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Djurdjevdan – Våren är redan här! (romsk högtid) 

AV-nummer: 11223tv5 
 
Djurdjevdan är en högtid som firas av romer från före detta Jugoslavien. Djurdjevdan firas den 6 maj varje år. 
Det är en traditionell fest där man firar att solen och våren har kommit. Vi får följa Semir, 9 år, när han 
förbereder inför och firar Djurdjevdan tillsammans med sin familj. Inför festen ska det städas, pyntas och 
handlas nya kläder. Allt ska vara nytt och rent. Semir, hans bror och pappa plockar kvistar ute i naturen som 
de pryder lägenheten med. De hämtar ”källvatten” (i det här fallet – vatten från Bergsjön) som de stänker på 
möbler och saker i hemmet. På morgonen badar barnen i badkaret som är fyllt med kvistar och blommor. 
Hans mamma häller källvattnet på dem för att de ska bli fina till Djurdjevdan. Senare på dagen inhandlas det 
viktigaste av allt – lammet. Det grillas och är huvudrätt vid festmåltiden. Musikgruppen Safirerna spelar på en 
fest ute i den svenska vårgrönskan. Semir och hans familj deltar vid festen. Senare på kvällen följer vi 
familjens firande i hemmet, tillsammans med den äldre generationen och andra släktingar. 

Tidkod Innehåll 

00.00 Vinjett. 
00.30 Hemma. Samir står och tittar ut från balkongen. Bilder på vitsippor. 
01.15 Samir dansar breakdance ute i gräset tillsammans med en kompis. Bild på hyreshus och gård. 

Familjen städar hemma. Samir sitter i en soffa och presenterar sig. ”Mina föräldrar är födda i 
Jugoslavien och jag är född här i Göteborg.”  

02.30 Familjen klär på sig och går ut och sätter sig i bilen. ”Vi ska gå ut och köpa kläder och så ska vi 
handla mat.” 

03.00 På marknad med familjen. Bilder på saker som säljs, till exempel glas, lampor, porslin och kläder. 
Familjen går runt och pratar och tittar på det som finns. Samir provar en tröja. 

04.10 Hemma igen. Samir packar upp ett par gymnastikskor. ”Det bästa med Djurdjevdan för mig är att 
man får nya kläder och barnen får välja hur fina dom ska vara.” Familjen sitter med farmor och farfar 
i en soffgrupp. Barnen packar upp kläder.  

05.00 Med pappa och lillebror i köttaffären där de köper lamm. De tar hem ett helt stycke lammkött i en 
stor påse. 

05.35 Samir: ”Vi brukar gå ut och hämta blommor och kvistar och vi brukar bada med dem.” 
05.45 I skogen med pappa och lillebror. De plockar vitsippor och andra blommor. ”Vi romer firar 

Djurdjevdan för våren och sommaren är på väg.” De klipper kvistar från träd. 
06.40 Samir: ”Vi lägger kvistarna på tavlor och saker.” Pappa och bröderna placerar ut kvistarna vid tavlor 

och fäster dem på andra saker runtom i hemmet. 
07.30 Samir, pappa och lillebror på en liten klippa vid vattnet. De hämtar rent vatten – källvatten – i en 

glasburk som de sätter blommorna i. 
07.50 Samir: ”Källvattnet droppar vi runtom i huset. Det betyder för romerna lycka.” Pojkarna går runt 

hemma och skvätter ut droppar med vatten. 
08.25 Mamma badar Samir och hans lillebror i badkaret. I vattnet ligger kvistar. ”Man gör sig fin för 

Djurdjevdan.” 
08.55 En man skär upp lammköttet och Samir ser på. 
09.30 Djurdjevdan den 6 maj. Familjen hälsar på släktingar. ”Så dricker papporna och mammorna kaffe så 

att dom blir pigga.” 
10.10 Ett lamm grillas ute. En flicka dansar och musikgruppen Safirerna spelar och sjunger. Samirs familj 

kommer till festen och hälsar på de andra festdeltagarna. Människor dansar, skrattar och pratar. 
11.45 Det färdiga lammet skärs upp inne. ”Så går vi till släktingar och där borta äter vi middag och dom 

kommer till oss och vi går till andra.” De sitter och äter lammet kring ett bord i köket.  
12.30 Kvinnorna och Samir dansar hemma hand i hand. Männen sitter i soffan. Bild in genom fönstret. Det 

är mörkt ute, men inne skiner det ljust på de dansande. 
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Djurdjevdan – faktabakgrund 

Vad är djurdjevdan och vem firar det? 

