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Indledning

I det tidlige forår 1911 ankom en familie af 
omrejsende romaer (sigøjnere) til Nordjylland. 
Sommeren forud havde familien Demitri væ-
ret i Island, hvor de købte og solgte heste, gav 
forestillinger og flikkede kedler. Derefter var de 
rejst til Norge, hvorfra de ankom til Danmark. 
Musiklæreren og folkemindeindsamleren Johan 
Miskow mødte dem på markedspladsen i Halv-
rimmen (ved Brovst). Her havde de opslået de-
res telte, bl.a. for at handle med heste. Miskow 
havde mødt familien før; de havde været i Dan-
mark flere gange siden slutningen af 1800-tal-
let. 

Familien Demitri var blandt de romaer/sigøj-
nere, der i anden halvdel af 1800-tallet var ud-
vandret fra Balkan og Ungarn og Rumænien til 
bl.a. Vest- og Nordeuropa. Romaernes vandrin-
ger kan ses som en lille del af den almindelige, 
store udvandring til andre lande i Europa og 
især til USA i den periode. En væsentlig til-
skyndelse til at begive sig af sted var håbet om 
at forbedre sine livsvilkår, og det gjaldt også 
romaerne. Nogle af dem kom til Skandinavien, 
bl.a. til Danmark. Ifølge avisreportager rejste de 
romaer, der fra tid til anden opholdt sig i Dan-
mark, ofte i grupper på 10-50 eller flere perso-
ner, i hestetrukne vogne – beboelsesvogne eller 
åbne vogne med telte.
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Familien Demitri
I årene 1913-34 skrev familien Demitri ca. 170 
breve til Johan Miskow. Brevene er afsendt fra 
Sverige, som familien blev udvist til i 1913. 
De befinder sig i Miskows arkiv i Dansk Folke-
mindesamling, og de er det vigtigste materiale 
til den følgende skildring af en omvandrende 
romafamilies tilværelse i 1910’erne og 20’erne. 
Gennem brevene møder man nogle mennesker, 
som ganske vist havde en anden levevis end 
det store flertal, men ligefuldt havde glæder og 
sorger, håb og mismod, kunne være beregnen-
de, føle venskab, nære ømhed, vrede, jalousi 
osv. 

Det er kun sjældent, at der er breve fra men-
nesker på randen af samfundet over så lang en 
periode som 20 år, og når de tilmed er analfa-
beter. Ingen af de tre familiemedlemmer, der 
stod for ’brevskrivningen’, skrev brevene selv, 
for de kunne næppe læse og i hvert fald ikke 
skrive. De breve de fik fra Miskow, er sand-
synligvis blevet læst højt for dem; deres egne 
breve blev nedskrevet af forskellige folk, som 
de sikkert i mange tilfælde betalte for at gøre 
det.1 

Familiens overhoved var den ca. 50-årige Rebek-
ka, enke efter Johan Demitri, der var død to år 
tidligere, i 1909, og lå begravet i Randers. Johan 
og Rebekka var oprindelig kommet fra Ungarn. 
De havde baggrund i Lovari- og Kalderash-grup-
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perne (navnene betyder henholdsvis heste-
handlere og kobberslagere). De havde to voksne 
sønner: Bersiko, der var i 30’erne og gift med 
Margunna, og Ruva i 20’erne, der levede sam-
men med den mere end 60 år gamle Babi. Det 
var Rebekka, Bersiko og Ruva, der brevvekslede 
med Miskow. Desuden var der to yngre sønner: 
Johan og Wenzel, og døtrene Sofi og Rose.2 

