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FÖRORD 

 

Detta arbete är i grunden resultatet av en kurs om 15 högskolepoäng, Romani 

chib och romsk kultur, som gavs vid Institutionen för Kultur och Kommunikation 

vid Linköpings universitet under höstterminerna 2008-2010. Kursen var en del i 

det nationella ansvar för minoritetsspråket romani chib, som tilldelades Linkö-

pings universitet 2007. Gerd Carling var huvudlärare på kursen och Mikael De-

metri och Angelina Dimiter-Taikon fungerade som konsulter när det gällde 

romskt språk och kultur. Kursen hade ett brett upplägg: den skulle både täcka 

både språk och kultur och dessutom rikta in sig på de ”fem stora” svenska dialek-

terna av romani chib, dvs. arli, kale, kelderash, lovari och resanderomani (skan-

doromani). En hörnsten i undervisningen utgjordes av ett kompendium, Studie-

matieral för kurs Romani chib, Linköpings universitet, 2008 och 2009, samman-

satt av Gerd Carling. Detta kompendium är grunden framför allt för de delar av 

denna bok, som handlar om språket romani chib. De övriga delarna har tillkom-

mit senare och är delvis ett resultat av diskussioner med modersmålstalare, lärare 

och elever under dessa kurser. 

Bokens första del om kultur och identitet är främst baserad på ett antal dis-

kussioner och mer formaliserade intervjuer mellan Gerd Carling, de övriga med-

författarna och andra uppgiftslämnare, varav en del valt att vara anonyma (se käl-

lor s. 95). Eftersom de huvudsakliga uppgiftslämnarna för de olika dialekterna 

också är medförfattare, har tillvägagångssättet varit följande: Gerd Carling har 

utfört intervjuer enligt ett förutbestämt formulär och sedan författat själva texten. 

Medförfattarna har sedan fått lämna synpunkter och ändra i denna text. Relaterar 

uppgifter i boken till tidigare studier eller forskning, anges dessa med referenser.  

Bokens senare delar om språket (Dialekter och dialektklassifikationer och 

Grammatisk översikt) fokuserar på de flekterande dialekterna (kelderash och 

kale), och blickar även ut mot andra flekterade dialekter, som arli och sinte. De är 

baserade dels på litteratur i ämnet, dels en korpus av kontrollerade intervjuer som 

gjorts främst med medförfattarna (se källor s. 95). Den del som avhandlar gram-

matiken ur ett generellt perspektiv (s. 64-93) var ursprungligen en översikt på 

svenska, baserad på kurslitteraturen, Yaron Matras (2002) Romani. A Linguistic 

Introduction. Denna har senare arbetats över mot de svenska dialekterna och för-

setts med nya exempel, men bär fortfarande spår av sitt ursprung i Yaron Matras 

bok. Om inget annat anges, är de språkliga exempel i boken hämtade från den 

korpus av kontrollerade intervjuer som angivits ovan. 

Texten ger självfallet en begränsad bild av romers språk och kultur och 

många av romsk bakgrund kommer säkert inte att känna igen sig i de beskriv-
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ningar som ges. Detta beror dels på bokens begränsning till ett antal dialekter, 

dels på den begränsning av antalet modersmålstalare, som varit nödvändig för 

studiens genomförande. Beskrivningen är därför bara delvis representativ. Den 

senare begränsningen är något som gäller för studier som baserar sig på uppgift-

lämnares berättelser. De är till sin natur subjektiva i sitt perspektiv. Med andra 

uppgiftslämnares berättelser skulle andra perspektiv ha lyfts fram. Men även om 

texten skiljt sig i detaljer skulle nog helhetsbilden i stort blivit densamma. 

Det är ändå vår förhoppning att detta arbete ska bli en grundsten som kom-

mande forskning kan bygga på. Frånvaron av studier om svenska romers språk 

och kultur är nämligen påtaglig, något som varit ett stort problem vid genomfö-

randet av denna studie. 

Den första kulturrelaterade delen av boken fokuserar främst på de tre in-

hemska grupperna skandoromer, kale och kelderash. Den avslutande språkliga 

delen är bredare och tar in exempel och referenser även från andra dialekter. 

Skandoromani tas inte upp särdeles omfattande i den språkliga delen, eftersom 

den dialekten redan beskrivits i två andra studier, se Lindell, Djerf & Carling 

(2008) och Carling, Lindell & Ambrazaitis (2014).  
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DIALEKTER I SVERIGE 

Romani chib – en historisk överblick 
 

Sedan millennieskiftet har Sverige fem erkända nationella minoritetsspråk. Dessa 

är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, och deras status är skyd-

dad genom Språklagen (SFS 2009:600). Denna bok fokuserar på romani chib, 

och försöker visa hur komplext sammansatt situationen är för de människor som 

talar detta språk. 

Språklagen skyddar alla dialekter av romani chib, oavsett hur länge dess ta-

lare har befunnit sig i Sverige. Detta kan tyckas egendomligt – att romer som bott 

i Sverige sedan 1500-talet inte ska ha mer långtgående rättigheter än de som 

kommit bara för några år sedan, kanske från ett land med romsk minoritet som 

Rumänien. Samtidigt kan det, ur ett regionalt och minoritetsspråkligt perspektiv, 

vara problematiskt att skilja de olika grupperna åt. Många nyligen anlända romer 

talar varianter som talats i Sverige sedan länge (till exempel kelderash eller lo-

vari) medan andra talar varianter som aldrig tidigare talats på svensk mark. Åter 

andra talar en dialekt som talats här för länge sedan (till exempel kale), men som 

av historiska skäl kommit att hamna inom andra nationsgränser (Finland), för att 

sedan återvända till Sverige. 

Idag talas en stor mängd romanidialekter i Sverige och att beskriva alla 

dessa, deras språk, kultur och identitet, är en näst intill omöjlig uppgift. De flesta 

grupper har en ganska kort historia i Sverige, antingen sedan efterkrigstiden 

(1950-1960-talen), efter kriget på Balkan (1990-talet) eller efter EU-ut-

vidgningen och Schengen-avtalet (2000-talet). Tre grupper har med säkerhet be-

funnit sig på svensk mark sedan länge, nämligen skandoromani, kale (finsk ro-

mani) och kelderash/lovari. Dessa grupper och dialekter är väldigt olika varandra 

och också, i viss mån, avlägset besläktade på det stora trädet av romani-dialekter 

(se bild och karta s. 4, 59-60). 

Det finns naturligtvis historiska orsaker till att just dessa grupper sedan länge 

befunnit och befinner sig i Sverige. I detta kapitel ska vi se på vilka grupper det 

handlar om och hur de har hamnat här. 

Många romer är bofasta, både på kontinenten och här i Skandinavien. Emel-

lertid är romer, till skillnad från många andra folkgrupper, minoriteter i alla län-

der. Historiskt sett är deras kultur skriftlös och ingen dialekt har standardiserats 

på ett sätt som motsvarar de europeiska majoritetsspråken. Romer livnär sig ty-

piskt på mobila, tillfälliga yrken, som kräver flytt från en plats till en annan (även 

om detta inte gäller alla grupper) – men rörligheten är typiskt begränsad till 

mindre områden och utgår också ofta från en geografiskt fast punkt. Romer, lik-
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som andra, flyttar sällan utan yttre orsak – som till exempel krig eller fördrivning 

– över större områden. Av denna anledning kan man rita in romanidialekter på en 

karta, precis som man kan rita in andra språk. Den dialektala situationen i Sve-

rige idag är beroende av tre större förflyttningar av romer, kallade den första, 

andra och tredje vandringen.  

 

 

 

Den första vandringen utgick från centrala Indien under mitten av det första årtusendet efter 

vår tideräkning. Den passerade genom iranskspråkigt och armenskspråkigt område, innan den 

landade i Grekland under 11-1200-talen. Därifrån spred den sig till hela Europa under de föl-

jande århundradena och nådde i början av 1500-talet Sverige.  

 

Första vandringen 

Första vandringen utgick från centrala Indien (nuvarande Madhya Pradesh) nå-

gon gång under mitten av det första milleniet efter vår tideräkning (500-600 

e.v.t.) och passerade genom iranskspråkigt och armeniskt område någon gång 

mellan 700-1000 e.v.t., innan den nådde Europa under 1100-1200-talen. Denna 

tidiga period, från utvandringen från Indien till ankomsten i Europa, är höljd i 

dunkel och i huvudsak grundad på överväganden av språklig art. Det finns få el-

ler inga säkra historiska källor om romernas tidiga historia. De språkliga bevisen 

är något pålitligare: den för samtliga romanidialekter gemensamma basvokabulä-

ren om cirka 1000 ord består till större del av indiska arvord (se s. 50-51). Den 
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innehåller också tidiga lånord från iranska, armeniska och eventuellt även osse-

tiska (ett iranskt språk), georgiska och burushaski (isolerat språk i norra Pakistan 

och Kashmir). Någonstans vid denna tidpunkt, det vill säga innan romerna nådde 

Europa, delade sig också proto-romanin, om vi förutsätter att den ditintills varit 

ett sammanhållet språk, i tre grupper: romani, domari och lomavren. Dessa mot-

svarade tre olika etniska grupper: domari i Armenien, lomavren i Syrien och ro-

mani i Europa. De två avlägset besläktade dialekterna domari och lomavren är 

små och källorna över deras språk, historiskt sett, är få. Någon gång mellan 

1100-1200 kom romerna till grekiskt område och här stannade de sannolikt under 

en period av 100-200 år. Här utsattes romanin, och sannolikt även den romska 

kulturen, för en massiv påverkan från grekiska. När romerna sedermera lämnade 

detta område bar deras språk med sig många spår av påverkan från grekiska, inte 

bara i form av en mängd lånord (bland annat räkneorden 6-9), gemensamma för 

samtliga romanidialekter, utan också genom en omfattande påverkan på gramma-

tiken och syntaxen. Under 1300-talet kom de i rörelse igen och från detta århund-

rade finns anteckningar om närvaro av romer i Balkan och Centraleuropa. Här 

kom romanin i kontakt med ett flertal språk, som den också påverkades av: olika 

dialekter av sydslaviska (serbiska, kroatiska, slovenska, bulgariska) och un-

gerska.  

Förutsättningarna för den dialektsituation som vi har idag skapades när ro-

manitalande spred sig över stora delar av Europa under perioden 1300-1500. Un-

der 1400-talet kom romer till Västeuropa (Frankrike, Tyskland), Spanien och 

Italien och på 1500-talet till Skandinavien, Ryssland och de brittiska öarna. Efter 

dessa mer än tusen år av vandringar stabiliserade sig den geografiska spridningen 

av romska dialekter (se bild s. 4). Under perioden skapades förutsättningarna för 

de olikheter mellan dialekterna som fortfarande är avgörande för om romer kan 

förstå varandra. De flesta dialekter, även de som förlorat sina grammatiska sy-

stem, så kallade blandade dialekter (se s. 61-63), behåller en basvokabulär på 

omkring 1000 ord. Resten av språket lånas från andra språk. Alla romanidialekter 

är på ett eller annat sätt påverkade av ett eller flera nuvarande eller tidigare kon-

taktspråk och av denna anledning kan språkliga studier (till exempel av lånord) 

ge värdefull information om en dialekts tidigare kontaktspråk. 

Den första invandringen nådde Sverige någon gång under 1400-talets slut el-

ler 1500-talets början. Det finns en ofta citerad källa ur Stockholm stads tänke-

böcker från år 1512, som uppger att en greve vid namn Anthonius anlände till 

Stockholm med följe, ombord på en båt. Vilken grupp dessa människor tillhörde 

och exakt hur de tog sig till Stockholm är svårt att veta. Snart fylldes det på med 

fler smågrupper – förmodligen familjer eller klaner – och dessa benämns i tidiga 

källor (se Etzler 1944, 44ff.) zigeuner, zigener, thaatare, tattern (1500-1600-

talen), hächtmakare, tråddragare (1600-talet, och senare), zigenare och tartare, 

eller skojare, tavringar, knävlingar och dinglare (1700-1800-talen). 
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Det är svårt att bedöma vilken eller vilka dialekter dessa tidiga grupper ta-

lade. Från 1500-talets början fram till 1700-talets mitt nämns romer i historiska 

källor, men det ges inga exempel på deras språk. Mest sannolikt talade dessa ti-

diga grupper en dialekt, som idag finns representerad både i den finska kale-

dialekten och i den svenska romanin, skandoromani. Detta stämmer också ganska 

väl med hur dessa dialekter förhåller sig geografiskt till andra romanidialekter 

utanför Skandinavien. Den finska kale-dialekten (som indelas i två varianter, 

finsk kale och svensk kale) och skandoromani är representativa för den så kallade 

nordvästliga romanin, en undergrupp till en större nordlig grupp, som omfattar en 

stor mängd ålderdomliga dialekter som sträcker sig från Spanien över brittiska 

öarna och bort till Ryssland. Den viktigaste skillnaden mellan den kale och skan-

doromani, som kommer att behandlas noggrannare längre fram, är att kalen be-

hållit romanins avancerade grammatiska system, medan skandoromani anpassat 

sig nästan helt till skandinaviskans (svenskans/norskans) språkliga regler och 

språkmelodi och nästan bara behållit romanins ordförråd. Den har blivit det man 

kallar för ett blandspråk. Denna anpassning har inte skett med kale, som behållit 

romanins rika grammatiska system. Däremot har kale rikligt med svenska lånord, 

vilket inte är fallet med skandoromani, som i stället har många lågtyska lånord 

(se tabell 14-15). Skandoromani och kale, som en gång förmodligen varit samma 

dialekt, har under femhundra år utvecklats till att bli mycket olika. Under 1900-

talet har skillnaderna dessutom ökats genom att kale påverkats mer och mer av 

finskan, något som lyser med sin frånvaro i äldre beskrivningar av kale (till ex-

empel Thesleff 1901). Den finska kale-varianten är ganska väl dokumenterad 

(Granqvist 2007, Koivisto 1994, 2001), men den svenska varianten av kale, som 

talas i Sverige sedan 1950-talet, är inte lika utförligt dokumenterad.  

 

Tabell 1. Ursprungsspråk för ett antal typiska lånord (verktyg, yrken och liknande) i 
skandoromani, kale och sinte (tysk romani). Skandoromanin har övervägande 
lågtyska lånord, kalen svenska lånord och sinte högtyska lånord. Från Carling, Lindell 
& Ambrazaitis (2014) 

Betydelse Skandoromani Kale  Sinte 

bonde buro (lågtyska) buuros (lågtyska) gadžo (romani) 

smed simpa 

smitto (lågtyska) 

seffarle 

smittos (lågtyska) šmito (lågtyska) 

skräddare snajdare (högtyska) 

sivrare (romani) 

skrendaris (svenska) sipaskaro (romani)  

šnajdari (högtyska) 

skåp schefflan, scheffan 
(lågtyska) 

skoopi (svenska) šanka, šranka (hög-
/lågtyska) 

hammare dank 

svejarist 

hamros (hög-
/lågtyska) 

hamro (hög-/lågtyska) 

mertel 

zinkel, zingel 
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björn bullo (hög-
/lågtyska) 

starsman 

rič (romani) 

 

rič (romani) 

bero, beri (hög-
/lågtyska) 

tupp kanno  

kokko (högtyska) 

baxno  pono (högtyska) 

gaffel furka, furkla 
(lågtyska) 

gafla (svenska) gabla (högtyska) 

forka (lågtyska) 

port porga 

schopa (lågtyska) 

puorta (svenska) toara 

krok,  

fiskekrok 

anglo (låg-
/högtyska) 

anglo 

hakkos (svenska) 

kouka (svenska) 

anglo (låg-/högtyska) 

hoko 

tält serga, sargan  

(romani) 

telta (svenska) celta (högtyska) 

affär spekkari (lågtyska) huusa (svenska) lada, lade (högtyska) 

kaffe-
kanna 

balldrik (lågtyska) piiri (högtyska) kana (högtyska) 

piri (romani) 

haka tjokkis (lågtyska) čefta (svenska) 

pavunis (romani) 

paxoni, paxuno (roma-
ni) 

stjärna beda (ryska) 

astro 

čeerna, xeerna 
(svenska) 

glimmos (svenska) 

sirna 

štarna, štarla, šterna  

(högtyska) 

kaffe morshta (finska) kaali (romani) kafea (högtyska) 

meli 

vägg vanta (högtyska) vanta (högtyska) vanta (högtyska) 

ansikte listjo (ryska) 

flattan (svenska) 

ansixta (svenska) 

muoda 

pleesa 

muj (romani) 

pistol puffra (högtyska) 

kardini (romani) 

kardiini (romani) 

puxka 

karamaskeri 

banduk 

puška 

 

Skandoromani har alltså inte behållit romanins flektionssystem, utan anpass-

sat sig till svenskans/norskans system och detta är ett karaktärsdrag som kan spå-

ras ända ner i de äldsta källorna (se nedan). Skandoromani har talats både i Sve-

rige och Norge, och grammatiken pekar i riktning både mot standardsvenska och 

standardnorska, men också, framför allt, mot nynorska och olika svenska dialek-

ter (se Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014). Detta tyder på att rörligheten mel-

lan svenska och norska skandoromer varit stor. Skandoromanin finns ganska väl 

dokumenterad från den senare halvan av 1900-talet (Etzler 1943, Iversen 1944, 

Johansson 1977, Lindell, Djerf & Carling 2008, Carling, Lindell & Ambrazaitis 
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2014). Dessvärre är historiska källor för skandoromani näst intill obefintliga, 

framför allt från 1500-, 1600- och 1700-talen.  

Man skulle kunna tänka sig att rörligheten mellan talare av skandoromani 

och talare av kale varit relativt stor ända fram till 1809, då Finland skiljdes från 

Sverige. Efter detta isolerades kale-romerna, som bodde i Finland, från skan-

doromer, som bodde i Sverige och Norge och de två olika dialekterna skulle se-

dan ha gått isär. Olikheten mellan kale och skandoromani är dock mest sannolikt 

äldre än så. Den äldsta dokumentation vi har av romani i Sverige och Finland, 

från 1700-talets mitt, visar redan på två vitt skilda dialekter, på sina respektive 

håll mycket lika de dialekter vi har idag, skandoromani respektive kale. 

Den äldsta källan av romani i Skandinavien, från 1730, visar på ett 

blandspråk, med svensk grammatik och ett romanivokabulär. Detta överens-

stämmer väl med den skandoromani som är dokumenterad från 1800- och 1900-

talen. Denna källa, en akademisk avhandling från Uppsala av Samuel P. Björck-

man, Dissertatio academica de cingaris, innehåller en ordlista, som Björckman 

hade samlat in från en fånge som satt i Uppsala fängelse vid namn Jacob Helsing, 

som var modersmålstalare av romani. Den ursprungliga ordlistan Björkman an-

vände, som han checkade av med Jacob Helsing, hade hämtats från Bonaventura 

Vulcanius ordlista från 1597, en av de äldsta källor överhuvud taget för romani 

chib. Vulcanius var professor i Leiden och denna tidiga ordlista motsvarar en 

ålderdomlig, nordlig romanidialekt, vilken vet vi inte exakt. Björckmans tillägg 

innehåller flera former med en svensk efterställd bestämd artikel (som inte över-

sätts): chero-n ”huvud”, juk-et ”hund”, manro-n ”bröd”. Detta användande av en 

efterställd artikel finns inte i den flekterade romanin, som till exempel kale. Där-

för är det något som pekar uteslutande på skandoromani. En annan tidig källa är 

ett rättegångsprotokoll från 1764 från Rönneberga i Skåne, där svensk lag inför-

des 1682/3. Rättegångsprotokollet innehåller en kortare fras på skandoromani, 

inte kale, sinte eller någon annan flekterad dialekt (se 1).  

 

(1) Rättegångsprotokoll från Rönneberga 1764 

beng-an  dre lingero truppo 

djävul-BEST  i deras kropp 

”djävulen i deras kropp” 

  

En annan tidig källa över skandinavisk romani är en liten skrift av Christfrid 

Ganander från Siikajoki i Finland (cirka 6 mil söder om Uleåborg). Skriften 

skickades in till Kungliga Svenska Vetenskapsakademien 1780 och blev opubli-

cerad. Den innehåller en ordlista över romani, som återges av Etzler (1944). Ord-

listan har samlats in i Finland och pekar tydligt på kale-romani, eftersom substan-

tiven använder förställd bestämd artikel, som o tscharo ”en tallrik”, o tschaw ”en 

pojke”. Vidare finns formen me (i stället för mander som i skandoromani) för 

”jag” och personböjning av verbet i mä drapawawa ”jag läser”. Dessa språk-
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fragment pekar alltså tydligt på en romani, som överensstämmer med senare 

dokumentation av kale. 

1800-talets något mer rikhaltiga källor bekräftar den fragmentariska, men 

tydliga, bild av romani som tecknas i 1700-talets källor. Uppteckningar på svensk 

och norsk mark visar entydigt på ett blandspråk, skandoromani, och uppteck-

ningar från finsk mark visar entydigt på en flekterad dialekt, som överensstäm-

mer med kale. Det kan tilläggas att det finns en dansk variant, som intar en sär-

ställning: den äldsta dokumenterade källan, Niels Vinding Dorph (1837) De 

jydske Zigeunere og en rotvelsk Ordbog, visar en starkt fragmentariserad romani, 

anpassad till danskan, men med många lånord från hemligspråk, som rotwelsch, 

och från lågtyska.  

Redan vid 1800-talets början, innan Sverige och Finland skiljdes åt i två ri-

ken, har vi alltså med största sannolikhet en situation där vi har talare av skan-

doromani i Sverige (och Danmark/Norge) och talare av kale i Finland. Detta är 

ett resultat av det man kallar första vandringen.  

 

 

Mycket lite är känt om de romer som kom till Sverige under 1500-talet och deras situation 

under 1500-, 1600- och 1700-talen. Sambandet mellan dessa grupper och resandefamiljerna i 

Sverige bekräftas främst genom deras språk, som kan spåras bakåt i tidigare källor. Bilden för-

ställer medlemmar ur den skandoromska resandesläkten Lindgren-Rosengren (fr.v. Gottfrid, 

Fredrik och Oskar Lindgren) någon gång under 1910-1920-talen.  

Andra vandringen 

Andra vandringen startade i mitten av 1800-talet och utgick från Moldavien och 

Valakiet. Denna vandring har en mycket speciell historia. Under 1300-talet eta-

blerade sig romska grupper på Balkan och i Moldavien och Valakiet. I de två se-

nare länderna fick de en mycket speciell status: de blev systematiskt förslavade. 
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De bägge rikena Valakiet och Moldavien var ortodoxt kristna och stod nära Kon-

stantinopel. Romer ägdes av kyrkan och klostren och så småningom även av bo-

jarerna, som den stora jordägande klassen kallades. De romska slavarnas arbete 

var annat än den fattiga bondeklassens: de användes mest till hantverksarbete och 

var relativt rörliga, men de fick inte släppas fria. Om de blev utan ägare tillföll de 

kronan och det uppstod så småningom en klass av romer med väldigt låg status, 

så kallade ”kronans romer” (Fraser 1995, 59). De förslavade romerna, både de 

som ägdes av kyrkan, klostren och i synnerhet de som ägdes av kronan, fick un-

der de följande århundradena allt sämre förhållanden. De tilldelades olika sorters 

arbete, ofta specialiserat hantverk, som att tillverka skedar, kammar, grytor eller 

liknande, smidesarbete eller serviceyrken, som skräddare, kock, frisör, musiker, 

dansare, björnförare och liknande. De fick även tyngre sysslor som gruvarbete. 

De romska slavarna hade inga riktiga bostäder utan bodde i tältläger eller tillfäl-

liga byar och de såldes och köptes på marknader. Förhållandena kunde dock 

skilja sig väsentligt för olika romska slavar: privatägda husslavar kunde ha bättre 

förhållanden än de som tillhörde kronan, men slavarnas förhållanden berodde 

helt på de enskilda slavägarna. Den som ägde romer hade rätt att döda eller be-

straffa dem. Under 1800-talet uppgick den romska slavbefolkningen uppskatt-

ningsvis till 200.000 individer i Moldavien och Valakiet. 

 

 

Den andra vandringen utgick under 1800-talets mitt från Valakiet och Moldavien (nuvarande 

Rumänien), där romer hållits som slavar sedan 1300-talets mitt. Denna vandring spred talare 

av kelderaš och lovari över nästan hela jordklotet. De första grupperna, framför allt talare av 

kelderash/lovari, nådde Sverige under 1860-talet. 
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Situationen för de romska slavarna förbättrades inte förrän en bit in på 1800-

talet. Fransk påverkan och den ryska ockupationen 1828-34 startade en politisk 

rörelse för att förbjuda slaveriet. 1837 frigavs till exempel 4000 slavar som till-

hörde kronan. Frigivningarna fortsatte och de som sist lämnande slaveri var de 

romer som ägdes av bojarer (Fraser 1995, 222f.). Följden av romernas frigivning 

blev den utvandring från Moldavien och Valakiet som kallas för den andra vand-

ringen. Under de 500 åren av slaveri hade det skapats en enhetlig dialektgrupp 

bland dessa grupper av romer, valakisk eller vlach-romani. De viktigaste dialek-

terna i gruppen är kelderash, lovari och čurari, vilka hänvisar till olika yrkesbe-

teckningar (se 26-32). Dessa grupper migrerade över nästan hela jordklotet, inte 

bara genom hela Europa utan även till Amerika, Asien och Australien. Vandring-

en pågick i ungefär 50-60 år (fram till första världskriget) och etablerade 

valakiska grupper i många länder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra vandringens romer kom till Sverige 

under slutet av 1800-talet. Det handlade 

om några få familjer, som är förfäder till de 

flesta svenska kelderash-romer. Bilden är 

från 1890-talet och föreställer några av de 

första invandrande kelderash, fr. v. Johan 

Taikon, Kori Janschetji och Vorso Taikon. 

 

 

Från omkring 1860 och fram till första världskriget kom valakiska romer till 

Sverige. Det handlade om några familjer, på sin höjd några hundra individer, som 

sedan inte blev bofasta förrän på 1960- och 1970-talen, genom ett antal statliga 

interneringsprogram, vars syfte var att få dessa grupper bofasta. Den svenska va-
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rianten av kelderash finns dokumenterad i en av de mest genomgripande beskriv-

ningar av romani som gjorts, The Language of the Swedish Coppersmith Johan 

Dimitri Taikon (Gjerdman & Ljungberg 1963). Deras kultur finns också doku-

menterad i Carl-Herman Tillhagens bok Zigenarna i Sverige. Man kan notera att 

det är efter ankomsten av kelderash och lovari till Sverige som det i olika sam-

manhang blir vanligt att göra skillnad på tattare (som en beteckning på skan-

doromer) och zigenare (som en beteckning på kelderash/lovari). Som vi sett 

ovan, är dessa beteckningar synonyma i äldre källor. 

 

Tredje vandringen 

Under begreppet tredje vandringen kan man sammanfatta alla de förflyttningar 

som följer efter andra världskrigets slut och fram till idag. Dessa vandringar är 

mer eller mindre omfattande och spänner över större och mindre områden, men 

de har i högsta grad medverkat till att skapa den romska dialektsituation som vi 

har runt om i Europa idag. 

För Sveriges del är den tredje vandringen inte bara en vandring, utan flera. 

Först har vi de förändringar som skedde direkt i svallvågorna efter andra världs-

kriget och som pågick in på 1950-talet. 1954 avskaffades passtvånget mellan 

Sverige och Finland och ett antal talare av finsk kale bosatte sig då i Sverige, 

framför allt längs Norrlandskusten och i Stockholm. Under 1960-talet kom också 

grupper från Frankrike, Spanien, Polen och Ryssland. 

En viktig orsak var kriget på Balkan under 1990-talet, som skapade flykting-

strömmar från de drabbade länderna (Serbien, Bosnien, Slovenien, Kroatien, Ko-

sovo). Bland flyktingarna fanns romska grupper, som var talare av framför allt 

arli, men även kelderash, lovari, bugurdži, čurari, gurbet och romungro (se 

Fraurud & Hyltenstam 1999, 270f.). Schengensamarbetet inom Europeiska Un-

ionen, som ursprungligen trädde i kraft 1999, har skapat förutsättningar för ett 

antal romska grupper från länder inom Europeiska Unionen (Rumänien, Slova-

kien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien, Kroatien), att migrera till Västeu-

ropa och Skandinavien.  

Det pågår för närvarande arbete för att utreda den komplicerade romska dia-

lektsituationen i Sverige, framför allt för modersmålsundervisningen i skolorna. 

Språkrådet har ansvar för romsk språkvård (www.sprakradet.se/romanichib) och 

har bl.a. gjort en utredning om situationen för romani i Sverige 2007 (Bijvoet & 

Fraurud 2007) och det nationella ansvaret för lärarutbildning i romani chib ligger 

sedan 2012 på Södertörns Högskola. 

De romska dialekter som i Sverige räknas som de ”fem stora”, till vilka offi-

ciell information (t.ex. på Regeringens, Högskoleverktes och Språkrådets hemsi-

dor) översätts, är svensk romani eller resanderomani, kale, lovari, kelderash och 

arli. Denna bok fokuserar främst på de inhemska dialekterna, det vill säga de 

som talats i Sverige i mer än hundra år. Dessa är svensk romani eller resandero-

http://www.sprakradet.se/romanichib
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mani (här: skandoromani), som talats kontinuerligt i Sverige sedan åtminstone 

1500-talet, kale, som sannolikt först talats i Sverige, och som sedan återförts från 

Finland under 1950-talet, samt kelderash, som talats i Sverige åtminstone sedan 

1860-talet. 
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SPRÅK, KULTUR OCH IDENTITET 

Språk, etnicitet och identitet 
Romer tillhör en minoritet i alla länder, där de bor. Detta är en viktig faktor i 

skapandet av deras identitet, eftersom gränssättning gentemot majoritetsspråket 

och majoritetskulturen blir ett viktigt inslag.  

