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Miro rakkrar romani 
Jag talar romani – Lärobok i svensk romani, modersmål för resande i Sverige

Den här boken har jag skrivit för att kunna föra vidare vårt språk – svensk romani – till mina 
barn och för att hjälpa andra resandebarn och ungdomar att utveckla sitt språk. Svensk romani 
är ett rikt språk med många ordvariationer, men det är numera få personer som talar det till 
vardags. Risken är därför stor att det kommer att försvinna, om inte vi som är unga går in för 
att lära oss av dem som fortfarande har kunskaper i detta språk. Som en hjälp har jag skrivit 
ner ord och uttryck och försökt skriva enkla texter. För detta arbete har jag fått stöd från Myn-
digheten för skolutveckling. 

Mina egna kunskaper i svensk romani är begränsade och jag talar inte det spontant, men 
jag har hört det talas från det jag var liten. Oftast skedde det när släkt och vänner till mina 
föräldrar var samlade i vårt hem och de vuxna berättade sina historier. Jag tyckte att det här 
var spännande och frågade nyfiket vad de olika orden betydde. Redan då märkte jag, att t.ex. 
pappa använde ett visst ord medan andra personer kunde använda andra ord för samma sak. 
Det ena var inte mer rätt än det andra, utan det var bara naturligt att man uttryckte sig på 
olika sätt. Jag lärde mig också många ord genom sånger och senare även genom dikter. 

När jag fick egna barn ville jag föra vidare dessa språkkunskaper till barnen och det var 
då jag upptäckte, att jag behövde stöd i form av nerskrivna anteckningar. En av de viktigaste 
förklaringarna till att kunskaperna i vårt språk är så begränsade är ju att det inte finns en enda 
bok på vårt språk!

Det jag nu gjorde var att vi samlades hela famil-
jen, fyra generationer, och jag frågade mer systema-
tiskt vad olika saker heter på romani och hur man 
uttrycker sig på detta språk i olika sammanhang 
och skrev ner detta. Sedan tog jag kontakt med 
dåvarande Skolverket och där möttes jag av ett 
stort intresse. Jag hade nog inte riktigt för-
stått hur betydelsefullt det här arbetet 
var och vad det innebär att vara 
ansvarig för den första läro-
boken i vårt språk. Själv 
hade jag skrivit ner orden 
”som de låter” med ”svensk 
stavning”. Men jag hade inte 
varit konsekvent. Nu har jag 
fått hjälp med stavningen från 
forskaren Kari Fraurud. Hon 
har lyssnat på hur jag uttalar 
orden och utifrån detta har vi 



sedan bestämt oss för hur vi stavar orden. Mer om detta finns i hennes avsnitt nedan. Tack 
Kari för den hjälpen!

Mai Beijer har hela tiden uppmuntrat mig och kommit med många förslag på hur boken ska 
utformas, så att den både kan fungera som en lärobok i svensk romani och samtidigt ge inblick 
i vår resandekultur. Jag tackar henne för all hjälp. Jag riktar också stort tack till Raija  
Wallenius och Burhan Misirli som svarar för illustrationerna. De har verkligen tagit fasta på 
mina önskemål! 

Jag vill tacka min pappa Birger och min bror Robin för deras berättelser. Jag tackar också 
mamma och de övriga i familjen och alla andra som bidragit med ord och uttryck, och Urban 
Ståhle som låtit mig använda några av hans dikter. Slutligen vill jag tacka min man Stefan, som 
stöttat mig under tiden. Utan er hjälp och uppmuntran hade denna bok inte kommit till stånd.

Nu hoppas jag av hela mitt hjärta att denna bok ska inspirera många unga resande att vilja 
skaffa sig mer kunskaper i vårt språk. Och att fler börjar skriva nya texter! 

Linköping i december 2006
Jasmine Rosengren
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Förord

Miro rakkrar romani – Lärobok i svensk romani, modersmål för resande i Sverige är avsedd 
för de barn, ungdomar och vuxna som vill fördjupa sina kunskaper i svensk romani. Som  
Jasmine Rosengren skriver i sitt förord så fick hon idén till denna bok, när hon själv blev 
mamma och ville föra vidare kunskaper i detta språk till sina barn. 

Skolmyndigheterna har ett särskilt uppdrag att stödja undervisningen i modersmål för de 
nationella minoriteterna. Eftersom det råder total brist på material på svensk romani, ville vi 
gärna hjälpa till att utveckla ett sådant läromedel. 

Ett nödvändigt led i detta utvecklingsarbete var att komma fram till ett enhetligt sätt när det 
gäller stavningen (ortografi). Här har vi haft hjälp av forskare och romanitalande med inblick 
i hur olika varieteter av romani chib stavas i Sverige och andra länder. Vilka överväganden vi 
ställts inför och vilken lösning som vi använder i denna bok framgår av Kari Frauruds avsnitt 
nedan. Från Myndigheten för skolutveckling vill vi understryka, att denna lösning ska ses som 
ett första försök till en enhetlig ortografi för svensk romani och att vi är öppna för  
konstruktiva förslag för vidareutveckling av denna. 

Under arbetets gång har materialet vuxit i omfattning och boken innehåller nu ett basord-
förråd för olika sammanhang. Vi har lagt ner stor omsorg på att komplettera texterna med 
bilder som speglar resanderomskt levnadsätt nu och 
tidigare och vi hoppas att dessa bilder ska locka till 
många samtal. För att underlätta för dem som vill 
utöka sitt ordförråd mer systematiskt, har vi 
kompletterat ordlistan med fler ord inom samma 
”område”. På så sätt kan t.ex. den som läst om 
svarta långbyxor även hitta orden för andra 
färger och andra klädesplagg. I ordlistorna 
kan läsaren söka efter orden både från 



romani och från svenska och till orden finns uppgift om ordklass. Vi har även gjort enkla list-
ningar på böjningar av personliga pronomen, verb och adjektiv.

En del av orden presenteras i dialoger, t.ex. kring Vad heter du? Var bor du? Vad tycker du 
om? Vår avsikt med dessa texter är, att läsarna direkt ska kunna använda formuleringarna i 
egna talsituationer.

Ordvalet bygger på det språk som talas inom de olika generationerna i Jasmines familj och 
bland resande som familjen har kontakt med. Eftersom svensk romani inte har varit nedtecknat 
annat än fragmentariskt, skiftar språkbruket bland de resande i Sverige. De ord och uttryck 
som presenteras här är således inte de enda möjliga, men de är ”äkta” i den bemärkelsen, att 
de faktiskt används eller har använts av tidigare generationer inom en resandesläkt. Ett språk 
utvecklas om det finns människor som använder det i kommunikation med andra. Vi hoppas 
att den här boken ska inspirera till samtal om svensk romani och jämförelser mellan den här 
varianten och andra som används inom andra familjer och grupper. 

Jasmine svarar för majoriteten av texterna. Idéer till några har hon fått från andra ungdo-
mar. Hennes far Birger Rosengrens text ger en inblick i varför det har varit så svårt att föra 
vidare kunskaper i detta språk mellan generationerna. För att även andra än resande ska få del 
av denna information återger vi denna text på svenska. Dikterna av Urban Ståhle och Ronny 
Lindberg-Lundén menar vi kan bidra till ökad förståelse för de resandes levnadsvillkor. Urban 
Ståhle skriver på svenska och för översättningen till svensk romani svarar Ralf Novak-Rosen-
gren. Birger Rosengren liksom Lenny Lindell har bidragit med ord och uttryck.

Från Myndigheten för skolutveckling tackar vi alla som bidragit till att denna bok kun-
nat komma till stånd och riktar givetvis ett särskilt tack till Jasmine Rosengren, Kari Fraurud, 
Raija Wallenius och Burhan Misirli för deras engagerade arbete. Det har varit ett stimulerande 
samarbete. Vår förhoppning är att denna unika bok ska inspirera alla svenska resande att våga 
använda sitt modersmål även om deras färdigheter i modersmålet är begränsade och att den 
ska stärka deras vilja utveckla detta språk.