Familiens levevis var helt i tråd med de fore-
stillinger, folk flest havde om sigøjneres levevis 
og til en vis grad stadig har. De rejste omkring, 
især i sommerhalvåret, med en vogn trukket af 
én til to heste, med telte, sengetøj, kogegrej og 
andre ejendele. De handlede med heste, fortin-
nede kobbertøj i et vist omfang (brugen af kob-
bertøj var i tilbagegang), spåede og musicerede 
på markedspladser, og de boede i telt. Som deres 
levevis skilte sig ud fra de bonde- eller bysam-
fund de færdedes i, skilte også deres klædedragt 
og udseende sig ud. Og de talte et andet sprog, ro-
mani.3 De havde sort hår og brune øjne. Miskow 
har endog oplysninger om deres højde, deres 
fødders størrelse og deres såkaldte skal-indeks: 
forholdet mellem hovedets bredde og længde og 
højde, som han målte i 1911.4 Miskow var på det 
tidspunkt medarbejder ved omfattende fysiske 
opmålinger af forskellige befolkningsgrupper 
(antropometri), som Den antropologiske Komité, 
oprettet i 1904, havde sat i værk ud fra en an-
tagelse om, at der var en sammenhæng mellem 
livsvilkår og anatomisk bygning.5
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I sommeren 1911 rejste Miskow rundt med fami-
lien i 14 dage og tog del i deres dagligliv, som han 
giver enkelte glimt af.6 Rebekka skildrer han som 
en klog kvinde, der bl.a. havde betydelig indsigt i 
myndighedernes tankegang og havde en udviklet 

Fra venstre: Ruva, Miskow, Sofi, Wenzel, Rebekka, Bersiko og Margunna. Billedet 
er taget 1911-12. Fotografen ukendt.
Ruva og Bersiko er klædt, som det efterhånden var blevet typisk for romaer, nemlig 
nogenlunde efter samtidens skik (deres skæg er noget større), mens kvinderne bærer 
de store skørter og smykker, som man forventer af sigøjnerkvinder. Gifte kvinder 
bærer hovedtørklæde. At Sofi er ugift, ses af at hun ikke bærer tørklæde. 
Alle tre kvinder har forklæde – et traditionelt klædningsstykke. Kvinden skaffer ma-
den og tilbereder den. Maden skal være (rituelt) ren. Forklædet, der dækker kvin-
dernes tøj neden for midjen, skal beskytte maden mod forurening fra skørtet, der er 
blevet snavset af at berøre den nederste del af kvindens krop. Det er lige omvendt hos 
ikke-romaer, hvor forklædet skal beskytte tøjet mod snavs fra tilberedelse af maden. 
Om familien her har efterlevet renhedsforskriften, er ikke til at sige.
Rebekka har en pibe i munden og en æske tændstikker i hænderne. Flere avisre-
portager om de omrejsende sigøjnere beretter indgående om de pibe-, cigar- eller 
cigaretrygende kvinder og børn. 
(Dansk Folkemindesamling, bnr. 3863. Nationalmuseet neg. 88669)
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retfærdighedssans. Den kunne fx give sig udslag 
i at få sønnerne til at omgøre en handel, hvis den 
anden part følte sig snydt, og hun mente, at den-
ne havde retten på sin side. Sønnernes hestehan-
del var et væsentligt bidrag til husholdningen. 
Johan var en dygtig violinspiller; af og til spillede 
han og Miskow for unge, der kom til teltene om 
aftenen. Kvinderne har handlet med forskellige 
småting, ellers var det deres opgave at lave mad 
og rejse teltene. Om Babi, Ruvas samlever, skriver 
Miskow, at hun bidrog til husholdningen med 
at spå og sælge prospektkort, sølvting og perler, 
ting, som hun havde købt, men af og til glemte 
at betale for. Hun stjal også en høne i ny og næ 
eller lidt brænde.

Rebekka kom dårligt ud af det med den mere 
end 10 år ældre Babi. Efter at have mistet fire 
børn havde Babi forladt sin syge mand og havde 
fået fat i den ca. 40 år yngre Ruva. De var aldrig 
blevet gift. Rebekka mente ifølge Miskow, at Babi 
måtte have forhekset ham. 

