 
Johansson, som uppfört Riksdagshuset i Stockholm och Gustaf Wickman, som bl.a ritat Kiruna 
kyrka. Alfred Hellerström vann tävlingen med sitt rådhus i gotisk, eller i detta fall nygotisk, stil. 
Det är en stil som var blivit populär och bland annat använts vid byggandet av Parlamentshuset i 
London. På rådhuset gifte min farbror sig med sin nuvarande fru. Varför jag valde att skriva om 
Rådhuset är för att det är en byggnad som står ut väldigt mycket i centrum och det är en av de 
populäraste byggnaderna turister brukar besöka. Det är en upplevelse för alla människorna i 
staden att ha rådhuset mitt i centrum eftersom att det är en gammal byggnad och många ser upp 
till den. Människorna i staden ser upp till den för att det är en byggnad där man kan gifta sig i om 
man inte vill gifta sig i en kyrka. 

 Magdalena Murina
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MAGDALENA MURINA

Knutpunkten ki Helsingborg (Arli-romani)

O knutpunkten čerdžape ando berš 1984-1991 ando jekh arhitekta 
kova vičisalo Ivar Krepp hem ov cirtija sar o knutpunkten valjaja te 
dičhol. Disave delija tane crtime ando Helgo Zettervall. Avdije o terne 
vičinena o knutpunkten, ”knutan”. O knutpunkten tani glavno stanica 
ki Helsingborg hem odotare džana sa o vozija, o autobusija ki diz hem 
autobusija dži aver dizja. Akava tano jekh andi najbari stanica ki 
Švedska. 

Svako dive nakhena 45 000 manuša ko knutpunkten. Ko knutpunkten 
isi kancelarije, restoranija, hem radnje sar Espresso house, Kebab 
kungen, McDonald’s, hem duj Pressbyrån. I stanica čerdžape odoborom 
bari sose skoro sa e dizjake autobusija nakhena akatar.  

O knutpunkten tano jekh than kuri isi but manuša svako dive. Isi 
turistija so džana hem avena, o manuša ljena o vozija, autobusija ja o 
brodija hem but manuša džana ko knutpunkten te han maro ko oljengre 
restoranija. 

Me kokri podijekhvar lava o bus odotar čhere andi škola. Podijekhvar 
džava uduri te hav maro me amalinjencar. But terne avdije resenape 
odothe te šaj te oven pe amalencar hem odova tano centar e ternenje. 

Knutpunkten i Helsingborg

Knutpunkten byggdes år 1984-1991 efter ritningar av Ivar Krepp och ersatte den gamla 
Centralstationen, med delar ritade av Helgo Zettervall. Idag kallar många ungdomar 
Knutpunkten för “knutan”. Knutpunkten är huvudstationen i Helsingborg och det är 
där alla färjor, Öresundståg, Pågatåg, stads- och regionbussar anländer och avgår. Det är 
en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar. 

Varje dag besöks Knutpunkten av 45 000 passagerare. Byggnaden innehåller kontor, 
restauranger och butiker, så som Espresso house, Mcdonald’s, Kebab Kungen och 2 st 
pressbyrån. Att stationen gjordes så pass stor beror på följande, i princip alla 
stadsbussar passerar Knutpunkten. 

Knutpunkten är en plats där det är mycket folk dagligen. Det är turister som kommer 
och går, människor tar sig till olika ställen med tåg, buss eller båt och många burkar åka 
dit för att äta på knutpunktens restauranger. 

Bland annat så brukar jag ta bussen från knutpunkten hem från skolan. Jag brukar 
också hänga där med kompisar och äta lunch. Många ungdomar idag samlas där för att 
umgås med sina vänner och det är så kallade centrum för alla ungdomar. 
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Mi baba (Arli-romani)  

Me birijum te pisinav andi mi baba hem oj tani jekh primer maje. Olakor nav 
tano Refa hem oj isila 58 berš. Oj bijandilji ki Srbija ko berš 1959 hem avdije 
živini ki Helsingborg. 

Oj živini me baboja hem oljeso nav tano Aslan. Hem ov isile 58 berš. Mo 
babo hem mi baba tane bijande ko isto berš, ko isto masek hem ko isto dive, 
razlika tani samo jekh sati maškaro ljende. 

