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Förord

Nordens språk med rötter och fötter är ett samnordiskt lärobokspro-
jekt. År 2000 tog Nordiska ministerrådets språkpolitiska referens-
grupp initiativet till att utarbeta en nordisk språkhistoria som vän-
der sig till gymnasielever. Projektet genomfördes i samarbete med
nordspråk, en sammanslutning av nordiska modersmålslärare och
lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmande språk.
Steen Svava Olsen knöts till projektet som ledare, medan den slut-
giltiga redigeringen överläts till Iben Stampe Sletten. 

Nordens språkråd* vill gärna tacka nordspråk för samarbetet
och speciellt tacka Iben Stampe Sletten för en enastående stor och
helt avgörande insats i projektets sista fas.

Avsikten med detta utgivningsprojekt är att stärka i synnerhet ung-
domars insikter om språkets betydelse och att öka medvetandet om
att det i Norden finns en särskild språklig och kulturell gemenskap,
betingad av historiska och politiska förhållanden. Målet är att stärka
intresset både för det samnordiska perspektivet och för moders-
målsundervisningens språkliga sida. 

* Nordens språkråd bildades 1 januari 2004 som ersättning för Nordiska ministerrådets
språkpolitiska referensgrupp och Nordisk Sprogråd.
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Nordens språk med rötter och fötter ges ut på svenska, norska, dan-
ska, färöiska och isländska som undervisningsbok för gymnasiet i
alla de nordiska länderna – och finns dessutom tillgänglig på inter-
net via Nordiska ministerrådets nätportal: www.nordskol.org. Där
finns vidare ett omfattande material med kortare diskuterande
artiklar på danska, svenska och norska om t.ex. nordiska språk och
kultur, om dialekternas status i respektive länder och om de små
språkens ställning och framtid i en globaliseringstid. Man får lätt en
överblick över nätmaterialet genom att läsa nedanstående introduk-
tion, där de enskilda artiklarna presenteras. Det materialet kom-
mer att kunna utvidgas fortlöpande med nya artiklar, uppgifter osv.

Nordens språkråd hoppas att lärare på alla nivåer skall utnyttja
både boken och nätmaterialet i en undervisning som kan medverka
till att förverkliga den språkgemenskap i hela Norden som nord-
borna önskar.

November 2004
för Nordens språkråd

Gu∂rún Kvaran
Ordförande

Förord10
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IBEN STAMPE SLETTEN

Nätutgåvan av »Nordens språk  
med rötter och fötter«  

Du kan få tillgång till en utvidgad version av Nordens språk med röt-
ter och fötter via Nordiska ministerrådets nätportal: www.nordskol.
org. Nätmaterialet består dels av bokens fyra artiklar (kapitel 2), dels
av en rad språkhistoriska och språkpolitiska artiklar som är gruppe-
rade efter teman i kapitlen 3–7. 

Kapitel 3 visar ur olika perspektiv hur forntiden är närvarande i
det nutida språkbruket. Kapitel 4 handlar om sambandet mellan
språk och kulturell identitet. Kapitel 5 ser på användningen av dia-
lekter och deras status i dag, medan kapitel 6 diskuterar hur språken
i Norden påverkas av kontakten med engelska. Slutligen talas i kapi-
tel 7 om de nordiska språkens framtid i globaliseringens tidevarv. 

Nedan finns en översikt över nätutgåvan av Nordens språk med
rötter och fötter samt en kort presentation av artiklarnas innehåll.

Alla artiklar i kapitel 2 finns tillgängliga på isländ-
ska, färöiska, norska, svenska och danska, medan 
de kortare artiklarna i kapitlen 3–7 är skrivna
antingen på norska, svenska eller danska.
Det finns alltså rika möjligheter att läsa
facktexterna på alla de nordiska språken 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

Översikt över nätmaterialets uppbyggnad

Förord av Nordens språkråd

Kapitel 1 Inledning Iben Stampe Sletten

Kapitel 2 Nordisk språkhistoria 

2a Nordiska språk i forntid och nutid Arne Torp

2b Finska Kajsa Häkkinen

2c Samiska språk Mikael Svonni

2d Kalaallisut – grönländska Carl Christian Olsen

Kapitel 3 Nutidens rötter i forntiden

3a Om Etymologi (danska) Zakaris Hansen

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

3c Den danske tunge (danska) Kristján Árnason

Kapitel 4 Det mångfaldiga Norden  

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

4b På svenska i Finland (svenska) Birgitta Abrahamsson 

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

4d De nordiske specialtegn (norska) Arne Torp 

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

4f Den islandske navneskik (norska) Ari Páll Kristinsson

Kapitel 5 Envar sitt språk – dialekter i dag

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

5b Dialektar – ei historie om dei pene,

dei korrekte eller dei gale? (norska) Gunnar Simonsen

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

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

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

Kapitel 6 Det engelska språket – ett hot eller en resurs?

6a Om purismen (danska) Kristján Árnason

6b Engelsk tur-retur (danska) Lisbeth Nyborg

6c Om domænetab (danska) Lisbeth Nyborg

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

Kapitel 7 Språk i rörelse – men vart är det på väg? 

7a Hvor går språket? (norska) Gunnar Simonsen

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

7c Fra runer til sms (danska) Lisbeth Nyborg

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

7e Uddør de nordiske sprog? (danska) Lisbeth Nyborg
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Presentation av artiklar

Nordisk språkhistoria (kapitel 2)

I den tyngst vägande och mest omfångsrika artikeln »Nordiska
språk i forntid och nutid« (avsnitt 2a) presenteras utvecklingen från
ett gemensamt urnordiskt ursprung till de moderna nordiska språ-
ken. Där berättas bl.a. om likheter och skillnader som uppstått på
områden som ordförråd, ordbildning och grammatik och om tidi-
gare påverkan från bl.a. latin och lågtyska. Dessutom diskuteras
vad de två modellerna för språkförändringsprocesser – stamträds-
modellen och vågmodellen – kan användas till som språkveten-
skapliga verktyg. 

Kapitel 2 rymmer också de tre artiklarna »Finska« (avsnitt 2b),
»Samiska språk« (avsnitt 2c) och »Kalaallisut – grönländska« (avsnitt
2d), som ger läsaren en introduktion till de tre språkens uppbygg-
nad och historia och beskriver den språkliga situationen i de länder,
där språken talas. 

Detta kapitel ger svaren på frågor som: Har alla folk i Norden
en gång kunnat förstå varandra utan vidare? När och hur förändra-
des det urnordiska språket till de moderna språken isländska,
färöiska, norska, svenska och danska? Och varför är finska, samiska
och grönländska inte nordiska språk? 

Nutidens rötter i forntiden (kapitel 3)

Därefter följer tre bidrag som ur olika perspektiv visar hur fornti-
den är närvarande i det nutida språkbruket. 

Avsnitt 3a. Först ett avsnitt om etymologi, dvs. vetenskapen om
det enskilda ordets historia. Etymologi är ordhistoria och inte det-
samma som den allmänna språkhistorien. Ordhistoria är kulturhi-
storia – vilket bl.a. framgår av de etymologiska förklaringarna till ord
som ord, stackare och ben samt de nordiska landsnamnen. Språkhi-
storia är både kulturhistoria och anknutet till staternas historia.

Avsnitt 3b. I nästa avsnitt visas hur finska fungerar som ett slags
»frysbox« för en rad urnordiska ord, som lånats in i det finska språ-
ket för mer än 2 000 år sedan. Eftersom finska inte varit utsatt för
ljudförändringar på samma sätt som de nordiska språken, har lån-
orden många gånger bevarats i sin ursprungliga form och bara
anpassats till den finska ljudstrukturen. 

Avsnitt 3c. En av de stora skillnaderna mellan nutiden och medel-
tiden är att folk från hela området från nordbobygderna på Grön-

Nätutgåvan av »Nordens språk med rötter och fötter« 13
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land till Åland och från Nordnorge till Jylland efter allt att döma har
kunnat förstå varandra och haft en gemensam norm i runspråket. 
I kapitlets sista avsnitt ges en kort introduktion till »Den danske
tunge«, som det gemensamma nordiska kulturspråket kallades –
och till de författare och tidiga »språkvetare« som använde och ut-
vecklade det. 

Det mångfaldiga Norden (kapitel 4)  

Avsnitt 4a. Det finns knappast några andra faktorer som har så stor
betydelse för den kulturella identiteten som språket. Utvecklingen
av ett norskt skriftspråk var en manifestation av landets oberoende,
men då det inte helt förträngde det danska har man i snart 120 år
haft två officiella skriftspråk, bokmål och nynorska – i flera varian-
ter. I kapitlets första avsnitt »Sidemål nå igjen …« skisseras den spe-
ciella norska språksituationen historiskt sett, och dess framtid dis-
kuteras. Är det hållbart att eleverna både skall examineras i sitt
huvudspråk och i sidospråket, när det rent lingvistiskt sett är tvek-
samt att tala om två språk? Och kan uppdelningen tänkas förstärka
sociala skillnader? 

Avsnitt 4b. I Finland är både finska och svenska officiella språk.
Om man inte på stående fot vet vilket språk finlandssvenskar resp.
sverigefinnar talar – och vad skillnaden är mellan finnar och finlän-
dare – kan man bli klokare i avsnittet »På svenska i Finland«. I dag
är det inte längre obligatoriskt med båda språken i studentexamen,
men vad händer med tvåspråkigheten och med den nordiska sam-
hörigheten, om svenska i ökande grad väljs bort? 

Avsnitt 4c. Följande avsnitt, »Minoritetsspråk i Norden«, bidrar
till bilden av språklig mångfald. Det är en översikt över de språk
som är modersmål för delar av befolkningen i de nordiska länderna,
utan att vara huvudspråk, dialekter eller invandrarspråk. De flesta
känner nog till att samiska och romani sedan 1998 är skyddade av
den europeiska konventionen om regionala språk och minoritets-
språk, men det gäller faktiskt också språket hos t.ex. kväner i Norge,
tornedalsfinnar i Sverige, tartarer och gammalryssar i Finland och
den tyska minoriteten i Danmark. 

Avsnitt 4d. Med ett nordiskt språk som modersmål kan man bl.a.
bli uppmärksam på sin språkliga egenart, t.ex. när man sänder tex-
ter via ett engelskspråkigt mejl-program – och resultatet blir en
obegriplig »teckensallad«. De flesta språk, som använder det latin-
ska alfabetet, har varit tvungna att lägga till specialtecken. I det här

Iben Stampe Sletten14
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bidraget berättas historien bakom de exotiska nordiska bokstäverna:
æ/ä, ø/ö, å, π och ∂. 

Ett särskilt gemensamt nordiskt område är personnamnen.
Många barn får i dag namn med tusenåriga rötter i Norden, men
många andra vågor än den nordiska har under årens lopp präglat
valet av namn och deras utformning. Kapitlet avslutas med två
mindre bidrag om namntraditionen i de nordiska länderna gene-
rellt (avsnitt 4e) resp. den speciella traditionen på Island (avsnitt 4f). 