En fråga man ofta stöter på i den kritiska kulturforskningen kring romer är på 

vilket sätt deras ekonomiska, sociala och kulturella mönster egentligen är olikt 

majoritetsbefolkningens. Kulturforskare likställer här ofta romer med andra 

kringvandrande eller peripatetiska grupper (se Lucassen 1998a) och fokuserar på 

sociala strukturer, som marginalisering och ekonomiska förhållanden, snarare än 

etniskt identitetsskapande. Frågan är om olikheten är skapad av det icke-romska 

majoritetssamhället eller om den skapats av de romska grupperna själva.  Kultur-

forskare är inte ense om detta och har olika perspektiv. Somliga anser att olikhet-

erna är skapade av majoritetssamhället (Lucassen 1998b), medan andra betonar 

skillnaderna i positionering, både ur ett majoritetssamhälleligt och ur ett egenper-

spektiv (se Mayall 1988, 2004, 219ff.). Bägge dessa ståndpunkter bygger på idén 

att etniska identiteter är sociala konstruktioner; den förra ståndpunkten betonar 

samhällets strukturer medan den senare också lägger vikt vid individens identi-

tetsskapande. 

Problemen här är flera: i de flesta länder finns det typiskt ett antal stereotyper 

kring romer. De återkommer och befästs till exempel i litteratur, teater och film. 

Å andra sidan finns det kulturantropologiska eller etnografiska studier, som 

grundar sig i fältarbete, där ett antal för romer prototypiska, ofta återkommande 

kulturmönster beskrivs.  

Som vi sett i tidigare kapitel, är det starkaste argumentet för romernas ge-

mensamma ursprung kunskapen om deras språk (se s. 2ff.). Frågan är om denna 

forskarnas kunskap bidrar till att konstruera gemensamma kulturmönster hos 

grupper som egentligen är väldigt olika. Vetskapen om romernas gemensamma 

ursprung i Indien finns traditionellt inte hos romerna själva och kan således inte 

vara en egentlig, naturligt sammanhållande faktor. Det indiska ursprunget för 

romer förnekas också ganska ofta av romer, trots att de känner till forskarnas 

slutsatser (t.ex. källa 2). 

Det går att tala om en gemensam romsk kultur, men det är också att förenkla 

något mycket komplext och varierat. Den romska kulturen är traditionellt skrift-

lös och den sociala strukturen småskalig och släktbaserad, utgående från familj, 

klan (storfamilj) och grupp (etnolingvistisk grupp, se s. 13-15). Hos centraleuro-

peiska kelderash används termerna familiya, vitsa, och natsiya för dessa sociala 

enheter (se Lee 2001, 197ff.). Å ena sidan är variationen mellan grupper, klaner 
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och familjer, både när det gäller språk och kulturmönster, väldigt stor. Å andra 

sidan är kontakterna livliga inom och mellan grupper, ofta oberoende av språk-

liga och kulturella skillnader. Detta är något som också gäller förhållandena i 

Sverige. 

I den följande analysen och beskrivningen av romsk kultur kommer vi att 

utgå från den kulturmatris-modell som tagits fram för jämförelser av infödda 

grupper i Amazonasområdet (t.ex. Hornborg och Hill 2011). Dessa amazonska 

kultur- och språkgrupper har många likheter med romer, i synnerhet den småska-

liga familje- och klanbaserade samhällsstrukturen likaväl som den livliga kontak-

ten mellan de olika grupperna. Kulturmatris-modellen är baserad på äldre tankar 

om kulturkretsar (Graebner 1911) och betraktar etnicitet som en process av kol-

lektivt identitetsskapande över lång tid.  

 Språkliga och kulturantropologiska mönster fungerar här som gemensamma 

grundvalar för en kulturmatris, som skapas och positioneras genom nedärvda 

mönster (t.ex. kulturuttryck och vetskap om språklig likhet) likaväl som genom 

upprepad kontakt, både inom gruppen och i förhållande till andra grupper. Denna 

modell tillåter storskaliga analyser av stora mängder data och över större arealer 

och tidsdjup. Den förenar i sig kulturantropologiska, arkeologiska och språkliga 

mönster (Eriksen 2011, Carling, Eriksen, Holmer & van de Weijer 2013). 

De grundläggande enheterna i en kulturmatris består av etnolingvistiska 

grupper, alltså en beteckning på avgränsade grupper, som hålls samman av ett 

gemensamt språk och av en gemensam kulturidentitet (Hornborg & Hill 2011, 

Eriksen 2011).  

En romsk kulturmatris kan baseras på, förutom språket, drag som ofta fram-

hävs inom kulturforskning och kan sammanfattas enligt följande (jämför Mayall 

2004, 229f.):  

 

 en generell ideologisk skillnad gentemot icke-romer 

 ekonomisk självständighet och mobilitet 

 specifika mönster för boendeformer, kläder, ritualer och uppförandekoder 

(framför allt i förhållande till renhet) 

 speciella former för ekonomisk, social och politisk organisation 

Därmed vill vi inte hävda att inte variationen inom och mellan olika grupper 

kan vara stor. Likheter med majoritetsbefolkningen kan också vara större än lik-

heter med andra romska grupper. I grunden är det det sammantagna, samman-

hängande kulturmönstret som är avgörande, inte enskilda fall av variation.  

I de följande kapitlen kommer vi att titta mer noggrant på typiska romska 

kulturmönster. Fokus ligger på de inhemska grupperna skandoromer, kale och 

kelderash/lovari, och vi kommer att se att variationerna är stora inom och mellan 

grupper. Gemensamt är dock en tydlig medvetenhet om den egna positioneringen 

i förhållande till dessa mönster, likaväl som hur andra romska grupper förhåller 
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sig till mönstren. Vid intervjuer är det ganska vanligt att man får mer information 

om andra grupper än om den intervjuades egna grupp (även om värdet av denna 

information är lägre, förmodligen skulle det inte hålla en källkritisk granskning). 

Denna positionering är också att betrakta som ett viktigt kulturmönster, vars 

främsta syfte är att bekräfta den egna identiteten. Att berätta om andra kan också 

vara ett sätt att berätta om sig själv. 

En etnolingvistisk identifiering är central för romers identitet. Etnolingvist-

iska beteckningar, som romungro, arli, kelderash, lovari, används bland talare 

nästan alltid för både individer och språk – dels som beteckning på en grupp, dels 

på den dialekt de talar. Ofta läggs landstillhörighet till, t. ex. tjeckisk lovari, rysk 

kelderash, svensk kale, finsk kale, men detta är ofta av sekundär betydelse, något 

som inte nämns annat än som svar på en direkt fråga. Den etnolingvistiska identi-

fieringen är central i positioneringen till andra romska grupper. Språk och kultur 

är något som romer själva anser skiljer dem inte bara från icke-romer utan också 

från andra romska grupper. Detta är också anledningen till att vi i denna bok i 

stor utsträckning använder beteckningar för grupper och beteckningar för dialek-

ter synonymt. 

Familje- och släktidentifiering är också både viktig och stark bland romer, 

oavsett var de kommer ifrån. Med familj underförstås oftast storfamilj, med far- 

och morföräldrar, morbröder, farbröder, mostrar, fastrar, kusiner och nästkusiner. 

Storfamiljen som begrepp omfattar inte sällan ännu fler människor, som avlägsna 

grenar av ett större släktträd. 

Eftersom giftermål inom dessa vida storfamiljer är relativt vanliga, åt-

minstone i traditionella familjer, kan storfamiljen hållas samman av komplexa 

nätverk av släktskapsrelationer. Giftermål inom storfamiljen är något som luck-

ras upp i dagens Sverige, särskilt om man har kontakt med olika romska grupper. 

Skandoromer och kelderash har också tidigare gift sig utanför gruppen, med gaje 

eller buro, det vill säga med icke-romer. 

Den livliga kontakten mellan olika romska grupper, som sker i Sverige (lik-

som i övriga delar av Europa) idag, är ett relativt nytt fenomen. Historiskt sett, 

det vill säga fram till andra världskriget, har det bara funnits tre grupper på 

svensk mark: skandoromer och kelderash/lovari i Sverige, kale i Finland (som 

fram till 1809 var en del av Sverige). Kontakterna mellan grupperna har tidigare 

varit liten, men idag är det inte längre så.  

Interna och externa gruppbenämningar 

Namnen på de olika romanidialekterna, som också fungerar som beteckningar för 

grupper, har varierande ursprung. Många dialekter utgår från ordet řom ”man, 

romsk man”, femininum řomni ”romsk kvinna, hustru”, härav även řomani čhib 

”språket romani” (čhib ”språk, tunga”) och řomanes ”på romskt sätt”. Andra dia-

lektala/etniska benämningar har också ursprung i romani, ibland med osäker 

etymologi (se Matras 2002, 5f.), t.ex. 
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 sinte: från sinto ”rom (av sinte-gruppen)” (eventuellt från sanskrit sandhi- 

”union, förening”) 

 manuš: från romani manuš ”människa” (indiskt arvord, sanskrit manuṣya- 

”människa”) 

 kale, calo: romani kalo ”svart” (indiskt arvord, sanskrit kāla- ”tid, öde; 

döden; svart”, pali kāḷa-) 

 

 

 

Familjen som central punkt i identiteten är viktig för alla romer. Man särskiljer familj, klan 

(storfamilj) och grupp (dialekt). Bilden föreställer kelderash-storfamiljen Bessik, som kom till 

Sverige från Ryssland på 1800-talet.  

 

Vissa benämningar utgår från yrkesbeteckningar och orden är ofta (men inte 

alltid!) inlånade från något kontaktspråk, t.ex. 

 bugurdži ”borrmakare” (från turkiska burgucu) 

 sepeči ”korgmakare” (från turkiska sepetči) 

 kelderara, kelderaša ”kittelmakare” (från rumänska căldărar) 

 čurari ”sållmakare” (från rumänska ciurar) 

 lovari ”hästhandlare” (från ungerska lov- med ett suffix lånat från ru-

mänska) 

 ursari ”björnförare” (från rumänska urs ”björn”) 

 kanglari ”kammakare” (från romani kangli ”kam”, arvord från indiska) 
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Andra benämningar utgår från geografiska beteckningar (verkliga eller före-

ställda), beteckningar som skiljer resande från bofasta eller beteckningar som 

associerar till det icke-romska samhället, t.ex. 

 erli, arli (från turkiska yerli ”bofast”) 

 gačkene sinte ”tysk sinte” (från romani gadžikane ”icke-romsk”) 

 polska roma ”polska romer” 

 bergitka roma ”bergsromer (i polska höglandet)” (från tyska Berg ”berg”) 

 

Det är ganska vanligt, att majoritetsbefolkningen och den romska gruppen 

har olika benämningar, t.ex. 

    

Egenbeteckning: Majoritetsbeteckning: Dialekt: 

rommano tattare skandoromani 

romničal angloromani angloromani 

 

En romsk kulturmatris – med fokus på svenska 
förhållanden 
 

I denna studie, liksom i den föregående diskussionen, kommer fokus främst att 

ligga på de inhemska svenska grupperna: skandoromer (resanderomer), kale 

(finska romer) och kelderash. Skillnaderna mellan dessa grupper är stora, detta 

gäller nästan samtliga de mönster som beskrivs i kapitlet, men det finns också ett 

flertal gemensamma mönster, som anknyter till den romska kulturmatris, som 

beskrivits i tidigare kapitel. Varje kapitel börjar med en allmän översikt av för-

hållanden i stort och med referenser dels till allmän litteratur och till litteratur om 

andra romska grupper, dels till material som baserar sig på intervjuer med talare 

av senare inkomna grupper (se källor i referensförteckningen). Efter detta följer 

en genomgång av mönster ur kulturmatrisen för grupperna skandoromer, kale 

och kelderash. Detta material bygger i stor utsträckning på intervjuer (se diskuss-

ion om representativitet, s. vii-viii Förord). Intervjuerna är personliga berättelser 

och därför naturligtvis subjektivt varierade till sin karaktär. Tillsammans bildar 

de dock ett gemensamt mönster. 

Det är också viktigt att notera att många romer gärna berättar om en på-

gående förändring i kulturmönstren. Det verkar snarast som om förändringen i 

sig är viktigare än innehållet och riktningen på förändringen. Somliga beskriver 

förändringen som en process som går i riktning bort från de mer ”traditionella” 

mönstren, medan andra beskriver en rakt motsatt process: en återgång till ”tradi-

tionen”. Speciellt yngre kan eftersträva en ökad tydlighet eller större formali-
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sering, associerat till det man ser som ”traditionen”. Förändring bort från ”tradit-

ionen” är något de förknippar med tidigare generationer. 

Detta måste ses som en del av en positionering, som är viktig för identiteten: 

en positionering gentemot sin egen historia och gentemot äldre generationers 

identitet och kultur. 

Det gemensamma språket som identitets-
markör 
Kunskapen om ett gemensamt språk, både inom gruppen och mellan grupper, är 

en viktig identitetsmarkör. Detta gäller de flesta romska grupper. Det är emeller-

tid inte ovanligt att grupper med en uttalad romsk kulturidentitet förlorat eller är 

på väg att förlora sitt språk. De använder sig istället uteslutande eller delvis, be-

roende på situation, av landets majoritetsspråk. Så är fallet med skandoromanin, 

där endast några få familjer har uppehållit kunskaper i språket. Utanför Norden 

finns paralleller: angloromanin på de brittiska öarna, den spanska calón, en del 

romungro i Ungern och delvis också den finska kalen, både i Sverige och Fin-

land, används i allt mindre utsträckning inom sina grupper, trots att kulturidenti-

teten fortfarande är stark. Men trots att språket gått förlorat eller är på väg att för-

svinna är medvetenheten om det gemensamma språket viktig. Språket fungerar 

som en identitetsmarkör utan att man behärskar det. Detta kan ta sitt uttryck i att 

kunskaper i språket kan ha hög status, vilket är fallet bland skandoromer, eller att 

språket är en del av inlärningen av kulturella bruk, som till exempel att bära vissa 

kläder eller utföra vissa yrken, som hos kale (se Vuorela & Borin 1998, 60f.). 

Hos kelderash är detta inte fallet: de flesta svenska kelderash behärskar fort-

farande språket, även om användningen främst är begränsad till hemmet. Under 

2000-talet har framför allt kelderash, genom invandring av romer från Centraleu-

ropa, som också talar kelderash, fått en nästan standard-nära användning i kom-

munikationen mellan romer (också av andra romska grupper). Språkligt sett har 

detta varit gynnsamt för de svenska kelderash som blivit mer synliga i litteratur, 

medier, hemspråksundervisning, språkvård, och så vidare.  

För skandoromerna ser språkfrågan mycket annorlunda ut. Beroende på den 

stora divergens som finns mellan dialekter, det låga antalet modersmålstalare och 

frånvaron av en standardiserad norm, är enigheten kring språkets form väldigt 

liten. Nästan varje talare, oberoende av hur bra hon eller han behärskar dialekten, 

representerar en egen variant, som enligt egen uppfattning fullständigt skiljer sig 

från andra varianter. Skandoromani är långt ifrån en språklig standardisering (se 

Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014).  
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Kelderash var tidiga med att kräva skolgång och modersmålsundervisning i Sverige. Bilden fö-

reställer en demonstration från 1960-talet för rätten till utbildning i Sverige. En av bokens för-

fattare, Mikael Demetri, är pojken i cowboyhatt i mitten på bilden. 

Ideologisk skillnad gentemot icke-romer 
Ideologisk skillnad gentemot icke-romer är en väsentlig del av kulturidentiteten 

hos alla romska grupper. Denna positionering tar sig en mångfald uttryck av 

olika karaktär. Samtliga grupper har också en term för icke-romer eller en icke-

rom, som typiskt har en mångfald olika varianter och sammansättningar och ofta 

har nedvärderande betydelse. De flesta grupper använder en variant av formen 

gažo (kale gaje). Hos skandoromer är termen buro (av lågtyska bûr ”bonde”), 

kale buros ”icke-romsk åldring”.  

En annan markering mot icke-romer associerar till idéer om renhet och oren-

het, kodifierat i renhetsregler, som återfinns i en eller annan form hos alla romska 

grupper. Hur markeringen uppfattas skiljer sig åt mellan olika romska grupper, 

från att icke-romer anses som orena, både bildligt och rituellt, till att icke-romer 

inte omfattas av renhetsreglerna. Hos till exempel svenska kelderash omfattas 

gažo inte av den renlighetsregel som innebär att man inte (om man bor i lägen-

het) kan ha kvinnor boende ovanför. Däremot måste till exempel ett bord, som en 

gažo-kvinna har suttit på, kastas. Skillnaden är här inte mellan romer och icke-

romer; bordet har blivit orent därför att en kvinna suttit på det, oavsett om hon är 

rom eller inte. Hos kale omfattas inte icke-romer av de stränga, interna renhets-

reglerna (som inte tillåter män och kvinnor, oavsett släktskap, att vistas tillsam-

mans): icke-romer kan inte göra romer orena (se Grönfors 2001, 159). 

Hur renhetsregler ser ut och hur de används för att positionera sig gentemot 

andra kommer vi att återkomma till senare (s. 22ff.). 
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Ekonomisk självständighet och rörlighet 
Vikten av ekonomisk självständighet är ett starkt genomgående mönster bland 

romer (se Lucassen 1998b, 154f.). Som prestigemarkör är självständigheten oft-

ast viktigare än vilken typ av arbete man ägnar sig åt eller hur mycket pengar 

man tjänar. Rörlighet ingår som en del i att vara självständig och kan ses som 

förknippat med att många väljer yrken som innebär resande över större eller 

mindre områden. Rörligheten kan dock ha en underordnad betydelse, eftersom 

många romer valt att bli bofasta. Vikten av ekonomisk självständighet är något 

av en oföränderlig grundprincip, även om sätten att uppnå denna självständighet 

har varierat över tiden. 

Även hos skandoromerna är ekonomisk självständighet mycket tydlig: den 

absolut lägsta tänkbara prestige knyts till den person som anförtror sig åt sociala 

myndigheter för att få bidrag. Den som på så sätt gjort sig beroende av myndig-

heterna blir utstött ur gruppen eftersom dubbla fel begåtts, dels har han anförtrott 

sig åt en myndighetsperson, dels har han gett upp sin självständighet. Mer accep-

terat, om än också det förknippat med låg prestige, är att ta anställning hos någon 

annan, att ta ett ”sju-till-fyra-arbete” (se också Lindholm 1995, 82f.). 

Vikten av ekonomisk självständighet påverkar sysselsättningen bland skan-

doromer i allra högsta grad, både traditionellt och nu. Skandoromernas ekonomi 

bygger ofta på småskaligt företagande inom familjen. Eftersom förutsättningarna 

för självständighet ständigt förändras i samhället, dels genom kontroll och lag-

stiftning (till exempel olika regleringar av enskilt företagande inom olika områ-

den), dels genom större ekonomiska processer (till exempel storföretags upp-

handlingar eller utlokaliseringar), påverkas och ändras hela tiden romernas förut-

sättningar för självständighet. Detta diskuteras i samband med yrkesutövning och 

yrkesidentiteter, se s. 26-32. 

Romsk lag, romaniya, och dess motsvarighet i 
de svenska grupperna 
Den romska kulturen är i grunden skriftlös, vilket innebär att regler alltid är 

oskrivna. Dessa oskrivna regler formar ett romskt lagsystem som kallas roma-

niya, som finns beskrivet med utgångspunkt från olika romska grupper 

(Weyrauch 2001). Romaniya bygger på legala sanktioner och bedömningar av 

hur sociala överskridelser ska bedömas och bestraffas och fungerar genom ett 

hierarkiskt system som konsolideras genom betrodda, äldre män, så kallade höv-

dingar (Weyrauch & Bell 2001, 40f.). Romaniya kommer ofta i konflikt med 

olika staters legala system, eftersom det har funktionen av ett alternativt, själv-

ständigt system. 

Romaniya finns inte hos alla romska grupper. Till exempel återfinns roma-

niya inte hos skandoromer och kale (se dock nedan), de tillämpar istället ett annat 

system, fejd (Acton, Cuffrey & Mundy 2001, Grönfors 2001, Vuorela & Borin 
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1998), som baseras på en hederskultur. Fejd bygger på att förseelser omedelbart 

bestraffas, utan mellanliggande förhandling, i uppgörelser, som bestäms med kort 

varsel till bestämda platser. Fejd, som vanligtvis undantar kvinnor (se dock skan-

doromer nedan), äldre och barn, handlar ofta om att snarast straffa (med kropps-

ligt våld) den som begått ett brott. Fejd baseras på att männen anses bära ansvaret 

för barnens och kvinnornas handlingar i familjen. Hos kale, där dödande förr var 

en vanlig följd av fejd, resulterade fejd i en strategi av undvikande, där man 

kunde hålla sig undan fejd genom att flytta sig bort från uppgjorda områden (se 

Vuorela & Borin 1998, Grönfors 2001). Ett liknande system finns historiskt be-

lagt hos skandoromer och resultatet har blivit långdragna, olösliga släktfejder, 

som fortfarande är betydelsefulla. Äldre vittnesmål visar dock att uppgörelser hos 

skandoromer inte varit lika blodiga som hos kale (se Lindholm 1995, 181f.). Man 

försökte undvika att bringa motståndaren om livet, syftet var snarare att ”märka” 

honom. Kanske av denna anledning är undvikande-strategin inte lika uttalad hos 

skandoromer. Det vittnas också om att, även under äldre tider, kvinnor kunde 

delta i skandoromska uppgörelser, något som inte förekom traditionellt hos kale. 

För skandoromer är positioneringen gentemot kelderash viktig just när det 

gäller lagsystemet, uppförandekoder och renhetsregler. De markerar tydligt att 

de, som skandoromer, inte tillämpar dessa regler och att de inte beblandar sig 

med kelderash av just denna anledning. 

Hos kale har fejd-systemet ändrat sig till att idag mer påminna om kris-

systemet hos kelderash. Vid en förseelse eller tvist går man till en hövding, eller 

fredsmäklare, som är en äldre, betrodd man eller kvinna (se s. 24), och som måste 

vara opartisk. Fredsmäklaren kallar till ett möte där de olika parterna hörs. För-

handlingen påminner mycket om kris, men kallas inte så. Fredsmäklarens eller 

fredmäklarnas utslag vid ett sådant möte måste följas, om det inte gör det, upp-

står fejd. Liksom hos kelderash är förseelser och brott kopplade till renhetsregler; 

detta kommer att gås igenom noggrannare nedan. 

Hos de svenska kelderash, liksom hos europeiska kelderash, så kallade kris-

romer (Lee 2001), finns lagsystemet, romaniya (som dock har annat namn hos 

svenska kelderash) väl utvecklat. Eftersom romaniya är nära kopplad till uppfö-

randekoden, romanipe, och till renhetsregler, kommer ämnet att behandlas nog-

grannare nedan. 

Uppförandekod 

Hur man uppför sig är en viktig identitetsmarkör för många romska grupper. Där-

för finns ofta uttalade uppförandekoder. En sådan kod har i de flesta dialekter ett 

namn. Kelderash (och andra) kallar koden romanipe. Det är ett svåröversatt sub-

stantiv, men innebär generellt att man följder en oskriven kod. Skandoromerna 

har inget motsvarande begrepp, men använder adverbet rommanot som innebär 

att något är eller görs i enlighet med de oskrivna reglerna som gäller för gruppen. 

På skandoromani säger man honka tji rommanot ”det är inte rommanot” om nå-
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got görs felaktigt eller bryter mot reglerna. Det finns också ett uttryck som fram-

för allt träffar kvinnor och barn, chekla, som innebär att de uppträder felaktigt 

eller ”lösaktigt”, klär sig fel eller liknande. 

Renhetsregler 

Regler för rituell renhet återfinns hos alla romer, men tillämpas olika noggrant i 

olika romska grupper. Det finns en omfattande litteratur om renhetsregler hos 

romer (se Goldstein-Kyaga 1990 för svenska förhållanden) och vilken roll de 

spelar i romaniya.  

Hos skandoromer är renhetsreglerna inte så tydligt rituella, som hos kale och 

kelderash. De finns dock där, om än i andra former. Till exempel, när skan-

doromer positionerar sig gentemot icke-romer kan man stöta på uppfattningen 

om att buron är rituellt och kroppsligt ”oren” (Lindholm 1995, 181). Liknande 

uppfattningar har beskrivits av Okely (1983, 77ff.) för engelska romnichel (talare 

av angloromani). Idéer om renhet i samband med hantering av mat och kläder 

förekommer också. Kläder tvättas i olika baljor, mäns och kvinnors kläder tvättas 

separat, liksom underkläder, byxor, tröjor, handdukar, lakan – allt måste tvättas 

separat (det är dock tillåtet att använda samma kärl för olika tvättar, jämför kale 

nedan) för att det inte ska bli orent. För bebiskläder måste man ha en egen gryta, 

som kokas på spisen. Kläder som man har närmast kroppen måste vara ens egna, 

det är otänkbart att använda någon annans. Renhetsregler gäller även mat och 

porslin, men inte möbler och liknande. Detta är regler som gäller fortfarande 

(jämför dock Lindholm 1995, 218f.).  

Hanteringen av kläder hos skandoromer visar alltså spår av renhetsregler. 

Det är också tydligt att detta är ett område som inte förändrats mycket under de 

senaste generationerna. 

Kale har mycket stränga renhetsregler, som är tydligare kopplade till idéer 

om sexualiteten än hos andra grupper. Kvinnor är alltid orena från halsen och 

neråt. Allt som kvinnor berör (med annat än händerna) eller går över blir orent. 

Män och äldre kvinnor (som inte menstruerar) är inte orena. Det som är orent får 

inte synas inför de äldre, detta gäller följaktligen många saker: kvinnors kläder 

(framför allt yngre), sänglinne, skor, sängar. Föremål som kvinnor berör (med 

annat än händerna) måste slängas. Nyförlösta, ammande kvinnor eller menstrue-

rande kvinnor är helt orena och måste ha helt egna saker: tallrikar, kärl, grytor, 

stolar och så vidare. Kvinnan och barnet blir rena igen när barnet slutar amma. 

Detta markeras genom en ceremoni där de ”träder fram” som rena. De får då åter 

”synas” för de äldre. Män kan bara bli orena på ett sätt: genom sexuellt umgänge 

med en annan man. Denna orenhet är oåterkallelig – det finns inget sätt för dem 

att bli rena. Kales renhetsregler för hantering av tvätt påminner mycket om kel-

derash regler, men är ännu noggrannare – olika typer av tvätt måste ha olika kärl.    

Hos kelderash är renhetsreglerna också mycket noggranna. Kvinnor är alltid 

orena från midjan och neråt. Nyfödda barn är orena i fyra till sex veckor, men här 
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är noggrannheten i tillämpningen olika. Vissa kelderashfamiljer tillämpar regler-

na strängare och äldre män får inte ta i ett nyfött barn förrän efter sex veckor. 

Kvinnor är orena i fyra till sex veckor efter födseln och får inte delta i samman-

komster med andra romer. En uppluckring sker dock idag bland de yngre. Kvin-

nor måste vid sina barns dop sitta vid sidan av i kyrkan.  

Konsekvensen av kvinnors orenhet från midjan och neråt är att allting kvin-

nor går över eller sitter på blir orent. Kvinnor får till exempel inte rida häst eller 

sätta sig på andra föremål än sådana som är avsedda för detta ändamål. Om en 

kvinna skulle sätta sig på ett soffbord eller någon annan möbel eller något annat 

föremål som inte är avsett för kvinnligt sittande, måste det kastas. Kvinnor får 

inte heller kliva över föremål, som till exempel (mer förr i tiden) telefonsladdar, 

eftersom inte bara det föremål de kliver över blir orent, utan även det som hänger 

ihop med det (telefonen). Kvinnor är orena under menstruationen och får då inte 

träffa eller vidröra andra romer. Detta innebar förr i tiden att män inte fick ta 

kvinnor i hand, eftersom de inte kunde veta om kvinnan befann sig i ett stadium 

av orenhet. 

Män kan inte bli kroppsligt orena, men de kan bli orenförklarade, liksom 

kvinnor, för en kortare eller längre period i en rättegång, en kris (se nedan). En 

person som är oren får inte tala med någon annan, äta med någon annan, eller 

gästa någon annan. Om så sker blir även den andra personen oren: orenhet ”smit-

tar”, inte bara genom beröring, utan också genom närvaro eller umgänge. En ut-

dömd orenhet gäller för en kortare eller längre period eller tills den återkallas av 

den eller de personer som dömt ut orenheten. Utdömd orenhet får därför allvar-

liga konsekvenser för den drabbade, eftersom han eller hon döms att leva isolerad 

från gruppen. In i det längsta försöker därför familjemedlemmar och släktingar 

medla så att det inte går så långt. Man gör skillnad på šudino ”utfrusen” (ur ge-

menskapen) och magerdo ”grovt oren” (om en person). Epitetet šudino utdelas 

vid brott mot romanipe när den dömde befinner sig i en ”ångerperiod”. Magerdo 

tillämpas vid grova brott och är ett allvarligt straff: personen blir fullt oren. Om 

dessa begrepp inom den romska vlach-gruppen se Hancock (2001). 

Föremål kan bli orena om de kommer i kontakt med annat orent. Mat som 

kommer i kontakt med golvet eller marken blir oren och måste kastas. Hos kel-

derash måste mat i matkassar som ställts på golvet slängas. Underkläder och 

strumpor är orena och måste förvaras i speciella lådor och tvättas för sig. Detta 

gäller oavsett om de är nya eller begagnade. Det som är rent tvättas för sig i spe-

ciella kärl på spisen: kökshanddukar och bordsdukar. Bebiskläder tvättas för 

hand i en balja. Badlakan och lakan är orena och tvättas separat (oftast i maskin). 

Felaktig sortering, t.ex. sammanblandning av ren och oren tvätt, innebär att allt 

måste kastas, både det som är rent och orent. Det finns inget sätt att rituellt rena 

något som blivit felaktigt hanterat. Vissa föremål är mycket viktiga att hålla rena. 

Framför allt är det sådant som är i kontakt med maten: bord, grytor, tallrikar, be-

stick och uppläggningsfat. Kommer dessa saker i kontakt med något orent, till 

exempel tappas i golvet, måste de kastas.  
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När det gäller frågan om renhet och orenhet hos djur finns det i kelderash 

(liksom andra dialekter, se Holzinger 1992, 30) en generell koppling (men med 

många undantag) till den språkliga markering man gör av besjälning eller ani-

mathet (se s. 68). Lägre djur, som ormar, grodor, råttor, möss, kackerlackor, my-

ror, osv. är av naturen orena och markeras språkligt som icke-besjälade. Vissa 

djur är dåliga och otursvarslande, även om de inte är orena: detta gäller katter, 

gäddor, kråkor och ugglor. Lägre djur som är väl sedda eller turliga är ljusa fjäri-

lar och bin (det vill säga de är inte orena).  