I baba isila 4 čhave, 10 unukija, hem 2 praunukija. 3 ando olake čhave tane 
murša hem jekh čhaj. Oj isila 6 unuke hem 4 unukija. Isila hem jekh  
praunuko hem jekh praunuka. Me pisinava andi mi baba sebepi so oj maje 
but značini hem nane niko sar olate. Oj tani odoja koja uvek odothe maje. Oj 
mislini upro sarinende. Mi baba tani but nabormi hem mora te pijel iljačija 
svako dive. Odova motovi kobor zoralji tani, iako nabormi oj tani uvek othe 
pe unukondže. E baba tani but specijalno ki amari familija.

Min förebild - min farmor 

Som förebild har jag valt att skriva om min farmor. Hon heter Refa och är 58 år 
gammal. Hon är född i Serbien år 1959 och bor idag i Helsingborg. 

Hon är gift med min farfar som heter Aslan. Han är också 58 år gammal. Farmor och 
farfar är födda samma år, samma månad och samma dag, det skiljer en timme mellan 
dem. Farmors stjärntecken är väduren. 

Farmor har 4 barn, 10 barnbarn och 2 näst barnbarn. 3 av hennes barn är killar och en 
av dem är tjej, 6 av hennes barnbarn är tjejer och 4 av dem är killar. 1 av hennes två 
näst barnbarn är tjej och 1 av dem är en kille. Varför jag har valt att skriva om min 
farmor är för att hon betyder mycket för mig och det finns ingen annan som jag ser upp 
till lika mycket som henne. Hon är den som alltid finns där för mig och den som alltid 
finns, oavsett vad. Farmor är en omtänksam och en respektfull människa. Hon får stå 
ut med väldigt många sjukdomar samtidigt, som gör att hon får ta mycket mediciner 
och tabletter på en och samma gång. Detta visar hur stark hon är genom att ställa upp 
för oss barnbarn att vara glad och finnas där för oss ändå. Farmor är en väldigt 
speciell person för oss alla i släkten. 



AV:

Vanessa  Bogelund

Född:1998, Sverige Favoritbok: TwilightFavoritfilm: FocusFavoritmatträtt: PierogiSpråk: Romani, Svenska, Engelska och PolskaDröm: Lycklig, stor vila, varmt land
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Vattentornet (Polsk-romani)

Da torn istnisol juž 132 berša i kharel pes Vattentornet, soske bo kiedyš da 
budynko dzelinelys pes paniasa a do pani jawelys Bulltoftatyr te da vattentornet. 
Ale isys pisano jusz harga pes dzinelys že dawa na rykirela. Do pomyslo te dawa 
kaj les wybudynde isys bo kaj isys pierwszo wojna šwiatowo i do pomyslo geja te 
do wojna kaj čorore manušen te jawel kajš te bešiel. Dre do khera isys duj pokoji i 
isys khere pe 200 manušendyr! 
Dawa isy jek šteto dre kirseberg kaj sy pe dasawo parko i da parko kharel pes 
tjuva parken. A daj pe da šteto somys bardzo czesto syr somys tykni. A daj 
rakhasys pes dre phaš drom mire koležankensa syr samys te wydzial ketane.  Daj 
isy man bardzo but spomnieni kaj mansa zalijom te dadywes. But pes kerelys dzia 
syr nerwowa miny te usandle miny. Zaležy sawo dywes men isys ale daj samys  so 
dywes.

Kirsebergstornet 

Tornet har funnits i 132 år och kallas för vattentornet just för att det var ett 

vattenförsörjningsställe förr i tiden. Vattnet till tornet leddes från Bulltofta 

vattenverk under Vattenverksvägen. Men det stod klart redan efter några år att 

tornet inte kommer hålla sig långsiktigt som försörjning. Tanken till varför tornet 

byggdes var i samband med första världskriget, då byggnad byggdes för 

nödbostäder för fattiga familjer. Det fanns tvårumslägenheter och det fanns boende 

för hela 200 personer! 

Detta är ett ställe i Kirseberg som ligger exakt bredvid en park som har en lekplats 

och heter tjuvaparken. Jag umgicks jättemycket i den parken som yngre. Detta var 

stället jag och mina kompisar alltid "möttes" när vi skulle gå ut tillsammans. Här 

skapade vi massor med minnen tillsammans som jag har tagit med mig fram till 

idag. 