Envar sitt språk – dialekter i dag (kapitel 5)

Om inte Kalmarunionen blivit upplöst på 1500-talet, skulle vi kanske
tala om svenska, norska, danska, färöiska och isländska som skandi-
naviska dialekter! Men nu har varje land sitt eget självständiga språk
– och »dialekter« refererar till geografiska varianter inom landets
gränser, som t.ex. norrländska, bornholmska eller jämtländska. 

Avsnitt 5a. Att kunna förstå varandra bygger inte bara på språk-
kunskaper, utan i hög grad också på hållningar. Kapitlets första
avsnitt ger en inblick i hur det står till med toleransen för dialekter
i Finland, Sverige, Norge resp. Danmark. 

Avsnitt 5b. I dag har användningen av dialekter synnerligen olika
status – och därför spridning – i de nordiska länderna, men många
faktorer kan påverka den fortsatta utvecklingen. Som en motvikt
till globaliseringen kan man möjligtvis se en ökad regionalisering,
och skulle dialekterna då komma att spela en annan roll? I avsnittet
»Dialektar – ei historie om dei pene, dei korrekte eller dei gale?«
diskuteras bland mycket annat dialekternas plats i de offentliga
medierna och de nordiska ländernas mycket olika politik med hän-
syn till normering av talspråk. Avsnittets många frågor kan funge-
ra som avstamp för en mängd språkpolitiska diskussioner. 

Avsnitt 5c. Polemiskt uttrycker man ofta förhållandet mellan
riksspråk och dialekter på följande sätt: »Ett språk är en dialekt med
en armé och en flotta« (Max Weinreich). I avsnitttet »Farvel til dia-
lekterne i Danmark« beskrivs situationen i Danmark, där rikssprå-
kets »armé och flotta« varit speciellt stark. Som talspråksvariant är
det nästan allenarådande i det offentliga livet, medan dialekter över-
vägande används i privatsfären. Principiellt anser de flesta som ut-
talar sig om detta att det är en rikedom att behärska flera språk-
varianter; varför tycks det då inte gälla i praktiken?

Avsnitt 5d. Medan dialekterna är nästan utdöda i Danmark, trivs
de till synes fint i det betydligt mindre språksamhället Färöarna!

Nätutgåvan av »Nordens språk med rötter och fötter« 15
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Kanske är det så för att det fram till mitten på 1800-talet inte fanns
något standardiserat skriftspråk, där diverse dialekter samlades och
jämnades ut. Uttalsskillnader accepteras generellt, men toleransen
gäller inte i samma grad variationer på det grammatiska och lexikala
området som när en bestämd ordstam har olika kön och därför 
också böjs olika i norr och söder. Läs mer i avsnittet: »Findes der dia-
lekter på Færøerne?« 

Avsnitt 5e. På Island är tendensen den att regionala uttalsskillna-
der jämnas ut. Uniformiteten är något av ett mysterium, men beror
möjligtvis på att de fonologiska förändringarna sedan medeltiden är
så små att man i stort sett använder samma stavning för nutids-
isländska som fornisländska. Sagaspråket fungerar på många sätt
som en norm för det moderna talspråket, och den språkliga konser-
vatismen betyder att nya uttalsvarianter lätt ger ett avvikande in-
tryck. Läs mer i avsnittet: »Island – landet uden dialekter?«

Det engelska språket – ett hot eller en resurs? (kapitel 6)

Språkkontakten mellan de nordiska länderna har under årens lopp
varit av avgörande betydelse för språkens utveckling – och bak-
grunden har inte alltid varit lika fredlig. I dag är det i synnerhet
kontakten med engelska som drar till sig både negativ och positiv
uppmärksamhet, och som utlöser många diskussioner av mer eller
mindre puristisk karaktär.

Avsnitt 6a. I kapitlets första avsnitt ges en allmän introduktion
till fenomenet purism, dvs. strävan efter att hålla ett språk »rent«
genom att använda och rekommendera ordformer som uppfattas
som naturliga för språket, medan andra varianter betraktas som
»orena« och därför undviks och ofta fördöms. Man kan därmed tala
om purism både på det individuella planet och ett mera överordnat
språkpolitiskt plan. I artikeln diskuteras hållningar och praxis i det
minst puristiska landet, Danmark, och det mest puristiska, Island. 

Avsnitt 6b.Tiderna förändras. I de nordiska språken ökar impor-
ten av engelska ord stadigt, och det hänger i synnerhet ihop med
den amerikanska ekonomiska och politiska dominansen efter
andra världskriget. En gång var det tvärtom. Efter de danska och
norska vikingarnas intrång existerade fornnordiska och forn-
engelska sida vid sida i flera hundra år och blandades efterhand.
Många av de vanligaste orden i modern engelska härstammar såle-
des från språk som en gång talades i det nuvarande Tyskland, Dan-
mark och Norge. Det historiska förhållandet mellan engelska och
nordiska behandlas i avsnittet »Engelsk tur-retur«. 

Iben Stampe Sletten16
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Avsnitt 6c. Det är alltså inte något nytt fenomen att man lånar av
dem som har makten och dem man behöver kommunicera med.
Det är en annan sak om ett helt språk ersätts av ett annat!
Inlånet av engelska och amerikanska ord på områ-
den som medier, handel och teknologi är i dag så
massivt, att några anser att det helt kan tränga
ut nationalspråket. Avsnittet handlar om den-
na domänförlust. Kan och skall man ingripa?
Ett förbud mot att använda engelska är
otänkbart, och ett påbud att använda natio-
nalspråket lönlöst. Men vad gör man då? 

Avsnitt 6d. I alla de nordiska länderna är
ungdomarna viktiga importörer, när det gäller
engelska och amerikanska ord och uttryck. Många
uppfattar sig närmast som tvåspråkiga och har inget
emot att tillföra det inhemska talspråket en internationell touch
genom att använda engelska termer. Men varför är det så nu att det
är smartare att shoppa än att gå i affärer? Varför låter översättningar
av t.ex. toast master komiska? Varför skall man överhuvudtaget 
ta ställning till vad big pack heter i pluralis på svenska? Avsnittet
»Have a nice day, hörru!« har inte svaret, utan många fler frågor
och exempel. 

Språk i rörelse – men vart är det på väg? (kapitel 7)

Avsnitt 7a. Alla levande språk är i konstant rörelse. Talspråket föränd-
ras när folk träffar varandra, lyssnar, påverkas och kanske ändrar
sitt språkbruk en smula, och trots det konserverande inflytandet
från ordböcker, språknämnder och lärare genomgår även skriftsprå-
ket en fortlöpande förändring. Kan man styra den utvecklingen?
Och varför försöker man överhuvudtaget? Kapitlets första avsnitt
tar upp frågan »Hvor går språket?« och ser på med vilka olika stra-
tegier de nordiska länderna tar itu med förändringarna. 

Avsnitt 7b. Språket förändrar sig fort, så ordböcker blir lätt otids-
enliga. En betydelse kan överföras från ett område till ett annat, lik-
som en bibetydelse snabbt kan skifta till att bli den dominerande. 
I informationssamhället sker förändringarna i så högt tempo, att
det inte bara är de äldre generationerna som kan ha svårt att följa
med. I avsnittet »Ord på väg« presenteras olika typer av betydelse-
förändringar, och de problem att förstå som detta kan medföra. 

Avsnitt 7c. Språkets historia omfattar inte bara ordförrådets,
grammatikens och uttalets utveckling genom tiderna, utan även

Nätutgåvan av »Nordens språk med rötter och fötter« 17
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utvecklingen av de material och metoder man har använt till fram-
ställning, lagring och förmedling av språk – med ett ord kallat medier.
Avsnittet »Fra runer til sms« visar vilken betydelse tillkomsten av
nya medier har haft för det språkliga uttryckets innehåll, form och
funktion. Telegraf, telefon, radio, tv, dator och mobiltelefon – allt
har påverkat människors samvaro- och uttrycksformer på överras-
kande sätt. Ingen hade t.ex. kunnat förutse vilken betydelse mobil-
telefonen skulle få för barn- och ungdomskulturen – och sms-språ-
ket kan lustigt nog sägas ha en del gemensamt med runristningarna.

Avsnitt 7d. I följande avsnitt »Globalsprog – nationalsprog –
lokalsprog« ställs frågan: Hur skall det gå med de nordiska språken
och internordisk förståelse i det 21:a seklet? Utvecklingen i Norden
har hittills gått i riktning mot språklig differentiering, för sedan nord-
bornas gemensamma »danska tunga« har man av nationella och
politiska skäl lagt avstånd till varandra rent språkligt. I dag medför
globaliseringen till synes en likriktning med spridningen av engelska
som hela världens språk. Men bilden är inte entydig. Införandet av
engelska som lingua franca förefaller just nu som en förlust för den
nordiska gemenskapen, men kunde kanske så småningom betyda
en demokratisering? Då skulle islänningar, färingar, finnar, grön-
ländare och samer som – med undantag av finlandssvenskarna –
varit hänvisade till att delta i gemenskapen på ett främmande språk,
åtminstone vara likställda med danskar, norrmän och svenskar... 

Avsnitt 7e. Fruktan för de nordiska språkens framtid riktar sig 
i synnerhet mot det inflytande som det engelska språket fått 
som ungdomsspråk, affärsspråk och mediespråk, men de nordiska
nationalspråken löper – än så länge? – ingen akut risk att dö ut. Vissa
samiska språk har emellertid redan försvunnit, och världen över
dör språk och kulturer ut i en hastighet som aldrig förr. Enligt
språkforskares beräkningar kommer hälften av världens totalt 7300
kända språk att vara borta om 100 år. I genomsnitt dör alltså ett
språk ut var tionde dag, och med internets intåg har hotet om
språkdöd blivit ännu större. Att i det sista avsnittet ställa frågan
»Uddør de nordiske sprog?« är därför relevant. Det är de ungas lust
och förmåga – och möjlighet – att tala språket som avgör dess öde.
Vad är det för språklig framtid vi vill ha? Och vilken plats önskar vi
att de nordiska språken skall inta framöver?

Mycket nöje!

Översatt från danska av Lena From

Iben Stampe Sletten18
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ARNE TORP

Nordiska språk i forntid och nutid  
Språklikhet och språkskillnad,

språkfamiljer och språksläktskap 

Folk har i alla tider lagt märke till att ord på olika språk liknar varand-
ra och har funderat över varför det finns likheter och olikheter mellan
språken. I det kristna Europa antog man gärna att alla människor
ursprungligen hade talat hebreiska. Det var ju språket i Gamla testa-
mentet, och följaktligen måste också Adam och Eva ha talat hebre-
iska i Paradiset. Skälet till att det senare blev en myriad olika språk
fann man också i Bibeln, närmare bestämt i elfte kapitlet i första
Moseboken. Där berättas att människorna med förenade krafter 
ville bygga ett torn som skulle nå ända upp till himlen, men Gud var
inte särskilt förtjust i projektet. Han ingrep därför genom att förvir-
ra deras språk, så att de inte längre kunde förstå varandra, och där-
med uppgav de projektet och spred sig i stället ut över hela jorden. 

