Om romani chib
I Sverige talas en rad språkliga varieteter som talarna själva benämner romani eller
romanés och samlingsbegreppet romani chib inrymmer samtliga sådana varieteter eller
dialekter. Romani har ett avlägset ursprung på den indiska subkontinenten och placeras
inom den indoeuropeiska språkgruppen, som omfattar de flesta språk som historiskt talas
mellan Irland och Bengalen. Gemensamt för romani-varieteterna är vissa delar av en för
indiska språk typisk flekterande grammatiki och olika delar av en basvokabulär på ca
1050 ordii. Inom lingvistisk forskning är teorin att romani har utvecklats i tre stadier sedan
upphovsmännen lämnade ursprungsregionen i perioden 800-1000 e.kr. De tre stadierna
benämns som proto-romani, tidig romani och modern romani. Ingen dokumentation om
eller på proto-romani och tidig romani finns, de båda stadierna har delvis kunnat
återskapas genom väletablerade teorier och lagar för språklig utveckling med
utgångsläge i modern romanis varieteter eller dialekter. Det finns inga säkra källor som
avslöjar vilka upphovsmännen var eller när och varför ursprungsregionen lämnades. Ett
historiskt faktum är att regionen drabbades av invasioner ledda av muslimska härförare
under den aktuella perioden, vilket resulterade i flera kungadömens utplåning, förlust av
oräkneliga människoliv och folkvandringariii. Proto-romani tros ha uppstått utanför Indien
och de ord som etymologiskt härrör från utomindiska språk som armeniska, kurdiska,
ossetiska, afganska och iranska språkiv anses ha tagits upp längs språkets väg till Europa.
Tidig romani anses ha utvecklats inom det Bysantinska riket under en period på 300 års
tid ca 1000-1300 e.kr. och har då influerats starkt av grekisk grammatik och vokabulär.
Detta grundas på att modern romani såväl har grekiska grammatiska funktioner som att
ca 22 % av orden i varieteternas gemensamma basvokabulär är av grekisk etymologiv.
Modern romani talas i Europa sedan 1300- och 1400-talet då grupper av romani-talare
anländer från grekisktalande områden och sprider sig såväl över den europeiska
kontinenten som till anslutande landområden. Under tiden 1300- till 1500-talet
dokumenteras de första kända grupperna av romani-talare i olika Europeiska regioner och
omnämns då med variationer av begreppen egypitiani, tartaren och zinganosvi. År 1512vii
dokumenterades de tidigaste kända thatra… aﬀ kleene egiﬀti landviii i Sverige.
Flera av de grupper som i perioden 1400- till 1600-talet anländer till olika europeiska
regioner förefaller i hög grad ha blivit bekanta med regionen och stannat kvar. Under

århundradena fram till idag uppstår en rik flora på språkliga varieteter i den så kallade
moderna romanin. I kontakt med en mängd olika europeiska språk har en rad regionalt
präglade varieteter av romani under generationer vidareutvecklats genom naturliga
processerix. Modern romani är väldokumenterad och de tidigaste skrifterna som nämner
romani är från 1500-taletx. Romanins koppling Indien noterades för första gången år
1689xi men fick inte spridning förrän på 1770-talet genom den tyska forskaren Johan
Rüdigers språkliga jämförelser mellan romani och hindustanixii. Under 1800-talet blev
romani föremål för omfattande lingvistisk forskning och den mest omfattande tidiga
forskningen på romani genomfördes i sydöstra Europa och i Turkietxiii. Romani skrevs då
med olika alfabeten, med eller utan diakritiska tecken och accenter. Den på slaviska språk
specialiserade lingvisten Miklošić publicerade år 1872xiv ett verk med språkliga jämförelser
av i olika länder talad romani som skrevs med sydslaviska språks latinska alfabet. Sedan
dess har Miklošić tillämpade alfabet fått vissa teckenförändringarxv och har kommit att
användas av en rad lingvister, men inte alla. Utanför den akademiska världen skrivs
romani som regel med samma alfabet och skrivregler som respektive lands
majoritetsspråkxvi. Språkrådet rekommenderar användandet av det så kallade romska
alfabetetxvii, som dock ej är tillämpligt för samtliga varieteter då alfabetet saknar vissa
nödvändiga skrivteckenxviii.