Vanessa  Bogelund
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Turning torso (Polsk-romani)

Turning torso isy jek baro hucho budynko dre Malmö. Da budynko isy 190 metry hucho 

i jow isy dre västra hamnen dre ošedlo pas pani. Bo01 pes kharel do ošedlo i dawa 

sykawel jamaro foroskre siukar ryga. Da budynko zaczninde te budynel berš 2001 i 

wybudynde. Dre da budynko isy khera kaj možna te wynalel albo te kinel. Dre da ošedlo 

isy prywatna szkoly i gimnazium. Dawa isy dasawo steto kaj pes zalel manušen kaj nani 

da forostyr czy wogule da themestyr kaj dawa lenge te sykawel, te dykhen jamaro šukar 

Bo01. Me wykendijom te opisynaw pal dawa bo nijale daj zawcze som syr isy tato i but 

cyro spendzinaw doj paš pani but sajibnensa i habnensa. Dawa isy jek steto dre Malmö 

kaj moginel pes te phirel pe bare spacery i te dykhel pe do saro šukar so sy na okolo.

Turning torso 

Turning torso är en byggnad i Malmö som är 190 meter högt och ligger i Västra 

hamnen, som är ett område vid havet. Byggnaden byggdes år 2001 och blev invigt i 

Malmö år 2005. Bo01 heter själva området och det framhäver Malmös fina sida. Själva 

byggnaden är en fastighet där det hyrs ut hyreslägenheter. Området har både 

privatskolor och även gymnasium. Området framhäver, som sagt, en av Malmös "fina" 

sida som malmöbor är stolta över. Det är ett sådant ställe dit man tar folk som inte är 

från Malmö, eller Sverige överhuvudtaget. 

Jag valde att skriva om detta just för att jag tillbringar jättemycket tid just på denna 

plats på somrarna när det är soligt. Det är här sommarkvällarna spenderas med massa 

mat och glädje. Det är en plats där man kan ta långa promenader, bada och njuta av allt 

fint som finns runtomkring. 
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Miry daj (Polsk-romani) 

Miro pszyslo zdjecio dre dzipen isy miry daj, joj isy bardzo zorali dre 

maskiral i apralestyt zawsze isy usandli. Wiecznie isy pozytywno dre saro 

i milo. Miry daj zawsze kerel sos syr najfedyr i saro pestyr del kaj dowa te 

jawel dokladnie kerdo. Miry daj isy but butyr nisz tylko daj, joj isy mange 

saro i zawsze pas mandyr isy syr soš kamaw. Miry daj Diana Bogelund 

lake isy 39 berš wygarody i bestli dre Malmö. Joj kamel peskro foro i 

pomoginel romenge kaj te rakhen lacho drom dre dzipen i walczynel pal 

jamare glosy te jawas šundle butyr dre spoleczenstwo. Miry daj isy 

usandli lachy romni i but manuša den pal latyr but.

Min förebild - min mamma

Min förebild är min mamma, hon är en jättestark kvinna på insidan och 

hon strålar med sin glädje på utsidan. Hon är alltid glad och positiv. Min 

mamma gör alltid bra ifrån sig och ifall hon har ett uppdrag gör hon det 

helhjärtat och ordentligt. Min mamma är inte bara min mamma, hon är 

allt för mig och hon finns alltid där när jag behöver henne. Min mor, Diana 

Bogelund är 39 år gammal. Född och uppväxt i Malmö hon älskar sin stad 

och kämpar för alla romers rättigheter samt att hon hjälper dem att 

komma ut och hitta rätt i det samhället som vi lever i. Detta är hennes 

jobb och hon utför det på bästa möjliga sätt. Min mamma är en glad 

kvinna som är älskad och omtyckt av alla. 



AV:

Lucas Pettersson

Född: 1999, SverigeFavoritbok: Sagan om ringenFavoritfilm: Star wars Favoritmatträtt: ThaimatSpråk: Svenska, Engelska, Serbiska, Svensk-romaniDröm: Kunna leva på musik
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Dennkrepans stratta (Svensk-romani) 

Pre kavva dennkrepans stratta hunkar butten divesar naschle ninna malan ta narrtan - nijall 

kai venn. Kai tikknea tradjade menn pre prasstare, cyklade, tradjade sparkcyklar, 

skateboardar ta butten vavera kovvar. Predde stratta aschar borranott ninna rukkan ta 

borran. Dojj spekkrade menn garepa. Kanna jivva perade kerade menn snögubbar ta tikkne 

grottor tellan jivva. Kryscha-rukkana langs stratta lear schukker rosa blommelen tella navva. 

Imansall avar braschanott ta blommelena perar tele palla blott jekk par divesar. Dova dennkrar 

mander hunkar grekkos.