Teorin om hebreiska som urspråk är inte den enda som cirkulerade
i äldre tider. Den svenske vetenskapsmannen Olof Rudbeck (1630–
1702) lade i ett stort anlagt verk i tre band med titeln Atlantica fram
en teori om att öriket Atlantis, som den antike filosofen Platon 

Sägnen om Babels torn

Sägnen har troligen uppstått mot bak-

grund av det väldiga torn som hörde

till tempelanläggningen i staden Baby-

lon vid Eufrat. Namnet Babylon bety-

der ’Gudarnas port’, men israeliterna

tolkade det som en form av det hebre-

iska verbet balal, som betyder förvirra,

och därmed tillkom myten om det 

s.k. Babels torn. Uttrycket babylonisk

förvirring = ’kaos’, som finns i många

europeiska språk, anspelar ju ursprung-

ligen också på det tillstånd som upp-

stod efter att Gud hade ingripit och

stoppat tornbygget genom att förvirra

människornas språk.
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hävdar skulle ha legat ute i Atlanten innan det på en enda natt
sjönk, i själva verket var Sverige. Men inte nog med det: svenska
var också urspråket, som både grekiska, latin och hebreiska här-
stammade från.

Att detta var en minst lika fantastisk och osannolik teori som
själva myten om Atlantis, förstod folk ganska snart. Redan femtio
år senare ironiserade landsmannen Olof von Dalin över Rudbecks
fantasier på det här sättet (stavningen har moderniserats):

Själva Adams namn är ren svenska: Adam var ju skapad av
jord, av stoft. Det är ju Av damm (damm = stoft). När man 
från Avdam tar bort V, så blir det Adam. 

Eva är också ren svenska. När mannen vaknade [...] och
fick se sin skönhet utan så mycket som en solfjäder, är det
naturligt att han förundrade sig och sade: He! Vad? Och av 
de två orden blir ju strax: Heva?

Teorin att hebreiska var upphovet till alla andra språk var inte lätt
att bevisa, och – skulle det ju visa sig – inte heller riktig. Men innan
man fick en vetenskaplig metod som kunde påvisa om eller hur
språk var besläktade, var det inte heller möjligt att motbevisa sådana
teorier som att hebreiska eller svenska skulle vara det urspråk som
världens alla språk utvecklats från.

Först på 1800-talet fick man emellertid en sådan metod med upp-
täckten av det vi kallar genetisk språksläktskap. Med den s.k. historisk-
komparativa språkvetenskapen fick man ett exakt verktyg för att fast-
ställa vad likheterna mellan språk beror på. De kan nämligen anting-
en bero på:

1. allmänna förhållanden i den första språkinlärningsprocessen,
som när ord av typen mamma och pappa ofta heter ungefär 
detsamma i hela världen, eller 

2. så kallade lån, som när det ursprungligen grekiska ordet 
demokrati eller det arabiska ordet alkohol också finns i stora
delar av världen eller 

3. att språk, som i dag kan vara helt olika, under många genera-
tioner utvecklats genom pyttesmå steg från ett gemensamt
ursprung. 

Bara i det sista fallet rör det sig om genetisk språksläktskap.

Arne Torp20
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Under samma period som den historisk-komparativa metoden
utvecklades, skedde en rasande utveckling på naturvetenskapsom-
rådena – inte minst det biologiska, där Darwins utvecklingslära
markerar en avgörande milstolpe. Därmed började biologer och
språkfolk ungefär samtidigt att ta den s.k. stamträdsmodellen i bruk
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Om vi skulle utropa ett bestämt år för

att markera startpunkten för historisk

språkforskning som vi känner till den 

i dag, skulle det vara år 1786. Då höll

nämligen den brittiske orientalisten 

Sir William Jones ett föredrag för 

The Royal Asiatic Society i Calcutta 

i Indien, där han bl.a. talade om det

gamla indiska språket sanskrit på 

följande sätt:

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 lägger fram här är

alltså att en rad språk, som redan för

några tusen år sedan var nog så olika,

en gång i en ännu avlägsnare forntid

hade utvecklats från ett gemensamt

urspråk, som »perhaps, no longer

exists«, som han uttrycker det. Han

kunde säkert ha strukit reservationen

»perhaps«, men annars var hans idé,

som det snart skulle visa sig, helt riktig.

Hans föredrag uppmärksammades

också i Europa, och snart var språk-

forskare i färd med att försöka ta reda

på hur det samband som Jones hade

antytt kunde bevisas med stränga

vetenskapliga metoder. Här är tyskarna

Franz Bopp (1791–1867) och Jacob

Grimm (1785–1863) centrala namn,

och deras och andras insats lade grun-

den till all senare utforskning av indo-

europeiska språk. Även här i Norden

hade vi en forskare med internationellt

rykte helt på samma nivå som de två

nämnda tyskarna, nämligen dansken

Rasmus Rask (1787–1832). Han utförde

under loppet av sitt korta liv grund-

läggande undersökningar i indoeuro-

peiska, inte minst nordiska språk, men

han intresserade sig också för språk

utanför den indoeuropeiska familjen,

bl.a. finska och samiska.

Den historisk-komparativa metoden
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Bild 1: Norden – geografiskt område och traditionella språk

grönländska

isländska

färöiska

danska

svenska

norska

finska

samiska
nordsamiska
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för att visa hur både nu levande organismer och moderna språk
hade utvecklats från tidigare former. Dessa stamträd har i motsats
till normala träd i skogen vanligen roten upptill, medan grenarna
växer nedåt (se t.ex. bild 4 nedan).

Språken i Norden:Tre familjer – många språk

I Norden finner vi både närbesläktade språk och språk som hör 
till helt olika familjer. Det politisk-geografiska område som vi kallar
Norden sträcker sig ända från Grönland i väster över Island och
Färöarna och till Finland i öster – med Danmark, Norge och Sverige
mitt emellan. Inom detta stora område talas språk som delvis har
ett gemensamt historiskt ursprung (se bild 1).

Från 1700-talets slut har språkforskare känt till att språket med
tiden förändrar sig på ett sådant sätt att man kunnat bilda s.k. lagar
för hur ljuden på ett steg i språkutvecklingen motsvarar tidigare
och senare stadier i samma språk. Ljudlagarna är ett av de viktigaste
verktygen i den historisk-komparativa metoden, då man med hjälp
av dem kunnat etablera en rad språkfamiljer, dvs. grupper av språk
som har utvecklats från ett gemensamt ursprung. Hur lagarna fun-
gerar i praktiken, skall vi se närmare på senare.

Till att börja med skall vi bara se hur ljudlikhet kan användas till
att etablera olika språkfamiljer. Vi skall då jämföra de fem första
räkneorden på fyra språk från den indoeuropeiska språkfamiljen,
nämligen svenska, tyska, engelska och franska, och så samma
räkneord på samiska, finska och ungerska som hör till den uraliska
familjen:

Nordiska språk i forntid och nutid 23

indoeuropeiska uraliska

svenska tyska engelska franska samiska finska ungerska

ett eins one un okta yksi egy

två zwei two deux guokte kaksi kettö

tre drei three trois golbma kolme három

fyra vier four quatre njeallje neljä négy

fem fünf five cinq vihtta viisi öt

Bild 2: De fem första räkneorden i en del indoeuropeiska och uraliska språk
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Som vi ser så liknar räkneorden i de tre första språken varandra gan-
ska mycket, och det beror på att de hör till samma gren på det indo-
europiska »trädet«, nämligen den germanska. Franska hör däremot
till den romanska grenen som har utvecklats från latin, som är ett
s.k. italiskt språk. De franska räkneorden påminner därför mycket
mindre om räkneorden i de tre första spalterna, men vi kan fort-
farande ana en viss likhet. De uraliska räkneorden är däremot helt
annorlunda än de indoeuropeiska, men har i gengäld en inbördes
likhet. Bland de uraliska språken ser vi att samiska och finska måste
tillhöra en annan gren än ungerska.

När det rör sig om helt olika språkfamiljer, skulle det däremot
varit både oväntat och osannolikt att räkneorden skulle påminna om
varandra, och som vi ser gör de ju inte heller det. Indoeuropeiska
och uraliska är alltså två olika språkfamiljer just för att man inte med
hjälp av ljudlagarna kan göra ett gemensamt ursprung gällande.

Inom en och samma språkfamilj kan vi emellertid använda ljud-
lagarna till att etablera olika undergrupper. Som vi ser av exemplen
kan de nutida medlemmarna i en språkfamilj ofta vara ganska olika,
precis som avlägsna släktingar är det i den biologiska världen. Om
de hör till samma familj, har de emellertid utvecklats från ett och
samma »urspråk«. Det urspråket har vi ofta inte något konkret vitt-
nesbörd om i form av skriftliga eller andra minnesmärken, liksom vi
inte heller vet särskilt mycket om hur våra förfäder såg ut i en avläg-
sen forntid. 

Inom språkvetenskapen kan forskarna emellertid med en hög
grad av sannolikhet rekonstruera sådana okända »urspråk« med
hjälp av den historisk-komparativa metoden. Metoden går bl.a. ut på
att jämföra både nutida språk och speciellt de äldsta formerna som vi
har konkreta vittnesbörd om i form av skriftliga traderingar. I Nor-
den finns i dag språk som tillhör tre olika familjer, och förhållandet
mellan de enskilda medlemmarna i varje familj kan schematiskt
framställas som i bild 3.

Det är alltså viktigt att skilja mellan nordiska språk – som är en
gemensam beteckning för den nordgermanska undergruppen i 
den indoeuropeiska familjen: danska, svenska, norska, färöiska och
isländska – och språk i Norden, som också omfattar språk både från
den uraliska språkfamiljen: samiska och finska – och från den eski-
måisk-aleutiska familjen: grönländska.

Den indoeuropeiska språkfamiljen skall vi tala mycket mer om
senare, men först bara några ord om de två andra språkfamiljerna.

Arne Torp24
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Grönländska tillhör den eskimåisk-aleutiska familjen, för grönlän-
darna eller inuiterna, som de själva kallar sig, har sina språkliga släkt-
ingar västerut – i Nordamerika – via Nordkanada och Alaska till
ögruppen Aleuterna söder om Berings hav. (Se artikeln om grön-
ländska.) 

Familjenamnet uraliska talar om att språkforskarna antar att
finnarna och samerna har sina språkliga rötter i närheten av Uralber-
gen i Ryssland. Den uraliska familjen omfattar förutom diverse små
språkgrupper i Ryssland också ett stort europeiskt språk, nämligen
ungerska, samt finskans både språkligt och geografiskt nära granne
estniska. Finskan och estniskan är faktiskt så nära besläktade att man
delvis kan förstå varandra inbördes. Men förståelsen går i stort sett
bara åt ena hållet – esterna är nämligen mycket bättre på att förstå
finska, än finnarna på att förstå estniska! (Se även artikeln om finska.) 

På många andra platser i världen gäller också att folk i ett mindre
språksamhälle i regel förstår det »stora« språket mycket bättre än
omvänt. Det ser vi bl.a. också i förhållandet mellan små och stora
nordiska språk: De allra bästa är de som tillhör det minsta nordiska
språksamhället, nämligen de ca 45000 färingarna – de förstår faktiskt
alla nordiska språk synnerligen väl, inklusive lite isländska. Sven-
skarna, som med sina nästan nio miljoner utgör det största nordiska
språksamhället, hamnar däremot i regel på sista plats: Undersökning-
ar har visat att svenskar förstår både danska och norska sämre än
danskar och norrmän förstår svenska.