Myndigheten för skolutveckling har en webbplats www.skolutveckling.se där det finns en 
särskild plats som heter Tema Modersmål – Romani chib. Här kommer vi att lägga ut bokens 
ordlistor och det kommer också bli möjligt att lägga till ”nya” ord och andra varianter, syno-
nymer, till de ord som förekommer i denna bok. Svensk romani följer samma grammatik som 
svenska språket, så på den punkten finns inga svårigheter för den som talar svenska. Det som 
behövs är att utöka ordförrådet och våga tala!

Stockholm i december 2006
Mai Beijer
Myndigheten för skolutveckling
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Ordformer och stavning i boken

Eftersom svensk resanderomani framför allt har varit ett muntligt språk är det naturligt att det 
inte finns någon överenskommen norm för hur det ska skrivas, en standardiserad ortografi. Så 
länge ett språk mest talas och mer sällan skrivs, brukar man inte fundera så mycket på att ett 
ord kan skrivas på olika sätt av olika personer eller vid olika tillfällen. Men när en bok ska ges 
ut, måste man ta ställning till vilka ordformer och vilken stavning som ska användas – även om 
också skriftspråk kan få rymma en viss variation. I den här boken har vi begränsat variationen 
av ordformer och strävat efter att hitta en stavning som är enkel och känns naturlig och som 
avspeglar uttalet så bra som möjligt. 

Mitt arbete har bestått i att gå igenom alla förekomster av alla ord i bokens textmanus och 
lista skilda former och alternativa stavningar, ibland jämförda med ordformer i tidigare utgivna 
förteckningar (se nedan). Utifrån dessa listor har Jasmine och jag diskuterat och tagit ställning 
till olika ord och böjningsformer samt olika möjliga stavningar av samma ljud. Jasmine har 
givetvis alltid haft sista ordet. 

Huvudprinciperna för den ortografi som vi har använt här har varit att (1) alfabetet ska be-
stå av bokstäver som redan är bekanta för talarna, och (2) ett och samma ljud ska stavas på ett 
och samma sätt – med vissa undantag för ord som redan har fått en invand stavning och som 
känns onaturligt att skriva på annat sätt (se nedan). 

Eftersom alla som talar svensk resanderomani också talar svenska, har vi utgått från det 
svenska alfabetet:

a b c d e f g h i j k l m n o p (q) r s t u v (w) (x) y (z) å ä ö. 

Svensk resanderomani har, liksom svenska, inga särskilda ljud som 
motsvarar bokstäverna c, q, w, x och z (skilt från s, k, v, ks respektive 
s). Av dessa bokstäver är det bara c som förekommer i något av de 
romska ord som finns med i den här bokens ABC-del och texter. Därför 
står q, w, x och z inom parentes här.

Bokstäverna används i huvudsak på samma sätt som i svenska för 
att återge de olika språkljuden. Till skillnad från svenska, som av 

historiska skäl har många olika sätt att stava t.ex. sje-ljudet, har 
svensk resanderomani möjlighet att få en mer enhetlig stav-
ning. I den här boken stavas: 
• sje-ljudet alltid sj
• tje-ljudet alltid tj (med undantag för ordet chib ’tunga, 
språk’, där stavningen med ch anknyter till andra romaniva-
rieteters stavning och känns mer naturlig)
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• långt k (efter kort vokal) alltid kk (liksom i norsk resanderomani och norska) 
• långt å-ljud oftast å;  kort å-ljud antingen å eller o (liksom i svenska). 

I ordlistan längst bak i boken ges verben i presens (t.ex. kar ’äter’; klir ’rider’) och substantiven 
i både oböjd och bestämd form singular (t.ex. jakk, jakket ’öga, ögat’; biståkk, biståkken, ’stö-
vel, stöveln’). Adjektiven ges i oböjd form; de böjda adjektiv som förekommer i texterna följer 
mönstren: baro, barot, baroa ‘stor, stort, stora’; och baro, baroare, baroast ’stor, större, störst’. 

Till sist är det viktigt att understryka att det sätt att skriva svensk resanderomani som har 
använts i den här boken bara är ett av flera tänkbara. Här har vi bland annat försökt följa någ-
ra enkla principer för att få en ortografi som hålls konsekvent inom ramen för boken. Kanske 
kan detta försök också inspirera andra till att pröva olika skrivsätt och väga olika argument för 
det ena eller andra alternativet?

Några tidigare förteckningar av ord i svensk och norsk romani
Etzler, Allan, 1944. Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige: historia och språk. Stockholm 

studies in Scandinavian philology. Uppsala: Almquist & Wiksells. 
Johansson, Roger, 1977. Svensk rommani, upptecknad av Roger Johansson, med etymologiska 

och grammatiska kommentarer av Gösta Bergman och Erik Ljungberg samt förord av Adam 
Heymowski. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. Uppsala: Gustav Adolfs akad. 

Karlsen, Ludvig, 1993. Romani-folkets ordbok. Oslo: Norbok. 
Resandefolkets riksorganisation, 2005. Ordlista. Resandespråket romani. Malmö: Föreningen 

resandefolkets riksorganisation, FRFRO. 

December 2006
Kari Fraurud 
Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet.
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Aro  Anglo  Anger10

Aro  Anglo  Anger

Nadia bessjar pre jekk stammlo ta kar aro fann tafflanet.
Nadias tjirko kar anger fann puvanet.

aro 

anglo

anger



Ninna hunkar nevoniljal. Kam hunkar tattro. Tjirkloarna giar 
an rukket. Miro ta miros dad bessjar ta mattjar. Miro dikkrar 
preta bessja med miros dad. Tjavon stanassjar pre drommen. 

Nadia ta lenders dad mattjar



Babb  Bal  Bakkro

babbbakkro

bal

Randra nav ninna B an?  
Ex. Baro, bersj, biståkk ...

brissja

Babb  Bal  Bakkro12



Natalie hunkar dukkalo

An dives kammar Natalie avat fann dukkalohispan.
Dojj kammar dukkalomussjen dikkat pre
Natalies sjunloar ta chib for Natalie hunkade dukkalo.

Natalie hunkar dukkalo 13



Sjero14

Sjero

So assjar: 
jakk, men, bal, mojj, chib, danen, nasika, sjunnlo, pannelika, nasika

Dejjans jakker hunkar kaloa ta mojjen hunkar lolo.



Truppo

Truppo

So assjar
belsing
bula
dummo
gustring
mussing
pikko
piro
pirsling
rinta
sia
sjero
vasjtn

15



Rominis isingar16

Romnins isingar

dikklo

rekkla, plastra

ising

ramsa; sassja

nutta

kållivar; strekklingar

skonja; pampusji; kirak

ledikakretinsa



Romnir pre drommen 

Romnir jar pre drommen, lender kammar diklo pre sjeros te isingar. 
Jekk romni kammar korba. 
Ta jekk romni kammar jekk nukko pre vasjten. 



Tikkno bekknare

Miro kammar pre an jekk buro ledika. 
Miro bekknar dikklor. Jekk baro lolo 
mollar baro lill. 
Jekk tikkno blavno mollar pansjläng. 
So tjinnar diro?



