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Nevopan palla marro buttipa dran Frantzwagner kettanepa 

Vi återupptar utgivningen av Drabbrikan
Under det sista året på 80-talet stiftades föreningen Resandefolket. Den första resandeföreningen i Sverige. 
Föreningen hade sitt säte i Stockholm, men fick snabbt medlemmar från hela landet. Intresset var stort och 
under flera år var man de resandes enda representation bland det svenska etablissemanget. Som medlem i det 
dåvarande Nordiska Zigenarrådet deltog föreningen Resandefolkets företrädare vid många möten med svenska 
myndigheter. Ett omfattande och långvarigt engagemang bidrog till att vi resandes erkändes som nationell 
minoritet i Sverige år 2000. Då som en av de fem romska, eller romani-talande, grupperna som idag utgör 
minoriteten romer. 

Medlemsbladet Drabbrikan - tidningen
Föreningen Resandefolkets styrelse hade ett omfattande 
engagemang  i verka för att vi resande skulle få bättre möjligheter 
att bevara vår kultur och vårt språk. Drabbrikan består av fyra 
sidor, ett dubbelvikt A3-papper. Förstasidan pryds av noterna och 
texten ”sjunn pre miro tjavoar” - nedtecknad av Ralf Novak 
Rosengren, som då var okänd men idag är en mycket välkänd 
resandemusiker. På sidan två behandlas romani-språket och dess 
historia kort. Man får också veta varifrån namnet Drabbrikan 
härrör - från verbet drabbra/drabbla - som betyder läsa, men också 
att spå. På tredje sidan finner läsaren en mycket intressant artikel 
under rubriken - ” Johannes Faltin-Lindgren - en av mina 
resandeförfäder”. I artikeln får läsaren inblick i delar av Johannes 
Faltin-Lindgrens liv. Fjärde och sista sidan 
avslutas med en artikel om litteratur som 
handlar om resande, samt ett restips till 
Halländska Simlångsdalen. I Drabbrikan 
då omnämnd som - en välkänd 
resandetrakt. En bild från filmen ”folket i 
Simlångsdalen” från 1948 pryder denna 
sista sida. Filmen bygger på författaren 
Fredrik Ströms böcker som skrevs i början 
på 1900-talet och handlar om just resande 
i Halland. Medlemstidningen Drabbrikan 
utgavs endast i ett exemplar, år 1991.
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Nevopan     Nyheter

Möte med Språkrådet 

Den 10:e november deltog vi tillsammans flera andra 
av landets resandeorganisationer och ett antal 
privatpersoner vid ett möte med Språkrådet i 
Stockholm. De är myndigheten som har språkvård 
och minoritetsspråksfrågan inom sitt uppdrag. De är 
en del av Institutet för språk och folkminnen. 

I somras fick Språkrådet i uppdrag av regeringen att 
dokumentera svensk romani eller så kallad 
resanderomani för nutida och framtida bruk. 

Mötet syftade till att informera deltagarna om hur 
Språkrådet tänkt sig att uppdraget skulle genomföras. 
Inga resandes var involverade i från början. Detta trots 
att de i uppdraget klart och tydligt står att uppdraget 
ska genomföras i samråd med resandeorganisationer. 
Resultatet av hur man på Språkrådet tyckt och trott sig 
att uppdraget kunde genomföras blev ett i praktiken 
ogenomförbart projekt.  

Ett fåtal välvilliga resande med tillfällig tjänst hos 
myndigheten var då tänkta att anordna 

samtalsgrupper, bestående av 4-6 äldre resande. 
Detta på flera olika platser i Sverige. Deltagarna skulle 
sedan uppmanas att tala romani. De skulle uppmanas 
att tala om olika saker, t.ex. arbete, barndomen, 
skolgång etc. för att få spridning  på det språkliga 
innehållet. Samtidigt skulle allt spelas in. Resultatet 
skulle sen läggas i ett öppet arkiv som såväl resande 
själva som allmänheten skulle få tillgång till. 