Romerna från det forna Jugoslavien firar Djurdjevdan för att fira vårens och sommarens ankomst. Det är en 
tid för glädje och gemenskap, musik och dans och det ska helst firas ute i det gröna. Det är en högtid som 
har funnits i många generationer, men ingen vet säkert när romerna började fira Djurdjevdan, eftersom deras 
historia förs vidare främst genom den muntliga traditionen. 
Det är tydligt att Djurdjevdan har drag från andra kulturer. Det är kanske just delvis på grund av den 
berättande traditionen som Balkanromerna har lyckats omskapa andra kulturers traditioner till sina egna. För 
trots allt så är Djurdjevdan ändå något unikt just för romerna. 
Detaljer kring ursprung är inte så viktiga och berättelser förändras och anpassas efter behov och genom 
åren. 
Balkanländerna har erövrats och influerats av olika kulturer under en lång period. Ortodox kristendom har 
varit en av de ledande religionerna i området sedan 1200-talet. Det är den största religionen i Serbien. 
Andra stora religioner har också funnits länge i Balkan, som katolicism i Kroatien och islam i Bosnien och 
Makedonien. Romerna har anpassat sig till olika religioner och kulturer beroende på var de bosatte sig, 
samtidigt har de behållit sina egna traditioner och sitt eget språk. 
Själva ordet Djurdjevdan är ett serbokroatisktbosniskt ord, som betyder ”Georgs (Görans) dag”. Men 
Djurdjevdan kallas även för Erdelezi bland vissa romer. Denna benämning kommer från Turkiet. Turkisk 
kontroll över Balkan upprättades genom det Osmanska riket på 1400-talet och därmed fick de turkiska 
sederna också inflytande över lokala traditioner. 
Hidirellez är det turkiska vårfirandet, som starkt influerat romernas vår- och sommarfest. I Hidirellez finns 
förnyelseritualer, som till exempel inköp av nya kläder och noggrann städning av huset, precis som under 
Djurdjevdan. För romerna är detta symboler för förnyelse och renhet. För turkarna innebär det snarare en 
förhoppning om att få besök av det muslimska helgonet Hizir. 
Symbolerna och traditionerna i och kring Djurdjevdan kan tänkas komma från den serbisk ortodoxa, islamiska 
eller hinduiska kulturen. Det heliga vattnet som symbol för själsligt renande finns representerat i flera 
kulturer, liksom lammet som symbol för oskuld. Ägg förekommer också och förknippas med livets början. 
Även naturens grönska har betydelse som förnyelse och fruktbarhet. Alla dessa symboler används i den 
romska Djurdjevdan. 
Traditioner skiljer sig åt beroende på var man kommer ifrån i Balkan och det gäller även för romer. Därför firar 
man Djurdjevdan på olika sätt, beroende på ursprung. Det finns förstås också mycket gemensamt. Romer 
talar olika dialekter, men det är ändå samma språk. Romer har olika religioner, men ändå gemensamma 
traditioner. För romer, spelar inte religion någon roll när man firar Djurdjevdan. Det viktigaste är att behålla 
traditionen. 

När firas Djurdjevdan? 

Djurdjevdan firas officiellt den 6 maj. Det är Sankt Görans dag enligt gregorianska kalendern och det är 
samma dag som Hidirellez i Turkiet. För romerna är det just den 6 maj som är den gemensamma dagen för 
hela Balkan, dock finns det lokala skillnader även här. I Makedonien, till exempel, firar man Djurdjevdan flera 
dagar i rad. Man börjar med förberedelser den 5 maj och slutar firandet den 9 maj, som för dem är den 
viktigaste dagen. Då samlas man i stora grönområden för picknick med mat och musik. Man går också runt 
och besöker alla vänner och släktingar denna dag. 
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Varför firas Djurdjevdan? 

Anledningen till att fira Djurdjevdan är kanske först och främst för att umgås med släkt, vänner och andra 
romer. Förr i tiden reste romerna med häst och vagn. De reste till olika ställen beroende på vart deras arbete 
behövdes. Oftast hade man ett vinterställe och ett sommarställe. Det fanns de som bodde i hus, som man 
gör idag, men det fanns också många som bodde i tält. Då var det förstås lättast att flytta under sommaren. 
Det sägs att när alla kom resande från olika håll, bestämde man träff med släkt och vänner vid en passande 
mötesplats, där man kunde umgås en dag innan man drog vidare. Det var just vid denna tid då Sankt 
Görans dag och Hidirellez inträffar, och så småningom kopplades dessa högtider ihop med romernas 
tradition att samlas någon gång under försommaren. 
Djurdjevdan firas i förhoppning om lycka och välsignelse för alla under årets gång och för glädjen över att 
solen åter värmer. 

Hur firas Djurdjevdan? 