Miskow, romaernes selvbestaltede talsmand
Johan Miskow blev født i 1862 i Kerteminde, 
hvor faderen var manufakturhandler. Familien 
flyttede til København, da han var ni år gam-
mel. Siden blev han student fra Borgerdydsko-
len på Christianshavn. Han begyndte på læge-
studiet, men standsede snart på grund af sit 
helbred, svage lunger. I de følgende år virkede 
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han som timelærer ved real- og landsbyskoler 
og indimellem som huslærer på herregårde. 
I nogle år drev han en privatskole i Brovst i 
Thy, men opgav den i 1910 og flyttede et par 
år senere til Aabybro i Vendsyssel. Her levede 
han af at undervise i musik, lidt småhandel 
og forfattervirksomhed. Var medarbejder ved 
Den antropologiske Komités opmålinger 1908-
1912. Fra 1929 til sin død i 1937 havde han en 
fribolig på ”Hospitalet” i Randers. Biografisk 
leksikon, som disse oplysninger er taget fra, 
omtaler Miskows interesse for at samle oplys-
ning om de ”af øvrigheden forfulgte ... af si-
gøjnerafstamning”, der fra tid til anden søgte 
ophold i Danmark. Han får følgende skudsmål: 
”M. var i sin ydre optræden noget tilbagehol-
dende, men han var for sigøjnerne i Danmark 
en fanatisk ven og kammerat, altid rørende 
hjælpsom i råd og dåd.”7 

Broderen, komponisten Sextus Miskow, ud-
taler om Johan i 1923 ”…at han slet ikke er læ-
rer. Han fusker lidt i musikundervisning, det er 
alt, hvad han har med lærergerning at bestille. 
Oprindelig er han stud.med., men under vo-
lontørårene opgav han medicinen pga. et noget 
svageligt helbred, som han endnu må trækkes 
med. Han ejer et lille hus i Aabybro og lever af 
småhandel med tobak og konfiturer – så vidt 
jeg ved, thi han er et stort stykke af en særling 
– samt underviser lidt i violin og piano…”8
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Da Miskow mødte familien i foråret 1911, bo-
ede han som nævnt i Brovst, hvor han tidligere 
havde drevet en privatskole. Året efter flyttede 
han lidt østpå, til Aabybro. For Miskow var en 
væsentlig grund til ikke at fortsætte med at holde 
skole, at han ville have tid til at beskæftige sig 
med det, der interesserede ham mest: ”… så kan 
jeg rigtig give mig anthropometrien, folkeminder, 
zigeunere og musik i vold”.9 Netop hans interesse 
for sigøjnerne havde også gjort det vanskeligt for 
ham at komme til at undervise, for der var indfly-
delsesrige folk i Brovst, der ikke så med sympati 
på, at han kom sammen med sigøjnere. Bogstave-
ligt talt med vold og magt forsøgte de at hindre 
ham i at mødes med familien Demitri i Halvrim-
men. Således erindrer Miskow det i et brev til 
Folkemindesamlingen mange år senere. ”…Hvad 
[NN] angår, så boede han i Broust og regerede 
hele byen dengang, også min lille privatskole. Da 
sigøjnerne kom, brød jeg af for en tid og tilbød at 
lade en lærer træde til. Imidlertid krævede man 
en nærmere forklaring. Da [NN] umulig kunne 
forstå mine tanker – de havde lokket mig i et bag-
hold – spærrede han døren for mig – jeg måtte 
springe ud ad vinduet til sigøjnerne. Det skete i 
Halvrimmen…”10 

Fra tid til anden samlede Miskow oplysninger 
ind til Folkemindesamlingen om forskellige 
’traditionsbærende’ personer og om omrejsende 
grupper. Han besøgte og brevvekslede med ”rej-
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sende”, der rejste omkring i Danmark i bebo-
elsesvogne og havde deres udkomme bl.a. som 
skærslippere, ved cirkusforestillinger og tivoli-
virksomhed. Miskow nærede stor interesse for 
deres levevis.11 

Blandt de omrejsende stod de udenlandske 
romaer hans hjerte særlig nær. Hans arkiv i Fol-

Dette portræt af Johan Miskow sendte hans bror, komponisten Sextus Miskow, i 
1923 til redaktøren af Dansk Biografisk Haandleksikon sammen med nogle kom-
mentarer om broderen, som redaktøren havde bedt om. Sextus Miskow havde lånt 
billedet af deres søster og bad om endelig at få det retur.