Samtliga närvarande tackade nej till att delta i 
projektet. Vi menar att det inte går att genomföra. Vi 
inser vikten av att dokumentera vårt språk och 
välkomnar uppdraget. Men vi ser att Språkrådet 
tänker om och börjar om från början. Inte minst 
genom att ge oss resande delaktighet och inflytande 
redan från början. Och då bestämma hur sett sådant 
viktigt uppdraget kan och ska genomföras.

Remissinstans 

till kommissionen mot antiziganisms slut-
betänkande. Kommissionen som var en 
statlig utredning avslutades i juni i år. Dess 
slut-betänkande går runt på remiss och vi är 
en av remissinstanserna. Sista datum är den 
15:e december är vi i full färd med att skriva 
vårt svar. 

En märklig sak i sammanhanget är att vi har 
blivit uppmanade att utelämna stycke 5 i vårt 
remissvar. Det behandlar frågan om en 
romsk instutition. Just denna fråga har varit 
den mest centrala då kommissionen träffat 
oss och andra romska gruppers företrädare 
för diskussioner. Så varför regeringen nu 
handlat så är märkligt. En källa med 
mångårig erfarenhet av myndighetsarbete 
och remissvar runt olika utredningar säger 
sig tidigare aldrig stött på något liknande 
tidigare. Om det stämmer är det oroande. 
Vårt remissvar skickas ut till våra medlemmar 
samtidigt som det skickas till 
regeringskansliet.

Kulturrådet 

fick i år i uppdrag av 
regeringen att genomföra 
satsningar för att underlätta för 
romska kulturaktörer. Alltså ska 
det bli lättare för den som vill 
bedriva kulturverksamhet att 
kunna göra så. 

Vi fick erbjudandet att 
organisera tre temadagar på 
olika platser i Sverige. 
Dialogmöten där Kulturrådet 
berättar om olika bidrag och 

stöd. Vi berättar om den 
svensk-romska historien och 
vad det innebär att vara 
nationell minoritet. Fredagen 
den 2:a dec var vi i 
Helsingborg. Då uppträdde 
två av föreningens 
medlemmar och spelade sina 
tolkningar av  ”romano tchavo” 
och ”höstvindens visa”. 
Framträdandet var uppskattat. 
Vi hoppas på fler tillfällen att få 
se och höra de våra spela 
såväl traditionell som 
nykomponerad musik.
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SVTs Historieätarnas avsnitt om ”tattare” - antiziganism? 

Den 28:e november sändes SVTs populära program Historieätarna. Det annars mycket trevliga programmet var 
allt annat än trevligt. Idag levde man som på slutet av 1600-talet, under Hedvig Eleonoras tid. Erik Haag och 
Louise Lundgren skulle prova på livet som samtida personer inom de fyra stånden - adel, präster, borgare och 
bönder samt de som inte passade in i något stånd - ”Tattare”. Två lortiga och illa klädda personerna springer runt 
och både faller omkull och tappar byxorna - samtidigt kommer ordet ”Tattare” - och täcker hela TV-rutan. En 
kränkning utan dess like i modern tid. Men detta var bara början. Strax framträder historiker Annika Sandén. Hon 
förklarar begreppet ”tattare” ingående. Det är okej att säga ”tattare”, börjar hon. Det var det ordet som användes 
under 1600-talet. Sedan kommer en lång harang av både osanningar och kränkningar -  sådana som kan 
betecknas som antiziganism. Såvida Annika Sandén inte är helt okunnig i vad begreppet ”tattare” historiskt sett 
haft för innebörd. Hon berättar ingående att ”tattare” var såna 
som kommit lite utanför den etablerade bondebefolkningen. 
Man utmärkte sig genom sitt sätt att försörja sig - genom 
orena sysslor. Därav ville ingen befatta sig med ”tattare”. 
Detta stämmer inte alls överhuvudtaget.  