 

Kris och brott 

De två olika systemen för att lösa konflikter bland romer, romaniya och fejd, har 

behandlats tidigare (s. 20-21). Här ligger fokus på kris, brott och påföljder för 

kale och kelderash (se också Tillhagen 1965, 53). 

Kales sätt att hantera konflikter var förr, enligt äldre beskrivningar, likt 

skandoromernas fejd-system. Idag har det likheter med kelderash romaniya-

system, men är snarast en blandning av fejd och romaniya. Vid tvist eller förse-

else vänder man sig till en hövding eller fredsmäklare (en äldre, betrodd man el-

ler kvinna), som kallar de berörda och utfärdar ett utslag. Utslaget har laga kraft 

och måste följas, annars resulterar det i fejd eller utdömd orenhet. Hela familjen 

eller släkten drabbas av en sådan orenhet och man får inte visa sig för andra kale. 

Processen kan också gå i omvänd ordning: en förseelse leder till fejd och därefter 

vänder man sig till en fredsmäklare. Vid en uppgörelse deltar både män och 

kvinnor. Män hanterar mer allmänna tvister, fejder eller konflikter kring pengar 

eller egendomar. De äldre kvinnorna hanterar sådant som rör äktenskapsbrott 

eller otrohet – män tillåts inte tala om sådana saker. Däremot förväntas männen 

delta och lyssna, för att kunna påverka utslaget. Männens ord väger alltid tyngst. 

Kale gör skillnad på olika brott: till mildare brott räknas att medvetet gå 

olämpligt klädd, begå äktenskapsbrott, bestjäla eller lura en annan rom. Grova 

brott är att döda eller skada, våldgästa, eller begå andra grova övergrepp mot en 

annan rom. Begreppet maraha innebär att man blir allvarligt oren till följd av ett 

grovt brott. Otrohet ansågs tidigare som ett grovt brott men är det inte längre. 

Påföljder hos kale består antingen av uteslutning – att inte få ha umgänge med 

andra romer – eller ekonomisk ersättning. 

För svenska kelderash kallas lagsystemet zakono. Detta upprätthålls fortfa-

rande och tillvägagångssättet är ytterst formaliserat, liksom vem som får närvara, 

vittna och döma vilka påföljderna kan bli och hur de ska utmätas. 

Vid problem kallar kelderash till kris, och anledningen till att kalla till kris 

kan vara många. Det kan röra sig om tvister eller oenigheter inom familjen eller 

mellan individer eller familjer, brott mot renlighetsreglerna (till exempel att man 

begått en oren handling eller sagt något orent om en person eller en sak), otrohet, 

eller om andra brott, som stöld eller dråp. 
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En kris har hos kelderash två eller tre parter och dessa kallas till kris av ett 

flertal skiljedomare eller rättegångsmän, krisaki rom, som också leder samman-

komsten. Vanligtvis är det den som har sak mot någon, som väljer skiljedomare 

och som kallar till kris (jämför med kale ovan). Skiljedomarna får inte vara släkt 

med varandra eller med de kallade. Vittnen kallas och dessa måste avlägga en 

sanningsed inför hela den församlade gruppen, som oftast består av släktingar till 

de kallade. Kvinnor får närvara vid kris, men de måste vara tysta, det vill säga de 

får inte blanda sig i diskussionerna. Däremot får de höras som vittnen. Vittnena 

hörs av skiljedomarna inför församlingen. Påföljder är oftast ekonomiska, en 

straffavgift, och handlar vanligtvis om dagsböter, globa, som sätts efter perso-

nens ekonomiska tillgångar och straffets grad av allvar. Den som inte betalar el-

ler fogar sig i skiljedomarnas beslut, kan dömas till att försättas i orenhet av olika 

grad (se s. 22-24), för kortare eller längre tid. Hela familjen försätts i orenhet 

samtidigt med den som dömts i kris. Familjen kan inte återfå sin renhet genom att 

stöta ut den som dömts, de kan bara övertala den individ som begått brottet att 

foga sig i skiljedomarnas beslut. Orenheten ”smittar”, så att inte bara barn, barn-

barn och släktingar blir orena, utan även de personer familjemedlemmarna besö-

ker eller talar med blir orena. En dömd person har rätt att överklaga beslutet i en 

kris, men måste då skaffa fram nya skiljedomare (som inte får vara släktingar) 

och få dem att kalla till ny kris.  

Det finns i den svenska kelderashgruppen ett fåtal skiljedomare, som man 

måste vända sig till vid kris. För att uppnå status som skiljedomare bör man när-

vara vid många rättegångar och man bör ha börjat med detta redan vid ung ålder. 

Skiljedomare blir man officiellt först när man blir tillkallad, men man måste då 

ha närvarat vid ett antal kriser för att känna till procedurer och regler. Vanligt är 

att man först blir tillkallad som ”hjälpdomare”, innan man själv kan verka som 

skiljedomare. Oftast, innan det kommer till kris, försöker man uppnå förlikning 

mellan familjerna. Man kan då kalla på en ”mäklare”, eller ”fredsbudbärare”, 

poštari, vilket ofta är en äldre, betrodd person, som kan försöka medla. Lyckas 

det inte kan han kalla på en skiljedomare. Det är vanligt att skiljedomare kommer 

tillresande från flera håll. En kris kan bli en kostsam historia för de inblandade 

familjerna, varför den ofta undviks in i det längsta. Den som kallar till kris beta-

lar kostnaden för rättegången, men kan sedan förvänta sig att få igen dessa 

pengar genom straffavgiften. 
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Former för ekonomisk, social och politisk orga-
nisation 

Yrken och yrkesidentitet - historia och förändring 

Det finns bland romer ett antal yrken och yrkesidentiteter, som är vanligt före-

kommande och som skiljer sig markant från majoritetsbefolkningens (Lucassen 

1998). Som nämnts ovan (s. 15-16) är det inte ovanligt att romers gruppnamn, 

både vad andra kallar dem och vad de kallar sig själva, är kopplade till en yrkes-

identitet, ibland en väldigt specialiserad sådan, som bugurdži ”borrmakare” eller 

ursari ”björnförare”. I dessa fall handlar det om rumänska grupper, som har en 

något speciell historia (se s. 8-11) eftersom de varit slavar och därmed tilldelats 

speciella arbeten. 

Romers yrkesutövning är nära kopplad till det krav på ekonomisk självstän-

dighet, som diskuteras tidigare (s. 20ff.). Detta är något som ofta kommer till-

baka i intervjuer och som förmodligen har gamla anor: yrken som innebär att 

man kan ”vara sin egen” ger hög prestige medan att ”tjäna som dräng” åt gajo 

eller buro ger låg prestige. I övrigt har inga yrken högre prestige än andra - det 

finns en stark yrkesstolthet eller yrkesidentitet även för smutsiga eller hårda yr-

ken, som är illa sedda i samhället (se mer nedan om skillnader mellan grupper 

när det gäller ”orena” yrken). Att tjäna mycket pengar på sitt yrkesutövande ger 

självfallet hög prestige, men det är inte alltid det viktigaste – att ”vara sin egen” 

anses viktigare.  

Skandoromernas särskilda yrkesutövning har en lång historia i Sverige och 

går tillbaka till deras första uppdykande under 1500-talet. Som nämnts tidigare, 

så är källorna för 1500-, 1600- och 1700-talen ganska knappa och det är inte all-

tid säkert att det handlar om just skandoromska grupper. Förändringen av majori-

tetssamhället under 1900-talet har naturligtvis påverkat skandoromernas tradi-

tionella yrkesutövning: många yrken har försvunnit av sig själva, andra har in-

stitutionaliserats, förstatligats eller reglerats i lag. Här är historien olika beroende 

på yrke.   

Historiskt kan man indela skandoromernas yrkesutövning i två kategorier: 

Den första kategorin är yrken som fyllt en viktig samhällsfunktion, men som 

ofta, ur majoritetssamhällets perspektiv, har varit förknippade med en låg status. 

Den andra kategorin är yrken som utmärker sig genom sin rörliga karaktär, på det 

sätt att utövarna flyttar sig från plats till plats, oftast inom ett begränsat område 

och utför tillfälliga, inte sällan säsongsbundna arbeten. Det är inte ovanligt att 

man kombinerat yrken av den första kategorin med yrken ur den andra, eller yr-

ken inom en och samma kategori, för sitt uppehälle. Detta mönster är något som 

fortfarande är vanligt.  

Det skedde en stor förändring i och med industrialiseringen av samhället un-

der 1900-talet: många av de smutsiga yrkena institutionaliserades och försvann 
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och de tillfälliga yrkena begränsades genom lagstiftning. Trots detta hänger 

många av de gamla yrkesmönstren kvar, men de tar sig nya former. Det uppstår 

nya ”smutsiga” yrken, och säsongsbundna yrken finns kvar, om än under nya 

former. Somliga skapar nya yrken som bygger på de gamla. 

Bland skandoromers historiska yrken kan man framhålla rackare, nattman 

och bödelsdräng. Detta var uppgifter förbundna med människor av ytterst låg 

status, och som vanligtvis utfördes av samma personer eller familjer, som ofta 

var skandoromer (Lindholm 1995, 73ff.). Rackarens eller bödelsdrängens uppgif-

ter var flera: att bistå mästermannen, det vill säga bödeln, vid avrättningar (häng-

ningar, halshuggningar), ibland också att hantera kropps- och skamstraff, ta hand 

om de avrättades lik för begravning utanför kyrkogårdsmurarna, gräva ner själv-

mördare, ansvara för bortskaffandet av djurkadaver längs vägarna, vidare att ka-

strera, slakta och flå hästar och avliva husdjur (hundar och katter), illa sedda 

sysslor – i synnerhet hästslakt – i det gamla samhället. En uppgift för nattmannen 

var att nattetid hämta latrin och sopor i städerna. Det finns även indicier på att 

mästermannens yrke, som ofta gick i arv och som under 1800-talet reglerades av 

staten, ibland utfördes av skandoromer (Minken 2009, 414).  

Samtliga dessa sysslor var, ur ett majoritetssamhälleligt perspektiv, för-

bundna med en paria-liknande status. Utövare fick inte beblanda sig med andra 

och de var tvungna att bo på vissa avskilda ställen, utanför byarna. Det fanns hel-

ler inte någon väg bort från dessa sysslor, och utövarna skulle begravas, liksom 

avrättade och självmördare, på speciella platser. Det förekom en stor omsättning 

av människor som på ett eller annat sätt stötts bort och dessa yrken har inte ute-

slutande utförts av skandoromer. Dessa yrkesuppgifter rimmar också, märkligt 

nog, väldigt illa med den utpräglade renhetskultur, som finns hos de flesta romer, 

även skandoromer. Att hantera döda kroppar (människor och djur), att syssla med 

något som innebär att hantera något sexuellt, som kastrering, eller att hantera 

orena objekt, som latrin och sopor, är idag helt otänkbart och tabubelagt för de 

flesta romer (se s. 22-24). Hur en sådan situation uppkommit i Sverige (liksom i 

övriga Norden) och hur den hanterades av dessa romska grupper är svårt att säga. 

Andra av skandoromers historiska yrken var av tillfällig, kringresande karak-

tär: man reste från den ena gården till den andra och hade med sig utrustning för 

att utföra vissa uppgifter. Här kan man främst framhålla skärslipning, det vill 

säga att vässa hushållens knivar, liar och yxor, taktäckning, att klättra upp på ta-

ket och laga läckor, fönsterlagning, att byta ut trasiga rutor i de spröjsade fönst-

ren, samt förtenning, att invändigt förtenna kokkärl och stekpannor. Dessa var de 

vanligaste uppgifterna, som senare också utfördes av kelderash-romer (se nedan). 

Andra uppgifter var till exempel att laga fioler, dragspel och andra musikinstru-

ment, något som senare också utfördes av kelderash.  

Samtliga ovan nämnda yrken försvinner genom industrialiseringen och det 

gradvisa förstatligandet av smutsiga sysslor. Flera tillfällighetsarbeten, som skär-

slipning, taktäckning och förtenning, försvann under efterkrigstiden i och med att 

man föredrog att köpa nya knivar, liar, grytor, pannor, takpannor i affärer. Racka-
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rens arbete övertogs av flera olika institutioner, att kastrera blev en uppgift för 

utbildade veterinärer, sop- och latrinhantering övertogs av renhållningsarbetare 

(Statens Renhållningsverk inrättades 1938). Uppgiften som mästerman och bö-

delsdräng avskaffades under början av 1900-talet (dödsstraffet i fredstid avskaf-

fades 1921).  

Historiskt sett har det inte varit ovanligt att skandoromer varit indelta solda-

ter, därom finns flera historiska belägg (Minken 2010, 271). Ett indicium är 

också att många resandesläkter har soldatnamn (se nedan s. 41ff.). Indelta solda-

ter hade en del förmåner och detta kan ha bidragit till att många skandoromer 

blev bofasta under 1800-talet (se under boende s. 33-35). 

 

 

De förindustriella, tillfälliga hantverksyrkena var en viktig inkomstkälla för kelderash fram till 

1960-talet. Bilden visar förtenning i ett läger någon gång under 1940-1950-talen. 

 

Det vi idag skulle kalla för kringresande kulturarbetare var förr något som 

var vanligt bland skandoromer. Det utförs fortfarande inom vissa familjer. Det 

handlade mest om spelmän, gatumusikanter eller gatuartister, och senare, under 

1800-talets slut och framåt, även om kringresande tältcirkusar och tivolin (En-

evig 1965). Dessa yrkesgrupper är svåra att följa längre bakåt i tiden, eftersom de 

sällan nämns i äldre historiska källor. Under de senaste hundra åren har det 
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främst varit svenska och tyska resandefamiljer, som drivit tältcirkusar och tivolin 

i Sverige. Inom denna bransch har kontakten med danska och tyska grupper varit 

livaktig och det finns här också exempel på kontakter mellan skandoromer och 

kelderash, bland annat när det gällt mellanhavanden med majoritetssamhället, 

som hyra av platser och tillstånd, och hur material – vagnar, djur, hästar, tält – 

köpts på kontinenten (Tyskland, Italien) och fraktats till Sverige.    

Den typ av kringresande kulturarbete som skandoromer utförde fick en kraf-

tig nergång i och med tevens genomslag under 1950- och 1960-talen. Tältcirkus 

och tivoli försvann i praktiken, liksom trolleri- och varietéföreställningar på loka-

ler. Estradhypnos kom att regleras genom ordningslagen. Tältcirkus fick så små-

ningom en renässans under 1980-talet och återupptogs då av många skan-

doromska familjer. Under 2000-talet har näringen åter fått en nergång, i synner-

het för mindre cirkusar, genom kraftiga regleringar av djurhanteringen, höjda 

avgifter för el, platser och vatten hos kommunerna och minskande publikun-

derlag i glesbygder, som varit det huvudsakliga arbetsområdet för dessa familjer. 

En annan viktig yrkesinriktning för skandoromer har varit handel, framför 

allt handel med småvaror och handel med hästar och kreatur. Denna utfördes hi-

storiskt sett ofta via marknadsplatser, snarare än på gårdarna. Under äldre tider 

var handeln i gårdarna vanligtvis reglerad och utfördes av knallare eller gårdfari-

handlare, som framför allt utgick från Sjuhäradsbygden eller Dalarna och hade 

särskilda tillstånd.  

Småhandel är en syssla som fortfarande nämns som viktig för många romska 

grupper, även kelderash och lovari (se nedan) och den nämns fortfarande som 

viktig bland skandoromer. Idag utförs småhandel både via nätet, marknader och 

genom dörrknackning. De varor som säljs är ofta importerade och det kan handla 

om allt från skinnjackor, mattor, tavlor (ofta kopior av kända tavlor), till grädd-

bullar eller trädgårdstomtar. 

Skandoromer beskriver hur denna typ av småhandel blivit allt svårare att be-

driva, eftersom den konkurreras ut av de stora varuhusen. Under senare delen av 

1990-talet fick småhandelsförsäljningen över internet en ökad användning bland 

skandoromer, men detta har också gått ner. 

Hästhandel var viktigt för äldre tiders skandoromer och är det fortfarande. 

Under efterkrigstiden har också handel och import av bilar stigit fram som en 

viktig sysselsättning. Typiskt väljer man att inrikta sig på vissa märken, vanligt-

vis, men inte alltid, tyska bilar. Här använder de kontaktytor, inte sällan (åt-

minstone i södra Sverige) genom släktskapsband, som finns till tyska sinte-

romer. 

Kale är, som vi kommer att se nedan, en mycket väl sammanhållen grupp, 

både i Sverige och i Finland. De har traditionellt ägnat sig åt liknande yrken som 

skandoromer har gjort: hästhandel, hantverk, förtenning, kopparslageri, gårdfari-

handel och andra tjänster åt bondebefolkningen. De har troligtvis inte ägnat sig åt 

orena yrken, som skandoromer har gjort. Hos nutida kale är renhetsreglerna väl-



Romer i Sverige 

30 

 

digt detaljerade (s. 22-24) och orena sysslor är kringgärdade med tabun och tyst-

nad. Kale har också ägnat sig åt det vi idag skulle kalla kringvandrande kulturar-

bete, som musikutövning och spåkonst, framför allt vid marknader (kale har inte 

som kelderash använt tält, se nedan). Cirkus, trolleri och spådom i tält är något 

som kale förknippar med med kelderash, ”trollkarlar” kallas för taikamihete, syf-

tande på Taikon, ett vanligt namn bland kelderash.  

Idag har musik- och spåkonstyrkena minskat på grund av den starka religio-

siteten bland kale (se s. 40ff.). Vanliga yrken är i stället bilförsäljare, hästskötare 

och travtränare, hantverkare, byggnadsarbetare, sömmerska, musiker, evangelist 

och pastor. Hästen och bilen är viktiga inkomstkällor för många kale. Att tjäna 

mycket pengar ger hög prestige, men sättet man tjänat pengarna på är viktigt: 

pengar intjänade genom oaccepterad eller olaglig verksamhet ger ingen status. 

Familjehedern är förknippad dels med hur man tjänar sina pengar (det vill säga 

på ett acceptabelt sätt), dels hur man förvaltar dem: man måste vara gästfri och 

dela med sig till andra, mer behövande romer.  

När kelderash kom till Sverige under 1800-talets slut och 1900-talets början 

tog de med sig många av de yrken de utfört i Ryssland och Rumänien (se 

Lucassen 2001). En förändring av deras traditionella yrkesutövning skedde först 

under 1960-talet, när det statliga interventionsprogammet drastiskt förändrade 

förutsättningarna för deras sätt att leva (se s. 8-11). Denna förändring var mer 

hastig och genomgripande än för skandoromerna, där förändringen var mer grad-

vis och varierad beroende på typ av yrke, familj och bosättningsort. 

De föraktade yrkena som rackare och nattman fanns inte längre när kelderash 

kom till Sverige. Däremot fanns de förindustriella hantverksyrkena kvar, det vill 

säga förtenning, taklagning, skärslipning, fönsterlagning och lagning av musikin-

strument. Dessa yrken har kelderash utfört åt bönderna fram till och med 1950-

talet.  

Det vi idag skulle kalla för kringresande kulturarbete har också varit viktigt, 

både tältcirkus och tivoli. Inte sällan kombinerades tältcirkus, musik eller tivoli 

med förtenning och andra tjänster. Till skillnad från skandoromer har kelderash, 

fram till 1960-talet, varit helt kringresande med husvagnar och tält. De reste från 

en plats till en annan och satte upp sina tältläger i en cirkel. I mitten restes cir-

kustältet, runt detta fanns en ring av spåtält, uppvisningstält, nöjestält för boll-

kastning och liknande. Slutligen, i en yttersta cirkel stod husvagnar och bostads-

tält. Lägret var centrum för olika aktiviteter: dagtid lämnade somliga lägret för att 

knacka dörr i husen omkring och förtenna och laga saker (till exempel musikin-

strument), under tiden kunde folk i omgivningen komma till lägret och besöka 

tivoli och spåtält. Kvällstid var det föreställningar i det stora tältet i mitten, med 

dans- och akrobatikuppvisningar, fakirkonster, hästnummer och liknande. Man 

hämtade artister och utrusning från Tyskland och Italien och använde inte sällan 

svenska (skandoromska) artister som kontaktpersoner gentemot det svenska 

samhället. 
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Spåkonst, i kort, kula eller hand, var en viktig yrkesutövning, som framför allt utfördes av kvin-

norna. Detta gäller traditionellt både hos skandoromer, kale och kelderash. Bilden visar en av 

bokens författare, Angelina Dimiter-Taikon, på ett fotografi från 1970-talet. 

 

De statliga interventionsprogrammen under 1960- och 1970-talen förflyttade 

kelderash till lägenhetsboende, oftast i miljonprogramsområden. Detta innebar att 

tältutrustning och vagnar brändes och att hästar och andra djur slaktades. Sedan 

1970 har det inte funnits några cirkusar eller tivolin i Sverige drivna av kelderash 

– cirkusar och tivolin under 1980-talet och framåt har främst drivits av skan-

doromska familjer.  

Liksom skandoromer har kelderash ägnat sig åt hästhandel, senare också bil-

handel, och detta ägnar sig många åt fortfarande. Detsamma gäller småhandel av 

olika slag, framför allt på marknader, men idag också via internet, till exempel 

handel med kläder, mattor eller tavlor. 

Bland kelderash ger det hög prestige att kunna livnära sig på det som föräld-

rarna livnärde sig på, vilket återknyter till det som nämnts i början av kapitlet, 

”att vara sin egen” (se s. 20). Hög prestige visas, som hos de flesta romer, genom 

fina, nya bilar, guldsmycken, möbler och liknande. Speciellt för kelderash är att 

dyra bolster, kuddar och täcken visar på hög prestige, något som varit viktigt förr 

och som gäller ännu i dag. 
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Kelderash i Sverige har i sitt kulturarbete ofta använt sitt romska ursprung i sin marknadsfö-

ring, något som inte förekommit på samma sätt bland skandoromer. 

 

När man jämför skandoromers, kales och kelderash yrkesutövande kan man 

se stora likheter, men också stora skillnader. Skillnaderna har delvis historiska 

orsaker och beror på vilken roll de olika grupperna fyllt i samhället och hur deras 

yrkesroller betraktats av majoritetsbefolkningen. De rörliga hantverkssysslorna, 

handel med småsaker, kringresande kulturarbete och häst- (och senare bil-)handel 

delas av alla grupper. Förhållandet till orena yrken och accepterandet av dräng- 

och soldattjänstyrken, är däremot olika.  
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Specifika kulturmönster för boende, kläder, ri-
tualer och uppförandekoder 
 

Former för boende, kläder, ritualer och uppförandekoder är något som främst 

relaterar till skillnader mellan olika romska grupper, men på ett övergripande 

plan kan man tala om en gemensam romsk positionering gentemot icke-romer. 

Nedan kommer de olika mönstren att gås igenom, med fokus på svenska förhål-

landen, pågående och tidigare förändringsprocesser, likaväl som historiskt be-

lagda förhållanden. 

 

 

 

Många skandoromer blev bofasta någon gång under 1800-talet och köpte eller hyrde mindre 

ställen, kallie, som ofta låg enskilt ute på landet. Innan detta hade de förmodligen samma bo-

endeformer som romer på kontinenten, det vill säga provisoriska tältläger eller byar. Bilden 

föreställer familjen Lindgrens hus någon gång under 1930-talet. 

 

Boende 

Bland skandoromerna i Sverige är de flesta idag bofasta och bor antingen i hus 

på landet eller i lägenhet i städer. Bland skandoromer med stark skandromsk 

identitet är det vanligt att bo i den traditionella boendeformen hus, kallie (beteck-

nande mindre, oftast torpliknande hus), på landet och på vissa speciella, ofta en-

skilt liggande orter. Identiteten är typiskt knuten till orten snarare än till en viss 

gård eller hus (som förr var vanligt bland bondebefolkningen). Man har sin fa-
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miljegrav i den lokala kyrkan och familjeidentiteten är på så sätt starkt knuten till 

just den orten genom gravplatsen. I sin yrkesutövning kan man sedan, med ut-

gångspunkt från bostadsorten, röra sig över stora arealer. Även om man flyttar 

till andra orter är det vanligt att man förr eller senare flyttar tillbaka till ur-

sprungsorten.  

Historiskt finns det belägg för att skandoromer länge har haft denna form av 

boende, det vill säga enskilt hus på landet. Detta framgår till exempel av 1923 års 

inventering (om lösdriveri, SOU 1923:2). Vittnesmål om denna form av boende 

finns också från 1800-talet (bland annat i folklivsuppteckningar), medan ännu 

äldre källor vanligtvis vittnar om ”kringresande skaror” (Lindholm 1995, 110f). 

Det är svårt att bedöma när övergången från ett renodlat resande till bofasthet 

skedde (liknande den som kale och kelderash har genomgått under 1900-talet, se 

nedan). Äldre vittnesmål (rättegångsprotokoll, folklivsuppteckningar) handlar 

typiskt om majoritetssamhälleliga möten med skandoromer i deras kringvand-

rande yrkesutövning.    

Skandoromer har också bott i så kallade ”byar”, det vill säga provisoriskt 

uppbyggda ansamlingar av småhus eller jordhus, antingen i utkanten av mindre 

samhällen eller isolerat ute på landet, inte sällan i gränsområden mellan olika 

länder (som byn Snarsmon i gränsområdet mellan Sverige och Norge, som be-

boddes mellan 1850-1910).  

Skandoromernas stora urbanisering anses ha skett mellan 1920-1940-talen, 

då många flyttade från ställen eller ”byar” på landet till områden inne i städer, 

som Göteborg, Jönköping, Stockholm och Malmö. Där bodde man i äldre, dåligt 

underhållna hus, som revs under 1950-1960-talens rivningsvåg, liksom de flesta 

”byar” på landet. De flesta skandoromska familjer kom att hamna i miljonpro-

gramsområden (liksom kelderash gjorde, se nedan), och de valde ofta att bosätta 

sig nära varandra för att hålla kontakt (Lindholm 1995, 118-19).  

Kale har traditionellt bott i mindre, familjebaserade tältläger, liknande de 

som beskrivs nedan för kelderash. Tälten fraktades, tillsammans med bohaget, i 

öppna vagnar, där man också kunde övernatta under stora mängder täcken och 

filtar. På kvällarna byggdes tältlägret runt lägerelden – man använde inte kami-

ner, som kelderash gjorde (se nedan). Under de kallaste vintermånaderna bodde 

man ofta inhysta hos bönder och man återkom ofta till samma bönder varje år. 

De äldre bodde, om det tilläts av bondefolket, inne i huset, medan de yngre över-

nattade i ladugården. Medan man var inhyst utförde man olika hantverks- och 

lagningsarbeten som ”hyra” åt bönderna. Sedan 1960-1970-talen bor kale i lä-

genheter, liksom skandoromer (delvis) och kelderash.  

Boendesituationen för kelderash liknar kales. De svenska kelderash är en re-

lativt liten grupp bestående av ett antal familjer, som kom till Sverige under slu-

tet av 1800-talet och början av 1900-talet. De bodde ända fram till de statliga in-

terventionsprogrammen under 1950-1970-talen (se Montesino-Parra 2002) i vag-

nar och tält. Grunden utgjordes av en vagn, som drogs av hästar och som innehöll 
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alla husgeråd sängkläder, verktyg, pannor, redskap, den livsviktiga kaminen och 

dukar och stänger till boendetälten. För natten spände man upp tälten kring ka-

minen, som man eldade och lagade mat i, och sov sedan på marken på madrasser. 

Typiskt var också att man hade en öppen eld utanför tälten, en lägereld där man 

också lagade mat och tvättade kläder (Tillhagen 1965, 42f.). Under 1940-talet 

kom egentliga husvagnar i bruk som bostäder. Husvagns- och tältlägret var nära 

sammanknutet med kelderash speciella yrkesutövningar, cirkus, tivoli, musik, 

förtenning och liknande sysselsättningar, som vi berättat om tidigare. 

 Två av de boendeformer som beskrivs ovan, ”byar”, belägna antingen en-

skilt på landet eller i utkanten av samhällen, och husvagns- och tältläger, åter-

kommer i historiska beskrivningar från kontinenten och på de brittiska öarna 

(Fraser 1995, 208f.). I Sverige har skandoromer använt sig av alla dessa boende-

former, medan kale och kelderash historiskt sett aldrig bott i byar eller hus/gårdar 

på det sätt som vi vet att skandoromer gjort åtminstone sedan 1800-talet.  

Under 1950- och 1960-talen genomfördes i Sverige ett genomgripande in-

venteringsprogram, riktat främst mot kelderash-gruppen. 1954 och 1956 genom-

fördes så kallade ”zigenarinventeringar”, vars avsikt var att registrera de omkring 

700 romer av kelderash-gruppen, som då befann sig i Sverige (se Montesino-

Parra 2002, 117ff.). Syftet var att hitta en lösning på bostads- och sysselsättnings-

frågan och att öka nivån av läskunnighet bland dessa grupper. I praktiken kom 

detta program att innebära att kelderash bostäder, det vill säga vagnar, tält, hus-

geråd, och verktyg förstördes. Hästar och andra djur (som bland annat använts i 

cirkusföreställningar) skickades till slakterier och därmed upphörde deras huvud-

sakliga inkomstkälla.  

De flesta kelderash tvingades in i miljonprogramslägenheter i förorter till 

städer, som Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna omflyttning kom att inne-

bära drastiska förändringar i deras ekonomiska försörjning, likaväl som anpass-

ningar av deras renhetsritualer (se s. 22-24). 

Kläder 

Variationen i klädkod är stor bland romer, men de flesta grupper har någon form 

av medvetet utmärkande mönster. Det är också väldigt vanligt att man beskriver 

en pågående förändring av klädkoden, relaterad till de förändringar som sker i 

samhället i övrigt. Framför allt gäller detta klädkoder för kvinnor och detta är 

typiskt starkt kopplat till förändrade uppförandekoder (till exempel renhetsbe-

grepp eller respekt för de äldre). Uppförande kommer till uttryck i kvinnors på-

bjudna val av kläder. Även åldern eller om kvinnor är gifta eller ogifta har bety-

delse för klädseln.  

