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Djurdjevdan – Våren är redan här! (romsk högtid) 

Handledning för svenska som andraspråk 
av Carolina Ahnhem och Viveca Öste 

Avnr: 11223tv 5 
 
OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet från AV-media och på långlån! 
Se även Generell handledning för svenska som andraspråk. 

Svårighetsgrad  

Denna film kan ses av barn som befinner sig på nybörjarnivå i sin andraspråksutveckling om man i 
klassen arbetar med förförståelse. För att kunna följa med i berättelsen utan förarbete av filmen, 
krävs det att man nått en bit in på mellannivå i sin andraspråksutveckling.  

Innehåll 

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 sig för att fira 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.  
Senare på dagen inhandlas det viktigaste av allt – lammet. Det grillas och är huvudrätt vid 
festmåltiden. Musikgruppen Safirerna spelar på en fest ute i vårgrönskan. Semir och hans familj 
deltar vid festen. Senare på kvällen följer vi familjens firande i hemmet. 

Tidkod Programinslag 

00.0 Vinjett. Hemma. Samir står och tittar ut från balkongen. Samir dansar breakdance.  
Familjen städar. Samir presenterar sig. ”Mina föräldrar är födda i Jugoslavien och jag är 
född här i Göteborg.” 

03.00  På marknad med familjen. Saker säljs, till exempel glas, lampor, porslin och kläder. 
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.” 
05.00 Med pappa och lillebror i köttaffären där de köper lamm.  
05.45 I skogen med pappa och lillebror. De plockar vitsippor och klipper kvistar från träd.. ”Vi 

romer firar Djurdjevdan för våren och sommaren är på väg.” 
06.40  Samir: ”Vi lägger kvistarna på tavlor och saker.”  
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. ”Källvattnet droppar vi runtom i 
huset. Det betyder lycka. 

08.25  Mamma badar Samir och hans lillebror i badkaret. I vattnet ligger kvistar. ”Man gör sig 
fin för Djurdjevdan.” 

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. Människor dansar, skrattar och pratar. 
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11.45 Det färdiga lammet skärs upp inne. ”Så går vi till släktingar och dom kommer till oss och 
vi går till andra.” Så äter de lammet vid ett bord i köket. 

12.30 Kvinnorna och Samir dansar. Det har blivit mörkt ute, men inne fortsätter festen. 

Förförståelse 

Den romska högtiden Djurdjevdan firas för att hylla vårens och sommarens ankomst. Programmet är 
därför lämpligt att visa på våren. 
 
Innan filmen visas, fråga eleverna: Hur vet man att våren kommit? 
 
För att skapa engagemang: Be eleverna fundera över vad Semir och hans familj gör med vattnet 
som de hämtat i sjön. 

Centrala begrepp  

Lycka: Sagor slutar ofta med ”…och så levde de lyckliga i alla sina dagar.”. Vad menas med det? 
Hur känns det i kroppen när man är lycklig? 
 
Nytt: Be eleverna berätta om något nytt de har. Be dem berätta om de har något gammalt de tycker 
speciellt mycket om. 
 
Rent: Tänk på rent. Hur känns det? 
 Hur ser det ut? 
 Hur smakar det? 
 Hur luktar det? 
Samla ord och beskrivningar som kommer fram på t ex blädderblocksblad.  
 
Titta på programmet! 

Återberättande 

Hur förbereder sig familjen inför Djurdjevdan? 

Språkutvecklande uppgifter 

Gå ut tillsammans i naturen och samla vårtecken. 
 
Skriv dikter utifrån de idéer som kom fram när ni diskuterade begreppet rent. 
 
Pojkarna i filmen badar med blommor som flyter i vattnet. Gör en egen damm i en stor glasskål, 
gärna med blå glasstenar i botten. Låt eleverna göra egna vårblommor av flytlera som får flyta i 
skålen. 
 
Fotografera varje elev med en digitalkamera, eller låt dem ta med sig egna porträttbilder. Pressa 
och torka vårblommor och skira blad de plockat. Låt dem sedan rama in sitt porträtt med de 
torkade växterna och avluta med att laminera porträttavlorna. 
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Fakta 

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 den 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 har 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 
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dag. 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 
tio år. På de större festplatserna kan man ibland se 10–12 lamm som roteras över eldarna. När de 
börjar bli färdiga har folk samlats 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. 
 
Faktabakgrund: Nicholas Waller/Världskulturmuseet 