Samiska kan i språkligt hänseende knappast räknas som bara ett
språk, eftersom de samiska »dialekter« som skiljer sig åt mest är lika
olika som t.ex. skandinaviska och tyska, dvs. de går inte att förstå
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indoeuropeiska uraliska eskimåisk-aleutiska

germanska finsk-ugriska

nordiska (= nordgermanska) samiska östersjöfinska 

danska svenska norska färöiska isländska (nordsamiska, finska grönländska
lulesamiska,
sydsamiska ...)

Bild 3: Språkfamiljerna och språken i Norden
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inbördes. (Se artikeln om samiska.) Det innebär att samer från olika
dialektområden ofta inte kan tala samiska med varandra, men i
stället måste använda ett gemensamt främmande språk. I praktiken
blir det då flertalsspråket i det aktuella landet (norska, svenska, finska
eller ryska). Ett sådant gemensamt främmande språk som folk med
olika modersmål använder när de skall tala med varandra, kallas ett
lingua franca.

Arne Torp26

Lingua franca används i dag om ett 

vilket som helst språk som folk med

olika modersmål använder som

gemensamt kommunikationsmedel,

utan att det är någons modersmål.

Numera är det först och främst engel-

skan som i stora delar av världen fyller

den funktionen, men t.ex. i det gamla

Sovjetunionen är det oftast ryska.

I Afrika kan det vara diverse gamla

europeiska kolonispråk (engelska,

franska, portugisiska) men även mera

lokala afrikanska språk (t.ex. swahili 

i Östafrika).

Bokstavligt talat betyder lingua 

franca emellertid ’franskt språk’, men

den benämningen hänvisade inte

ursprungligen till det vi i dag känner

till som franska utan till ett s.k pidgin-

språk. Pidginspråk är ett förenklat

hjälpspråk som inte är någons moders-

mål, utan bara används när folk utan

gemensamt modersmål talar med

varandra. Detta ursprungliga lingua

franca var då ett sådant pidginspråk

med synnerligen förenklad grammatik,

men baserat på ord från diverse

romanska språk (speciellt proven-

çalska, italienska och spanska). Det

användes i handeln runt Medelhavet i

många hundra år, från medeltiden och

fram till 1800-talet. I våra dagar finns

det många pidginspråk i andra delar 

av världen, oftast baserade på ord 

från europeiska kolonialspråk (särskilt

engelska och franska).

Tidigare fanns det också ett pidgin-

språk i Skandinavien, nämligen ryss-

norska, som användes i den s.k.

pomorhandeln mellan ryssar och

norrmän i Nordnorge från 1700-talet

och fram till första världskriget.

Orden i ryssnorska var dels hämtade

från ryskan och dels från norskan,

men även från diverse andra europiska

språk (engelska, tyska, holländska).

Pomor är ett ryskt ord som kan 

översättas med »kustbor« eller »folk

som bor vid havet«.

Hänvisningar till internetadresser 

där du kan läsa mer om lingua franca,

pomorhandeln och ryssnorska finns 

på sidan 74.

Lingua franca
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Det är ju inte speciellt överraskande att språk som inte har
något påvisligt gemensamt ursprung är synnerligen olika. Men
även inom de enskilda språkfamiljerna finns ofta stora skillnader
mellan de olika »familjemedlemmarna«. Det gäller i hög grad i den
uraliska familjen, och inte mindre i den indoeuropeiska familjen,
som vi nu skall se lite närmare på.

Den indoeuropeiska språkfamiljen

Den första som ritade ett stamträd för den indoeuropeiska familjen
var tysken August Schleicher (1821–68). Hans stamträd ser ut så här: 

Detta skall uppfattas så, att Schleicher tänkte sig att urindoeuro-
peiska först delade sig i två »grenar« – »ariska-grekiska-italiska-
keltiska« och »germanska-slaviska« – därefter delade var och en av
dessa grupper sig ytterligare i två osv. Varje delning var då ett resul-
tat av att dialektskillnader hade uppstått inom ett ursprungligen
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Bild 4: Schleichers indoeuropeiska stamträd. De fyra moderna språken som 

står nederst med kursiv skrift i »trädet« finns inte med hos Schleicher; de har

tillfogats här. Varför just de språken valts ut som exempel, klargörs nedan.
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urindoeuropeiska

ariska-grekiska-italiska-keltiska germanska-slaviska

grekiska-italiska-keltiska

ariska italiska-keltiska         baltiska-slaviska

indiska iranska grekiska albanska italiska keltiska slaviska baltiska germanska

franska polska tyska isländska

1_SV(1-74) nordisk (tryk6)  23/06/05  15:07  Side 27



enhetligt indoeuropeiskt urspråk. Sådana dialektskillnader uppstod
i synnerhet efter att olika grupper av den ursprungliga folkstam-
men hade lämnat »urhemmet« (var det fanns, vet ingen säkert) och
slog sig ned på vitt skilda platser. 

Så kallade geolekter – dvs. geografiska talspråksskillnader, eller det
vi i vardagslag kallar dialekter – uppstår som regel på grund av
fysiska hinder av något slag. Det som skapar skillnader mellan dia-
lekter är först och främst stora geografiska avstånd eller naturfor-
mationer som höga fjäll och ogenomträngliga skogar eller sump-
områden, som försvårar all slags daglig kommunikation. Det är
först med nutida massmedier – inte minst de elektroniska – som vi
för första gången i historien är i stånd att kommunicera med vem
som helst utan hänsyn till fysiska hinder eller avstånd. Utvandring
till avlägsna områden ledde i äldre tid därmed oundvikligen till att
det uppstod dialektskillnader som med tiden växte sig allt större,
och efterhand effektivt blockerade all språklig kommunikation
mellan de olika utvandrargrupperna.

Om vi uppfattar »trädet« i bild 4 som en framställning av faktiska
likheter och skillnader mellan olika språk i dag, kommer man troli-
gen underfund med att modellen stämmer ganska bra: Språk som

Arne Torp28

De indoeuropeiska språkens ursprung

ligger fortfarande i halvmörker, både

när det gäller tid och plats. Det vanli-

gaste antagandet går ut på att alla

indoeuropeiska språk går tillbaka till

en urform som var ett enhetligt språk

för ca 5–6 000 år sedan och talades av

en folkgrupp som bodde någonstans

norr eller söder om Svarta havet. Här

är forskarna inte eniga.

Den första gruppen som lämnade

»urhemmet«, var sannolikt de som

senare blev kända som hettiterna, ett

gammalt kulturfolk i det östra Mindre

Asien. Några forskare anser att denna

utvandring skedde för minst 4000 år

sedan. Senare har de olika grupperna 

– indoiraner, slaver, kelter och germaner –

vandrat i olika riktningar, så att vi

efterhand fick indoeuropeiska språk

över hela Europa och en stor del av

Asien.Vid kolonisering i nyare tid har

indoeuropiska språk som engelska,

spanska, franska och portugisiska

spritts till världens alla kontinenter.

Det indoeuropeiska urspråket
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tillhör samma gren är mer lika än språk som hör till olika grenar.
Franska, polska och tyska är mycket olika, trots att Tyskland är
granne både med Frankrike och Polen. När dessa tre språk ändå är så
olika, beror det på att de grenar de tillhör skildes åt för mycket länge
sedan, och de har därför haft lång tid på sig att utveckla sina särdrag.
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När en folkgrupp som ursprungligen

talade samma språk delas upp i flera

grupper som inte längre har kontakt

med varandra, kommer det att efter-

hand få stora konsekvenser för språket.

Huvudorsaken till att det är så, är helt

enkelt det faktum att folk inte lever

evigt. Därmed måste språket så att säga

skapas på nytt i varje generation – det

vill säga byggas upp i småbarnsåldern 

på grundval av det språk barnet hör 

i omgivningarna. Då är det ju inte kon-

stigt att det uppstår små skillnader 

mellan det språk som den äldre genera-

tionen talar och det språk barnen 

»konstruerar«. Sett ur den äldre genera-

tionens synpunkt talar de unga då »fel«,

men om tillräckligt många gör samma

»fel«, kommer »felet« efterhand att 

bli ny norm.

Vi kan som ett konkret exempel

nämna ordet tak, som i dag kan betyda

två helt olika saker: Vi kan tala om tak

på ett hus och på norska kan vi »ta ett

tak«, dvs. gripa tag i något. Här hade

man i äldre nordiska två ord som ut-

talades olika: Om att gripa tag i något

sade man tak, men om »hustak« sade

man πak, med samma ljud främst i

ordet som th-ljudet i engelska thing.

I de orden har alla de skandinaviska

språken för länge sedan mist th-ljudet,

och det skedde till stor del redan på

medeltiden. Här har vi alltså ett exem-

pel på ett »uttalsfel« som slagit an i hela

Skandinavien. På Island har man där-

emot fortfarande bevarat skillnaden 

mellan π och t, så där heter det fortfa-

rande tak (att gripa tag) och πak (hustak).

Men även på Island har språket

ändrats sedan äldre tid – om än inte på

långa vägar så mycket som i Skandinavi-

en. Ett exempel på det har vi med voka-

len y, som blivit till i på isländska, så att

islänningarna uttalar presens av verben

biter och flyter som rimord: bitur och 

flitur (däremot skrivs de olika: bítur och

flýtur).Vi kan därmed konstatera att folk

i Skandinavien gjort vissa »fel« som inte

slagit igenom på Island, medan islänning-

arna gjort andra »fel« som inte är van-

liga i Skandinavien.

Poängen är alltså att inte alla gör

samma »fel«, även om språken från 

början var lika: Om folk lever åtskilda

länge nog, kommer det oundvikligen att

uppstå skillnader, eftersom folk i olika

miljöer gör olika »fel«.

Språkutveckling: Fel på fel i en oändlighet … 
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Tyska och isländska är inte heller språk som går att förstå inbör-
des men de liknar ändå varandra mycket mer än språket i de tre
grannländerna, trots stort geografiskt avstånd mellan Tyskland och
Island. När tyska och isländska är så pass lika, hänger det ihop med
släktskapet – båda är germanska språk. 

Stamträdsmodell och nordiska språk

När man tillämpar stamträdsmodellen på de nordiska språken, får man
däremot ett resultat som inte stämmer lika bra med det vi vanligen upp-
fattar som väsentliga skillnader och likheter mellan de olika språken: 

Bild 5: Indelning av de nordiska språken efter stamträdsmodellen

Om vi »läser« det här trädet på samma sätt som vi läste det indoeu-
ropeiska trädet i föregående avsnitt, kunde vi förvänta att norska
påminde mer om isländska och färöiska än svenska och danska. Alla
norrmän vet åtminstone att det inte stämmer; norrmän förstår dan-
ska och svenska ganska bra, svenska till och med nästan lika bra som
modersmålet, medan både färöiska och isländska är främmande
språk. I det här fallet stämmer det alltså inte, att språk som ligger
nära varandra i »grenverket« också påminner om varandra i så mån
att de t.ex. är inbördes förståeliga – det gäller nämligen inte de tre
»kvistarna« (isländska, färöiska, norska) på den västnordiska grenen.
Samtidigt är de två kvistarna (svenska, danska) på den östnordiska
grenen både möjliga att förstå sinsemellan och med den ena av de
västnordiska kvistarna (norska). Här kan vi alltså inte använda stam-
trädsmodellen som vägvisare för att komma underfund med lik-
heter och skillnader mellan de moderna språkformerna, för det finns
knappast någon förnuftig människa som skulle hävda att norska
påminner mer om isländska och färöiska än svenska och danska.
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urnordiska

västnordiska östnordiska

isländska  färöiska  norska svenska    danska
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Varför man ändå överhuvudtaget talar om »östnordiska« kontra
»västnordiska«, skall vi säga mer om senare. Det finns nämligen
vissa historiska skäl till att det blir missvisande att använda stam-
trädsmodellen till att påvisa likheter och skillnader mellan de nu-
tida nordiska språken. Men först skall vi se lite närmare på den
större grupp som de nordiska språken tillhör i den indoeuropeiska
familjen, nämligen de germanska språken.