Romska klädkoder kan gälla allt från påbjudna färger och material till kjol-

längd, urringning eller att inte visa armar eller mage, att inte visa håret och så 

vidare. Flera uppgiftslämnare beskriver att det finns en ”traditionell” klädkod, 

som gärna används vid festligare tillfällen, som bröllop och begravningar (för att 
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visa respekt). Till vardags kan det finnas anledning att ha mer vanliga kläder för 

att inte märkas så mycket. Kale, däremot, har en starkt markerad klädkod, som 

används oavsett tillfälle (Vuorela & Borin 1998, 60, se mer nedan). 

Hos skandoromerna är klädkoden idag inte särdeles uttalad. Man säger sig ha 

en mer praktisk inställning till kläder, man ska ”välja kläder efter tillfället”. Dock 

är man starkt medveten om att det funnits en tidigare klädkod, som man bör följa 

vid högtidligare tillfällen, både för att inge och att visa respekt. Männens kläder 

ska signalera manlighet, man ska ha svarta finskor och svarta finbyxor (”romma-

nobyxor”), gärna bära hatt, väst och klockkedja, och ha kortklippt, ”slickat” hår. 

För kvinnor är det viktigt att inte vara chekla ”lösaktig(a)”, dvs slarvigt eller fel-

aktigt klädda. Att vara traditionellt klädd inger respekt, att ”klä ner sig” (till ex-

empel genom att bära jeans eller arbetarbyxor) har låg prestige. 

 

 

Kelderash i Sverige bodde i husvagnar och tältläger fram till det statliga interneringsprogram-

met under 1960-talet. Bilden är från 1920-talet och föreställer Vorsha Bessik och hennes dött-

rar och söner framför deras bostadsvagn.  

 

Äldre källor vittnar om att skandoromer har haft en utmärkande klädkod, 

som av bondebefolkningen uppfattades som ”finkläder” (Lindholm 1995, 175f.). 

Den traditionella manliga klädkoden omfattade förutom hatten, finbyxorna, fins-

korna och klockkedjan även långa polisonger. Kvinnorna hade långa (ofta 

dubbla) kjolar, bar många och tunga smycken och huvudduk (dikklo). En viktig 

detalj var förklädet (kabenske-dikklo) som man använde för att samla och bära 

saker i, framför allt mat.   
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Klädkoden för skandoromer har under 1800- och 1900-talen varit ganska lik majoritetsbefolk-

ningens, om än med en del utmärkande detaljer, som ska signalera deras specifika tillhörighet. 

Bilden föreställer Ragnar, Axel och Oskar Lindgren någon gång under 30-talet. 

 

 

 

Den moderna, väldigt specifika klädkoden för kale uppstod under efterkrigstiden. Innan detta 

påminde deras dräkt mer den som är typisk för kelderash (långa kjolar, glada färger). Bilden 

föreställer kale-romer från Punkaharju under 1890-talet. 
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Under efterkrigstiden har skandoromers och kelderash kläder blivit mer lika 

majoritetsbefolkningens. Kales kläder har däremot utvecklats till att bli allt mer 

avvikande. Under äldre tider överensstämde kales kläder mer med hur kelderash 

och kanske i viss mån skandoromer klädde sig: kvinnorna bar vida, färgglada 

kjolar och huvudduk, männen bar vida, svarta byxor, vit skjorta, sidenband runt 

magen, och guldörhänge i örat och hatt (se bild s. 37). Dessa dräkter försvann 

under mellankrigstiden. Under och efter andra världskriget bar männen helst klä-

der som påminde om tyska soldatkläder, med ridbyxor och stövlar, och med en 

bredbrättad hatt till. Kvinnorna började bära de kläder de har idag. 

Dagens kale har en starkt uttalad klädkod: kvinnor bär långa, vida, mörka 

sammetskjolar med en vit blus, ofta sydd med paljetter. Det är av största vikt att 

kvinnornas kläder täcker hals, armar, och ben. Männen bär långa, raka, mörka 

byxor med bred linning, vit eller svart skjorta och en väst av ett speciellt snitt, en 

”kavaj utan ärmar”. Kläderna skräddarsys eller köps i speciella affärer, även om 

det också är vanligt att man köper konfektionskläder, till exempel gabardinbyxor 

(detta gäller endast männen). För både män och kvinnor är mörka färger på-

bjudna; klara färger undviks. Man får heller inte visa armar eller ben. Jeans, T-

shirt, shorts och liknande ”moderna” kläder är inte tillåtna, i alla fall inte efter 16-

17-årsåldern. Valet av kläder är väldigt viktigt, eftersom det hos kale signalerar 

att man följer renhetsreglerna och andra påbjudna regler (se mer nedan). Att göra 

avsteg från klädkoden är en mycket tydlig markering.  

 

 
 

Den traditionella kvinnodräkten för kelderash skulle innehålla många glada färger. Bilden t.v. 

föreställer svägerskorna Vorsha och Volja Taikon, och visar kvinnoklädedräkten till vardags, till 

exempel när man skulle spå eller liknande. Bilden t.h. är från 1920-talet och föreställer kvin-

norna i familjen Taikon-Bessik, klädda i den traditionella festdräkten. 
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Klädedräkten hos kelderash har inte ändrats under tiden de varit i Sverige 

(1800-talets mitt och framåt): däremot har användandet av den traditionella klä-

dedräkten minskat sedan 1980-talet, och bärs idag mest vid högtidliga tillfällen. 

Av tradition har mörka färger undvikits: svart och mörkblått är inte att föredra, 

vare sig för män eller för kvinnor. Den traditionella folkdräkten ska innehålla 

klara färger, men äldre kvinnor förväntas ha dovare nyanser än vad de unga har. 

Klädreglerna är något som den yngre generationen ändrat på, mer än något annat. 

Långa sprund på kjolar anses av tradition olämpligt för kvinnor, något som yngre 

kvinnor inte instämmer i, detsamma gäller längden på kjolarna, som av tradition 

ska sluta nedanför knäna. Äldre tiders kvinnor fick inte ha kort ärm eller för 

djupa halsringningar, men detta är något som inte alla följer idag. Likaså fick 

äldre tiders gifta kvinnor inte visa håret, utan skulle ha det täckt av en huvudduk, 

diklo, som dolde hårfästet och knöts i nacken. Huvudduken är idag helt borta – 

den kom ur bruk på 1980-talet. Dock, fortfarande används den traditionella dräk-

ten, inklusive huvudduken, under och efter bröllopet: när brudparet är vigt, sätter 

man på kvinnan kelderash traditionella klädedräkt med huvudduken. Hon förvän-

tas sedan bära huvudduken i omkring ett år, efter det är hon fri att lägga bort den. 

Män ska enligt tradition ha vida byxor, de kan ha kortärmade skjortor, men skjor-

torna bör ha färg. Svart är idag tillåtet på byxor och skor, men så var det inte förr: 

svarta skor var förbjudet, man skulle ha bruna, vita eller färgade skor. 

  

 

Bilden föreställer Vorsha och Joshka Bessik, klädda i den traditionella mans- och kvinnodräkten 

för kelderash. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se olika utvecklingar för de tre grupperna av ro-

mer. Från en någorlunda lika klädkod för män och kvinnor, har skandoromer, 

kale och kelderash under de senaste hundra åren förändrats i olika riktningar.  
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Skandoromernas kläder har blivit mer lika majoritetsbefolkningens, kelderash 

kläder befinner sig någonstans mellan majoritetsbefolkningens och traditionens, 

och kale har alltmer avlägsnat sig från majoritetsbefolkningens sätt att klä sig. 

 

Kulturartefakter (föremål) 

Kulturartefakter, som bevaras och ärvs från en generation till en annan, är ett in-

tressant kapitel i den romska kulturen. Två saker är av betydelse: dels hur de 

olika gruppernas rörlighet påverkar bevarandet av föremål, dels hur de tabun och 

renhetsregler som omger död och begravning påverkar hur man hanterar en död 

persons saker. Rent allmänt har rörligheten haft en stor inverkan: större föremål, 

som skåp, bänkar och liknande, har inte ärvts av praktiska skäl.  

Eftersom skandoromer varit bofasta länge (åtminstone sedan 1800-talet, se s. 

33-35), har stora föremål större betydelse för dem än för kale och kelderash. Det 

finns hos skandoromer en uttalad kultur att inte göra sig av med saker: allt ska 

sparas och förråden är ofta fyllda till bristningsgränsen. Man ärver föremål som 

knivar, guldsmycken, snusdosor, mynt, besman, tavlor, porslin, kopparkärl, mat-

tor. Vigselringar får däremot inte ärvas: de ska följa med i graven (jämför med 

kale och kelderash nedan). 

Situationen är annorlunda för kale. Av tradition ärvs inget förutom guld-

smycken, eftersom den dödes saker måste ”bort”. Allt löst ska brännas och större 

föremål ska säljas (se s. 33-35). 

För kelderash är typiska arvföremål smycken, både för män och för kvinnor, 

armband, halsband, broscher och örhängen. Vid arv görs det ingen skillnad på 

mans- och kvinnosmycken: män ärver kvinnosmycken, som de förväntas ge till 

sina hustrur (så är det inte bland skandoromer). Mans- och kvinnosmycken är 

olika: kvinnor har stora örhängen, till exempel med hängande mynt. Män hade 

förr guldringar i bägge öronen, men det förekommer sällan numera. Överlag be-

traktas idag, i den yngre generationen, traditionella, typiskt tunga smycken som 

moderna: under 1980- och 1990-talen hände det inte sällan att man smälte ner 

guldet i arvsmycken och lät göra lättare smycken, men detta har ändrats. 

Andra saker som ärvs är kaffeserviser och tyger. Tygerna ska vara nya och 

osydda. Idag ärver man även större saker, som skåp, bord, speglar, och detta har 

tydligt att göra med den nya bofastheten (sedan 1960-1970-talen), tidigare höll 

man sig inte med stora, tunga möbler. 

 

Ritualer och trosutövning 

Ritualer och tro har en stor betydelse för romer. De flesta romer (även de in-

hemska svenska grupperna) är kristna och firar därmed kristna högtider som jul 

och påsk. Dop, bröllop och begravning är också kristna högtider, som kan ske i 
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kyrkan eller i hemmet, men helst i närvaro av en kristen förrättare. Här finns det 

olika mönster, beroende på grupptillhörighet. 

Skandoromerna är kristna, men var under lång tid (1600-1800-talen) för-

bjudna tillträde till kyrkan, vilket innebar att de under 1800- och 1900-talen an-

slöt sig till frikyrkliga rörelser. Så är det ännu idag. De flesta skandoromer, som 

är religiöst aktiva (många är naturligtvis sekulariserade på samma sätt som den 

övriga befolkningen), är med i någon frikyrklig församling, vanligen Pingstkyr-

kan eller Missionsförbundet, men även Jehovas vittnen eller Maranata. Vid sidan 

om den kristna tron finns starka drag av folktro (något som också återkommer 

hos kelderash men inte hos kale). Man anser till exempel att döda släktingar kan 

komma tillbaka och lämna meddelanden och att de vakar över en. Man anser 

också att själen är knuten till blodet. Av denna anledning är det otänkbart att ta 

emot blod på sjukhuset och många skandoromer donerar blod till sig själva för att 

inte behöva ta blod från någon annan. 

Kale är uttalat religiösa. Bland annat märks detta genom att folktron, till ex-

empel i samband med dödsfall, som är viktig för skandoromer och kelderash, helt 

förkastas av kale, eftersom det ”inte passar med kristen tro”. De flesta kale tillhör 

något frikyrkligt samfund, men en del grupper, bland annat de som kallas ka-

relska romer, är protestanter. Katolicism förekommer också bland kale.  

Äldre kelderash var framför allt rysk-ortodoxa eller katoliker och många 

kelderash är så fortfarande. Idag ansluter sig dock allt fler till Pingstkyrkan eller 

andra frikyrkor, något som har betydelse för både hur högtider (även dop, bröllop 

och begravning) firas och vilka namn barnen får. 

Dop- och namngivningstraditioner 

Namngivningen hos romer är beroende av olika faktorer och ser olika ut för olika 

grupper av romer. För de inhemska grupperna måste man skilja för-, mellan- och 

efternamnen åt, eftersom de har olika bakgrund. 

Efternamnen och deras stavning är oftast beroende av hur de registrerats i 

kyrkböcker och statliga folkräkningar. Hur efternamn ärvs och överförs beror 

däremot på familje- och grupptraditioner. För- och mellannamn följer egna tradi-

tioner för hur namn skapas och övertas. Dessa är olika för de olika grupperna, 

gemensamt är dock att man har föredragit att ha ett ”vanligt” namn (som påmin-

ner om majoritetsbefolkningens namnval) och ett romskt namn, som följer tradit-

ionen.   

Hos skandoromer döps barnen i kyrkan eller i hemmet. Ceremonin är kristen 

och förrättas av en prästvigd person. Dopskålar och dopklänningar är föremål 

som går i arv. 

Namngivningstraditionen är komplicerad. Man ärver inte sina föräldrars ef-

ternamn direkt (eftersom föräldrarna typiskt sett har olika efternamn): efternam-

nen finns antingen i familjen eller så är de nyskapade. I en familj finns det nor-

malt ett antal efternamn, som går vidare i arv. Efternamnen är vanliga svenska 
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bonde- eller soldatnamn, som Björk, Magnusson, Djerf, Lindgren, Qvick, Faltin, 

Skenberg, Krans, Wigart, Holm, Lundberg, Lindberg, Rosenqvist, Lund, Rodin, 

Kindberg och Rosengren. Förnamnen kan också gå i arv som traditionella släkt-

namn, som Valentin, Elvira, Severina, Augustina och Angantyr (se även Bergs-

trand 1942, 89f.), men också vanliga bondenamn, som Johan, Harry, Henry och 

Jon. Engelska förnamn är vanliga, som Kevin, Jonny, Sonny, Conny, Mike, 

Dickie, Jackie och Kenth. Man har gärna dubbla efternamn och flera förnamn 

och byter ofta både för- och efternamn flera gånger under livet. Det finns bland 

skandoromer en stark tradition av medveten mörkläggning gentemot befolk-

ningsregistrerande myndigheter. Det är vanligt att man omregistrerar både för- 

och efternamn flera gånger i livet, man kan också registrera skilsmässa eller ange 

fader okänd för barnen, trots att man bor tillsammans i en familj. Man kan också 

uppge att man är skriven på en annan adress än den man bor på och så vidare.     

Hos kale är dopet knutet till religionsutövningen, som mestadels är frikyrklig 

(även om annan religionstillhörighet också förekommer, se ovan). Barnet får två 

namn, ett ”vanligt” namn och ett romskt namn. Efternamnet ärvs efter pappan, 

men under senare tid har många kvinnor valt att också behålla mammans namn. 

Efternamnen hos kale speglar invandringar från olika håll och olika grupper. 

Uttalat svenska namn som Lindberg, Lindström, Långström, Lindgren och Lin-

deman, reflekterar troligtvis de tidigast inkomna grupperna från Sverige till Fin-

land (troligtvis redan under 1500-1600-talen, då Finland var en del av Sverige). 

En annan grupp har namn som anknyter till danska och tyska romska namn, som 

Moterus, Baltzar, Citron, Schwartz, Grek, Florin, Palmroth och Roth. Andra ef-

ternamn är mer finlandssvenskklingande, som Hagert, Bollström, Blomerus, Wa-

lentin, Grönfors, Borg, Grönroos, Nyman, Friman och Manner, medan andra 

överensstämmer med skandoromska namn, som Lundberg, Flink och Faltin. 

Bland kale finns också finska efternamn, som Koivisto, Vihreäkoski, Nikkinen, 

Keväranta och Mäntyniemi.   

Kales förnamn var under äldre tider mer lika majoritetsbefolkningens namn, 

men under senare år har bibliska namn blivit vanligare, som Benjamin, Sara, 

Samuel, Mirjam, David, Josef, Maria, Jeremia, Jesaja, Josef, Rebecka och Rakel, 

liksom uttalat romska namn, som Tširikli, Terno, Bakro, Tikno, Rosa och Di-

mitri. 

För kelderash är både dop och namngivning noggrant reglerade (se också 

Tillhagen 1965, 64). När ett barn föds har redan familjen utsett gudföräldrar till 

barnet – detta görs oftast redan vid bröllopet, där det beseglas med handslag och 

skål med gästerna som vittnen. Detta är en överenskommelse som gäller och som 

sedan inte kan ändras. Gudföräldrarna ger presenter i samband med barnets fö-

delse. Gudföräldrarna skänker också religiösa föremål, som kors och madonna-

bilder, och tillsammans med fadern och familjen bokar de kyrka och lokal till 

dopet, kontaktar en präst, köper kläder och lakan till barnet och så vidare. Dopet 

förväntas ske så snart som möjligt efter födseln. Modern får inte besöka andra, 

eftersom hon är oren, under fyra veckor om barnet är en pojke och under sex 
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veckor om barnet är en flicka och hon deltar därför inte i planeringen av dopet. 

Innan dopet är det viktigt att knyta ett rött band runt barnets handled och vid 

sängen för att skydda det mot det onda ögat. En typisk dopgåva är guldmynt, som 

vid dopet placeras på barnets mage eller synligt i vagnen. Barnet får oftast sitt 

namn efter gudföräldrarna. Under dopfesten får mamman sitta inne i sängkam-

maren och familjernas kvinnor kommer in till henne med presenter och lyck-

önskningar. Efter fyra, eller sex, veckor kommer en av familjens kvinnor in till 

modern, bestryker hennes händer och panna med vigvatten och ber en rituell bön. 

Efter detta är hon ren och får besöka släktingar och vänner igen. 

Detta är den traditionella ritualen hos kelderash och den upprätthålls fortfa-

rande, det sker inte stora förändringar – en viss uppluckring av reglerna om mo-

derns deltagande sker dock om det gifta paret bor för sig själva (oftast i lägenhet) 

och inte tillsammans med mannens familj.  

Kelderash i Sverige består av ett antal släkter. Typiska släktnamn är Taikon, 

Daikon, Bessik, Dimitri, Demeter, Demetri, Kelderas, Caldaras, Calderas och 

Columbus. Dubbla efternamn är vanliga och efternamnen kan ärvas både från 

moderns och faderns familj. 

Bland kelderash var det förr vanligare med ryska eller slaviskklingande för-

namn, som Gole, Grishka, Vorsha, Aljosha, Saveta, Romka, Drinka, Solomia, 

Pavlena, Milosh och Valodja. Idag får barn ofta namn från TV-serier, filmer och 

pop-stjärnor, som Bobby, Pamela, Manelito, Elvis, Kevin och så vidare. Det är 

också vanligt att man använder varumärken som förnamn, som Chanel, Gucchi, 

Kenzo, och så vidare. Kelderash har ofta två förnamn, med ett mer svenskkling-

ande namn som tilltalsnamn och något mer ”romskt” som mellannamn. Bibliska 

namn, som Joshua, Samuel, Isak, Ismael, Rebecca och Elisabeth, är också van-

liga. Gudföräldrarna väljer förnamnen och hos mer traditionellt sinnade kelderash 

döps barnen till gudföräldrarnas förnamn. Förändringen går dock mot större val-

möjligheter för föräldrarna: man kan använda goda vänners namn till sitt barn, 

men kutymen säger att man måste fråga om lov först. 

Bröllop 

Bröllop är hos de flesta romska grupper en stor och väldigt dyr affär, som också 

är starkt rituellt reglerad. Detta är ett omfattande ämne, med stor variation mellan 

olika romska grupper. Äktenskapsbrott ses också som något väldigt grovt, liksom 

brott mot den ritual som ska följas när bröllopet görs upp. Den vanligaste orsaken 

till romsk kris (se s. 24-25) är, vid sidan om ekonomiska konflikter, olika äkten-

skapsrelaterade problem eller dispyter (se Weyrauch & Bell 2001, 42, för ameri-

kanska förhållanden).  

Hos skandoromer förekommer idag såväl icke-registrerade, samvets-

äktenskap, kyrkbröllop (statliga eller frikyrkliga) och borgerliga vigslar. Bröllo-

pen görs inte upp av familjerna, som det var förut – här har det skett en kraftig 

förändring.  
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Skandoromer vittnar om att det var mer reglerat förr. Familjerna gjorde upp 

om äktenskap, även om det kunde initieras av bruden och brudgummen själva. 

Rymningar förekom, och om dessa inte blev godkända i efterhand eller om bara 

en av familjerna valde att godkänna äktenskapet kunde det ge upphov till långva-

riga släktkontroverser (Lindholm 1995, 124f.).  

Bland skandoromer finns en lång tradition av icke-registrerade samvetsäkt-

enskap. Dessa har traditionellt betraktats som likvärdiga med registrerade kyrk-

liga eller borgliga äktenskap och från skandoromsk sida sett varit lika legala. 

Kyrkvigslar förekom också under äldre tider, det finns uppgifter om att skan-

doromer gifte sig i kyrkan redan under 1700-talet (Lindholm 1995, 125).    

Brott mot äktenskapet betraktades förr som väldigt grova och kunde (och kan 

i viss mån fortfarande) ge upphov till våldsamma och långvariga släktkonflikter 

(se ovan s. 20ff om uppgörelser). Förr kunde äktenskapsbrott bestraffas hårt, ofta 

genom knivskärning i ansiktet (så kallat lubnitjinn ”horemärke”). Man var (och 

är) dock alltid noggrann med att barnen av äktenskapsbrott inte skulle drabbas av 

föräldrarnas brott: för att barnen inte skulle tas om hand av myndigheter och 

barnhemsplaceras fungerade mormödrar och mostrar som extraföräldrar. 

Kales syn på äktenskap knyter an till den förnekelse av sexualitet, som är en 

del av deras renhetsritualer (se s. 22-25). Bröllop förekommer inte och man talar 

inte om äktenskap eller gör upp om äktenskap, det tillhör det som är ”onämnbart” 

och omges av tabun och tystnad. Ett äktenskap görs inte upp i förhand, utan till-

kommer genom rymning. Pojken och flickan, som traditionellt är mycket unga 

(12-13 år, idag har åldern höjts något), rymmer och blir borta i minst en vecka, 

eller tills deras förhållande blir accepterat. När flickan blir gravid är förhållandet 

vanligtvis accepterat. De som på detta sätt är ”gifta” får sedan inte visa sig of-

fentligt tillsammans, det vill säga de får inte sitta tillsammans som ett par eller 

tala med varandra offentligt. En kvinna som nyligen ”gift sig” får inte visa sitt 

ansikte för de äldre, hon måste hålla sig undan. Hon får heller inte visa sig om 

hon är gravid eller ammar, eftersom hon då är oren. 

Eftersom de flesta kale idag är kristna, förekommer det att man gifter sig i en 

religiös (kyrklig) ceremoni. Inga släktingar eller bekanta får då närvara vid vig-

seln, som ”inte äger rum”. 

Detta system kallas av Grönfors (2001) för ”institutionella icke-äktenskap”. 

Det är något unikt för denna grupp, något liknande finns inte hos andra romska 

grupper.   
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Ploska, den smyckade spritflaskan (här arrangerad som inför en förlovningsfest), spelar bland 

kelderash en viktig roll i förlovningsritualen. När smyckena plockas av och flaskan öppnas är 

det ett tecken på att förlovningen godkänts.   

 

Hos kelderash är ritualerna i samband med äktenskap mycket detaljerade. 

Emellertid har det skett en ganska stor förändring, där äldre, strängare regler inte 

längre hålls så noga (jfr. beskrivningen hos Tillhagen 1953, 58f.). Detta gäller 

särskilt hur bröllopsparet ska träffas och vem som ska kontrollera detta. Hos 

äldre kelderash var det mannens familj som bestämde den blivande bruden åt 

sonen. Den procedur som följde förekommer fortfarande, men idag väljer de 

unga själva. Det är pojkens familj som börjar uppvakta den blivande brudens fa-

milj. Ungdomarna tillfrågas om de är intresserade, om de inte är det, avbryts pro-

ceduren. Visar de däremot intresse, skickas en så kallad budbärare, poštari, till 

flickans familj, ofta med en mindre present (spritflaska, tårta) och med budskapet 

att pojkens familj kommer att be om flickans hand. Om flickans familj begär be-

tänketid får de från tre dagar till en vecka på sig. Om flickan är tyst när hon till-

frågas är det ett tecken på att hon tackar ja. Om hon säger nej upprepade gånger 

tillkallas budbäraren, som ger en månads betänketid. Budbäraren kommer sedan 

tillbaka med vittnen och proceduren avbryts, vilket innebär att man ”öppnar 

vägen” för både pojken och flickan. Efter en tid (oftast från en till två månader) 

har bägge möjlighet att öppna nya förhandlingar om giftermål. Om proceduren 

störs, till exempel om någon annan utomstående friar till en flicka under betän-

kemånaden, då ses det som ett allvarligt brott, som leder till kris. Får budbäraren 

ett positivt besked från flickans familj, går pojkens familj (utan pojken) till flick-

ans familj med en utsmyckad spritflaska, ploska, och mat. Man äter och dricker 

och hela tiden upprepar pojkens familj att de ”är törstiga”. När flickans far god-

känner att flaskan kan öppnas, är det ett tecken på hans medgivande till äkten-

skapet. Flickan själv deltar inte utan sitter i ett angränsande rum och några äldre 

kvinnor och ”respekterade” unga kvinnor går in till henne. När hon säger sitt ”ja” 

får hon komma ut och alla hurrar och smyckena från flaskan (som är pojkens 
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mammas) hängs på henne. Flickan går sedan tillbaka till sitt rum (med andra 

kvinnliga släktingar) och man åker och hämtar pojken. Efter detta ska bröllop 

hållas inom en månad. Det viktigaste kravet inför bröllopet är att flickan ska vara 

”ren”, det vill säga oskuld och skulle något annat framkomma har pojkens familj 

rätt att när som helst avbryta processen utan påföljd. 

Själva bröllopet är en stor och kostsam historia för kelderash. Stor vikt läggs 

vid mat, dukning, sprit, lokal, orkester, brudklänning och så vidare. Pojkens fa-

milj serverar och sätter sig till bords efter flickans familj. Alla förväntas ha sina 

bestämda uppgifter i enlighet med renhetsreglerna, till exempel får den som sopar 

inte röra mat och dryck och så vidare. Brudparet kommer in tillsammans och gäs-

terna kastar ris på dem. Därefter kommer några äldre män, som är antingen äldre 

släktingar eller skiljedomare (se s. 24-25), fram och välsignar dem. En yngre 

kvinnlig familjemedlem kommer med en bricka med vin, bröd och salt. Vigsel-

förrättaren välsignar maten, säger några ord och låter brudparet dela brödet, vinet 

och saltet. Sedan dansar han med bruden och därefter dansar de närmsta manliga 

släktingarna i tur och ordning med bruden, medan brudgummen dansar med de 

kvinnliga släktingarna. 

Liksom hos skandoromer (vars institutionella system är annorlunda, se s. 20-

23), betraktas brott mot äktenskapet som allvarliga förseelser bland kelderash och 

leder till kris och orenhet. Här skiljer sig inte de svenska kelderash från andra 

kris-romska grupper. 

  

Död och begravning 

Bland romer är död och begravning omgärdade med kraftiga tabun och tysthets-

regler. Det finns också en skräck för att de döda ska återvända, både med onda 

och goda avsikter. Denna skräck tros vara skälet till att dödsstraff inte är belagt 

som följd av en kris (se Weyrauch & Bell 2001, 406). Bestraffningar för gångna 

brott i form av mord förekommer dock bland de grupper som tillämpar blodsfejd 

i stället för kris, som skandoromer och kale (Grönfors 2001, jämför dock föränd-

ringen under senare tid hos kale, se s. 24-25). Två aspekter av död och begrav-

ning kommer att tas upp här: dels de ritualer som måste följas vid en persons 

död, dels hur och i vilka former man tror att den döde kan komma tillbaka. 

Skandoromer begraver sina döda kyrkligt, och detta är man väldigt noga 

med, både idag och, som det berättas, förr. Det är dock svårt att hitta information 

om dessa förhållanden förr. Förmodligen har död och begravning omgärdats av 

samma tystnad som bland andra romer (se nedan kelderash). Det uppges att man 

tidigare begravde skandoromer utanför kyrkogården, vilket uppfattades som nå-

got ytterst obehagligt och något som man inte talade om. Det finns också äldre 

uppteckningar om att skandoromer, som bragts om livet i strider eller uppgörel-

ser, grävdes ner i rösen och under jordhögar (Bergstrand 1942, 94f.), men om-

ständigheterna kring detta är svåra att bedöma.  
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När en skandorom dör ska släktingarna visa respekt, exempelvis genom att 

klä sig respektfullt och ta med sig gåvor (till exempel guld) till den dödes släk-

tingar. Innan begravningen måste man vänta in alla släktingar. Man kan sjunga 

och spela musik vid begravningen, men kistan får inte vara öppen (som hos kel-

derash). Kroppen får inte kremeras. 

Det finns mängder av föreställningar knutna till döden bland skandoromer. 

Den döde kan komma tillbaka (eller visa sig när han ligger för döden) om han 

vill ha sagt något och han kan då komma i form av en fågel som knackar på ru-

tan, eller höras som steg eller liknande.  

Hästarna anses väldigt känsliga för döda som går igen. De kan till exempel 

vägra gå en viss väg och det är då otänkbart att inte lyda hästarna. På samma sätt 

skyr man platser (både hus och platser utomhus) där det skett mord eller dödso-

lyckor. 

Hos kale begravs de döda kyrkligt. Släktingar och vänner kommer till be-

gravningen och visar respekt för den döde. Begravningar är påkostade och man 

måste vara överväldigande gästfri mot gästerna. 

Renhetsritualer omger den döda kroppen. Man får inte vidröra den döda 

kroppen och den dödas tillhörigheter bränns (förutom enstaka saker, som guldfö-

remål, som ärvs). Större föremål, som bilar, hus eller liknande, säljs, men inte till 

vem som helst – köparen får inte ”skända” den dödes minne. Det är också otänk-

bart att tvista om hur arv ska fördelas – det mesta går åt till att bekosta begrav-

ningen. 