Om Johan Miskows forhold til sigøjnerne skriver leksikonet: ”Hans hovedinte-
resse er de omrejsende sigøjnerfamilier, som endnu træffes hist og her i landet. Han 
kender dem alle personligt og har arbejdet mellem  dem som lærer og missionær...” 
I 1923 var der ingen udenlandske omrejsende sigøjnere tilbage i Danmark, så de ”si-
gøjnere”, teksten omtaler, må være de indenlandske ”rejsende”, et antal omrejsende 
familier der nedstammede fra gamle, tyske omvandrende familier.
(Ukendt fotograf. Scannet fra Dansk Biografisk Haandleksikon)
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kemindesamlingen afslører, at han var meget 
engageret i romaernes ve og vel – og også at de 
pirrede hans nysgerrighed og gav næring til en 
ambition om at fremstå som specielt kyndig, ja 
som ekspert på sigøjnere. 

Miskow opfattede sig selv som en nødvendig 
indsamler og formidler af oplysninger om sigøj-
nere. Hans store interesse for sigøjnerne driver 
ham, skriver han, uanset at han efter sin egen 
mening ikke har let ved at skrive. Han ser det 
som sin store opgave at oplyse befolkningen 
om sigøjnere, ”... fordi ingen anden ved, hvad 
jeg ved, synes jeg, det er en skam, at man her i 
Danmark ikke har minder om mit folk. – Derfor 
må jeg fortælle…” Og flere år senere: ”... det 
vil have betydning for almindelig oplysning i 
fremtiden, at sigøjnerne og undertegnede virke-
lig engang har eksisteret.”12

På et tidspunkt ville han søge universitets-
midler til en rejse for at studere sigøjnerne en 
sidste gang. Folk vidste ganske enkelt for lidt 
om dem, og det de fik at vide, var forkert: ”... 
Med lidt midler går det bedre end uden, og der 
er jo ingen anden i hele landet til det. Man har 
jo intet haft om dette folk, før jeg samlede, uden 
en enkelt brok og overdrevne forestillinger....”13 
Den opfattelse af oplysningens tilstand ændre-
de Miskow aldrig. Det har givet haft betydning 
for hans negative vurdering, at han ofte, som det 
fremgår af flere breve til Folkemindesamlingen, 
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St. St. Blicher skrev om kæltringer eller natmandsfolk, fx i fortællingen ”Kjeltring-
liv” (1829) – han skrev ikke om tatere (udenlandske sigøjnere). Adskillige i Blichers 
samtid og eftertid opfattede dog hans skildring som én, der handlede om et virkeligt 
møde mellem ham og nogle tatere, og forvekslede således kæltringer med tatere. 
Det gjaldt bl.a. Carit Etlar (fx i ”Gøngehøvdingen”, 1853). Det gjaldt åbenbart også 
Miskow, der nævner, at Blicher og Carit Etlar ikke kender romani-sproget. 
”Kjeltringliv” inspirerede maleren Christian Dalsgaard til at male et billede: ”St. St. 
Blicher på heden i samtale med tatere” (1866). 
Blicher med gevær, jagttaske og jagthund og billedets baggrund får en til at tæn-
ke på indledningen i hans novelle ”Hosekræmmeren”, der udkom samme år som 
”Kjeltringliv”: "Stundom, når jeg har vandret ret ude i den store alhede, hvor jeg kun 
har haft den brune lyng omkring mig og den blå himmel over mig; …" 
”Taterne” på billedet er nærmest fremstillet som hedens oprindelige folk eller i hvert 
fald som børn af heden.
(Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg slot)
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fik noget retur, han havde skrevet om sigøjner-
ne, fx en artikel til en avis, et filmmanuskript 
eller et foredrag til radioen: ”… Jeg har prøvet 
at holde endnu et foredrag i radioen, men fik 
det tilbage… Her i Danmark tror man kun på 
Blicher og Carit Etlar, og andet dur ikke. Ingen 
af dem kendte et eneste romani-ord, eller har 
været i deres telt eller vogn…”.14