Den germanska språkgruppen

De germanska språken är i dag spridda över största delen av jord-
klotet, först och främst på grund av koloniseringen i nyare tid, dvs.
under loppet av de senaste 300 åren. Trots att dessa språk ursprung-
ligen hör hemma i Europa, talas några av dem i hög grad utanför
Europa – det gäller inte minst det s.k. världsspråket engelska. 

Det finns faktiskt ett germanskt språk som bara talas i södra
Afrika, nämligen afrikaans. Det är först och främst boernas moders-
mål, och de kom dit i mitten på 1600-talet från Holland. 

Jiddisch, de europeiska judarnas språk, är huvudsakligen baserat
på tyska, men har också en hel del element från hebreiska. Före
andra världskriget talades det av många fler. I slutet på 1920-talet
räknade man med ca 7 miljoner i Europa och på 1930-talet mellan
1 och 1,5 miljoner i usa. Frågetecknen i tabellen visar att det saknas
upplysningar om antalet.

modersmålsanvändare modersmålsanvändare
språk i Europa utanför Europa

engelska 60 000 000 400 000 000

tyska 98 000 000 ?

holländska 21 000 000 ?

svenska 9 000 000 ?

afrikaans ? 6 000 000

danska 5 300 000 ?

norska 4 500 000 ?

frisiska 400 000 ?

jiddisch ? 400 000

isländska 280 000 ?

färöiska 55 000 ?

Bild 6: Germanska språk – antal modersmålsanvändare
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Hur dessa elva språk har utvecklats från det ursprungliga indo-
europeiska urspråket kan beskrivas med hjälp av de metoder som
används i den historisk-komparativa språkvetenskapen. Här arbe-
tar man som nämnts utifrån principen om att ljudändringar inte är
slumpartade, men tvärtom styrda av helt bestämda ljudlagar.

Den germanska ljudskridningen

Det viktigaste kännetecknet som skiljer den germanska språk-
gruppen från den övriga indoeuropeiska språkfamiljen är en ljud-
lag som kallas den germanska ljudskridningen. Det är denna skrid-
ning som har ansvaret för att orden far och fä börjar på f på alla
nordiska språk, medan t.ex. motsvarande ord på latin börjar på p:
pater och pecu (uttalas /peku/ med u som på danska eller tyska).

Som vi ser är de moderna nordiska orden far och fä ganska olika
de latinska orden pater och pecu. Men om vi går baklänges i språk-
historien, ser vi att motsvarande germanska ord fortfarande på-
minner mer om de latinska. För tusen år sedan – alltså på norrönt –
hette det t.ex. fa∂ir och fé, och går vi ytterligare femhundra eller tusen
år tillbaka – till urnordiska eller urgermanska – hette det fa∂er och
fehu, och då är avståndet till pater och pecu ju strax betydligt mindre.

Lägg ändå märke till att också de äldsta germanska formerna
börjar på f; i annat fall hade det visat att de inte var germanska,
utan måste vara lån från någon annan gren i den indoeuropeiska
familjen – eller från en helt annan språkfamilj. 

Arne Torp32

Beteckningen norrönt/fornnordiska

används vanligen om språket både i

Norge och på Island från 900-talet

och fram till ca 1350. På den tiden var

språket i de två länderna nästan det-

samma, för islänningarna är ursprung-

ligen norska emigranter – speciellt

från den del av Norge som kallas Vest-

landet. Detsamma gäller även färing-

arna. Modern isländska och färöiska

har därför också vissa påfallande lik-

hetsdrag med dialekterna i Västnorge,

något som kanske delvis beror på det

gemensamma ursprunget, medan

andra anser att det även kan bero på

kontakt med Norge under senare tid.

Det finns en omfattande litteratur

på fornnordiska, vilket först och

främst är islänningarnas verk. Den

isländska medeltidslitteraturen på

modersmålet är långt större och mera

betydande än på alla andra nordiska

språk tillsammans. De flesta litterära

verken finns bevarade i handskrifter

som för det mesta går tillbaka till

1200-talet.

Norrönt och urnordiska
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Arvord, lånord och importord

Ord som »följer ljudlagarna« som vi såg i exemplen far och fä,
räknar vi med har existerat i språket från urgammal tid, och därför
kallar vi dem arvord. 

Den germanska ljudskridningen har ändå inte drabbat alla ord
som motsvarar latinska ord som börjar med p. I moderna german-
ska språk har vi t.ex. en rad ord som börjar med pater- eller patr-
som t.ex. paternalism och patriark. De har också alla något visst
»faderligt« över sig, och det är ingen slump. De är s.k. lånord eller
importord, som avletts från den latinska (eller grekiska) formen
pater. 

På motsvarande sätt är adjektivet pekuniär avlett av det latinska
ordet pecu. I det gamla Rom var pecu (= husdjur, boskap) nämligen

Nordiska språk i forntid och nutid

De danska och svenska språken

skiljde sig redan på den tiden en del

från norrönt, dvs. att dialektuppdel-

ningen inom de nordiska språken

redan var igång – man kunde speciellt

märka att danskan började skilja sig

från de andra.

Urnordiska är den äldsta formen av

germanska språk som vi har konkreta

vittnesbörd om i form av skriftliga

minnesmärken. Urnordiska finns bara

kvar i inskrifter med ett särskilt ger-

manskt alfabet som vi kallar runor. De

flesta runtecknen påminner om de

latinska bokstäver vi använder i dag,

och det visar att den eller de som

utformade runorna kände till ett eller

flera av de alfabet som användes i

Medelhavsländerna. De äldsta inskrif-

terna härstam-mar från ca år 200 e.Kr.,

och fram till ca år 500 var språket i

hela Skandinavien urnordiska – och

troligen ganska likartat. Den mest

berömda av alla runinskrifter fanns 

på ett dryckeshorn av guld som 1734

påträffades i jorden vid landsbyn Galla-

hus i Sönderjylland. I översättning låter

texten så här: Jag Lägäst från Holt (ev.

Holtes son) gjorde hornet.

Hur nära det språket ligger urger-

manska framgår av denna jämförande

översikt, där guldhornsinskriften har

»översatts« både till rekonstruerad

urgermanska (tecknet * framför inskrif-

ten betyder att vi inte har direkta käl-

lor till det språksteget), till det samtida

germanska språket gotiska, som vi

känner till från en bibelöversättning,

och till väsentligt yngre norrönt språk.

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

URNORDISKA (400-talet)
Ek HlewagastiR holtijaR horna tawido

GOTISKA (300-talet)
Ik Hliugasts hulteis haúrn tawida  

NORRÖNT/FORNNORD. (från ca 1000)
Ek Hlégæstr hyltir horn tá∂a 
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ett vanligt värdemått, jfr att lösöre på fornnordiska/norrönt kal-
lades liggjanda fé, medan husdjur var ganganda fé. 

Vi kan alltså inte använda importord till att påvisa släktskap 
mellan språken. I så fall skulle vi vara tvungna att utifrån »nordiska«
ord som sauna och sisu eller anorak och kajak dra slutsatsen att nor-
diska språk var besläktade med finska eller grönländska, men det är
ju inte alls fallet. Importorden visar däremot att det har förekommit
kontakter mellan användarna av export- och importspråken.
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Arvorden i språket hör ofta till det vi

anser vara det centrala ordförrådet, så-

som räkneord (se ovan) och benäm-

ningar på de närmaste biologiska släk-

tingarna, jfr far, mor, syster och bror.

Men redan vid lite avlägsnare släkting-

ar hittar vi ofta importord; jfr onkel,

tant, nevö och niece, som alla kommer

från franskan; i motsats till nordiska

arvord (sammansättningar) som 

farbror/morbror, faster/moster

(< fars/mors syster) och syskonbarn.

Importorden delas ofta upp i s.k. lån-

ord och främmande ord. Kriteriet för

den uppdelningen är graden av »främ-

lingskap«: Om ett ord är så integrerat i

språket att det bara är språkhistoriker

som kan se eller höra att ordet ur-

sprungligen är importerat, kallas det

gärna lånord. Det gäller t.ex. skandi-

naviska ord som ursprungligen här-

stammar från det germanska »syster-

språket« lågtyska. Det är bara de 

som känner till språkhistorien som

kan veta att ord som prata, snacka och

språk är lågtyska importord, medan

synonymerna tala, tunga och mål är

nordiska arvord. Och kände vi inte 

till språkhistorien, kunde det lika gärna

varit omvänt.

När de lågtyska orden är så lite

främmande, beror det nog på att de

har använts i skandinaviska språk täm-

ligen länge – de allra flesta kom in på

medeltiden – och att lågtyska är ett

närbesläktat germanskt systerspråk.

Därför behövdes heller inte några 

stora förändringar innan de kunde 

glida in obemärkt. De tre orden ovan

heter t.ex. praten, snacken och sprake

på lågtyska.

Det finns däremot en viss främ-

mande prägel över ord som konversera

och lingvistik, som består av element

som inte kan förstås utan vidare. Arv-

ord och lånord på mer än två stavelser

är däremot ofta sammansatta av för-

ståeliga element – jfr sam-tal och

språk-veten-skap. Ord som konversera

och lingvistik kallar många därför 

för främmande ord. Den främmande 

prägeln beror oftast på att de lånats

från avlägsnare språk – de två sist-

nämnda härstammar t.ex. från latin.

Men det främmande kan även bero på

att orden är nyimporterade – färska

engelska importord som know-how

Arvord och importord
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Skandinavien: Olika språk eller bara dialekter?

Ett geografiskt område, där talspråket varierar på ett sådant sätt att
grannar alltid kan tala med varandra med hjälp av modersmålet
och så att ingen av parterna behöver speciell träning eller under-
visning för att förstå den andra, kallas ett dialektkontinuum. Nedan
ser du vad vi kan tänka oss att folk från tre större skandinaviska 
städer skulle svara, om de blev tillfrågade om var de bor. Här skulle
inte uppstå språkproblem, även om det inte rör sig om grannstäder.
Observera att skrivsättet återger uttalet; det visar alltså inte det nor-
mala skriftspråket.  

Nordiska språk i forntid och nutid

och goodwill avslöjas lätt både genom

skrivsätt och uttal. Däremot finns det

knappast andra än språkfolk som vet

att ett äldre importord som kex

kommer från engelskans cakes – här 

är anpassningen till svensk språkstruk-

tur total både når det gäller skrivsätt

och uttal. Kex måste därför klart

räknas som ett lånord och inte ett

främmande ord.