Minnenas stråk: 

På denna minnenas stråk har jag spenderat många dagar med vänner och släktingar - sommar 

som vinter. När vi var mindre åkte vi skidor, cyklade, åkte sparkcyklar, skateboardar och mycket 

annat.  På andra sidan gatan finns en dunge där vi lekte kurragömma. När snön hade fallit byggde 

vi snögubbar och små snögrottor. Körsbärsträden längst gatan blommar om våren och får vackra 

rosa blommor. Ibland kommer det en köldknäpp och då faller blommorna av efter bara ett par 

dagar. Det tycker jag är synd. 

Lucas Pettersson
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Ostindiefararen Götheborg (Svensk-romani)

Ostindiefararen Götheborg aschar je kopia fonn je bero kai kerades pre varvet Terra 

Nova dre Göteborg foro basscht 1738. Beron hann tradra trinn vollter to Kina glan dollo 

jadde pasch fonn je dommba tella panit vriann Nya Älvsborg filaschni. Panit jala dri 

beron tchakke avade sass parrdo ta förliste. Svakko jekk fonn paniskirona motte 

räddas, avvar beron ava naschlo tellan panit.

Ostindiefararen Götheborg: 

Ostindiefararen Götheborg är en kopia av ett skepp som byggdes på varvet Terra Nova i 

Göteborg år 1738. Skeppet hann med tre resor till Kina innan det förstördes av en klippa 

under vattnet utanför Nya Älvsbors fästning. Skeppet blev vattenfyllt och förliste därav. 

Varenda sjöman kunde räddas, men skeppet förliste och förlorades ner under vattnet. 
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Hans Zimmer (Svensk-romani)  

Kallo hunkar jekk fonn dolla manuschar kai mander scharar. Lesskro nav 

hunkar Hans Zimmer ta lo ranndrar musik to filmer. Butten manuschar 

prinschar tchommena masskar lesskro musik. Tchakke: Lejonkungen, 

Gladiatorn ta Pirates of the Caribbean. Dova hunkar tchi blott passke musik 

mander scharar Zimmer. So hunkar forr mander fascinerande hunkar lesskro 

bakgrund ta dennkrepa. Zimmer kammar tchi nani sikkrepa kai baschrepaskro. 

Kai terrno ledde lo je kutti sikkrepan forr piano, avvar kanna sikkrepaskrenan 

tvinga’n te baschra tchakkes lo tchi volltrade ti baschra hattcha’n pre ti le 

sikkrepa vidder. Kai Zimmer tchi kammar sikkrepa forr tchi jekk instrument 

kammar ninna tchi mander sikkrepa. Mander hoppas ninna te naschta te 

revolutionera musiken je dives kai Zimmer kerar adives.

Min förebild - Hans Zimmer 

Det här är en av de personer som jag ser upp till. Han heter Hans Zimmer och 

arbetar som kompositör för filmer. Många känner igen några av hans verk. T.ex. 

Lejonkungen, Gladiatorn och Pirates of the Caribbean. Det är inte på grund av 

musiken som jag beundrar Zimmer. Det som gör mig fascinerad är hans 

bakgrund och hans nytänkande. Zimmer har ingen direkt utbildning som 

musiker. Han tog några få pianolektioner som barn, men då pianolärarna 

tvingade honom att spela på ett sätt som Zimmer inte själv ville spela så slutade 

han att ta lektioner. Precis som Zimmer så har jag ingen utbildning inom något 

instrument. Jag hoppas att en dag kunna revolutionera musiken precis som 

Zimmer gör idag.



AV:

Samanta Dulaj

Född: 2000, SerbienFavoritbok: BortgiftaFavoritfilm: Never lose focus Favoritmatträtt: Pizza Språk: Romani, Svenska, Serbiska, EngelskaDröm: Fred på jorden
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Koncertno čher ki Helsingborg (Arli-romani) 

Ko berš 1932. hine i zgrada čerdi. O švajcarco Le Corbusier hine 

inspiracija e Svenese Markeliusese, isto sar hine hem i Bauhaus škola ki 

Germanija. Ov hinelje jekh ideja te anel ki kupa i umetnost, e vastenge 

buča, i arkitektura hem o industrisko misliba. 

Ko Koncertno čher ki Helsingborg ičerenape but koncertija hem šaj te 

šunelpe muzika kotar razna phuvja hem razna kulture. Pana tano 

popularno sar so hine angljeder hem pana but manuša džana uduri ko 

koncertija ja te sikljon disave buča. O Koncertno čher tano jekh ando 

najpopularno čher ki Helsingborg. 

Hem maje tano akava than but specijano hem but pominima ked hijumlje 

tikni. Ked dželjum ki zabavišta dželjam but uduri ko razna koncertija. 