Jinner ta lover

 Siffror Jinner Pengar Lover

 1 jekk enkrona lokk
 2 dy femma bemla
 3 trin tia tissa
 4 star tjugolapp bissj
 5 pansj femtiolapp pansjläng
 6 sinkus hundralapp baro lill
 7 efta tusenlapp tova
 8 okto
 9 enja
 10 desj
 11 desjjekk
 12 desjdy
 13 desjtrin
 14 desjstar
 15 desjpansj
 16 desjsinkus
 17 desjefta
 18 desjokto
 19 desjenja
 20 dydesj
 30 trindesj
 40 stardesj
 50 pansjdesj
 60 sinkusdesj
 70 eftadesj
 80 oktodesj
 90 enjadesj
 100 enja ta desj
 1000 jekk mill

Jinner ta lover 19



Vossar hunkar romano2020

Vossar hunkar romano

romano

rom

tjej

tjej

tjavo

juvila romni



21Vorsnos nata

Vorsnos nata
So bjussar diro? 
Miro bjussar Maria. 
So purano hunkar diro? 
Miro hunkar desj bessjt. 
Kammar diro pralar ta penjor? 
Miro kammar dy pralar, Tommy hunkar desj-dy bast, 
ta Olle hunkar okto bast, ta jekk penja li bjussar Anna, 
li hunkar trin bast. Lis sjaranav hunkar ”tikknoa”.
 



Vorsnos nata22

dad
dakkri 
penja
pral
dakkridejj 
dakkridad
dadesskedejj 
dadesskedad
nukko 
nukkonukko
dakkripral 
dadesskepral 
dakkripenja 
dadesskepenja 
nata 

Vorsnos nata

Vorsnos hunkar jekk baro nata. Dadesskeda-
den hunkar baroast purano tradera rom. Lo 
hunkar oktodesj bast. Tiknoast hunkar miros 
tikno penja, li hunkar trin montrar. 
Miro dikkrar but miros kamli dakkridejj. 
Dakkridejj dikkrar but miron. 



Dre  miro mussji / I min famn 23

Dre miro mussji
Mander ledde diro 
dre miro mussji
ta smekte diro tsjik ta pennte:
Miro kamleske nii honkar diro miros. 
Diros kressos mander passjat 
dre jekk mottscho asjter rupp, 
dudibarr ta barvalobarr assjar 
ninna maskar lengero.

I min famn
Jag tog dig i min famn
och smekte din kind
och sade min älskade
nu är du min.

Dina lockar jag lagt
i en dosa av silver
diamanter och pärlor
finns också bland dem.

Författare Urban Ståhle



Buroker
So grässjon dikkar diro? 
Kakkni, tjirklo, gurmi, grej, bölo, kalon, bakkro, jukklo, pappni?



Camping
So kerar diros an niljal?
Vorsnos tradrar våddring ta vorrdina to campingen. 



Bastens tjiror2626

Bastens tjiror

Jiv tjiro

Nevoniljal

Niljal

Höst



Skolan agrar 
Vri hunkar höst. 
Skolan agrar. 
Miro dikkrar pre jar an skolan.  
Miros bono kompis bjussar Kalle. 
Miro dikkrar drabbla. 
Miro dikkrar tji pre brissja. 

27Skolan agrar



kangaria

So hunkar kambanan? / Lav ninna K28

 So hunkar kambanan?

Kambanan hunkar trin.

Kambanan hunkar okto.

Kambanan hunkar pansj preall sinkus.

Kambanan hunkar desj an dy.

klisingkorba

kretinsa kavring
kakkni

Lav ninna K



Harr jar diro uppre?

Dives 29

Dives

Miro jar uppre kambanan efta.

Harr agrar skolan? 

Skolan agrar kambanan enja 
ta pandra kambanan trin.  

Harr jar diros ta sutar an belven? Mander jar ta sutar miros kambanan desj.



Romens isingar30

Romens isingar

biståkker

dummaskiro

förresa

gad

hoffser

jimmernutta rekkla

sambuna

stardia

tirakk; kirak; skonja;

tromannikk

valijakker



Pre stannja 31

Pre stannja
Romens hoffser hunkar kaloa.
So hunkar farbe pre los gad? 
So hunkar farbe pre diros nutta? 



O Hansi thaj i Greta32

Vri hunkar brasjano

jukklo

jagg

Jiv

jakk

jinn



Tjökklanet 33

Tjökklanet

Vri jivar.
Dri an tjökklanet hunkar tattro. 
Jaggen kattjar an härttan.
Assjar jekk sikkrepa preall tafflanet? 
Pre puan assjar matta. 
Pre vantan assjar makling.  
So dikkar diro pre maklingen? 



Miro dikkrar kavring34

Miro dikkrar kavring 

Aro, ballvass, bannika, brialt/vrialt, gullepa, kasing, killgås, 
lånn, maro, musta, varo, kill, smeltana, markli, tjaj, mass, 
goj, sumni, sällivani, pani, gullotudd

Peka på rätt bild! Kan du inte alla orden titta i ordlistan.



Killgås 35

Killgås



Lover36

Lover

lover libra

lilllolomuron

So but mollar lolomuron? 
Dolle mollar dydesj lokk. 
Välltrar miros kinna dy liter?  
Ehe.  
Kammat lattjot. 
Dokka mander stardesj lokk. 



An tjinnepan

Ninna välltrar 
diros kinna …
anger, angersjero
båbbar
brol
härilar
lolomuroa
morkoja 
muroa
pabb, pabbet
reppani
svadd 



Lav ninna M38

Lav ninna M

makling

maro

masskra

mattjomojj

Fyll i romska orden för fågel, ko, katt, höna, kalv och gris.

J

U

K

K

L

O



3939Taven

Taven

– Lattjo dives, miro hunkar Ronny. Miro välltra rakkra to Lenny.
– Lattjo dives Ronny, Lenny hunkar tji kere.
– Harr avar lo kere?
– Lo pennade kambanan sinkus.
– Belven. Penna to lo Miro tavat.
– Ehe. Belven.



So bjussar diron?40

So bjussar diron? 

nägglo

nutta

nukko

Miron bjussar Jasmine, so bjussar diron?
Jenny bjussar miron. 
Nadias nukko bjussar Robin.
Ehe, Robins dejja bjussar Nadia, 
ta los dad bjussar Tony. 



I amparatitsa pe o graško 41

So boddrar diro?
So boddrar diro? 
Miro boddrar ando foro Linköping pre Storgatan pansj (5). 
Hunkar doj jekk baro ker? 
Tji, doj hunkar jekk tikkno perno ker ninna kalo buddan.   
So boddrar diro? 

Randra so diros buddrar! 
Randra jekk lill to diro dakkridejja fann niljal tradera! 



Lave ninna O ta P42

Lave ninna O ta P

okto

pabb

pani

pannelika

påssta
pussjemoll

Pani agrar preall P. 
Tjavo pandrar ninna O. 
Okto agrar ta pandrar ninna O. 

Randa nav ninna P-an?  
Piro, pirsling, pappni…,



Rassjos rekkla junkar kalo 43

Rassjos rekkla hunkar kalo 

rekkla

rassjo

rukk

ruv

Hunkar ruven perno? Tji, lo hunkar härma. 
So farbi kammar rassjos rekkla? 
Hunkar kangarian perno?

Grön Gulo Blavno Lolo Härma Kalo Perno



Miro dikkrar tji sapp!44

Miro dikkrar tji sapp! 

sapp

sambuna
strekklingar; kållivar

sia

Hunkar diros trassj pre sapp? 
Tji, miros dikkrar tji pre sapp! 
So grässjo dikkrar diro? 
Miros dikkrar pre greijar, jukkloar ta masskrar. 
Kammar diro jekk grej? 
Tji, men manda kammar jekk masskra. Navet hunkar Misse-Pusse. 



Lav tinna T 45

Lav ninna T

tabbermanger
taffla

tav

tjavo

tjuro

tjärmo

Tjavon kammar jekk baro penja.
Li  hunkar Eva.
Eva kerar kavring to tjavon an tjökklanet.

”Kniv” bjussar ”tjuro”. 
So bjussar ”sked” ta ”gaffel”?
So hunkar: Groffa, härttan, kakkav, mustatjärvare, mustabädd, pannelika?