35
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De lokala dialekterna i Skandinavien utgör ett sådant dialektkonti-
nuum. Om man reser söderut från Finnmarken i Norge genom hela
Norge, Sverige och Danmark till Sönderjylland eller västerut från
Österbotten i Finland genom Norrland i Sverige till Norges väst-
kust, skulle granndialekterna hela tiden vara inbördes förståeliga. 

Avståndsspråk

Om t.ex. en bonde från Älvdalen i Sverige och en fiskare från Väst-
jylland i Danmark skulle tala med varandra på sina respektive lokala
dialekter, skulle det däremot uppstå stora problem. Eftersom älv-
dalsmål och västjylländska inte omedelbart är inbördes förståeliga,
kan de räknas som två olika avståndsspråk. Trots det hör dessa två
talspråk ändå till samma dialektkontinuum, för det finns inte någon
skarp gräns i de lokala dialekterna mellan Dalarna och Västjylland;
det rör sig hela tiden om en glidande övergång. 

Arne Torp36
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Vill du höra hur älvdalsmål och jylländska låter, hittar du språkprov 

på de här adresserna:

swedia.ling.umu.se

www.statsbiblioteket.dk/dlh

Avståndsspråk

I gränsområdet mellan Sverige och Norge är det närmast en poli-
tisk sak att avgöra om en dialekt skall räknas som svensk eller
norsk. På vissa ställen har gränserna ju faktiskt också ändrats för
några sekler sedan – Jämtland och Härjedalen var t.ex. norskt
område före 1645. Det är däremot mycket lätt att avgöra om en
norrman talar samiska eller norska, eller om en finne talar finska
eller svenska. Här finns det nämligen ingen gradvis övergång, här
är det antingen-eller. 
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Inte heller i det tysk-danska gränsområdet råder det någon tvekan
om vilket språk en person talar, även om alternativen här kan vara
flera och det rent språkliga avståndet är mycket mindre. Här står
nämligen tre olika germanska dialekter mot varandra: sönder-
jylländska, plattyska (= lågtyska) och nordfrisiska. Det finns i dag
dessutom många som talar både riksdanska och högtyska i gräns-
regionen. Trots att det språkliga avståndet är mycket mindre än
mellan finska och svenska, är riksdanska och högtyska inte heller
omedelbart inbördes förståeliga. I alla de här fallen rör det sig allt-
så om olika avståndsspråk, eftersom inte heller grannarna förstår
de andras språk, om de inte har lärt sig det. 

Arne Torp38
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Nordiska språk i forntid och nutid 39

Det finns inte något allmänt erkänt

standardiserat skrivsätt för de tre 

dialekterna. På adresserna nedan kan

du läsa mer om varje dialekt och bl.a.

se att det finns många olika idéer om

hur uttalet skall återges. Den frisisk-

talande personen nedan kommer 

således från en stad som på högtyska

heter Niebüll (formen Naibel är s.k.

Algemeyn Nedersaksisch Schryvwyse

dvs. »Allmänt nedersaxiskt skrivsätt«).

Om sönderjylländska, plattyska och nordfrisiska

Plattyska: www.lowlands-l.net

www.rostra.dk/platt

Frisiska: www.lowlands-l.net

Sönderjylländska: www.dialekt.dk

www.jyskordbog.dk

1_SV(1-74) nordisk (tryk6)  23/06/05  15:07  Side 39



Standardspråk

Hittills har vi talat om skandinaviska dialektkontinuer som om det
inte fanns något annat talspråk i Skandinavien än de lokala dialek-
terna. Alla vet naturligtvis att det inte alls är fallet – snarare tvärt-
om. I dag är det i praktiken i väldigt hög grad de s.k. standardtal-
språken som dominerar, åtminstone i Danmark och Sverige. 

Ett standardtalspråk är ett talspråk som är standardiserat, dvs. det
finns normer för hur talspråket skall vara. Ett standardtalspråk är 
i våra samhällen dessutom nära knutet till ett skriftspråk. Både
standardtalspråk och skriftspråk är relativt enhetliga i ett större
område, t.ex. i en nationalstat. På båda de här punkterna skiljer
standardspråket sig från dialekterna som varierar lokalt och van-
ligen bara existerar som talspråk. Reglerna för korrekt språkbruk
existerar bara i huvudet på dem som använder den dialekt det 
gäller.

Ett standardtalspråk har i regel mycket högre prestige än lokala
dialekter. Detta har primärt sociala orsaker på grund av att både
standardtalspråket och skriftspråket är baserade på talspråket som
används av en politisk och ekonomisk elit, oftast knuten till huvud-
staden. Men på grund av den sociala prestigen uppstår det också en
idé om att standardspråket är det enda »korrekta« språket, och att
dialekterna på något sätt är fel. När man talar om danska och sven-
ska språk, är det nog därför mest standardspråket i tal och skrift man
tänker på; danska och svenska dialekter är liksom något annat. 

I Danmark och Sverige är de traditionella dialekterna på stark
tillbakagång i de flesta områden, så att det mest är äldre människor
på landsbygden som talar vad dialektforskare skulle kalla för »äkta
dialekt«. Dessutom lägger de allra flesta både danskar och svenskar
nästan automatiskt bort en eventuell lokal dialekt när de talar med
folk från andra delar av landet.

Arne Torp40
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I Norge är situationen lite annorlunda. Det beror bland annat på att
man i Norge har två utgåvor av skriftspråket, s.k. bokmål och ny-
norska, något som vi senare kommer närmare in på. Men den spe-
ciella norska språksituationen visar sig också genom att de lokala
dialekterna används betydligt mer i Norge än i grannländerna. For-
mellt yttrar den norska dialekttoleransen sig t.ex. genom att norska
lärare inte får lov att rätta elevernas talspråk. Eleverna har med
andra ord full rätt att använda sitt naturliga talspråk även på lektio-
nerna, oavsett vilken dialekt det rör sig om. I praktiken ser vi det-
samma när lokala dialekter i Norge också kan användas i situatio-
ner då standardtalspråk skulle varit en självklarhet i grannländerna
– t.ex. när folkvalda talar i landets nationalförsamling Stortinget. 
I muntliga massmedia som radio och tv talas också ofta dialekt; 
de enda som är skyldiga att hålla sig till bokmål eller nynorska, är
medarbetarna i det statliga radiobolaget nrk när de använder
manuskript, däremot inte i friare samtalsprogram. 

Dialektkontinuer och standardspråk 
på det germanska språkområdet

Om vi håller oss till Europa, finner vi dessa dialektkontinuer på det
germanska språkområdet: 

Bild 7: Germanska dialektkontinuer i Europa
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1. kontinentalgermanska Österrike, Schweiz,Tyskland, norra Belgien 

och det mesta av Holland 

2. frisiska den holländska provinsen Frisland

3. engelska det mesta av Storbritannien

4. skandinaviska det mesta av Danmark, Sverige och Norge

5. färöiska Färöarna

6. isländska Island
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Bild 8: Karta över germanska dialektkontinuer i Europa

Arne Torp42

skandinaviska

engelska

frisiska

kontinental-
germanska

isländska

färöiska



Inom varje dialektkontinuum hittar vi upp till fyra olika standard-
språk. Av bild 9 nedan framgår att kontinentalgermanska och skan-
dinaviska bara existerar som dialektkontinuer, inte som standard-
språk. Inom vart och ett av dessa två kontinuer hittar vi flera stan-
dardspråk, medan vi bara har ett standardspråk för vart och ett av
de fyra övriga (frisiska, engelska, färöiska och isländska).

Bild 9: Germanska standardspråk i Europa

Tre eller fem språk?

När det gäller skandinaviska, kan det diskuteras om man skall räkna
med tre standardspråk (danska, norska och svenska) eller fyra
(norska = bokmål och nynorska) eventuellt fem (svenska = finlands-
svenska och sverigesvenska). 

På språklig grundval finns det ingen anledning att räkna sven-
skan i Sverige som olika från svenskan i Finland, eftersom skrift-
språket är detsamma; både skrivsätt, ordformer och böjningar är
gemensamma. Uttalet är visserligen ganska olika, men det varierar
också inom Sverige; de flesta skandinaver klarar utan vidare av att
höra skillnad på t.ex. en skåning och en stockholmare, även om
båda talar rikssvenska. Svenskan bör alltså räknas som ett språk,
åtminstone i skrift, trots att det används i mer än ett land. 

Med bokmål och nynorska är det omvänt: Båda används bara 
i Norge, men här är skillnaden i gengäld tydlig. Titta bara på de här
två meningarna, som betyder exakt detsamma, medan alla ord är
lite olika i de två versionerna:

– Jeg vet ikke hva de fortalte dere (bokmål)
– Eg veit ikkje kva dei fortalde dykk (nynorska)
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1. kontinentalgermanska a. tyska
b. holländska 

2. frisiska 

3. engelska 

4. skandinaviska a. svenska
b. danska
c. norska   (bokmål och nynorska)

5. färöiska 

6. isländska 
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Trots sådana tydliga skillnader räknas bokmål och nynorska ändå
ofta som ett språk, »norska«. I Norge kallar man däremot bokmål
och nynorska för olika språkformer av norska, eftersom nynorska
och bokmål ju faktiskt är olika på en hel del punkter. Rent språkligt
är nynorska och bokmål alltså olika, trots att båda används i samma
land, medan finlandssvenska och »sverigesvenska« faktiskt är iden-
tiska (åtminstone i skrift), trots att de används i var sitt land. 

Varför bokmål och nynorska?

Orsaken till att man har två norska språkformer i Norge, medan
man klarar sig med bara en form av både danska och svenska, är
både historisk och politisk. Bokmål är historiskt sett en »förnorskad«
utgåva av det danska skriftspråket som användes i Norge sedan den
tiden då landet var i politisk union med Danmark (från ca 1400 till
1814).

Nynorska är däremot ett nytt skriftspråk som etablerades ca
1850 på grundval av de norska bygdedialekterna, som ett »nationellt«
alternativ till danskan. Mannen som skapade det nya skriftspråket
efter att ha rest runt i nästan hela Norge och undersökt »allmoge-
språket«, som det då ofta kallades, var den geniale självlärde språk-
forskaren Ivar Aasen (1813–1896). Bokmål är därför mycket likt dan-
skan – i skrift, inte i uttal! – medan nynorskan har vissa drag gemen-
samma med färöiska och isländska. Färöarna och Island befolkades
nämligen för ca tusen år sedan av folk som för det mesta kom från
Västlandet i Norge, och nynorskan påminner därför allra mest om
dialekterna i Västlandet. I den landsdelen har nynorska också blivit
det skriftliga huvudspråket i skolorna, medan bokmål är huvud-
språk i övriga Norge. 