1 Varieteternas utveckling
Den lingvistiska forskningen har fastställt att det idag existerar ett sextiotal varieteter eller
dialekter av romani. Begreppet dialekter bidrar dock ofta till misstolkningar rörande
varieteternas inbördes förhållande till varandra. Varieteterna indelas utifrån olika
alternativa klassificeringssystem som på olika sätt illustrerar varieteternas förhållande till
varandraxix och ett vanligt förekommande sådant kategoriserar varieteterna i sex
dialektgrupper.
Samtliga varieteter har ett gemensamt avlägset historiskt ursprung med en gemensam
språklig utveckling före ankomsten till Europa på medeltiden. Därefter har romani
utvecklats i en mängd skilda kontexter och på olika sätt. Den gemensamma
basvokabulären som innehåller ord av indisk etymologixx består i synnerhet av ord för
kroppsdelar, lägre räkneord och handlingar. I Europa har basvokabulären sedan
århundraden genomgått en rad förändringar i form av varierande ljudförändringar och

ibland meningsskifte, vilket är processer som förekommer i alla språk. Exempelvis har
samtliga varieteter det indisk-etymologiska ordet vast (”hand”). I några varieteter betyder
ordet liksom i många andra språkxxi både hand och arm, medan det i andra enbart
betyder hand. Sådana varieteter har då specifika ord för arm. Utomeuropeiskt
etymologiska ord kan förekomma i någon varietet eller dialektgrupp medan det i en annan
har ersatts låneord från något europeiskt språk. Låneord från omgivande språk finns i alla
språkxxii och i en varietet talad i Slovakien utgör hela 62,6% av vokabulären låneord från
ett enda språk, ungerskaxxiii. Romani-databasen Romlexxxiv innehåller sammanställningar
av ord från 27 talade varieteter som har dokumenterats i olika omfattning. En av
databasens varieteter har 9.824 ord medan en annan innehåller 2.636 ordxxv, vilket kan ge
en indikation om romanins förutsättningar att spegla det svenska språkets 126 000 ordxxvi.
Utöver den gemensamma basvokabulären har flertalet varieteter, men inte alla, en för
indiska språk typisk flekterande grammatik. Den flekterande grammatiken har
vidareutvecklats på olika sätt och under inflytande av en rad olika europeiska
kontaktspråk fått olika grad av grammatiska variationer. Mellan olika varieteter
förekommer inbördes olikheter i fråga om såväl antal kasus och dess utformning som
syntax, morfologi och fonologixxvii. Mellan olika dialektgruppers varieteter kan inte sällan
de språkstrukturella skillnaderna vara så pass omfattande att varieteterna är ömsesidigt
oförståeliga för respektive talare.
Romanitalarens förhållningssätt gentemot andra varieteter bygger på varieteternas
ömsesidiga funktionalitet i kommunikation. Varieteter som i förhållande till varandra skiljer
sig i fråga om vokabulär, grammatik och uttal uppfattas av talarna själva förr som olika
språk än som varieteter eller dialekter av samma språk. Detta kan jämföras med svenskan
i förhållande till engelskan. Varieteter som historiskt sett har utvecklats inom samma eller
angränsande regioner och i kontexter med samma eller likartade kontaktspråk ligger inom
samma dialektgrupper och bär fler gemensamhetsdrag än varieteter vars språkliga
utveckling har skett i, i jämförelse, olikartade kontexter. Romanitalare har sedan
århundraden varit åtminstone tvåspråkiga, vilket har medfört naturliga språkprocesser där
språkliga influenser och låneord från kontaktspråk påverkat respektive talares romani på
olika sättxxviii. Exempelvis kan en varietet påvisa mindre grammatiska förändringar
samtidigt som delar av basvokabulären har ersatts eller berikats med nyinlånade ord. En
annan varietet kan å andra sidan i hög utsträckning ha bevarat basvokabulären mer

konservativ och istället genomgått drastiska grammatiska förändringar eller rentav
sammanflätats med ett långvarigt kontaktspråks grammatikxxix.