Vårsnos purano vardon46

Vårsnos purano vardon



Vårsnos nevo våddring hunkar baro 47

Vårsnos nevo våddring hunkar baro 

valing

valijakker

våddring

väjsta/tjuro

Daden kirrade jekk nevo våddring.
Lester dikkrar pre ter tradja. 
Miro dikkrar pre te tradja ninna grej ta vurdo.  



Grej48

betsel salvari, savalis
bogträ (på sele) setålka
drar riggar
föl kuro
grimma marpina
havre långgast
hingst grast
häst grej
hästbyte grejparepa
hästsko pettlo
hästsvans poria
hästtäcke sarga
hö kass
höskynke, hölakan kassplakta, kassplaktan eller plaktat
hötapp kassvassjte
istadig häst båjaskiron
piska tjukkni
remtyg jelänk
rider klir
sele sinja
selkrok grejanglo
sall stannja
sto, märr grassni
säck goning
vallack skingrad grej
åker, kör tradar

Grej



Natalis grej 49

Natalis grej
Natali klir an lis grej.



Musik50

Lorens Brolin föddes 1818. Han växte upp 
i en musikalisk familj i Skåne och han blev 
tidigt mycket skicklig på att spela fiol. Fem av 
hans söner blev också duktiga fiolspelare. Den 
mest berömda är Carl Lorensson som 1910 
på riksspelstämman på Skansen blev utsedd 
till Sveriges duktigaste spelman. Dragspelaren 
Calle Jularbo är en annan känd musiker som 
också var resande. 

Musik

Malik Faltin Fredriksson är en ung resande som är en duktig  
rappare. Som refräng till sin långa rapp om sin släkt har han  
använt en gammal traditionell sång.

Romano shavo, Romano tjej
pattja to Devla
savo devla hilprar kej!

Romano shavo, Romano tjej
penna to sas manush
neuvo divus avas kej!

Romska kille, romska tjej
tro på Gud
så hjälper han oss!

Romska kille, romska tjej
säg till allt folket
den nya dagen kommer!



Tjejen spekkrar gitarr 51

Tjejen spekkrar gitarr

Miro gijjar ta spekkrar synt. So spekkrar diro?



Ronny skriver egna sånger52

Ronny skriver egna sånger

Jag hunkar romano
Stuglös jar jag,
fann ker to ker ensam eller med andra
tycker min lott är hård,
att så rotlös vandra,
men jag har ensam valt mitt liv
fritt från höga herrars direktiv. 
Inte så att jag fl yr,
men min korta tid är så dyr.

Jag hunkar romano,
jag hunkar romano,
friheten har jag i mitt liv.

Jag hunkar romano
jag hunkar romano,
friheten har jag i mitt blod. 



Jag sjunger mina sånger
för dom som vill höra på,
för sinnen som är öppna,
sinnen som är på.

Jag vandrar mina vägar
letar efter perspektiv,
låter aldrig någon säga
hur jag ska leva mitt liv.

För jag hunkar romano,
jag hunkar romano,
friheten har jag i mitt liv.

Jag hunkar romano,
jag hunkar romano,
friheten har jag i mitt blod.

Ronny Lindberg-Lundin
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Bulan

Miro hunkar Jasmines tarnoaste pral, ninna dänkrade mander pukka harr. Miros ledde man-
ders sjara nav ”Bulan”. 

Kavva sommaren ninna mander honkade star bast purano ta vossas assjade tjakkesasstjiro 
vri ninna bessit vårrdinan. Vossas assjade an Halmstad pre Tylösands kronocampning, ta mä 
nngos vårrdina stedde duri fann receptionen tele mot stranden. Deja, miros pralar ta penjor ta 
mander honkade kere, daden assjade vri ta bekknade. 

Miro hade lett jekk nävo baro pikkovoddroisar tjakke dikkades vri tjakke Mussepigg, 
tjakke miro lekte ninna an förtältet. Deja mi pennade to miro sass tjiro ta stila mander så te 
miro tjii kattjar mander. 

Ninna mustat kjärvat nassjtat så ledde deja mustatjärvaren ta 
skulle dokka kavva an vorrdinan, dolle nav lessjto pukkade to miro var.....le tji an härttan! 

Kavva hunkar tattrot. Ta so pattjar essnos miro kerade? 
Jo mander nassjade to härttan ta bessjade miro tele pre härttan!!!! Deja mi sjunnade te miro 

golade, for golade kerade mander. Deja mi avade vri fann vårrdinan ta riggrade nikkli miros 
fann härttan.

Li ledde mander pre all pikkon ta nassjade appre drommento receptionen ta tavade to duk-
kalohisspan. Lender passjade dre mander pre dukkalohisspan ta miro bliddrade doj butterdi-
vesar. Lender dokkade miros drabb tjakke mander tji tålde kavva drabb kerade så te mander 
nästan mulade. 

Ta tjakke bakko hunkar så kerade miro dova. Ta sass mander kammar hunkar jekk tjinn 
pre Bulan tjakke miros tjisarstil avar te mukka. Ehe, kavva assjade pukkepa pala mander ledde 
miros sjaranav Bulan.

Robin ”Bulan” Rosengren

Bulan54



Mukhalo
Tjakkes stilo ta mukhalot 
ta ta paschalot dolle honkar 
te suta dre bannsan 
pre nevo dabbat khast 
ta dikka oppre palla 
khev dretakklanet.

Mander jurar bedeske dud 
tjakkes riggra miro goschvalopa 
te suna ta prinssja 
te mander nii konkar kaj 
ta aschar jekk aschter sass asjter 
dova baroa dre sarstileske kammora.

Fridfullt
Så lugnt och fridfullt
och vilsamt det är
att ligga i ladan
på nyslaget hö
och skåda upp
mot springa i tak.

Jag såg stjärnors ljus
som stämde mitt sinn
att få drömma och känna
att jag nu finns till och
vara en del av det stora
i evighetens rum.

Författare Urban Ståhle



Vinatta hunkar fest sass ratan





En fars berättelse

Jag heter Birger Rosengren. Jag är mycket stolt över att min dotter har fått äran att göra denna 
romanibok, som jag hoppas skall betyda mycket för vårt folk. Jag har ytterligare tre döttrar 
och tre söner. Jag har även en fjärde son som tyvärr har gått bort ifrån oss, frid över hans 
minne! När jag växte upp hos min farmor och farfar var det annorlunda mot hur det är idag 
att växa upp som resande, eller som vi själva kallar oss ”dinglare”. Det var annorlunda på 
både gott och ont och på många olika sätt. 

Hemma hos farfar och farmor, eller Herdinius Rosengren och Selma Lindgren som var deras 
namn, hände det saker hela tiden, folk kom och gick hela dagarna och man drack kaffe och åt 
mat och en del övernattade, andra inte. En tanke som slagit mig som vuxen är, att det aldrig 
var några ”buroar” (icke-resande) som hälsade på oss, mer än när skolan eller som det då hette 
barnavårdsnämnden kom för att kontrollera oss. Annars var det mest den egna gruppen man 
umgicks med och det blev lite kluvet för oss barn. På morgonen skulle man till skolan och inte-
greras med ”burobarnen” och man hade bara ”burolärare”. Man kände sig väldigt vilsen och 
utanförskapet gjorde sig påmint så gott som varje dag. Och varje dag fick man höra, att man 
var ”en tattarunge” som alla skulle passa sig för och som ingen ville leka med. 

När skolan var slut för dagen kändes det skönt att få komma hem till sin egen miljö igen, 
där man kände sig trygg och lugn. Jag minns att de vuxna alltid satt och pratade, ofta satt 
männen i ett hörn och kvinnorna i ett annat. Vi pojkar satt så osynliga vi kunde vid männen, 
för att kunna ta del av deras berättelser som kunde handla om allt från affärer och nyheter till 
gamla minnen. När jag tänker tillbaka på detta idag så förstår jag, att detta var en slags utbild-
ning i vårt språk och i vår kultur som vi barn fick och som vi menar att våra barn ska ha rätt 
till även idag. 

Jag älskade att sitta och lyssna på farfar när han vitt och brett berättade om det som han 
hade varit med om i livet, både sorgsna och lyckliga händelser. För att inte tala om den glädje 
han spred omkring sig när han berättade om de goda affärer han hade lyckats med! Extra stolt 
var han när han berättade om hästköp och hästbyten och om vilka knep han använt sig av. 

Åren gick och jag kom mer och mer in i samhället och jag fick ”burokamrater” som jag 
tyckte bra om. Nu stod jag helt plötsligt och kände mig lite vilsen på ett annat sätt! - Varje år 
när det var dags för skolavslutningen stod farfar och farmor med bilen och husvagnen på gatan 
och lärarna hann knappt säga ”Sommarlov” innan vi var på väg. Som tonåring med många 
kamrater kändes det inte alls lika roligt att lämna stan, som det var när man var riktigt liten. 
Men sommarresorna innebar också en annan, ”ny skola”. Vi slog läger i olika städer och plat-
ser runt om i Sverige och jag fick lära mig hur man försörjer sig på försäljning och hantverk. 

Fast sen blev det så igen att ju äldre man blev desto mindre och mindre tog det emot att åka 
ut när sommarn kom. Man visste att när man kom ut på campingarna, så träffade man alltid 
massor av dinglare där och vi dinglarbarn och ungdomar hade roligt tillsammans. Somrarna 
gick otroligt fort och det var lika sorgligt för oss allihop, när vi var tvungna att vända hem till 
skolan igen. 

En fars berättelse58



Skolan var man tvungen att sköta, annars fick hela familjen problem med myndigheterna 
och det var man mycket rädd för. Samtidigt menade de äldre att om vi utbildade oss, så skulle 
vi få det bättre i livet än vad dom hade det. 

Den värme jag kände hemma hos min farmor och farfar kommer jag aldrig att glömma, ej 
heller den trygghet och glädje jag kände där, fast vi bodde omodernt och många personer i ett 
rum och kök. Allt som jag lärt mig där, har jag försökt lära mina barn, och lite tror jag nog 
att jag har lyckats med, när jag ser mina barn engagera sig i sådana saker som denna bok och 
i andra romska frågor. Då får jag förhoppningar om att med våra insatser och med samhällets 
hjälp kommer dinglarkulturen och vårt språk att leva vidare.

But bahi ta but loshipa sass romanoa. 

Birger Rosengren



Minigrammatik60

 Minigrammatik

Personliga och demonstrativa pronomen
Här har vi tagit med några vanliga former av personliga och demonstrativa pronomen. 
Alla former används inte helt likt av alla talare och det finns också former som inte är 
med här; variationen är stor när det gäller pronomen. 

Substantiv
Substantivens böjning i genitiv – När något hör till något eller någon.

jag, mig miro, miron, mander min miros, mirons, manders;  
   mi (efterställt ex. deja mi,  
   'mor min')

du, dig diro, diron din diros, dirons

han, honom lo, lester hans los, lesters

hon, henne li hennes lis

den, det lester dess lesters

vi, oss vossas, vorsnos vår vossas, männgos

ni, er essnos, ersnos er essnos, ersnos

de, dem lender deras lenders

den, det; den  kava; kavva  kavas; kavvas 
här, det här; här

den, det; den  dova, dolle  dovas 
här, det här; där

Natalies mamma Natalies dejj 

Pojkens cykel Romanotjavons stanasjare

Adjektiv
Exempel på adjektivböjning.

(doj) baron tjejen den stora flickan

(doj) barona tjejena de stora flickorna



baro stor baroare större baroast störst

tikkno liten tikknoare mindre tikknoast minst

buno modig bunare modigare bunast modigast

Prepositioner och andra ”småord” (slutna ordklasser)

att te konj/partikel

av, bakom, efter asjter prep

borta bortri adv

från fann prep

för, eftersom for prep/konj

hemma kere adv

här, hit ninna, ninga adv

i, (på) an; ando prep

in, inne andre; dre, dri adv

nej; inte; ingen etc. tji interj; adv; pron

ja, javisst ehe interj

med ninna, ninga prep/adv

ner, nere tele adv

nu ninna, ninga adv

när harr, karna konj

och ta konj

på pre; (an, ando) prep

som, såsom tjakke adv

till to prep

tillbaka, kvar pala adv

under tella prep

upp, uppe appre; uppre adv

ut, ute vri adv

vad so pron

över preall prep
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Verb
Böjning i tempus (tidsformer).

Miro assjar Jag är 
Miro hunkar Jag är, jag ska

Miro tradar Jag åker

Miro assjade Jag var 
Miro hunkade Jag var 

Miro tradade Jag åkte

Miro hunkar te Jag kommer att vara/blir

Miro hunkar te tradra Jag ska åka

Miro tji assjar losjano Jag är inte lycklig

Miro tji assjade losjano Jag var inte lycklig

Miro tji hunkar te lissjano Jag ska inte bli lycklig

Nutid – 
presens

Dåtid – 
imperfekt

Framtid – 
futurum

Negation

Ordkunskap
Ett bra sätt att öva in ”nya” ord är att göra egna tematiska ordlistor. Nedan finns ett 
exempel på sådant som finns i ett rum. De här orden är hämtade från ordlistorna i 
denna bok. Vid en sådan listning kan du kanske fylla på med flera varianter av orden 
(synonymer). Eller så känner kanske du till ord som inte finns i denna bok. Vi hittade 
exempelvis inget romaniord för tak. Känner du till något sådant ord?

vägg vanta, vantan

golv puan; puvan

tak

dörr budd, budden; buda

fönster glanan, glananen; valing

stol stammlo, stammlon

bord tafflan, tafflanet

soffa, säng bissa, bissan; littra, littran och voddro, voddron

kudde, bolster bolvina, bolvinan; färnisa, färnisan

filt, täcke isle, islen

lakan, även tygstycke plakta, plaktan

matta ryssno, ryssnon

lampa bommal, bommalin; sikkrepa

tavla makling, maklingen

 



Romsk-svensk
ordlista
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A

agrar börjar
an; ando i, på
andre; dre, dri in, inne
anger, angern kål
angersjero, angersjerot kålhuvud
appre; uppre upp, uppe
aro, arot ägg
asjar; assjar  är
asjter av, efter, bakom
avar kommer

B

babb, babbet skägg
bakkro, bakkrot får, lamm
bal, balet hår
ballvass, ballvasset fläsk, skinka
balo, balon gris, svin
bannika, bannikan pannkaka
baro stor
bast, bastet år
bekknar säljer
bellka, bellkan ekorre
belsing, belsingen mage
belven kväll(en)
bessjar sitter
bissa, bissan soffa, säng
biståkk, biståkken; bistokk, bistokken stövel
bjussar heter
blavno blå
bliddrar blir
boddrar; buddrar bor, lever
bolvina, bolvinan kudde
bommali, bommalin lampa
bortri  borta
botar; båttar betar
brasjano kall
brasjar frysa
brialt, brialten gröt
brissjar regnar
brol, broln potatis
budd, budden; buda, buddan dörr



bula, bulan bak, rumpa
bullo, bullon björn
buno  modig
buro, buron bonde, icke romsk man
buroker, burokeren; burokeret  bondgård
butt, buti, but  mycket
båbb, båbben; bobb, bobben  böna
båjaskiro, båjaskiron istadig häst
bölo, bölon tjur, oxe

C

chib, chiben; chibet tunga, språk

D

dad, daden far, pappa
dadeskedad, dadeskedaden farfar
dadeskedejj, dadeskedejjen farmor
dadeskepral, dadeskepralen farbror
dado, dadon farbror, morbror
dakkri, dakkrin mor
dakkridad, dakkridaden morfar
dakkridejj, dakkridejjen mormor
dan, danen; danj, danjen tand
dar rädd
dejj, dejja, dejjan mamma
dikkar ser
dikklo, dikklon huvudduk, sjalett
dikkrar tycker om, älskar
diro du
dives, dive; divus dag
doj där
dokkar ger
dolle den, det
dova de, dom
drabblar; drabbrar läser
drabbrika, drabbrikan tidning
dre; dri; andre in, inne
dromm, drommen väg
dukkalo sjuk
dummaskiro, dummaskiron väst
dummo, dummon rygg
dänkar tänker
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E

ehe ja, javisst
essno, ersnos ni

F

fakkrar arbetar, jobbar
falattj, falattjn; falattjen vante
fann från
fenister, fenisteret, glas (material, t.ex. fönsterglas)
flussa, flussan bäck, å
forkki, forkkin gaffel
for eftersom
foro, foron stad
frekkar; puttjar  frågar
färnisa, färnisan kudde
förresa, förresan handske

G

gad, gaden; gadet skjorta
gaja, gajan icke romsk kvinna
gijar sjunger
glanan, glanan; glanat fönster
glas, glaset glas
glindar, glindan; glindat spegel
goj, gojen korv
golar skriker
goning, goningen säck
grassjni, grassjnin sto
grast, grasten hingst
grej, grejen häst
grejanglo, grejanglon selkrok
grejparepa, grejparepat hästbyte
grillo, grillon grill
groffa, groffan gryta
grässjo, grässjon djur
gullepa, gullepat socker
gullotoj, gullotojen sötsaker, godis
gullotudd, gullotudden mjölk, sötmjölk
gulo  gul
gurmi, gurmin ko
gustring, gustringen finger; ring
gårrno, gårrnon ål
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H

haning, haningen brunn
hannal, hannalen borst, kvast
harr när
hoffser, hoffserna byxor
honkar; hunkar är
huba, huban mössa
hunkar te kommer att
häril, härilen ärta
härma grå
härtta, härttan; hätta, hättan spis, ugn

I

isar, isarna kläder, klädsel, dräkt
ising, isingen klänning
isle, isel, islen filt, täcke

J

jakk, jakket öga
jar går, promenerar
jelänk, jelänken; jälenket remtyg
jimmernutta, jimmernuttan skinntröja
jinn, jinnepa siffra
jinnar räkna
jiv, jiven; jivet snö
jona, jonat sprit, brännvin
jukklo, jukklon hund
juver, juvern lus

K

kab, kaben mat
kakkav, kakkavan kaffepanna
kakkaven, kakkavenen panna
kakkni, kakknin höna
kalo svart
kalon, kalonen kalv
kam, kammen sol
kambana, kambanan klocka, ur
kamli kär, älskad
kammar har
kangaria, kangarian kyrka
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kar äter
karna när
kas, kasen lus
kasing, kasingen ost
kass, kasset; kassen hö
kassplakta, kassplaktan; -plaktat höskynke
kassvassjte, kassvasstjen; -vasstjet hötapp
kastrilja, kastriljan  kastrull
kattjar bränner, eldar
kavring, kavringen mat
kavva; kava den, det
kellar  dansar
ker, keret gård, hem, hus
kerar gör
kere hemma
kill, killet smör
killgås, killgåsen smörgås
kirak, kiraken sko, känga
kirall, kirallen ost
kirrar gör
klensko, klenskon träsko
klir rider
klising, klisingen nyckel
korba, korban korg
kretinsa, kretinsat; kretinsen förkläde
kromma, kromman ko
kuro, kuron; kurot föl
kutti  litet
kålliva, kållivan strumpa
kärja; kerrja elak; ful

L

ladikk, ladikken toffel, sandal
laffa, laffan lada
lakk arg
lattjo bra, snäll, rolig
lav, lavet ord
ledika, ledikan väska
lender  de
ler tar, griper, får
lester den, det
li hon
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libra, libran plånbok
lill, lillet papper, betyg
littra, littran soffa, säng
lo han
lolo röd
lolomuroa, lolomuroat lingon
lond, londet salt
losjano glad, lycklig
lover, loverna pengar
lunsar hör
långgast, långagasten havre
lånn, lånnet salt

M

makling, maklingen tavla
markli, marklin kaka, tårta
maro, marot bröd
marpina, marpinan grimma
mass, masset kött
masskra, masskran katt
matti, mattin sto, märr
mattjar fiskar
mattjo, mattjon fisk
men, menen hals
mengar arbetar, jobbar
minka, minkan klocka, ur
miro jag
mojj, mojjen mun
mollar kostar
montra, montran månad
mular dör
muroa, muroan bär, även lingon
mussing, mussingen arm
musta, mustat kaffe
mustabåbb, mustabåbben kaffeböna
mustabädd, mustabädden kopp
mustatjärvare, mustatjärvaren kaffekokare

N

narta, nartan familj
nasika, nasikan näsa
nassjar springer
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nata, natan släkt
nevo ny
niljal, niljalen  vår, sommar
ninga; ninna nu, här, hit, med m.m.
nitja, nitjan  åker, äng, fält
nukko, nukkot barn
nutta, nuttan kofta, tröja
nägglo, nägglon igelkott

O

okto åtta

P

pabb, pabbet äpple
pala tillbaka, kvar
pampusji, pampusjin sko
pandrar stänger, låser
pani, panit vatten
pannelika, pannelikan panna
pappni, pappnin gås
pattjar tror
pava, pavan flaska
penja, penjan syster
pennar säger
perno vit
pettlo, pettlon hästsko
pikko, pikkon axel, skuldra, rygg
pilla, pillan mössa
piro, piron ben
pirsling, pirslingen fot
plakta, plaktan; plaktat lakan, tygskynke
plastra, plastran jacka, kappa
poria, porian hästsvans
pral, pralen bror
pre på
preall över
prejsar betalar
puan, puanit golv
puro, puron gammal man, icke romsk
purom, puromen lök
pussjemoll, pussjemollen loppa
puttjar; frekkar frågar
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puvan, puvanet golv
påssta, påsstan blomma

R

ragustar trollar
rakkli, rakklin icke romsk flicka
rakklo, rakklon icke romsk pojke
rakkrar talar, pratar
ramsa, ramsan kjol, klänning
randar skriver
rassjo, rassjon präst
ratti, rattin natt
rattlar  regnar
rattlepa, rattlepat; rattepan regn
rekkla, rekklan jacka, kappa, rock
reppani, reppanin kålrot, rotfrukt, rova
riggar drar
rinta, rintan bröst
roj, rojen sked
rubbmåfti, rubbmåftin snusdosa av silver
rukk, rukket träd
ruv, ruven varg
ryssno, ryssnon matta

S

salvari, salvarisen; savalis betsel
sambuna, sambunan pipa
sapp, sappen orm
sarga, sargan; sargat hästtäcke
sass, sas all, allt, alla, hela
sassja, sassjan kjol
sasta   svag
setålka, setålkan; setålkat bogträ (på sele)
sia, siat hjärta
sikkrepa, sikkrepan lampa
simlo, simlon mask
sinja, sinjan; sinjat sele
siro, siron; sirot  sjö, hav
sjero, sjerot; sjeron huvud
sjunnlo, sjunnlot öra
skingrad grej vallack



skonja, skonjan sko
skräjdo, skräjdon; skräjdot kanin, hare
smeltina, smeltinan grädde
so vad
soralo stark
spekkrar spelar
stammlo, stammlon stol
stanasjare cykel
stanassjar cyklar
stanja, stanjan; stanjat stall
stardia, stardian hatt
steddar står
stikkling, stikklingen strumpa
stilar tystar, lugnar
stillo, stillot fängelse
strata, stratan gata
strekkling, strekklingen strumpa
stråtar tar, griper, får
stärnus, stärnusen  katt
sumni, sumnin soppa, välling
sutar sover
svadd, svaddet päron
sällivani, sällivanin sill

T

ta och
tabbermang, tabbermangen tändsticka
tafflan, tafflanet bord
tattro varm
tav, taven telefon
tavar ringer, telefonerar
teejsa morgon(en)
tele ner, nere
tella under
tellahoffser, tellahoffserna underbyxor
tellanutta, tellanuttan undertröja
tikkno liten
tirakk, tirakken sko, känga
tjakke som, såsom
tjakksjero, tjakksjerot kålhuvud
tjej, tjejen flicka (romsk)
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tji nej, inte, ingen, inget, inga
tji dukklo  frisk
tji soralo  svag
tjinn, tjinnen; tjinnet ärr
tjinnar köper
tjinnepa, tjinnepan marknad
tjirklo, tjirklon fågel (även kanin)
tjiro, tjiron tid
tjon månad
tjukkni, tjukknia; tjukknin piska
tjuro, tjuron kniv
tjutto, tjutton  bröst
tjyllano kall
tjärmo, tjärmon mask
tjärvar; tjervar; kärvar; kervar kokar (lagar) mat
tjökklan, tjökklanet kök
to till
tradrar; tradar åker, kör, reser
trassj rädd
trissar träffar
tromannikk, tromanikken käpp
truppo, truppon kropp
tudd mjölk, sötmjölk
tugalo  ledsen
tämm, tämmen land, bygd, trakt
tärno, terno ung

U

uppre; appre upp, uppe

V

valijakker, valijakkerna glasögon
valing, valingen fönster
vanta, vantan vägg
varo, varot mjöl
vassjt, vassjten hand
vassjtdikklo, vassjtdikklon handduk
vinatta, vinattan jul
voddro, voddron soffa, säng
vorrdina, vorrdinan husvagn
vorsnos; vossas vi



vri ut, ute, 
vrialt, vrialten gröt
vrissjar regnar
vurdo, vurdon vagn
våddring, våddringen bil
väjsta, väjstan kniv
välltrar; voltrar; vantrar vill, önskar
värri, värrin färg
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A

all, allt, alla, hela sass; sas
arbetar, jobbar fakkrar;  mengar
arg lakk
arm mussing, mussingen
av, efter asjter
axel, skuldra, rygg pikko, pikkon

B

bak, rumpa bula, -n
barn nukko, nukkot
ben piro, piron; pirot
betalar prejsar
beta bottar; båttar
betsel salvari, salvaririsen; savalis
betyg, papper lill, lillet 
bil våddring, våddringen 
björn bullo, bullon
blir bliddrar
blomma påssta, påsstan
blå blavno
bo buddra
bogträ (på sele) setålka, setålkan; setålkat; 
  setolka
bondgård buroker, burokeren, burokeret
bor, lever boddrar
bord tafflan, tafflanet
borst, kvas hannal, hannalen
borta bortri
bra, snäll, rolig lattjo
bror pral, pralen
brunn haning, haningen
bränner, eldar kattjar
bröd maro, marot
bröst rinta, rintan; tjutto, tjutton; tjuttot 
byxor hoffser, hoffserna
bäck, å flussa, flussan
bär; lingon muroa, muroan
böna bobb, bobben; båbb, bobben
börjar agrar
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C

cykel stanasjare, stanasjaren
cyklar stanassjar

D

dag dives; dive
dansar kellar
de, dom lender
den, det lester
djur grässjo, grässjon
drar riggar
du diro
där, det doj
dör mular
dörr budd, -en; buda, -n, -ar, -rna

E

ekorre bellka, bellkan
elak; ful kärrja, kerrja

F

familj narta, nartan
far, pappa dad, daden
farbror dadeskepral, dadeskepralen
morbror dakkripral
farfar dadeskedad, dadeskedaden
farmor dadeskedeij, dadeskedeijen
farbror, morbror dado
filt, täcke isle, isel, islen
finger; ring gustring, gustringen
fisk mattjo, mattjon
fiskar mattjar
flaska pava, pavan
flicka, romsk tjej, tjejen
flicka, icke romsk rakkli, rakklin
fläsk, skinka ballvass, ballvasset
fot pirsling, pirslingen
frisk tji dukklo
fryser brasjar
frågar frekkar, puttjar
från fann
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ful kärrja, kerrja
fågel tjirklo, tjirklon 
får; tar emot ler
får, lamm (även get) bakkro, bakkrot
fält nittja, nittjan; nitja
fängelse stillo, stillot
föl kuro, kuron, kurot
fönster glana, glanan, glanat; valing
förkläde kretinsa; kretinsat; kretinsan

G

gaffel forkki, forkkin
gammal purano; purono
gata strata, stratan
ger dokkar
glad, lycklig losjano
glas, (glasmaterial) fenister, fenisteret; fenisteren
glas glas, glaset
glasögon valijakket, valijakkerna
golv puan, puanet; puvan
grill grillo, grillon
grimma marpina, marpinan
griper ler
gris, svin balo, balon
gryta groffa, groffan
grå härma
grädde smeltina, smeltinan
gröt brialt, brialten; vrialt
gul gulo
går, promenerar jar
gård, hem, hus kere, keret
gås pappni, pappnin
gör kerar; kirrar

H

hals men, menen
han lo, lester
hand vassjt, vassjten
handduk vassjdikklo, vassjtdikklon
handske förresa, förresan
har kammar
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hare skräjdo, skräjdon
hatt stardia, stardian
havre långgast, långgasten
hela; all, allt alla sass; sas
hemma kere
heter bjussar
hingst grast, grasten
hjärta sia, siat
hon li
hund jukklo, jukklon
hus ker, keret
huvud sjero, sjerot
huvudduk, sjalett dikklo, dikklon
hår bal, balet
här, hit ninna, ninga
häst grej, grejen
hästbyte grejparepa, grejparepat
hästsko pettlo, pettlon
hästsvans poria, porian
hästtäcke sarga, sargan, sargat
hö kass, kasset
höna kakkni, kakknin
hör lunsar
höskynke kassplakta, kassplaktan
hötapp kassvassjte, kassvassjten

I

i, på an; ando
igelkott nägglo, nägglon
in, inne andre; dre, dri
ingen, inget, inga tji
istadig häst båjaskiro, båjaskiron
inte tji

J

ja, javisst ehe
jacka, kappa plastra, plastran; rekkla
jag miro
jobbar mengar; fakkrar
jul vinatta, vinattan



K

kaffe musta, mustat
kaffeböna mustabåbb, mustabåbben
kaffekokare mustatjärvare, mustatjärvaren
kaffepanna kakkaven, kakkavenen
kaka, tårta markli, marklin
kall brasjano; tjyllano
kalv kalon, kalonon
kanin, hare skräjdo, skräjdon
kappa, jacka plastra, plastran; rekkla
kastrull kastrilja, kastriljan
katt masskra, masskran; stärnus
kjol sassja
kjol, klänning ramsa, ramsan; ising
klocka, ur kambana, kambanan; minka
kläder, klädsel, dräkt isar; isingar
klänning ramsa, ramsan; ising
kniv tjuro, tjuron; väjsta
ko gurmi, gurmin; kromma
kofta, tröja nutta, nuttan
kokar (lagar) mat tjärvar, tjervar, kärvar, kervar
kommer avar
kommer att hunkar te
kopp mustabädd, mustabädden
korg korba, korban
korv goj, gojen
kostar mollar
kropp truppo, truppon
kudde bolvina, bolvinan; färnisa, färnisan
kvar pala
kväll(en) belven
kyrka kangaria, kangarian
kål anger, angern
kålhuvud angersjero, angersjerot, -n; tjakksjero, -t
kålrot, rotfrukt, rova reppani, reppanin
käpp tromannik, tromannikken
kär, älskad kamli
kök tjökklan, tjökklanet
köper tjinnar
kött mass, masset
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L

lada laffa, laffan
lakan, tygskynke plakta, plaktan, plaktanet
lampa bommali, -n; sikkrepa
land, bygd, trakt tämm, tämmen
ledsen tugalo
lingon lolomuroa, lolomuroat
liten tikkno
litet kutti
loppa pussjemoll, pussjemollen
lugnar stilar
lus juver, juvern; kas
lycklig, glad losjano
låser pandrar
läser drabblar, drabbrar
lök porom, puromen

M

mage belsing, belsingen
mamma dejj, dejjan
man, icke rom buro, buron
marknad tjinnepa, tjinnepan
mask simlo, simlon; tjärmo
mat kab, kaben; kavring
matta ryssno, ryssnon
mjöl varot, varot
mjölk, sötmjölk tudd; gullotudd
modig buno
mor dakkri, dakkrin
morfar dakkridad, dakkridaden
morgon teijsa; teessja
mormor dakkrideij, dakkrideijen
mun mojj, mojjen
mycket butt; but, buti
månad montra, montran; tjon
märr matti, mattin; grassjni, grassjnin
mössa pilla, pillan; huba

N

natt ratti, rattin
nej, inte, ingen, inget, inga tji
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ner, nere tele
ni essnos; ersnos
nu, hit, här, med ninga; ninna
ny nevo
nyckel klising, klisingen
när harr; karna
näsa nasika, nasikan

O

och ta
ord lav, lavet
orm sapp, sappen
ost kasing, kasingen; kirall, kirallen

P

panna pannelika, pannelikan; kakkaven
pannkaka bannika, bannikkan
papper, betyg lill, lillet
pengar lover, loverna; lill
pipa sambuna, sambunan
piska, verb tjukkni, tjuknia, tjukknin
plånbok libra, libran
pojke, romsk tjavo, tjavon
pojke, icke romsk rakklo, rakklon
potatis brol, brolin
pratar rakkrar
präst rassjo, rassjon
på pre
päron svadd, svaddet

R

regn rattlepa, rattlepan; brissja
regnar brissjar; rattlar, vrissjar
remtyg jelänk, jelänken, jelänket
rider klir
rock rekkla, rekklan; plastra
rolig lattjo
rotfrukt reppani, reppaning
rova reppani, reppanin
rygg dummo, dummon; pikko
rädd dar; trassj

Svensk-romsk ordlista82



räknar jinnar
röd lolo; värri

S

salt lond, londet; lånn
sandal ladikk, ladikken
sele sinja, sinjan, sinjat
selkrok grejanglo, grejanglon
ser dikkrar
siffra jinn, jinnepa
sill sällivani, sällivanin
sitter bessjar
sjuk dukkalo
sjunger gijar
sjö, hav siro, siron, sirot
sked roj, rojen
skinntröja jimmernutta, jimmernuttan
skjorta gad, gaden, dadet
sko pampusji, pampusjin; skonja
sko, känga kirak, kiraken; tirakk
skriker golar
skriver randar; randrar
skägg babb, babbet
släkt nata, natan
smeknamn sjaronav
smör kill, killet
smörgås killgås, killgåsen
snusdosa av silver rubbmåfti, rubbmåftin
snäll lattjo
snö jiv, jiven, jivet
socker gullepa, gullepat
soffa, säng, bissa, bissan; littra, littran
sol kam, kammen
som tjakke
sommar niljal, niljalen
soppa, välling sumni, sumnin
sover sutar; domnar
spegel glinda, glindan, glindat
spelar spekkrar
spis, ugn härtta, härttan; hätta
springer nassjar
sprit, brännvin jona, jonat
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stad foro, foron
stall stanja, stanjan, stanjat
stark soralo
sto grassjni, grassjnin
sto, märr matti, mattin; grassjni, grassjnin
stol stammlo, stammlon
stor, stora baro, baroa, barona
strumpa kålliva, kållivan; strekkling, stikkling
står steddar
stänger, låser pandrar
stövel bistokk, -en; biståkk, -en
svag sasta; tji soralo
svart kalo
syster penja, penjan
säck goning, goningen
säger pennar; pukkar
säljer bekknar
säng bissa, bissan; voddro
sötsaker, godis gullotoj, gullotojen

T

talar, pratar rakkrar
tand dan, danen; danj, danjen
tar, griper, får ler; stråtar
tavla makling, maklingen
telefon tav, taven
tid tjiro, tjiron
tidning drabbrika, drabbrikan
till to
tillbaka, kvar pala
tjur, oxe bölo, bölon
toffel, sandal ladikk, ladikken
trollar ragustar
tror pattjar
träd rukk, rukket
träsko klensko, klenskon
tunga, språk chib, chiben; chibet
tycker om, älskar dikkrar
tygskynke, tygstycke plakta, plaktan, plaktanet
tystar, lugnar stilar
tårta,kaka markli, marklin
tändsticka tabbermang, tabbermangen
tänka, tänker dänka, dänkar
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U

under tella
underbyxor tellahoffser
undertröja tellanutta, tellanuttan
ung tärno, terno
upp, uppe appre; uppre
ute vri

V

vad, hur so
vagn vurdo
vallack skingrad grej
vante falattj, falattjen 
varg ruv, ruven
varm tattro
vatten pani, panit
vi vossas; vorsnos
vill, önskar välltrar; voltrar; vantrar
vit perno
vår, (årstid) nevoniljal, nevoniljalen
väg dromm, drommen
vägg vanta, vantan
väska ledika, ledikan
väst dummaskiro, dummaskiron

Å

åker, kör, reser tradrar; tradar
åker, äng, fält nittja, nittjan; nitja
ål gårrno, gårrnon
år bast, bastet; basjt, basjtet

Ä

ägg aro, arot
äng nittja, nittjan; nitja
äpple pabb, pabbet
är hunkar, honkar; assjar
ärr tjinn, tjinnen; tjinnet
ärta häril, härilen
äter kar
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Ö

öga jakk, jakket
öra sjunnlo, sjunnlot
över preall
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Djelem, djelem
Djelem, djelem, lungone dromensa
maladilem bakhtale Romensa
Djelem, djelem, lungone dromensa
maladilem bakhtale Romensa
Ai Romale, Ai Chavale

Ai Romale, katar tumen aven
le tserensa bakhale dromensa?
Vi man sas ek bari familiya
Tai mudardya la e Kali Legiya
Ai Romale, Ai Chavale

Aven mansa sa lumniake Roma
Kai putraile le Romane droma
Ake vryma, ushti Rom akana
Ame khutasa mishto kai kerasa!
Ai Romale, Ai Chavale

Zarko Jovanovic skrev denna sång 1969 på sin romska varietet. Melodin 
bygger på en traditionell romsk kärlekssång. Sången antogs som romernas 
nationella hymn på den första romska världskongressen i London 8 april 
1971.  

Tolkning till svenska av Gunilla Lundgren.

Sången finns numera i olika språkversioner och med skilda stavningar. 
Här återger vi den utifrån den version som finns i antologin Bi kheresko bi 
limoresko – Utan hus utan grav, Wahlström & Widstrand 2002 samt versioner 
som finns på webbsidan http://www.romani.org. Ännu så länge finns den 
inte i en resanderomsk version.

Jag har vandrat
Vart än min vandring mig på jorden bär
möter jag lyckliga romer där
Vart än min vandring mig på jorden bär 
möter jag lyckliga romer där
Oh Romale, Oh mitt folk

Hur kom ni hit, oh, säg hur gick det till
med era tält på lyckliga vägar?
Ack även jag har haft stor familj
men den försvann i utrotningsläger
Oh Romale, Oh mitt folk

Kom alla romer, nu framåt vi går
vägen till framtiden vidöppen står
Kom alla romer nu i samlad grupp
Nu är det dags, nu reser vi oss upp!
Oh Romale, Oh mitt folk 