Moderna nordiska språk  

Tar vi de standardspråk som finns i nordiska som utgångspunkt, 
får vi totalt fem eller sex: Fem, om »norska« skall räknas som ett
språk och sex, om de två norska s.k. språkformerna (bokmål och
nynorska) var för sig skall räknas som ett eget språk. Räknar vi där-
emot norska som ett språk och använder inbördes förståelse som
indelningsskäl, blir det naturligt att gruppera moderna nordiska
språk enligt följande: 

Arne Torp44
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nordiska

ö-nordiska skandinaviska

nordskandinaviska         sydskandinaviska

isändska färöiska norska svenska danska

Bild 10: Indelning av nordiska språk i dag baserat på inbördes förståelse 

Det här »trädet« illustrerar bl.a. att skillnaden mellan skandinaviska
å ena sidan och ö-nordiska å den andra är den huvudsakliga skillna-
den i dag. Ö-nordiska och skandinaviska går nämligen i stort sett
inte att förstå inbördes, vare sig i tal eller i skrift. De ö-nordiska
språken, isländska och färöiska, kan å sin sida kanske räknas till
språk som går att förstå inbördes i skrift, men knappast i tal, även
om färingarna förstår isländska bättre än islänningarna färöiska. I
motsättning till detta har vi så de skandinaviska språken som till
stor del går att förstå inbördes i både skrift och tal.

Diagrammet illustrerar vidare att skillnaden mellan danska 
(= sydskandinaviska) å ena sidan och norska/svenska (= nordskan-
dinaviska) å den andra är större än den inbördes skillnaden mellan
norska och svenska. Det är viktigt att förstå att diagrammet i det
här fallet huvudsakligen visar situationen i talspråket, eftersom det
först och främst är det avvikande danska uttalet som skapar denna
skillnad. Om vi går efter skriftbilden, liknar nämligen norska – spe-
ciellt bokmål – danska betydligt mer än svenska. Norskt uttal har
däremot alltid påmint mycket mer om svenska än danska. 

Starkt förenklat kan vi säga att norrmännen på grund av geo-
grafin (nära grannar på den skandinaviska halvön) har det mesta av
uttalet gemensamt med svenskarna. På grund av historia (politisk
union och gemensamt skriftspråk i över fyra hundra år) har de där-
emot en stor del av ordförrådet och skrivsättet gemensamt med dan-
skarna.

Nordiska språk i forntid och nutid 45

] ] w
]]

w
]

] w

]
]

w

]
]
]
]

w

]
]

]
]
w

]]
w

]]
w

]]
w

1_SV(1-74) nordisk (tryk6)  23/06/05  15:07  Side 45



Stamträdsmodellen om igen 

Som vi sett tidigare ser stamträdsmodellen, dvs. indelningen av de
nordiska språken efter genetisk släktskap (bild 5), helt annorlunda
ut än indelningen efter hur de går att förstå de moderna språken
inbördes som presenterades i föregående avsnitt (bild 10). Här är
den igen: 

Bild 5 (igen): Indelning av nordiska språk efter stamträdsmodellen 

Att stamträdsmodellen inte alltid ger lika »rimliga« resultat – på så
sätt att det kan finnas en motsättning mellan hur olika språk upp-
levs och släktskapen mellan dem i språkhistorisk mening – är något
man länge varit klar över. Redan i slutet på 1800-talet lanserade
tysken Johannes Schmidt (1843–1901) som alternativ till stamträdet
den s.k. vågmodellen. Han använde bilden av vågor som sprider sig
som ringar på vattnet, när man kastar i en sten.

Arne Torp46

nordiska

västnordiska östnordiska

isländska färöiska norska svenska danska
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Vågrörelsen representerar då en språklig förändring – en inno-
vation – som sprider sig genom ett språksamhälle. När olika stenar
hamnar på olika ställen i vattnet, kommer vågorna att efterhand
bilda ett invecklat mönster av cirklar som skär varandra på olika
sätt. 

Bild 11: Schematisk framställning av vågmodellen

Vågmodellen verkar mera realistisk som illustration av hur språk-
förändringar sprider sig, eftersom dialektgränser inte är stabila utan
tvärtom ofta kan ändras på olika sätt i olika perioder. Det är heller
inte konstigt. Dialektkartan återspeglar nämligen i mycket hög
grad kommunikationsmönstret i ett område. Det vill säga att folk
som har mycket kontakt talar relativt lika, medan folk som sällan
eller aldrig träffas – efter några generationer – kommer att tala olika.
Om kommunikationsmönstren med tiden ändras, exempelvis på
grund av ekonomiska förändringar eller politiska omvälvningar, så
kommer dialektkartan efter hand också att präglas av det, på så sätt
att gamla gränser kan flyttas eller nya gränser uppstå. 
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Bild 12:Tre skandinaviska uttalsskillnader illustrerade med hjälp av vågmodellen

tjockt l

bara yngre har tungrots-r

tungrots-r

mjuka konsonanter
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Tjockt l

Tjockt l är det l som folk i t.ex. östra Norge och den norra delen av
Sverige har i ord som dal och sol och ofta också för rd i ord som bord
och jord.

Det är ett ljud som folk, som inte växt upp med det, oftast har
stora problem att uttala om de försöker, och så har det nog alltid
varit. Omkring 1680 hävdade den svenske språkmannen Samuel
Columbus t.ex. att det fanns »ett tiockt ell i Swenskan« som han
ansåg att ingen främmande kunde uttala. 

Språkvetenskapligt betecknas det ljudet som en s.k. flap, dvs. att
tungan böjs bakåt i munnen och sedan slungas fram, så att den 
på vägen slår emot gommen i överkäken. Det är lätt för den som
övat sig sedan barnsben, men nästan omöjligt att få till för den som
försöker för första gången i vuxen ålder! 

Tjockt l är faktiskt ett ganska exotiskt fenomen i Europa, efter-
som det bara förekommer i vissa norska och svenska (inkluderat
finlandssvenska) områden. I Indien har däremot många språk det
ljudet, så mätt i världsskala kan det knappast kallas för någon sen-
sation.

Mjuka konsonanter

Mjuka konsonanter innebär att ord som bryte, krype, ryke uttalas
som bryde, krybe, ryge eller liknande – alltså att p, t, k inne i och i slut-
et av ord blir till b, d, g. Detta är en uttalsförändring som började i
Danmark; i gammal danska var det nämligen också p, t, k, liksom
det fortfarande är i vanlig svenska och norska. Men i Danmark har
denna förmjukning också gått långt vidare än i de berörda sydsven-
ska och sydvästnorska dialekterna: i många danska dialekter är det
faktiskt så att dessa konsonanter försvunnit helt, (brye/bry∂, kryw,
ryy) och även i riksdanska har utvecklingen gått mycket längre än i
någon form av svenska eller norska. Detta är därmed utan tvivel en
av de ljudförändringar som gör att svenskar och norrmän tycker att
danskar talar otydligt!

Tungrots-r

Tungrots-r är det r som används i bl.a. danska och sydsvenska, 
i motsats till tungspets-r, som används av de flesta svenskar och norr-
män. Skillnaden mellan de två r-typerna ligger i vilken del av tung-
an som är mest aktiv: Vid tungspets-r är det, som namnet säger,
tungspetsen eller den främre delen av tungan som slår eller vibre-
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rar mot gommen i överkäken, medan tungrots-r uttalas genom att
den bakre delen av tungan hävs mot den s.k. mjuka gommen, dvs.
den bakre delen av muntaket, så att det uppstår en vibration eller
friktion mellan tungan och gommen eller tungspenen. 

Av de här tre skillnaderna representerar både tjockt l och mjuka
konsonanter gamla fenomen, som bägge kan ha uppstått för över
tusen år sedan. Det tjocka l-et har rimligen uppstått någonstans
centralt på den skandinaviska halvön, medan de mjuka konsonan-
terna som nämnts har sin utgångspunkt i Danmark. Det tjocka l-et
har sedan uteslutande spritts genom dialektkontakt på land. Sprid-
ningsmönstret för de mjuka konsonanterna till svenskt och norskt
område visar däremot tydligt att det måste ha rört sig om kontakt
via sjövägen. Gränserna för både tjockt l och mjuka konsonanter
stabiliserades antagligen redan för många hundra år sedan.

Tungrots-r är otvivelaktigt ett mycket nyare fenomen. Före
senare hälften av 1700-talet fanns det knappast någon i hela Skandi-
navien som »skorrade« utom enstaka personer med talfel. Men
under loppet av de följande 200 åren spreds tungrots-r till hela det
område som visas på kartan, och på Västlandet i Norge expanderar
det fortfarande. Utgångspunkten för tungrots-r i Västeuropa var
sannolikt Paris i slutet på 1600-talet. I Skandinavien kom det antag-
ligen först till Köpenhamn, och därifrån »hoppade« det till större
städer som Malmö, Bergen, Stavanger och Kristiansand. 
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Det finns många egendomliga teorier

om tungrots-r, men tyvärr är de san-

nolikt inte korrekta. En populär för-

klaring går ut på att upphovet skall ha

varit en fransk kung med tungrots-r

som talfel, och så apade hovet efter

kungen för att smickra honom. Det

som verkar osannolikt med den hypo-

tesen är att ett individuellt talfel skulle

kunna ha en sådan smittsam effekt,

oavsett hur kunglig upphovsmannen

än var. Om det dessutom stod klart

för alla – inklusive personen själv – att

det rörde sig om ett individuellt talfel,

skulle det väl egentligen vara tämligen

riskabelt att imitera det; det kunde

kanske snarare uppfattas som en kari-

katyr än som språklig »solidarisering«.

Den danske språkmannen Otto Jes-

persen har en helt annan förklaring.

Han resonerar som så, att på den

Mer eller mindre fantasifulla förklaringar till upphovet till tungrots-r
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Vågmodellen illustrerar tydligt hur förändringar kan uppstå på olika
platser inom ett dialektområde och hur kommunikationsmönstret
kan påverka den framtida spridningen av fenomenen.

Stamträdsmodellen får det däremot att se ut som om en delning vid
en bestämd tidpunkt får konsekvenser för alla senare delningar 
– grenarna i trädet kan nämligen inte växa ihop igen senare, ja, inte
ens närma sig varandra. Det är denna fundamentala skillnad som
gör stamträdsmodellen obrukbar, om man vill att modellen skall åter-
spegla de faktiska skillnaderna och likheterna mellan de moderna
nordiska språken. Hur de två modellerna kan komplettera varand-
ra, skall vi återkomma till senare.

Nordiska språk i forntid och nutid 51

tiden då folk för det mesta vistades

utomhus på landsbygden, så kunde

språkljuden lätt drunkna i vindsus och

vattenbrus. Då var de tvungna att

använda ett kraftigt tungspets-r för att

kunna höra varandra. I staden vistas

folk emellertid för det mesta inomhus

och då behövs inte ett så ansträng-

ande ljud längre:

[L]ivet inomhus medför överhuvudtaget

dämpat tal, man bullrar inte på så 

mycket, dels för att det är överflödigt,

dels för att det kan vara oförsiktigt 

(»väggarna har öron«); ju mer raffinerat

innelivet är, med mattor på golvet och

draperier framför dörrarna, desto mer

dämpat blir också språket.

Den riktiga förklaringen finns antag-

ligen i vissa helt normala språkliga

utvecklingar i Paris-franskan på 1600-

talet och har därmed inget att göra

med vare sig talfel eller urban livsstil.