Kale tror inte att den döde kan komma tillbaka, detta betraktas som vidske-

pelse och passar inte med den kristna tron. Däremot vittnas det om att äldre gene-

rationer varit vidskepliga. 

Hos kelderash är döden och begravningar omgärdade med tystnad, tabun och 

renhetsregler (se Tillhagen 1965, 65f.). När en person dör måste alla släktingar 

vara närvarande. Idag, när många dör på sjukhus, innebär det att familjerna kan 

sitta där i dagar, upp emot en vecka, och vänta. Förr, när en person dog på sjuk-

hus, hämtade man hem kroppen, men detta görs inte längre (eftersom det inte 

tillåts av myndigheterna). I stället besöker man den döde på sjukhuset och famil-

jen är då skyldig att se till att besökarna blir förplägade. När personen dött tänder 

man ett ljus i rummet och öppnar fönstret. Den döde måste också få nya kläder, 

framför allt skor, så att han eller hon inte kan ”vandra tillbaka”. Den dödes gamla 

kläder ska sedan samlas ihop och kastas ”på vatten”, det vill säga i sjön, för att 

den döde ska vandra vidare.  

Begravningen måste ske inom några dagar, högst en vecka. Den är alltid 

kyrklig och kan vara väldigt utdragen. Man håller tal vid kistan, tänder ljus, läg-

ger blommor, spelar musik och visar respekt för den döde på många olika sätt. 

Locket till kistan öppnas också vid begravningen. Man använder sig helst av be-

gravningsförrättare som respekterar romska begravningar, det vill säga en be-

gravningsförrättare som vet att hålla låg profil och låta släktingar och närstående 
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tala vid kistan. Kistan bärs sedan ut till graven och gästerna följer efter. Medan 

man gör detta, liksom när man lämnar kyrkan och kyrkogården, får man absolut 

inte vända sig om. Den som vänder sig om tar döden med sig och blir oren. Innan 

man går in på begravningsmiddagen måste man tvätta händerna. Maten består av 

allt det som den döde tyckt om under sin livstid. Den döde ”går” i sex veckor. 

Under denna period måste de anhöriga vara tysta och återhållsamma, musik och 

festande är förbjudet, teven tas bort, man lagar inte röd mat (festmat), man får 

inte sminka sig eller klä sig i färgglada kläder, speglar hängs för med skynken. 

Man får inte heller besöka andra, eftersom man då tar döden med sig och smittar 

med orenhet. På nio dagar får man inte tvätta sig eller diska med tvål. 

 

Andra fester 

Skandoromer, kale och kelderash firar högtider som påsk, jul och nyår. Det är 

festliga tillfällen med mycket mat och traditionerna följer i mångt och mycket de 

respektive kristna traditionerna: protestantiska, rysk-ortodoxa och katolska.  

Bland skandoromerna var (och är fortfarande) det vanligt att man träffades 

på släktfester, inte bara vid jul, nyår och påsk, utan också under vanliga helger. 

Uppgiftslämnare berättar att festerna förändrats: idag är de mer anpassade till 

barnen, utan alkohol. Förr fick inte barnen delta på samma sätt (de skulle sitta för 

sig själva) och festerna ledde ofta till bråk, konflikter och uppgörelser mellan 

olika släkter. Man skulle alltid vara beredd på att det kom folk och man fick inte 

neka besökare tillträde, även om de uppenbart hade ont i sinnet. Kaffet hade – 

och har fortfarande – en central betydelse i gästfrihetskulturen. Man nekade inte 

att ta emot en kopp kaffe och man skulle också genast bjuda gäster på kaffe. Det 

finns många vittnesmål, också från äldre tider, om detta bruk (Lindholm 1995, 

186). 

Kale firar också högtider som jul och påsk. Man firar också jämna födelse-

dagar och andra festliga tillfällen, som att någon blivit frisk. Alkohol förekom-

mer idag inte vid fester. 

Även kelderash har en gästfrihetskultur: besökare måste tas emot och förplä-

gas. Hos kelderash är påsken och julen stora och viktiga högtider (se Tillhagen 

1965, 61f.). Kelderash firar påsk och jul efter rysk-ortodox såväl som svensk ka-

lender. Pingsten var viktig för äldre kelderash, men har förlorat i betydelse.  

 

Sammanfattning 

Romsk kultur och identitet är ett svårdefinierbart begrepp och varierar mycket i 

sina uttryck. Sverige ligger geografiskt sett, i förhållande till romanins huvudom-

råde (Centraleuropa och Balkanhalvön), ganska perifert. De romska grupper som 

har vistats här länge har kommit hit från skilda håll och under olika perioder. 
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Detta kan vara den bidragande orsaken till att de romska grupperna är så olika 

varandra. Enskilda särdrag kan också vara svåra att följa bakåt, historiskt, och det 

är ofta svårt att bedöma om likheter beror på gemensamma ärvda mönster eller 

om de beror på likartade förhållanden till majoritetsbefolkningen. Det är dock 

möjligt att sammanfatta likheter och skillnader på ett övergripande plan. De 

största likheterna mellan de tre inhemska grupperna skandoromer, kale och kel-

derash ligger i den traditionella yrkesutövningen, familjestrukturen, bosättnings-

formerna och den traditionella klädedräkten. Olikheter finns i tillämpningen av 

renhetsreglerna, kris- och fejd-systemets utformning samt – kanske mer än något 

annat – synen på orena yrken. 
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ROMANI CHIB: DIALEKTER OCH DIA-
LEKTKLASSIFIKATIONER 

 

Varianter av romani chib – språk eller dialekter? 

Det finns en stor mängd romanidialekter, spridda över i stort sett hela jordklotet. 

Romani talas av mellan 12 och 15 miljoner människor (Hancock 2002, xvii) – 

men det är mycket stora skillnader mellan dialekterna. Vissa stora (kelderash, 

arli) kan ha upp emot en miljon talare eller mer, medan andra dialekter är mycket 

små och har kanske några hundra eller ännu färre talare. Romani är historiskt 

koncentrerat till Europa, varifrån det sedan 1900-talets början spritt sig även till 

andra kontinenter. De besläktade varianterna lomavren i Armenien och domari i 

Syrien talas av mindre grupperingar. Formerna romani, domari och lomavren är 

bildade efter formen på ordet ”man, romsk man”: rom, dom och lom.  

En ofta förekommande fråga är huruvida man bör betrakta romanidialekterna 

som språk eller dialekter. Inom lingvistiken finns det flera definitioner av språk 

eller dialekt. De viktigaste är: 

 Politisk definition, baserad på etablerade nationsgränser eller liknande, till 

exempel svenska, danska och norska. 

 Inbördes begriplighet, det vill säga förmåga att kunna kommunicera utan 

utbildning i språken. 

 Inbördes släktskap, det vill säga hur nära besläktade språken är enligt en 

språkhistorisk definition. 

Förmåga att förstå andra dialekter är en fråga som ofta diskuteras bland ro-

manitalare. De olika dialekterna, framför allt om de tillhör olika grenar på roma-

niträdet (t.ex. arli respektive kelderash), om de är flekterande respektive icke-

flekterade (t.ex. skandoromani respektive kelderash), eller om de har har väldigt 

olika kontaktspråk (t.ex. polsk romani/polska respektive romungro/ungerska), är 

så olika att det i många fall borde vara omöjligt för talare att kommunicera utan 

tolk. Dock vittnar talare ofta om att de kan göra just detta, något som kan ha flera 

orsaker. Dels har alla dialekter, även de icke-flekterade, ett gemensamt basord-

förråd på omkring tusen ord. Detta gemensamma ordförråd räcker ganska långt 

vid kommunikation – studier i andra- och tredjespråksinlärning visar att man be-

höver kunna mellan 2-3000 ord för att kunna kommunicera och förstå ett språk. 

Eftersom romer är talare av minoritetsspråk, oavsett var de bor, behärskar de van-

ligtvis ett flertal europeiska storspråk (t.ex. tyska, polska, ryska), vid sidan om 

majoritetsspråket i landet de bor i (t.ex. svenska), och de kan därför nästan alltid 
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hitta ett gemensamt kommunikationsspråk att kodväxla till, när romanin inte 

räcker. Detta sker mestadels omedvetet men följer vissa mönster (se Matras 

2009). Eftersom dialektsituationen bland romer är splittrad, är de sedan tidig ål-

der vana vid kodväxling och kommunikation över språkgränser, både mellan dia-

lekter och mellan olika majoritetsspråk. Den språkliga kompetensen är generellt 

hög och mycket flexibel, något som också har att göra med att romanin tradition-

ellt är ett skriftlöst, ostandardiserat språk. Vid sidan om en kommunikativ kom-

petens, inriktad mot talare av andra språk/dialekter, har de också typiskt en språk-

lig kompetens som går i motsatt riktning, där förståelse och kommunikation blir 

något exklusivt endast inom gruppen, klanen eller familjen. I sådana fall kan det 

uppstå svårigheter att förstå även för talare av samma dialekt. Denna språkolikhet 

kan skapas på flera sätt: dels genom interna nybildningar (exempelvis metaforer), 

dels genom kodväxling eller lånord. Bland romer kallas sådana ord (inlånade 

ord) för ”bromsord”, eftersom de syftar att bromsa förståelsen gentemot andra 

romanitalare. 

Många dialekter, framför allt från första vandringen, är idag starkt utrot-

ningshotade. Ett antal dialekter, som vi lyckats få kännedom om via äldre be-

skrivningar, är utdöda, som de ålderdomliga walesiska eller iberiska dialekterna. 

Hur många dialekter som dött utan att vi fått kännedom om dem är naturligtvis 

omöjligt att veta.  

Andra dialekter har väldigt många talare och är spridda över stora områden. 

Detta gäller framför allt valakiska dialekter, som kelderash och lovari, men även 

ett antal dialekter på Balkanhalvön och i Centraleuropa, som arli, där det finns 

stora romska grupper och en hög koncentration av olikartade dialekter. 

 

De romska dialekterna: en översikt 
Fortsättningsvis kommer dialekterna att behandlas huvudsakligen geografiskt, 

utan hänsyn till andra eller tredje vandringen. Den ”ursprungliga” geografiska 

spridningen, som bidragit till att skapa olikheterna, är ju också den enligt vilken 

klassificeringar i olika grupper görs (se Matras 2002, 5-13). 

Man talar primärt om fyra huvudgrupper (med flera undergrupper): bal-

kanska, valakiska, centrala och nordliga dialekter. Dessa fyra huvudgrupper 

har mejslats ut under perioden från 1300-1800 och relaterar till stora politiska 

indelningar i Europa, som också begränsat romernas rörelser och skapat kontak-

ter dialekter emellan. Balkan-gruppen är främst relaterad till det Ottomanska ri-

ket, en stormakt med centrum i nuvarande Turkiet, som bestod från 1200-talet 

fram till 1923. Den valakiska gruppen uppstod genom att romer hölls som slavar 

i de moldaviska och valakiska kungadömena (nuvarande Rumänien) under peri-

oden 1300-1855 (se s. 8-11). Den centrala gruppen är relaterad till det Tysk-

romerska riket (från medeltiden till 1804) och senare kejsardömet Österrike 

(1804-1867), som övergick i den habsburgska dubbelmonarkin (Österrike-
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Ungern) 1867-1918. Romer i kungariket Ungern (1000-1918), ingår i denna 

grupp. De nordliga dialekterna är spridda över flera politiska koalitioner och 

geografiska områden i Västeuropa, på de brittiska öarna och i Skandinavien. 

Om vi börjar med de balkanska har vi först en ålderdomlig, sydlig grupp, 

omfattande rumelian i Turkiet, sepečides i norra Grekland och Turkiet, arli i 

Grekland, Albanien, Makedonien och Kosovo, som är en av de mest omfattande 

dialekterna i regionen, både vad beträffar talare och geografisk spridning, erli i 

Sofia, krimsk romani, idag talad framför allt i Kuban och Georgien, ursari i Ru-

mänien, prilep i Makedonien, prizren i Kosovo och serres i norra Grekland. De 

tre senare är mycket nära arli. 

En annan grupp på Balkan finns i nordöstra Bulgarien. Gruppen omfattar 

drindari i nordöstra Bulgarien, kaladži i Bulgarien, Makedonien och Kosovo och 

bugurdži i Bulgarien och Serbien. 

Bägge dessa grupper utmärks av en kontinuerlig påverkan från grekiska, li-

kaväl som stark påverkan från turkiska. Många talare av Balkan-dialekterna är 

muslimer och talar turkiska. Talare av framför allt arli finns, genom tredje vand-

ringen, spridda i andra delar av Västeuropa, t.ex. Tyskland, Österrike och Skan-

dinavien, liksom i USA. 

De valakiska eller vlach-dialekterna är de mest framträdande av alla roma-

nidialekter, både vad det gäller antal talare och spridning. Denna dialektgrupp 

uppstod under den period av instängdhet i slaveri i Valakiet och Moldavien, som 

beskrivits i föregående kapitel. Samtliga dialekter visar en stark påverkan från 

rumänska, likaväl som en rad egna innovationer. Gruppen indelas i två under-

grupper: 

De sydliga valakiska dialekterna talas av grupper som är i huvudsak spridda 

utanför sitt ursprungliga område. De omfattar olika mindre dialektgrupper i 

Grekland och Turkiet, grupper av så kallad gurbet-typ i Bosnien och Serbien och 

xoraxane i Italien. De flesta romer av denna grupp är kristna, med undantag för 

xoraxane, som är muslimer.  

De nordliga vakaliska dialekterna omfattar två dialekter, som är väl doku-

menterade: kelderaš, som förutom att den talas i Rumänien är spridd över stora 

områden, Skandinavien, Ryssland, Amerika, Tyskland, Polen, osv. (se karta s. 4). 

Den andra dialekten är lovari, som ursprungligen utvecklats i Transsylvanien i 

kontakt med ungerska, och senare (genom andra vandringen) spritt sig till Tysk-

land, Österrike, Skandinavien, Centraleuropa, m.fl. Mindre väl dokumenterade 

dialekter, tillhörande den nordliga valakiska gruppen är čurari och cerhari. 

Den centrala gruppen indelas i två undergrupper: 

Nordliga centrala dialekter, som innefattar den nu utdöda böhmiska roman-

in, väst- och östslovakisk romani och de inhemska dialekter som talas i södra 

Polen, Moravien och transkarpatiska Ukraina. 

De sydliga centrala omfattar dels romungro i Ungern och Slovakien, dels de 

dialekter som kallas vend i västra Ungern, prekmurje i norra Slovenien och Bur-
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genland romani i Österrike. Alla sydliga centrala dialekter visar en långtgående 

påverkan från ungerska. 

Övriga dialekter sammanfattas ibland under det som kallas den nordliga 

gruppen, som talas över ett större område, inte bara i norr. Denna dialektgrupp 

är mycket heterogen och omfattar snarare en mängd löst sammanhängande 

språköar än en väl sammanhållen dialektgrupp. I centrum hittar vi de väl sam-

manhållna sinte/manuš-dialekterna i ett större område från Tyskland/Frankrike 

ner till norra Italien. Alla dessa visar starkt inflytande från tyskan, vilket indike-

rar att de utvecklades i ett tyskspråkigt territorium innan de spred sig till andra 

områden. Dialekterna talas i Holland, Österrike, Ungern, Böhmen, Slovakien, 

Ryssland, delar av f.d. Jugoslavien och norra Italien. De skandinaviska dialekter-

na, dvs. kale i Finland, skandoromani, och en utdöd dialekt i Baltikum är närstå-

ende sinte/manuš-gruppen och visar på stort tyskt inflytande. Den finska kalen 

visar dessutom stor påverkan från svenska, betydligt större än den svenska roma-

nin gör. Man brukar sammanföra sinte/manuš och de skandinaviska dialekterna 

under en nordvästlig grupp. 

Likaledes finns det en ganska väl sammanhållen nordöstlig grupp, som om-

fattar ett flertal inhemska polska, baltiska och nordryska dialekter. Bäst beskriven 

är den nordryska xaladitka-dialekten, andra dialekter är centralpolska dialekten, 

čuxny i Lettland, Lithauen och Estland. 

Brittisk romani, som numera anses som utdöd, men som beskrevs av John 

Sampson 1926, kallad walesisk romani eller kååle, formar en egen grupp. Det är 

mest sannolikt att den äldsta romani som beskrivits, av engelsmannen Andrew 

Borde 1542, var en form av walesisk romani. 

Likaså utdöd anses den iberiska romanin vara, men dess lexikon har över-

levt i den spanska caló-dialekten och i den baskiska errumantxela (som bägge är 

blandade dialekter). 

Slutligen har vi två isolerade dialektgrupper: dels dialekterna i södra Italien, 

abruzzisk, kalabrisk och moliseisk romani. Dessa är starkt påverkade av italiens-

kan. Den andra är den kroatiska romanin, som inte är dokumenterad i Kroatien. 

Den omfattar dolenjski i Slovenien och hravati/havati i Italien. Bägge dialekterna 

visar stark påverkan av kroatiska och slovenska. 

Dialekter som är avlägset besläktade med den europeiska romanin är domari 

i Syrien och lomari i Armenien. Bägge dessa är blandade dialekter, som snarare 

är att betrakta som egna språk. Deras ursprung och förhållande till romani är 

omdiskuterat.  
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Gemensamt basordförråd och lån från kontakt-
språk 
Det för alla romanidialekter gemensamma basordförrådet omfattar ungefär 1000 

lexikala rötter. Av dessa rötter är c:a 650-700 indiska arvord, c:a 70 är lån från 

iranska, 40 från armeniska, och resten, ungefär 200-250, är lånade från grekiskan. 

De indiska arvorden täcker den mest centrala delen av vokabulären (se Matras 

2002, 20f.), som termer för människor, t.ex. rom ”man” (skt. ḍomba- ”man av 

man av låg kast som lever av att sjunga och spela”), čhavo ”pojke” (skt. chāpa- 

”ung”) och släktförhållanden, t.ex. dad ”fader” (skt. tāta- ”fader”), salo ”svåger” 

(skt. syāla-), kroppsdelar och kroppsliga funktioner, t.ex. šero ”huvud” (skt. 

śiras-), jakh ”öga” (skt. akṣi-), sov- ”sova” (skt. svap-), natur, landskap och tid, 

t.ex. kham ”sol” (skt. gharma- ”värme”), djur och växter, t.ex. guruv ”oxe” (skt. 

gorūpa- ”med gestalt av en ko”), religiösa begrepp, t.ex. devel ”gud” (skt. deva-), 

rašaj ”präst” (skt. ṛṣi- ”siare”), vissa yrkesbeteckningar, t.ex. raj ”kung” (skt. 

rājan-). En del centrala ord är dock lån från iranska, armeniska eller grekiska, 

t.ex. ambrol ”päron” (ir. amrūd), grast ”häst” (arm. grast), bov ”ugn” (arm. bov). 

Räkneorden är indiska arvord från 1-5 och över 10. Siffrorna 6-9 är lånade från 

grekiska. Grekiskans påverkan är över huvud taget stor: utöver de 200-250 lexi-

kala lånen är en stor andel suffix för ordbildning och grammatisk böjning lånade 

från grekiskan. 

Utöver dessa rötter har de enskilda dialekterna fyllt på med lån från sina re-

spektive kontaktspråk eller skapat interna nybildningar med hjälp av ord från 

basvokabulären. Alla dialekter innehåller åtskilliga exempel på bägge delar. Alla 

dialekter, flekterade såväl som blandade, har system för att anpassa lånord från 

kontaktspråk till det egna språket. Detta sker med en viss uppsättning morfem, 

som brukar kallas för kamouflerande eller anpassande morfem. I de flekterade 

dialekterna är det främsta syftet med dessa morfem att anpassa det inlånade ordet 

efter det egna böjningssystemet, i de blandade dialekterna är det främsta syftet att 

kamouflera det inlånade ordet och göra det mer likt det egna språkets struktur 

och mer olikt och oförståeligt i förhållande till lånspråkets. Bägge funktionerna 

finns dock i såväl flekterade som blandade dialekter. Flertalet kamoufle-

rande/anpassande morfem är lånade från grekiskan. 

 

Dialektklassifikationer 
Traditionellt har man indelat romanidialekterna i en klassisk trädmodell, utgå-

ende från till exempel lexikonet eller ljudförändringar och bortseende från geo-

grafisk spridning. Senare modeller, som den som presenteras ovan, tar större 

hänsyn till geografisk spridning och försöker snarare sammanjämka en trädmo-

dell med en modell som tar fasta på areala spridningar av vissa språkliga feno-

men, s.k. isoglosser (gemensamma språkdrag inom ett visst språkområde). Till 

grund för de modernare dialektklassifikationer ligger den omfattande ROMLEX-
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databasen, som innehåller ett stort antal lexem och många dialekter. Vid en dia-

lektklassificering tar man sålunda ett större antal faktorer i beaktande, både ljud-

lära, formlära och lexikon. Generellt är det så, att delade innovationer mellan två 

eller flera dialekter har större betydelse för en klassifikation än delade konservat-

ismer, eftersom delade innovationer tyder på att dessa dialekter hängt ihop längre 

än andra. Delade konservatismer kan ju finnas kvar bara genom en tillfällighet, 

genom ett isolerat geografiskt läge eller liknande.  

En indelningsmodell som används i samtida forskning kallas den geogra-

fiska diffusionsmodellen (Matras 2002, 2005). Denna modell betraktar i grund 

romanins språkområde som ett geografiskt kontinuum, och försöker även ta hän-

syn till fortlöpande kontakter mellan dialekter, som ursprungligen härrör från 

olika områden. Grundtanken är att romanidialekterna, även om de skiljer sig från 

de europeiska kontaktspråken på flera sätt (alltid minoritetsspråk, större rörlighet 

än andra språk), i grund uppvisar samma mönster för språk- och dialektspridning 

som andra, ”vanliga” språk. Detta i sin tur innebär att man kan identifiera 

isoglossområden (det vill säga områden på en karta som inringar en viss 

isogloss). Dessa kan bilda ganska komplicerade mönster och innehålla exempel-

vis öar med avvikelser eller undantag på samma sätt som språk i allmänhet. 

Dialektdelningen i de fyra huvudgrupperna är förmodligen väldigt gammal 

och har sina rötter i medeltiden och första vandringens språkspridning och språk-

splittring, som nämnts ovan. Förståelsen mellan språk från de olika huvudgrup-

perna är låg, dels beroende på de inbördes olikheterna men kanske framför allt 

beroende på de olika dialekternas anpassning till sina olika kontaktspråk. Trots 

den låga förståelsen brukar man ändå betrakta dialekterna som dialekter, även om 

språk vore mer rättvisande. De fyra huvudgrupperna är (för enskilda dialekter 

jämför genomgången på s. 51-53): 

 

 Valakiska dialekter, med språkligt centrum i Valakiet och Transsylva-

nien. De viktigaste dialekterna är kelderash och lovari. 

 Centrala dialekter, indelade i två: nordliga centrala och sydliga centrala 

dialekter. 

 Balkandialekter, vilket även innefattar dialekterna kring Svarta havet. 

Dessa brukar indelas i två: Södra Balkan I och Södra Balkan II. 

 Västliga/nordliga dialekter, innefattande alla första vandringens dialek-

ter i västra, norra och centrala Europa. Den grupp är betydligt mera löst 

sammanhållen än de tre andra. Man kan skilja två undergrupper: en nord-

östlig (Baltikum) och en nordvästlig (Tyskland-Skandinavien). 

 

Om man fokuserar på primära isoglosser, det vill säga storskaliga delade in-

novationer, kan man särskilja två huvudsakliga centra för de olika dialekterna: 

den första i nordväst, med centrum i/runt Tyskland och den andra i sydöst, med 
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ett centrum i Balkan och ett i Transsylvanien/Valakiet. Denna tvådelning brukar 

kallas ”den stora delningen” och omfattar de isoglosser som listas i tabell 2. 

 

 

Tabell 2. De viktigaste isoglosserna för indelningen av romanidialekter i huvudgrup-
per 

 

NORR: SÖDER: KOMMENTAR: 

-ipen/-iben  -ipe/-ibe  Form på ett mycket vanligt ordbildningssuffix för 
substantiv 

(-ipen/-iben är ursprunglig form)  

jaro ”ägg” 

jov, joj etc. 

aro 

ov, oj etc. 

Förställt (protetiskt) j-, respektive avsaknad av det 

(j- är en innovation) 

kones kas Oblikformen av det interrogativa pronomenet 

(kas är ursprunglig form) 

av- ov- Konjunktiv och futurum av kopulan (”vara”) 

(ov- är ursprunglig form) 

 

Utöver den stora delningen finns det ett antal isoglosser, som delar in i 

mindre, sammanhängande isoglossområden (se tabell 3). 

 

 

Tabell 3. Andra isoglosser som delar romanidialekter i mindre, sammanhängande 
grupper. Interaktiva kartor för spridningen av dessa isoglossmarkörer finns på Ro-
mani Project Manchester’s hemsida. 

 

Isogloss Kommentar 

-e-/-o- Ändelsen för 1:a singular i presens av kopulan och förfluten tid 
(preteritum/perfekt/aorist) av verbet: -om/-um (-o-dialekter) re-
spektive -em/-im (-e-dialekter). -o-dialekterna är spridda över hela 
språkområdet och omfattar den nordliga gruppen (inklusive de ut-
döda walesiska och iberiska dialekterna) och ett stort antal dialek-
ter på Balkan, i Centraleuropa och Östeuropa. -e-dialekter finns 
framför allt på Balkan och i Centraleuropa, där -e- och -o-dialekter 
överlappar varandra. 

-s-/-h- Gäller växlingen mellan -s-/-h- i kopulaverbet ”vara” (se tabell 19). 
Några få, utspridda dialekter (t.ex. arli) har bevarat den gamla 
uppsättningen av två parallella paradigm. I övrigt har dialekterna 
generaliserat antingen s-former eller h-former över hela paradig-
met. Detta sammanfaller även med om dialekterna har -s- eller -h- 
mellan vokaler i grammatiska morfem (se t.ex. presensböjningen 
av verben tabell 18 eller böjningen av pronomen tabell 16. 

-al/-an Gäller ändelsen -al respektive -an i 2:a person singular perfekt 
(preteritum/aorist) av verbet. De s.k. -an-dialekterna har övertagit 
ändelsen från 2:a person plural, medan -al-dialekterna har bevarat 
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olika former i singular och plural. Dessa former återkommer även i 
presens av kopulan (se tabell 19). Spridningen är påfallande lik 
spridningen av -s-/-h-isoglossen. 

Suffix för anpass-
ning av verb 

Gäller vilka suffix som primärt används för att anpassa inlånade 
verb till romanigrammatiken. Eftersom det gemensamma arvord-
förrådet är begränsat (se s. 53) använder sig alla dialekter, även de 
blandade, av kamouflerande/anpassande suffix, som anpassar 
lånordet till det egna språket. För verben använder dialekter runt 
Svarta Havet, liksom i nordvästra Grekland -iz-, valakiska dialekter 
-is-, -isar-, lånade från grekiskan (t.ex. kelderash googlisarav 
”googla”), baltiska, centrala och västliga Balkan-dialekter -in, sinte 
och finsk kale -av-, -ar-. De nu utdöda walesiska och iberiska dia-
lekterna använde den ålderdomliga formen -isar. 

Demonstrativ-
pronomenet 

De ålderdomliga formerna akava och adava återfinns på Balkan 
och i Italien, liksom i de utdöda walesiska och iberiska dialekterna. 
I sydöst hittar vi formen kada, kaka, i centrala Europa formerna 
ada, aka och i västliga och nordliga dialekter kava, dava.  

Ändelsen i 2 och 3 
plural perfekt 

Gäller 2:a och 3:e person pluraländelsen i paradigmet för perfekt 
(aorist/preteritum), som har varianterna -en/-e, -an/-an eller -an/-
e (se 92). 

 

Om man sammanställer samtliga isoglossmarkörer (se tabell 2 och 3), får 

man en karta som visar på ett fåtal, avgränsade dialektområden (se karta s. 4).  

En alternativ metod för dialektklassificering, som får ökad betydelse inom 

forskningen i samband med att man börjar använda datalingvistiska bearbet-

ningsmetoder av språkdata, är basvokabulärmetoden (Carling, Lindell & 

Ambrazaitis 2014). Denna innebär att man samlar in data från en lista med 100, 

200 eller 500 basord, identifierar vilka ord som är kognater (det vill säga besläk-

tade), och resultaten bearbetar man sedan i ett dataprogram, som skapar språkträd 

eller språknät. Man brukar använda en basordlista som kallas Swadesh-lista (efter 

dess uppfinnare, Morris Swadesh), och den innehåller ord som väldigt sällan lå-

nas, och som byts ut i språk med en ganska jämn hastighet. Typiska ord på denna 

lista är familjeord, kroppsdelar, ord för himlakroppar eller naturföreteelser. För 

romanin ger denna metod ett liknande resultat som isoglossmetoden när det gäl-

ler den grova indelningen i grupper, men metoden ger också intressant informa-

tion om hur de olika grupperna vandrat och splittrat sig från romaniträdet (bild s. 

59): de grupper av första vandringen som är geografiskt mest avlägsna romanins 

innovationscentrum, det vill säga där den största dialekttätheten finns, på Balkan 

och i Centraleuropa, är också de grenar som utgår direkt från roten av trädet 

(skandoromani, angloromani, kale och sinte). Sambandet blir tydligt när antalet 

undergrenar på trädet läggs ut på en karta (s. 60). I det område där den största 

dialekttätheten finns (Balkan/Centraleuropa) återfinns också de mest inbäddade 

dialekterna i trädet. Slutsatsen är att dialekter som avlägsnar sig från innovat-

ionscentrum avstannar i sin förändring och blir mer konservativa, i alla fall när 

det gäller den del av språket som ändras sakta, det vill säga basvokabulären. 
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Samtidigt kan andra delar av språket lånas, bytas eller bevaras. Man bör till ex-

empel notera, att flera av dessa ålderdomliga dialekter enligt basvokabulärmeto-

den (skandoromani, angloromani) är blandade dialekter, som helt tappat det 

avancerade flektionssystem som traditionellt så kallat konservativa dialekter (arli, 

romungro, kelderash) bevarat.   
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ROMANI OCH SPRÅKKONTAKT 

 

Flekterade och blandade dialekter  
Det språksystem som beskrivs under de nästföljande kapitlen är giltigt för större 

delen av romanins dialekter, de som brukar kallas flekterande eller konservativa. 