I andre sammenhænge har Miskow dog kunnet 
bringe sin viden videre. I hans arkiv i Folke-
mindesamlingen finder man mange vidnesbyrd 
om hans aktive engagement i sigøjnernes liv 
og vilkår. Han brevvekslede med sekretæren i 
the Gypsy Lore Society (GLS) i England. GLS, 
der stadig eksisterer, var en forening, der skulle 
fremme viden om sigøjnernes sæder, skikke og 
levevis, mens der endnu var tid. GLS forven-
tede, at sigøjnerne som en gruppe med særegne 
kulturelle træk snart ville bukke under. Miskow 
skrev artikler til GLS’ tidsskrift Journal of the 
Gypsy Lore Society og til andre tidsskrifter som 
fx sprog- og litteraturtidsskriftet Danske Studier 
og det populærvidenskabelige tidsskrift, Verden 
og Vi. Han brevvekslede med forskellige menne-
sker, der på grund af velvilje, nysgerrighed eller 
i embeds medfør interesserede sig for de uden-
landske, omrejsende sigøjnere. Han prøvede at 
få en udveksling af oplysninger i gang med folk, 
som han antog kunne vide noget om dem, fx 
Jeppe Aakjær. Aakjærs harme på socialt dårligt 
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stillede menneskers vegne kan have inspireret 
Miskow til at skrive til ham. Miskow korrespon-
derede også med omstrejfermissionen i Oslo og 
med sigøjnermissionen i Berlin, hvor han havde 
søgt om og fået ophold i december 1910 for at 
deltage i missionens undervisning af sigøjner-
børn. Ifølge et prøjsisk direktiv 1906 skulle si-
gøjnerne for at få tilladelse til at rejse omkring 
og handle, bl.a. være fastboende og sørge for at 
deres børn gik i skole.15 Miskow hjalp børnene 
med lektielæsning og deltog også i missionens 
familiebesøg. 

Først og fremmest viser Miskows optagethed 
af sigøjnerne sig i hans brevveksling med nogle 
af de omrejsende romaer og her frem for alt med 
familien Demitri. 

Interessen for romaernes oprindelse
Gennem tiden er romaerne blevet benævnt 
”gypsies”, ”Zigeuner”, ”gitanos”, ”tatere” osv. 
Benævnelsen ”gypsy” stammer fra, at nogle af 
de første omvandrende grupper, der kom til 
det centrale og vestlige Europa, hævdede, at de 
kom fra ”Lille-Ægypten”. ”Zigeuner", sigøjne-
re, tsiganes, gitanos kommer af græsk athinga-
noi, der var navnet på en kættersk sekt i det 
byzantinske rige. Dem blev sigøjnerne blandet 
sammen med, fordi begge grupper fik rygte for 
spådomskunst og udøvelse af trolddom. ”Tater” 
menes at være afledt af tatar, et tyrkisktalende 
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folk i det sydlige Rusland, som romaerne blev 
forvekslet med.16

I brevene omtaler familien Demitri sig selv og 
andre i gruppen som sigøjnere – det som omver-
denen kaldte dem. Indbyrdes var de rom (mand) 
og romni (kvinde, kone). De omtales som roma, 
romaer i denne bog, men som sigøjnere når 
synsvinklen er det omgivende samfunds.

Interessen for at identificere og gruppere roma-
erne for at ’få styr’ på dem har gennem århund-
rederne været levende hos statslige myndighe-
der, blandt forskere og folk i øvrigt. 

Flere forskere antager, at romaerne udvan-
drede fra et sted i Indien engang i 1000-tallet 
og dukkede op på Balkan, og at en del af dem 
nogle hundrede år senere, i 1400-tallet, i større 
og mindre grupper udvandrede fra Balkan til 
det centrale og vestlige Europa.17 Mange af disse 
grupper skal i begyndelsen have fremstillet sig 
selv som pilgrimme. De fortalte fx, at de gjorde 
bod for at deres forfædre havde nægtet husly 
til den hellige familie, som var på flugt fra kong 
Herodes efter barnemordet i Betlehem. Faktisk 
synes de også at være blevet anerkendt som pil-
grimme, men det varede ikke længe. Efter nog-
le årtier blev de stort set alle steder beskyldt 
for de klassiske ’sigøjnerforbrydelser’, fx tyveri 
og bedrageri, som grund til forordninger mod 
dem, fordrivelser osv.18 Danmark kan være en 
illustration af dette forløb: I 1505 sendte den 