Helsingborg Konserthus

År 1932 var byggnaden färdigställd. Schweizaren Le Corbusier blev en stor 

inspirationskälla för Sven Markelius, liksom Bauhausskolan i Tyskland. Den 

sistnämnda hade som idé att förena konst, hantverk, arkitektur och industriellt 

tänkande.

På Helsingborg konserthus är det olika konserter med musik från olika länder 

och kulturer. Än idag är den lika populär som den var förut, än idag har den olika 

konserter och folk går dit för att se olika konserter eller lära sig saker. 

Konserthuset är en av Helsingborgs mest populära byggnad. 

För mig är den speciell för att den påminner mig väldig mycket om min 

barndom. På dagis gick vi väldig mycket dit för olika konserter.

Samanta Dulaj
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Spomenik ando Gustav Nordahl  (Arli-romani) 

Angljeder te khuven ani Sankt Maria crkva šaj te dikhen jek spomenik kova vičinipe 

”Dživdipaso izvor”(”Livets källa”). Odova tano jekh spomenik čerdo ando Gustav 

Nordhals. I Maria crkva ki Helsingborg tani e dizjaki najpurani crkva hem čerdi tani ko 

12. veko ko rimsko stil. O spomenik čerdo ko berš 1956. O Gustav Nordahl studirija ki 

tehničko škola ki Štokholm ando 1923-1925. berš,  hem palo odova ki Umetničko 

akademija ki Štokholm ando 1928-1934. berš. Ko 1956. berš i diz Helsingborg  dija 

akava spomenik e Maria crkvače. Akana o spomenik pripadini e crkvače hem 

okoljendže kola avena ko akija crkva tano o spomenik but važno spomenik kova vazdela 

o džuvljen sose on bijanena hem anena e čhavoren ko dživdipe.

Gustav Nordahls statyn

Framför huvudgången av Sankt Mariakyrkan möts man av statyn ”livets källa”, 

en skulptur av Gustav Nordahls. Mariakyrkan i Helsingborg är stadens äldsta 

kyrka och uppfördes på 1100-talet i romansk stil. År 1956 skapades statyn. 

Gustav Nordahl studerade vid Tekniska skolan i Stockholm 1923-1925 och 

senare vid Konstakademien i Stockholm 1928-1934. ”Livets källa” har 1956 

blivit en gåva av Helsingborgs stad till Maria församlingen. Den tillhör kyrkan. 

För dem som besöker kyrkan är den en viktig kvinnostaty då den upphöjer 

kvinnor som dem som genom att föda barn ger mer liv.



xxv

SAMANTA DULAJ

Mi phen (Arli-romani)

Akija tani mi phen i Emina Dulaj, oj tani maje primer sose ando tiknipe 

akhardža gajlja mandar, uvek hine othe maje hem probija me sune te oven 

čačipe. Oj isila 34 berš hem isila 2 čhave. Ando tiknipe sikavdža man but buča, oj 

tani džiko upro kaste najviše isima poverenje, hem džanav so uvek ka ovel othe 

maje, hem ked hijum ko lošnipe hem ko šukaripe. Oj tani jekh fantastično džuvlji 

koja so god te ovel borinipe hem na odustajini. Oj tani jekh džuvlji koja bešela 

palo odova so phenela ja mangela, koja ičeri okova so verujini hem keda ovela 

pharo ko dživdipe. Jekh baro borco. Mi phen tani džiko so motovdža maje o 

drumo, hem me hijum but zahvalno odoljese.

Min förebild - min syster
 
Detta är min syster Emina Dulaj, hon är min förebild för att redan som bebis har 

hon tagit hand om mig, har alltid varit där för mig och försökt uppfylla mina 

drömmar. Hon är 34 år gammal och har två barn. Som liten har hon lärt mig 

massa, hon är den som jag litar mest på och jag vet att hon alltid kommer vara 

där för mig, både när jag har det dåligt och bra. Hon är en fantastisk kvinna, 

oavsett vad så kämpar hon alltid och ger inte upp. Hon är en kvinna som står 

för det hon tror på och älskar när det blir svårt i livet. En riktig krigare och 

kämpe.  Min syster är den som visade vägen för mig och jag är väldigt tacksam 

över det. 