Djurdjevdan firas med mycket mat, musik och dans. Men innan festen kan börja, är det mycket förberedelser 
som skall klaras av. Man börjar med en storstädning. Allt ska vara rent av båda praktiska och rituella skäl. Det 
är självklart att man vill att huset är städat för alla kommande besök, men städningen har också en rituell 
betydelse för att hemmet ska bli rent i en närmast religiös mening. Även om Djurdjevdan inte är specifikt 
bunden till religion, så är renlighet i moralisk eller själslig bemärkelse en prioritet för romer under 
Djurdjevdan. 
Den 5 eller 6 maj, innan dagens festligheter, ska man bada eller åtminstone tvätta händer och ansikte. Det 
ska helst göras med källvatten eller något annat vatten som anses vara speciellt renande, som till exempel 
vigvatten från kyrkan. Man kan fylla en skål eller en plastflaska med det renade vattnet för att använda 
hemma om man har långt till en sjö eller källa. 
En anledning till att det är viktigt att tvätta ansikte och händer, är att man skall äta festmat. 
Mat är visserligen även normalt kopplat till renhet, men om man inte utför renlighetsritualerna korrekt, kan 
den bli ”smutsig” och det bringar olycka. Händerna är extra viktiga att tvätta, då de har en 
övergångsfunktion, det vill säga de används både för ”rena” och ”smutsiga” handlingar. När man skall utföra 
något som till exempel matlagning är det viktigt att tvätta dem, både i rituell och i fysisk bemärkelse. 
När man hämtar källvattnet eller om man badar direkt i en sjö eller bäck, har man ofta med sig ett ljus som 
man tänder och placerar på något som flyter, till exempel en kartongbit. Sedan sätter man ut det i vattnet 
med en bön eller önskning och låter vattnet bära bort det. Det sägs att denna gamla tradition kommer från 
Indien, varifrån romerna också härstammar. Romernas språk, romani chib, är släkt med det språk och 
dialekt man talar i Punjab i norra Indien. 
En annan populär sed för Djurdjevdan är att dekorera hemmen med kvistar och löv. Det är en symbol som 
kan tolkas som bärare av fruktbarhet, framgång, förnyelse och lycka till huset. 
Om man bor i hus kan man hänga det gröna längs stuprännorna och bor man i lägenhet sätter man upp 
kvistarna runt fönster eller tavlor. Det är ett sätt att välkomna inte bara den varma säsongen, utan också alla 
förbipasserande. 
Lammet är en central del av Djurdjevdanfirandet. Lamm som festmat i Balkanländerna är överhuvudtaget 
väldigt vanligt, men för romerna är det mer än bara mat på bordet. Lammet är symbol för oskuld och därmed 
också renlighet. Det är dyrt att köpa ett lamm, ibland är man tvungen att låna pengar för att bekosta inköpet. 
Detta förstärker ytterligare lammets värde som nyckelsymbol vid högtiden. 
I gryningen den 6 maj är det dags att förbereda lammet. I forna Jugoslavien, slaktas lammet rituellt vid husets 
ingång. Genom att låta blodet rinna ned över tröskeln försäkrar man sig om lycka och god hälsa för hela 
familjen under det kommande året. I Sverige får man inte slakta djur på det viset, så här köper man istället ett 
färdigslaktat lamm. 
Efter slakten ska lammet grillas. I forna Jugoslavien tillagas lammet oftast utanför varje hus eller gemensamt i 
kvarteret eller i byn. Till vissa festplatser återkommer folk varje år och då vet man i förväg att det kommer att 
bli mycket folk, men det är inte alla fester som planeras. 
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En fest kan börja med bara ett par familjer eller grannar, för att så småningom locka till sig fler och fler 
festdeltagare. 
Runt om i Göteborg och i andra städer i Sverige har Djurdjevdan eller Erdelezi firats stort i ungefär 10 år. På 
de större festplatserna kan man ibland se 10 –12 lamm som roteras över eldarna. När de börjar bli färdiga 
har folk samlat för att äta, dricka, sjunga och dansa. Musik och dans är viktiga ingredienser i Djurdjevdan. 
Det ger möjligheten för folk att uttrycka sin glädje och dela den med andra i sin omgivning. Musiken och 
dansen pågår tills ingen orkar längre… och det brukar bli långt in på kvällen. 
Författare till faktabakgrunden: Nicholas Waller/Världskulturmuseet 

Frågor att diskutera efter programmet 

• Vad tycker du verkar vara det bästa med högtiden? Varför? 
• Finns det delar av högtiden som du känner igen från någon annan högtid? Vad då? 
• Vad tycker du verkar vara den viktigaste delen av högtiden? 
• Finns det delar av högtiden som är svåra att förstå? Vilka? 
• Varför tror du att högtiden är så viktig för dem som firar den? 
• Under högtiden förkommer en hel del symboler? Varför tror du att det är så? Vilka kommer du ihåg? 
• Skulle du vilja vara med och fira den här högtiden? Varför? Varför inte? 
• Om du skulle skapa en egen högtid – hur skulle den se ut och varför? 
 