Ungern är ett land som historiskt sett varit känt för sin talrika romanitalande population.
Åren 1950-80 genomförde språkforskare i Ungern ett omfattande språkligt
insamlingsarbete i vilket det framgår; ”There are no Gypsies in Hungary who speak only
Romani. The Hungarian-Romani bilingual group is divided into five Gypsy dialects, or
rather languages.”xxx.
Romani kan ses utifrån olika perspektiv och de två huvudsakliga är det rent
språkvetenskapliga och talarnas inifrån-perspektiv. Perspektiven skiljer sig markant ifråga
om huruvida romani kan anses vara ett språk med olika dialekter (som ofta likställs med
svenskans dialekter) eller ett språk med olika varieteter (att liknas vid svenska och norska
som varieteter av ett språk) eller som olika språk (att liknas vid svenska och engelska som
olika språk). Utifrån språkvetenskapliga kriterier klassificeras romani som ett språk vars
varieteter placeras i sex dialektgrupper. Inom den språkvetenskapliga forskningen finns
egentligen ingen accepterad gränsdragning mellan vad som utgör språk och vad som
utgör varietet eller dialekt av ett språk, men trots det skiljer sig ofta den vetenskapliga och
allmänna uppfattningen åt. Anledningen till att svenska, danska och norska anses vara
olika språk är att samtliga utgör majoritetsspråk i tre suveräna stater med egna
försvarsmakter att skydda dess gränser. Utifrån språkvetenskapliga kriterier är det
försvarbart att kategorisera svenska, danska och norska som varieteter av ett språk
istället för tre språk.
2 Förhållandet mellan romani chibs varieteter
Varieteterna klassificeras som flekterande romani respektive sammanflätad romanixxxi eller
para-romanixxxii, på engelska mixed romani. Östeuropeiska varieteter anses överlag vara
grammatiskt konservativa och förefaller ha kunnat bättre bibehålla en flekterande
grammatik med Östeuropas slaviska, finsk-ugriska och turkiska språk som kontaktytorxxxiii.
Sammanflätade varieteter återfinns främst i Västeuropaxxxiv där dess långvariga språkliga
kontaktytors grammatik avsevärt skiljt sig från romanins flekterande grammatik och
kasussystemxxxv. Kommunikativ funktionalitet för varieteter inom samma dialektgrupp är i
varierande grad förhållandevis god, men i förhållande till varieteter ur andra

dialektgrupper oftast låg eller obefintlig. Förhållandet inom en dialektgrupp kan te sig som
mellan svenska och norska, medan förhållandet mellan varieteter ur skilda dialektgrupper
kan te sig som mellan svenska och engelska. Båda med svenska besläktade germanska
språk på samma sätt som de latinska språkens spanska, franska, italienska och
portugisiska är besläktade.
2.1 Romani i Sverige
Romani har talats i Sverige sedan 1500-talet och år 2000 erkändes romani som nationellt
minoritetsspråk i Sverige. I förarbetet till erkännandet tillsattes en
Minoritetsspråkskommitté som upprättade den mer utförliga rapporten Romani i
Sverigexxxvi. Sedan år 2000 har en rad minoritetspråkliga satsningar riktats mot romani och
då främst gentemot varieteterna arli, lovari, kalderash, finsk- och svensk romani. Ringare
satsningar har även genomförts gentemot ett fåtal andra varieteterxxxvii.