AV:

Sara Andersen 

Född: 1996, NorgeFavoritbok: ZlatanFavoritfilm: Kill BillFavoritmatträtt: SushiSpråk: Romani, Svenska, Engelska och PolskaDröm: Att alltid vara glad och nöjd

E N  A N N A N  B I L D
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Arlöv (Polsk-romani)

Wybariom te Arlöv, pszyligirdzam men daj syr sys mange saweš deš 

berš. Arlöv sy tykno gaw kaj prawie sare pe dzinen i dawa moginel te 

jawel i lacho i hyria. Daj sy bestle saweš 10 000 manušia. Da gaw sy 

slynno pal perskry fabryka cukro i burlövs center kaj sy baro sklepo.

Pe da bilta sy jek steto kaj but cyro somys perde myre terne berša. 

Somys daj so dywes pošli szkola myre koležankenca i pe koleginasys, 

sasys, rakirasys nawet pe chingardasys i rowasays pesa. Te dawa 

dywes mange tato pe kerel dre dzi syr dykhas da steto nawet so dowa 

sys harga čiro doleske. Wtedy sys daj kiosko i pizeria. A kana te do 

kiosko sy kher phurenge a pizeria do tej pory jeszcze sy. Fryzjiero tesz 

daj phirade na harga doleske. Sy man bardzo lache wspomnieni daryk.

Arlöv 

Jag är uppväxt i Arlöv. Jag flyttade dit när jag var cirka 10 år gammal. 
Det är en liten ort där nästan alla känner alla, vilket kan både vara 
positivt och negativt. Det är ungefär 10 000 invånare i Arlöv. Orten är 
känd för sitt sockerbruk och Burlövs center, som är ett köpcentrum. 

På bilden har vi en plats som jag har umgåtts på mycket i min barndom. 
Jag var här varje dag efter skolan med mina kompisar och umgicks, 
skrattade, pratade, till och med bråkade och grät med varandra. Jag blir 
fortfarande varm i hjärtat när jag går förbi detta ställe, även om det var så 
länge sedan vi brukade gå dit. På den tiden fanns det en kiosk och en 
pizzeria. Numera är kiosken ett ålderdomshem men pizzerian är kvar. Det 
öppnades även en frisörsalong här för inte så länge sedan. Jag har väldigt 
bra minnen med detta ställe. 

S a r a  A n d e r s e n  
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Amiralen (Polska-romani)

Amiralen phiradzia 1939 i wtedy sys naj baredyr sala te kheliben dre pulnoc. I 

nawet dadywes sy Amiralen Malmoskro najbaredyr steto te kheliben. Mozna te 

wypacel Amiralen pe konferencji albo pe bijawa ale tesz organizynen daj festy i 

diskoteki. Me somys pe Amiralen jekwar pe bijaw syr myry koležanka lija romes. 

Doj siukar wydekorynde, sys len lacho haben i pal dawa kaj sys dasawo baro to 

pe miešcinenys pherdo manuša. Dawa mišto te dzinel so pes kamel sala te 

wypacel pe soš ale tesz trzeba te dzinel kaj na wypacen da sala pal kuty lowe.

Amiralen 

Amiralen öppnade 1939 och då var det nordens största dansplats. Än idag har 

Amiralen Malmös största dansgolv. Man kan hyra Amiralen för t.ex. konferenser 

och bröllop men det arrangeras även fester och nattklubbar. Jag själv har varit på 

Amiralen en gång på ett bröllop där en vän gifte sig. Det inreddes jättevackert, de 

hade utsökt mat och eftersom det var så stort så rymdes det mycket personer. Det 

kan vara bra att veta ifall man behöver hyra lokal till något event. Man ska dock ha i 

åtanke att det inte hyrs ut för en billig peng. 
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Miry phen (Polsk-romani) 

Miry phen Dolores kaj pe latyr rakiras Dolly sy jek wspanialo i zorali chaj kaj terdziol 
pal dowa so rakirel i pal dowa dre sostyr paciel.
Sy lake biš berš. Bestli sy pe Rosengård peskre dadenca. Sy la jek phen kaj bestli sy 
te Sasy peskre romesa i duje chaworenca. Dolaresa zkonczyndzia szkola gymanium i 
sy duredyr te dzial pe studji pe wawyr berš. Joj zawsze sys lachi dre szkola. Rypyraw 
syr samys tykne i joj jek jedyno lubinelys matematyka syr nikon wawir na lubinalys.
Joj khelel bardzo mišto, dzinel ružna styli, prawie sare ne može oprucz baletostyr. 
Nigdy na phirelys te žadno szkola te syklol kheliben tylko korkory syklija. Na dzinaw 
nikones kaj khelel syr Dolly joj sy fantastyczno. Na kamel pe paš latyr te khelel az pe 
manuš ladziel dzia siukar dzinel te khelel.
Kamaw la bardzo but i na tylko pal dowa kaj joj sy myry phen ale i pal dowa kaj sy 
myry koležanka i jek manuš kaj mozna lake te paciel. 
Jame paš pestyr zawsze sam i nawet so pe chingardas to harga na ždal gil 
pszemangas i  dolestyr sas. Warto te dzinel Dolaresa bo sy lachi, mišlinel pal 
manušiendyr, smieszno, pomoginel i te dyskutynel pal wažna rzeczy dzinel. Dolly sy 
jek chaj kaj sy socialno i na ladziel pes.