Språket är en nyindisk dialekt med en del konservativa drag från forn/ medelin-

diska, som påverkats av framför allt grekiska och som gett upphov till den struk-

tur som är typisk för romani. Exempel är följande: 

Ett kasussystem med 8 kasus, som böjs i stamklasser, animerat/icke-animerat 

och maskulinum/femininum (substantiv/pronomen): 

 

 Nominativ 

 Ackusativ/oblik 

 Genitiv 

 Dativ 

 Prepositional/lokativ 

 Instrumental 

 Ablativ 

 Vokativ  

 

Ett verbsystem, som böjs i 1-3 person singular och plural i följande katego-

rier: 

 

 Presens 

 Futurum 

 Perfekt 

 Imperfekt 

 Pluskvamperfekt 

 

Om man betraktar en karta för spridningen av första vandringens dialekter (s. 

13), ser man att de flekterade dialekterna, i synnerhet de konservativa sådana, 

återfinns i ett kärnområde från Balkan/Centraleuropa och utåt. I periferierna 

(Skandinavien, Baltikum, Spanien, brittiska öarna) återfinns flera olika dialekter 

av en typ som man brukar kalla för blandade dialekter (även para-romani, sam-
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manflätad romani). Dessa dialekter avviker från de flekterade på flera sätt och är 

inbördes dessutom väldigt olika och i princip obegripliga, både för talare av 

andra blandade dialekter och för talare av flekterade dialekter. I dessa dialekter 

har anpassningen till olika kontaktspråk (skandinaviska, spanska, engelska, est-

niska etc.), eller matrisspråk som de brukar kallas i detta sammanhang, gått så 

långt att den inneburit långtgående strukturella förändringar - det flekterade sy-

stemet har helt brutits ner och ersatts av kontaktspråkets system, baserat på ett 

grundordförråd av romanilexem.  

Det finns flera olika teorier om hur dessa språk uppstått, något som också 

sätts i samband med andra blandade språk (liksom pidgin- och kreolspråk) på 

andra ställen i världen. En teori innebär att man antar att språket relexifierats, det 

vill säga efter en förlust av språket, språkdöd, har man ”återtagit” språkets ord-

förråd på bekostnad av flektion och syntax. Enligt denna teori blir då språket av-

hängigt av matrisspråket för sin fortsatta existens. En annan teori är att språket 

uppstått under en kort tid genom sammanflätning av olika kategorier från romani 

respektive matrisspråk, enligt ett bestämt, ”mekaniskt” schema, och att språket 

sedan kunnat leva ett relativt självständigt liv, dock under påverkan från matris-

språket, som också oftast är geografiskt närliggande. 

Dessvärre är fältstudier av blandade dialekter väldigt få och det saknas näst-

an helt akustiskt material, trots att blandade dialekter återfinns på många ställen 

runt om i Europa. Många av dessa dialekter är dessutom starkt på tillbakagång 

eller till och med utdöende. Traditionellt har blandade dialekter betraktats med 

stor skepsis av forskare och fältlingvister, eftersom dessa inte ansetts vara ”rik-

tiga” romanidialekter. De studier som finns visar dock på liknande strukturer i de 

blandade dialekterna för hur respektive kategorier ”hämtas” från det ena eller det 

andra språket. Schemat syns i tabell 4. Noggranna studier av blandade dialekter 

(Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014) visar att dessa kan ha en mycket hög grad 

av komplexitet och att blandningen mellan de bägge språken inte är så mekanisk 

som man tidigare trott. Snarare är samtliga språkliga nivåer sammanflätade från 

de olika ingående språken, något som är ett resultat av flera generationer av två-

språkighet. 

 

Tabell 4. Typiskt blandningsschema i en blandad romanidialekt (se Bakker 2003, Ma-
tras 2003, Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014). 

 

Lexifierande språk Antingen/eller Grammatiserande språk  

Verb Kopula Ordföljd 

Substantiv Negationer Substantiv/adjektivböjning 

Adjektiv Demonstrativer Verbböjning 

Pronomina Interroggativer Tempus/aspekt/modus-markering 

 Räkneord Infinitivmarkering 

 Adpositioner Satssyntax 
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Uppenbart är dock, att nedbrytningen av romanins struktur i dessa blandade 

dialekter har gått olika långt till förmån för matrisspråket. Typiskt är också att 

talare av dessa språk har ett brett och flexibelt register av språkliga varianter, som 

omfattar allt från den ”riktiga” formen till en nästan helt anpassad form, där 

kanske bara enstaka lexem från romani stoppas in i språket vid valda tillfällen. 

Detta är också ett av fältlingvisternas stora problem när det gäller att utforska 

dessa språk. Den ”riktiga” varianten, dvs. den som används av två modersmålsta-

lare när de kommunicerar med varandra, kan vara mycket svår att komma åt och 

dessa språk har dessutom ofta en status av ”hemligspråk” på ett annat sätt än 

flekterade romanidialekter har.  

 

Tabell 5. Skillnaden mellan skandoromani och kale för olika delar av lexikonet och 
grammatiken (se Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014). 

 

 Skandoromani Kale 

Lexikon Romani/(tyska) Romani/svenska 

Fonologi Svenska/romani/innovation Finska/ romani/ 

Prosodi Svenska/innovation Finska 

Avlednings- morfologi Romani Romani 

Grammatisk morfologi Svenska Romani 

Syntax Svenska Romani/finska 
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ROMANI CHIB: GRAMMATISK ÖVER-
SIKT  

Ljudsystem 
Det finns flera olika system för att skriva romani generellt och för enskilda 

dialekter används en mängd olika system, var och en på sitt sätt anpassad till att 

beskriva de olika dialekternas ljudsystem. Jag kommer här att följa det system 

som används av Matras (2002) och ROMLEX-projektet (se Matras 2002, 49-72).  

 

Vokaler – enkla vokaler och diftonger 

Vokalsystemet i romani är betydligt mindre komplicerat än konsonantsystemet. 

Tidig romani hade bara fem vokaler: /a, e, i, o, u/ och vokaler utöver detta i en-

skilda dialekter har uppstått genom intern förändring eller påverkan från kontakt-

språk. Tillägg är t.ex. ett bakre /å/ i walesisk romani (från engelskan) eller /ü/ i 

arli-varianter i kontakt med turkiskan.  

På samma sätt är vokalförlängning och uppkomsten av en uppsättning 

långa/korta vokaler i somliga dialekter ett kontaktfenomen. Den för indiskan ty-

piska uppdelningen i långa/korta vokaler har helt gått förlorad i romani och lig-

ger inte bakom den skillnad i långa/korta som finns i vissa dialekter, vilket man 

trott tidigare.  

 

Konsonanter 

Konsonantsystemet i romani är mycket komplicerat med många fonem och rela-

tivt stor variation mellan dialekterna. De olika konsonanttyperna kommer att gås 

igenom var för sig i förhållande till de viktigaste förändringarna i olika dialekter 

jämfört med systemet i tidig romani. 

 

Klusiler 

Om vi börjar med de tonande/tonlösa klusilerna /p, t, k/, med aspirerade varianter 

/ph, th, kh/, och /b, d, g/, som är bevarade från indiskan, så är de ganska stabila i 

samtliga dialekter. De palatala varianterna /č/, /čh/ och /dž/ är också ett arv från 

indiskan, men dessa är mer instabila i de olika dialekterna och här finns kanske 

största variationen inom romanins ljudsystem. 
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Sonoranter (nasaler, tremulanter och approximanter) 

Grunduppsättningen av sonoranter består av en labial nasal /m/, en dental nasal 

/n/, en dental lateral approximant /l/ och en dental tremulant /r/. Den laterala ap-

proximanten /l/ blir velariserad (”tjockare”) i många dialekter, framför allt de 

som är i kontakt med polskan. I sinte/manuš-gruppen bli /r/ uvulariserat > /R/, en 

påverkan från tyskans och franskans ”tjocka” /r/. 

Tidig romani hade två olika tremulanter, /r/ och /ř/. Dessa två hålls isär i 

många dialekter. I somliga Balkandialekter har /ř/ > /l/, i kelderash har /ř/ > ett 

uvulart /R/ och i somliga varianter av gurbet och syditalienska dialekter en lång 

tremulant /rr/. I övriga dialekter har /ř/ sammanfallit med /r/. Ordet řom, rom 

”man” innehåller till exempel detta /ř/. 

Som grupp betraktat är sonoranter ofta instabila i romani: de kan bytas ut 

mot andra sonoranter eller undergå metates (omkastning). I slutposition går de 

ofta förlorade, t.ex. -ipe < -ipen.  

 

Frikativor och halvvokaler 

Frikativorna är till stor del innovationer, även i de olika dialekterna. Tidig romani 

hade följande frikativor: labiala /f, v/, velart /x/, glottalt /h/, dentala sibilanter /s, 

z/ och postalveolara /š, ž/. Av dessa kom /z/ först in med de iranska lånorden och 

/f/ med de grekiska. De nya palatala sibilanterna /ś, ź/ (t.ex. i kelderash, lovari) 

uppstod som en förenkling av affrikatorna /č, dž/. En variation mellan /x/ och /h/ 

i flera dialekter är kontaktbetingad. I arli och bugurdži (genom påverkan från al-

banska och turkiska) och i sydliga centrala dialekter (genom påverkan från un-

gerska) kan /x/ och /h/ sammanfalla till /h/ och i nordöstliga dialekter (genom 

påverkan från ryska och polska) kan de sammanfalla till /x/. En utveckling /s, z/ 

> /š, ž/ förekommer i den nordliga centrala gruppen (i närheten av slovakiskan) 

och en motsatta utveckling /š, ž, č, čh, dž/ > /s, z, c, ch, dz/ i de dialekter som 

varit i kontakt med grekiskan. 

 

Affrikator 

Affrikator i tidig romani omfattar postalveolara /č/ och /dž/ och ett tonlöst 

postalveolart /čh/, som uppstått i kontakt med grekiskan. Affrikatorna är instabila 

och utsätts för många förändringar i de olika dialekterna. Affrikatorna /c/ och /dz/ 

representerar utvecklingen av palatala dentaler (/t’/ och /d’/) i somliga dialekter, 

framför allt valakiska och nordliga centrala. Över huvud taget blandas de palatala 

klusilerna och affrikatorna ofta samman i dialekterna, t.ex. kale /z/ > /dž/.  
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Tonande/tonlös konsonant 

Både klusiler, affrikator, labiala frikativor och sibilanter förekommer i såväl to-

nande som tonlösa varianter. Somliga dialekter (t.ex. sinte, valakiska dialekter) 

saknar en tonande motsvarighet till /c/ eller /ć/. En allofon växling mellan to-

nande/tonlös i de grammatiska paradigmen är vanlig (se t.ex. substantivets böj-

ning tabell 10-14). Vissa dialekter gör tonande klusiler tonlösa i final position, 

t.ex. dad > dat ”fader”, eller i initial position, t.ex. kale dad > tād. 

Aspiration 

Förekomsten av aspirerade klusiler i romani är kanske det mest utmärkande in-

diska språkdraget, som skiljer romani från Europas övriga språk. De aspirerade 

klusilerna är /ph, th, kh/ och /čh/ (dental-postalveolar affrikata), där det senare är 

mest instabilt. Förlust av aspirationen kan förekomma, även om det är ovanligt. I 

många fall rör det sig troligen snarare om tvivelaktiga källor: aspiration kan vara 

väldigt svårt att höra och uppfatta. 

Geminering 

Geminering (fördubbling av konsonant) är en senare utveckling i olika dialekter. 

Undantag är /rr/ i gurbet och somliga centrala dialekter, som fortsätter /ř/. I övrigt 

kan geminering uppstå som ett kontaktfenomen under påverkan av kontaktspråk 

med geminerade konsonanter, t.ex. turkiska, svenska m.fl. (jämför skandoromani 

tabell 9). 

 

Tabell 6. Vokalsystemet i sinte (Matras 2002, 62). 

i  i:  u u: 

e e: ɘ o o: 

  a a: 

 

Tabell 7. Konsonantsystemet i sinte (Matras 2002, 57). 

p t k c č   
ph th kh     
b d g  dž   
m n      
f  x s š  h 
v   z ž  ʀ 
 l      
 (r)      
     j  

 

Tabell 8 Vokalsystemet i svensk romani (Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014). 

iː ɪ yː ʏ ʉ̟ː  uː ʊ 
eː [e] øː   ɵ oː  
ɛː ɛ  œ    ɔ 
aː a     ɑː  
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Tabell 9. Konsonantsystemet i svensk romani (Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014). 

pʰ  p  b tʰ  t  d    kʰ  k  ɡ  ɡʰ   

   tɕ [kç]    

f  v s ʂ [ɕ]  ɧ [χ] h 

[w] l   j    

 r       

m n    ŋ   

 

I skandoromani är både konsonant- och vokalsystemet anpassade till svens-

kans system – av denna anledning har systemet en rik uppsättning fonem, där det 

behållit romanins aspirerade konsonanter, /kh/, /gh/, /ph/ och /th/ men samtidigt 

lagt till svenskans vokaler /y/ /ä/ och /å/. Samtidigt har de också utvecklat ett rikt 

system av olika frikativa varianter (3-4 olika kontraster). Systemen kan ses i ta-

bell 8 och 9. 

Betoning 

Tidig romani hade ett grammatiskt betingat betoningssystem, som överlevt i 

vissa konservativa dialekter. Betoningen i flekterade dialekter ligger på slutsta-

velsen i lexikala rötter och de flesta grammatiska suffix, t.ex. čalavél ”slå”, 

bižavnó ”klok, vis”. Vissa senare tillkomna grammatiska suffix är obetonade, 

t.ex. lager II-affix (se tabell 12) romés-ke ”för mannen” (Boretzky & Igla 1994). 

Sammansatta verb på -d- har vanligtvis betoning på roten, ból-d-av ”jag vrider” 

(Matras 2002, 62-64).  

Genomgående initial betoning eller betoning på penultiman (näst sista sta-

velsen) har uppstått i många dialekter genom påverkan från kontaktspråk. Här 

kan dock konservativa betoningar ha överlevt i enstaka ord eller lexi-

kala/grammatiska kategorier, t.ex. skandoromani maskán ”katt” eller manísch 

”människa” (Carling, Lindell & Ambrazaitis 2014, 165-166).  

Detsamma gäller tonaccent, som finns i de skandinaviska dialekterna (skan-

doromani, ej kale), som uppstått genom påverkan från kontaktspråken svenska 

och norska. 

Formlära 

Substantiv 

Substantiv: inherenta egenskaper 

Romanins substantiv har flera inherenta egenskaper, som påverkar böjningen. De 

två viktigaste är genus och animathet.  
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Det finns två genus: maskulinum och femininum. Genus är relevant dels för 

klassifikationen i böjningsparadigm, dels för böjningen av andra delar av en 

nominalfras. 

För lånord kan genus bestämmas efter naturligt genus (sexus), källspråkets 

genus, genus på det ursprungliga romaniord som lånet ersätter eller bara genom 

den fonologiska strukturen på ordet i allmänhet. Avledning av femininer från 

maskuliner är vanligt och även aktivt i de flesta dialekter, t.ex. rom ”man”, romni 

”kvinna”, čhavo ”pojke”, čhai ”flicka”. 

Animathet påverkar substantivböjningen. Till skillnad från genus är animat-

het svårare att identifiera, då det inte visar sig i ordens fonologiska struktur. Den 

tydligaste markören är val av kasus för det direkta objektet (ackusativ): anime-

rade substantiv markerar direkt objekt/ackusativ med en självständig oblik, icke-

animerade substantiv markerar direkt objekt/ackusativ med nominativ (se tabell 

12). Det kan dock i olika dialekter finnas andra sätt att markera animathet, bl.a. i 

böjningen av andra kasus (se nedan), i pronomenböjningen, osv. 

Vilka substantiv som skall markeras som animata/icke-animata är också 

olika beroende på dialekt. Vissa substantiv, framför allt ord för familjemedlem-

mar och personer ur den närmsta kretsen liksom viktiga djur som häst är alltid 

animata, och andra substantiv, t.ex. döda ting, är alltid icke-animata. Däremellan 

finns en gråzon av substantiv, t.ex. ”lägre” djur eller människor, kroppsdelar, 

etc., som kan växla mellan animathet/icke-animathet eller markeras som anting-

en-eller, beroende på dialekt.  

En annan viktig egenskap är tematisk status. Uppdelningen av substantivet i 

olika tematiska stammar påminner om hur substantiven är organiserade i indiska 

språk (forn-/medelindiska), men böjningsparadigmen har historiskt sett ganska 

lite med sina föregångare att göra. Detta beror på att det mellan forn-

/medelindiska och nyindiska (liksom romani) skett en genomgripande omstruktu-

rering av paradigmen. Romanin visar en tidig variant av denna omstrukturering. 

Uppdelningen i arvord/föreuropeiska ord respektive lånord/europeiska ord är 

av betydelse för den tematiska statusen. Detta går tillbaka till tiden för den gre-

kiska påverkan, något som kommer att återkomma genom hela formläran. Lå-

nade morfem från grekiskan blev mycket produktiva för anpassningen av lånade 

ord (vid detta stadium framför allt för lånord från grekiska men senare även för 

lånord från andra språk), både verb och substantiv. Man skulle kunna säga att det 

under denna period uppstod ett mönster i grammatiken för att anpassa lånade ord 

med lånade morfem, som sedan blev kvar i språket permanent. 

 

Avledningsmorfologi: substantiv 

Ordbildningen är mycket produktiv i romani – i flekterade såväl som i blandade 

dialekter. För att bilda ord använder man sig av en uppsättning ordbildningssuf-

fix, som har olika produktivitet och olika ursprung i olika dialekter. Suffixen har 
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två huvudfunktioner: dels att bilda nya avledningar och på så sätt öka ordförrå-

det, dels att anpassa/kamouflera inlånade ord. 

Av de föreuropeiska avledningssuffixen är -ipe(n)/-ibe(n) (< skt. -itavya), 

som bildar abstrakta substantiv, mest produktivt. Denna produktivitet håller 

också i sig i de flesta dialekter, även de blandade. Det förekommer mest med för-

europeiska ord, men kan användas med europeiska lån. Suffixet växlar i somliga 

dialekter (i synnerhet valakiska) med suffixet -(s)imo, pl. -(s)imata, som är lånat 

från grekiska. Ett annat produktivt, föreuropeiskt suffix är diminutiven -oř-, t.ex. 

raklo ”pojke” → raklořo ”liten pojke” och -eli/-ali, t.ex. limá ”gnäll” → limalí 

”liten flicka”. Andra morfem är -ikl, t.ex. maro ”bröd” → marikli ”kaka”, -no, 

t.ex. xoxav ”ljuga” → xoxano ”lögnare”, liksom femininmorfemet -ni (skt. -inī), 

t.ex. gurúv ”oxe” → guruvní ”ko” (exempel fr. Matras 2002, 75 och Boretzky & 

Igla 1994). 

Produktiva suffix som är tidiga lån är substantivbildande -in (från grekiska), 

agentivsuffixet -ar-, -ari (från rumänska/slaviska -ar), diminutivbildande -ic- 

(från slaviska/rumänska/grekiska), -ka, som bl.a. bildar diminutiver (från sla-

viska) eller diminutivbildande -ela (från grekiska). De tre senare är begränsade 

till lånord, medan övriga kan förekomma med såväl föreuropeiska ord som euro-

peiska lån (se Matras 2002, 75-76).  

 

Sammansatta substantiv och genitivkomposition 

Renodlade sammansatta substantiv, på det sätt som är mycket vanligt i indiskan, 

framför allt sanskrit, är ovanliga i romani. Dialekter kan dock visa undantag: 

skandoromanin är till exempel, genom påverkan från skandinaviska språk, full av 

sammansatta ord. 

Vanligare är en nominalfras, bestående av ett substantiv med genitivändelsen 

-eske- i attributiv ställning (som flekteras med sitt huvudord) och ett huvudord 

(paradigm se nedan under genitiv). Detta brukar kallas för genitivkomposition. 

Vanligtvis föregår adjektivet/genitiven sitt huvudord i den här typen av nominal-

fraser, men omvänd ordning förekommer också, t.ex. i lovari. Den här typen av 

sammansättningar är speciellt vanlig i de nordvästliga dialekterna, t.ex. sinte, och 

den används frekvent för att skapa nyord med hjälp av metaforiska omskrivning-

ar, t.ex. skandoromani drom-eske patrin ”vägskylt” (Carling, Lindell & 

Ambrazaitis 2014).  

Substantivets böjning 

Liksom de nyindiska språken är romanins kasussystem uppbyggt i lager, en mo-

dell som kan förklaras av att forn- och medelindiskans rika, flekterade kasussy-

stem smält samman och sedan återuppbyggts enligt ett annat mönster (se Masica 

1995, 230ff.). 
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Lager I omfattar två kasus: nominativ och oblik, som bildas flekterande med 

ändelser direkt på stammen. Ändelserna har betoning (i de konservativa dialek-

terna) och de formar distinkta klasser eller böjningsstammar (se tabell 11). I än-

delserna definieras genus (maskulinum/femininum), numerus (singular/plural) 

och tematisk status (böjningsstam), vilket innebär att de är multi-funktionella och 

således flekterande. Dessa två kasus (nominativ/oblik) representerar resterna av 

forn- och medelindiskans rika, flekterande kasussystem. Oblikens funktioner är 

två: dels att fungera som ett eget, självständigt kasus (se nedan), dels att utgöra 

bas för anslutning av lager II-ändelserna. 

Lager II omfattar en uppsättning agglutinerande (vid-limmande) kasusmar-

körer, som har sina rötter i forn- och medelindiska adverb och partiklar. Dessa är 

identiska, oberoende av genus, numerus och tematisk status och är således mono-

funktionella och agglutinerande. De kan emellertid, genom s.k. sandhi (att fonem 

ändrar ljudkvalitet beroende på intilliggande fonem), ändra ljudkvalitet intialt. 

I vissa grammatikor kan lager II-ändelserna refereras till som ”postposition-

er”, vilket de inte är: de har, även om de inte är betonade, ingen självständig 

funktion och de anpassas ofta till föregående oblikändelse. 

Lager III består av analytiska (dvs. självstående) adpositioner (framför allt 

pre- men även postpositioner), som har en lösare förbindelse med det flekterade 

substantivet. 

Detta system stämmer väl överens med systemet i övriga nyindiska språk. 

Det finns dock en del variation i detaljerna över hur systemet ser ut i de enskilda 

dialekterna. 

Böjningsstammarna indelas i två huvudgrupper: tematiska eller föreurope-

iska och atematiska eller europeiska. Se tabell 10.  

 

 

Tabell 10. Böjningsklasser i tidig romani (Matras 2002, 83). 

 

Tematiska 
Klass 

 

Exempel 

 

Nom.sg. 

 

Obl.sg. 

 

Nom.pl. 

 

Obl.pl. 

Maskulin på 
konsonant 

kher (‘hus’) - -es -a -en 

Maskulin på  

-ipen 

čačipen  

(‘sanning’) 

- -as -a -en 

Maskulin på -o šero (‘huvud’) -o -es -e -en 

Maskulin på -i pani (‘hand’) -i -jes -ja -jen 

Feminin på 
konsonant 

džuv (‘lus’) - -a -a -en 

Feminin på -i piri (‘panna’) -i -ja -ja -jen 
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Atematiska      

Maskulin på -i(s) sapunis ‘tvål’ -is -is -ja -en 

Maskulin på -u(s) papus ‘morfar’ -us -us -i -en 

Maskulin på -o(s) foros ‘stad’ -os -os -i -en 

Feminin på -a cipa ‘hud’ -a -a ? -en 

 

Tabell 11. Böjningsklasserna i sinte (Holzinger 1993, ordning enligt Matras 2002, 83). 

 Klass Exempel Nom.sg. Obl.sg. Nom.pl. Obl.pl. 

Maskulin på 
konsonant 

rom 
(‘man’) 

rom rom-es rom-a rom-en 

Maskulin på  

-ipen 

tarnepen 
(‘barn’) 

tarnepen tarnep-as tarnep-a tarnep-en 

Maskulin på -o čavo 
(‘pojke’) 

čavo čav-es čav-e čav-en 

Maskulin på -i grai 
(‘häst’) 

grai grai-a grai-a  

Feminin på  

konsonant 

brol 
(‘päron’) 

brol brol brol-ia brol-ien 

Feminin på -i xali (‘icke-
rom’) 

xali xali-a xali-a xali-en 

Feminin på -a sona (‘sol’) sona sona son-e son-en 

 

Med några få undantag (polska dialekter, zargari) har samtliga flekterande 

romanidialekter samma uppsättning kasus.  

 

Tabell 12. Böjningsparadigm (nom./obl.) för arvord mask./fem. anime-
rat/ickeanimerat i sinte (Holzinger 1993). 

Feminin, animerat: phen “syster”, icke-animerat: tšuri ”kniv” 

  Singular Plural Singular Plural 

Nom. phen phen-ia tšuri tšuri-a 

Obl. phen-ia phenien tšuri tšuri-a 

 

Maskulin, icke-animerat: koro “pullover” 

  Singular Plural 

Nom. kor-o kor-a 

Obl. kor-o kor-a 

 

Oblik. Den självständiga oblikens huvudfunktion är att markera direkt ob-

jekt/ackusativ med animerade substantiv. En annan funktion är att markera äga-

ren i omvända konstruktioner med si/hi ”det är”, oberoende av ägarens animat-

het. 
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(2a) Kelderash 

man  hi  i  kher 

(2b) Kale 

man  hin   jekh  tšer 

jag-OBL vara-3SG.PRS ett  hus  

”Jag har ett hus” 

 

(3a) Kelderash 

man  si   but love 

(3b) Kale 

man  hin   but  louve 

jag/OBL vara-3SG.PRS mycket pengar/NOM 

”Jag har mycket pengar” 

 

(4a) Kelderash 

me   sin   barvalo 

(4b) Kale 

me   som   barvalo 

jag/NOM vara/1SG.PRS rik 

”Jag är rik” 

 

(5a) Kelderash 

man  dukhal o  šoro 

jag/OBL smärta BEST huvud/NOM 

 

(5b) Kale 

mo   tšero   dukhal  man 

mitt  huvud/NOM  smärta jag/OBL  

”Jag har ont i huvudet” 

 

(6a) Kelderash 

o   papo dukhal les o  šoro 

BEST  morfar/NOM smärta/OBL ha/3SG.PRS BEST  huvud/OBL 

 

(6b) Kale 

papus   tšero  dukhal   les 

morfar/NOM  huvud/OBL smärta/OBL  ha/3SG.PRS 

”Morfar har ont i huvudet” 

 

Den självständiga obliken kan ibland ha en annorlunda form än obliken som 

bas för lager II-ändelser, t.ex. utan -s: nominativ rom, självständig oblik rome, 

oblik romes-.  

 

Dativ (-ke/-kǝ/-k’e/-ki/-će/-e). Dativens ursprungliga och primära funktion är 

markera benefaktiv, dvs. det objekt (oftast en person) som är målet för en hand-
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ling eller som på annat sätt har fördel av en handling, syntaktiskt vanligtvis det 

indirekta objektet (jag köper en bok till mor). Det finns emellertid dialekter där 

det inte är så, t.ex. markeras i sinte det indirekta objektet med en självständig 

oblik. 

 

(7a) Kelderash 

Me   kin-av  jekh  zukel tu-ke 

jag/NOM köpa-1SG.PRS en hund du-DAT 

 

(7b) Kale 

tšin-ava   jekh   džuklo  tu-ke 

köpa-1SG.PRS en hund du-DAT 

”Jag köper en hund åt dig” 

 

Lokativ (prepositionskasus, illativ) (-te/-t’e/-ti). Lokativen uttrycker både 

stationär lokalisering och rörelse mot ett objekt/mål. Den är också huvudsakligt 

prepositionskasus, förekommande med en lager III-markör (preposition), t.ex. 

pašal amen-de ”vid sidan om oss” (Matras 2002, 88). Som prepositionskasus 

förekommer den inte med lager III-markörer som uttrycker rörelse från, något 

som täcks av ablativen. 

 

(8a) Kelderash 

Me   za-v ando foro 

jag/NOM gå-1SG.PRS till stad/OBL 

 

(8b) Kelderash 

Me  za-v foros-de 

jag/NOM gå-1SG.PRS stad-LOK 

”Jag går till stan” 

 

(9) Kale 

me   dža-v   kaj  foro 

jag/NOM gå-1SG.PRS  till stad/OBL 

”Jag går till stan” 

 

Ablativ (-tar/-tǝr/-tir/-tįr/-tyr/-ta). Ablativen uttrycker rörelse från ett ob-

jekt/mål (vi gick från staden), materiellt och rumsligt ursprung (stolen är av trä) 

och objektet vid komparation (han är starkare än jag). 

 

(10) Kelderash 

Me   za-v foros-dar 

jag/NOM gå-1SG.PRS stad-ABL 

”Jag går från stan” 
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Instrumental (sg. -sa/-ssa/-sar/-na/-ja/-a/-Ra, -Re/-ne, pl. -ca/-sa/-car/-

dža(r)). Instrumentalens form är instabil i de olika dialekterna, beroende på 

sandhi-fenomen (dvs. vad som kommer före). Den har två huvudfunktioner: att 

markera instrumental (jag skar av repet med en kniv) och sociativ/komitativ 

(Georg gick till stan tillsammans med sin bror). 

