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Två gånger rymde 

 

 

 

Veijo Baltzar från folkskolan och for med sina 

stamfränder på färder i norra Finland. Han 

minns särskilt den bistra vinter då färden gick 

genom gledbyderna i Kuusamotrakten.  

Hur ändlös föreföll inte vägen genom 

skogarna! Den torra snön skrek under 

medarna. Det var fruktansvärt kallt. Och långt 

mellan gårdarna.  

För en liten zigenarpojke var det ändå något 

av ett äventyr, säger Veijo Baltzar, som nu är 

26 år och bor i Helsingfors. Han är de fem 

tusen finländska zigenarnas förste författare.  

- Det var ett stort zigenarfölje med många 

hästar, säger han. Karlarna bytte hästar i 

byarna. Kvinnorna spådde. Det var liv och 

rörelse. Och så slapp man skolan den vintern.  

Först som vuxen började jag tänka igenom 

allt. Vidden av det elände som präglar 

zigenarnas tillvaro i det finländska samhället 

stod plötsligt klart för mig. Så småningom 

började jag skriva.  

Baltzars första bok kom ut på Tammis förlag 

före julen, och upplagan blev snabbt slutsåld. 

Kritikerna fann boken angelägen som 

väckarklocka – för första gången är det en 

zigenare som inifrån berättar om hur de själva 

upplever sin situation. Men man har också 

påtalat vissa litterära brister i boken.  

Nu överväger Söderströms förlag att ge ut 

boken på svenska i höst.  

Veijo Baltzar är född i Kuopiotrakten. I 

Stockholm arbetade han ett och ett halvt år 

på ett varuhus, men vantivdes med 

rutinjobbet. Livet blev så opersonligt här och  

 

 

 

så enformigt: bara arbeta och sova. Dessutom 

jade han språksvårigheter.  

Nu är han författare på heltid.  

Som vuxen 

Har han inte märkt att han skulle ha blivit 

utsatt för någon egentlig diskriminering därför 

att han är zigenare. Själv tror han att detta 

beror på att han försöker anpassa sig till 

samhället. Men han gör det utan att förneka 

sitt ursprung.  

Det går lättare för de yngre att anpassa sig. 

För de äldre zigenarna är det ofta svårt att 

frigöra sig från alla band av seder, normer och 

särpräglade moralregler. Man får inte heller 

glömma det sociala trycket – fördomarna, 

misstänksamheten, de stängda förrarna.  

Zigenare finner mest förståelse hos 

intellektuella. Värre är det bland s.k. vanligt 

folk, tycker Baltzar.  

I mars ska han delta som observatör i 

Nordiska liberala ungdomsförbundets möte i 

Stockholm. Han hoppas då få träffa kollegan 

Katarina Taikon, som han hört så mycket om.  