Min syster

Min kusin Dolores, som även kallas för Dolly, är en underbar och stark kvinna som står 
upp för vad hon tror på och säger. Hon är 20 år gammal. Hon bor i Rosengård med 
sina föräldrar. Hon har en syster som bor i Tyskland med sin man och två barn. Dolly 
har gått klart gymnasiet och ska studera vidare på universitetet nästa år. Hon har alltid 
varit duktig i skolan. Jag kommer ihåg att redan sedan vi var väldigt små tyckte hon 
om matematik, vilket ingen annan gjorde. Hon är en riktigt bra dansare också, hon kan 
nästan alla olika sorters dansstilar, förutom balett kanske. Hon har aldrig gått på dans 
och lärt sig utan hon är självlärd, allt hon kan inom dans har hon lärt sig själv genom 
att kolla på andra och så vidare. Jag känner ingen som dansar som Dolly, helt otroligt. 
Man vill aldrig dansa bredvid henne för man skäms eftersom hon är så duktig. Älskar 
henne otroligt mycket, inte bara för hon är min kusin, men även för hon är min vän och 
en person man kan lita på. Vi har stått vid varandras sida genom allt. Även om vi har 
varit ovänner och bråkat så har det inte tagit så lång tid för oss att be om ursäkt till 
varandra och skrattat åt det efter. Det är värt att lära känna Dolly för hon är snäll, 
omtänksam, rolig, hjälpsam och kan även föra djupa eller viktiga diskussioner. Hon är 
en social människa också som inte skäms och kan ta för sig. 



AV:

Elmedina Morina

Född: 2002, SerbienFavoritbok: Har ingen Favorifilm: Ensam hemmaFavoritmatträtt: PizzaSpråk: Romani, Serbiska, Svenska, TurkiskaDröm: Utbilda mig till psykolog

E N  A N N A N  B I L D
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Magnus Stenbock spomenik ki Helsingborg (Arli-romani)

O spomeniko ando Magnus Stenbock bešela ki diz Helsingborg ko purano deo ko 
centar. Akava spomeniko tano čerdo te setini e manušen ko maribe e Danska. Sar 
so dikhena ov isilje jekh mač ko vas hem irimo tano nakri Danska. O Magnus 
Stenbock, (Måns Back, Måns Lurifax) bijandilo sar so mislinipe ko 12. maj 1665. 
ki Štokholm, mulo ko 23. februari 1717. ki Kopenhagen. Ov hine tano jekh švedsko 
generali hem oficiri. E Magnuseso spomenik tano čerdo ko berš 1900. ando John 
Börjesson. Ko 1889. berš jekh organizacija ki diz hem o Börjeson čerdže jekh 
ugovor te čerelpe jekh jahači ko gras so ukljucini hem jekh postolje ki jekh cena 
ando 90 000 krune, koja bi avdije ovela 4 miljionija krune. O spomeniko čerdžape 
ki Štokholm ando jekh majstori Otto Meyer hem jekh firma koja vičinipe 
”Förenade Konstgjuteriet”. Akava baro spomeniko hine 1,5m buvlo, 4,3m učo, 
3,5m dlogo hem 4 tonija pharo. Ki Helsingborg andželje vozeja ko oktobar 1901.

Magnus Stenbock staty i Helsingborg

Magnus Stenbock statyn ligger i Helsingborgs stad i gamla stan i centrum. Den 

statyn är för att påminna dem som bor i Helsingborg om kriget med Danmark. Som 

ni ser så har han ett svärd i handen och är riktad mot Danmark. Magnus Stenbock, 

’Måns Bock, Måns Lurifax”, född troligen 12 maj 1665 i Stockholm, död 23 februari 

1717 i Köpenhamn. Han var en svensk greve och officer. Magnus Stenbocks statyn 

är utförd år 1900 av John Börjeson. 1899 skrev kommittén och Börjeson kontrakt 

på en ryttarstaty inklusive gjutning och postament till ett pris på 90 000 kronor, 

vilket skulle motsvara nästan 4 miljoner kronor idag. Skulpturen göts i Stockholm 

av gjuterierna Otto Meyer och Aktiebolaget Förenade Konstgjuteriet och den stora 

skulpturen, 1,5 m bred, 4,3 m hög, 3,5 m lång och 4 ton tung, levererades till 

Helsingborg med tåg i oktober 1901.