Varieteten arli har historiskt sett utvecklats i en osmansk/turkisk kontext på Balkan och
ligger i den balkanska dialektgruppen. Såväl dess flekterande grammatik som vokabulär
påvisar starka influenser från turkiska, slaviska språk och i viss grad albanskaxxxviii. Epitetet
arli kommer av turkiskans yerli som betyder lokal och implicit bofastxxxix. Varieteten talas i
Sverige i ringa utsträckning sedan arbetskraftsinvandringen från fd. Jugoslavien under
1960- och 1970-talet. Sedan konflikten på Balkan under 1990-talet har antalet talare och
dialekter av arli ökat i Sverige. Varieteten är vital på såväl Balkan som i länder dit talare
emigrerat. Exempelvis talar tiotusentals invånare i den makedonska huvudstaden Skopjes
stadsdel Šuto Orizari varieteten som förstaspråk. Vokabulärens turkiska låneord medför
en viss reducering av varietetens kommunikativa funktionalitet i förhållande till varieteter
ur andra dialektgrupper. Varieteten har sedan 1800-talet varit föremål för omfattande
lingvistisk forskningxl.
Finsk romani benämns ibland kaale eller kaalengo tsimbxli och är en varietet inom den
nordvästeuropeiska dialektgruppen som utvecklats i en historisk svensk- och finskspråkig
kontext sedan 1500-talet. Finsk romani har en indisk-flekterande grammatik som bär
influenser från såväl svensk som finsk grammatik och vars dokumenterade vokabulär till
ca 20 % utgörs av svenska låneordxlii. Varieteten har sedan 1800-talet på olika sätt varit
föremål för lingvistiskt arbete i Finlandxliii och är idag väldokumenterad. Sedan något
årtionde har finsk romani i allt högre grad kommit att sammanflätas med finsk grammatik

och vidareutvecklat en språklig varietetet som av en rad lingvister benämns fennoromanixliv. Den finske lingvisten Pertti Valtonen talade på 1960-talet om två varieteter av
finsk romani som han kallade en högre och en lägre stilxlv. Finsk romani är starkt präglad
av det finska språkets uttalsmönster och talas uteslutande i Finland och Sverige. Finsk
romanis funktion som kommunikativt redskap med talare av andra varieteter kan
förväntas vara sparsamxlvi.
Kalderash och lovari är två närliggande varieteter inom den valakiska dialektgruppens
nordliga gren. Varieteterna har historiskt sett utvecklats i angränsande regioner och dess
förhållanden till varandra kan liknas vid svenska i förhållande till norska. Respektive
varietets namn pekar på talarnas historiska yrken, kalderash (kopparsmed) kommer av
rumänskans caldar (”kittel”) medan Lovari kommer av ungerskans ló (”häst”) som
anknyter till hästuppfödning och hästhandel. Under 1860-talet upphävdes ett 500-årigt
slaveri av romer i dagens Rumänien och sedan dess har talare av kalderash och dess
närbesläktade varieteter spridit sig över hela världen. I Sverige talas varieteten sedan
tiden runt sekelskiftet till 1900-taletxlvii då åtta familjer med talare av varieteten invandrade
till Sverigexlviii. Lovari talas i Sverige främst sedan 1960/70-talet genom invandring från
Östeuropa. Varieteterna är mycket väldokumenterade och har sedan 1800-talet varit
föremål för omfattande internationell lingvistisk forskning. Varieteternas låneord från
rumänska respektive ungerska begränsar dess kommunikativa funktionaliteten i
förhållande till icke-valackiska varieteter.
Svensk romanixlix som ibland även benämns resanderomanil är en sammanflätad varietet
med en kontinuitet i landet sedan 1500-talet med svenska som huvudsakligt
kontaktspråk. Varietetens språkliga utveckling har skett i en isolerad svensk kontext,
vilket har medfört att den flekterande grammatiken över tid genom naturliga men inte helt
vanliga språkprocesser har sammanflätats med det svenska språketli. Svensk romanis
prägel av svensk grammatik samt svenska dialektala uttals- och böjningsmönster medför
en närmst obefintlig kommunikativ funktionalitet i förhållande till såväl flekterande som till
övriga icke-flekterande varieteterlii. Undantaget är den närliggande varieteten norsk
romaniliii som tillsammans med svensk romani inom lingvistiken ibland benämns som
scandoromaniliv. Lingvistisk forskning på svensk romani är ytterst begränsad och bygger
främst på förhållandevis osystematiskt insamlade språkliga data med fokus på varietetens
vokabulärlv.
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