Efter programmets sändning höll vi ett extra styrelsemöte. Vi 
fördömde programmet och Sandéns uttalande via vår 
Facebook-sida. Detta uppmärksammades av såväl Svenska 
Dagbladet som Dagens Nyheter - som också skrev en artikel 
vars rubrik innehöll - ”anklagas för antiziganism”. Vi har sedan 
detta varit i kontakt med många människor. Då vi inom 
organisationen har medlemmar som verkar inom juridiken har vi 
hållit möten med dessa rörande hur vi ska bemöta SVTs 
kränkning. Vi har även varit i kontakt med ansvariga på SVT som 
beklagar det inträffade och som kommer att bjuda in oss till ett 
möte inom kort. Då för att diskutera vad SVT kan göra för att 
ställa tillrätta kränkningen av vårt folk. 

Styrelsen

SVTs kränkning av ”tattare” 
- resande 

En docent i historia uttalar sig i kränkande, missvisande 
och osanna ordalag cementerar uppfattningen om 
”tattare” som en social grupp. Istället för en etnisk grupp. 
Vilket vi är. Uppfattningen om ”tattare” som en social 
grupp har rötterna i 1900-talets rasbiologiska ideologi 
och allt vad den medförde. Det som gett 
folkmordsliknande följder för de resande i Sverige. Detta 
har alltså inget med 1600-talet att göra. Uttalanden från 
Annika Sandén kan inte betecknas som något annat än 
antingen okunskap eller ren och skär rasism mot oss 
resande. Det som heter antiziganism. Då staten nyss 
genomfört en statlig utredning under namnet 
Kommissionen mot antiziganism gör SVTs bemötande av 
kritiken ytterst oroande. 

Begreppet ”tattare” 

användes vid den första dokumentationen av romer, som 
vi sedan år 2000 och minoritetserkännandet officiellt 
benämns, i Stockholms stads tänkebok från 1512. Inte 
minst i lagar och förordningar framgår det tydligt att 
begreppen ”tattare” och sedermera ”zigenare” avsåg 
romer. Alltså våra förfäder. Under 1900-talets 
rasbiologiska era bestämde rasbiologerna att ”tattare” 
var en social grupp och en ”blandras” av ”zigenare” och 
svenskar. Delvis eftersom att de bar svenska namn, sedan 
generationer tillbaka. Man skilde sig också i utseende, 
kultur och språk från de då nyinvandrade kalderascha-
romerna, som invandrat via Ryssland och Finland från 
dagens Rumänien.

Skärmavbild från SVTs Historieätarna

Skärmavbild från dn.se

http://dn.se
http://dn.se
http://dn.se
http://dn.se
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Om antiziganism i Bryssel 

Vi blev inbjudna och deltog vid en två 
dagars möte i Bryssel - den 14-16:e 
november. På agendan låg diskussioner 
om begreppet antiziganism. Thomas 
Hammarberg från kommissionen mot 
antiziganism deltog i ett panelsamtal 
med Soraya Post och Romani Rose från 
Tyskland. Vi blev förbryllade över att 
Hammarberg refererade till 
regeringskansliets -”Den mörka och 
okända historien - övergrepp och 
kränkningar av romer under 1900-talet” 
som en sanninskommission. På engelska truth commission. Det var gravt missvisande. 
Vi påtalade och beskrev vitbokens tillkomst och funktion ingående för deltagarna vid 
efterkommande samtal. Vitboksarbetet är tillsatt av regeringskansliet. Alltså staten 
själv. Staten har också både bekostat arbetet och tillsatt de som involverats i arbetet. 
Därav utgör vitboken ingen sanningskommission. En sådan är nämligen en utredning 
som är helt frikopplad från, liksom i detta fall, den som ska utredas - brottsförövaren. I 
detta fall är den svenska staten - brottsförövaren själv, den som har tillsatt arbetet och 

samtidigt kontrollerat arbetet från början till slut. 
Många hävdar bestämt tvärtom att staten sett till 
att allt ska gå ”rätt till”. Tänker man på det gamla 
ordspråket, ”Man biter inte den hand som föder 
en!” - så framgår det ganska klart att den som 
står för ekonomi, riktlinjer, tillhandahåller 
lokaler, sätter tidsgränser etc. också - om än 
underförstått - faktiskt styr och kontrollerar allt. 
Alltså brottsförövaren driver själv 
historiebeskrivningen om sina egna brott. 