 

(11a) Kelderash 

Me         čind-em o  maro  la  čore-sa 

jag/NOM skära-1SG.PRS BEST  bröd/NOM BEST/OBL  kniv-INSTR 

 

(11b) Kale 

me   čhin-ava  maro  tšuria-sa 

jag/NOM skära-1SG.PRS bröd/OBL kniv-INSTR 

”Jag skär bröd med en kniv” 

 

(12a) Kelderash 

Me   gel-em ando  foro muri  phrale-sa 

jag/NOM gå-1SG.PRS till  stad/OBL min  bror-INSTR 

 

(12b) Kale 

dža-v  kaj  fores  phrale-sa 

gå-1SG.PRS till stad/OBL bror-INSTR 

”Jag går till stan med min bror” 

 

Genitiv (-ker-/-kr-/-kǝri-/-koro-/-kǝr-/-k-/-r-). Genitiven är speciell, både till 

form och funktion. Den bildas på samma sätt som de övriga lager II-kasusen, 

dvs. den ansluter till singular/plural-oblikstammen, men den böjs med sitt hu-

vudord som ett adjektiv, t.ex. i valakiska (Hancock 1995, 72) och kale: 

 

Kelderash Kale Översättning 

le rakl-es-ke mobili tšavesko bero/vuordo ”pojkens bil” 

le rakl-en-go mobili tšavengo bero/vuordo ”pojkarnas bil” 

le rakl-es-ke mobilja tšavesko bere/vuorde ”pojkens bilar” 

le rakl-en-ge mobilja tšavengo bere/vuorde ”pojkarnas bilar” 

la rakl-ja-ko mobili tšaijako bero/vuordo ”flickans bil” 

le rakl-jan-go mobili tšaijengi bere/vuorde ”flickornas bilar” 

la raklja-ke mobilja tšaijengi bero/vuordo ”flickornas bil” 

le rakljan-ge mobilja tšaijengi  bere/vuorde ”flickornas bilar” 

le rakl-es-ke mobiles-tar  katar tšavengo berestar  ”från pojkarnas bilar” 

murra pheja-ka rovlja-sa phejaki rānjasa ”med min systers käpp”  
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Lager III-adpositioner 

Ursprunget till lager III-adpositionerna är äldre adverb/adpositioner, som gram-

matikaliserats och intar en relativt fast, men dock semantiskt självständig, posit-

ion i förhållande till sitt huvudord, ett kasusböjt substantiv (självständig oblik 

eller lager II-kasus). Lager III-adpositionerna har sina motsvarigheter i nyindiska 

språk, där de används på samma sätt, även om de här ibland kan nå högre grader 

av grammatikalisering (dvs. tappa sin semantiska självständighet). 

Vanligtvis föregår lager III-adpositionerna sitt huvudord och därför kallas de 

i en del grammatikor för prepositioner. Det förekommer dock i dialekter att de är 

efterställda, därför används här termen adpositioner (pre-/postpositioner). De 

vanligaste och för de flesta dialekter gemensamma lager III-adpositionerna är 

(Matras 2002, 91): angle/angla/anglal/glan/ang ”framför”, pal/pala/pale 

”bakom”, paš/paša/pašal ”bredvid”, andre/ande/de/ane/dre ”i, in i”, tela/tel/tala/ 

”under, nedanför”, upre/opre/pre//pro ”ovanför”, pre/pe/pa ”på”, dži/žiko ”tills”. 

De flekterande dialekterna upprätthåller kasussystemet och använder sig i 

hög grad av fristående kasuskonstruktioner (flekterande princip). Kasusen är, 

likaväl som de funktioner som är knutna till kasus, relativt stabila. I vissa dialek-

ter kan man emellertid se ett gradvis övertag av sammansatta konstruktioner, dvs. 

konstruktioner med lager III-adpositioner (analytisk princip). I dessa konstrukt-

ioner kan lager II-ändelserna försvinna och ersättas av den självständiga obliken, 

även om det lika ofta förekommer att vi har konstruktioner med lager II-ändelse 

och lager III-adposition, t.ex.  

 

(13) Sinte (Matras 2002, 93) 

fir o dades-ke 

för BEST far-DAT 

”för far” 

 

Tabell 13. Böjningspardigm för arvord med bestämd artikel i kelderash/ lovari (Bo-
retzky & Igla 1994, 373). 

Maskulinum 

  Sg. Pl. 

Nom.  o rakl-o le rakl-e  ”pojken/pojkarna (subj.)” 

Ack.  le rakl-es  le rakl-en  ”pojken/pojkarna (obj.)” 

Dat. le rakl-es-ke le rakl-en-ge   ”för pojken/pojkarna” 

Abl. le rakl-es-tar  le rakl-en-dar  ”från pojken/pojkarna” 

Lok. le rakl-es-te le rakl-en-de  ”på/vid pojken pojkarna” 

Instr. le rakl-es-(s)a  le rakl-en-ca  ”med pojken/pojkarna” 

Gen.  le rakl-es-ko(ro) le rakl-en-go(ro)  ”pojkens/pojkarnas” 

Vok. rakl-éja rakl-ále(n)  ”pojke!/pojkar!” 
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Adjektiv 

Avledningsmorfologi: adjektiv 

Det finns en serie indiska avledningssuffix för adjektiv: -alo, -valo, -ano, -ikano, 

-no, -uno, -utno, -avno/-amno, som är verksamma för det föreuropeiska lexiko-

net. Suffixet -no används även för europeiska lån. Adjektivsuffix kan fungera i 

syntagm motsvarande genitivkomposition ovan (Matras 2002, 77). 

Det produktiva adjektivprefixet bi-, som bildar negativer, är också av indiskt 

ursprung och verksamt framför allt på det föreuropeiska lexikonet. 

För europeiska lån är det framför allt tre suffix som är produktiva (samtliga 

lån från grekiska): -icko, -itko, -itiko. Sammansatta adjektiv är, liksom substantiv, 

mycket ovanliga (Matras 2002, 77-78). 

 

Adjektivets böjning 

Adjektivet böjs enligt sitt huvudord, ett substantiv, och särskiljer tre egenskaper 

hos huvudordet: genus (maskulinum/feminininum), numerus (singular/plural), 

och lager I-kasusböjning (nominativ/oblik). Lager II-ändelser sätts alltså inte på 

adjektiven, såvida de inte är nominaliserade, dvs. fungerar syntaktiskt och for-

mellt som substantiv. Systemet i tidig romani har förenklats i många dialekter, 

t.ex. valakiska (se tabell 14). 

 

Tabell 14. Böjning bestämd artikel + adjektiv + substantiv, valakiska (Hancock 1995, 
75). 

 

Mask. Sg.  Pl.   

Nom.  o bar-o rakl-o  le bar-e rakl-e  

Obl. le bar-e rakl-es le bar-e rakl-en 

 

Fem. Sg.  Pl. 

Nom. e bar-i rakl-i  la bar-e rakl-ja 

Obl. la bar-ja rakl-ja le bar-e rakl-jan 

 

Bestämd/obestämd artikel 

Romani skiljer sig från övriga indiska språk (forn-, medel- och nyindiska) genom 

att det har bestämd artikel. Denna anses vara en påverkan från grekiska, men om 

artikeln själv är lånad från grekiska, som det ibland påstås, är svårare att bedöma 

(se tabell 15). 

Bestämda artikelns funktioner överensstämmer också med grekiskan: de är 

förställda sitt huvudord, de är vanligtvis vokaliska i nominativ och konsonantiska 
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i oblik och det finns inga betonade formar. I några dialekter (polsk romani, 

xaladitka, hravati/doljenski) har både den bestämda och den obestämda artikeln 

försvunnit. 

Liksom adjektiven böjs den bestämda artikeln enligt genus, numerus och la-

ger I-kasusböjning. Genus särskiljs inte i plural. På samma sätt som med adjekti-

ven tenderar olika dialekter att förenkla böjningen. 

Artikeln integreras ofta med en föregående preposition: ande + o > ando ”i” 

+ bestämd artikel maskulinum, ka + e > ke ”på” + bestämd artikel plural. Be-

stämda artikeln kommer vanligtvis först i en nominalfras: o phuro rom ”den 

gamle mannen”. Den kan upprepas: o phuro o rom ”den gamle mannen” eller 

förekomma med ett demonstrativt pronomen: kadava o rom / o rom kadava ”den 

här mannen”. 

Den obestämda artikeln är räkneordet ”ett”, jekh/ekh/ek, som böjs som ett ad-

jektiv. Dess användning är dock inte lika frekvent eller obligatorisk som den be-

stämda artiklens utan den utlämnas ofta (Matras 2002, 96f.).  

 

Tabell 15. Bestämda artikeln (Boretzky & Igla 1994, 372). 

 

Kelderash: 

  Sg.  Pl. 

  Mask. Fem. 

Nom. o e e/l(e) 

Obl. e/l(e) e/la e/l(e) 

 

Arli och bugurdži: 

  Sg.  Pl. 

  Mask. Fem. 

Nom. o i o 

Obl. e e e 

 

Bland de inhemska dialekterna i Sverige, kelderash, kale och skandoromani, 

återfinns inte den bestämda artikeln i skandoromani: inga historiska källor visar 

på att den funnits heller. Detta är en viktig skillnad mellan skandoromani och 

kale/kelderash. Artikeln är vanlig i kelderash, som kan ses av de flesta exempel i 

denna bok. Den finns också i kale, men här är användningen mycket ovanlig, 

som kan ses i flera exempel i denna text (t.ex. 18a-18b). Detta verkar vara den 

viktigaste syntaktiska skillnaden mellan kelderash och kale. 

 



Romer i Sverige 

78 

 

Pronomen 

Personliga och reflexiva pronomina 

Romani har personliga pronomina för 1:a, 2:a och 3:e person, singular och plu-

ral. Formerna för 1:a och 2:a person fortsätter forn-/medelindiska former. For-

merna böjs, liksom substantiven, i lager I och lager II-kasus. 

Possessiva former bildas genom tillägg av ett possessiv-suffix -r-. 

Nominativformerna i 3:e singular/plural har två varianter, en fristående: 

maskulinum ov, femininum oj, plural on/ol, och en bunden, prefigerande: v-/j-. 

De ursprungliga självständiga formerna har överlevt i de balkanska och sydliga 

centrala grupperna (Matras 2002, 100). 

 

Romani har även ett reflexivt pronomen, som har rötter i indiskan. Formen 

pe/pes i 3:e person singular kan förekomma med reflexiva eller reciproka verb, 

t.ex. kelderaš maren pen ”de slår varandra” = ”de slåss” (Matras 2002, 101), fun-

gera som en egen satsdel, t.ex. kale jov darela pes ”han fruktar sig själv”, eller 

vara en reflexiv possessiv, t.ex. kale jov avilo/aulo kaj pes ”han anlände till sig”. 

Reflexiven böjs som ett substantiv/pronomen, även om förenklingar i böjningen 

kan förekomma. 

Reflexivitet/reciprokikalitet kan emellertid uttryckas på fler sätt än med 

pe/pes, till exempel med maškar, kale jon dena dab maškar ”de gör slagsmål 

sinsemellan” = ”de slåss” 

 

Klitiska former av det personliga pronomenet förekommer i 3:e person i 

subjektskasus. Det har tre former: lo, li, le, som är efterställda verbet, t.ex., 

 

(14) Sinte (Holzinger 1993) 

dša-j-as   peske lo 

gå-PERF-3SG sig/DAT han  

”han gick” 

 

Dessa former är mest produktiva i sinte-manuš-gruppen, men förekommer 

även i kale, walesisk romani, slovensk/kroatisk romani och går att spåra i skan-

doromani och caló. I dessa dialekter är användningen ofta begränsad till kopula-

verbet ”vara”. De kan också dyka upp i andra dialekter, men då i mer begränsad 

utsträckning, t.ex. valakiska kaj-lo? ”var är han?” (Matras 2002, 102). 

 

Demonstrativ-pronomina 

De demonstrativa pronomina visar en ganska stor heterogenitet mellan de olika 

dialekterna. De flesta dialekter upprätthåller dock ett grundläggande system med 
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fyra olika former och endast några få dialekter (t.ex. vissa sinte-dialekter) har 

förenklat detta system. 

Demonstrativer böjs enligt genus, numerus och kasus (lager I och II), dvs. 

som substantiv, om de står i självständig ställning. I attributiv ställning (dvs. till-

sammans med ett huvudord), böjs de som ett adjektiv, t.ex. kodole romeske ”för 

den där mannen” (Matras 2002, 105). Markörerna maskulin singular -va, feminin 

singular -ja, plural -la är unika för demonstrativpronomina (se tabell 16). I en-

skilda dialekter kan dock paradigmen realiseras på många olika sätt, former och 

paradigm kan reduceras och förenklas osv. De olika formerna är viktiga för dia-

lektklassificeringen (se s. 54ff.). 

 

Tabell 16. Demonstrativpronominets bildning. Från Matras (2002, 104). 

Bärande 

vokal 

Stam Bärande 

vokal 

Stam Bärande 

vokal 

Böjning Funktion 

a- k- a- d- a- va nom.sg.m. 

o- k- o-   ja nom.sg.f. 

 k- u- k- o- len obl.pl. 

a- d- a-   les obl.sg.m. 

 k- o- d-  i nom.sg.f. 

 d- a-   la nom.pl. 

 k- a-   l nom.pl. 

 

Andra pronomina 

Interrogativ-pronomenet har två rötter, en på k-: kon ”vem”, kaj ”var”, kana 

”när”, och en på s-: so ”vad” etc. Dessa varianter har sina motsvarigheter i övriga 

nyindiska språk och sina rötter i forn- och medelindiska. Former och paradigm 

realiseras något olika i olika dialekter. 

 

Det indefinita pronomenet är komplicerat och mycket heterogent i de olika 

dialekterna. Här återfinns både innovationer och lån från kontaktspråk. Tidig ro-

mani bör ha byggt upp sitt system på den indefinita markören kaj-/khaj- med 

motsvarighet i övriga nyindiska språk. Det finns spår av denna i de flesta dialek-

ter. 
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Verb 

Allmänna förutsättningar 

Romanins verbsystem är en blandning av kategorier nedärvda från indiskan, in-

terna nybildningar och påverkan/lån av kategorier från kontaktspråk, i synnerhet 

slaviska och grekiska. Liksom substantivsystemet är det delvis flekterande, delvis 

agglutinerande och också i någon mån analytiskt (se Matras 2002, 117ff.). 

 

Verbets mest grundläggande beståndsdel är verbroten, som anges med ett 

efterföljande streck dša- ”gå”, liksom i de indiska språken. Rötterna utvidgas 

med suffix och undantagsvis, i enstaka dialekter, med prefix. Lånade verb anpas-

sas med speciella suffix. Avledningssuffixen kan ge uttryck för förändringar i 

transitivitet eller relatera till aspekt eller aktionsart. Till denna stam eller, om 

anpassningssuffix saknas, till roten, ansluter sig sedan grammatiska morfem och 

ändelser som uttrycker tempus och modus. Avledningssuffixen ansluter till roten 

eller, för lånord, till roten + anpassningssuffixet. Roten med (ett eller flera) suffix 

brukar kallas för verbstam. Till verbstammen ansluter sedan ändelserna och 

därpå eventuella suffix som läggs efter ändelserna. 

Verbets grundläggande beståndsdelar i romani är alltså följande (jfr. Matras 

2002, 118): 

 Verbrot 

 Avledningssuffix för anpassning av lånade verb 

 Avledningssuffix för kategorierna transitiv, intransitiv, kausativ, iterativ 

 Avledningssuffix för aspekt: perfektstam 

 Suffix för tempus: presens och futurum 

 Suffix för modus: konjunktiv 

 Personändelser: 1-3 singular och plural 

Verbavledning genom suffix för kategorierna transitiv, intransitiv, kausativ, 

iterativ kan skapa nya verbrötter i dialekterna, dvs. lexikaliskt uppfattas de som 

självständiga verb, trots att de i grunden är avledda av redan befintliga rötter. 

Det genomgående systemet med att avleda transitivitet (detta kan i olika 

grammatikor ha lite olika benämningar) har tydligt sina rötter i forn-

/medelindiska, men är, på det sätt som det förekommer i romani, en innovation. 

 

Intransitiver bildas med -(j)o(v)- och det semantiska resultatet kan falla ut 

olika (Matras 2002, 120-128): 

 med avledningar från adjektiv, adverb och substantiv blir resultatet van-

ligtvis en inkoativ (dvs. ett verb som betecknar en gradvis övergång mel-

lan två stadier, t.ex. somna), t.ex. baro ”stor” → bar-(j)o(v)- ”växa sig 

stor” 
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 med avledningar från verbrötter blir resultatet antingen passiver, t.ex. kin- 

”sälja” → kin-d-(j)o(v)- ”säljas”, intransitiver av transitiver, t.ex. dikh- 

”se” (tr.) → dikh-(j)o(v)- ”uppenbara sig” (itr.), eller reflexiver, t.ex. ga-

rav- ”gömma” → gara-d-(j)o(v)- ”gömma sig”. 

 

Transitiver bildas med -av-(-ev-) och kan också ge något olika resultat: 

 med avledningar från substantiver, verb och adjektiver blir resultatet van-

ligtvis faktitiver, t.ex. gili ”sång” → giljav- ”sjunga” 

 med avledningar från verb blir resultatet vanligtvis kausativer, t.ex. dara- 

”vara rädd, frukta” → darav- ”skrämma”. 

 

 

Vidare har romanin en uppsättning suffix som anpassar lånade verbrötter till 

flektionssystemet, s.k. anpassningssuffix. Systemet påminner om det som tidi-

gare beskrivits för substantiven: europeiska lån anpassas med suffix, som i första 

hand lånats från grekiska. Skillnaden i hur man behandlar föreuropeiska rötter 

och europeiska lån brukar i somliga grammatikor (t.ex. Hancock 1995) refereras 

till som tematiska verb (föreuropeiska verb) respektive atematiska verb (europe-

iska lån). Suffixen är olika i de olika dialekterna och grund för dialektklassifikat-

ion (se s. 54ff.).  

 

Tabell 17. Mönster för bildande av verb i romani. 

ROT + (SUFFIX) + SUFFIX + SUFFIX + ÄNDELSE + SUFFIX 

 anpassning transitivitet 

aktionsart 

aspekt person 

numerus 

modus 

tempus    

S  T  A  M   

Stambildning 

Romani har, liksom övriga nyindiska språk, två verbstammar: presens och per-

fekt. Presensstammen är roten eller roten med eventuellt anpassningssuf-

fix/avledningssuffix för transitivitet. Perfektstammen är en fortsättning på forn-

/medelindiskans preteritumparticip och bildas med -d-/-l-/-t- (se mer nedan). För 

såväl presens som perfekt kan man särskilja ett antal stamklasser. 

 

För presensstammarna skiljer man en konsonantisk böjningsklass (även 

kallad -e-verb), en vokalisk klass (även kallad -a-verb) och en blandad klass. Den 

konsonantiska klassen har -a- i ändelserna i 1:a person singular/plural och -e- i 

2:a och 3:e singular/plural. Den vokaliska klassen har -a- genom hela paradigmet 

(-a- motsvarar stamslutet + ändelsen). Stammar på -i- får vanligtvis ett glidljud -

j- plus konsonantiska ändelser. Systemen realiseras något olika i de olika dialek-

terna (se tabell 18). 
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Tabell 18. Presensböjning av verb, allmänt (från Boretzky & Igla 1994, 393-395). 

A. -e-verb. 

Sg.   Pl. 

1. -av(a)  -as(a) 

2. -es(a)  -en(a) 

3. -el(a)/-ol(a) -en(a) 

 

mar- “slå, döda” 

Kelderash/gurbet Arli 

 Sg.  Sg. 

1.  marav  mar-ava 

2.  mar-es/-eh/-e mar-e(j)a 

3.  mar-el/-ol mar-ela/-ola 

 Pl.  Pl. 

1.  mar-as/-ah/-a mar-a(j)a 

2.  mar-en  mar-ena 

3.  mar-en  mar-ena 

 

B. -a-verb 

 Sg.  Pl. 

1. -av(a)  -as(a)   

2. -as(a)  -an(a) 

3. -al(a)  -an(a) 

 

as- “skratta” 

Kelderash/gurbet Arli 

 Sg.  Sg.   

1.  as-av  as-ava  

2.  as-as/-ah-a as-a(j)a 

3.  as-al  as-ala 

 Pl.   Pl. 

1.  as-as/-ah/-a as-a(j)a 

2.  as-an  as-ana 

3.  as-an  as-ana 

 

Kopulaverbet på s-/h- intar en speciell position. Den har ingen egentlig pre-

sensböjning utan använder sig i presens av ett paradigm som historiskt sett mots-

varar en perfekt. Verbet är också suppletivt, dvs. det har olika rötter i olika 

stammar (presens/perfekt etc.). Konjunktiv- och futurformerna avleds ur rötterna 

ov- ”bli” (skt. bhav-) eller av- ”komma” (se tabell 19). 
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Tabell 19. Kopulaverbet ”vara” (Boretzky & Igla 1994, 404-405). 

 

Presens 

 Sinte Kelderash Arli 

Sg.   

1.  hom sim sinjum hinjum 

2.  hal san sinjan hinjan 

3.  hi si si(ne) hi(ne) 

Pl. 

1.  ham sam sinjam hin(j)am 

2.  han san sinjen hin(j)en 

3.  hi si si(ne) hi(ne) 

 

Perfekt 

 Sinte Kelderash  Arli 

Sg. 

1.  hom-s sema(s) sjum sine 

2.  hal-s sana(s) sjan sine 

3.  hi-s sas(a)/sa/sesa   sine/hine 

Pl. 

1.  ham-s sama(s) sjam sine 

2.  han-s sena(s)/sana(s) sjen sine 

3.  hi-s sas/sa/sesa  sine/hine 

 

 

Perfekten är, i förhållande till forn-/medelindiskan, en innovation. Hela forn-

/medelindiskans system av stammar för förfluten tid har fallit samman och ersatts 

av ett nytt paradigm, baserat på den gamla preteritumparticipen (skt. -(i)ta). Be-

roende på ljudutvecklingen och intilliggande språkljud realiseras denna som tre 

olika stamklasser för perfekten, i tidig romani -d-/-l-/-t-. Ytterligare en komplice-

rande faktor i sammanhanget är jotationen, dvs. inskott av -j- (historiskt sett för-

modligen från de klitiska pronomina), som i de olika dialekterna realiseras an-

tingen som ett inskott av -j-, palatalisering av föregående konsonant, affrikation -

dj- > -dž-/-dz- och -tj- > -č-, försvinnande av -j-: -tj- > -t-, eller annan utveckling: 

-lj- > -j-. Jotationen förekommer överallt i paradigmet utom i participformerna 

(aktiva/passiva) och i 3:e plural. Som förväntat kommer det hela i de olika dia-

lekterna ut som ett synnerligen komplicerat mönster, där rot-/stam-utljudet på-

verkar valet av perfektstam. 
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Tabell 20. Perfekt (preteritum/aorist) av verbet (Holzinger 1993, Boretzky & Igla 
1994). 

 

Sinte  Arli  Kelderash 

mar- ”slå”  sov- ”sova”  phir- ”gå” 

 

Sg.  

1. margj-om  sov-om  phir-dem 

2. margj-an  sov-al  phir-d-(j)an 

3. margj-a  sov-as  phir-d-(j)a(s) 

 

Pl.  

1. margj-am  sov-am  phir-d-(j)am 

2. margj-en  sov-an  phir-d-(j)an 

3. margj-e  sov-an  phir-d-(in)e 

 

Personändelser 

Personändelserna i presens, singular 1. -av, 2. -es, 3. -el, plural 1. -as, 2. -en, 3. -

en är en direkt fortsättning på fornindiskans tematiska presenändelser (-āmi, -asi, 

-ati, -āmas, -ata, -anti). Viss variation kan inträda i de olika dialekterna, t.ex. 

singular 1. -av/-aw/-ao/-af/-ap, 2. -es/-eh/-e, plural 1. -as/-ah/-a (för s/h-

växlingens betydelse för dialektklassifikationen, se 1.4.). 

Personändelserna i perfekt är komplicerade, både dialektalt och historiskt: 

singular 1. -om/-um/-em, 2. -av/-al, 3. transitivt -as/-a, intransitivt -as/-o, i, plural 

1. -am, 2. -en/-an/-e, 3. -e. Formen för 2:a singular (-al respektive -an) är grund-

val för dialektklassificering (se 1.4.). Perfektens ändelser används också i presens 

av kopulaverbet ”vara”, byggt på roten/stammen s-/h-/s-in-/h-in- (se tabell 19). 

 

 

Tempus, aspekt och modus 

Romani har ett system för att uttrycka tempus, aspekt och modus, som ser lite 

olika ut i de olika dialekterna. För de tre kategorierna används dessutom i gram-

matiska beskrivningar flera olika termer, något som kan verka mycket förvir-

rande. För att få ett någorlunda samlat grepp bör man börja med det system, som 

man kan rekonstruera för tidig romani. 

Det suffix -d-/-l-/-t-, som används för att bilda perfekt, är egentligen en mar-

kör för aspekt, rättare sagt perfektiv aspekt (dvs. den signalerar att handlingen 

kan betraktas i sin helhet och som avslutad) (Matras 2002, 151). I nästan samtliga 

fall relaterar denna markör i romani till förfluten tid och därför kallas denna form 

i många grammatikor för preteritum eller aorist.  
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Tempus uttrycks med det som kallas avståndsmarkören -as/-a/-e/-s/-ys/-ahi 

(Matras 2002, 152), som ansluts agglutinerande till ändelserna (alltså inte stam-

men) i presens respektive perfekt för att skapa imperfekt och pluskvamperfekt. 

Denna markör är neutral vad beträffar aspekt. Systemet är alltså uppbyggt enligt 

följande mönster: 

 

 -perfektiv  +perfektiv intentional 

-avstånd    presens/futurum perfekt  

(preteritum, aorist) 

 

+avstånd imperfekt pluskvamperfekt  

 

Hur det ser ut i de valakiska dialekterna kan ses i tabell 21. 

Ursprunget till markören -s/-ys/-ahi anses vara det fornindiska kopulaverbet 

√as-, så i grunden går dessa bildningar tillbaka till sammansatta konstruktioner. 

 

Tabell 21. Verbets böjning i valakiska (Hancock 1995, 99). 

 

Imperfektiv aspekt (icke-avlutad handling): 

Presens  dikh-av ”jag ser” 

Imperfekt  dikh-av-as ”jag brukade se, jag såg” 

 

Perfektiv aspekt (avslutad handling): 

Perfekt  dikh-l-em ”jag såg” 

Pluskvamperfekt dikh-l-em-as  ”jag hade sett”  

 

När det gäller modus (indikativ/konjunktiv), så har det i tidig romani mest 

sannolikt gjorts en skillnad mellan indikativ och konjunktiv (Matras 2002, 152). 

Indikativen (=presens) markerades med -a och konjunktiven med -Ø, liksom av-

ståndsmarkören tillagd efter ändelsen, något som i dialekterna kommer ut som 

”långa” respektive ”korta” ändelser (mer om detta nedan). 

I de olika dialekterna har detta system för tempus/modus/aspekt, som här be-

skrivits för tidig romani, realiserats på flera olika sätt. I vissa dialekter har det 

förenklats medan det i andra har utökats med andra kategorier, övertagna från 

kontaktspråk (som t.ex. aktionsart, från slaviska språk). Somliga dialekter ersätter 

dessa kategorier med analytiska (sammansatta) konstruktioner. En översikt över 

några system ges i tabell 22. 

Fem formella kategorier är alltså nedärvda från tidig romani: perfekt, imper-

fekt, pluskvamperfekt, presens/futurum och konjunktiv. Till detta tillkommer en 

imperativ, som är sammansatt av presensstammen i singular och konjunktiven i 

plural. 

Perfekten är stabilast av alla dessa och återfinns i princip i samtliga dialekter 

med liten förändring i form och funktion.  En skillnad, som härstammar från tidig 
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romani och som upprätthålls i flera dialekter, görs i 3:e singular av perfekten: för 

intransitiva verb används ett adjektivböjt aktivt particip, t.ex. gelo ”han gick”, 

geli ”hon gick”, för transitiva verb används den vanliga perfektens form. I de en-

skilda dialekterna kan dock reglerna för användningen av den ena respektive den 

andra formen luckras upp, dels genom ett övertag av den böjda perfektformen, 

dels genom ändrade principer för användningen. 

Strukturellt stabila är också imperfekten och pluskvamperfekten, dvs. de ka-

tegorier som skapas med det avstånds-markerande suffixet -s/-ys/-ahi. En inno-

vation uppvisar här arli och kroatisk romani, som har ersatt den agglutinerande 

markören med en analytisk (sammansatt) konstruktion med sine/hine, som är 3:e 

singular av kopulaverbet ”vara”. 

En innovation relaterad till kontaktspråk finns i dialekterna sepečides (under 

påverkan från grekiska) och vissa arli-dialekter (under påverkan från make-

donska), i form av att de har utvecklat en analytisk (sammansatt) perfekt vid si-

dan om den reguljära, böjda perfekten. 

 

Tabell 22. Tempus-, aspekt- och modussystem i några romanidialekter (förenklat ef-
ter Matras 2002, 156). 

 

 Perfektiv Tempus Presens Kon-
junktiv 

Futurum 

Arli + a/h-ine -a -Ø ka- 

Gurbet + -ah -Ø -- ka-/-a 

Kelderash/ 
Lovari 

+ -as -Ø -- -a 

Kale + -as -Ø -- -a 

Sinte + -s -a/-Ø -Ø -- 

 

Kontrasten presens/futurum med en ”lång” ändelse (personändelse + -a) re-

spektive konjunktiv med ”kort” ändelse (personändelse + -Ø), som man rekon-

struerar för tidig romani, har inte bevarats i någon dialekt. Vissa balkanska dia-

lekter ligger mycket nära det ursprungliga förhållandet, men har skiljt ut fu-

turumformen (som ju var identisk med presensformen) med en sammansatt kon-

struktion med ka, och markerar istället konjunktiven med en förställd partikel te. 

Ett antal dialekter (kelderash, lovari, romungro, roman, kale, nordliga centrala 

och polska dialekter) har utvecklat ett motsatt förhållande: korta former markerar 

presens (istället för ursprunglig konjunktiv) och långa former markerar futurum 

(istället för ursprungligt presens/futurum). Konjunktiven är helt borta (se tabell 

23). 
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Tabell 23. Futurum, valakiska dialekter (Hancock 1995, 99). 