E l m e d i n a  M o r i n a
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Kulturako čher ”Dunkers” (Arli - romani) 

Akava kulturako čher tano hem muzeji hem umetničko centar. I  zgrada 
tani čerdi  ko berš 1997. O Henry Dunker hinelje najbari firma ki 
Helsingborg maškaro 1870-1962. Ov ko sveto hine najbaro so proizvodini 
gumena čizme, kundre hem teniska lopte. O Henry Dunker hine tano 
ženimo e Gerda koja hinela jekh baro interesibe e kulturake bučendže. On 
na hineljen čhaven hem palo nesavo vakti odlučija o Henry te del sa po 
nasledstvo e dizjače Helsingborg. Ko berš 1997 o dansko arhitekta Kim 
Utzon pobedija sar arhitekta kova ka crtini akija zgrada. Ov crtija o Dunkers 
Kulturako čher sa jekh maškarovekovno dvorco.

Akava Kulturako čher setini man ko mo prvo dive ked počijum te džav ki 
škola akate ki Švedska. Sa jekh nevo manuš ki Švedska phirdžum andi 
Helsingborgi hem akija zgrada najviše begedijum. Othe pendžardžum hem 
neve manušen. Uduri dikljum hem sikljiljum buča kola na sikljiljum ki 
Srbija. Odoljese mangljum te pisinav baš andi akava Kulturako čher.

Dunkers kulturhus

Dunkers kulturhus är ett museum och konstcentrum. Byggnaden är skapad år 

1997. Henry Dunker drev 1870 – 1962 Helsingborgs största arbetsplats, 

gummifabriken Tretorn, som var världsledande på gummistövlar, galoscher och 

tennisbollar. Henry Dunker var gift med Gerda som hade ett genuint kulturintresse. 

Paret fick inga barn och vid sin bortgång valde Henry att donera hela sin 

förmögenhet till Helsingborgs stad. Den danske arkitekten Kim Utzon vann 

arkitekttävlingen som utlystes 1997. Temat var ”Staden vid havet” och Utzon ritade 

Dunkers kulturhus som en medeltida borg.

Dunkers kulturhus påminner mig själv om första dagen jag började gå i skolan här i 

Sverige. Som ny i Sverige gick jag runt i Helsingborg och jag tyckte om denna 

byggnad mest. Jag fick lära känna nya människor. Där fick jag se och lära mig saker 

som jag inte lärde mig i Serbien och därför valde jag att skriva om Dunkers 

kulturhus.
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Mi baba - Zimrita Murina (Arli-romani)

Akaja akate romni tani but važno maje. Sebepi so oj araklja gajlja mandar 

ked ijum lje tikni. Oj cerdža man odova so hijum akana. Oj tani mi baba, 

vičinipe Zimrita hem isila 61 berš. Oj isila 5 čhave. 4 čhaja hem jekh čhavo. 

O čhaja tane ko rom a o čhavo ženisalo. On sa isiljen pe familjije. Oj živini ki 

Srbija. Adžahare so vacerdža maj ando okova so nakhlja ko po dživdipe 

nesvesno sikavdža man but lekcije ko zivoti, hem ulji maj primer, sose me 

mangava jekh dive te ovav sar olate. Oj tani džiko koro kaste but 

verujinava hem kas najviše mangava. Mi baba tani mo sa.

Min förebild - min farmor

Den här kvinnan är jätteviktigt för mig. För att hon tog hand om mig när 

jag var liten. Hon har bidragit till den jag är nu. Hon är min farmor, hon 

heter Zimrita. 

Hon är 61 år gammal och har 5 barn. Fyra döttrar och en son. Alla är gifta 

och har barn. Hon bor i Serbien. 

Genom att berätta vad hon fick gå igenom i livet, lärde hon mig omedvetet 

många lärdomar i livet och blev min förbild som jag vill efterlikna.

Hon är någon jag litar på, någon jag älskar mest. Min farmor är mitt allt.



34

©2018 Malmö Ungdomscentral

Syftet med projektet är att lyfta romska ungdomar och samtidigt främja olika varieteter av romani chib.

 

Malmö Ungdomscentral