Många deltagare häpnade av den information det nu fått. Vitboken ställdes nu i ett 
annat ljus än tidigare. Vi hoppas att deras samlade uppfattning om vitboken 
förändrades radikalt.  

Vi hann också med att tala med Romani Rose, som under många år har varit ledare för 
de tyska centralrådet för sinti och romer. Rose berättade om att de håller på att öppna 
en ny utställning i Heidelberg och sade att han mycket gärna såg att vi besöker dem 
där. Inte minst var han intresserad av att höra mer om vår, gemensamma, historia i 
Skandinavien och Finland. Rose har nämligen själv historiska kopplingar till oss 
genom sina förfäder - som hette Rosenberg. 

Jon Pettersson

Fakta 

Romani Rose -
Föddes år 1946 i Heidelberg, 
Tyskland. 

Tretton av Romani Roses närmsta 
familjemedlemmar blev offer för 
nazisterna. Hans farbror Vincenz fick 
utså slavarbete i Daimler-Benz fabrik 
och blev sedermera skickad till 
Auschwitz, där flera andra 
familjemedlemmar mördades. 
Fadern Oscar Rose lyckades fly och 
gömma sig från nazisterna. Vincenz 
Rose grundade 1972 den första 
sintiorganisationen i Tyskland - 
Verbands Deutscher Sinti. Inom 
vilken Romani Rose blev aktiv. 

Romani Roses kamp för att sintierna i 
Tyskland skulle erkännas som offer 
för nazisternas folkmord började 
1979. I början på 80-talet inledde 
han en hungerstrejk som fick stor 
uppmärksamhet i tysk media. En 
delegation av Romani Rose och flera 
andra sintier blev inbjudna till 
tysklands förbundskansler 1982. 
Därefter ledde vägen till 
erkännandet av folkmordet på sintier 
och romer under naziregimen. 

Sedan trettio år tillbaka är Romani 
Rose ordförande för Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma. 

I Tyskland skiljer man mellan sintier - 
som levt i Tyskland sedan 600 år 
tillbaka - och romer - som invandrat i 
slutet på 1800-talet från Östeuropa. 
Båda är erkända som minoriteter 
under benämningarna sinti och 
roma. Senare invandrade romer 
anses av tyska staten vara invandrare 
och saknar därmed minoritetsstatus i 
Tyskland.

Soraya Post - Thomas Hammarberg - Moderator - Romani Rose - Roses tolk

Ordförande Jon Pettersson med Romani Rose

Ordförande Jon Pettersson med Sorya Post



Nr 2 - December 2016

 

© Frantzwagner Sällskapet �5

Möte engelska och amerikanska 
resande 

Vid vår resa till Bryssel träffade jag på såväl resande från 
Storbritannien som USA. 

Jag träffade Siobhan Spencer från Derbyshire Gypsy 
Liasion Group. En centralorganisation för olika grupper av 
resandefolk runt Derbyshire. Hon berättade om deras 
omfattande arbete. Inte minst mot diskrimineringen av 
resande i Storbritannien. Siobhan förklarade också 
ingående om de olika grupperna som finns i 
Storbritannien - Gypsies, gypsy travellers, Scottish 
travellers, welsh travellers och Irish travellers. Detta var 
ytterst intressant. Tidigare var min uppfattning att de var en 
eller två stora grupper. Så fel man kan ha! 

Det blev också samtal om vår skilda, men även om vår 
gemensamma,  historia. Vi kunde förbluffande nog också 
tala med varann på romani. Den engelska formen av 
romani, som där benämns som romany eller rumness, var 
förbluffande överensstämmande vår svenska romani. Att 
deras romani blandas med engelska gör det givetvis 
lättare att förstå, än om de skulle blanda med spanska som 
i Spanien. Orden var nästintill helt identiska - sånär som på 
uttalet. Jag lade givetvis till med en engelsk accent - vilket 
underlättade. 

Jake Bowers träffade jag också. En mycket energisk, kunnig 
och engagerad man. Jake berättade att han rest med en 
gammal traditionell häst och vagn genom Sverige för 
några år sedan. Det hade jag helt missat, men flera av våra 
medlemmar har nu berättat att de mött Jake på hans 
Sverigeturné. Tyvärr hann vi inte tala så länge i Bryssel. Han 
var på språng till tåget, för att åka till Europarådet i 
Strasbourg. Men vi utbytte kontaktuppgifter och kommer 
med största säkerhet att höras av. 

Under min sista kväll i Bryssel satt jag och talade med flera 
av deltagarna. Samtliga från olika länder. Jag satt och 
talade med en man från Albanien, på romani. Då frågar 
mig en kvinna i sällskapet var jag kom ifrån, på engelska. 
Jag svarade - ”I am from Sweden”. - So you speak romani?, 
frågade hon. - Yes, I am traveller - of the romani people. ”, 
svarade jag. Hon sade att det var hon också, fast från USA. - 
So you are Romanichal?, frågade jag. Yes I am!, svarade 
hon. - Do you rokker romany?, frågade jag. Då blev hon  

mycket förvånad och svarade - Yeah, I rokker romany! - på 
amerikansk romani. Vi började tala och hon berättade om 
sig själv och de sina i USA. Ethel Brooks, som hon hette, 
visade sig vara professor och var från New York. Vad hon 
var professor i förstod inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig. 
Men vi var lika förbluffade av varandras förmåga att 
kommunicera på romani - båda två. 

Det var mycket spännande att träffa människor som man 
faktiskt kan tala med. På det sett man själv är van vid, med 
mindre anpassning. verkligen känns att man är av samma 
folk - oavsett landsgränser och medborgarskap. 

Jon Pettersson
Jon Pettersson och Siobhan Spencer
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Forr lejst je kutti palla romani! 
Till sist lite om romani!

Projekt Lava-lill 

är fortsättningen på fjolårets 
projekt ABC-LINN, som 
resulterade i en iBook med 
samma namn. Den finns att 
ladda ned gratis via vår 
hemsidas eller på iTunes.  

I år har vi valt ut ca 800 ord ur 
ABC-LINN som ska jämföras 
med uppemot tio olika 
dokumenterade källor av 
romani-varieteter som ligger 
mycket nära vår svenska 
romani. I dess gamla verk, 
både  från 1800- och 1900-
talet, från Storbritannien, 
Tyskland, Finland, Danmark 
och Norge jämförs orden på 

svensk romani med dessa 
olika källor. Arbetet är 
omfattande, men vi har 
kommit långt. Nästan allt 
textmaterial är sammanställt, 
av våra duktiga ungdomar 
och vår projektledare. Vi har 
börjat slå samman materialet 
och har ett spännande arbete 
framför oss. Inte minst med att 
röstinspelningar för LAVA-
LILLs romaniord, som ska 
göras nu i vinter. Svensk romani i skolan 

under hösten lanserade Skoverket ett mindre 
omfattande läromedelsmaterial på svensk romani. 
Materialet hoppas vi är ett första led i en mer 
omfattande satsning. Inte minst då en gloslista till 
materialet saknas, vilket är mycket märkligt. 
Materialet riktar sig till barn i årskurs 4-6 som saknar 
förkunskaper. Materialet finns att ladda ner på 
natmin.skolverket.se

Lava-lill to kotta -A             Ordlista till stycke -A 

Tellan kajj aschar je kutti lava-lill.  preall sassaren dola lav kai aschar dre kotta -A dri ABC-LINN.                                      
Härunder finns en liten en ordlista över orden som förekommer i stycke -A i ABC-LINN

aschar är, finns jekk en, ett ninna med, också schyllano kall, kylig

asstana gren kai som olunarukk fläderträd slumma plommon

berscht år kammeske sol- pabb äpple, potatis slummelinn plommonträd

biddrar väntar kanna när pabbalinn äppelträd slummikkerukk plommonträd

bitan utan knoppar knoppar pabbikkerukk äppelträd ta och

blommelen blommor lea tar, får pali tillbaka, åter tamlan hösten

broll päron, potatis lennde dem pallan återigen, bakom tattopa värme

brollalinn päronträd motte må, kan, låtas parrar byter, växlar tattrepa uppvärmning

brollikkerukk päronträd mular dör passke för att, tchommen någon

butt mycket, många mulat dött patrija blad, löv tele nere

dola de, de där murilar bär penna säga tella under

erst först nangne nakna, bara, kala perat fallit ti till, att

farrna färg nav namn pre på, upp to till

fonn från nava vår riggrar bär, håller vavera andra

forr för nevo ny rukkana träden venna vintern

imansall ibland nijale om sommaren sassaren alla, allihop vidder nokk vidare, fortsättningsvis

jar går nikklis borta, väck savo sådan, hurdan vri ut, ute

http://natmin.skolverket.se
http://natmin.skolverket.se
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Romani-språket har sina rötter i det fornindiska språket 
Sanskrit, som finns bevarat i skrift. I språkliga jämförelser av 
ord och grammatik har språkforskare kunnat fastställa starka 
kopplingar mellan romani och sanskrit. Romani kommer från 
sanskrit. Idag är dock skillnaderna fler än likheterna. Sedan 
de människor som talade en form av proto-romani, 
romanispråkets första urgamla form, utvandrade från dagens 
Indien och Pakistan har språket ändrats radikalt. Detta är 
inget konstigt i sig. Alla språk är i konstant förändring. Detta 
är anledningen till dagens olika språk och inte minst 
dialekter.  

De människor som talade protoromani tog sig till Europa 
genom ett antal länder. Här plockade man både upp nya ord 
och nya grammatiska funktioner. Kanske på grund av nya 
saker man kom i kontakt med. Eller så bytte man helt enkelt 
långa och svåruttalade ord till kortare och mer lätt-uttalade 
ord som man kom i kontakt med längst vägen. Så fungera 
den språkliga utvecklingen. Det grekiska språket hade också 
ett starkt inflytande på proto-romanin. Man tog till sig många 
ord, men också stora influenser från den grekiska 
grammatiken. Proto-romanin utvecklades till något som 
språkvetarna kallar tidig romani. Genom att jämföra dagens 
olika varieteter av romani med sanskrit kan man med 
språkvetenskapliga metoder på ett ungefär räkna ut hur den 
tidiga romanin har sett ut.  

Sedan den tidiga romanin talades, för runt 1000 år sedan, 
har mycket hänt. Huruvida de människorna som talade den 
tidiga romanin utgjorde ett eller flera olika folk, eller kanske 
kast, vet ingen idag. Det finns ännu ingen  påträffad 
dokumentation som berättar vem de var, var de kom ifrån 
eller hur de talade.  

Sedan åtminstone 1300-talet och fram till idag har romanin 
utvecklats i kontakt med en mängd olika folk, språk, kulturer 
och religioner. Framförallt i Europa. De första talarna av 
romani dök upp i Västeuropa redan på 1400-talet. De var 
våra förfäder. Andra blev förslavade redan på 1300-talet i 
dagens Rumänien. De talar också än idag romani, fast på ett 
mycket annorlunda sätt än vi resande gör i Sverige. 

Språkvetare räknar att det finns omkring ett 60-tal varieteter, 
alltså former, av romani. Dessa benämns gemensamt som 
romani chib. Ibland beskrivs dessa som dialekter, vilket är 
missvisande. En del varieteter skiljer sig som svenska och 
norska, medan andra som svenska och isländska eller 
svenska och tyska. För en svensk att kommunicera med en 
islänning, tysk eller dansk, utan att ha kunskaper i språket - är 
omöjligt. Trots att språken befinner sig inom samma 
språkgrupp. De har ett historisk gemensamt ursprung, men 
har utvecklats mycket olika under århundraden. Därav är de 
oförståeliga sinsemellan. Samma förhållande råder inom 
språkgruppen romani chib.  

Den svenska romanin har talats och utvecklats under 
århundraden i Norden. Främst i kontakt med det svenska 

språket. Men faktiskt så har flera andra språk som t.ex. tyska, 
norska och finska också påverkat romanin i Norden. Dagens 
svenska och norska romanis markanta skillnad från den 
finska romanin vittnar om detta faktum. Trots att vi till största 
del härstammar från samma anfäder, vilket idag är bevisat 
genom såväl släktforskning som DNA-teknik, skiljer sig 
språken ofantligt. De delar av ordförråden som härstammar 
från romani är mer eller mindre identiska, men uttal och 
grammatik skiljer sig väldigt mycket. Varför? Jo, detta är en 
följd av påverkan från det språk man talat jämte romani. 
Alltså majoritetsspråket i det land man levt har skapat stora 
skillnader i uttal, men även grammatiken har förändrats. 
Även inlånade ord kommer från flera olika språk. Detta 
medför att  talare av två olika varieteter, som kan ha samma 
grammatik men många olika inlånade ord från olika språk, 
inte kan kommunicera med varann. Uttal kan också skilja sig 
väldigt mycket. När man räknar samman dessa olika faktorer 
blir varieteterna så olika varandra att kommunikation 
sinsemellan nästintill är omöjlig. 

Det svenska språkets grammatik skiljer sig markant från flera 
Europeiska språk. Till exempel använder man inte bestämd 
artikel i svenskan. Som; The - på engelska, Die/Der/Das på 
tyska eller El/La/Los/Las på spanska och så vidare. Endast en 
handfull romanidialekter saknar detta, däribland svensk 
romani - och även polsk romani. Under historiens gång 
ersattes den bestämda artikeln i romani med den svenska 
grammatikens -en. Pojken - ó tchavo blev till tchavo’n - enligt 
svensk grammatik. 

En annan sak är de olika orden för - är, beroende på vem 
ordet avser. Engelskan har tre olika ord för -är; I am, you are, 
he/she/it is. Romanin har ursprungligen sex eller fler ord. 
Oftast ändras ändelsen liksom på många andra språk. I 
Svensk romani har de 4-6 orden för - är, blivit till två - hunka 
och ascha. Orden hade tidigare olika innebörd. Då de inte 
finns motsvarighet i svenskan har orden ofta likalydande 
betydelse idag.  

Precis som våra avlägsna förfäder inlånade såväl ord som 
grammatik från grekiskan, för runt 1000 år sedan, har våra 
mer direkta anfäder anammat det, kanske enklare, svenska 
grammatiska systemet. Detta i en naturlig process i den fullt 
naturliga språkliga utvecklingen som sker över tid i kontakt 
med olika språk.  

Denna artikel är tänkt att utgöra början på en artikelserie där 
jag har för avsikt att berätta mer om romani-språkets 
ursprung och utveckling till dagens omkring 60-talet 
varieteter behandlas och förklaras. 

Jon Pettersson,  

ordförande och språkligt sakkunnig

Vad är romanispråket? 
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