  Singular  Plural  

Presens dikh-av ”jag ser” dikh-as ”vi ser” 

Futurum dikh-av-a ”jag skall se” dikh-as-a ”vi skall se” 

 

Aktionsart förekommer i vissa romanidialekter i kontakt med slaviska 

språk, lettiska, grekiska, tyska och ungerska. Det handlar här om övertagna kon-

struktioner av olika typ, som är nybildningar i de olika dialekterna utan rötter i 

tidig romani. 

Infinita former 

Infinita former är sådana som inte personböjs och inte markeras i tempus. 

Den vanligaste är perfektparticipen, en perfektavledning av roten (icke-

joterad form med -d-/-l-/-t-) som böjs som ett adjektiv, maskulinum -o, femini-

num -i, plural -e. För europeiska lånord används här en markör för perfektparticip 

-ime(n)/-ome(n)/-ame(n) (lånad från grekiska). Perfektparticipen med transitiva 

verb uttrycker ett tillstånd hos objektet och böjs med detta objekt (t.ex. en tappad 

klocka). Intransitiva perfektparticiper böjs med subjektet och förekommer mest 

med verb som uttrycker rörelse eller förändring av tillstånd (t.ex. en bort-

sprungen hund). Perfektparticipen kan i somliga dialekter användas med kopula-

verbet ”vara” för att uttrycka samtidighet, t.ex. ov si beš-t-o ”han sitter” (Matras 

2002, 160) (jämför engelska he is sitting). Som nämnts tidigare, kan perfektparti-

cipen användas som 3:e singular av perfekten. 

Romani har också två gerundier, en böjd form på -nd-/-ind- (som motsvarar 

forn-/medelindiskans presensparticip) och en oböjlig form på -i (eventuellt lånad 

från grekiska). Vissa dialekter kombinerar bägge formerna, t.ex. bugurdži -indoj, 

nordöstliga dialekter -induj. Andra dialekter, t.ex. walesisk romani och sinti, har 

inga gerundier alls. Gerundierna uttrycker antingen att en händelse/handling är en 

förutsättning för en annan händelse/handling eller att en händelse/handling är 

samtida med en annan händelse/handling, t.ex. bugurdži gele natele baša-indoj 

”de gick ner, spelandes musik” (Matras 2002, 160). Denna används inte i kel-

derash. 

Romani har ingen nedärvd infinitiv, utan har skapat något som kallas för ”ny 

infinitiv”. Vanligast är att man använder ett infinitivmärke te (motsvarande unge-

fär ”att”) och sedan 3:e person singular av presens på -el (som här blir oböjligt). 

Denna konstruktion används i sinte, böhmisk romani, polsk romani, bergitka ro-

mani, roman, doljenski, västslovakisk romani och västlig östslovakisk romani. En 

grupp bestående av östslovakisk romani, romungro och ungersk lovari använder 

samma konstruktion med med 2-3:e pluralformen av verbet istället. Andra dia-

lekter uttrycker infinitiv med en finit verbform, t.ex. valakiska kames te kheles, 

kale tu kames te čheles ”du älskar att du dansar” = ”du älskar att dansa”. 
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Syntax 

Ordföljd 

Nominalfrasens uppbyggnad 

När det gäller nominalfrasens (dvs. ett substantiv med tillhörande attribut: be-

stämd artikel, adjektiv, demonstrativer etc.) uppbyggnad särskiljer två syntak-

tiska/typologiska drag romani från de övriga nyindiska språken: användandet av 

prepositioner och den bestämda artikeln. Avvikelser från detta, dvs. användning 

av postpositioner och förlust av den bestämda artikeln är senare innovationer i 

enstaka dialekter. Prepositioner kan vara identiska med adverb, men deras posi-

tion i förhållande till sitt huvudord (dvs. substantivet) är avgörande, t.ex. lovari 

opral o phuv ”ovan jord” (preposition) men gelom opral ”jag gick upp” (adverb) 

(Matras 2002, 165). Prepositioner och bestämd/obestämd artikel intar alltså första 

position i nominalfrasen. Efter dessa följer s.k. determinerare, dvs. adjektiv, in-

terrogativer, possessiva adjektiv, adjektiv och genitiver. Därefter följer huvudor-

det, t.ex., 

 

(15) Kelderash (Matras 2002, 165) 

jek  Petrit-esko čavo 

en Peter-MASK.GEN son/NOM.SG 

 

(16) Kale  

jekh  katar  Petr-osko   tšav-e 

en  av  Peter-MASK.GEN son-NOM.PL 

”en av Peters söner” 

 

Genitiven är vanligtvis förställd sitt huvudord, men undantag kan före-

komma, t.ex., 

 

 

(17a) Lovari (Matras 2002, 166) 

kher  le  dil-engo 

hus  BEST.PL  galen-GEN.PL 

 

(17b) Kale 

tšer-dil-eske 

hus-galen-GEN.SG 

”sinnessjukhus” 
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Verbfrasens uppbyggnad 

Den dominerande ordföljden i romani, som också kan betraktas som den ur-

sprungliga, är Verb - Objekt. Under påverkan från kontaktspråk kan det finnas 

avvikelser i enskilda dialekter. I vissa lägen kan objektet flyttas fram, t.ex. om 

det är fokuserat. Subjektets position växlar mellan Subjekt - Verb och Verb - 

Subjekt. Ordföljden gör ingen skillnad mellan huvudsatser och bisatser. 

Dessa huvuddistributioner för ordföljden kan dock komma ut annorlunda i 

flera dialekter, t.ex. i sinte, där påverkan från tyskans ordföljd är stor, liksom i ett 

antal av de dialekter som är i kontakt med slaviska språk, ungerska eller turkiska. 

Balkandialekterna påvisar flera drag av påverkan från det som kallas ”Balkan-

Sprachbund”, dvs. specifika särdrag som är lika i ett flertal språk på Balkan, oav-

sett språksläktskap. Ett exempel är fördubblingen av ett pronominellt objekt. 

 

Extern och intern possession 

Extern (pojkens hund) och intern (pojkens ben) possession kan uttryckas på olika 

sätt. Normalt är att ägande, som i t.ex. svenska uttrycks med verbet ”ha”, i ro-

mani uttrycks med en oblik possessor (ägare) och verbet ”vara”, alltså ”det är 

(för) mig”. Denna konstruktion är med största sannolikhet en kvarleva från indis-

kan. Utöver detta är s.k. dativ-subjektkonstruktioner eller omvända konstruktion-

er, som finns i flera europeiska språk (t.ex. tyska mir ist kalt ”mig är kallt” = ”jag 

fryser”) ovanliga i romani. De förekommer dock regelmässigt vid kroppssmärta 

och sjukdom (intern possession), t.ex., 

 

(18a) Kelderash (Matras 2002, 174) 

dukh-al  ma(n) o šero 

göra ont-3SG.PRS jag/OBL BEST huvud/NOM 

”mig gör ont huvudet” = ”jag har ont i huvudet” 

 

(18b) Kale 

dukh-al   man  aro  tšero 

göra ont-3SG.PRS jag/OBL mitt/NOM huvud/NOM 

 

(19a) Kelderash 

man-ge si šil 

jag-DAT är/3SG.PRS kyla 

 

(19b) Kale 

šilalo  man 

kall/NOM jag/OBL 

”jag fryser” 
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Possessorn (”jag” i exemplet ovan) kan stå i oblik, dativ eller lokativ, bero-

ende på dialekt. Denna konstruktion är spridd över hela språkområdet och för-

modligen ursprunglig. Markerande av extern possession med denna typ av kon-

struktioner förekommer endast i Balkan-dialekter och anses vara en senare ut-

veckling.  

Satssyntax 

För konstruktioner med flera verb används vanligtvis något av de två gerundier-

na. De dialekter som har ”nya infinitiver” (se s. 87) eller liknande använder 

dessa. Så kallade seriella konstruktioner (dvs. flera böjda verb i rad) förekommer 

i de dialekter som varit i kontakt med turkiska. 

Svensk kelderash har platshållartvång för pronomen (finns ej i europeiska 

dialekter), men inte för det tomma subjektet. Detta gäller även för kale.  

 

(22a) Kelderash 

beršin  de-l 

regn/OBL ger-3SG.PRS 

 

(22b) Kale 

de-l   bričind 

ge-3SG.PRS  regn/OBL 

”det regnar” 

 

(23a) Kelderash 

si   te avel šukar  wramja 

vara/3SG.PRS att  vara/INF vacker  väder 

 

(23b) Kale 

hin    šukar  vrijama 

vara/3SG.PRS vacker väder 

”det är vackert väder” 

 

Relativsatser förekommer enligt samma mönster som i europeiska språk, 

men något egentligt relativpronomen finns inte, istället används ett interrogativt 

pronomen. Relativpronomenet är vanligtvis oböjligt och har formerna kaj (ur-

sprungligen ”var”) eller so/hoj (ursprungligen ”vad”), men böjbara former före-

kommer också, bildade på savo (”vilken”) eller kon (”vem”). De oböjliga for-

merna, om de i relativsatsen har en annan funktion än subjekt, kompletteras med 

ett s.k. upphämtande pronomen, dvs. ett pronomen som böjs (Matras 2002, 177). 

 

(20a) Valakiska (Hancock 1995, 65) 

kodole   čhavorr-e    kaj (vo)  khel-el   lenca 

dessa  barn-NOM.PL som han  leka-3SG.PRS med dem 
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(20b) Kale 

kadala  tšav-e      kaj  jov   tšel-ela   pe 

dessa barn-NOM.PL  som han  leka-3SG.PRS  REFL 

=”Dessa barn som han leker med” 

 

(21) Valakiska (Hancock 1995, 65) 

kodole čhavorr-e  ka-sa (vo)  khel-el 

dessa barn-NOM.PL som-INSTR  han  leka-3SG.PRS 

=”Dessa barn som han leker med” 

 

Den första typen av konstruktion är förmodligen den ursprungliga: den åter-

finns över hela dialektområdet och är mer frekvent än den andra. 

När det gäller fras- och satssammanfogningar skiljer romani sådana som 

kompletterar verb som refererar till faktiska eller reella händelser och sådana 

som refererar till icke-faktiska eller icke-reella händelser. Detta anses vara en 

(tidig) balkanism. Den första typen kompletteras med kaj (valakiska/kale kǝ/ke, 

arli/sydliga valakiska dialekter oti, från grekiskan, centrala dialekter 

hod/hodz/hod’/hot/hoj, från ungerska), den andra med te. Dessa markörer, kaj 

respektive te, kallas för kompletterare, t.ex.,  

 

(24a) Bugurdži (Boretzky, Matras 2002, 179) 

misizla  mečka kaj si 

tänka-3SG.PRS björn KOMPL vara-3SG.PRS  

”han anser att det är en björn” 

 

(24b) Kelderash 

Vo  gind-il  ke si  jekh  riš 

han  tro-3SG.PRS att vara/3SG.PRS en  björn 

”han tror att det är en björn” 

 

(25) Sinte (Holzinger, Matras 2002, 180) 

job kam-el   te dšal-o  khere 

han vilja-3SG.PRS KOMPL gå-3SG.MASK hem 

”han vill gå hem” 

 

(26a) Kale 

jov  gind-il   ke  hin   jekh  ritš 

han tro-3SG.PRS att vara-3SG.PRS en  björn  

”han anser att det är en björn” 

 

(26b) Kale 

jov  patš-al   ke hin   jekh  ritš 

han tro-3SG.PRS att vara/3SG.PRS en  björn 

”han tror att det är en björn” 
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(26c) Kale 

jov  kam-ela  te  dža-l  tšere 

han vilja-3SG.PRS att gå-3SG.PRS hem 

”han vill gå hem” 

 

I de olika dialekterna realiseras användningen av kaj respektive te lite olika. 

Formen te är väldigt stabil, medan kaj ofta byts ut mot inlånade markörer (se 

ovan). 

Markörerna te och kaj och deras funktioner återinns också i de adverbiella 

bisatserna, även om de bisatsinledande konjunktionerna (att, för att, om, så att, 

ifall att osv.), i enskilda dialekter utökats till fler, dels genom lån, dels genom 

interna nybildningar. 

 

Negation 

Negation uttrycks i romani på två sätt: genom negationer som ansluts till verbet, 

s.k. verb-negationer, eller genom fristående, indefinita negationspartiklar. 

Verbnegationerna är avhängiga av modus: i indikativ är den nedärvda ne-

gationen na, i icke-indikativ (konjunktiv, imperativ) ma. Detta grundsystem rea-

liseras sedan något olika i dialekterna. 

De indefinita negationspartiklarna ansluter ofta till andra indefinita partik-

lar (med positiv betydelse), t.ex. lovari varkon ”någon”, khonik ”ingen”. Det är 

inte ovanligt att negationen upprepas med bägge varianterna, t.ex. polsk romani 

čhi na šundžol ”inget hördes”, eller sinte tek nicht kamel man ”ingen tycker om 

mig”. 

 

Sammanfattning grammatik 

Denna grammatiska översikt har fokuserat på de flekterande dialekterna, vilket 

omfattar två av de tre inhemska dialekter som beskrivs i denna bok, nämligen 

kale och kelderash. För att förstå likheter och skillnader mellan dessa dialekter, 

har vi även tittat på andra, relevanta romanidialekter, som är nödvändiga för att 

förstå de språkliga olikheterna mellan kale och kelderash. Sinte-dialekten är väl-

digt central här, eftersom den motsvarar en europeisk dialekt av den första vand-

ringen, som ligger nära kale. Skandoromanin har inte behandlats noggrannare i 

denna grammatiska beskrivning, eftersom den inte uppvisar många spår av det 

flektionssystem, som behållits i de flesta andra dialekter (se s. 61-63). Det är in-

tressant att notera att bland de dialekter, som behållit flektionen, som kelderash 

och kale, så är variationen i det grundläggande systemet förvånande liten. Man 

böjer samma antal kasus och på samma sätt, man har samma verbkategorier, nå-

gorlunda lika syntaktiska mönster och ljudsystemen är relativt överensstäm-

mande. Den stora variationen mellan dialekterna ligger inte i flektionssystemet 
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utan snarare i vokabulären, som beskrivits under s. 54-56. Det är slående hur lika 

kelderash och kale är om man jämför data från enkla, kontrollerade stimuli för 

grundläggande grammatiska konstruktioner och där man använder ord från den 

gemensamma vokabulären. Dessa likheter förvinner sedan när man tittar på mer 

komplicerad text, som använder sig av en större vokabulär och mer komplicerade 

grammatiska konstruktioner.  
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SLUTORD 

Detta arbete har fokuserat på de inhemska, svenska varieteterna av romani chib, 

skandoromani, kale och kelderash, dess talare och deras språk, kultur och identi-

tet. Dessa grupper har här samlats under beteckningen romer och deras språk har 

gått under beteckningen romani (chib). Det har varit ett komplicerat arbete att 

beskriva och jämföra dessa grupper, liksom att göra ett någorlunda representativt 

urval av talare och att hitta en lagom balans mellan språkliga och kulturella data. 

Det finns många likheter och många skillnader i mönstren dessa grupper emellan, 

vilket typiskt är en reflex av situationen på den europeiska kontinenten och hur 

den återspeglas i Sverige. Studien utgår från att det i grunden finns en kulturell 

kontinuitet, på samma sätt som det också finns en språklig kontinuitet, i de åter-

kommande mönster som går att iaktta om man tittar på de enskilda grupperna. 

Existerande mönster kan bero på ett flertal faktorer: arv, kontakt, intern föränd-

ring och – sist men inte minst – rena tillfälligheter. Likheter kan förklaras både 

som resultat av nedärvda mönster som av likheter i den kontextuella miljön; 

olikheter kan förklaras genom intern förändring och yttre påverkan. Detta gäller 

för såväl kultur som språk. Förmodligen har många av de kulturella mönstren – i 

synnerhet renhetsritualerna och den hierarkiska klanstrukturen, men säkert också 

andra mönster – mycket gamla, säkerligen föreuropeiska rötter. Det är kanske 

möjligt att spåra dem bakåt till ursprungsområdet för romer, centrala Indien, och 

på samma sätt som de språkliga mönstren kan spåras och identifieras till dialekter 

som fortfarande talas, är det säkert möjligt att spåra kulturella mönster bakåt till 

mönster som fortfarande finns i mindre byar på den indiska landsbygden. Men, 

på samma sätt som det kan vara möjligt att spåra enstaka mönster och strukturella 

system bakåt, lika omöjligt är det förmodligen att bestämma den exakta platsen, 

tidpunkten och omständigheterna för utvandringen från Indien för 1500 år sedan, 

likaväl som omständigheterna kring den första invandringen till norra Europa för 

500 år sedan. Källor är mycket få och opålitliga, och detta gäller både historiska 

och språkliga belägg. Ju närmre vi kommer nutid, desto tillförlitligare och till-

gängligare blir källorna. Samtidigt finns det fortfarande betänkliga luckor i den 

samtida datan och mycket mer insamlingsarbete skulle behöva göras, både för 

språklig och kulturell data, än vad detta arbete kunnat åstadkomma. Det är vår 

förhoppning att detta arbete ska utgöra ett fundament för framtida studier om ro-

mer och romani i Sverige.  
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Grammatisk termordlista 
 
ackusativ kasus för det direkta objektet (Pelle slår Kalle) 

ablativ kasus för rörelse från eller avskiljande 

adverbiell bisats  bisats som inleds med för att, om, ifall, så att etc. 

affix term för grammatiskt morfem av mer obunden karaktär än 

suffix 

agglutinerande  böjningsprincip för t.ex. substantiv, verb med monofunkt-

ionella ändelser 

aktionsart kategori av verbet som markerar handlingens sätt, t.ex. över-

gång, upprepning; markeras vanligtvis med suffix 

aktiv grundform av verbet, jfr. passiv 

analytisk böjningsprincip för t.ex. substantiv, verb med självständiga 

enheter, t.ex. på taket  

animathet kategori av substantivet som baserar sig på begreppet le-

vande/icke-levande, indelas i animerat (levande) och icke-

animerat (icke-levande); markeras på olika sätt 

animerat se animathet 

aorist form av verbet som markerar dåtid eller perfektiv aspekt 

aspekt kategori av verbet som markerar hur handlingen kan betrak-

tas, t.ex. pågående, avslutad; det finns två huvudaspekter, 

imperfektiv (pågående, oavslutad, som inte kan betraktas i 

sin helhet) och perfektiv (avslutad, som kan betraktas i sin 

helhet) 

avledningssuffix suffix som skapar ett nytt ord, oftast med ny ordklass 

bestämd artikel t.ex. stol-en 

bisats sats som är beroende av en annan sats, huvudsats eller an-

nan bisats, t.ex. Jag går hem för att laga mat  

dativ kasus för indirekt objekt (Pelle gav Kalle en bok) och diverse 

andra funktioner 

demonstrativpronomen utpekande pronomen, t.ex. han där, den där 

faktitiv form av verbet som markerar att ett resultat producerats, t.ex. 

göra, döda 

femininum se genus 

flekterande böjningsprincip för t.ex. substantiv med multi-funktionella 

ändelser, t.ex genitiv/plural 

fonem minsta betydelseskiljande beståndsdel i ett språk, oftast en-

staka språkljud 
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futurum tempus för framtid, t.ex. jag skall gå 

genitiv ägarens kasus, t.ex. hans bok, mitt ben 

genus grammatisk kategori av substantivet, grundad i naturligt ge-

nus, som är baserat på kön; genus är maskulinum (manligt), 

femininum (kvinnligt) och neutrum (neutralt) 

gerundium adjektivisk form av verbet, som uttrycker bl.a. samtidighet, 

t.ex. gående, spelande 

huvudsats självständig sats, t.ex. Jag går hem 

imperativ modus för uppmaning, t.ex. Gå! 

imperfekt tempus för verbet som markerar dåtid, t.ex. jag gick 

imperfektiv se aspekt 

indefinit pronomen någon, något 

indikativ grundform/nollform för modus 

infinitiv grundform av verbet, att gå 

inkoativ aktionsart som betecknar en övergång mellan stadier, t.ex. 

somna, vakna 

instrumental kasus för instrumentet 

interrogativ-pronomen vem, vad, vilket, vilka 

intransitiv kategori av verbet, som involverar oförmåga att ta objekt, 

t.ex. springa, sitta 

isogloss gemensamt språkdrag inom ett visst geografiskt område 

isoglossområde område på en karta som inringar en isogloss 

kasus kategori av substantivet, som markerar det syntaktiska för-

hållandet i en sats, t.ex. nominativ, dativ 

kausativ form av verbet som markerar orsaken till handlingen, där 

subjektet i den ursprungliga satsen omvandlas till objekt, 

t.ex. musen dog => katten dödade musen (=katten förmådde 

musen att dö); markeras vanligtvis med suffix 

klitisk form form som hängs på ett föregående ord; vanligtvis personligt 

pronomen 

konjunktiv modus för bl.a. osäkerhet, eventualitet 

kopula ett länkande verb med lite mening (som kan utelämnas), oft-

ast ”vara” 

lokativ kasus för placering eller rörelse i rummet 

maskulinum se genus 

modus kategori av verbet som markerar handlingens faktiska status, 

t.ex. osäkerhet, bestämdhet, eventualitet 

morfem minsta betydelsebärande beståndsdel i ett språk, i form av 

dels fria morfem (självständiga ord) eller bundna morfem, 
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som indelas i grammatiska morfem, t.ex. stol-arna, eller 

ordbildande morfem (=suffix), t.ex. arbet-are 

negation negerande partikel, t.ex. nej, inte 

neutrum se genus 

nominalfras sats bestående av ett substantiv och dess attribut, t.ex. adjek-

tiv, pronomen 

nominativ kasus för subjektet (Pelle slår Kalle) 

numerus kategori av substantivet/adjektivet, som involverar antal, 

dvs. singular, plural 

obestämd artikel en, ett i t.ex. en stol 

oblik kasus, annan term för ackusativ, som kan användas som bas 

för tillägg av affix/andra kasus 

passiv form av verbet som omvandlar subjektet till mål för hand-

lingen, t.ex. grannen bars ut av polisen <= polisen bar ut 

grannen, jfr. aktiv 

perfekt tempus/aspektform för dåtid (vanligtvis med kvardröjande 

resultat), t.ex. jag har gått 

perfektparticip se preteritumparticip 

perfektiv se aspekt 

personligt pronomen jag, du, han, hon, den, det, vi, ni, de 

plural flertal (av t.ex. substantiv, verb), t.ex. (flera) stolar 

pluskvamperfekt dåtidsform för perfekt, t.ex. jag hade gått 

prefix bundet morfem som föregår sitt huvudord, t.ex. o-lycklig 

presens tempus för pågående tid, t.ex. jag går 

preteritum tempus för förfluten tid, t.ex. jag gick (allmänt eller i imper-

fektiv aspekt) 

preteritumparticip form avledd av verbet för förfluten tid, t.ex. kammad, dödad 

reflexiv form av verbet som involverar sig, t.ex. tvätta sig, raka sig 

reflexivt pronomen sig, sitt, sin, sina 

relativpronomen som, vilken 

relativsats sats som inled med som 

rot grundläggande basenhet för verb, utan ordbildningssuffix 

singular ental (av t.ex. substantiv), t.ex. (en) stol 

stam basenhet för substantiv och verb (inklusive ordbildningssuf-

fix), till vilken böjningsändelser läggs 

suffix annat ord för grammatiskt morfem, t.ex. arbet-are 

tempus kategori för verbet som betecknar tid (t.ex. dåtid, nutid, 

framtid) 
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tematisk status indelning av substantiv i stamklasser enligt den stamslutande 

vokalen/konsonanten 

transitiv kategori för verbet, som involverar förmåga att ta objekt, 

t.ex. äta (mat), piska (mattan) 

verbfras sats som involverar ett verb och dess attribut (subjekt, ob-

jekt), t.ex. jag gick 

 

 

Fonetisk termordlista 
 

affrikata klusil med frikativ-efterslag, t.ex. /ch/ i engelska church 

alveolar språkljud som bildas med tandvallen 

approximant sonorant som involverar en viss friktion, t.ex. /l/, /r/, /w/, /j/ 

aspirerad, aspiration språkljud med h-efterslag, /th/, /kh/ 

dental språkljud som bildas med tänderna, t.ex. /d/, /n/ 

diftong dubbel vokal med ljudförändring, t.ex. /au/, /ai/ 

frikativ språkljud med ”brus”, t.ex. /f/, /sj/ 

geminering, geminata fördubblat språkljud, t.ex. /tt/, /gg/ 

glottal språkljud som bildas med röstspringan, /h/ 

klusil explosivt språkljud, som inte kan dröjas kvar, t.ex. /t/, /k/, /p/ 

labial språkljud som bildas med läpparna, t.ex. /b/ 

nasal språkljud som bildas genom näsan, t.ex. /n/  

palatal språkljud som bildas i hårda gommen, t.ex. /j/ 

postalveolar språkljud som bildas med bakre tandvallen 

sonorant tonande konsonant, t.ex. /r/, /n/ 

tremulant sonorant som involverar tungvibration, som varianterter av 

/r/ 

velar språkljud som bildas i mjuka gommen, t.ex. /k/, /g/ 

uvular språkljud som bildas med tungspenen, som skorrat /r/ 

sibilant språkljud som bildas genom att över- och underkäken hålls 

ihop, t.ex. /s/, /tj/ 

 

 



Tack 

103 

 

TACK TILL 

Många har varit direkt och indirekt involverade i färdigställandet av denna 

bok. Först vill jag tacka samtliga mina medförfattare, Mikael Demetri, Angelina 

Dimiter-Taikon, Lenny Lindell och Allan Schwartz, för att de tålmodigt låtit sig 

intervjuas och varit ständigt beredda att diskutera olika problem och titta på tex-

ter och utkast. Jag vill också tacka Institutionen för Kultur och Kommunikation 

vid Linköpings Universitet, i synnerhet Eva Carlestål, Björn Alm och Richard 

Hirsch, för ett tålmodigt samarbete, både med ämnet romani chib och med arbetet 

med denna bok. Jag tackar också Romani Studies Institute och Agnesbergs folk-

högskola i Göteborg, särskilt Keith Palmroth och Soraya Post, för bidrag med 

diskussioner, input och hjälp med att förmedla uppgiftslämnare. Tack också till 

avdelningen för lingvistik i Lund, som bidragit med diskussioner kring gramma-

tik och fonetik. Tack till mina projektmedarbetare Joost van de Weijer och Anne 

Goergens, som bidragit med träd och kartor till boken. Sist men inte minst tack 

till mina föräldrar, Hans och Aina, samt min familj, som på många och olika sätt 

bidragit till att boken blivit färdig. 

 

Lund, 13 januari 2016 

 

Gerd Carling 

 

  



Romer i Sverige 

 

104 

 

INDEX 

ackusativ, 68, 71, 99, 101 

adjektiv, iii, v, 74, 76, 77, 79, 80, 87, 

88, 101 

adpositioner, iii, 70, 75 

affrikator, iii, 65 

andra vandringen, ii, 8 

angloromani, 17, 57 

animathet, 24, 67, 68, 71, 99 

anpassande morfem, 54 

anpassningssuffix, 80, 81 

arli, vii, 11, 15, 17, 50, 51, 52, 56, 

58, 64, 65, 86, 91, 97 

arvföremål, 40 

aspekt, iii, v, 62, 80, 81, 84, 85, 86, 

99, 100, 101 

aspiration, iii, 66 

aspirerade klusiler, 66 

atematiska, 70, 81 

attributiv ställning, 69, 79 

avledningssuffix, 80 

balkanska, 51, 52, 78, 86 

basvokabulärmetoden, 57, 58 

begravning, ii, 27, 35, 40, 41, 46 

bergitka roma, 17 

bestämd artikel, v, 7, 75, 76, 77, 88, 

99 

betoning, iii, 67 

bilförsäljare, 30 

blandade dialekter, iii, 3, 53, 54, 58, 

61, 62, 63, 68 

blandspråk, 5, 7, 8 

blodsfejd, 46 

bojarerna, 9 

bröllop, ii, 43, 44 

bugurdži, 11, 16, 26, 52, 65, 77, 87 

buro, 5, 15, 19, 22, 26 

byar, 9, 33, 34, 35, 94 

caló, 53, 78 

centrala, 2, 51, 52, 54, 55, 57, 65, 66, 

78, 86, 91, 94 

chekla, 22, 36 

čurari, 10, 11, 16, 52 

čuxny, 53 

dativ, 61, 72 

dativ-subjektkonstruktioner, 89 

dialektklassificering, 55, 57, 84 

diftonger, iii, 64 

domari, 3, 50, 53 

dop, 23, 41, 42 

drindari, 52 

efternamn, 41, 42, 43 

errumantxela, 53 

etnolingvistisk grupp, 13 

familj, 13, 15, 16, 30, 41, 43, 45, 46, 

103 

fejd, 21, 24 

femininum, vi, 15, 61, 68, 70, 78, 87, 

99, 100 

flekterande, vii, 50, 61, 70, 71, 75, 

80, 92, 99 

forn-/medelindiska, 68 

fredsmäklare, 21, 24 

frikativor, iii, 65 

frikyrkliga rörelser, 41 

förnamn, 42, 43 

första vandringen, ii, 2 

förtenning, 27, 28, 29, 30, 35 

gajo, 26 

gažo, 19 

geminering, iii, 66 

genitiv, 61, 74 

genitivkomposition, iii, 69, 76 

genus, 67, 68, 70, 76, 77, 79, 99, 

100, 101 

geografiska diffusionsmodellen, 55 

gerundier, 87 

globa, 25 

grammatikalisering, 75 

grekiska, 3, 52, 54, 61, 65, 68, 69, 

76, 80, 81, 86, 87 

grupp, 3, 5, 13, 15, 16, 29, 34, 42, 

44, 52, 53, 55, 65, 87 



Index 

 

105 

 

gurbet, 11, 52, 65, 66, 82 

gårdfarihandel, 29 

habsburgska dubbelmonarkin, 51 

halvvokaler, iii, 65 

hederskultur, 21 

hemligspråk, 8, 63 

hjälpdomare, 25 

hravati, 53, 77 

huvudduk, 36, 38, 39 

hästhandel, 29 

hövding, 21, 24 
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xaladitka, 53, 77 

xoraxane, 52 

yrken, 1, 5, 18, 20, 26, 27, 29, 30, 

32, 49 

zakono, 24 

äktenskap, 43, 44, 45 

äktenskapsbrott, 24, 44 
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