Den snabba spridningen till andra

delar av Västeuropa, i första hand spe-

ciellt till städerna, kan nog däremot

delvis ha att göra med att tungrots-r

faktisk är enklare att uttala än tung-

spets-r. När så tungrots-r väl etable-

rats som ett acceptabelt r-uttal genom

att det gjorde sitt intåg i det prestige-

fyllda Paris-språket, så låg vägen öppen

för en snabb paradmarsch genom 

stora delar av Väst- och Nordeuropa.
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Historisk indelning av nordiska språk  
efter vågmodellen  

Från urnordisk tid till vikingatid

Före ca år 700 kallas språket i Skandinavien urnordiska. Om det
fanns dialektskillnader den gången, har de troligen varit små, och
vi känner i alla fall inte till några moderna dialektskillnader som vi
med säkerhet kan återföra till den perioden. 

Urnordiska skiljer sig kraftigt från alla senare stadier av nordiska
språk, men tittar man t.ex. på utvecklingen av mansnamn är det
tydligt att det under loppet av de följande 300–400 åren skedde sto-
ra förändringar. Redan omkring år 1000 låter långa, pompösa namn
som AnulaibaR och HarjawaldaR som Óláfr och Haraldr – som ju
inte alls är så olika de moderna namnformerna, t.ex. norska och
danska: Olav/Harald, svenska: Olof/Harald, färöiska: Ólavur/Harald-
ur, isländska: Ólafur/Haraldur.

Redan på den tiden måste vi därför räkna med att det språkliga
avståndet till urnordiska blivit så stort att språken skulle ha varit
inbördes oförståeliga. Om det otänkbara hade skett att en skandi-
nav från 500-talet plötsligt skulle ha dykt upp bland vikingarna fyra-
femhundra år senare, skulle de alltså högst sannolikt överhuvud-
taget inte ha kunnat förstå varandra. Däremot skulle vi i dag antag-
ligen ha kunnat tala relativt bra med folk som levde på 1500-talet,
förutsatt att vi höll oss till ämnen som båda parter hade förutsätt-
ningar för att ha en åsikt om. Språkförändringarna mellan åren 500
och 1000 var alltså betydligt större än mellan 1500 och 2000.

Runskriften

Kunskapskällorna om det urnordiska språket är inskrifter på ben,
metall och sten skrivna med speciella tecken som vi kallar runor.
Den mest berömda av alla urnordiska runinskrifter fann man 
på 1700-talet på ett guldhorn i Jylland i Danmark. Den lyder så här:
ek HlewagastiR holtijaR horna tawido som uttytts: jag Lägäst från Holt
(el. Holtes son) gjorde hornet. 

De äldsta runinskrifterna härstammar från ca år 200. De s.k.
äldre runorna, eller futhark som de också kallas efter ljudvärdet på
de första sex tecknen, ser ut så här:

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

Bild 13: Den äldre runraden

Som vi ser är det totalt 24 tecken, något som antagligen passat nästan
perfekt till det urnordiska ljudsystemet. Ljudvärdet är osäkert för
några få runor, men som vi ser liknar de flesta tecknen ganska
mycket de motsvarande latinska bokstäverna som vi använder i dag.
I de fallen kan vi åtminstone vara säkra på att uttalet motsvarar det
vi känner till från andra språk som använder det alfabetet. Likheten
visar att den eller de som utformade runorna kände till ett eller
flera av de alfabet som användes i Medelhavsländerna. Själva for-
men på tecknen – raka streck som står lodrätt eller snett – tyder
emellertid på att de ursprungligen varit avsedda att täljas i trä med
kniv – med den sortens material och redskap är det nämligen inte
särskilt ändamålsenligt att använda tecken som innehåller bågar
och vågräta streck. Någon inskrift på trä från urnordisk tid finns
emellertid inte bevarad, antagligen för att trä är ett förgängligt
material. Alla bevarade urnordiska inskrifter är därför inristade på
sten, metall eller ben.

Omkring år 700 förenklas den gamla runraden genom att antalet
tecken reduceras från 24 till 16. Det paradoxala är emellertid att
språket ungefär samtidigt får flera olika ljud, så att man egentligen
behövde fler och inte färre tecken än förr, om varje ljud skulle ha
sitt tecken. Vi vet inte varför det sker, men det måste ha något att
göra med de stora språkförändringarna på den tiden. Man tänkte
kanske som så, att när 24 tecken i alla fall inte längre räckte för att
återge alla ljud i språket, så var det kanske inte så farligt om inte
varje ljud hade sitt eget tecken; meningen framgick ju i regel ändå
av sammanhanget. 
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Runorna dukade i alla fall inte under bara för att det blev färre
tecken, och även om runraden från 1000-talet också måste kon-
kurrera med det latinska alfabetet som kom hit med kristendomen,
var de tvärtom i bruk många hundra år efter att det latinska alfabe-
tet börjat användas. Och skälet var säkert att runorna på många
sätt var enklare att använda – det var inte bara färre tecken att hålla
reda på, utan det var först och främst en mycket enklare skriv-
teknik. En kniv och en träpinne räckte om man ville krafsa ned ett
kort besked, medan latinska bokstäver krävde gåspenna, bläck och
kalvskinn.

När runorna på 1400-talet omsider fick ge upp för det latinska
alfabetet, kunde de alltså se tillbaka på närmare 1500 års samman-
hängande bruk i Norden, alltså en halv gång till så länge som det
alfabet vi använder i dag!

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

Bild 14: Den yngre runraden

Östnordiska och västnordiska

De äldsta dialektskillnader vi känner till i nordiska är en begyn-
nande differentiering i ett öst- och ett västnordiskt område under
loppet av 700–800-talen. Men det fanns fortfarande bara ett nordiskt
dialektkontinuum: alla som talade nordiska språk bodde nämligen
den gången fortfarande i Skandinavien eller hade rätt nyligen ut-
vandrat därifrån – till öarna västerut i Atlanten, till Storbritannien,
Normandiet, Ryssland osv. 

Arne Torp54
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Detta är orsaken till att nordiska språk ofta kallas skandinaviska
språk. Innan den stora expansionen under vikingatiden talades
dessa språk nämligen bara i Skandinavien. 

Dialektskillnaderna var på den tiden också helt obetydliga. Både
skandinaverna själva och andra folk uppfattade nordiska som ett
språk som ofta kallades do. nsk tunga, dvs. danskt tungomål. Varför
det just var danskarna som fick äran av att representera hela Skandi-
navien språkligt är inte helt klarlagt, men en möjlighet är att beteck-
ningen kan ha uppstått i England, där danskarna dominerade under
vikingatiden. Därefter har namnet do. nsk tunga överförts på allt nor-
diskt språk, även om det inte var »danska« i begränsad mening. För
alla utomstående har det tett sig som samma språk. 

Efter år 700 dyker det efterhand upp vissa skillnader som följer
ett sådant mönster att det kan vara naturligt att tala om en västlig
och östlig gren av nordiska. 

Bild 15 a: Indelning av nordiska språk ca 700–1200    

Västnordiska är under den här perioden grovt sett norska, och efter
att Färöarna och Island (dvs. från slutet på 800-talet) togs i besitt-
ning räknas också färöiska och isländska dit. Det var för det mesta
folk från Norge, speciellt Västlandet, som slog sig ned på dessa öar,
något som än i dag präglar språket där. 

Östnordiska blir då resten av det nordiska området, alltså danska
och svenska. 

Flera skillnader mellan moderna nordiska språk kan spåras helt 
tillbaka till den perioden, dvs. till denna äldsta dialektsplittring i
väst- och östnordiska. Som exemplen nedan visar, går isländska,
färöiska och nynorska i sådana fall samman mot danska och svenska.
Norskt bokmål följer ibland danskan någorlunda, men inte alltid.

västnordiska östnordiska

isländska, färöiska, norska svenska, danska
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Bild 16: Exempel på västnordiska/östnordiska skillnader mellan moderna 

nordiska språk

Här är några av de viktigaste skillnaderna som kan spåras ända till-
baka till uppdelningen i väst- och östnordiska:

1. första personens pronomen med eller utan  j (ég/eg : jeg/jag),
2. presensformen av verbet komma med eller utan vokalbyte

(kemur/kjem : kommer) 
3. och sist, men inte minst, diftong (tveljud, ei) eller monoftong

(enkel vokal, e) i de två orden veit : vet/ved og heim : hem/hjem. 

Skillnaderna mellan de nordiska språken fram till vikingatiden var på
det hela taget ändå relativt obetydliga, vilket markerats med ett
enkelt streck som skiljelinje på bild 15 a.

På högmedeltiden: nordnordiska och sydnordiska

Efter ca år 1200 är det tydligt att den viktigaste skillnaden – marke-
rat med två streck på bild 15 b nedan – nu går mellan danska, som
vi kan kalla sydnordiska, och resten av det nordiska området, som
kan kallas nordnordiska. Att den huvudsakliga skiljelinjen nu går
annorlunda hänger troligen ihop med någon samhällsmässig för-
ändring. Möjligen hade man i Danmark starkare kontakt än förr
med tyska, medan Nordskandinavien ännu inte berördes så kraftigt
av den främmande kontakten. 

Bild 15 b: Indelning av nordiska språk ca 1200–1600

Arne Torp56

nordnordiska sydnordiska

isländska färöiska norska svenska danska

isländska – Ég veit a∂ hann kemur heim

färöiska – Eg veit at hann kemur heim

nynorska – Eg veit at han kjem heim

danska – Jeg ved at han kommer hjem

svenska – Jag vet att han kommer hem

bokmål – Jeg vet/veit at han kommer hjem/heim
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De danska nyutvecklingarna är delvis sådana förändringar som
senare också visar sig i norska och svenska. Det gäller särskilt för-
enklingen av böjningssättet; jfr avsnittet nedan. Men vi finner även
speciella danska utvecklingar. Det gäller bl.a. den s.k. vokalförsvag-
ningen, som drabbar vokaler i ändstavelser:

• Danska har i dag bara en vokal i grammatiska ändelser, näm-
ligen e. Detsamma gäller också i stort sett norskt bokmål.

• Nynorska och svenska har dessutom ofta a och i vissa fall även o. 
• Isländska och färöiska har a i stort sett samma former som

svenska och nynorska har, men däremot i och u i stället för 
e och o. 

Som illustration kan vi använda flertalsformerna backar, söner och
visor av substantiv och presensformerna kastar och känner av verb: 

Bild 17: Exempel på vokalförsvagning: skillnader mellan nordnordiska och syd-

nordiska ändstavelser

Dessutom får danska under den här perioden en rad särskilda ut-
vecklingar, som bara i mycket liten grad sprider sig till resten av det
nordiska området. Det gäller bl.a. den omtalade utvecklingen av de
s.k. mjuka konsonanterna, dvs. övergången från p, t, k till b, d, g efter
vokal. Exempel på detta är danska gabe, bide, kage mot norskt bok-
mål gape, bite, kake och svenska gapa, bita, kaka. Den övergången
finns för övrigt också i dialekterna i Syd- och Västsverige och på
Norges sydvästkust; jfr bild 12 ovan. Lustigt nog finns en motsva-
rande utveckling också i den södra delen av både det färöiska och
det isländska språkområdet, så att man kan misstänka att mjuka
konsonanter var ett slags »sydländskt« infall. Då avståndet mellan
Färöarna, