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Forord

Nordens sprog med rødder og fødder er et fællesnordisk lærebogs-
projekt. I år 2000 tog Nordisk Ministerråds sprogpolitiske reference-
gruppe initiativ til udarbejdelsen af en nordisk sproghistorie hen-
vendt til gymnasielever. Projektet blev gennemført i samarbejde
med nordspråk, en sammenslutning af nordiske modersmåls-
lærere og lærere der underviser i et nordisk sprog som fremmed-
sprog. Steen Svava Olsen blev tilknyttet som projektleder, mens
den endelige redaktion blev overdraget til Iben Stampe Sletten. 

Nordens Sprogråd* vil gerne takke nordspråk for samarbejdet
og vil særlig takke Iben Stampe Sletten for en overordentlig stor og
helt afgørende indsats i projektets sidste fase.

Med dette udgivelsesprojekt er det hensigten at styrke især unge
menneskers refleksion over sprogets betydning og at øge bevidst-
heden om at der i Norden findes et særligt sprogligt og kulturelt
fællesskab betinget af historiske og politiske forhold. Målet er at
styrke interessen både for det fællesnordiske perspektiv og for den
sproglige side af modersmålsundervisningen.

* Nordens Sprogråd opstod 1. januar 2004 til erstatning af Nordisk Ministerråds sprog-
politiske referencegruppe og Nordisk Sprogråd. 
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Nordens sprog med rødder og fødder udgives på svensk, norsk, dansk,
færøsk og islandsk som undervisningsbog til gymnasiet i alle de nor-
diske lande – og er desuden tilgængelig på internettet via Nordisk
Ministerråds netportal: www.nordskol.org. Her ligger endvidere et
omfattende materiale af kortere diskuterende artikler på dansk,
svensk og norsk om f.eks. nordisk sprog og kultur, om dialekters
status i forskellige lande og om små sprogs stilling og fremtid i en
globaliseringstid. Netmaterialet kan man nemt få overblik over ved
at læse den nedenstående introduktion hvori de enkelte artikler
præsenteres. Dette materiale vil løbende kunne udvides med nye
artikler, opgaver osv.

Nordens Sprogråd håber at lærere på alle niveauer vil forstå at
udnytte både bogen og netmaterialet i en undervisning som kan
medvirke til at realisere det sprogfællesskab i hele Norden som
befolkningerne ønsker.

November 2004
for Nordens Sprogråd

Gu∂rún Kvaran
formand

Forord10
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IBEN STAMPE SLETTEN

Netudgaven af »Nordens sprog 
med rødder og fødder« 

Du kan få adgang til en udvidet version af Nordens sprog med rødder
og fødder via Nordisk Ministerråds netportal: www.nordskol.org. Net-
materialet består dels af bogens fire artikler (kapitel 2), dels af en
række sproghistoriske og sprogpolitiske artikler som er tematisk
grupperet i kapitlerne 3-7. 

I kapitel 3 vises det fra forskellige vinkler hvordan fortiden er til
stede i nutidens sprogbrug. Kapitel 4 handler om sammenhængen
mellem sprog og kulturel identitet. Kapitel 5 ser på brugen af dia-
lekter og deres status i dag, mens kapitel 6 diskuterer hvordan spro-
gene i Norden påvirkes af kontakten med engelsk. Endelig diskute-
res de nordiske sprogs fremtid i en globaliseringstid i kapitel 7.  

Nedenfor ses en oversigt over netudgaven af Nordens sprog med
rødder og fødder samt en kort præsentation af artiklernes indhold. 

Alle artikler i kapitel 2 er tilgængelige på islandsk,
færøsk, norsk, svensk og dansk, mens de kortere
artikler i kapitlerne 3-7 er skrevet på enten
svensk, norsk eller dansk. Der er således
rig mulighed for at læse fagtekster på alle
nordiske sprog i:

• Nor∂urlandamálin me∂ rótum og fótum
• Nor∂urlandamál vi∂ rótum og fótum
• Nordens språk med røtter og føtter
• Nordens språk med rötter och fötter
• Nordens sprog med rødder og fødder
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Iben Stampe Sletten12

Oversigt over netmaterialets opbygning

Forord af Nordens Sprogråd

Kapitel 1 Indledning Iben Stampe Sletten

Kapitel 2 Nordisk sproghistorie 

2a Nordiske sprog i fortid og nutid Arne Torp

2b Finsk Kajsa Häkkinen

2c Samiske sprog Mikael Svonni

2d Kalaallisut – grønlandsk Carl Christian Olsen

Kapitel 3 Nutidens rødder i fortiden

3a Om etymologi (dansk) Zakaris Hansen

3b Finskan frysbox för germanska ord (svensk) Birgitta Abrahamsson

3c Den danske tunge (dansk) Kristján Árnason

Kapitel 4 Det mangfoldige Norden 

4a Sidemål nå igjen – fy faen! (norsk) Gunnar Simonsen

4b På svenska i Finland (svensk) Birgitta Abrahamsson 

4c Minoritetsspråk i Norden (svensk) Marie-Louise Wentzel

4d De nordiske specialtegn (norsk) Arne Torp 

4e Vet du noe om navn i Norden? (norsk) Gunnar Simonsen

4f Den islandske navneskik (norsk) Ari Páll Kristinsson

Kapitel 5 Hver mand sit sprog – dialekter i dag

5a Får du tala ditt eget språk? (svensk) Marie-Louise Wentzel

5b Dialektar – ei historie om dei pene,

dei korrekte eller dei gale? (norsk) Gunnar Simonsen

5c Farvel til dialekterne i Danmark (dansk) Lisbeth Nyborg

5d Findes der dialekter på Færøerne? (dansk) Zakaris Hansen

5e Island – landet uden dialekter? (dansk) Kristján Árnason

Kapitel 6 Det engelske sprog – trussel eller ressource?

6a Om purismen (dansk) Kristján Árnason

6b Engelsk tur-retur (dansk) Lisbeth Nyborg

6c Om domænetab (dansk) Lisbeth Nyborg

6d Have a nice day, hörru! (svensk) Marie-Louise Wentzel

Kapitel 7 Sprog i bevægelse – men hvor går det hen?

7a Hvor går språket? (norsk) Gunnar Simonsen

7b Ord på väg (svensk) Marie-Louise Wentzel

7c Fra runer til sms (dansk) Lisbeth Nyborg

7d Globalsprog – nationalsprog – lokalsprog (dansk) Lisbeth Nyborg

7e Uddør de nordiske sprog? (dansk) Lisbeth Nyborg

1_DA(1-74) nordisk (tryk7)  23/06/05  14:12  Side 12



Præsentation af artikler

Nordisk sproghistorie (kapitel 2)

I udgivelsens vægtigste og mest omfangsrige artikel: »Nordiske
sprog i fortid og nutid« (afsnit 2a) gennemgås udviklingen fra et fæl-
les urnordisk ophav til de moderne nordiske sprog. Der fortælles
bl.a. om ligheder og opståede forskelle på områder som ordforråd,
orddannelse og grammatik og om tidligere påvirkninger fra bl.a.
latin og nedertysk. Desuden diskuteres det hvad to modeller for
sprogforandringsprocesser, stamtræsmodellen og bølgemodellen,
kan bruges til som sprogvidenskabeligt værktøj. 

Kapitel 2 rummer også de tre artikler: »Finsk« (afsnit 2b),
»Samiske sprog« (afsnit 2c) og »Kalaallisut – grønlandsk« (afsnit 2d)
der introducerer læseren til disse sprogs opbygning og historie og
opridser den sproglige situation i de lande hvor sprogene tales. 

Dette kapitel giver svar på spørgsmål som: Har alle folk i Nor-
den engang kunnet forstå hinanden uden videre? Hvornår og hvor-
dan forandrede det urnordiske sprog sig til de moderne sprog
islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor er finsk, samisk
og grønlandsk ikke nordiske sprog? 

Nutidens rødder i fortiden (kapitel 3)

Dernæst følger tre bidrag der fra forskellig vinkel viser hvordan for-
tiden er til stede i nutidens sprogbrug. 

Afsnit 3a. Først et afsnit om etymologi, dvs. videnskaben om
det enkelte ords historie. Etymologi står som ordhistorie i modsæt-
ning til den almene sproghistorie. Ordhistorie er kulturhistorie 
– som det bl.a. fremgår af de etymologiske forklaringer på ord som
ord, stakkel og ben, samt de nordiske landenavne. Sproghistorie er
både kulturhistorie og knyttet til staternes historie.

Afsnit 3b. I det næste afsnit vises det hvordan finsk fungerer som
en slags »fryseboks« for en række urnordiske ord der er indlånt i det
finske sprog for mere end 2000 år siden. Da finsk ikke har været
udsat for lydforandringer på samme måde som de nordiske sprog,
er låneordene mange gange bevaret i deres oprindelige form, blot
tilpasset den finske lydstruktur. 

Afsnit 3c. En af de store forskelle på nutiden og middelalderen
er at folk i hele området fra nordbobygderne på Grønland til Åland
og fra Nordnorge til Jylland efter alt at dømme har kunnet forstå
hinanden og haft en fælles norm i runesproget. I kapitlets sidste

Netudgaven af »Nordens sprog med rødder og fødder« 13
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afsnit gives en kort introduktion til »Den danske tunge«, som det
fællesnordiske kultursprog blev kaldt – og til de forfattere og tidlige
»sprogvidenskabsmænd« der brugte og udviklede dette sprog. 

Det mangfoldige Norden (kapitel 4)

Afsnit 4a. Der er næppe andre faktorer der har så stor betydning for
den kulturelle identitet som sproget. Udviklingen af et norsk skrift-
sprog var en manifestation af landets uafhængighed; men da det
ikke helt fortrængte det danske, har man i snart 120 år haft to
officielle skriftsprog, bokmål og nynorsk – i flere varianter. I kapit-
lets første afsnit »Sidemål nå igjen …« gives et historisk rids af den
særlige norske sprogsituation, og dens fremtid diskuteres. Er det
holdbart at elever skal eksamineres både i deres hovedmål og i side-
målet, når det rent lingvistisk er tvivlsomt at tale om to sprog? Og
kan opsplitningen tænkes at forstærke sociale forskelle? 

Afsnit 4b. I Finland er både finsk og svensk officielle sprog. Hvis
man ikke på stående fod ved hvilket sprog hhv. finlandssvenskere
og sverigefinner taler – og hvad forskellen er mellem finner og
finlændere – kan man blive klogere i afsnittet »På svenska i Fin-
land«. I dag er det ikke længere obligatorisk at gå til eksamen i beg-
ge sprog, men hvad sker der med tosprogetheden og med den nor-
diske samhørighed hvis svensk i stigende grad vælges fra? 

Afsnit 4c. Det følgende afsnit, »Minoritetsspråk i Norden«, bidra-
ger til billedet af sproglig mangfoldighed med en oversigt over de
sprog der er modersmål for dele af befolkningen i de nordiske lande
uden at være hverken hovedsprog, dialekter eller indvandrersprog.
At samisk og romani er beskyttet af den europæiske konvention om
regionale sprog og minoritetssprog fra 1998, er måske kendt af de
fleste, men det gælder faktisk også sproget hos f.eks. kväner i Norge,
tornedalsfinner i Sverige, tartarer og gammelrussere i Finland og det
tyske mindretal i Danmark. 

Afsnit 4d. Med et nordisk sprog som modersmål kan man bl.a.
blive opmærksom på sin sproglige egenart når man sender tekster
via et engelsksproget mail-program – og resultatet bliver en ufor-
ståelig »tegnsalat«. De fleste sprog der anvender det latinske alfabet,
har måttet supplere med specialtegn. I dette bidrag fortælles histo-
rien bag de eksotiske nordiske bogstaver: æ/ä, ø/ö, å, π og ∂. 

Et særligt fællesnordisk område er personnavne. Mange børn
får i dag navne med tusindårige rødder i Norden, men mange
andre bølger end den nordiske har gennem tiderne præget valget af

Iben Stampe Sletten14
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navne og deres udformning. Kapitlet afsluttes med to mindre bi-
drag om navnetraditionen i hhv. de nordiske lande generelt (afsnit 4e)
og den særlige tradition på Island (afsnit 4f).

Hver mand sit sprog – dialekter i dag (kapitel 5)

Hvis ikke Kalmarunionen var blevet opløst i 1500-tallet, ville vi
måske omtale svensk, norsk, dansk, færøsk og islandsk som skandi-
naviske dialekter! Men nu har hvert land sit selvstændige sprog – og
»dialekter« refererer til geografiske varianter inden for landegræn-
serne som f.eks. norrlandsk, bornholmsk eller jämtsk. 

Afsnit 5a. Om man forstår hinanden, afhænger ikke kun af sprog-
kundskaber, men i høj grad også af holdninger. Kapitlets første afsnit
giver et indblik i hvordan det står til med hensyn til tolerancen over
for dialekter i hhv. Finland, Sverige, Norge og Danmark. 

Afsnit 5b. I dag har brugen af dialekt højst forskellig status – og
derfor udbredelse – i de forskellige nordiske lande. Men mange fak-
torer kan påvirke den videre udvikling. Muligvis vil man som mod-
vægt til globaliseringen se en øget regionalisering, og kunne dialek-
ter så komme til at spille en anden rolle? I afsnittet »Dialektar – ei
historie om dei pene, dei korrekte eller dei gale?« diskuteres blandt
meget andet dialekternes plads i de offentlige medier og de nordiske
landes meget forskellige politik med hensyn til normering af tale-
sprog. Afsnittets mange spørgsmål kan fungere som afsæt for en
mængde sprogpolitiske diskussioner. 

Afsnit 5c. Polemisk udtrykker man ofte forholdet mellem rigs-
mål og dialekter på følgende måde: »Et sprog er en dialekt med en
hær og en flåde« (Max Weinreich). I afsnittet »Farvel til dialekterne 
i Danmark« beskrives situationen i Danmark, hvor rigsmålets »hær
og flåde« har været særlig stærk. Som talesprogvariant er det næs-
ten enerådende i det offentlige rum, mens dialekter overvejende
bruges i privatsfæren. Principielt mener de fleste der siger noget
om det, at det er en rigdom at beherske flere sprogvarianter; hvor-
for ser det så ikke ud til at gælde i praksis?

Afsnit 5d. Mens dialekter næsten er uddøde i Danmark, trives de
tilsyneladende fint i det langt mindre sprogsamfund Færøerne!
Måske fordi der frem til midten af 1800-tallet ikke fandtes et stan-
dardiseret skriftsprog hvori diverse dialekter blev samlet og udjæv-
net. Udtaleforskelle er generelt accepterede, men tolerancen gæl-
der ikke i samme grad variationer på det grammatiske og det lek-
sikalske område – som når en bestemt ordstamme har forskelligt

Netudgaven af »Nordens sprog med rødder og fødder« 15
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køn og derfor også bøjes forskelligt i syd og nord. Læs mere i afsnit-
tet: »Findes der dialekter på Færøerne?« 

Afsnit 5e. På Island er tendensen den at regionale udtaleforskelle
udjævnes. Uniformiteten er lidt af et mysterium, men skyldes
muligvis at de fonologiske forandringer siden middelalderen er så
små at man anvender stort set den samme ortografi for nutids-
islandsk som den oldislandske. Sagasproget fungerer på mange
måder som norm for det moderne talesprog, og den sproglige kon-
servatisme betyder at nye udtalevarianter ofte møder fordømmelse.
Læs mere i afsnittet: »Island – landet uden dialekter?«

Det engelske sprog – trussel eller ressource? (kapitel 6)

Sprogkontakten mellem de nordiske lande har gennem tiden været
af afgørende betydning for sprogenes udvikling – og ikke altid har
baggrunden været lige fredsommelig. I dag er det især kontakten
med engelsk der påkalder sig både negativ og positiv opmærksom-
hed, og som udløser mange diskussioner af mere eller mindre
puristisk tilsnit. 

Afsnit 6a. I kapitlets første afsnit gives en generel introduktion
til fænomenet purisme, dvs. bestræbelsen på at holde et sprog »rent«
ved at bruge og anbefale ordformer der opfattes som naturlige 
for sproget, mens andre varianter betragtes som »urene« og derfor
undgås og ofte fordømmes. Man kan således tale om purisme både
på det individuelle og et mere overordnet sprogpolitisk plan. I artik-
len diskuteres holdninger og praksis i det mindst puristiske land,
Danmark, og det mest puristiske, Island. 

Afsnit 6b. Tiderne skifter. I de nordiske sprog er importen af
engelske ord støt stigende og hænger især sammen med den ame-
rikanske økonomiske og politiske dominans efter Anden Verdens-
krig, men engang var det omvendt. Efter de danske og norske
vikingers indtrængen eksisterede oldnordisk og oldengelsk side om
side i flere hundrede år og blandedes efterhånden. Mange af de
mest almindelige ord i moderne engelsk stammer således fra sprog
der engang blev talt i det nuværende Tyskland, Danmark og Norge.
Det historiske forhold mellem engelsk og nordisk behandles i af-
snittet »Engelsk tur-retur«. 

Afsnit 6c. Det er altså ikke et nyt fænomen at man låner fra dem
der har magten, og dem man har brug for at kommunikere med –
noget andet er hvis et helt sprog erstattes med et andet! Indlånet 
af engelske og amerikanske ord inden for områder som medier,

Iben Stampe Sletten16
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handel og teknologi er i dag så massivt at nogle mener det helt kan
fortrænge nationalsproget. Afsnittet handler om dette domænetab.
Kan og skal man gribe ind? Et forbud mod at anven-
de engelsk er utænkeligt, og et påbud om at
anvende nationalsproget nyttesløst – men
hvad gør man så? 

Afsnit 6d. I alle de nordiske lande er
det de unge der er hovedimportører
når det gælder engelske og amerikan-
ske ord og udtryk. Mange opfatter sig
som nærmest tosprogede og har intet
imod at tilføre deres hjemlige tale-
sprog et internationalt touch ved at bruge
engelske termer. Men hvorfor er det nu
lige at det er smartere at shoppe end at gå i
butikker? Hvorfor lyder oversættelser af f.eks.
fast food komiske? Hvorfor skal man overhovedet
forholde sig til hvad big pack eller disc man hedder i flertal på dansk?
Afsnittet »Have a nice day, hörru!« har ikke svaret, men en del flere
spørgsmål og eksempler. 

Sprog i bevægelse – men hvor går det hen? (kapitel 7)

Afsnit 7a. Alle levende sprog er konstant i bevægelse. Talesproget
forandrer sig når folk møder hinanden, lytter, påvirkes og måske
ændrer deres sprogbrug en smule, og trods den konserverende
indflydelse fra ordbøger, sprognævn og lærere er også skriftsproget
under løbende forandring. Kan man styre denne udvikling? – og
hvorfor prøver man overhovedet på det? Kapitlets første afsnit rej-
ser spørgsmålet: »Hvor går språket?« og ser på de forskellige strate-
gier som de nordiske lande møder ændringerne med. 

Afsnit 7b. Sproget forandrer sig stadigt hurtigere, så ordbøger
bliver nemt utidssvarende. En betydning kan overføres fra ét om-
råde til et andet ligesom en bibetydning hurtigt kan skifte til at
være den dominerende. I informationssamfundet sker forandring-
erne i så højt et tempo at det ikke kun er de ældre generationer, der
kan have svært ved at følge med. I afsnittet »Ord på väg« gennem-
gås forskellige typer af betydningsskift og de forståelsesproblemer
de kan afstedkomme. 

Afsnit 7c. Sprogets historie omfatter ikke bare ordforrådets,
grammatikkens og udtalens udvikling gennem tiderne, men også

Netudgaven af »Nordens sprog med rødder og fødder« 17
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udviklingen af de materialer og metoder man har anvendt til frem-
stilling, lagring og formidling af sprog – under ét kaldet medier.
Afsnittet »Fra runer til sms« opridser den betydning som fremkom-
sten af nye medier har haft for det sproglige udtryks indhold, form
og funktion. Telegrafen, telefonen, radioen, fjernsynet, compute-
ren og mobiltelefonen har alle påvirket menneskers samværs- og
udtryksformer på overraskende måder. Ingen havde f.eks. kunnet
forudse hvad mobiltelefonen ville komme til at betyde for børne-
og ungdomskulturen – og pudsigt nok kan sms-sproget siges at
have en del til fælles med runeindskrifterne.

Afsnit 7d. I det følgende afsnit »Globalsprog – nationalsprog –
lokalsprog« rejses spørgsmålet: Hvordan vil det gå med de nordis-
ke sprog og internordisk forståelse i det 21. århundrede? Hidtil er
udviklingen i Norden gået i retning af sproglig differentiering, for
siden nordboernes fælles »danske tunge« har man af nationale og
politiske grunde lagt afstand til hinanden rent sprogligt. I dag med-
fører globaliseringen tilsyneladende en ensretning, med udbre-
delsen af engelsk som hele verdens sprog. Men billedet er ikke
entydigt. Indførelsen af engelsk som lingua franca forekommer lige
nu som et tab for det nordiske fællesskab, men kunne måske i
anden omgang betyde en demokratisering? Den dag ville islæn-
dinge, færinger, finner, grønlændere og samer der – med und-
tagelse af finlandssvenskerne – har været henvist til at deltage i 
fællesskabet på et fremmedsprog, i hvert fald være på lige fod 
med danskere, nordmænd og svenskere ... 

Afsnit 7e. Frygten for de nordiske sprogs fremtid retter sig især
mod den indflydelse det engelske sprog har fået som ungdoms-
sprog, forretningssprog og mediesprog, men de nordiske national-
sprog står – endnu? – ikke i akut fare for at uddø. Visse samiske
sprog er imidlertid allerede forsvundet, og verden over uddør sprog
og kulturer med en hast som aldrig før. Ifølge sprogforskeres bereg-
ninger vil halvdelen af verdens i alt 7300 kendte sprog være borte
om 100 år. I gennemsnit uddør der altså ét sprog hver tiende dag,
og med internettets indtog er truslen om sprogdød blevet endnu
større. At stille spørgsmålet »Uddør de nordiske sprog?«, som i 
dette afsnit, er derfor relevant. Det er de unges lyst og evne til – og
mulighed for – at tale sproget der afgør dets skæbne. Hvad er det
for en sproglig fremtid vi vil have? Og hvilken plads ønsker vi at de
nordiske sprog skal komme til at udfylde fremover?

God fornøjelse!

Iben Stampe Sletten18
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ARNE TORP

Nordiske sprog i fortid og nutid 
Sproglighed og sprogforskelle,
sprogfamilier og sprogslægtskab

Folk har til alle tider lagt mærke til at ord fra forskellige sprog ligner
hinanden, og har gjort sig tanker om hvorfor der er ligheder og for-
skelle mellem sprog. I det kristne Europa antog man gerne at alle
mennesker oprindeligt havde talt hebraisk. Det var jo sproget i Det
Gamle Testamente, og følgelig måtte også Adam og Eva have talt
hebraisk i Paradiset. Årsagen til at der senere hen opstod et mylder af
forskellige sprog, fandt man også i Bibelen, nærmere bestemt i kapi-
tel 1 i 1. Mosebog. Det fortælles her at menneskene ved forenede 
kræfter ville bygge et tårn som skulle nå lige til himmelen, men dette
projekt brød Gud sig ikke rigtig om; han greb derfor ind ved at 
forvirre deres sprog, så de ikke længere kunne forstå hinanden, og
derfor opgav de det hele og spredte sig i stedet ud over hele jorden.

Teorien om at hebraisk var ursproget, er ikke den eneste som har
verseret i tidligere tider. Den svenske videnskabsmand Olof Rudbeck
(1630-1702) fremlagde i et stort anlagt trebindsværk med titlen
Atlantica en teori om at øriget Atlantis, som den antikke filosof

Sagnet om Babelstårnet

Dette sagn er vistnok opstået med

baggrund i et vældigt tårn der hørte 

til tempelanlægget i byen Babylon 

ved Eufrat. Navnet Babylon betyder

’Gudernes port’, men israelitterne 

tolkede det som en form af det

hebraiske verbum balal, som betyder

’forvirre’, og dermed blev myten om

det såkaldte Babelstårn skabt. Udtryk-

ket babelsk forvirring = ’kaos’, som 

findes i mange europæiske sprog, spil-

ler da også oprindelig på den tilstand

som opstod efter at Gud havde grebet

ind og standset tårnbyggeriet ved at

forvirre menneskenes sprog.
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Platon hævder skulle have ligget ude i Atlanterhavet før det sank på
en eneste nat, i virkeligheden var Sverige. Men ikke nok med det:
Svensk var også det ursprog som både græsk, latin og hebraisk ned-
stammede fra.

At dette var en mindst lige så fantastisk og usandsynlig teori
som selve myten om Atlantis, forstod folk ret hurtigt. Allerede halv-
treds år senere harcelerede landsmanden Olof von Dalin over Rud-
becks fantasterier på denne måde (ortografien er moderniseret og
citatet oversat til dansk):

Selve Adams navn er rent svensk: Adam blev jo skabt af jord, 
af støv. Det er jo Av damm (svensk damm = støv). Når man 
fjerner V fra Avdam, så bliver det Adam.

Eva er også rent svensk. Da manden vågnede og fik sin
skønhed at se uden så meget som et figenblad, er det naturligt
at han blev forundret og sagde: He! Hva? Og af de to ord får
man jo straks: Heva?

Teorien om at hebraisk var ophav til alle andre sprog, var ikke let at
bevise – og den var jo heller ikke rigtig, skulle det vise sig. Men før
man fik en videnskabelig metode som kunne påvise om eller hvor-
dan sprog var beslægtede, var det heller ikke muligt at modbevise
teorier som at hebraisk eller svensk skulle være det ursprog som
alle verdens sprog havde udviklet sig fra.

En sådan metode fik man imidlertid i begyndelsen af 1800-tallet
med opdagelsen af det man kalder genetisk sprogslægtskab. Med den
såkaldte historisk-komparative sprogvidenskab fik man et eksakt red-
skab til at fastslå hvad ligheder mellem sprog kommer af. De kan
nemlig skyldes enten:

1. almene forhold i den første sprogindlæringsproces, som når
ord af typen mor og far som regel hedder omtrent det samme
over hele verden, eller

2. såkaldte lån, som når det oprindeligt græske ord demokrati
eller det arabiske ord alkohol også findes over store dele af
verden, eller

3. at sprog som i dag kan være ret forskellige, har udviklet 
sig fra et fælles ophav gennem bittesmå spring over mange
generationer.

Kun i det sidste tilfælde er der tale om genetisk sprogslægtskab.

Arne Torp20
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I samme periode som den historisk-komparative metode blev ud-
viklet, skete der en rivende udvikling inden for naturvidenska-
berne – ikke mindst inden for biologien, hvor Darwins udviklings-
lære udgør en milepæl. Biologer og sprogfolk begyndte således
omtrent samtidig at bruge den såkaldte stamtræsmodel for at vise

Hvis man skulle udråbe et bestemt 

år som starttidspunktet for historisk

sprogforskning, som vi kender den 

i dag, måtte det blive året 1786. Da

holdt den britiske orientalist Sir Wil-

liam Jones nemlig et foredrag for The

Royal Asiatic Society i Calcutta i Indien

hvor han bl.a. omtalte det gamle indiske

sprog sanskrit på følgende måde:

The Sanskrit language, whatever its

antiquity, is of a wonderful structure;

more perfect than the Greek, more 

copious than the Latin, and more ex-

quisitely refined than either; yet bearing

to both of them a strong affinity, both 

in the roots of verbs and forms of gram-

mar, than could possibly have been 

produced by accident; so strong, indeed,

that no philologer could examine the

Sanskrit, Greek and Latin, without 

believing them to have sprung from 

some common source, which, perhaps,

no longer exists.

Den tanke Jones her fremfører, er alt-

så at en række sprog, som allerede for

et par tusind år siden var ret forskelli-

ge, engang i en endnu fjernere fortid

havde udviklet sig fra et fælles ur-

sprog som »perhaps no longer exists«,

som han udtrykker det – han kunne

nok godt have sløjfet reservationen

»perhaps«, men som det snart skulle

vise sig, var hans idé ellers helt rigtig.

Der blev også lagt mærke til fore-

draget i Europa, og snart var sprogfor-

skere i gang med at prøve at finde ud

af hvordan den sammenhæng som

Jones havde antydet, kunne bevises 

ved strenge videnskabelige metoder.

Centrale navne er her tyskerne Franz

Bopp (1791-1867) og Jacob Grimm

(1785-1863), og deres og andres ind-

sats lagde grundlaget for al senere 

udforskning af indoeuropæiske sprog.

Også her i Norden havde vi en forsker

med et internationalt ry helt på højde

med de to nævnte tyskere, nemlig dan-

skeren Rasmus Rask (1787-1832) som 

i løbet af sit korte liv foretog grund-

læggende undersøgelser inden for indo-

europæisk, ikke mindst inden for nor-

diske sprog. Han interesserede sig dog

også for sprog uden for den indoeuro-

pæiske familie, bl.a. finsk og samisk.

Den historisk-komparative metode
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Figur 1: Norden – geografisk område og traditionelle sprog

grønlandsk
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hvordan både nulevende organismer og moderne sprog havde
udviklet sig fra tidligere former. Disse stamtræer har i modsætning
til normale træer i skoven som regel rødderne øverst, mens grene-
ne vokser nedad (se f.eks. figur 4 nedenfor).

Sprog i Norden: Tre familier – mange sprog

I Norden finder man både nært beslægtede sprog og sprog som
hører til helt forskellige familier. Det politisk-geografiske område
vi kalder Norden, strækker sig helt fra Grønland i vest over Island
og Færøerne og til Finland i øst – med Danmark, Norge og Sverige
midt imellem. Inden for dette store område tales der flere sprog
hvoraf nogle har et fælles ophav, andre ikke (se figur 1).

Fra slutningen af 1700-tallet har sprogforskerne vidst at sprog
gennem tiden forandrer sig på en sådan måde at man kan opstille
såkaldte love for hvordan lydene på ét trin i sprogudviklingen sva-
rer til tidligere og senere stadier af det samme sprog. Lydlovene er et
af de vigtigste redskaber i den historisk-komparative metode, for
ved hjælp af disse love har man formået at opstille en række sprog-
familier, dvs. grupper af sprog som har udviklet sig fra et fælles
ophav. Hvordan disse love virker i praksis, skal vi se nærmere på
senere.

Til at begynde med skal vi blot se hvordan lydlig lighed kan
bruges til at etablere forskellige sprogfamilier. Vi skal her sammen-
ligne de fem første talord i fire sprog fra den indoeuropæiske sprog-
familie, nemlig dansk, tysk, engelsk og fransk, og så de samme
talord i samisk, finsk og ungarsk som hører til den uralske familie:

Figur 2: De fem første talord i en række indoeuropæiske og uralske sprog

indoeuropæisk uralsk

dansk tysk engelsk fransk samisk finsk ungarsk

en eins one un okta yksi egy

to zwei two deux guokte kaksi kettö

tre drei three trois golbma kolme három

fire vier four quatre njeallje neljä négy

fem fünf five cinq vihtta viisi öt
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Som man ser, ligner tallene hinanden ganske meget i de tre første af
disse sprog, og det skyldes at de hører til den samme gren på det indo-
europæiske »træ«, nemlig den germanske. Fransk hører derimod til
den romanske gren som har udviklet sig fra latin, der er et såkaldt ita-
lisk sprog. De franske talord ligner derfor ikke tallene i de tre første
kolonner særligt meget, selv om man stadig kan ane en vis lighed.
De uralske tal er helt anderledes end de indoeuropæiske, men op-
viser til gengæld indbyrdes lighed. Blandt de uralske sprog ser man 
at samisk og finsk må høre til en anden gren end ungarsk.

Når det drejer sig om helt forskellige sprogfamilier, ville det være
både uventet og usandsynligt at talordene lignede hinanden, og som
vi ser, er det da heller ikke tilfældet. Indoeuropæisk og uralsk er alt-
så to forskellige sprogfamilier netop fordi man ikke ved hjælp af lyd-
love kan sandsynliggøre et fælles ophav.

Inden for en og samme sprogfamilie kan lydlovene bruges til at
etablere forskellige undergrupper. Som man ser af disse eksempler,
kan de nulevende medlemmer i en sprogfamilie ofte være ganske
forskellige, akkurat som fjerne slægtninge er det i den biologiske
verden. Hvis de tilhører den samme familie, har de imidlertid udvik-
let sig fra ét og samme »ursprog«. Dette ursprog har vi oftest ikke
noget konkret vidnesbyrd om i form af skriftlige eller andre kilder,
på samme måde som vi heller ikke ved særlig meget om hvordan
vores forfædre i en fjern fortid så ud.

Forskere inden for sprogvidenskab kan imidlertid med en høj
grad af sandsynlighed rekonstruere sådanne ukendte »ursprog« ved
hjælp af den historisk-komparative metode. Metoden går bl.a. ud på
at sammenligne både de nulevende sprog og særlig de ældste former
vi har konkret vidnesbyrd om i form af skriftlig overlevering. Inden
for Norden finder vi i dag sprog som tilhører tre forskellige familier.
Forholdet mellem de enkelte medlemmer i hver familie kan illustre-
res skematisk som i figur 3.

Det er altså vigtigt at skelne mellem nordiske sprog – som er en fæl-
lesbetegnelse for den nordgermanske undergruppe af den indo-
europæiske familie: dansk, svensk, norsk, færøsk og islandsk – og sprog
i Norden som også omfatter sprog både fra den uralske sprogfamilie:
samisk og finsk – og fra den eskimoisk-aleutiske familie: grønlandsk.

Den indoeuropæiske sprogfamilie skal vi senere sige meget mere
om, men først et par ord om de to andre sprogfamilier.

Grønlandsk tilhører den eskimoisk-aleutiske familie, for grønlæn-
dere, eller inuit som de selv kalder sig, har deres sproglige slægt-

Arne Torp24
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indoeuropæisk uralsk eskimoisk-aleutisk

germansk finsk-ugrisk

nordisk (= nordgermansk) samisk østersøfinsk

dansk svensk norsk færøsk islandsk (nordsamisk, finsk grønlandsk
lulesamisk,
sydsamisk ...)
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ninge vestpå – i Nordamerika – over Nordcanada og Alaska til
øgruppen Aleuterne syd for Beringshavet (se artiklen om grøn-
landsk).

Familienavnet uralsk fortæller at sprogforskerne antager at
finnerne og samerne har deres sproglige rødder i nærheden af
Uralbjergene i Rusland. Den uralske familie omfatter, ud over en
række små sproggrupper i Rusland, også et stort europæisk sprog,
nemlig ungarsk, samt det finske sprogs både sprogligt og geografisk
nære nabo estisk. Faktisk er finsk og estisk så nært beslægtet at de
er delvis indbyrdes forståelige. Forståeligheden går dog stort set
kun den ene vej – esterne er nemlig meget dygtigere til at forstå
finsk end finnerne er til at forstå estisk! (Se også artiklen om finsk).

Det gælder også mange andre steder i verden at folk i et mindre
sprogsamfund som oftest er meget dygtigere til at forstå det »store«
sprog end omvendt. Dette ser man bl.a. i forholdet mellem små og
store nordiske sprog: De allerdygtigste er dem som tilhører det mind-
ste nordiske sprogsamfund, nemlig de ca. 55.000 færinger. De er fak-
tisk rigtig gode til at forstå alle nordiske sprog – herunder også lidt
islandsk. Svenskerne, som udgør det største nordiske sprogsamfund
– ca. 9 millioner – havner derimod ofte på sidstepladsen. Under-
søgelser har vist at svenskere er dårligere til at forstå både dansk og
norsk end danskere og nordmænd er til at forstå svensk.

Samisk kan i sproglig forstand vanskeligt regnes som kun ét
sprog eftersom de samiske »dialekter« der adskiller sig mest fra 
hinanden, er lige så forskellige som f.eks. skandinavisk og tysk, dvs.

Figur 3: Sprogfamilierne og sprogene i Norden
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at de ikke er indbyrdes forståelige (se også artiklen om samisk).
Dette indebærer at samer fra forskellige dialektområder ofte ikke
kan tale samisk med hinanden, men i stedet må bruge et fælles
fremmedsprog; i praksis bliver det ofte flertalssproget i det pågæl-
dende land (norsk, svensk, finsk eller russisk). Et sådant fælles frem-
medsprog, som bruges af folk med forskellige modersmål når de
skal snakke sammen, kalder man et lingua franca.

Lingua franca bruges i dag om et hvil-

ket som helst sprog som folk bruger

som fælles kommunikationsmiddel

uden at nogen af dem har det som

modersmål. I vore dage er det over

store dele af verden først og frem-

mest engelsk der udfylder denne 

funktion, men f.eks. er det i det der

tidligere var Sovjetunionen, oftest 

russisk, og i Afrika kan det være en

række gamle europæiske kolonisprog

(engelsk, fransk, portugisisk), men 

også mere lokale afrikanske sprog

(f.eks. swahili i Østafrika).

Helt bogstaveligt betyder lingua

franca ’fransk sprog’, men denne

betegnelse refererede oprindeligt ikke

til det vi i dag kender som fransk, men

til et såkaldt pidginsprog, dvs. et for-

enklet hjælpesprog som ingen har som

modersmål, og som kun bliver brugt

når folk uden fælles modersmål snak-

ker sammen. Dette oprindelige lingua

franca var et sådant pidginsprog med

stærkt forenklet grammatik, men base-

ret på ord fra diverse romanske sprog

(særligt provençalsk, italiensk og

spansk), som blev brugt i handelssam-

kvem i Middelhavsområdet i mange

hundrede år, fra middelalderen og

frem til 1800-tallet. I vore dage findes

der mange pidginsprog i andre dele af

verden, oftest baseret på ord fra euro-

pæiske kolonisprog (særligt engelsk og

fransk).

Tidligere fandtes der også et pidgin-

sprog i Skandinavien, nemlig russe-

norsk, som blev brugt i den såkaldte

pomorhandel, der foregik mellem rus-

sere og nordmænd i Nordnorge fra

1700-tallet og frem til første verdens-

krig. Ordene i russenorsk var dels

hentet fra russisk og dels fra norsk,

men også fra diverse andre euro-

pæiske sprog (engelsk, tysk og neder-

landsk). Pomor er et russisk ord som

kan oversættes med »kystboere« 

eller »folk som bor ved havet«.

Henvisninger til internetadresser 

hvor du kan læse mere om lingua 

franca, pomorhandelen og russenorsk,

ses på s. 74.

Lingua franca
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Det er jo ikke særligt overraskende at sprog som ikke har noget
påviseligt fælles ophav, er meget forskellige. Men også inden for de
enkelte sprogfamilier er der ofte store forskelle mellem de respek-
tive »familiemedlemmer«. Dette gælder i høj grad inden for den
uralske familie og ikke mindre inden for den indoeuropæiske fami-
lie som vi nu skal se lidt nærmere på.

Den indoeuropæiske sprogfamilie

Den første som tegnede stamtræer for den indoeuropæiske familie,
var tyskeren August Schleicher (1821-68). Hans stamtræ så således ud:

Figuren skal forstås sådan at Schleicher forestillede sig at urindoeuro-
pæisk først delte sig i to »grene« – »arisk-græsk-italo-keltisk« og
»germano-slavisk« – hvorefter hver af disse grupper igen delte sig 
i to osv. Hver af disse delinger var et resultat af at der var opstået
dialektforskelle inden for et oprindeligt ensartet indoeuropæisk

Nordiske sprog i fortid og nutid 27

Figur 4: Schleichers indoeuropæiske stamtræ. De fire moderne sprog som står

nederst i »træet« med kursiv skrift, er ikke med hos Schleicher; de er tilføjet her.

Hvorfor netop disse sprog er valgt ud som eksempler, vil blive forklaret nedenfor.
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fransk polsk tysk islandsk
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ursprog. Sådanne dialektforskelle opstår i særlig grad efter at 
forskellige grupper af den oprindelige folkestamme har forladt 
»urhjemmet« (hvor det så end kan have været; det ved ingen med
sikkerhed) og har slået sig ned på vidt forskellige steder.

Såkaldte geolekter – dvs. geografiske sprogforskelle, eller det vi til
daglig kalder dialekter – opstår som regel på grund af fysiske forhin-
dringer af en eller anden art. Det som bevirker at der bliver forskel
mellem dialekter, er først og fremmest stor geografisk afstand eller
naturforhold som høje bjerge og uigennemtrængelige skove eller
sumpområder der vanskeliggør enhver form for daglig kommuni-
kation. Det er først med vore dages massemedier – ikke mindst 
de elektroniske – at vi for første gang i historien er i stand til at
kommunikere med hvem som helst uden hensyn til fysiske forhin-
dringer eller afstand. I ældre tid ville udvandring til fjerne områder
derimod uvægerlig føre til at der opstod dialektforskelle som med
tiden voksede sig stadig større og efterhånden blokerede effektivt
for al sproglig kommunikation mellem de forskellige grupper af
udvandrere. 

Hvis man opfatter »træet« i figur 4 som en fremstilling af faktiske
ligheder og forskelle mellem forskellige nutidige sprog, vil man
sandsynligvis finde at modellen stemmer ret godt: Sprog som hører

Ophavet til de indoeuropæiske sprog

henligger fortsat i halvmørke, både 

når det gælder tid og sted. Den mest

almindelige antagelse går ud på at alle

indoeuropæiske sprog stammer fra en

urform der var et ensartet sprog for

ca. 5-6000 år siden, og som blev talt 

af en gruppe mennesker der boede et

eller andet sted nord eller syd for Sor-

tehavet – her er forskerne ikke enige.

Den første gruppe som forlod

»urhjemmet«, var sandsynligvis dem

som senere er blevet kendt som 

hittitterne, et gammelt kulturfolk i 

det østlige Lilleasien. Nogle forskere

mener at denne udvandring skete for

mindst 4000 år siden. Senere er de

forskellige grupper – indoiranere,

slavere, keltere, germanere – så vandret 

i forskellige retninger, sådan at vi efter-

hånden fik indoeuropæiske sprog over

hele Europa og en stor del af Asien.

Ved kolonisering i nyere tid har indo-

europæiske sprog som engelsk, spansk,

fransk og portugisisk spredt sig til alle

verdens kontinenter.

Det indoeuropæiske ursprog
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til samme gren, ligner hinanden mere end sprog som hører til for-
skellige grene. Fransk, polsk og tysk er meget forskellige, til trods
for at Tyskland er nabo til både Frankrig og Polen. Når disse tre
sprog alligevel er så forskellige som de er, skyldes det at de grene de
hører til, blev adskilt for længe siden. De har derfor haft lang tid til
at udvikle deres særlige træk.

Når en gruppe mennesker som oprin-

deligt talte det samme sprog, opsplittes

i flere grupper der ikke længere har

kontakt med hinanden, vil det efterhån-

den få store konsekvenser for sproget.

Og hovedårsagen til at det er sådan,

er det enkle faktum at folk ikke lever

evigt. Sproget må derfor så at sige ska-

bes på ny af hver generation – det vil

sige bygges op i småbørnsalderen på

grundlag af det sprog barnet hører i

sine omgivelser. Det er således ikke

spor mærkværdigt at der opstår små

forskelle mellem det sprog den ældre

generation taler, og det sprog barnet

»konstruerer«. Set ud fra den ældre

generations synspunkt taler de unge

altså »forkert«, men hvis tilstrækkeligt

mange gør den samme »fejl«, bliver

denne »fejl« efterhånden en ny norm.

Som et konkret eksempel kan man

nævne ordet tag, som i dag kan betyde

to helt forskellige ting. Man kan både tale

om et tag på et hus og om at »tage et

tag«, dvs. gribe fast i noget. Her havde

man i ældre nordisk to ord, som blev

udtalt forskelligt. Om at gribe fast i

noget sagde man tak, men om »hustag«

sagde man πak, med den samme lyd i

begyndelsen af ordet som th-lyden 

i engelsk thing. I disse ord har alle de

skandinaviske sprog for længst mistet 

th-lyden, og det skete hovedsagelig alle-

rede i middelalderen. Her har vi altså et

eksempel på en »udtalefejl« som er slået

an over hele Skandinavien. På Island har

de derimod bibeholdt forskellen mellem

π og t, så der hedder det stadig tak (at

gribe noget) og πak (hustag).

Men også på Island har sproget

ændret sig siden ældre tid – om end

ikke nær så meget som i Skandinavien.

Et eksempel på dette er vokalen y som

er blevet til i på islandsk, så islænding-

ene udtaler præsens af verbet bider og

flyder som rimord: bitur og flitur (hvor-

imod de skrives forskelligt: bitur og

flýtur).Vi kan altså konstatere at folk i

Skandinavien har lavet visse »fejl« som

ikke er slået an på Island, mens islæn-

dingene har lavet andre »fejl« som ikke

er almindelige i Skandinavien.

Pointen er altså at ikke alle laver 

de samme »fejl«, selv om sproget til at

begynde med var ens: Hvis folk lever

adskilt længe nok, vil der nemlig uvæ-

gerligt opstå forskelle fordi folk i for-

skellige miljøer laver forskellige »fejl«.

Sprogudvikling: Fejl efter fejl i det uendelige …
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Tysk og islandsk er heller ikke indbyrdes forståelige sprog, men lig-
ner på trods af den store geografiske afstand mellem Tyskland og
Island alligevel hinanden langt mere end sprogene i de tre nabolande.
Når tysk og islandsk er så ens som de er, må det hænge sammen med
slægtskabet: Begge er germanske sprog.

Stamtræsmodellen og nordiske sprog

Når man bruger stamtræsmodellen på nordiske sprog, får man derimod
et resultat som stemmer mindre godt med det vi normalt opfatter som
væsentlige forskelle og ligheder mellem de forskellige sprog:

Figur 5: Inddeling af nordiske sprog efter stamtræsmodellen

Hvis vi »læser« dette træ på samme måde som vi gjorde med det indo-
europæiske træ i forrige afsnit, skulle man tro at norsk lignede is-
landsk og færøsk mere end svensk og dansk. Dette ved i hvert fald 
alle nordmænd ikke stemmer; nordmænd forstår dansk og svensk
rimelig godt, svensk til og med næsten lige så godt som modersmålet,
mens både færøsk og islandsk er fremmedsprog. I dette tilfælde stem-
mer det altså ikke at sprog som ligger tæt på hinanden i »grenværket«,
også ligner hinanden i den forstand at de f.eks. er indbyrdes forståe-
lige – det gælder nemlig ikke de tre »kviste« på den vestnordiske gren
(islandsk, færøsk, norsk). Samtidig er de to kviste på den østnordiske
gren (svensk, dansk) både indbyrdes forståelige med hinanden og med
den ene af de vestnordiske kviste (norsk). Her kan vi altså ikke bruge
stamtræsmodellen som vejviser til at finde ligheder og forskelle
mellem de moderne sprogformer, for der er næppe nogen der vil
hævde at norsk ligner islandsk og færøsk mere end det ligner svensk
og dansk.

urnordisk

vestnordisk østnordisk

islandsk  færøsk  norsk svensk      dansk
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Hvorfor man så overhovedet taler om »østnordisk« over for »vest-
nordisk«, skal vi sige mere om senere. Der er nemlig visse histo-
riske grunde til at det går galt når man vil bruge stamtræsmodellen
til at vise ligheder og forskelle mellem de nulevende nordiske sprog.
Men først skal vi se lidt nærmere på den større gruppe inden for den
indoeuropæiske familie som de nordiske sprog tilhører, nemlig de
germanske sprog.

Den germanske sproggruppe

Germanske sprog er i dag spredt over det meste af kloden, først og
fremmest på grund af kolonisering i nyere tid, dvs. i løbet af de 
sidste 300 år. Til trods for at disse sprog oprindeligt hørte hjemme i
Europa, er der nogen af dem som overvejende tales uden for Europa
– det gælder ikke mindst det såkaldte verdenssprog engelsk.

Faktisk er der et germansk sprog som kun tales i det sydlige
Afrika, nemlig afrikaans. Det er først og fremmest modersmål for
de såkaldte boere, som kom fra Nederlandene til dette område fra
midten af 1600-tallet.

Jiddisch, de europæiske jøders sprog, er hovedsagelig baseret 
på tysk, men indeholder også en hel del hebraiske elementer. Før
anden verdenskrig var der mange flere som talte dette sprog. I slut-
ningen af 1920’erne regner man med ca. 7 millioner i Europa og 
i 1930’erne mellem 1 og 1,5 millioner i usa. Spørgsmålstegnene 
i tabellen angiver at der mangler oplysninger om antallet.

modersmålstalende modersmålstalende
sprog i Europa uden for Europa

engelsk 60.000.000 400.000.000

tysk 98.000.000 ?

nederlandsk 21.000.000 ?

svensk 9.000.000 ?

afrikaans ? 6.000.000

dansk 5.300.000 ?

norsk 4.500.000 ?

frisisk 400.000 ?

jiddisch ? 400.000

islandsk 280.000 ?

færøsk 55.000 ?

Figur 6: Germanske sprog – antallet af modersmålstalende
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Hvordan disse elleve sprog har udviklet sig fra det oprindelige indo-
europæiske ursprog, kan man beskrive ved hjælp af de metoder
som bruges i den historisk-komparative sprogvidenskab. Og her
arbejder man som nævnt ud fra princippet om at lydændringer ikke
er tilfældige, men tværtimod er styret af ganske bestemte lydlove. 

Den germanske lydforskydning

Det vigtigste kendetegn der adskiller den germanske sproggruppe
fra resten af den indoeuropæiske sprogfamilie, er en lydlov som
kaldes den germanske lydforskydning. Det er denne forskydning som
er ansvarlig for at ordene far og fæ (= kvæg) begynder med f i alle
nordiske sprog, mens f.eks. de tilsvarende ord på latin begynder
med p: pater og pecu (udtalt /peku/, med u som i dansk eller tysk).

Som man ser, er de moderne nordiske ord far og fæ temmelig
forskellige fra de latinske ord pater og pecu. Men hvis vi går bagud i
sproghistorien, ser vi at de germanske ord i stigende grad ligner de
tilsvarende latinske. For tusind år siden – altså på norrønt – hed det
f.eks. fa∂ir og fé, og går vi endnu femhundrede eller tusind år tilbage
i tiden – til urnordisk eller urgermansk – hed det fa∂er og fehu, og så
er afstanden til pater og pecu, som man ser, jo straks meget mindre.

Læg alligevel mærke til at også disse ældste germanske former
begynder med f ; i modsat fald havde det vist at de ikke var german-
ske, og at de måtte være et lån fra en anden gren inden for den indo-
europæiske familie – eller fra en helt anden sprogfamilie.

Arne Torp32

Navnet norrønt bruges normalt om

sproget både i Norge og på Island fra

900-tallet og frem til ca. 1350. Den-

gang var sproget i de to lande næsten

det samme, for islændingene er oprin-

deligt norske emigranter – specielt 

fra Vestlandet, og det samme gælder

for færingerne. Moderne islandsk og

færøsk har derfor visse påfaldende 

lighedstræk med dialekterne i Vest-

norge, noget som måske delvis kom-

mer af dette fælles ophav, mens andre

mener at det kan skyldes kontakt med

Norge i senere tid.

På norrønt sprog findes en om-

fangsrig litteratur – den islandske

middelalderlitteratur på modersmålet

er langt større og mere betydningsfuld

end alle andre nordiske sprog tilsam-

men. De fleste litterære værker er

bevaret som håndskrifter, der for de

flestes vedkommende går tilbage til

1200-tallet.

Norrønt og urnordisk
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Arveord, låneord og importord

Ord der »følger lydlovene«, sådan som vi så i eksemplerne far og fæ,
regner man med har eksisteret i sproget fra ældgammel tid, og der-
for kalder vi dem arveord.

Den germanske lydforskydning har dog ikke ramt alle ord som
svarer til latinske ord der begynder med p. I moderne germanske
sprog har man f.eks. en række ord der begynder med pater- eller
patr- som f.eks. paternalisme og patriark. Disse ord har alle noget
»faderligt« over sig, og det er ikke tilfældigt. Det er såkaldte låneord
eller importord, som er afledt af den latinske (eller græske) form
pater.

På tilsvarende måde er adjektivet pekuniær afledt af det latin-
ske ord pecu. I det gamle Rom var pecu (= husdyr, kvæg) nemlig et

Dansk og svensk sprog var allerede

på denne tid en del forskellig fra nor-

rønt, det vil sige at dialektopdelingen

inden for de nordiske sprog allerede

var i gang – specielt kunne man se at

dansk begyndte at skille sig ud.

Urnordisk er den ældste form af 

germanske sprog vi har konkrete vid-

nesbyrd om i form af skriftlige kilder.

Urnordisk er udelukkende overleveret

i indskrifter skrevet med et specielt

germansk alfabet vi kalder runer. De

fleste runetegn minder om de latinske

bogstaver vi bruger i dag, og dette vi-

ser at den eller de som skabte runerne,

kendte til et eller flere af de alfabeter

som blev brugt i Middelhavslandene.

De ældste indskrifter stammer fra ca.

år 200 e. Kr., og frem til ca. år 500 var

sproget i hele Skandinavien urnordisk

– og sandsynligvis ret ensartet. Den

mest berømte af alle runeindskrifter

stod på et drikkehorn af guld som blev 

fundet i jorden ved landsbyen Gallehus

i Sønderjylland i 1734. I oversættelse

lyder teksten: Jeg Lægæst fra Holt (evt.

Holtes søn) gjorde hornet.

Hvor tæt dette sprog ligger på

urgermansk, kan man se af denne

sammenlignende opstilling hvor guld-

hornsindskriften er »oversat« både til

et rekonstrueret urgermansk (angi-

velsen * foran indskriften betyder at

man ikke har direkte kilder til dette

sprogtrin) og til det samtidige ger-

manske sprog gotisk som man kender

fra en bibeloversættelse, samt til det

væsentligt yngre norrøne sprog.

URGERMANSK (ca. 200 f. Kr.)
*Ek Hlewagastiz hultijaz hurnan tawido-n

URNORDISK (400-tallet)
Ek HlewagastiR holtijaR horna tawido

GOTISK (300-tallet)
Ik Hliugasts hulteis haúrn tawida  

NORRØNT (fra ca. 1000)
Ek Hlégæstr hyltir horn tá∂a 
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almindeligt værdimål, jf. at løsøre på norrønt blev kaldt liggjanda fé,
mens husdyr var ganganda fé.

Importord kan altså ikke bruges til at påvise slægtskab mellem
sprog. I så fald kunne man nemlig ud fra »nordiske« ord som sauna
og sisu eller anorak og kajak slutte at nordiske sprog var i familie
med finsk eller grønlandsk, og det er jo slet ikke tilfældet. Det
importord viser, er derimod at der har været kontakt mellem bru-
gerne af eksport- og importsprogene.

Arne Torp34

Sprogets arveord hører gerne til 

det man opfatter som det centrale

ordforråd, såsom talord (se ovenfor)

og betegnelser for de nærmeste bio-

logiske slægtninge, jf. far, mor, søster og

bror. Men allerede ved lidt fjerne slægt-

ninge finder man ofte importord, jf.

onkel, tante, nevø og niece, som alle

kommer fra fransk i modsætning til

nordiske arveord (sammensætninger)

som farbror/morbror, faster/moster

(< fars/mors søster) og søskendebarn.

Importordene deles ofte op i så-

kaldte låneord og fremmedord. Krite-

riet for denne inddeling er graden af

»fremmedhed«: Hvis et ord er så inte-

greret i sproget at det kun er sprog-

historikere som kan se eller høre at

ordet oprindeligt er importeret, kal-

des det gerne et låneord. Det gælder

f.eks. skandinaviske ord som oprinde-

ligt stammer fra det germanske »søs-

tersprog« nedertysk – det er kun dem

som kender sproghistorien, som kan

vide at ord som snakke og sprog er

nedertyske importord, mens synony-

merne tale og tunge/mål er nordiske

arveord – hvis man ikke kendte sprog-

historien, kunne det lige så godt have

været omvendt.

Når de nedertyske ord ikke virker

så fremmedartede, skyldes det nok

både at de har været brugt i skandina-

viske sprog ganske længe – de aller-

fleste har været der siden middel-

alderen – og at nedertysk er et nært

beslægtet germansk søstersprog. Der

skulle derfor ikke store forandringer

til før de kunne glide ubemærket ind 

– de to ord ovenfor hedder f.eks.

snakken og sprake på nedertysk.

Derimod er der et vist fremmed

præg over ord som konversere og 

lingvistik, som består af elementer 

der ikke uden videre kan forstås.

Arveord og låneord på mere end 

to stavelser er derimod gerne sam-

mensat af forståelige elementer – jf.

sam-tale og sprog-viden-skab. Ord 

som konversere og lingvistik kalder

mange derfor fremmedord. Det frem-

mede præg skyldes oftest at de er 

lånt fra fjernere sprog – de to sidst-

nævnte stammer f.eks. fra latin. Men

fremmedheden kan også skyldes 

at ordene er nyimporterede – nye

engelske importord som knowhow 

Arveord og importord
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Skandinavien: Forskellige sprog eller blot dialekter?

Et geografisk område hvor talesproget varierer på en sådan måde
at naboer altid kan forstå hinanden ved hjælp af modersmålet, og
ingen af parterne behøver særlig træning eller oplæring for at for-
stå den anden, kaldes et dialektkontinuum. Nedenfor ser du hvad
man kan tænke sig at folk fra tre større skandinaviske byer ville svare
hvis de blev spurgt om hvor de bor – her vil der ikke opstå forståel-
sesproblemer selv om der ikke er tale om nabobyer. Bemærk at
skrivemåden er en gengivelse af udtalen; den viser altså ikke det
normale skriftsprog.

Nordiske sprog i fortid og nutid

og goodwill røber sig let både gennem

skrivemåden og udtalen. Der er til

gengæld næppe andre end sprogfolk

som ved at et ældre importord som

kiks stammer fra engelsk cakes – her

er tilpasningen til dansk sprogstruktur

total både når det gælder skrivemåde

og udtale. Kiks må derfor klart beteg-

nes som et låneord og ikke et frem-

medord.
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De lokale dialekter i Skandinavien udgør et sådant dialektkonti-
nuum. Hvis man rejser sydover fra Finnmark i Norge gennem hele
Norge, Sverige og Danmark til Sønderjylland eller vestover fra
Österbotten i Finland gennem Norrland i Sverige til vestkysten af
Norge, vil nabodialekterne hele tiden være indbyrdes forståelige.

Afstandssprog

Hvis en bonde fra Älvdalen i Sverige og en fisker fra Vestjylland 
i Danmark skulle snakke sammen på deres respektive lokale dia-
lekter, ville der til gengæld opstå store problemer. Da älvdalsmål og
vestjysk oplagt ikke er indbyrdes forståelige, må de regnes som to
forskellige afstandssprog. Til trods for dette tilhører de to talesprog
det samme dialektkontinuum fordi der ikke findes noget skarpt
brud mellem de lokale dialekter fra Dalarna og til Vestjylland; der
er hele tiden tale om en glidende overgang.

Arne Torp36
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Vil du høre hvordan älvdalsk og jysk lyder, kan du finde sprogprøver på disse

adresser:

swedia.ling.umu.se

www.statsbiblioteket.dk/dlh

Afstandssprog

I grænseområdet mellem Sverige og Norge er det nærmest et poli-
tisk spørgsmål at afgøre om en dialekt skal regnes som svensk eller
norsk – og faktisk er grænsen jo også på visse steder blevet flyttet i
tidligere århundreder – f.eks. var Jämtland og Härjedalen norsk
område op til 1645. Derimod er det meget let at afgøre om en
nordmand taler samisk eller norsk, eller om en finlænder taler finsk
eller svensk. Her er der nemlig ingen gradvis overgang, her er det
enten-eller.
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Heller ikke i det tysk-danske grænseområde er der nogen særlig
tvivl om hvilket sprog en person taler, selv om der her er flere alter-
nativer, og den rent sproglige afstand er meget mindre. Her står
nemlig tre forskellige germanske dialekter over for hinanden: søn-
derjysk, plattysk (= nedertysk) og nordfrisisk. Desuden er der i dag
mange som taler både rigsdansk og højtysk i grænseregionen. På
trods af at den sproglige afstand er meget mindre end mellem finsk
og svensk, er rigsdansk og højtysk heller ikke umiddelbart indbyr-
des forståelige. I alle disse tilfælde er der altså tale om forskellige
afstandssprog eftersom ikke engang naboerne forstår de andres
sprog, medmindre de har lært det. 

Arne Torp38
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Der eksisterer ikke nogen alment

anerkendt standardskrivemåde for de

tre dialekter. På adresserne nedenfor

kan du læse mere om hver af dialek-

terne og bl.a. se at der er mange for-

skellige ideer om hvordan udtalen skal

gengives. Den frisisktalende person

nedenfor kommer således fra en 

by som på højtysk hedder Niebüll

(formen Naibel er såkaldt Algemeyn

Nedersaksisch Schryvwyse, dvs.

»Almen nedersaksisk skrivemåde«).

Om sønderjysk, plattysk og nordfrisisk

plattysk: www.lowlands-l.net

www.rostra.dk/platt

frisisk: www.lowlands-l.net

sønderjysk: www.dialekt.dk

www.jyskordbog.dk
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Standardsprog

Hidtil har vi omtalt det skandinaviske dialektkontinuum som 
om der ikke fandtes andre talesprog i Skandinavien end de lokale
dialekter. Alle er selvfølgelig klar over at det slet ikke er tilfældet 
– snarere tværtimod. I dag er det i praksis i vældig høj grad de
såkaldte standardtalesprog som dominerer, i hvert fald i Danmark og
Sverige.

Et standardtalesprog er et sprog som er standardiseret, dvs. at der er
normer for hvordan talesproget skal være. Et standardtalesprog er
desuden i vore samfund nært knyttet til et skriftsprog. Både stan-
dardtalesprog og skriftsprog er relativt ensartede over et større
område, f.eks. i en nationalstat. På begge disse punkter adskiller
standardsproget sig fra dialekterne som varierer lokalt og normalt
kun eksisterer som talesprog. Reglerne for korrekt sprogbrug eksi-
sterer udelukkende i hjernen på dem som bruger den pågældende
dialekt.

Som regel har et standardtalesprog meget højere prestige end
lokale dialekter. Det har primært sociale årsager i og med at både
standardtalesproget og skriftsproget er baseret på en politisk og
økonomisk elites talesprog der oftest er knyttet til hovedstaden. På
grund af denne sociale prestige opstår der imidlertid en idé om at
standardsproget er det eneste »korrekte« sprog, og at dialekterne i
en eller anden forstand er forkerte. Når man taler om dansk og
svensk sprog, er det derfor som regel standardtalesproget og -skrift-
sproget man tænker på; danske og svenske dialekter er ligesom
noget andet.

I Danmark og Sverige er de traditionelle dialekter således i
stærk tilbagegang i de fleste områder, på den måde at det overvej-
ende er ældre mennesker i landsbyer som taler det dialektforskere 
ville kalde »ægte dialekt«. Desuden vil de allerfleste danskere og
svenskere nærmest automatisk aflægge en eventuel lokal dialekt
når de snakker med folk fra andre dele af landet.

Arne Torp40
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I Norge er situationen noget anderledes. Det skyldes blandt andet
at man i Norge har to udgaver af skriftsproget, kaldet bokmål og
nynorsk – som vi senere kommer ind på. Men den specielle norske
skriftsprogssituation viser sig også ved at de lokale dialekter bliver
brugt væsentligt mere i Norge end i nabolandene. Formelt giver
den norske dialekttolerance sig f.eks. udtryk i at norske lærere ikke
har lov til at rette på elevernes talesprog – eleverne er med andre
ord i deres fulde ret til at bruge deres naturlige talesprog også 
i timerne, uanset hvilken dialekt det drejer sig om. Og i praksis ser
man det samme når lokale dialekter i Norge bruges i situationer
hvor standardtalesprog ville have været en selvfølge i nabolandene
– f.eks. når folkevalgte kommer med et indlæg i landets nationalfor-
samling Stortinget. I mundtlige massemedier som radio og fjernsyn
bliver der også ofte snakket dialekt; de eneste som er forpligtet til at
holde sig til bokmål eller nynorsk, er medarbejderne i det statslige
fjernsynsselskab nrk når de bruger manuskript, hvorimod det ikke
gælder i friere samtaleprogrammer.

Dialektkontinua og standardsprog inden for 
det germanske sprogområde

Hvis vi holder os til Europa, finder vi disse germanske dialektkon-
tinua:

Figur 7: Germanske dialektkontinua i Europa

Nordiske sprog i fortid og nutid 41

1. kontinentalgermansk Østrig, Schweiz,Tyskland, Nordbelgien 

og det meste af Holland

2. frisisk den nederlandske provins Friesland

3. engelsk det meste af Storbritannien

4. skandinavisk det meste af Danmark, Sverige og Norge

5. færøsk Færøerne

6. islandsk Island
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Figur 8: Kort over germanske dialektkontinua i Europa

Arne Torp42

skandinavisk

engelsk

frisisk

kontinental-
germansk

islandsk

færøsk



Inden for hvert dialektkontinuum finder vi op til fire forskellige
standardsprog. Af figur 9 nedenfor ser man at kontinentalgermansk
og skandinavisk udelukkende eksisterer som dialektkontinuum,
ikke som standardsprog. Inden for hvert af disse kontinua finder
man flere standardsprog, mens der kun er ét standardsprog for
hvert af de fire øvrige (frisisk, engelsk, færøsk og islandsk).

Figur 9: Germanske standardsprog i Europa

Tre eller fem sprog?

Når det drejer sig om skandinavisk, kan det diskuteres om man skal
regne med tre standardsprog (dansk, norsk og svensk) eller fire
(norsk = bokmål og nynorsk), eventuelt fem (svensk = finlands-
svensk og sverigesvensk). 

Rent sprogligt er der ikke grund til at regne det svensk der tales
i Sverige, som noget andet end det der tales i Finland, eftersom
skriftsproget er det samme; både skrivemåde, ordformer og bøj-
ninger er fælles. Udtalen er ganske vist temmelig forskellig, men
den varierer også inden for Sverige; de fleste skandinaver kan f.eks.
uden videre høre forskel på en skåning og en stockholmer selv om
begge taler svensk rigssprog. Svensk bør altså regnes som ét sprog,
i hvert fald på skrift, på trods af at det anvendes i mere end ét land.

Med bokmål og nynorsk er det omvendt: De bruges begge kun
i Norge, men her er der til gengæld tydelig forskel. Prøv bare at se
på disse to sætninger som betyder nøjagtig det samme, mens orde-
ne i de to versioner alle er lidt forskellige:

– Jeg vet ikke hva de fortalte dere (bokmål)
– Eg veit ikkje kva dei fortalde dykk (nynorsk)

Nordiske sprog i fortid og nutid 43

1. kontinentalgermansk a. tysk
b. nederlandsk 

2. frisisk 

3. engelsk 

4. skandinavisk a. svensk
b. dansk
c. norsk   (bokmål og nynorsk)

5. færøsk 

6. islandsk 
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På trods af disse tydelige forskelle regnes bokmål og nynorsk som
regel som ét sprog, »norsk«. I Norge kalder man imidlertid bokmål
og nynorsk for forskellige målformer af norsk da nynorsk og bokmål
jo faktisk er forskellige på en hel del punkter. Rent sprogligt er ny-
norsk og bokmål altså forskellige til trods for at begge bruges i det
samme land, mens finlandssvensk og »sverigesvensk« faktisk er iden-
tiske (i hvert fald i skrift) til trods for at de bruges i hver deres land.

Hvorfor bokmål og nynorsk?

Grunden til at man har to norske målformer i Norge, mens man
klarer sig med én form af både dansk og svensk, er både historisk
og politisk. Bokmål er historisk set en »fornorsket« udgave af det
danske skriftsprog der har været i brug i Norge siden landet var i
politisk union med Danmark (fra ca. 1400 til 1814).

Nynorsk er derimod et nyt skriftsprog der blev etableret ca.
1850 på grundlag af de norske bygdedialekter som et »nationalt«
alternativ til dansk. Manden som skabte dette nye skriftsprog efter
at have rejst rundt i det meste af Norge og undersøgt »Almuespro-
get«, som man gerne kaldte det dengang, var den geniale selvlærte
sprogforsker Ivar Aasen (1813-1896). Bokmål ligner derfor dansk
meget – i skrift, men ikke med hensyn til udtale! – mens nynorsken
har visse træk til fælles med færøsk og islandsk. Færøerne og Island
blev nemlig i sin tid – dvs. for ca. tusind år siden – bosat af folk 
som for de flestes vedkommende kom fra Vestlandet i Norge, og
nynorsk ligner derfor allermest dialekterne på Vestlandet. I denne
landsdel har eleverne i bygdeskolerne nynorsk som »hovedmål«,
mens bokmål er »hovedmål« i byerne på Vestlandet og stort set alle
andre steder i Norge. 

Moderne nordiske sprog  

Hvis vi tager udgangspunkt i de standardsprog som findes inden for
nordisk, får vi i alt fem eller seks: Fem hvis »norsk« skal regnes som
ét sprog, og seks hvis de to norske såkaldte målformer (bokmål 
og nynorsk) hver for sig skal regnes som ét sprog. Hvis vi vælger 
at regne norsk som ét sprog og bruger indbyrdes forståelighed 
som inddelingsgrundlag, vil det være naturligt at gruppere moderne
nordiske sprog således:

Arne Torp44
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nordisk

ønordisk skandinavisk

nordskandinavisk         sydskandinavisk

islandsk færøsk norsk svensk dansk

Figur 10: Inddeling af nordiske sprog i dag baseret på indbyrdes forståelighed 

Dette »træ« illustrerer bl.a. at skellet mellem skandinavisk på den
ene side og ønordisk på den anden i dag er det primære skel. Ønor-
disk og skandinavisk er nemlig stort set indbyrdes uforståelige både
i mundtlig og skriftlig form. De ønordiske sprog, islandsk og
færøsk, kan på deres side måske regnes som indbyrdes forståelige i
skrift, men næppe i tale, selv om færingerne forstår islandsk bedre
end islændingene forstår færøsk. I modsætning til dette har vi så de
skandinaviske sprog som langt hen ad vejen er indbyrdes forståelige
både i skrift og i tale.

Diagrammet illustrerer samtidig at forskellen mellem dansk 
(= sydskandinavisk) på den ene side og norsk/svensk (= nordskan-
dinavisk) på den anden er større end den indbyrdes forskel mellem
norsk og svensk. Det er vigtigt at være klar over at diagrammet i
dette tilfælde primært viser situationen i talesproget, eftersom det
først og fremmest er den afvigende danske udtale som bevirker at
der er et skel. Hvis man går ud fra skriftbilledet, ligner norsk bokmål
nemlig dansk adskilligt mere end det ligner svensk. Norsk udtale
har derimod altid lignet svensk meget mere end dansk. 

Stærkt forenklet kan vi altså sige at nordmændene på grund 
af geografien (nære naboer på den skandinaviske halvø) har det
meste af udtalen til fælles med svenskerne, hvorimod de på grund
af historien (politisk union og fælles skriftsprog i over fire hundrede
år) har en stor del af ordforrådet og skrivemåden til fælles med 
danskerne. 
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Stamtræsmodellen en gang til

Som vi har set tidligere, ser stamtræsmodellen – dvs. inddelingen af
de nordiske sprog efter genetisk slægtskab (figur 5) – helt ander-
ledes ud end den inddeling efter indbyrdes forståelighed der blev
præsenteret i forrige afsnit (figur 10). Her er den igen:

Figur 5 (gentaget): Inddeling af nordiske sprog efter stamtræsmodellen 

At stamtræsmodellens resultater ikke altid virker lige »rimelige« 
– i den forstand at der kan være en modsætning mellem hvordan
forskellige sprog opleves, og slægtskabet mellem dem i sproghisto-
risk forstand – er noget man længe har været klar over. Allerede i
slutningen af 1800-tallet lancerede tyskeren Johannes Schmidt (1843-
1901) den såkaldte bølgemodel som alternativ til stamtræet. Han bru-
ger et billede af bølger der spredes som ringe på vandoverfladen
når man har kastet en sten.

Arne Torp46

urnordisk

vestnordisk østnordisk

islandsk færøsk norsk svensk dansk
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Bølgebevægelsen repræsenterer her en sproglig forandring – en
innovation – som udbredes i et sprogsamfund. Når forskellige sten
havner på forskellige steder i vandet, vil bølgerne efterhånden danne
et indviklet mønster af cirkler som skærer hinanden på forskellige
måder.

Figur 11: Skematisk fremstilling af bølgemodellen

Bølgemodellen virker mere realistisk som billede på hvordan sprog-
ændringer spredes, eftersom dialektgrænser ikke er stabile, men
ofte kan forløbe på forskellig måde til forskellig tid. Dette er heller
ikke mærkeligt. Dialektkortet reflekterer nemlig i høj grad kom-
munikationsmønstret i et område. Det vil sige at folk som har
meget kontakt, taler relativt ens, mens folk som sjældent eller
aldrig træffes, vil komme til at tale forskelligt når der er gået nogle
generationer. Hvis kommunikationsmønstrene ændrer sig gennem
tiden, for eksempel på grund af økonomiske forandringer eller
politiske omvæltninger, så vil dialektkortet efterhånden blive præ-
get af dette på den måde at gamle grænser kan flytte sig eller nye
grænser opstå. 
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Figur 12: Tre skandinaviske udtaleforskelle illustreret ved hjælp af bølgemodellen

tykt l

kun yngre har skarre-r

alle har skarre-r

bløde konsonanter
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Tykt l

Tykt l vil sige det l som folk f.eks. i det østlige Norge og den nordlige
del af Sverige har i ord som dal og sol, og ofte også for rd i ord som
bord og jord.

Det er en lyd som folk der ikke er opvokset med det, oftest har
store problemer med at sige hvis de prøver, og sådan har det nok
altid været. Den svenske sprogmand Samuel Columbus hævdede
f.eks. omkring 1680 at der fandtes »ett tiockt ell i Swenskan« som
han ikke mente nogen fremmede kunne udtale.

Sprogvidenskabeligt bliver denne lyd betegnet som en såkaldt
flap, dvs. at tungen bøjes bagover i munden og så kastes fremover på
en sådan måde at den undervejs slår mod gummen i overmunden.
Dette er let at gøre for den som har øvet sig fra barnsben, men tem-
melig umuligt for den der prøver det for første gang som voksen!

Tykt l er faktisk et ganske eksotisk fænomen i Europa eftersom
det kun forekommer i en del af det norske og svenske (inklusive
finlandssvenske) område. I Indien er der derimod mange sprog
som har denne lyd, så i verdenssammenhæng kan det næppe kaldes
for en sensation.

Bløde konsonanter

Bløde konsonanter vil sige at ord som bryte, krype, ryke bliver udtalt
som bryde, krybe, ryge eller lignende – altså at p, t, k inde i og i slut-
ningen af et ord bliver til b, d, g. Dette er en udtaleforandring som
er begyndt i Danmark; i gammelt dansk var det nemlig også p, t, k,
sådan som det stadig er i almindeligt svensk og norsk. I Danmark er
denne »opblødning« gået langt videre end i de berørte sydsvenske
og sydnorske dialekter: I mange danske dialekter er disse konso-
nanter faktisk helt væk (brye/bry∂, kryw, ryy), og også i rigsdansk er
udviklingen nået meget længere end i nogen form for svensk eller
norsk. Dette er utvivlsomt en af de lydforandringer som gør at
svenskere og nordmænd synes danskere taler utydeligt!

Skarre-r

Skarre-r er det r der bruges i bl.a. dansk og sydsvensk, i modsætning
til tungespids-r som bruges af de fleste svenskere og nordmænd.
Forskellen mellem disse to r-typer består i hvilken del af tungen
som er mest aktiv: Ved tungespids-r er det, som navnet siger, 
tungespidsen eller den forreste del af tungen som slår eller vibre-
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rer mod gummen i overmunden, mens skarre-r udtales ved at den
bageste del af tungen hæves mod den såkaldt bløde gane, sådan at 
der opstår en vibration eller friktion mellem tungen og ganen eller
drøblen.

Blandt disse tre forskelle repræsenterer tykt l og bløde konsonanter
gamle fænomener som begge kan være opstået for over tusind år
siden. Det tykke l er sandsynligvis opstået et eller andet sted cen-
tralt på den skandinaviske halvø, mens de bløde konsonanter som
nævnt har deres udgangspunkt i Danmark. Det tykke l har så ude-
lukkende spredt sig ved dialektkontakt over land, hvorimod spred-
ningsmønstret for de bløde konsonanter til svensk og norsk område
tydeligt viser at der må være tale om søvejskontakt. Grænserne for
både tykt l og bløde konsonanter stabiliserede sig antagelig allerede
for mange hundrede år siden.

Skarre-r er utvivlsomt et meget nyere fænomen. Før sidste halv-
del af 1700-tallet var der næppe andre i Skandinavien der »skarrede«
end enkeltpersoner med talefejl. Men i løbet af de næste par 
hundrede år spredte skarre-r sig til hele det område som er vist på
kortet (figur 12), og på Vestlandet i Norge breder det sig fortsat. 
I Vesteuropa var udgangspunktet for skarre-r sandsynligvis Paris 
i slutningen af 1600-tallet. I Skandinavien kom det sikkert først til
København hvorfra det »hoppede« videre til større byer som Malmö,
Bergen, Stavanger og Kristiansand. 

Arne Torp50

Der eksisterer mange sjove teorier

om skarre-r’et, men desværre er de

sandsynligvis ikke rigtige. En populær

forklaring går ud på at ophavet skal

have været en fransk konge med skar-

re-r som talefejl, hvis hoffolk abede

efter kongen for at smigre ham. Det

som virker usandsynligt ved denne

hypotese, er at en individuel talefejl

skulle have en sådan smittende effekt,

uanset hvor kongelig ophavsmanden

måtte have været. Hvis det oven i

købet stod klart for alle – inklusive

personen selv – at det drejede sig 

om en individuel talefejl, ville det vel 

i grunden være ganske risikabelt at

imitere den; det ville måske snarere

blive opfattet som en karikering end

som sproglig »solidaritet«.

Den danske sprogmand Otto Jesper-

sen har en helt anden forklaring. Han

ræsonnerer som så at sproglydene let

druknede i vindens sus og fossens

Mere eller mindre fantasifulde forklaringer på oprindelsen til skarre-r

1_DA(1-74) nordisk (tryk7)  23/06/05  14:12  Side 50



Bølgemodellen illustrerer tydeligt hvordan forandringer kan opstå 
på forskellige steder inden for et dialektområde, og hvordan kom-
munikationsmønstret kan påvirke den fremtidige spredning af
fænomenerne.

Stamtræsmodellen får det derimod til at se ud som om en deling 
på et bestemt tidspunkt får konsekvenser for alle senere delinger 
– grenene i træet kan nemlig ikke senere vokse sammen igen, ja,
ikke engang nærme sig hinanden. Det er denne fundamentale for-
skel som gør stamtræsmodellen ubrugelig hvis man vil have at
modellen skal afspejle de faktiske forskelle og ligheder mellem de
moderne nordiske sprog. Hvordan de to modeller kan supplere
hinanden, skal vi senere komme tilbage til.
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drøn dengang folk mest opholdt sig i

fri luft i landsbyerne, og at de derfor

måtte bruge et kraftigt tungespids-r

for at høre hinanden. Folk i byen lever

derimod for det meste indendørs, og

så er der ikke længere behov for en så

anstrengende lyd.

[L]ivet inden døre medfører i det 

hele sagte talen, man buldrer ikke så

meget på, dels fordi det er overflødigt,

dels fordi det kan være uforsigtigt 

(’væggene har øren’); jo mere raffineret

stuelivet er, med tæpper på gulvet 

og portierer for dørene, des mere 

afdæmpet blir også sproget.

Den rigtige forklaring på ophavet

findes sandsynligvis i visse ganske nor-

male sproglige udviklinger i pariser-

fransk i 1600-tallet og har dermed

intet at gøre hverken med talefejl eller

urban livsstil. Den hurtige spredning 

til andre dele af Vesteuropa, i første

omgang specielt til byer, kan dog sikkert

delvis have at gøre med at skarre-r

faktisk er enklere at udtale end et

tungespids-r. Da først skarre-r var 

etableret som en acceptabel r-udtale,

i og med at den havde vundet indpas 

i det prestigefyldte parisersprog, lå 

vejen åben for en hurtig parademarch

gennem store dele af Vest- og Nord-

europa.
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Historisk inddeling af nordiske sprog 
efter bølgemodellen  

Fra urnordisk til vikingetid

Før ca. år 700 kaldes sproget i Skandinavien urnordisk. Hvis der
fandtes dialektforskelle dengang, har de sikkert været små; vi ken-
der i hvert fald ingen moderne dialektforskelle som vi med sikker-
hed kan føre tilbage til denne periode.

Urnordisk adskiller sig stærkt fra alle senere stadier af nordiske
sprog, men ser man f.eks. på udviklingen af personnavne, er det ty-
deligt at der skete store forandringer i løbet af de næste 300-400 år.
Lange pompøse navne som AnulaibaR og HarjawaldaR lyder alle-
rede omkring år 1000 som Óláfr og Haraldr – der jo ikke er særligt
forskellige fra de moderne navneformer, f.eks. dansk og norsk:
Olav/Harald, svensk: Olov/Harald, færøsk: Ólavur/Haraldur, islandsk:
Ólafur/Haraldur.

Allerede på det tidspunkt må man derfor regne med at den
sproglige afstand til urnordisk var blevet så stor at sprogene var ind-
byrdes uforståelige. Hvis det utænkelige skulle være sket at en
skandinav fra 500-tallet pludselig var dukket op blandt vikingerne
fire-fem hundrede år senere, ville de altså højst sandsynligt ikke
have kunnet forstå hinanden overhovedet. Derimod ville vi i dag
sandsynligvis kunne snakke relativt nemt med folk som levede i
1500-tallet, forudsat at vi holdt os til emner som begge parter hav-
de forudsætninger for at mene noget om. Sprogforandringerne
mellem 500 og 1000 var altså langt større end mellem 1500 og 2000.

Runeskriften

Kilderne til viden om det urnordiske sprog er indskrifter på ben,
metal og sten skrevet med specielle tegn som vi kalder runer. Den
mest berømte af alle urnordiske runeindskrifter blev fundet på 
et guldhorn i Jylland i 1700-tallet. Den lyder sådan: ek HlewagastiR
holtijaR horna tawido, hvilket er blevet udlagt som: jeg Lægæst fra
Holt (el. Holtes søn) gjorde hornet. 

De ældste runeindskrifter stammer fra ca. år 200. De såkaldte
ældre runer eller futhark, som de også kaldes efter lydværdien af de
seks første tegn, ser således ud:

Arne Torp52
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f u π a r k g w h  n  i  j  p  ë  R  s t  b e m l  ≈ d o

Figur 13: Den ældre runerække

Som man ser, er der i alt 24 tegn hvilket antagelig passede nærmest
perfekt til det urnordiske lydsystem. For nogle få af runerne er lyd-
værdien usikker, men som man ser, ligner de fleste af tegnene i
nogen grad de tilsvarende latinske bogstaver vi bruger i dag, og i de
tilfælde kan vi i hvert fald være sikre på at udtalen svarer til den vi
kender fra andre sprog som bruger dette alfabet. Denne lighed
viser at den eller de som skabte runerne, kendte til et eller flere af
de alfabeter som blev brugt i Middelhavslandene. Selve faconen på
tegnene – lige streger som står lodret eller på skrå – tyder imidler-
tid på at de oprindeligt har været beregnet på at skulle skæres ind 
i træ med en kniv – med den slags materiale og redskab er det nem-
lig meget lidt hensigtsmæssigt at bruge tegn som indeholder buer
og vandrette streger. Fra urnordisk tid er der dog ikke bevaret en
eneste indskrift på træ; sandsynligvis fordi træ er et forgængeligt
materiale. Alle bevarede urnordiske indskrifter er derfor indridset
på sten, metal eller ben.

Omkring år 700 bliver den gamle runerække forenklet ved at man
reducerer antallet af tegn fra 24 til 16. Det paradoksale er imidler-
tid at sproget omtrent samtidig får flere forskellige lyde, så man
egentlig havde brug for flere og ikke færre tegn end før hvis hver
lyd skulle have sit tegn. Hvorfor dette sker, ved vi ikke, men det 
må have et eller andet at gøre med de store sprogforandringer på
denne tid. Måske tænkte man som så at når 24 tegn alligevel ikke
længere var nok til at gengive alle lydene i sproget, så var det måske
ikke så farligt hvis hver lyd ikke havde sit eget tegn; sammenhængen
viste jo som regel hvad meningen var.
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Runerne forsvandt i hvert fald ikke selv om der blev færre tegn,
og selv om runerækken fra 1000-tallet også måtte konkurrere med
det latinske alfabet der kom hertil med kristendommen – tværti-
mod var de fortsat i brug i mange hundrede år efter at det latinske
alfabet blev taget i brug. Og grunden var sikkert den at runerne på
mange måder var enklere at bruge – ikke bare var der færre tegn 
at holde styr på, men det var først og fremmest en meget enklere
skriveteknik – en kniv og en træpind var tilstrækkeligt hvis man 
ville kradse en kort besked ned, mens latinske bogstaver krævede
fjerpen, blæk og kalveskind.

Da runerne omsider måtte give fortabt over for det latinske alfa-
bet engang i løbet af 1400-tallet, kunne de altså se tilbage på næsten
1500 års sammenhængende brug i Norden, dvs. en halv gang læng-
ere end det alfabet vi bruger i dag!

f  u  π a~ r k h  n  i  a  s t  b  m  l  R

Figur 14: Den yngre runerække

Østnordisk og vestnordisk

De ældste dialektforskelle vi har kendskab til inden for nordisk, er
en begyndende differentiering i et øst- og et vestnordisk område 
i løbet af 700-800-tallet. Men stadig fandtes der kun ét nordisk 
dialektkontinuum. Alle som talte nordiske sprog, boede nemlig
dengang stadig i Skandinavien eller var udvandret derfra for ganske
nylig – til øerne vestpå i Atlanterhavet, til Storbritannien, Norman-
diet, Rusland osv. 

Arne Torp54
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Dette er grunden til at nordiske sprog ofte kaldes skandinaviske
sprog; før den store ekspansion i vikingetiden blev disse sprog nem-
lig kun talt i Skandinavien.

Dialektforskellene var på den tid helt ubetydelige. Både skan-
dinaverne selv og andre folk opfattede nordisk som ét sprog som
gerne blev kaldt do. nsk tunga, dvs. dansk tungemål. Hvorfor det
akkurat var danskerne som fik den ære at repræsentere hele Skan-
dinavien sprogligt, er ikke helt klarlagt, men én mulighed er at
betegnelsen kan være opstået i England hvor danskerne dominere-
de i vikingetiden. Derefter er navnet do. nsk tunga blevet overført til
alt nordisk sprog selv om det ikke var »dansk« i snæver forstand; for
alle udenforstående må det have lydt som det samme sprog.

Efter 700 dukker der efterhånden visse forskelle op som følger
et sådant mønster at det kan være naturligt at tale om en vestlig og
en østlig gren af nordisk.

Figur 15 a: Inddeling af nordiske sprog ca. 700-1200 

Vestnordisk vil i denne periode groft sagt sige norsk – efter bosæt-
telsen (landnamet) på Færøerne og Island (dvs. fra slutningen af
800-tallet) også medregnet færøsk og islandsk. Det var for det meste
folk fra Norge, særlig Vestlandet, som slog sig ned på disse øer,
hvad der præger sproget dér den dag i dag.

Østnordisk bliver så resten af det nordiske område, altså dansk og
svensk.

Flere forskelle mellem moderne nordiske sprog kan spores helt til-
bage til denne periode, dvs. til dialektopsplitningen i vest- og øst-
nordisk. Som eksemplerne nedenfor viser, står islandsk, færøsk og
nynorsk i sådanne tilfælde over for dansk og svensk. Norsk bokmål
følger rimeligvis af og til dansk, men ikke altid.

vestnordisk østnordisk

islandsk, færøsk, norsk svensk, dansk
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Figur 16: Eksempler på vestnordisk/østnordiske forskelle mellem moderne 

nordiske sprog

Her er nogle af de vigtigste forskelle der kan spores helt tilbage til
opdelingen i vest- og østnordisk:

1. førstepersonspronomenet med eller uden  j (ég/eg : jeg/jag)
2. præsensformen af verbet komme med eller uden vokalskifte

(kemur/kjem : kommer) 
3. og sidst, men ikke mindst: diftong (tvelyd, ei) eller monoftong

(enkeltvokal, e) i de to ord  veit : vet/ved og heim : hem/hjem. 

I det store og hele var forskellene mellem de nordiske sprog dog
frem til vikingetiden relativt ubetydelige, hvilket er markeret med en
enkelt streg som skillelinje i figur 15 a.

I højmiddelalderen: nordnordisk og sydnordisk

Efter ca. 1200 er det tydeligt at det vigtigste skel – markeret med to
streger i fig. 15 b nedenfor – nu går mellem dansk, som man da kan
kalde sydnordisk – og resten af det nordiske område, som kaldes
nordnordisk. At det primære skel nu går anderledes, hænger sand-
synligvis sammen med en eller anden samfundsmæssig ændring.
Muligvis var kontakten med tysk stærkere end før i Danmark,
mens Nordskandinavien foreløbig ikke blev så stærkt berørt af denne
fremmede kontakt.

Figur 15 b: Inddeling af nordiske sprog ca. 1200-1500

Arne Torp56

nordnordisk sydnordisk

islandsk færøsk norsk svensk dansk

islandsk – Ég veit a∂ hann kemur heim

færøsk – Eg veit at hann kemur heim

nynorsk – Eg veit at han kjem heim

dansk – Jeg ved at han kommer hjem

svensk – Jag vet att han kommer hem

bokmål – Jeg vet/veit at han kommer hjem/heim
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De danske nyudviklinger er til dels den samme type forandringer
som senere også viser sig i norsk og svensk – det gælder særligt for-
enklingen af bøjningssystemet; jf. afsnittet nedenfor. Men man
finder også danske særudviklinger. Det gælder bl.a. den såkaldte
vokalsvækkelse som rammer vokaler i endestavelser:

• Dansk har i dag kun én vokal i grammatiske endelser, 
nemlig e. Det samme gælder stort set norsk bokmål.

• Nynorsk og svensk har derudover ofte a og i visse tilfælde også o. 
• Islandsk og færøsk har a i stort set de samme former som

svensk og nynorsk, men derimod i og u i stedet for e og o. 

Som illustration kan vi bruge flertalsformerne af substantiverne
bakker, sønner og viser og præsensformerne af verberne kaster og
kender. 

Figur 17: Eksempler på vokalsvækkelse: Forskelle mellem nordnordiske 

og sydnordiske endestavelser

Derudover får dansk i denne periode en række særudviklinger som
kun i ringe grad spreder sig til resten af det nordiske område. Det
gælder bl.a. den omtalte udvikling af de såkaldte bløde konsonanter,
dvs. overgangen fra p, t, k til b, d, g efter vokal. Eksempler på dette
er dansk: gabe, bide, kage over for norsk: gape, bite, kake og svensk:
gapa, bita, kaka. Denne overgang ses for øvrigt også i dialekterne i
Syd- og Vestsverige og på sydvestkysten i Norge; jf. figur 12 ovenfor.
Pudsigt nok ses en tilsvarende udvikling også i den sydlige del af
både det færøske og det islandske sprogområde, så man kunne få
den mistanke at bløde konsonanter var en slags »sydlandsk« indfald.
Afstanden mellem Færøerne, Island og Sydskandinavien er dog så
stor at man nok snarere må antage at det er uafhængige udviklinger
uden nogen indre sammenhæng.

islandsk: bakkar synir vísur kastar kennir 

færøsk: bakkar synir vísur kastar kennir

nynorsk: bakkar søner viser/visor kastar kjenner

svensk: backar söner visor kastar känner

bokmål: bakker sønner viser kaster kjenner

dansk: bakker sønner viser kaster kender
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Men dansk får desuden en række lydforandringer som ikke kan
ses på skrift, f.eks. det såkaldte stød, hvor svensk og norsk i stedet
har tonegang eller tonem. Dette kan man se hvis man sammenligner
udtalen af ord på norsk og svensk med tilsvarende ord på dansk: 

• Tonem 1 på norsk og svensk, stød på dansk: bønder (dansk 
og norsk), anden (svensk, bestemt form af and (dansk: and))

• Tonem 2 på norsk og svensk, ikke stød på dansk: bønner (dansk
og norsk); anden (svensk, bestemt form af ande (dansk: ånd))

• Islandsk og færøsk har hverken tonem eller stød.  

Arne Torp58

Tonem vil sige en betydningsadskillende

tonegang. Stød er derimod et tilnær-

met stemmebåndslukke, dvs. at man

næsten stopper luftstrømmen i strube-

hovedet, for så pludselig at åbne igen.

Både tonem og stød er altså noget

andet end en enkelt sproglyd – en

enkelt vokal eller konsonant – og det

er heller ikke det samme som tryk, for

alle eksemplerne ovenfor har trykket

på den første stavelse, mens ord som

idé eller hotel som regel har tryk på

den sidste stavelse.

Tonem er et relativt sjældent fæno-

men i Europa – blandt vesteuropæiske

sprog findes det således kun i norsk 

og svensk. Derimod er tonemer meget

almindelige i andre dele af verden,

f.eks. i Afrika og i Østasien.Verdens

største sprog – mandarinkinesisk – 

har f.eks. fire forskellige tonemer.

Tonemerne i norsk og svensk er

sandsynligvis omkring tusind år gamle.

Det danske stød mener man har udvik-

let sig fra et ældre system med tonem

som i norsk og svensk. Hvornår stødet

opstod i dansk, er det ikke let at afgø-

re da det jo ikke angives i skrift, men

alt tyder på at også dette træk stam-

mer helt fra middelalderen. Det ældste

kendte skriftlige indicium på at dansk

havde fået stød, stammer fra 1510

hvor den svenske biskop Hemming

Gadh i en antidansk tale temmelig

uærbødigt karakteriserede danskernes

udtale på følgende måde:

Der til med så wärdas de icke heller 

tala som annat folck, uthan tryckia 

ordhen fram, lika som the willia hosta.

(= Desuden gider de heller ikke snakke

som andre folk, men trykker ordene frem,

som om de hostede).

Tonem og stød
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Som man ser, er der i figur 15 b ingen skillelinjer mellem norsk 
og de to norske »emigrantsprog« islandsk og færøsk. Strengt taget 
er dette nok en tilsnigelse, for vi ved at der fandtes små forskelle
mellem islandsk og norsk allerede før 1200. Helt frem til begyn-
delsen af 1300-tallet var disse forskelle dog givetvis mindre end for-
skellene mellem de forskellige sprogformer inden for Skandinavien.

Nyere tid: ønordisk og skandinavisk

Når vi nærmer os 1500, bliver billedet derimod et helt andet. Nu
kommer hovedskillelinjerne inden for nordisk til at gå mellem de
tre sprog islandsk, færøsk og norsk. Det siger sig selv at så store for-
skelle ikke opstår over én nat; de må tværtimod have udviklet sig
gradvist over lang tid.

Figur 15 c: Inddeling af nordiske sprog efter ca. 1500

Grunden til at vi nu får en helt ny inddeling, er at vi nu for alvor ser
de kommunikative følger af den store geografiske afstand mellem
Skandinavien og de atlantiske øsamfund. Ganske vist var der en 
ret udbredt kontakt mellem emigrantsamfundene og det gamle
moderland Norge i de første århundreder efter udvandringen i 800-
900-tallet, men efter ca. 1300 indskrænkes kontakten, og herefter
gik forbindelsen med Skandinavien mere og mere over Danmark
eftersom København nu var hovedstaden i det fælles dansk-norske
kongerige. Den daværende kontakt skete væsentligst gennem 
danske embeds- og handelsmænd som var ganske fåtallige, og som
ikke omgikkedes særlig meget med lokalbefolkningen. 

Talesproget i Skandinavien forandrer sig stærkt i senmiddel-
alderen, men langt hen ad vejen »i takt«, dvs. på en sådan måde at
forskellene inden for Skandinavien ikke øges væsentligt. Ændring-
erne i begge de ønordiske sprog er derimod langt mindre. Dette
gælder særligt islandsk som er det mest konservative af alle de ger-
manske sprog. 

ønordisk skandinavisk

nordskandinavisk sydskandinavisk
.

islandsk færøsk norsk svensk dansk
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Resultatet bliver at sprogforskellene mellem disse tre geografisk
adskilte områder bliver større end nogen af de tidligere nordiske
dialektgrænser. Det primære skel er nu ønordisk over for skandina-
visk, markeret med fire streger, og dernæst islandsk over for færøsk,
markeret med tre streger. Forskellene mellem disse tre områder 
– Island, Færøerne og Skandinavien – er nu så store at indbyrdes for-
ståelighed ikke længere er mulig. Dette gælder i hvert fald mellem
yderpunkterne – dvs. islandsk og skandinavisk. Færingerne, som
både sprogligt og geografisk ligger i midten, har nok en vis mulig-
hed for at forstå islandsk, og skandinavisk forstår de uden problemer
i nær sagt alle mulige udgaver, først og fremmest fordi de har grun-
dige skolekundskaber i dansk, mens den færøske udtale mere ligner
norsk og svensk udtale end dansk. Færingerne har dermed de bed-
ste forudsætninger af alle for at forstå samtlige nordiske sprog.

Den indbyrdes forståelse mellem islandsk og færøsk går imidler-
tid i bedste fald kun den ene vej – islændinge forstår ikke meget
færøsk. Som vi har været inde på før, kan dette bl.a. hænge sam-
men med at det færøske sprogsamfund er så meget mindre end det
islandske. 

Inden for Skandinavien har vi derimod stadig stort set gensidig
forståelse sådan som det tidligere var tilfældet inden for hele det
nordiske sprogområde. Dette tema skal vi vende tilbage til afslut-
ningsvis.

Hvorfor er skandinavisk og ønordisk afstandssprog?

De ønordiske sprog er som nævnt mere konservative end de skan-
dinaviske, og specielt gælder det altså islandsk. Færøsk havner på
mange måder i en slags mellemposition. Dette ser man f.eks. let
hvis man sammenligner bøjningssystemet i de tre områder.

Forskellig bøjning

I middelalderen – og også tidligere – fik både substantiver, adjekti-
ver og pronomener forskellige former afhængig af hvordan de blev
brugt i sætningen – som subjekt, objekt, efter bestemte præpositio-
ner osv. I nordisk og andre germanske sprog var der fire sådanne
kasus – nominativ (n), akkusativ (a), dativ (d) og genitiv (g). De
findes fortsat alle på islandsk – og tysk, som også har bevaret gan-
ske mange ældre bøjningsformer. Færøsk har stort set mistet geni-
tiv, og på skandinavisk er alle kasus forsvundet i substantiver.

Arne Torp60
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Her ser vi hvordan det kan se ud på de forskellige sprog; for at illu-
strere de forskellige kasusformer i færøsk og islandsk er der med-
taget en præposition som kræver den pågældende kasus:

Mange mener at genitiv stadig eksiste-

rer som kasus i moderne skandinavisk

i form af den velkendte s-endelse som

i Gunnars hest, som på norrønt ville

hedde enten Gunnars hestr eller hestr

Gunnars. Men dette s opfører sig mere

som et selvstændigt ord end som en

endelse på selve substantivet, for hvis

det er Gunnar på Lidarende som ejer

hesten, så siger vi på moderne skan-

dinavisk »Gunnar på Lidarendes hest«.

Her ser vi altså at s’et knytter sig til

hele ordgruppen Gunnar på Lida-

rende. På norrønt – og moderne

islandsk – bliver det derimod: hestr

(islandsk: hestur) Gunnars á Hlí∂arenda.

Her ser vi altså at s’et stadigvæk er

knyttet udelukkende til hovedordet

Gunnar.

Derudover er det kun som ejen-

domsgenitiv vi kan bruge s-formen;

i alle andre tilfælde (f.eks. efter visse

præpositioner) er genitiv ikke længere

i brug (f.eks. til byen, ikke til bys; genitiv

er dog bevaret i faste udtryk som 

til lands, til fods osv.).

Bemærkning om genitiv

skandinavisk færøsk islandsk
– dansk

ental

hest hestur (N) hestur (N)

om hest um hest (A) um hest (A)

fra hest frá hesti (D) frá hesti (D)

til hest til hest (A) til hests (G)

flertal

heste hestar (N) hestar (N)

om heste um hestar (A) um hesta (A)

fra heste frá hestum (D) frá hestum (D)

til heste til hestar (A) til hesta (G)

Figur 18: Kasusformer i skandinavisk, færøsk og islandsk

Skandinavisk har dog stadig rester af kasusbøjning i pronomener;
jf. jeg ser dig : du ser mig hvor formerne jeg/mig og du/dig er hen-
holdsvis subjekts- og objektsform, hvilket er en rest af en skelnen
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mellem nominativ/akkusativ. I ældre sprog – og fortsat i ønordisk
– er det ikke kun i entalspronomener som han og hun der skelnes
mellem forskellige grammatiske køn, men også i flertal. Pronome-
nerne har tre forskellige former, afhængig af om de henviser til
flere personer af hankøn, flere personer af hunkøn eller til en gruppe
hvor begge køn er repræsenteret. Dette vises i sætningerne neden-
for hvor ordet de kan oversættes på tre forskellige måder. 

skandinavisk færøsk islandsk
– dansk

hankøn drengene: dreingirnir: strákarnir:

de teir πeir

hunkøn pigerne: genturnar: stelpurnar:

de tær πær

hankøn + drengene og dreingirnir og strákarnir og 

hunkøn pigerne: genturnar: stelpurnar:

de tey πau

Figur 19: Pronomen 3. person flertal

I verber havde ældre nordisk forskellige former afhængig af om
subjektet var i ental eller flertal, eller om subjektet var et pronomen
i 1. eller 2. person; jf. engelsk the boy comes : the boys come og I am :
you are. Islandsk har bevaret både tal- og personbøjning, færøsk 
har mistet personbøjning i flertal, mens moderne skandinavisk har
mistet både tal- og personbøjning. 

skandinavisk færøsk islandsk
– dansk

ental

1. person jeg står eg standi eg stend

2. person du står tú stendur πú stendur

3. person han/hun står han/hon stendur hann/hún stendur

flertal

1. person vi står vit standa vi∂ stöndum

2. person I står tit standa πi∂ standi∂

3. person de står teir/tær/tey standa πeir/πær/πau standa

Figur 20: Tal- og personbøjning af verber
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Svensk skriftsprog fastholdt talbøjning helt til midten af 1900-tallet
(pojken kommer : pojkarna komma), mens den forsvandt i skriftlig
dansk og norsk i 1800-tallet. Her er en skematisk opsummering af
forskellene: 

islandsk færøsk skandinavisk

antal kasus

a) i subst. og adjektiv 4 3 0

b) i pronomen 4 3 2

kønsbøjning i flertal + + –

talbøjning af verber + + –

a) i ental + + –

b) i flertal + – –

Figur 21: Oversigt over skandinaviske og ønordiske bøjningsformer  

I sætningerne nedenfor kan vi se hvordan det virker i praksis når vi
sammenfatter alt hvad vi har set på ovenfor.

islandsk

Som det fremgår af figur 21, er islandsk det eneste af de nordiske
sprog som stadig har personbøjning af verber både i ental og flertal
og desuden fire kasus i substantiver. I eksemplerne nedenfor ser vi
hvordan det virker i praksis ved verberne komme, se, stå og savne
kombineret med substantivet hest i alle kasus i bestemt form ental
og flertal og med forskellige personlige pronomener som subjekt.  

ENTAL

nominativ hesturinn kemur

akkusativ dativ genitiv

1. person ég sé hestinn ég stend hjá hestinum ég sakna hestsins 

2. person πú sér∂ hestinn πú stendur hjá hestinum πú saknar hestsins

3. person hann/hún hann/hún hann/hún 
sér hestinn stendur hjá hestinum saknar hestsins
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FLERTAL

nominativ hestarnir koma

akkusativ dativ genitiv

1. person vi∂ sjáum vi∂ stöndum hjá vi∂ söknum 
hestana hestunum hestanna 

2. person πi∂ sjái∂ hestana πi∂ standi∂ hjá hestunum πi∂ sakni∂ hestanna

3. person πeir/πær/πau πeir/πær/πau standa πeir/πær/πau 
sjá hestana hjá hestunum sakna hestanna

færøsk

Når man tager de samme sætninger på færøsk, lægger man mærke
til to vigtige forskelle:  
a) Der findes ingen genitivform af substantivet (jf. eg síggi/sakni

hestin (akkusativ) over for islandsk: ég sé hestinn (akkusativ),
men ég sakna hestsins (genitiv) – på islandsk kræver verbet
sakna nemlig at objektet skal stå i genitiv).

b) Personbøjningen af verbet er forsvundet i flertal (alle flertalsfor-
merne ender på -a: síggja, standa, sakna; over for islandsk sjáum
– sjái∂ – sjá; stöndum – standi∂ – standa; söknum – sakni∂ – sakna).

ENTAL

nominativ hesturin kemur

akkusativ dativ akkusativ

1. person eg síggi hestin eg standi hjá hestinum eg sakni hestin

2. person tú sært hestin tú stendur hjá hestinum tú saknar hestin

3. person hann/hon sær hann/hon stendur hann/hon saknar 
hestin hjá hestinum hestin

FLERTAL

nominativ hestarnir (N) koma

akkusativ dativ akkusativ

1. person vit síggja hestarnar vit standa hjá hestunum vit sakna hestarnar

2. person tit síggja hestarnar tit standa hjá hestunum tit sakna hestarnar

3. person teir/tær/tey síggja teir/tær/tey standa teir/tær/tey sakna
hestarnar hjá hestunum hestarnar
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dansk

Her har vi så det moderne skandinaviske system uden kasusbøj-
ning i substantiver og uden tal- og personbøjning i verber.

ENTAL

hesten kommer

1. person jeg ser hesten jeg står hos hesten jeg savner hesten

2. person du ser hesten du står hos hesten du savner hesten

3. person han/hun ser han/hun står han/hun savner 
hesten hos hesten hesten

FLERTAL

hestene kommer

1. person vi ser hestene vi står hos hestene vi savner hestene

2. person I ser hestene I står hos hestene I savner hestene

3. person de ser hestene de står hos hestene de savner hestene

Sammenlignet med det ældre fællesnordiske udgangspunkt kan vi
altså konstatere at islandsk har bevaret bøjningssystemet stort set
som det var for omkring tusind år siden, mens færøsk har mistet en
del gamle bøjningsformer, men langtfra så mange som de skandi-
naviske sprog.

Forskellig udtale

Imidlertid er det nok ikke først og fremmest de morfologiske forskelle
– dvs. bøjningsformerne – som gør at islandsk og færøsk er afstands-
sprog i forhold til skandinavisk. To andre sproglige niveauer er
utvivlsomt langt vigtigere, nemlig det fonologiske (lydene) og det
leksikalske (ordforrådet). Dette kan vi se når vi sammenligner de tre
sætninger nedenfor: a-versionen er normal islandsk ortografi, 
b-versionen er den samme sætning i lydskrift, mens c-versionen er
en dansk oversættelse:
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1. a. Konan tala∂i vi∂ manninn sinn um bílinn.

b. /ko:nan ta:la∂i vi:∂ man:in sin Ym bi:lIn/

c. Konen talte med sin mand om bilen.

2. a. Kerlingin mætti tröllinu á fjallinu.

b. /kj≤rdli≈gjin maiht:I trødlInY au fjadlInY/

c. Kællingen mødte trolden på fjeldet.

3. a. Sjónvarpi∂ bila∂i πegar ég var a∂ horfa á fréttirnar. 

b. /sjou:nvarpi∂ bI:la∂I π≤:≥ar j≤:≥ va:r a∂ horva au frj≤ht:Irdnar/

c. Fjernsynet gik i stykker mens jeg så [på] nyhederne.

Figur 22: Islandsk (skrift og tale) kontra skandinavisk 

Af disse islandske sætninger vil nr. 1 sikkert være forståelig for de
fleste skandinaver både i skrift og tale, mens nr. 2 næppe vil være
det i tale, men sandsynligvis i skrift, og nr. 3 sikkert helt ubegribe-
lig, uanset om det er tale eller skrift. 

Forklaringen er ret oplagt: 

• I nr. 1: Konan tala∂i vi∂ manninn sinn um bílinn er selve ordene 
– gloserne – næsten identiske, og det lydlige stemmer også
relativt godt overens.  

• I nr. 2: Kerlingin mætti tröllinu á fjallinu er gloserne også de 
samme, men lydudviklingen i islandsk og skandinavisk har
gjort dem temmelig uigenkendelige for en skandinav som 
kun hører sætningen, mens den skriftlige version virker langt
mindre fremmed. 

• I nr. 3: Sjónvarpi∂ bila∂i πegar ég var a∂ horfa á fréttirnar er der-
imod næsten alle ord helt forskellige, og så hjælper det ikke
meget at lydudviklingen og andre forhold stemmer aldrig 
så godt overens.

Ordene betyder mest for forståelsen

En meget vigtig – måske den mest afgørende – forudsætning for
forståelighed mellem sprog er altså at selve ordene ligner hinanden,
enten udtalemæssigt eller på skrift – eller helst begge dele. I skandi-
navisk blev en meget stor del af det nedarvede nordiske ordforråd
imidlertid udskiftet med nedertyske (plattyske) ord i løbet af sen-
middelalderen på grund af den intensive sprogkontakt med hanse-
atiske, dvs. nordtyske købmænd som i en lang periode dominerede
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handelen i hele Skandinavien. Og denne kontakt har med sikker-
hed sat sig spor i sproget: Et relativt forsigtigt skøn er at mellem 30
og 40 procent af det daglige ordforråd i de moderne skandinaviske
sprog stammer fra nedertysk.

En af grundene til forståelsesproblemer mellem de skandinaviske
sprog er at Norge, Sverige og Danmark har optaget forskellige ord
fra nedertysk. Totalt set er de tyske elementer sandsynligvis relativt
ligeligt fordelt i de respektive sprog, men når der er forskelle i ord-
valget, står norsk og dansk som regel sammen over for svensk.
Grunden til at det er sådan, er ganske enkel: at Danmark og Norge
i mange hundrede år havde dansk som fælles skriftsprog. Eftersom
danskerne var hanseaternes nærmeste naboer i Skandinavien, er
det sandsynligt at den tyske indflydelse gjorde sig allerstærkest gæl-
dende i dansk, og mange af de tyske ord i norsk har utvivlsomt fun-
det vej via det danske skriftsprog. Nordmændene har dog også haft
direkte kontakt med hanseaterne, særlig i Bergen som helt frem til
1800-tallet var Norges største by. Svenskerne har derimod fået
mange tyske ord via deres hansebyer, som Stockholm og Kalmar,
og det er ofte andre tyske ord end dem som er blevet optaget i
dansk og norsk. 

I tabellen nedenfor ser vi en del eksempler hvor de danske og 
norske ord er meget lig hinanden – uanset om det er nynorsk eller
bokmål – mens svensk har et andet ord for det samme begreb. Disse
ligheder og forskelle skyldes her enten at norsk/dansk på den ene
side og svensk på den anden har valgt henholdsvis et nordisk eller
et tysk ord, eller at man har valgt forskellige nordiske eller tyske
ord. 

Det er faktisk muligt at lave hele 

tekster hvor så at sige alt andet end

grammatiske endelser og bindeord er

tyske, som f.eks. i denne ytring hvor

kun de understregede ord er nordiske,

mens resten er låneord fra tysk.

Skrædderen mente at jakken 

passede fortræffeligt, men kunden 

klagede over at tøjet var kort 

og stoffet simpelt og groft.

Moderne skandinaviske sprog har mange tyske låneord
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norsk dansk svensk

spørje/spørre spørge fråga

fra spyrja (norrønt) fra frâgen (nedertysk)

vindauge/vindu vindue fönster

fra vindauga (norrønt) fra fenster (nedertysk)

mangel mangel brist

fra mangel (nedertysk) fra brist (gammelsvensk)

stilling stilling läge

fra stelling (nedertysk) fra læghe (gammelsvensk)

nå nå hinna

fra ná (norrønt) fra hinna (gammelsvensk)

samfunn samfund samhälle

fra samfundr (norrønt) fra samhælde (gammelsvensk)

omtrent omtrent ungefär

fra umtrent (nedertysk) fra ungefêr (nedertysk)

oppdage opdage upptäcka

fra updagen (nedertysk) fra updecken (nedertysk)

Figur 23: Eksempler på leksikalske forskelle mellem norsk og dansk kontra

svensk. Under hvert ord står det norrøne/gammelsvenske eller nedertyske 

ord som det moderne ord kommer fra. I de fire første eksempler kommer 

forskellen af at norsk/dansk på den ene side og svensk på den anden har 

valgt henholdsvis et nordisk eller et tysk ord – eller omvendt. I de to næste

eksempler er alle ord nordiske – men to forskellige nordiske ord. I de to sidste

eksempler stammer alle ordene fra nedertysk, men igen fra to forskellige

nedertyske ord.

Skal stamtræsmodellen på lossepladsen?

Som vi så da vi kommenterede figur 5, giver stamtræsmodellen en
misvisende inddeling af moderne nordiske sprog, først og frem-
mest fordi den placerer norsk sammen med islandsk og færøsk som
»vestnordisk«. Dette forekommer os ikke at være en rimelig indde-
ling i dag. Spørgsmålet er så om hele stamtræsmodellen lige så godt
kan opgives til fordel for den tilsyneladende mere præcise og nuan-
cerede bølgemodel.
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At drage en sådan konklusion ville imidlertid være forhastet.
Stamtræsmodellen er nemlig fortsat det bedste redskab vi har til 
på en anskuelig måde at fremstille hvad historisk sammenhæng i et
sprogsamfund indebærer. Specielt vigtigt er det at man med denne
model kan illustrere hvilke sproglige ligheder der skyldes genetisk
slægtskab – arv – og hvilke overensstemmelser der bare skyldes kon-
takt – altså lån. Dette er en helt grundlæggende distinktion i
sammenlignende sprogvidenskab, og derfor er stamtræsmodellen
også et uundværligt grundlag for denne videnskab. Hvis man be-
grænser sig til at forklare det at nye sprogtræk opstår og spreder sig,
med et billede af »bølger« som skvulper frit hid og did, bliver arv og
lån meningsløse begreber i sprogforskningen, og det er næppe noget
videnskabeligt fremskridt.

Stamtræsmodellen kan virke som en meget mærkværdig inddeling
af de moderne nordiske sprog – i dag er det jo ikke sådan at norsk
ligner islandsk og færøsk mere end det ligner svensk og dansk. Men
forklaringen er at stamtræsmodellens opdeling af det nordiske
sprogområde i vestnordisk og østnordisk gælder en periode hvor de
nordiske sprog endnu udgjorde ét dialektkontinuum i Skandinavien
– før nogen havde emigreret til fjernere himmelstrøg. 

Det som derefter skete, var at en del af skandinaverne – nærme-
re bestemt en del af nordmændene – emigrerede til øerne i vest.
Men selvfølgelig var det ikke alle der snakkede »vestnordisk«, som
rejste til Færøerne og Island – størstedelen blev faktisk tilbage i
Norge. Denne udvandring førte efterhånden til at den vestnordiske
gren »revnede« i flere dele fordi kontakten mellem udvandrerne og
dem som blev tilbage, faldt mere eller mindre bort, mens den interne
kontakt inden for Skandinavien fortsatte som før. Dette er altså
grunden til at begreberne øst- og vestnordisk er så lidt oplysende
når man vil beskrive forholdet mellem de nordiske sprog i dag.

De nordiske sprogs udvikling viser således at det kan være risi-
kabelt at tegne stamtræer inden for et dialektkontinuum hvis man
ønsker at stamtræet også længe efter skal vise den faktiske lighed
mellem de forskellige »grene«. Man risikerer nemlig let at der går
kludder i grenværket hvis et sådant dialektkontinuum senere bliver
splittet op på grund af udvandring til fjerntliggende områder.
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Den skandinaviske nabosprogsforståelse – et hoved- 
element i den nordiske fællesskabsfølelse

Det normale når danskere, nordmænd og svenskere (inklusive fin-
landssvenskere) snakker sammen, er som bekendt at bruge moders-
målet, eventuelt med visse justeringer af ordvalget og udtalen. De
som taler skandinaviske sprog, opfører sig altså i praksis som om de
skandinaviske sprog »kun var dialekter«. Man regner med andre ord
med at samtalepartneren forstår nabosproget. Dette er det traditio-
nelle billede af den såkaldte nabosprogskommunikation.

Som vi har været inde på tidligere, står nordmænd i denne sam-
menhæng i en specielt gunstig situation i og med at de på grund af
det lange skriftsprogsfællesskab med danskerne har det meste af
ordforrådet til fælles med dansk, mens de på grund af det nære geo-
grafiske naboskab har det meste af udtalen til fælles med svenskerne.
Dette giver sig også tydeligt udslag når det drejer sig om evnen til at
forstå nabosprogene. Her er et diagram som viser hvor meget folk
fra de forskellige skandinaviske lande forstår af nabosproget i talt
form:

Figur 24: Skandinavisk nabosprogsforståelse 
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Skemaet ovenfor bygger på en undersøgelse af danske, norske og
svenske rekrutter, dvs. drenge i 19-årsalderen, og den blev udført i
første halvdel af 1970’erne. Som man ser, lå de norske drenge et godt
stykke foran både danskere og svenskere, men man ser også at sven-
skerne lå på en lige så suveræn sidsteplads; de forstod meget mindre
af både norsk og (særlig) dansk. Som vi har været inde på før, 
kan dette hænge sammen med svenskernes traditionelle storebror-
attitude – i og med at svenskerne er så mange, regner de måske med
at de mindre naboer vil »tage besværet« med at forstå svensk, mens
de på deres side ikke gider prøve at forstå dansk og norsk – for nu at
give en lidt uvenlig tolkning af den »skæve« sprogforståelse mellem
svenskerne og naboerne i syd og vest.

Dette er dog næppe hele sandheden. Den omtalte undersøgelse
brugte nemlig kun informanter fra hovedstadsområdet i de tre
respektive lande, og dette vil næsten automatisk favorisere sprogfor-
ståelsen hos danskerne og nordmændene i og med at både Oslo og
specielt København ligger vældig tæt på Sverige, mens Stockholm
ligger langt fra både Norge og Danmark. Det er derfor ikke overras-
kende at folk i Stockholm er dårligere til at forstå dansk og norsk
end folk i København og Oslo er til at forstå svensk, ganske enkelt
fordi københavnere og oslofolk på grund af den korte afstand til
Sverige langt oftere møder svenskere.

Et andet forhold som utvivlsomt spillede en vigtig rolle i 1970’erne,
var fjernsynet hvor både københavnere og oslofolk havde teknisk
mulighed for at se svensk tv – noget mange også gjorde – mens
stockholmere hverken kunne se dansk eller norsk fjernsyn. Der 
var derfor mange danskere og nordmænd som fik en masse gratis
»svenskundervisning«, mens der ikke gik noget den modsatte vej. 

I en ny undersøgelse af nabosprogsforståelsen som endnu ikke er
afsluttet, har man forsøgt at rette op på denne »uretfærdighed« mod
svenskerne ved at sikre en jævnere geografisk fordeling mellem
informanterne, så også Bergen i Norge, Århus i Danmark og Malmö
i Sverige bliver inddraget i sammenligningen. Dette har, som man
kunne vente, bevirket at forholdet mellem danskere og svenskere nu
fremstår mere jævnbyrdigt end i den ældre undersøgelse. Nord-
mændene fører imidlertid stadig klart, hvad der – i betragtning af de
sproglige ligheder og forskelle mellem de tre skandinaviske sprog –
slet ikke er uventet: Som vi har været inde på før, har nordmændene
lidt forenklet sagt udtalen tilfælles med svenskerne og ordforrådet
tilfælles med danskerne. 
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Når en nordmand snakker med svenskere, er det derfor stort set
kun nogle »særsvenske« ord som er problematiske; selve udtalen er
stort set ikke noget problem. I en samtale med danskere er det
omvendt; her er ordene stort set de samme som på norsk, mens den
danske udtale her er så anderledes at kommunikationen alligevel er
vanskeligere for de fleste. 

Set fra et dansk synspunkt lyder norsk og svensk så ens at de fleste
danskere ikke er i stand til at høre forskel. Som regel tror danskerne
derfor at det er svensk, også når de hører norsk – hvis de ikke kan
hører forskel, har de jo dobbelt så stor chance for at ramme rigtigt
når de gætter på svensk, fordi der er dobbelt så mange svenskere i
verden som der er nordmænd …

Alligevel viser begge undersøgelser at danskere faktisk forstår
norsk mærkbart bedre end svensk selv om de ikke kan høre forskel.
Dette skyldes naturligvis det store glosefællesskab mellem norsk og
dansk. Lidt uhøjtideligt udtrykt kan man derfor sige at en nord-
mand – set fra et dansk synspunkt – er en svensker som er let at for-
stå! Det er derfor naturligt at svenskere og danskere har størst pro-
blemer med at forstå hinanden sprogligt, for her er der en del for-
skelle både i ordforråd og udtale, mens nordmændene som nævnt
havner i en gunstig mellemposition med »dansk« ordforråd og
»svensk« udtale.

Der findes dog endnu et moment ud over den rent sproglige
afstand til nabosprogene som kan forklare at nordmændene klarer
sig så godt. Som vi har været inde på flere gange, bliver de lokale
dialekter brugt meget mere i Norge end i nabolandene. Det betyder
at alle nordmænd er vant til at høre mange slags norsk i daglig-
dagen, mens danskere og svenskere stort set kun hører ét eller højst
et par udgaver af modersmålet, nemlig rigsmålet og eventuelt 
deres egen lokale dialekt. Dette kan være en anden grund til at dan-
skere og svenskere meget hurtigere giver op i nabosprogskom-
munikation.

Det at nordmænd er så vant til sproglig variation, både i skrift
(bokmål og nynorsk) og specielt i tale, gør at de har et større passivt
sprogligt repertoire end de fleste danskere og svenskere. Man kan
udtrykke det sådan at det at høre dansk eller svensk for en nord-
mand ikke er væsentligt anderledes end det at forstå en lidt fjern
norsk dialekt – der er i alle tilfælde tale om variation inden for det
skandinaviske dialektkontinuum.

Arne Torp72
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Er nabosprogsforståelsen i fare?

Endnu er nabosprogskommunikation sikkert det normale når
skandinaver mødes. Men der er udsigt til at det at kommunikere på
modersmålet med folk fra begge nabolande snart vil kunne blive et
eksklusivt norsk privilegium. På et nordisk sprogmøde i år 2000
aflagde den danske professor Jørn Lund nemlig dette foruroligen-
de vidnesbyrd om hvordan situationen er i dag: 

Det professor Lund fortæller om her, er ganske vist det som kan
ske når skandinaver mødes uden for Norden, i rent engelsksprogede
omgivelser. Men der findes også mange observationer som tyder
på at det samme sker når unge skandinaver fra forskellige lande
mødes i Skandinavien.

Hvis engelsk kommer til at fungere som lingua franca i mundt-
ligt samvær mellem skandinaver, ville et væsentligt element i den 
nordiske identitet forsvinde. Og i så fald ville det nordiske sprogom-
råde i Skandinavien for første gang i to tusind år ikke længere kunne
opfattes som et dialektkontinuum, men falde fra hinanden i forskel-
lige afstandssprog.

Set fra et nordisk synspunkt må et sådant fremtidsscenario nær-
mest karakteriseres som en kulturel katastrofe, og det er heldigvis
heller ikke situationen i dag. Som nævnt er der imidlertid visse for-
uroligende tegn i tiden som tyder på at det ville kunne blive det
hvis ikke skandinaverne ser den værdi der ligger i at have et fælles-
skab bestående af over 20 millioner mennesker som kan kommu-
nikere med hinanden ved hjælp af modersmålet – evt. suppleret
med visse justeringer af ordforrådet og udtalen hvis man mærker at
det kniber med forståelsen hos modtageren. Med gensidig respekt
og interesse for sproglige ligheder og forskelle bør vi dermed også i
fremtiden kunne bevare Skandinavien som en sproglig og kulturel
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enhed hvor vi samtidig kan glæde os over en spændende mangfol-
dighed. Dette vil måske også gøre os alle mere åbne og fordomsfrie
over for den nye multikulturelle situation som møder os i dagens
samfund.

Oversat fra norsk af Iben Stampe Sletten
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Finsk og dermed beslægtede sprog

Finsk hører til den uralske sprogfamilie, en spredt og splittet kæde
af sprog der tales helt fra Østersøens strande til Jenisejfloden og 
Tajmyrhalvøen i Sibirien. Betegnelsen uralske sprog har været brugt
siden 1800-tallets begyndelse, hvilket skyldes at de fleste af disse
sprog tales i nærheden af Uralbjergene i grænseområderne mellem
Asien og Europa. Sprogfamiliens oprindelige kerneområde anses
nu til dags for at have været enten i nærheden af Volgakrogen eller
det nuværende Hviderusland. 

Den uralske sprogfamilie deles som regel op i to hovedgrene.
Den østlige gren dannes af de samojediske sprog, der tales i Sibiri-
en. Den vestlige gren kaldes for den finsk-ugriske sproggruppe. Sidst-
nævnte består igen dels af de såkaldte østersøfinske sprog, dels af
den ugriske gren med de ob-ugriske sprog mansi og chanti og det
dermed tætbeslægtede sprog ungarsk. Ungarerne bor i dag langt fra
deres sproglige slægtninge idet deres forfædre vandrede til Central-
europa sammen med tyrkiske stammer omkring år 1000. Andre
finsk-ugriske sproggrene er samisk, de volgafinske sprog mordvinsk
og mari samt de permiske sprog komi og udmurtisk.

De østersøfinske sprog omfatter, foruden finsk, karelsk, vepsisk,
votisk, estisk og livisk. Disse sprog minder meget om hinanden,
både hvad angår grammatisk struktur og ordforråd, selv om spro-
gene ikke umiddelbart er indbyrdes forståelige som de skandinaviske
sprog. Lighederne skyldes i høj grad en lang fælles historie. De ural-
ske sprog, der tales rundt om Østersøen, har udgjort en helhed, 
det såkaldte urfinsk, hvorfra de nutidige sprog stammer. Ursamisk
er en ældre gren af urfinsk, mens en yngre gren udgøres af de øster-
søfinske sprogs fælles ursprog, det såkaldte yngre urfinsk. De vig-
tigste træk i det finske sprogs grammatiske struktur er udviklet i
den fælles østersøfinske tid.

KAISA HÄKKINEN

Finsk
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Finnernes forhistorie

Finland er blevet befolket fra mange forskellige sider, og her er der
i tidens løb blevet talt mange forskellige sprog. Det er ikke muligt
med sikkerhed at finde ud af hvornår de første mennesker der talte
et uralsk sprog, kom til Finland, og hvorvidt de uralske forfædre var
blandt de første indbyggere. Omkring år 4000-3000 før Kristus for-
modes det fremherskende sprog i det nuværende Finland at have
været en form for tidligt urfinsk idet Finland dengang var en del af
det kamkeramiske kulturområde som pr. tradition forbindes med
det uralske sprogområde.

I områderne omkring Østersøen har finnernes forfædre haft de
indoeuropæiske folkeslag der senere blev til baltere og germaner,
som naboer. Den ældgamle kontakt fremgår tydeligst gennem for-
skellige låneord. Som eksempel på gamle baltiske låneord kan næv-
nes halla ’frost’, heinä ’hø’ og ohra ’korn’. Eksempler på germanske
låneord er kaura ’havre’, pelto ’ager’ ( jf. svensk ’fält’) og ruis ’rug’.
Låneordene tyder på at de urfinske folk som tidligere havde ernæret
sig som fangere, havde lært kvægbrug og landbrug af deres baltiske
og germanske naboer. Den kendsgerning at låneordene er fælles for
alle østersøfinske sprog, viser at ordene blev optaget i sproget før
finsk havde udviklet sig til et selvstændigt sprog.

Finske dialekter

De finske dialekter inddeles i to hovedgrupper, nemlig de vestfinske
og de østfinske. Grænsen mellem de vest- og de østfinske dialekter
følger stort set den landegrænse der blev trukket mellem Sverige og
Rusland ved freden i Nöteborg i 1323. I forbindelse hermed blev
Finland officielt en del af det svenske rige. Forskellene mellem de
vestfinske og østfinske dialekter har imidlertid deres rødder meget
længere tilbage i forhistorisk tid.

I stenalderen boede der næppe mere end nogle få tusinde men-
nesker i det nuværende Finland, og en så lille befolkning kunne selv-
følgelig ikke fordele sig ligeligt over hele landet. Menneskene ernæ-
rede sig som jægere, fiskere og samlere. Efter behov opsøgte de nye
bopladser hvor der var mad at finde. Befolkningen begyndte først

Kaisa Häkkinen76
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at bosætte sig fast mod slutningen af stenalderen da de lærte at holde
husdyr og dyrke jorden. De bedste områder for de nye erhverv var
Satakunta i det vestlige Finland, Tavastland (på finsk Häme) og det
sydvestlige Finland (’Det Egentlige Finland’, finsk: Varsinais-Suomi)
og Karelen (Karjala) i den østlige del af Finland. Det resulterede i
at der efterhånden opstod tre primære dialektområder: Finland,
Tavastland og Karelen.

Både det finske navn Suomi og det svenske Finland omfattede fra
begyndelsen kun den sydvestlige del af landet, som fra og med
1800-tallet blev kaldt ’Det Egentlige Finland’ for tydelighedens
skyld. De sydvestfinske og tavastlandske dialekter har i hvert fald
delvis samme oprindelse og repræsenterer de vestfinske dialekters
ældste former. De østerbotniske dialekter har siden udviklet sig fra
disse i og med at den faste bosættelse spredte sig til Österbotten. 
De nordlige dialekter er mere blandede da befolkningen der også
stammer delvist fra det østlige Finland. Da der tidligere ikke fandtes
en egentlig grænse mellem Finland og Sverige, spredte den finske
bosættelse sig også til Tornedalen og Västerbotten i det nuværende
Sverige. Som følge af kontakten med svensk har den tornedals-
finske dialekt siden udviklet sig til det der i dag kaldes meänkieli
(’vort sprog’), og som i Sverige har officiel status som minoritets-
sprog. De østfinske dialekter stammer hovedsagelig fra førkarelsk,
selv om savolaxdialekterne også lader til at have visse vestlige træk.

Opdelingen i forskellige dialekter er foregået i en tid hvor de
fleste mennesker i Finland levede af landbrug og boede og virkede
stort set på samme egn hele deres liv. Situationen begyndte at for-
andre sig radikalt i sidste halvdel af 1800-tallet hvor man byggede
jernbaner og store industrivirksomheder, og folk fik ansættelse som
arbejdere og flyttede fra sted til sted for at få arbejde. I 1900-tallet
blev grænsen mellem dialekterne langt mere uskarp i takt med den
stigende mobilitet. Under anden verdenskrig blev over 400.000 per-
soner evakueret fra Karelen til andre dele af Finland. I 1960’erne og
1970’erne begyndte en ny stor bevægelse fra land til by. Især flytte-
de store mængder mennesker fra Savolax og Österbotten ind til
Helsinkiregionen. Helsinki var i sidste halvdel af 1800-tallet stadig-
væk en stort set svensksproget by, men i 1900-tallet udviklede byen
sig til det i forhold til befolkningstallet største, omend sprogligt
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uensartede, finske »dialektområde«. I samme periode var der en 
livlig bevægelse fra Finland til Sverige. De der flyttede, opgav gene-
relt de mest markante træk i deres hjemstavnsdialekter, og de gamle
sognedialekter blev efterhånden fortrængt af almenfinske talesprogs-
former.

Stadier i det finske sprogs historie

Oldfinsk og middelalderfinsk

Det finske sprogs historiske udvikling efter urfinsk tid kan inddeles
i fem stadier. Det ældste stadium repræsenteres af oldfinsk der går
tilbage til vor tidsregnings første årtusinde. Allerede dengang blev
grunden lagt til opdelingen i dialekter. Det næste, kulturhistorisk
set, meget vigtige stadium var middelalderfinsk. Middelalderen reg-
nes i Finland fra ca. år 1150, og de ældste historiske dokumenter 
om finlandske forhold stammer fra denne tid. Finland blev i middel-
alderen en del af det svenske rige og underlagt svensk lov og admi-
nistration. Finsk havde ikke nogen officiel status som lov- og forvalt-
ningssprog, men af praktiske grunde var det nødvendigt at anvende
finsk i visse situationer. Finsk kom på den måde til at overtage en
mængde ord og udtryk fra svensk der henviser til lov- og forvalt-
ningssproget. F.eks. er laamanni ’lovmand’, laki ’lov’ og tuomari
’dommer’ låneord fra svensk.

De hedenske finner blev i middelalderen omvendt til kristen-
dommen både fra vestlig og fra østlig side. Den del af Finland der
kom under svensk herredømme, blev tilsluttet den romersk-katol-
ske kirke, hvorimod det var den ortodokse lære der blev udbredt 
i Karelen. Kristendommens udbredelse indebar store forandringer
for finnernes verdensbillede og det finske ordforråd. Kirken havde
sine egne embeder og sit eget uddannelsessystem, og også finner-
ne havde nu mulighed for at gå lærdommens vej. Det centrale fag
var latin, der var kirkens og hele den akademiske verdens fælles
sprog i middelalderen. De fleste af de ord der var behov for i det kir-
kelige liv, kom fra svensk, f.eks. enkeli ’engel’, kirkko ’kirke’ og messu
’messe’, mens en del kan være kommet direkte fra latin, f.eks. epis-
tola ’epistel’, mammona ’mammon’ og saatana ’satan’.
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Gammelt skriftfinsk

Det tredje udviklingsstadium, gammelt skriftfinsk, begyndte i 1540’er-
ne, hvor reformationen kom til Finland. Reformationens princip-
per indebar blandt andet at folket skulle have mulighed for at tileg-
ne sig Guds ord på deres eget modersmål, og hvis der ikke tidligere
fandtes et skriftsprog, blev der nu skabt et. Mikael Agricola, der
senere blev biskop i Åbo, oversatte de første bøger til finske og lod
dem trykke. Den vigtigste var Det Ny Testamente, der udkom år
1548. Agricola anvendte dialekterne fra Åbo-egnen som det primære
udgangspunkt for skriftsproget idet Åbo var hovedstad og centrum
for det kirkelige liv. Men han udnyttede også sproglige træk fra de
andre dialekter hvor dette var nødvendigt for at supplere åbodialek-
ternes udtryksmuligheder.

Hele Bibelen blev oversat til finsk i år 1642, og den fungerede
som mønster for skriftsproget helt frem til begyndelsen af 1800-tal-
let. I denne periode var litteraturen hovedsagelig af religiøs karak-
ter. Skriftsproget fik nu også impulser fra de østerbotniske og tavast-
landske dialekter, men det var stadigvæk de sydvestfinske dialekter
der udgjorde grundlaget.

Ældre nufinsk

Det fjerde stadium i det finske sprogs historie, ældre nufinsk, begynd-
te i 1800-tallet. Sverige mistede Finland til Rusland i år 1809, og Fin-
land blev et autonomt storfyrstendømme under Rusland. Forvalt-
ningssproget forblev svensk, men der blev rejst langt mere målbe-
vidste krav om at det finske sprogs status skulle styrkes. Også selve
sproget fik opmærksomhed på en helt anden måde end før. De vest-
lige dialekter ansås for at være blevet ødelagt på grund af den kraf-
tige indflydelse fra svensk, og man forsøgte nu at finde modeller for
skriftsproget i de »renere« østlige dialekter. De østlige dialekters
popularitet blev også styrket af nationaleposet Kalevala (1835), som
Elias Lönnrot havde nedskrevet og gendigtet efter mundtligt over-
leverede kvad han havde indsamlet, hovedsagelig fra Karelen. Man
begyndte målbevidst at udvikle finsk til et kultursprog gennem
udgivelse af aviser, lærebøger, faglitteratur inden for forskellige
områder og skønlitteratur samt ved at danne nye ord (se afsnittet
om ordforrådet).

Kaisa Häkkinen80
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Selv om det finske sprog udviklede sig kraftigt i 1800-tallet, var
det først i den sidste del af dette århundrede at det fik en stærkere
officiel position. Tsar Alexander II udfærdigede i 1863 en sprogfor-
ordning i henhold til hvilken finsk skulle sidestilles med svensk 
»i alt sådant som umiddelbart vedrører den egentlige finske be-
folkning«. Den første finsksprogede højere læreanstalt blev grund-
lagt i 1858 i Jyväskylä, og det finsksprogede folkeskolevæsen indledte
sine aktiviteter i 1866. Takket være det finske skolesystem kom der
flere finske studenter til universitetet, og på den måde blev der
uddannet mange flere tjenestemænd med finsk som modersmål.
Allerede i begyndelsen af 1880’erne havde det finske sprog og dets
samfundsmæssige status udviklet sig så meget at finsk kunne anven-
des i næsten alle situationer og inden for alle områder af livet, dog
med visse undtagelser. For eksempel forblev de højeste retsinstan-
ser rent svensksprogede et godt stykke ind i 1900-tallet, og
ved Helsinkis universitet, landets eneste universitet 
i begyndelsen af 1900-tallet, beholdt svensk sin status
som hovedsprog for forskning og undervisning frem
til 1930’erne.

Nufinsk

Det femte udviklingsstadium i det finske sprog, nu-
finsk, dateres fra 1880’erne og fremefter. Fra dette tids-
punkt er der ikke sket radikale forandringer i det finske
sprogs struktur, men det har undergået en langsom
udvikling i takt med forandringerne i samfundet. Der-
imod har sprogbrugen og indstillingen hertil ændret sig
voldsomt. I slutningen af 1880’erne og i første halvdel
af 1900-tallet ansås idealet for at være at et dannet
menneske talte i henhold til skriftsprogets normer 
i alle situationer. I dag er indstillingen en anden. I for-
melle situationer taler man stadigvæk standardsprog,
men i mere uformelle situationer benyttes et afslappet
talesprog eller sågar dialekt. Der er lignende tendenser i
det skrevne sprog. I skønlitteraturen forekommer der for
eksempel ofte talesprog og slang.
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fortungevokaler y, ä, ö

neutrale vokaler e, i

bagtungevokaler a, o, u

klusiler p, b t, d k, g

frikativer f s, š h

halvvokaler v j

likvider l, r

nasaler m n ≈

Lydstrukturen i nufinsk

Det finske sprogs lydsystem kendetegnes af en mangfoldighed af
vokaler og relativt få konsonanter. Der er otte vokaler, der kan ind-
deles i tre grupper i henhold til hvordan de kan kombineres med
hinanden:

Finske ord kan ikke samtidigt indeholde både for- og bagtungevoka-
ler. Dette gælder dog ikke nyere låneord og sammensatte ord. For-
og bagtungevokaler kan kun kombineres indbyrdes samt med de
neutrale vokaler (som rent fonetisk er fortungevokaler): talo ’hus’,
pyhä ’hellig’, leima ’stempel’ og seinä ’væg’. Denne kombinations-
regel kaldes for vokalharmoni. Fremmedord, der ikke overholder
vokalharmonien, udtales ofte forkert af finnerne i henhold til vokal-
harmoniens regler. For eksempel udtales olympia »olumppia«.

I oprindelige finske ord forekommer der kun 13 konsonanter,
men på grund af optagelsen af nyere låneord er konsonantsystemet
mere omfattende i dag. I tabellen nedenfor er konsonanter af frem-
med oprindelse (b, f, š, g) skrevet med kursiv: 

Kaisa Häkkinen82

2_DA(75-96) finsk (tryk6)  23/06/05  14:12  Side 82



83Finsk

Selv om finsk i princippet skrives som det udtales, svarer sproglyde-
ne og bogstaverne ikke helt til hinanden. Det finske alfabet inklu-
derer også et antal fremmede bogstaver (c, q, w, x, z, å) som kun er
nødvendige for at skrive navne og ord på fremmede sprog. På den
anden side er der ikke noget særskilt bogstav for n-lyden, men den
skrives, ligesom i de fleste andre sprog, som n (f.eks. lanka [lanka])
eller ng (kangas [kannas]).

Næsten alle sproglyde i finsk kan optræde både som korte og
lange lyde. De eneste undtagelser er konsonanterne d, v, j og h. I
dialekterne kan også v, j og h udtales som lange lyde, og d forekom-
mer slet ikke i de ægte dialekter. Hvordan d er kommet ind i skrift-
sproget, forklares kort senere.

Lydlængden eller -kvantiteten har en vigtig, betydningsadskil-
lende funktion på finsk. Kvantiteten er ikke afhængig af betoning
eller stavelsesstruktur, men er en selvstændig egenskab som skal
iagttages nøje både i skrift og udtale. I et finsk ord ligger hovedtryk-
ket altid på den første stavelse. En skandinav der begynder at stu-
dere finsk, laver efter al sandsynlighed både udtale- og skrivefejl
netop når det drejer sig om kvantiteten. Nedenfor følger nogle
eksempler på kvantitetens indvirkning på betydningen:

tule kom

tulee kommer

(ei) tuule blæser (ikke)

tuulee blæser

tullee kommer formodentlig

tuullee blæser formodentlig

kansa folk

kanssa sammen med
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Finske ord indeholder i gennemsnit omtrent lige så mange vokaler
som konsonanter. Stavelsens kerne udgøres af en vokal eller en dif-
tong, dvs. en kombination af to vokaler. Alle vokaler kan danne en
diftong sammen med i (ai, ei, oi, ui, yi, äi, öi) og ifølge vokalharmo-
niens regler også med u eller y (au, eu, iu, ou; ey, iy, äy, öy). Der er
desuden tre såkaldte stigende vokaler: ie, uo, yö. Disse er opstået fra
lange vokaler (*ee, *oo, *öö), og deres historiske baggrund kan ses
ved lydlige ændringer i forbindelse med ordbøjning: tie ’vej’ : teissä,
suo ’sumpmark’ : soissa, työ ’arbejde’ : töissä.

I finske ord forekommer der ti forskellige stavelsestyper: kv,
kvv,  kvk ,  kvvk ,  kvkk ,  v,  vk ,  vv,  vvk ,  vkk (k = konsonant, 
v = vokal). De mest almindelige typer er kv og kvk. Gamle finske
ordstammer er ofte på to stavelser og ender på en vokal. For eksem-
pel er ka-la ’fisk’ og jal-ka ’fod’ prototyper på finsk-ugriske ordstam-
mer. Som det fremgår af listen over stavelsestyper, kan en rent finsk
stavelse aldrig indledes med mere end én konsonant, og et ord kan
som regel heller ikke ende på mere end én konsonant ( jf. ranta af
svensk: strand). En simpel grundregel er at stavelsesgrænsen går
foran hver kombination af konsonant og vokal (-kv), f.eks. pos-ki
’kind’ og pis-tää ’stikke’ (med spids genstand). Stavelsesgrænsen kan
også falde mellem vokaler, f.eks. sa-no-a ’sige’ og mä-en (genitiv af
mäki, ’bakke’). 

Grundlæggende morfologiske træk

Det finske sprogs morfologi (formlære) inddeles i to dele, nemlig
ordbøjning og afledning. Ved hjælp af afledning dannes der nye ord,
og bøjninger anvendes til at tilpasse eksisterende ord til deres funk-
tion i sætningen. Både afledning og bøjning foregår i praksis ved at
tilføje endelser til ordets stamme. Vi vender tilbage til afledning i
afsnittet om ordforrådet.

Kendetegnende for alle uralske sprog er den store mængde bøj-
ningsformer. I bøjningen af nominer (substantiver, adjektiver osv.)
anvendes suffiks for at angive både numerus og forskellige relatio-
ner. Det finske skriftsprog har 15 forskellige kasusformer:
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ental flertal

nominativ jalka ’fod, ben’ jalat ’fødder, ben’

genitiv jalan jalkojen 

akkusativ jalan jalat 

partitiv jalkaa jalkoja 

essiv jalkana ’som fod’ jalkoina

translativ jalaksi ’til fod’ jaloiksi

inessiv jalassa ’i foden’ jaloissa

elativ jalasta ’fra foden’ jaloista

illativ jalkaan ’ind i foden’ jalkoihin

adessiv jalalla ’på foden’ jaloilla

ablativ jalalta ’af foden’ jaloilta

allativ jalalle ’på foden’ jaloille

abessiv jalatta ’uden fod’ jaloitta

komitativ jalkoineen ’med sin fod’ jalkoineen

instruktiv jalan ’til fods’ jaloin

Oversættelserne er kun omtrentlige

Da bøjningssuffikserne er nødt til at følge vokalharmonien, har
mange suffikser en form med fortungevokaler og en form med bag-
tungevokaler, f.eks. talo-ssa ’i huset’ – kylä-ssä ’i landsbyen’, kissa-lta
’af katten’ – hiire-ltä ’af musen’. 

Ejerskab kan også angives ved hjælp af endelser. I både det
finske og de skandinaviske sprog er der seks grammatiske personer
der alle har deres eget såkaldte possessivsuffiks:
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ental flertal

kissa-ni min kat kissa-mme vor kat

kissa-si din kat kissa-nne jeres kat

(hänen) kissa-nsa hans kat (heidän) kissa-nsa deres kat
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kissa-lle-mme ’kat-til-vor’ = til vor kat

kisso-i-lle-nne ’katt-e-til-jeres’ = til jeres katte

Flertalsendelser, kasusendelser og possessivsuffikser kan benyttes
samtidigt, men de skal tilføjes ordstammen i en bestemt rækkefølge:
først flertalsendelsen, derefter kasusendelsen og til sidst possessiv-
suffikset:

Der findes ingen artikler på finsk, og heller ikke grammatisk genus.
Også her drejer det sig om ældgamle særtræk for de uralske sprog.
Der er heller ikke forskellige pronominer for maskulinum og femi-
ninum. Det finske pronomen hän svarer til både han og hun på
dansk.

I bøjningen af verber kan man, ved hjælp af endelser, skelne
mellem aktiv og passiv, forskellige modi, tempi og personformer.
Passiv på finsk er en slags ubestemt personform som nærmest 
svarer til blive-passiv på dansk. Passiven har sin egen endelse og 
desuden en særlig personendelse, for eksempel:

Aktiv har ikke en særskilt endelse, og den normale præsensbøjning
i aktiv har kun personendelser:

Finsk har fire modi:
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aktiv (hän) sanoo, (hän) sanoi han siger/sagde

passiv sano-ta-an, sano-tt-i-in sml. med: det bliver/blev sagt

minä sano-n jeg siger me sano-mme vi siger

sinä sano-t du siger te sano-tte I siger

hän sano-o han/hun siger he sano-vat de siger

indikativ sinä sanot du siger

potentialis sinä sanonet du siger formodentlig

konditionalis sinä sanoisit du ville sige

imperativ sano! sig!
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Finsk har også fire tempusformer:

Ligesom på dansk har finsk ikke en egentlig futurumform, men
præsensformen anvendes til angivelse af både nutid og fremtid.
Fremtid kan udtrykkes med en konstruktion med verbet tulla
’komme’: sinä tulet sanomaan ’du kommer til at sige’.

Foruden de finitte personendelser har verberne også infinitte
former. De inddeles i to hovedgrupper, nemlig infinitiver og parti-
cipier. Finsk har fire infinitiver. Den vigtigste af dem er den første
infinitivs korte form, som er verbets grundform, og som anvendes
som opslagsord i ordbøger. Verbernes infinitte former kan i princip-
pet bøjes i kasus, men det er kun visse kasusformer der anvendes:

Den første infinitivs translativform (sanoakse[ni]) skal altid efterføl-
ges af et possessivsuffiks som angiver person. Visse infinitiver kan
også anvendes i passiv (sanottaessa, sanottaman), men de fleste kun i
aktiv form. Infinitiverne anvendes på mange forskellige måder i sæt-
ningen, bl.a. som dele af forskellige verbalkæder: minun täytyy sanoa
’jeg må (er nødt til at) sige’, olin juuri sanomassa ’jeg var lige ved at
sige’ (’jeg var netop sigende’).
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præsens sinä sanot du siger

imperfektum sinä sanoit du sagde

perfektum sinä olet sanonut du har sagt

pluskvamperfektum sinä olit sanonut du havde sagt

1. infinitiv sanoa, sanoakse(ni) sige, for at sige

2. infinitiv sanoessa, sanottaessa, sanoen sigende

3. infinitiv sanomalla, sanomassa, sanomasta,
sanomalla, sanomatta, sanoman,
sanottaman

4. infinitiv sanominen, sanomista sigende, at sige
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Der er tre participier, og de to første har både en aktiv og en pas-
siv form:

Participierne anvendes bl.a. som adjektiver, f.eks. naurava tyttö ’en
leende pige’, oppinut mies ’en lærd mand’, og i sammensatte verbal-
former, f.eks. hän oli sanonut ’han havde sagt’, se olkoon sanottu ’det
må være sagt’. Agentparticipium anvendes når man vil angive hvem
der har udført handlingen, f.eks. isän rakentama talo ’det af far byg-
gede hus’; tämä talo on isän rakentama ’dette hus er bygget af far’.

Et ældgammelt særtræk i de uralske sprog er at negeringsordet
i princippet er et verbum og ikke et ubøjeligt ord som f.eks. ikke
(da., no.) eller inte (sv.). Negeringsverbet bøjes i alle seks personer:

Negeringsverbet kan ikke bøjes på lige så mange måder som de
almindelige verber. Datid og modus udtrykkes ved hjælp af forskel-
lige former af hovedverbet og efter behov ved hjælp af hjælpe-
verbet olla ’være, have’.
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1. participium sanova, sanottava sigende

2. participium sanonut, sanottu sagt

agentparticipium sanoma sagt (af nogen)

minä en sano me emme sano

sinä et sano te ette sano

hän ei sano he eivät sano

sinä et sano du siger ikke

sinä et sanonut du sagde ikke

sinä et ole sanonut du har ikke sagt

sinä et ollut sanonut du havde ikke sagt

sinä et sanoisi du skulle ikke sige

sinä et sanone du burde ikke sige

älä sano! sig ikke!
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I de enkleste tilfælde er bøjningsendelserne på finsk som klodser
der efter behov kan placeres efter hinanden i en bestemt rækkefølge
efter ordets stamme. Der er ganske vist en mængde forskellige
endelser, men de er nemme at genkende og at skelne fra hinanden.
Det der gør det svært at lære bøjningssystemet, er at der i visse til-
fælde forekommer lydlige ændringer når man kombinerer ordstam-
mer og endelser. De lydlige ændringer skyldes tidligere lydover-
gange der kun er realiseret i visse fonetiske omgivelser.

Mange lydlige ændringer forårsages især af den såkaldte stadie-
veksling (delvist sammenligneligt med klusilsvækkelse). Den på-
virker klusilerne p, t og k, som i visse omgivelser tidligere er blevet
svækket til spiranter og siden har ændret kvalitet eller helt er for-
svundet. Stadievekslingen kan f.eks. komme til udtryk på følgende
måde:

Også de lange klusiler pp, tt og kk udsættes for stadievekslinger, som
her realiseres som forkortelser:

Eksemplerne illustrerer også den oprindelige årsag til stadieveks-
lingen: Klusilen mellem den første og den anden stavelse er svæk-
ket når den anden stavelse er lukket, det vil sige ender på en konso-
nant. I moderne finsk følger stadievekslingen ikke altid denne regel
idet ordenes struktur er forandret på mange andre måder. 

Stadievekslingen forklarer også optagelsen af konsonanten d.
Oprindelig har den »svage« modsvarighed til t været den bløde 
spirant d ( jf. ∂ i islandsk og den danske udtale af d i f.eks. ved). Da
spiranten ikke har haft sit eget bogstav, er den blevet skrevet som d,
som så siden er blevet udtalt som den stemte klusil d ifølge mønstre
fra andre sprog. I dialekterne er d forandret på andre måder. Det
modsvares i de vestfinske dialekter af r eller l (pata : paran eller palan
’gryde’), og i de østfinske er det forsvundet helt (pata : paan).
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tupa : tuvan hytte kampa : kamman kam

pata : padan gryde ranta : rannan strand

sika : sian svin kenkä : kengän sko

nappi : napin knap

tyttö : tytön pige

tukki : tukin tømmer
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Syntaktiske hovedtræk (sætningslære)

Ligesom i de skandinaviske sprog er den normale ordstilling på
finsk subjekt – prædikat – objekt, f.eks. poika heittää pallon ’drengen
kaster bolden’. I modsætning til de skandinaviske sprog beholder
finsk også denne ordstilling når sætningen indledes med et adver-
bium: nyt poika heittää pallon (’nu drengen kaster bolden’), dvs. ’nu
kaster drengen bolden’. Ordstillingen kan varieres for at skabe spe-
cielle effekter, f.eks. emfase eller modsætning: pallon heittää poika
indebærer at det er drengen og ikke f.eks. pigen der kaster bolden
(på dansk kan det samme udtrykkes med passiv: bolden kastes af
drengen). Ordstillingen kan også anvendes for at udtrykke bestemt-
hed, dvs. at noget er kendt fra tidligere (finsk skelner ikke mellem
bestemt og ubestemt form, og poika kan være både en dreng og
drengen): poika istuu pöydällä ’drengen sidder på bordet’, pöydällä
istuu poika ’på bordet sidder en dreng’ = ’der sidder en dreng på 
bordet’.

Der findes specielle konstruktioner for visse typer sætninger. En
sådan er konstruktionen for ejerskab: pojalla on pallo ’drengen har
en bold’ (ordret: ’hos drengen er en bold’). Her er det det ejede, dvs.
bolden, der er grammatisk subjekt, mens ejeren udtrykkes som et
adverbium med substantivet i adessiv. 

Tvang eller forpligtelse udtrykkes med specielle necessive kon-
struktioner. F.eks. kan sætningen drengen er nødt til

at gå på finsk være pojan täytyy mennä (ordret
omtrent: ’for drengen er det nødvendigt at
gå’), pojan on mentävä eller lidt gammeldags
pojan on meneminen (de to sidste svarer omtrent

til: ’drengen har at gå’). Subjekt i de skandinaviske
sprog modsvares i disse konstruktioner af et ord i

genitiv.
Omkring verbernes infinitiver og participier kan der kon-

strueres modsvarende sætninger, som i betydning svarer
til bisætninger. Tid og person kan udtrykkes med kasus-
endelser og possessivsuffikser, f.eks. tul-tu-a-ni (’kom-
met-efter-min’) betyder ’efter at jeg var kommet’.
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På finsk styres syntaksen af strikte kongruensregler, og sæt-
ningsdelenes form påvirker hinanden. Kongruens er et ældgammelt
træk i de uralske sprog. Kongruens mellem subjekt og prædikat
indebærer f.eks. at prædikatets numerus og personform er afhæng-
ig af subjektets person (se afsnittet ovenfor). 

Både i moderne finsk og i de nærtbeslægtede østersøfinske sprog
står pronomenattribut og adjektivattribut i samme numerus og
kasus som hovedordet:

Tilsvarende kongruens råder mellem talord og hovedord: kolme
pientä poikaa ’tre små drenge’ : kolmelle pienelle pojalle ’til de tre små
drenge’. Specielt for denne konstruktion er at hovedordet står i
ental efter et talord selv om det her drejer sig om flere individer ( jf.
näille pienille pojille ’til disse små drenge’).

I de indoeuropæiske sprog udtrykkes relationerne mellem orde-
ne ofte med præpositioner. I det finske og dermed beslægtede sprog
var der langt tilbage i tiden ikke nogen præpositioner. Man anvend-
te i stedet postpositioner og kasusformer. Også i dag anvendes der
en hel del postpositioner på finsk, f.eks. talon edessä ’foran huset’,
talon takana ’bagved huset’, talon alla ’under huset’. Visse postposi-
tioner kan også – med svensk og andre fremmedsprog som model –
anvendes som præpositioner: aidan yli eller yli aidan ’over stakittet’,
läpi seinän eller seinän läpi ’gennem væggen’. 

Ordforrådet

Finske ords struktur kan inddeles i tre hovedtyper: enkle grundord
som kala ’fisk’ og pesä ’rede’, afledte ord som kalastaa ’fiske’ og pesiä
’yngle, bygge rede’ og sammensatte ord som kalakauppa ’fiskefor-
retning’ og linnunpesä ’fuglerede’.  De enkle grundord udgør ske-
lettet i ordforrådet, og en del af disse grundord er ældgamle uralske
arveord. F.eks. fandtes kala og pesä allerede i det uralske ursprog, 
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tämä pieni talo dette lille hus

tässä pienessä talossa i dette lille hus

tähän pieneen taloon ind i dette lille hus – osv.
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og de er bevaret uændret i de mange tusinde år der er gået siden 
den tid.

Nye ord dannes hovedsagelig gennem afledning, sammensæt-
ning eller lån fra andre sprog. Alle disse måder har været udnyttet
lige så længe som det finske ordforråds udvikling kan følges tilbage
i tiden. Gennem sammensætninger har man frem for alt dannet nye
substantiver, mens afledning er brugt for at danne ord af alle ord-
klasser. Gennem afledning kan man skifte ordklasse og f.eks. danne
verber af substantiver (käsi ’hånd’ Y käsitellä ’behandle, håndtere’)
eller substantiver af verber (maksaa ’betale’ Y maksu ’betaling’). Ud
fra samme ordstamme kan der tilføjes flere afledningssuffikser
(käsiteltävyys ’håndterbarhed’).

Som et eksempel på mulighederne for at danne ord gennem
afledning kan vi gå ud fra ordet kirja ’bog’. Ordets oprindelige
betydning har været tegn eller ornament ( jf. kirjava ’broget’ i
moderne finsk):
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kirja bog

kirjanen brochure, småskrift

kirjailla forfatte 

(også: brodere)

kirjailija forfatter

kirjailu skriveri 

(også: broderi)

kirjasto bibliotek

kirjoittaa skrive

kirjoitus skrivning

kirjoituttaa lade skrive

kirjoittaja skribent

kirjoitella (være ved at) skrive

kirjoitelma skrift, artikel

kirjoittelu skrivende, skriveri

kirjallinen skriftlig, litterær

kirjallisuus litteratur

kirjelmä skrivelse

kirjelmöidä sammensætte 

en skrivelse

kirjelmöinti skriveri

kirjoite skrift, udskrift

kirje brev

kirjuri (en) skriver

kirjoitin (en) printer

kirjoittautua indskrive sig

kirjoittautuminen indskrivning

kirjain bogstav

kirjaimellinen bogstavelig

kirjaimisto alfabet

kirjake type

kirjasin type, stil

kirjata bogføre, registrere

kirjaaja registrator

kirjaamo registreringskontor

kirjaus bogføring,

registrering

kirjauttaa lade bogføre,

lade registrere
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Sammensætninger kan på finsk være væsentligt længere end på
mange andre sprog, og der er ikke nogen absolut grænse for hvor
mange led der kan være i en sammensætning. F.eks. indeholder
kaksisataaviisikymmenvuotisjuhlakilpapurjehdus (ordret ’tohundrede-
oghalvtredsårsjubilæumskonkurrencesejlads’) otte ord, hvoraf to
er afledninger (vuotis- ’års-’, purjehdus ’sejlads’), mens de øvrige er
enkle grundord.

Cirka halvdelen af de enkle grundord i det finske sprog er
oprindelige uralske ord og halvdelen låneord. De ældste låneord er
ældgamle indoeuropæiske ord, hvoraf nogle stammer fra det indo-
europæiske ursprog (mehiläinen ’bi’, mesi ’honning’, nimi ’navn’, vesi
’vand’) og andre fra den indoiranske sproggren (jumala ’gud’, orja
’slave’, sata ’hundrede’, vasara ’hammer’). Låneordene viser at de
uralske folk altid har været naboer med de indoeuropæiske, hvis
urhjem, ifølge flere forskeres mening, har været områderne nord
for Sortehavet.

I Østersøområdet blev der i urfinsk tid optaget ord fra de baltis-
ke sprog (heinä ’hø’, ratas ’hjul’) og fra de germanske sprog (kuning-
as ’konge’, ruhtinas ’fyrste’, (germansk: druhtinaz, jf. skandinavisk:
drot, islandsk: dróttinn), sairas ’syg’, (germ. sairaz, jf. skand. sår), siima
(’(fiske)line’, jf. isl. sími ’telefon’)). 

Senere har finsk optaget låneord fra russisk (pakana ’hedning’,
saapas ’støvle’) og frem for alt fra svensk. Finsk har jo i næsten
tusinde år levet side om side med svensk, og svensk er stadig Fin-
lands andet nationalsprog. Ikke mindst er ting der har med erhverv,
mad, tøj, byggeri, uddannelse, samfundsliv og kultur at gøre, blevet
kendt i Finland ved formidling fra svensk, og ordene for disse ting er
derfor også ofte lånt fra svensk. Man har beregnet at der er mindst
4000 låneord fra svensk i finsk, men de svenske låneord er ikke
undersøgt i detaljer, og det reelle antal er sandsynligvis væsentligt
større. Der er desuden en mængde såkaldte oversættelseslåneord
som puutarha ’trädgård’ (puu = träd, tarha = gård; jf. da. have, no.
hage) og peruskoulu ’grundskole’. Til trods for at finsk og svensk slet
ikke hører til samme sprogfamilie, har kontakten mellem sprogene
været så intens i hele den historiske tid at begrebssystemerne i de
to sprog har mere til fælles end begrebssystemerne i mange nært-
beslægtede sprog. Svensk har også lånt nogle ord fra finsk, f.eks.
pojke (fi. poika ’dreng’) og känga (fi. kenkä ’sko’).

93Finsk

2_DA(75-96) finsk (tryk6)  23/06/05  14:12  Side 93



Lånene fra svensk er tilpasset lydstrukturen i det finske sprog på
forskellige måder. Konsonantgrupper i begyndelsen af et ord er ble-
vet forenklede, stemte klusiler er nu ustemte, langt f er blevet til hv,
og der er lagt en vokal til i slutningen. Således er f.eks. dans, dragon,
giraff, stolpe og strand blevet til tanssi, rakuuna, kirahvi, tolppa og
ranta. 

I det finske sprog findes der også et temmelig stort antal inter-
nationale låneord som genfindes i de fleste europæiske sprog, f.eks.
filosofia, professori og skandaali. Det er ofte svært at sige hvilket sprog
de er lånt fra, men især de ældre låneord er sædvanligvis kommet
via svensk. Især i 1800-tallet, men også senere, har man målbevidst
forsøgt at undgå fremmedord og skabe egne erstatningsord. Mange
videnskaber har f.eks. både internationale og rent finske navne: juri-
diikka – oikeustiede ( jf. da. retsvidenskab), psykologia – sielutiede (ord-
ret »sjælevidenskab«). Det finske ord for telefon er puhelin (af puhua
’tale’). I de seneste år har der ikke været samme modstand mod
låneordene, men hvis der tilbydes gode, rent finske erstatningsord,
plejer de at slå igennem (f.eks. palvelin ’server’ af palvella ’betjene’).

Finsk i dag og i morgen

I dag taler ca. fem millioner mennesker finsk, og sprogets position
er stærkere end nogensinde før. Finsk kan i dag anvendes i Finland
i alle tænkelige situationer, både uformelt og formelt. Da Finland
blev medlem af eu, blev finsk også et af unionens officielle sprog. 
I Sverige har finsk status som officielt, anerkendt minoritetssprog.

Ansvaret for finsk sprogpleje og det finske standardsprogs udvik-
ling påhviler officielt den statslige »Forskningscentral for de Inden-
landske Sprog«. Forskningscentralen besvarer sproglige spørgsmål,
giver anbefalinger vedrørende sprogbrug og publicerer forskellige
sproglige håndbøger, en stor deskriptiv finsk grammatik og forskel-
lige former for ordbøger over både nutidsfinsk, ældre finsk og finske
dialekter. På Forskningscentralen er der også omfattende sproglige
arkiver. I Sverige har det Sverigefinske Sprognævn ansvaret for den
finske sprogpleje.

I dag diskuteres det, ikke mindst i Norden, hvorvidt den stigen-
de brug af engelsk udgør en trussel imod vore egne sprog. I denne
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konkurrencesituation er situationen forskellig for forskellige sprog,
men de sprog der er officielle sprog i deres respektive lande, og som
har et etableret og stabilt standardsprog og anvendes som under-
visningssprog i skoler og ved universiteter, står stærkest. Finsk op-
fylder i dag alle disse kriterier. Dets fremtid ligger i hvert fald i 
hænderne på sprogbrugerne selv. Sproget kan kun bevares hvis
sprogbrugerne går aktivt ind for at anvende og bevare det.

Oversat fra finsk til svensk af Mikael Reuter
Oversat fra svensk af Lena From
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Det samiske bosættelsesområde og de samiske sprog

Det samiske bosættelsesområde, Sápmi, strækker sig fra Kolahalv-
øens østkyst og det nordlige Finland via kyst- og indlandet i Norge
og indlandet i Sverige ned til Jämtland og Idre (se kort nedenfor).
Sápmi består af ét sammenhængende geografisk område som har
været karakteriseret af forskellige typer traditionelle erhverv, bl.a.
jagt og fiskeri, rensdyrhold og landbrug. Inden for dette område tales
der flere samiske sprog og dialekter. 

Figur 1: Det samiske bosættelsesområde, Sápmi

MIKAEL SVONNI

Samiske sprog

østsamisk

nordsamisk

lulesamisk

sydsamisk
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Normalt inddeles de samiske sprog i tre sprogområder: østsamisk,
centralsamisk og sydsamisk. Det skal bemærkes at der ikke er nogen
samisk sproggrænse, der falder sammen med en landegrænse. 

Til de østsamiske sprog hører enaresamisk, der tales i Finland 
i området ved Enare Träsk, og skoltsamisk, der tales i Finland og 
Rusland. Øvrige sprog der tales på Kolahalvøen, er kildinsamisk,
akkalasamisk og tersamisk. 

Centralsamisk kan igen inddeles i nordsamisk og lulesamisk. Til
nordsamisk regnes søsamisk, der tales i kystområdet i Norge,
finnmarkssamisk, der tales i Finnmarken i Norge (bl.a. Guovdageaid-
nu/Kautokeino og Kárášjohka/Karasjok) og tilgrænsende områder
i Finland (bl.a. Ohcejohka/Utsjoki), samt tornesamisk, der tales nord
for Jiellevárri/Gällivare i Sverige og tilgrænsende områder i Finland
og Norge. Øvrige centralsamiske sprog er lulesamisk, der tales i Jåhkå-
måhkke/Jokkmokk i Sverige og Divtasvuodna/Tysfjord i Norge,
samt arjeplogsamisk, der tales i Arjeplogområdet.

Til de sydsamiske sprog hører umesamisk, der tales i Västerbot-
ten, og det egentlige sydsamiske, der tales i det sydlige Västerbotten
og Jämtland.

Historiske kontakter

Samerne har boet i Sápmi i tusindvis af år og havde i lang tid ikke
nogen større kontakt med andre folkeslag. Den første kontakt med
skandinaviske folkeslag fandt sted for mere end tusinde år siden,
mens der opstod kontakt med andre finsk-ugriske folkeslag, dvs.
mennesker der talte beslægtede sprog, for adskillige tusinde år
siden, allerede før man kan tale om samerne som en etnisk gruppe. 

Et sprog bærer viden med sig om det forgangne, om de mennes-
ker der talte netop det sprog, hvordan de levede, og hvordan deres
samfundsliv så ud. Ved at sammenligne den finsk-ugriske sprogfa-
milie med andre sprog inden for den uralske sprogæt, bl.a. de samo-
jediske sprog, kan man drage konklusioner om samernes kontakt
med andre folkeslag gennem historien, men også om deres for-
fædres levevis. Sprogforskerne rekonstruerer fortidige former med
udgangspunkt i de nutidige idet der mangler skriftlige kilder fra 
den tid. 

Mikael Svonni98
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Perioden fra år 4000 til år 2000 før vor tidsregning

Der findes ord på samisk som kan føres mere end 6000 år tilbage i
tiden, f.eks. njuolla (pil), juoksa (pilbue), suotna (sene), guolli (fisk) og
njoammil (hare). Eksemplerne stammer fra det nordsamiske sprog.
Ordene har en fælles ordstamme med andre sprog der hører til de
uralske sprog, og samisk indeholder hundredevis af sådanne ord-
stammer. Dette tyder på forhistorisk kontakt med folk og folke-
grupper østpå ud til Uralbjergene (finsk-ugriske sprog) og til Vest-
sibirien (samojediske sprog). 

Ud fra ordforrådet er det også muligt at udarbejde hypoteser om
hvornår visse kontakter kan være ophørt. Ord som f.eks. goahti (kåte,
dvs. sametelt), liepma (suppe), njuovvat (slagte) og lohkat (regne eller
læse) og op imod yderligere 150 ord hører til en periode der kan
være begyndt for cirka 6000 år siden, da de er fælles for personer
der taler finsk-ugriske sprog, men ikke findes i andre uralske sprog.
Det tyder på at den nære kontakt med grupper der taler samojediske
sprog, er ophørt på dette tidspunkt.

På samme måde kan man af ord som beana (hund), gáma (sko),
reahpen (røghul i sametelt) og mádjit (bæver) konkludere, at den
nære kontakt med personer der talte et ugrisk sprog, f.eks. ungarsk,
er ophørt for 5000 år siden.

Foruden kontakten med personer der talte finsk-ugrisk, havde
samernes forfædre meget tidligt i historien også kontakt med per-
soner der talte et indoeuropæisk sprog. Til de indoeuropæiske sprog
hører de fleste sprog i Europa, f.eks. de germanske og romanske
sprog, de baltiske og slaviske sprog og flere sprog i det sydlige Asien.
Der er blandt andet indoeuropæiske låneord i både uralsk og finsk-
ugrisk, f.eks. suotna (sene), som tyder på at der har været kontakt
mellem folkegrupperne for mere end 6000 år siden. 

Perioden fra år 2000 før vor tidsregning til år 1000

Ifølge en bredt accepteret teori stammer de samiske og østersø-
finske sprog, dvs. f.eks. finsk og estisk, fra et fælles samisk-finsk
ursprog der blev talt for cirka 4000 år siden (eller endnu tidligere).
Ud fra dette sprog udvikledes så ursamisk og urfinsk for cirka 3000
år siden. De samiske sprog formodes at have været temmelig ens-
artede på dette tidspunkt for efterhånden at udvikles til de nuvæ-
rende sprog eller dialekter omkring år 800 efter vor tidsregning, dvs.
for cirka 1200 år siden. 

99Samiske sprog
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I de seneste år er der imidlertid blevet fremført hypoteser om at
i hvert fald sydsamisk er blevet adskilt fra de øvrige samiske sprog
langt tidligere. Som støtte herfor angives at sydsamisk har flere
arkaiske træk i f.eks. kasusformerne og en mere indviklet vokalis-
me end de øvrige samiske sprog. I ordforrådet genfindes også nogle
meget gamle (baltiske) låneord der ikke findes i de øvrige samiske
sprog.

I tidens løb har samernes forfædre også haft kontakt med german-
ske folkeslag i tusindvis af år, og flere ord er låneord, f.eks. bassi (hel-
lig) og dohppa (knivskede). Der findes også urnordiske låneord i
samisk. Låneord som f.eks. áiru (åre), gáica (ged), gussa (ko), vuostá
(ost) tyder på at der har været kulturel kontakt i de første århun-
dreder efter vor tidsregning. Der er flere hundrede sådanne låneord
i samisk. Samerne har også lånt flere hundrede ord fra urfinsk, f.eks.
bálká (løn), boallu (knap), dávda (sygdom) og oastit (købe). 

Låneordene viser ikke kun hvilken kontakt samerne har haft
med andre folkeslag i forskellige tidsperioder, men giver også et
fingerpeg om inden for hvilke områder i samfundslivet denne kon-
takt har fundet sted.

Endelig kan nævnes at der er samiske låneord i nusvensk, f.eks.
sarv (< sarvvis = ’rensdyrtyr’), rajd (< ráidu = ’(rensdyr)rajd’) og
nåjd (< noaidi = ’samisk schaman’). Endvidere er mange finske 
termer inden for rensdyrhold låneord, især hvad angår nordfinske
dialekter, f.eks. urakka (< varik = ’rensdyrhan i toårsalderen’) og
suopunki (< suohpan = ’lasso’).

Hvor mange taler samisk?

Der er cirka 60.000 samer i Sápmi hvoraf cirka 35-40.000 bor i
Norge, 6000 i Finland, 15-20.000 i Sverige og 2000 i Rusland. Tallene
er dog usikre og bygger på vurderinger. Der er studier der tyder på
at tallene er i underkanten, og at mange flere har deres rødder i den
samiske befolkning, men mange ved det måske ikke eller interesse-
rer sig ikke for det.

Man vurderer at der er omtrent 20.000 samer der har kendskab
til eller taler et af de samiske sprog. De samiske sprog på Kolahalv-
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øen er dog alvorligt truet. Tersamisk og akkalasamisk tales af nogle
få ældre personer, sandsynligvis færre end 30, og der er risiko for at
disse sprog forsvinder. Kildinsamisk er det sprog som flest personer
taler i området, nemlig 600-700 personer. I Rusland tales skolt-
samisk kun af godt 20 personer, mens størsteparten af dem, der
taler skoltsamisk, bor i Finland. Af den samiske befolkning på ca.
2000 personer i Rusland taler op imod 35-40% samisk, hovedsagelig
kildinsamisk. De østsamiske sprog der tales i Finland, er således
enaresamisk og skoltsamisk. Hver af disse sproggrupper består af
ca. 500 personer. 

I Finland, Norge og Sverige tales nordsamisk skønsmæssigt af
16-18.000 personer, heraf ca. 9-10.000 i Norge, 5-6000 i Sverige og
ca. 2000 i Finland. Måske taler op imod 85-90% af alle der taler
samisk, nordsamisk.

I Sverige og Norge tales lulesamisk skønsmæssigt af 800 perso-
ner, og i dette tal er også dem der taler arjeplogsamisk, medregnet.

Der er endvidere nogle få ældre personer der taler umesamisk,
og der er risiko for at dette sprog forsvinder, mens det egentlige syd-
samiske stadigvæk tales af 600-800 personer i Sverige og Norge.

Det samiske sprogs opbygning

Bøjning af verber

Samisk er et formrigt sprog. Verberne bøjes efter subjektet og får
dermed ni forskellige former i præsens idet samisk foruden ental og
flertal også har dualis (totalsform). Formerne af borrat (spise) frem-
går nedenfor. Alle eksempler er hentet fra nordsamisk (saN).

101Samiske sprog

(mon) boran (jeg) spiser

(don) borat (du) spiser

(son) borrá (han/hun) spiser

(moai) borre (vi to) spiser

(doai) borrabeahtti (I to) spiser

(soai) borraba (de to) spiser

(mii) borrat (vi) spiser

(dii) borrabehtet (I) spiser

(sii) borret (de) spiser
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Stadieveksling

Et fænomen i de samiske sprog er den såkaldte stadieveksling 
der indebærer at konsonanter i ordets kerne veksler ved bøjning i
længde, f.eks. borat – borrá (se eksemplerne ovenfor), eller i kvalitet,
f.eks. loddi ’fugl’ – lotti ’fuglens’. Sådanne konsonantvekslinger, der
har betydningsbærende egenskaber ved verbum- og nomenbøjning,
forekommer i stort tal. Et faktum der støtter hypotesen om at syd-
samisk meget tidligt i historien er blevet adskilt fra de øvrige samiske
sprog, er at sydsamisk er den eneste samiske varietet der ikke har
stadieveksling.

Kasus

Samisk anvender i stor udstrækning kasusformer af nomen, dvs.
substantiver, adjektiver, pronominer og talord, i stedet for præposi-
tioner, f.eks. (saN) váris (’i fjeldene’) som er en kasusform (lokativ)
af várri (’bjerg, fjeld’). Der er syv kasusformer på samisk. På nordsa-
misk er der sammenfald mellem formerne for genitiv og akkusativ,
og mellem formerne for elativ og inessiv (der normalt betegnes
lokativ).

På samisk findes der hverken ubestemt eller bestemt artikel, og
f.eks. sápmi kan betyde ’same’, ’samen’ eller ’en same’, afhængigt af
konteksten. 

Der findes ganske vist (nogle) præpositioner på samisk, f.eks. birra
dálu (rundt om huset), men det er mere almindeligt med postposi-
tioner, som altså står efter hovedordet, f.eks. dálu duohken (bagved
huset; egentlig ’husets bagved’).
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nominativ sápmi same

genitiv sámi samens

akkusativ sámi en same

illativ sápmái til en same

elativ sámis fra en same

inessiv sámis hos en same

komitativ sámiin med en same

essiv sápmin ligesom en same
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Kasussystemet indebærer også at ordenes rækkefølge ikke er helt så
vigtig som f.eks. på dansk for at betydningen er klar. I sætningen
Niila oaidná Máhte (Nils ser Mattias) er det Nils der ser Mattias, selv
om ordenes rækkefølge var en anden, f.eks. Máhte oaidná Niila.
Ordet Máhte står i akkusativ og er objekt i sætningen, mens Niila
står i nominativ og er subjekt. Det sædvanlige er dog at subjektet
kommer før objektet. Ordenes rækkefølge er således ikke uden
betydning, men kan have stilistiske funktioner eller angive fokus.
Man kan heller ikke sige at ordenes rækkefølge er fri på samisk, idet
rækkefølgen er underlagt visse begrænsninger.

Afledte ord

Formrigdommen består også af at der kan dannes nye ord ved
hjælp af endelser, de såkaldte afledningsendelser. Af verbet borrat
(spise) kan der f.eks. dannes følgende nye verber ved hjælp af
afledningsendelser:

Ud over at danne nye verber af et verbum kan man f.eks. danne 
substantiver af et verbum. Af f.eks. borrat kan man danne ordet bor-
ramuš (’det at spise’, dvs. mad). Der er mange muligheder for at
danne nye ord ved hjælp af afledningsendelser, men alle endelser er
ikke lige produktive, dvs. der er begrænsninger for hvilke afledninger
der er mulige. Der dannes fortsat nye ord, bl.a. ved hjælp af
afledningsendelser, f.eks. diedáhus (information) af diedihit (meddele),
bagadeaddji (vejleder/rådgiver) af bagadit (vejlede/rådgive), ̌coavddus
(løsning (af problemer)) af čoavdit (løse), čálán (skriver, eng. printer)
af čállit (skrive). (Vedrørende specielle tegn på samisk, se nedenfor).

103Samiske sprog

borralit spise hurtigt

borastit spise lidt

boradit spise (et måltid)

borahit made (en person)

borahallat blive bidt

borrojuvvot spises
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Der er et særligt verbum – negeringsverbet – som anvendes i negerede
sætninger, f.eks. mon in diede ( jeg ved ikke). Negeringsverbet bøjes
i forskellige personer, mens hovedverbet diede af diehtit (vide) har
en infinitivform og er ubøjet. I præteritum anvendes en anden
infinit verbalform.

Tempus og modus

Foruden præsens og præteritum findes – som f.eks. i de skandina-
viske sprog – også tempusformerne perfektum og pluskvamperfek-
tum (i indikativ) der dannes ved hjælpeverbet leat. I samisk bøjes
hjælpeverbet imidlertid efter person og numerus samt tempus.

Indikativ er en modus som angiver at det der siges, skal opfattes som
værende sandt. En anden modus på samisk er imperativ som angi-
ver at det der siges, skal opfattes som en opfordring eller befaling,
f.eks.: Boade sisa! (Kom ind! – sagt til én person). Havde det drejet
sig om to personer, ville verbet have haft en anden form: Boahtti
sisa!, og hvis der var tale om endnu flere personer: Bohtet sisa! 

Derudover findes der verbalformer i konditionalis som (bl.a.)
angiver vilkår, f.eks.: Mon vuolggášin dohko, jus … ( Jeg ville tage der-
hen hvis ...), og potentialis som angiver tøven, f.eks.: In diede bodeš
go son ihttin ( Jeg ved ikke om han kommer i morgen). Dette inde-
bærer at et samisk verbum som f.eks. borrat (spise) kan bøjes på 
45 forskellige måder.
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mon in diede jeg ved ikke

mii eat diede vi ved ikke

mon in diehtán jeg vidste ikke

mii eat diehtán vi vidste ikke

son lea oastán odda biila han/hun har købt en ny bil

mon lean oastán odda biila jeg har købt en ny bil

son leai oastán odda biilla han/hun havde købt en ny bil

mon ledjen oastán odda biilla jeg havde købt en ny bil
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Skrivemåde og sproglyd

I det nordsamiske alfabet findes følgende bogstaver:

a  á  b  c č d  d e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ∫ o  p  r  s  š  t  t u  v  z  ž 

Vokalen á er en lang vokal og kan bruges til at differentiere mellem
f.eks. manná ’han går’ og mánná ’barn’. Vokalen o udtales som en
dansk å-lyd, og u udtales som en dansk o-lyd, f.eks.:

Tegnet c betegner en tse-lyd og č en tje-lyd, og z og ž er en tilsva-
rende stemt lyd, f.eks.:

Tegnet š svarer til en sje-lyd, f.eks.:

Tegnene d og t er en stemt og en ustemt læspet hæmmelyd, (f.eks.
som i engelsk bathe hhv. bath).
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loddi [låd.di] fugl

unni [on.ni] lille

Punktummet angiver stavelsesgrænse.

čáhci [tjah.tsi] vand

vázzit [vad.dsit] gå

oažžut [oad.dtjot] få

lieddi [liedh.dhi] blomst

muottá [muoth.tha] moster

šaddu [sjad.do] plante
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Skriftsprog

Den første samiske bog blev trykt år 1619. Det var en svensk præst
i Piteå, Nils Andersson, der havde oversat en abc-bog og en lille
messebog til dårligt sydsamisk. De fleste bøger der blev udgivet 
på samisk før 1900-tallet, var oversættelser af Bibelen eller andre 
kirkelige bøger. 

I 1700-tallet udvikledes et bogsprog, det såkaldte sydlapske bog-
sprog, som byggede på nordlig sydsamisk, og som man havde tænkt
sig skulle blive et fælles skriftsprog for alle samer. Inden for kirke og
skolevæsen havde det sydlapske bogsprog også i 1800-tallet en stærk
position, og der blev stadig udgivet undervisningsbøger på sydlapsk
i den sidste halvdel af 1800-tallet. Hen mod 1800-tallets slutning
holdt man op med at udgive bøger på det sydlapske bogsprog.

I 1728 blev den første nordsamiske bog, en katekismus, trykt i
Norge. Præsten Knuud Leem havde udviklet ortografien, og han
udgav også både en grammatik og nogle ordbøger. Senere i 1800-
tallet udarbejdede den norske præst Nils V. Stockfleth en ny nord-
samisk ortografi med specielle samiske tegn. J.A. Friis (som blev
professor i samisk og finsk ved Oslo universitet i 1866) udarbejdede
en stor nordsamisk ordbog, der blev udgivet i 1887. 

Konrad Nielsen kodificerede et nordsamisk standardsprog der byg-
ger på de finnmarkssamiske varieteter, og hans store ordbog blev
udgivet i 1926-29. Med Nielsens skrivemåde som grundlag udvikle-
de Knut Bergsland og Israel Ruong i 1948 en nordsamisk ortografi
som bygger på den dialekt der tales i Guovdageaidnu, og som var
fælles for Norge og Sverige. I Finland anvendte man i samme perio-
de en anden ortografi for nordsamisk der var udarbejdet af Paavo
Ravila i 1930’erne, og som senere blev modificeret af Erkki Itkonen
i 1950’erne. 

I 1970’erne udviklede det samiske sprognævn en fælles ortografi
for nordsamisk i Norge, Sverige og Finland. Denne ortografi er ble-
vet godkendt af den nordiske samekonference og har været anvendt
i alle tre lande siden 1979. I den nordsamiske ortografi anvendes
specielle tegn (č, d, n, š, t, ž) til forskel fra sydsamisk og lulesamisk. 

Der findes nu seks forskellige ortografier for de samiske sprog:
nordsamisk, sydsamisk (godkendt 1978), lulesamisk (1983), enare-
samisk, skoltsamisk og kildinsamisk. Kildinsamisk benytter det
kyrilliske alfabet som grundlag.

Mikael Svonni106
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Sprogenes situation i samfundet

Samisk anvendes først og fremmest i familien og den nærmeste
vennekreds og i traditionelle samiske erhverv som f.eks. rensdyr-
hold. I de seneste årtier er brugen dog tiltaget inden for andre
domæner, f.eks. inden for massemedier, administration og under-
visning. Det hænger sammen med den øgede bevidsthed om
samisk kultur og sprog som den »samiske kulturrevolution« i
1970’erne foranledigede. I 1970’erne kunne samisk jojk (en form for
sang) og musik for første gang høres offentligt, og samiske poeter
læste deres digte for tilhørere, ligesom man begyndte at anvende
samisk i bøger og høre samisk i mange nye sammenhænge.

Brugen af sproget i familien er den helt afgørende faktor for
sprogets fortsatte eksistens. Hvis forældre taler samisk med deres
børn, lærer børnene samisk. Men det er også vigtigt at samisk
anvendes på andre områder. Det gælder frem for alt i skolerne og
undervisningen. Hvis sproget skal udvikle sig naturligt, er det vig-
tigt at der undervises i samisk i skolen i tilstrækkeligt omfang. Et
andet område er massemedier og især udbudet af fjernsyn og aviser
på samisk. En god sprogudvikling forudsætter også at der er et godt
udbud af litteratur. Disse forhold varierer for de personer der taler
de forskellige samiske sprog i de forskellige lande.

Lovgivning

Lovgivningen giver ikke en ensartet grad af beskyttelse for de for-
skellige samiske sprog. Nordsamisk har en vis lovmæssig beskyt-
telse både i Norge, Sverige og Finland inden for visse geografiske
områder. Lovgivningen giver bl.a. samisktalende ret til at benytte
samisk ved kontakt med visse myndigheder der har ansvar for
spørgsmål vedrørende samerne. I Norge dækker lovgivningen visse
kommuner i det område hvor der bliver talt nordsamisk, og i Fin-
land dækker lovgivningen et område hvor man foruden nordsamisk
også taler enare- og skoltsamisk. I Sverige gælder lovgivningen inden
for det lule- og nordsamiske område. 

Lovgivningen dækker altså ikke det lulesamiske område i Norge
og slet ikke det sydsamiske område, hverken i Norge eller Sverige.
I Rusland findes der ingen sproglovgivning der omfatter de samiske
sprog. 

107Samiske sprog
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Sproglovgivningen har, især i Norge, resulteret i et omfattende
sprogarbejde, f.eks. når det gælder oversættelse af dokumenter. 
I Sverige har sproglovgivningen indtil videre ikke haft nogen større
betydning for brugen af samisk hos de myndigheder der er omfat-
tet af lovgivningen. Dette skyldes for en stor dels vedkommende at
mange samer ikke er vant til at benytte tolke. I stedet for at bruge
deres bedste sprog taler de svensk, som de behersker meget dår-
ligere. Ved Umeå Universitet er man i færd med at uddanne nord-
samiske tolke, hvilket burde medføre at det skulle blive mere al-
mindeligt at bruge tolke når samisktalende har kontakt med myn-
dighederne.

Samisk i undervisningen

Der er også væsentlige forskelle i udbudet af undervisning og ud-
dannelse i de samiske sprog. Der har været undervist i nordsamisk
på grundskoleniveau i Sverige, Norge og Finland i temmelig mange
årtier og også på gymnasieniveau, især i Norge. I Sverige er der spe-
cielle sameskoler for 1. til 6. klasse. Indholdet af sameskolernes
undervisning er tilpasset samiske forhold. I nogle af disse skoler
anvendes samisk som undervisningssprog. I skolerne i Guovdage-
aidnu og Kárášjohka (i Norge) anvendes samisk også som undervis-
ningssprog ligesom i Ohcejohka (i Finland). Muligheden for at få
undervisning i lulesamisk og specielt i sydsamisk har været begræn-

set til nogle få timers undervisning om ugen. 
Der har i lang tid været undervist i nordsamisk på universi-

teterne både i Norge, Finland og Sverige, mens undervis-
ning i øvrige samiske sprog er forekommet i mindre
målestok. Der har været undervist i lule- og sydsamisk 

i Umeå og Uppsala (i Sverige) og i Tromsø (i Norge), samt
i enaresamisk i Oulu (i Finland). Der undervises nu i nord-

samisk på den samiske højskole, Sámi Allaskuvla, i Guov-
dageaidnu og på universiteterne i Tromsø, Umeå,

Uppsala, Oulu og Helsinki. 

Mikael Svonni108

3_DA(97-112) samisk (tryk6)  23/06/05  14:11  Side 108



Samisk i medierne

Udbudet af medier varierer. Der udgives to nordsamiske aviser i
den norske del, nemlig Min Áigi (Vor Tid) og Áššu (Glødild). Den
første avis blev udgivet på forsøgsbasis i et lulesamisk oplag en gang
om ugen i nogle måneder, men dette er nu ophørt.

Der er daglige radioudsendelser, hovedsagelig på nordsamisk,
både i Norge, Finland og Sverige. Både i den norske og den svenske
del af det samiske område er der regelmæssige udsendelser på lule-
og sydsamisk, og i den finske del på enare- og skoltsamisk. I den rus-
siske del af det samiske område er man for nylig begyndt at lave
udsendelser på kildinsamisk efter et samarbejde mellem de nordis-
ke landes sameradioredaktioner. Gennem dette samarbejde er de
russiske samer blevet uddannet til at varetage denne opgave. 

Som en samproduktion mellem Norge, Sverige og Finland sen-
der tv 15 minutters nyhedsudsendelser på nordsamisk mandag til
fredag. De samiske tv-redaktioner producerer også samiske børne-
programmer, der vises regelmæssigt.

Litteratur og musik

Selv om den første bog på samisk blev trykt i 1619, var det først i
begyndelsen af 1900-tallet at samiske forfattere selv begyndte at
skrive på samisk. I Norge skrev Anders Larsen romanen Beaivvi álgu
(Daggryet) som blev udgivet i 1912. I den finske del udkom Pedar
Jalvis digt- og novellesamling Muohtačalmmit (Snefnug) i 1915.
Endnu vigtigere var dog udgivelsen af Johan Turis bog Muitalus
sámiid birra (Fortællingen om samerne). Første oplag af denne bog
udkom i 1910. Begge disse bøger er udgivet i nye oplag og anven-
des f.eks. i undervisningen på universiteterne.

Siden 1970 har flere samiske forfattere udgivet bøger og digt-
samlinger både i Norge, Sverige og Finland, bl.a. Paulus Utsi, 
Nils Aslak Valkeapää, Kirsti Paltto, Elle Marja Vars m.fl. Af disse har 
Nils Aslak Valkeapää (som på samisk hed Áillohaš) været den mest
betydningsfulde, både som forfatter, kunstner og jojker. I 1991 fik
han Nordisk Råds litteraturpris for digtsamlingen Beaivi áhčážan
(Solen, min far) fra 1988.

109Samiske sprog
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I et digt beskriver Paulus Utsi sit liv med billeder fra naturen.

Jojk (samisk sang) og andre former for samisk musik fik et virkeligt
opsving i 1970’erne, og det var den allerede nævnte Nils Aslak Val-
keapää der stod i spidsen for denne udvikling. Han udgav en plade
med jojke hvor traditionel jojk er kombineret med instrumenter.
Denne plade var særdeles populær blandt samerne og medførte at
unge samer begyndte at optræde med jojke og sange på samisk.
Han fortsatte derefter med at videreudvikle den samiske musik og
udgav flere cd’er med samisk jojk i kombination med instrumenter.
Der er nu et stort antal samiske musikere, og de mest kendte er Marie
Boine (som fik Nordisk Råds musikpris i 2003) og Wimme Saari. De
har begge udgivet flere cd’er.

I flere år har man hvert år i forbindelse med påsken arrangeret
en musikkonkurrence i Guovdageaidnu hvor musikere og sangere
konkurrerer i to klasser, jojk og samisk musik. Interessen for disse
konkurrencer har været støt stigende, og i dag deltager kunstnere
fra næsten hele Sápmi. Musikken har dermed fået stor betydning
for brugen af samisk i samfundet.

Samfundet i øvrigt

Nordsamisk har i det hele taget opnået en stærk position i samfun-
det sammenlignet med de øvrige samiske sprog og dialekter. I
Guovdageaidnu og Kárášjohka i den norske del af det nordsamiske
område og i Ohcejohka i den finske del udgør samerne majoriteten

Mikael Svonni110

Reagganan ráhkisvuohta 

Nu go roankesoahki

orru duottarravddas

nu lea biegga botnjan

mu nai eallima

Nu go soagi mátta

bievlla vuostá čuovgá

nu ohcalan váriide

láguide ja oruhagaide

Dat lea mu eallin

man mon ráhkistan

Smertefuld kærlighed

Som en kroget birk

ved fjeldets kant

sådan er mit liv

tugtet af vinden

Som birkens stamme

lyser mod den frosne jord

sådan længes jeg til fjeldene

sletterne og bopladserne

Det er mit liv

som jeg elsker
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i kommunen. I de seneste årtier er brugen af samisk, bl.a. takket
være sproglovgivningen, steget i samfundet, f.eks. inden for den
offentlige administration. På kortene i fjeldområdet angives sted-
navnene nu på den samiske dialekt der tales i området, og vejskil-
tene har også fået samiske navne, f.eks. Giron (Kiruna). 

En vigtig faktor har også været oprettelsen af særlige sameting 
i Norge, Sverige og Finland. Sametingenes medlemmer vælges i 
de respektive lande ud fra sametingenes valgliste, og sametingene
er dermed samernes folkevalgte parlament i de respektive lande.
Sametingene har f.eks. udpeget et fælles samisk sprogråd der bl.a.
står for planlægningen af de samiske sprogspørgsmål i samfundet.
I dette sprogråd er der også repræsentanter for de russiske samer.

Oversat fra svensk af Lena From
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Det sprog der er hovedsproget i Grønland, kaldes kalaallit oqaasii
eller kalaallisut. Det tales af omtrent 50.000 mennesker hvoraf en
del er tosprogede med dansk som det andet sprog. Historisk set er
kalaallisut beslægtet med en række andre eskimoiske sprog, og man
taler her om den eskaleutiske sprogstamme idet eskimoisk og aleutisk
er de vigtigste ingredienser (se figur 1).

Forholdet mellem tale- og skriftsprog 

Som i alle sprogsamfund skelner man mellem talt kalaallisut med
en række hoveddialekter, som dog alle er indbyrdes forståelige, og
så skriftsproget kalaallisut. Det grønlandske skriftsprog, der anvendes
af alle grønlændere, har de samme funktioner som andre standard-
sprog og anvendes inden for uddannelsessystemet, til fag- og skøn-
litteratur og i de trykte medier samt til tekstning i fjernsynet. 

Oprindelig tog man i udviklingen af skriftsproget udgangspunkt
i det midtvestgrønlandske dialektområde hvor hovedstaden Nuuk,
dengang Godthåb, ligger, og hvor den væsentligste uddannelsesin-
stitution i det gamle Grønland, seminariet Ilinniarfissuaq/Grøn-
lands Seminarium, lå og stadig ligger. Derfra grundlagdes også den
grønlandske litterære tradition omkring år 1860. 

Det nuværende skriftsprog er i princippet forståeligt for alle
grønlandsktalende idet det er udviklet på baggrund af bidrag fra
dialektområderne fra nord og syd samt fra Avanersuaq (Thule) og
Tunu (Østgrønland: med de to vigtige dialektområder Ammassalik-
området og Illoqqortoormiut (Scoresbysund)-området. Se figur 1).
Vi vender tilbage til udviklingen af skriftsproget i sidste afsnit.

Selv om der ikke umiddelbart er gensidig forståelighed mellem
de yderstliggende dialektområder, er sprogets struktur den samme
inden for hele området. Langt de fleste forstår derfor hinanden efter
en kortere tilvænningsperiode.

CARL CHRISTIAN OLSEN

Kalaallisut – grønlandsk
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Figur 1: Alt i alt tales inuit-sprogene af ca. 150.000 mennesker, heri også medregnet tilflyttere til U.S.A.,

det sydligere Canada, Danmark og storbyområderne i Rusland

kalaallisut (grønlandsk)

I tunu (østgrønlandsk)

II kitaa (vestgrønlandsk)

III avanersuaq (polareskimoisk)

østlig inuktitut

IV qitirminut

V qikertaaluk

VI nunatsiavik

VII nunavik

vestlig inuktitut

VIII inuinnartun

IX qitirmiut

X inuinnartun

XI inuvialuit

iñupiaq

XII iñupiaq

XIII kuuvangmiut

XIV kawerarmiut

aleutisk

X

XI

XII

XIII

XIVyup’ik
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Illoqqortoormiut

(Scoresbysund)

Ammassalik

Avanersuaq

I

I

II

III

IV

V

VII

VI

VIII

IX

X
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Grønlandske dialekter

Der er tre hoveddialekter i det grønlandske sprog: avanersuaq (nord-
ligste Grønland), tunu (Østgrønland) og kitaa (Vestgrønland).

Inden for disse hovedområder er der adskillige underdialekter,
især når det gælder vestgrønlandsk. Fra Upernavik i nord til Kap
Farvel i syd er der sproglige variationer med hensyn til udtale, ord-
valg og tonegang (= ’melodien i sproget’), og på visse områder kan
også morfologiske og grammatiske forskelle gøre sig gældende, dvs.
at der er varierende regler for ord- og sætningsdannelse.

Carl Christian Olsen116

Når man taler om Grønland, er det 

vigtigt at være opmærksom på at

Grønland er et navn givet af udefra-

kommende, nemlig de tidligste nord-

boere, dvs. de udvandrede personer

fra Norge som ’opdagede’ Grønland 

i år 982. På kalaallisut hedder landet:

Kalaallit Nunaat. 

Grønlændere bruger selv nogle

andre betegnelser om landets indbyg-

gere som også vil blive brugt her:

Inuk/inuit

Inuk, i flertal: inuit, er den betegnelse

som grønlændere og andre inuit-grup-

per bruger om sig selv. Ordet inuk

betyder ’menneske’. Af folk udefra blev

grønlænderne tidligere kaldt eskimoer. 

Eskimo

Ordet eskimo menes at stamme fra 

det indianske sprog som tales i den

nuværende canadiske provins Québec.

De første der brugte ordet, var jesuiter-

missionærer i begyndelsen af 1600-

tallet. Én fortolkning af ordet er at det

skulle betyde ’dem der spiser råt kød’,

og det er den der er mest sandsynlig.

En anden og mere kuriøs fortolkning

fører ordet tilbage til ’ekskommuni-

keret’ (dvs. bortvist fra den katolske

kirke). 

Kalaaleq

Kalaaleq, i flertal: kalaallit. Man ved 

ikke hvorfra ordet stammer, men det

bruges nu om beboere i Grønland.

Måske stammer betegnelsen fra at de

første der kom til Grønland, troede at

der var en fast landforbindelse mellem

Grønland og den finske region Karelen

hvorfra der kom mange hvalfangere.

Poul Egede, søn af den norske præst

der var missionær i Grønland, Hans

Egede, nævner i sin ordbog at grøn-

lænderne kalder sig selv inuit, men

præsenterer sig som karalit (kareler/

kalaallit) over for fremmede. 

Hvad hedder det på grønlandsk?
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Der har længe været forsket i Grønlands forhistorie, og sprogfolk
og arkæologer er nu af den opfattelse at indvandringen til Grønland
er sket af fire omgange. De folk der indvandrede, var i alle fire tilfæl-
de eskimoer, men det viser noget om de ugæstmilde forhold i tid-
ligere tider at der har været fire forskellige indvandringsbølger. Disse
bølger kan til en vis grad ses afspejlet i dialekterne.

Karakteristika ved kalaallisut

Et agglutinerende sprog

Det grønlandske sprog, kalaallisut, adskiller sig markant fra de sprog
der tales i Vesteuropa, og som gymnasiaster i de nordiske lande ken-
der som fremmedsprog, f.eks. tysk, engelsk, spansk og fransk. I mod-
sætning til disse sprog som har korte ord med kun en enkelt eller 
få stammer (som f.eks. ’vinglas’ der er sammensat af stammerne
’vin’+’glas’), så har man på kalaallisut ofte mange stammer inden 
for et enkelt ord. Det betyder at ordene er lange og komplekse. 

Denne type sprog, hvor stammerne ’limes sammen’, kaldes
agglutinerende sprog ( jf. engelsk glue), og de er meget almindelige ud
over verden, men altså ikke i Vesteuropa. 

Et ergativt sprog

Et andet karakteristisk træk ved kalaallisut er at det er et ergativt
sprog. Et træk der vedrører kasusforhold i hhv. transitive sætninger
(sætninger med både subjekt og objekt) og intransitive sætninger
(sætninger uden objekt). Ergativitet kendes i Vesteuropa kun fra
grønlandsk og baskisk. 

Som eksempel på et sammensat ord

der svarer til en hel sætning på nordiske

sprog, kan nævnes: Silagissiartuaarusaar-

nialerunarpoq. Det skal opløses i:

Sila-gi-ssi-artu-aa-rusaar-nia-ler-unar-poq:

’Vejr-godt-bliver-går hen-langsomt-

gradvist-agter-begynde-vistnok-1. pers.

ental’ (det ser vistnok ud til gradvist at

blive bedre vejr). Bemærk at vejret er

1. pers. ental på kalaallisut.

Se også afsnittet om morfologiske 

forhold nedenfor.

Sammensatte og komplekse ord
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I nominativ-akkusativsprog som latin, tysk og dansk står subjek-
tet både i transitive og intransitive sætninger i nominativ. I modsæt-
ning hertil gælder det for ergative sprog at subjektet i en transitiv
sætning står i en anden kasus end subjektet i en intransitiv. Ergative
sprog klassificerer subjektet i en intransitiv sætning som ’det
samme’ i syntaktisk henseende som objektet i en transitiv. Det bety-
der at subjekt og objekt i de to forskellige sætningstyper har samme
kasus (nemlig absolutiv), mens subjektet i en sætning med objekt
(en transitiv sætning) har en anden kasus, den man i gamle dage
kaldte ergativ. Den kaldes nu relativ.

Morfologiske forhold

Ordstrukturen i kalaallisut kan opsummeres ved hjælp af begreberne:
stamme, suffiks og endelse. 

Som i andre sprog henviser en ordstamme til ’noget i verden’, en
ting eller en aktivitet, men på kalaallisut er stammerne ikke på for-
hånd defineret som enten substantiver (navneord) eller verber
(udsagnsord). Ordet neri (spise), der også indgår i eksemplet neden-
for, er en sådan stamme. 
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I sætningen ’Peter spiser kødet’ 

har ordet ’Peter’ (Piitaq, et låneord)

formen Piitap med endelsen -p fordi

det er subjekt i en transitiv sætning:

Piitap neqi nerivaa. Verbalendelsen 

-vaa viser at der er et objekt (nemlig

kødet). Neqi er i øvrigt den samme

stamme som neri, det at spise var

oprindelig at fortære kød.

I sætningen ’Peter spiser’ (en intransi-

tiv sætning) optræder Piitaq i absolutiv,

og sætningen lyder: Piitaq nerivoq.

Verbet viser med endelsen -voq

at det her er en intransitiv sætning.

Transitive og intransitive sætninger
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Også endelser svarer til det vi kender fra de vesteuropæiske
sprog, især de sprog der har personendelser. På tysk udtrykker -st
2. person ental. På kalaallisut udtrykker -punga 1. person ental. Be-
mærk dog at man på kalaallisut skelner mellem verber der har
objekt (er transitive), og verber der ikke har det (er intransitive). De
har forskellige personendelser, jf. afsnittet om ergativitet.

Endelig er der så de størrelser som vi for nemheds skyld kalder
suffikser, og som på kalaallisut tjener til at præcisere en lang række
forhold som vi på nordiske sprog gerne bruger hjælpeverber
(kunne, burde, skulle, ville, have, måtte) eller adjektiver til. 

Man kan inden for rammerne af ét ord variere udsagnet eller
udtrykket næsten uendeligt efter behov. Suffikser kan gradbøje,
nuancere, tidsbestemme, bekræfte/afkræfte osv.

Vi har ovenfor set et eksempel med et ord der på dansk svarer til
en hel sætning. Det havde en stamme som udgangspunkt, flere
suffikser og en personendelse. Men endelser kan også knytte sig til
stammer og f.eks. angive kasus, så bliver stammen opfattet som et
substantiv.

Vi kan nu beskrive strukturen i det grønlandske ord på følgende måde:

{Stamme- x-antal suffikser- endelser}

Inddelt i disse tre ledtyper kan et grønlandsk ord f.eks. se således ud:

Neri- artor-nia-ler- punga 

Oversat led for led:

(spise-) (bevæge sig hen-agter- (1. pers. ental,

begynder-) uden objekt) 

Ordret oversættelse:

’jeg agter at begynde at gå hen for at spise’ 

Betydning:

’jeg vil gå hen og spise’

Grønlandske ords struktur

119Kalaallisut – grønlandsk
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Kasusforhold

Kalaallisut har som nævnt i afsnittet om ergativitet de to hoved-
kasus absolutiv og relativ.

– men der er også seks mindre kasus som ofte angiver forhold der
udtrykkes med præpositioner på de nordiske sprog:

Carl Christian Olsen120

Absolutiv

Piitaq nerivoq: ’Peter spiser’

(Piitaq står i dette tilfælde i absolutiv da der ikke er objekt i sætningen) 

Relativ

Piitap neqi nerivaa: ’han spiser det’, ’Peter spiser kødet’

(Piitaq står her i relativ og er som sådan ændret til Piitap fordi der er objekt

i sætningen, hvilket også kommer til udtryk i endelsen i verbet nerivaa) 

• Stedsbestemmende 

-mi (svarer til tysk dativ, russisk lokativ)

Piitaq Nuummi (Nuuk + mi) inuuvoq:

’Peter er født i Nuuk’

• Målbestemmende

-mut (svarer til akkusativ i tysk og latin)

Umiarsuaq Qaanaamut (Qaanaaq + -mut) tikippoq:

’Skibet/et skib er ankommet til Qaanaaq’

• Afsætsbestemmende 

-mit

Timmisartoq Københavnimit (København + -mit) aallarpoq:

’Flyvemaskinen afgik fra København’ 

• Instrumentbestemmende 

-mik (svarer til russisk instrumentalis)

Allunaasaq savimmik (savik ’kniv’ + -mik) kipivaa:

’Han/hun skærer rebet med en kniv’
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Man skal her bemærke at hverken køn eller bestemthed udtrykkes
grammatisk på kalaallisut (derfor står der i oversættelsen ’han/hun’
og ’skibet/et skib’).

Personendelser

Grønlandsk har tre personendelser samt tredje person refleksiv.

121Kalaallisut – grønlandsk

• Lighedsbestemmende

-tut

Qulleq seqinertut (seqineq ’sol’ + -tut) qaamatiginngilaq:

’Lampen er ikke så lys som solen’

• Gennemgangsbestemmende

-kkut

Aqqusinikkut (aqqusineq ’vej’ + -kkut) pisuppunga:

’jeg går på vejen’

Anaanani napparsimammat atuanngilaq:

’Han går ikke i skole fordi hans (egen) moder er syg’

(anaana ’mor’ + -ni ’sin egen’ napparsima ’syg’ -mmat ’kausativ + 3. p. ental’ 

atua ’gå i skole’ + -nngi ’ikke’ -laq ’3. p. ental’) 

Napparsimagami atuanngilaq:

’Han går ikke i skole fordi han selv er syg’

(napparsima ’syg’ + -ga ’kausativ’ + -mi ’3. p. refleksiv (han selv)’ 

atua ’gå i skole’ + -nngi ’ikke’ -laq ’3. p. ental’)

Piitaq napparsimagami ilaangilaq:

’Peter er ikke med fordi han (selv) er syg’

(Piitaq ’Peter’ napparsima ’syg’ + -ga ’kausativ’ + -mi ’3. p. refleksiv (han selv)’ 

ilaa ’er med’ + -nng ’ikke’ + -laq ’3. p. ental’)

Piitaq napparsimammat pulaarparput:

’Vi besøger Peter fordi han er syg’

(Piitaq ’Peter’ napparsima ’syg’ + -mmat ’kausativ 3. p. ental (fordi han)’ 

pulaar ’besøge’ + -parput ’transitiv 3. p. flertal subjekt., 3. p. ental objekt’)
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Enklitiske endelser

Fælles for alle inuit-sprog er en række specielle endelser der alle bli-
ver føjet til efter at man har afsluttet udsagnet med de nødvendige
elementer. Disse såkaldte enklitiske endelser er: -mi (bekræftende/
forstærkende), -gooq (efter sigende), -li (imidlertid), -lu (og), -luunniit
(eller), -lusooq (som om), -taaq (også), -toq (ønske). 

Hovedverber og hjælpeverber

Verber på kalaallisut findes i to former, hovedverber og hjælpeverber.
Dette svarer dog ikke til verbalformer i de nordiske sprog idet en
del af de grønlandske hjælpeverber udtrykker det man i de nordiske
sprog udtrykker ved hjælp af underordnede sætninger.
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Ordstruktur i forbindelse med enklitiske endelser

{Stamme + x-antal tilhæng + personendelser} + enklitiske endelser.

ajunngilaq ’det er godt’

ajunngilarmi (ajunngilaq + -mi forstærkende): ’det er godt’ (la’ gå!) 

ajunngilarooq ajunngilaq + -rooq: ’det er efter sigende godt’ 

– eller: ’det siges at være godt’

ajunngilarli ajunngilaq + -li: ’men det gik godt’

ajunngilarlu ajunngilaq + -lu: ’og det er godt’

uanga illilluunniit uanga (’jeg’) illit (’du’) + luuniit: ’jeg eller du?’

Eksempler på hovedverber

fremsættemåde pisuppunga jeg går 

spørgemåde pisuppa? går han?

bydemåde pisugit! gå! 

ønskemåde pisullanga lad mig gå

Eksempler på hjælpeverber 

begrundende pisummat fordi han gik

ledsagemåde pisullunga mens jeg går

fremtidsbetegnende pisukkuma når jeg går

transitiv takugiga at jeg ser den
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Udviklingen af kalaallisut som skriftsprog

Som det blev omtalt i indledningen, har inuit ikke traditionelt været
en skriftkultur; skriftsproget er kommet til udefra. 

Siden de første europæiske kontakter har der været gjort forsøg
på at fastlægge et grønlandsk skriftsprog. De første systematiske til-
tag tillægges Hans Egede (1680-1758) og hans præstemedhjælper
Albert Topp som i 1728 forsøgte at oversætte skabelsesberetningen.
Hans Egedes søn, Poul Egede (1708-1789), udgav en ordbog på grøn-
landsk, dansk og latin. Poul Egede voksede op i Grønland og kunne
sproget fra barnsben. Den første virkelig systematiske retskrivning
blev dog først udformet i 1851 af herrnhuteren Samuel Kleinschmidt
(1814-1886). 

Samuel Kleinschmidt var en stor fonetiker og konstruerede en
retskrivning der bevarede stammernes og suffiksernes form tilnær-
melsesvis ens i alle sammensætninger. Det betød at den grønland-
ske retskrivning blev næsten lige så morfematisk som den nuværen-
de danske, dvs. let at læse, men svær at stave fordi der ikke var
nogen direkte relation mellem lyd og skrift. Suffikserne udtales
nemlig forskelligt alt efter omgivelserne.

Kleinschmidts retskrivning blev brugt til omfattende sproglig 
og oplysende virksomhed både indadtil mod inuit og udadtil mod
omverdenen. Den konsistente retskrivning betød grundlæggelsen
af et egentligt skriftsprog. Bl.a. til brug for oversættelsen af hele
Bibelen var man nødt til at udvikle en grønlandsk terminologi 
på flere domæneområder, f.eks. betegnelser for samfundsforhold,
naturtyper og moralbegreber som ikke tidligere eksisterede i det
grønlandske sprog. 

For flere inuit-dialektområder uden for Grønland er Bibelen det
eneste der foreligger på skrift. Men det at Kleinschmidt fik
konstrueret en fasttømret og principiel retskrivning, gjorde
det muligt at skrive alle slags tekster på sproget, og man
lagde dermed grunden til den litteraturrigdom som
adskiller grønlandsk fra mange andre fangerkul-
turer. Man havde mulighed for at dokumentere
egen kultur i skrift, oversætte dele af verdens-
litteraturen samt fortolke nutidens Grøn-
land på eget sprog – og til en vis grad også
mulighed for at benytte sproget i admi-
nistrativ henseende.
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Kleinschmidts retskrivning blev brugt op til 1973 hvor man indførte
den nye fonemiske retskrivning der gør det lettere at skrive i og med at
skriften tilnærmelsesvis afspejler lyden. Principperne i denne nye
retskrivning gør det muligt at skrive alle grønlandske dialektformer,
om end med særlige udtaleregler i ganske få tilfælde. Med ved-
tagelsen af den nye retskrivning har man imidlertid ikke helt afskaf-
fet den gamle. Myndighederne er dog blevet pålagt at anvende den
nye retskrivning.

Standardgrønlandsk

Med oprettelsen af Ilinniarfissuaq/Grønlands Seminarium i Nuuk
og Ilulissat i 1845 blev der gradvist opbygget et grønlandsk standard-
sprog, først i form af en fælles retskrivning; men efterhånden gen-
nemløb også talesproget en vis standardisering, så man nu med
rimelighed kan tale om standardgrønlandsk. Standardgrønlandsk
bygger på de vestgrønlandske dialekter som blev anvendt ved semi-
nariets undervisning. Senere er dette talesprog blevet institutionali-
seret med ordbøger og grammatikker. Der er også et sprognævn for
Grønland.

I løbet af standardiseringsprocessen er bl.a. særlige nordgrøn-
landske udtryk vedrørende vinterfangst på isen og sydgrønlandske
udtryk for dyreavl og jordbrug blevet optaget i det fælles ordforråd
(leksikon). Det har styrket det grønlandske sprog. Der er sat punk-

tum for diskussionen om hvilken retskrivning man
skal bruge som den officielle, men samtidig

anerkendes dialektale variationer i talespro-
get. Et rugbrød hedder f.eks. officielt iffiaq,

men variationer omfatter: ikkiaq, ippiaq,
tiggaliaq, timiusiaq. Standardisering
fordrer også at man anvender fælles
sted- og personnavne, men også her
tillader man lokale variationer.

Carl Christian Olsen124
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Låneord og fremmedord

I den grønlandske sprogpolitik skelner man som i andre sprog
mellem låneord og fremmedord.

De forskellige kontakter med diverse folk har givet mange for-
skellige fremmedord. For eksempel kan nævnes fem ord som menes
at stamme fra nordboerne: 

Folk der oprindeligt kom fra Island, Danmark-Norge, Frankrig,
England-Skotland, Irland, Rusland, men som slog sig ned i Grøn-
land, har bidraget til kalaallisuts ordforråd på en række områder,
f.eks.: talord, tekniske termer, materialer, navigation på havet, land-
brug, dyreavl samt betegnelser for kolonialvarer og andre brugsgen-
stande.

Der er mange strukturelle ligheder og forholdsvis
stor gensidig forståelighed mellem inuit-sprog i dag, men
de adskiller sig bl.a. fra hinanden ved at talordene fra 1 til
12 er farvet af sprogsamfundets dominerende europæiske
kontakter. Man finder russiske talord hos inuit i Chukotka,
amerikanske/engelske talord hos inuit i Alaska og Cana-
da, visse talord fra tysk hos inuit i Labrador og førhen
også hos herrnhutiske menigheder i Grønland, danske
talord hos grønlandske inuit. 

Samme forhold gør sig også gældende for ordene for de tidligst
importerede kolonialvarer, genstande og begreber. Yup’ik i Alaska
har f.eks. mange ord for kolonialvarer og (kristelige) religiøse
udtryk fra den russiske periode i Alaska. Mange inuit-dialekter 
har desuden omformet en række tekniske udtryk til inuit-sprog:
qaammataasaq ’noget der fungerer som en slags måne’ = satellit;
silakkuarun (iñupiaq) ’noget man gør gennem luften’ = radio; 
nagguteeraq (grønlandsk) ’noget der ligner en tallerken is’ = skibs-
kiks (af elliptisk form). Det tog adskillige år at oversætte begreber-
ne ’synd’ og ’hellig’ til grønlandsk.
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niisa marsvin

sava får (jf. norsk: sau)

kuanneq kvan (plante)

kona kvinde

musaq gulerod (jf. norsk: mura)
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Mange faste udtryk er blevet almindelige, som f.eks. inussiarnersumik
inuulluaqqusillunga ’med venlig hilsen’. Kalaallisuts agglutinerende
orddannelse sætter dog snævre grænser for lån. Ikke alle udtryks-
måder kan indlemmes direkte i inuit-sproget, og der er derfor kun
få egentlig grammatiske lån i kalaallisut.

Gennem flere års samkvem med det danske og andre europæiske
sprog har man med tiden indarbejdet sproglyd og lydregler som
man tidligere ikke kunne bruge. Derfor har man nu en række direk-
te fremmedord. 

Som fremmedord anerkender man de internationalt anvendte ter-
mer og betegnelser. Dog har man den mulighed at anvende et grøn-
landsk såkaldt afløsningsord, dvs. et ord der er konstrueret med
kalaallisut-elementer for at dække det samme begreb som fremmed-
ordet. Som eksempel på afløsningsord (neologisme) kan nævnes:
qarasaasiaq, computer (ordret: ’en bearbejdet ting som ligner en
hjerne’, jf. ’elektronhjerne’).

Låneord er de ord som er så integreret i grønlandsk sprogbrug 
at man ikke længere opfatter dem som fremmedord. De er blevet
tilpasset det grønlandske sprogs lydlige struktur: januaari, sukulu-
pooq (skørbug), kaffi. Andre har man benævnt på grønlandsk så de
ikke virker fremmede: sioraasat (melis, sukker), qarasaasiaq (com-
puter), nagguaatsoq (elefant), pujorsiut/sammivissiut (kompas).

I den eksterne sprogpolitik sætter man grønlandsk som hoved-
sprog, dansk og engelsk som henholdsvis første og andet tillægs-
sprog. 

Sprogets status

Man har i den grønlandske debat været meget optaget af kalaalli-
suts status. Vil sproget fremover tabe terræn til dansk og engelsk?
Kan man evt. risikere at det helt forsvinder? Og kan en sådan udvik-
ling vendes? I øjeblikket hersker en vis optimisme. Kalaallisut lever
som skriftsprog og bliver ganske livligt brugt af alle samfundsgrup-
per. Landstinget, den lovgivende forsamling, anvender det som sit
sprog: Lovgivningen skrives, diskuteres og vedtages på grønlandsk.
Medierne er tosprogede grønlandsk og dansk, og i kirken anvendes
kalaallisut. Man har gennemført en grønlandisering af uddannel-
sessystemet, sådan at grundskoleundervisningen i det store og hele
foregår på kalaallisut og sproget også indgår i gymnasiet.

Carl Christian Olsen126
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En anden vigtig ting er at grønlændere, når de tager videre-
gående uddannelser, som regel begynder at anvende det grønland-
ske sprog i deres arbejde. Der er visse områder som handelsfaget,
teknikerfagene, jura og ingeniøruddannelserne hvor der er behov
for at udvikle en grønlandsk terminologi, men den største udfor-
dring er at få erobret domænerne også i de mellemlange og højere
uddannelser: kalaallisut i lærebøger til skole, gymnasium, semina-
rium og universitet og kalaallisut i selve undervisningen på alle
videregående uddannelser. 

Sprogets symbolske værdi er for stor til at man kan se bort fra
det i de videregående uddannelser og i rekrutteringen af grøn-
landsksproget ekspertise i fremtiden. 

Man har erkendt at kalaallisut ikke er statisk, og sproget kan
siges at være i hastig udvikling. Hvor man andre steder kan tælle
tyve år mellem de sproglige generationer, er der i Grønland snarere
tale om fem-ti år mellem de sproglige generationsskift. Men Grøn-
land er også et ungt samfund der fordrer at blive serviceret på eget
sprog. Fremtiden vil vise hvorvidt politikerne kan gennemføre en
grønlandiserende sprogpolitik i takt med at Grønland bliver globa-
liseret.
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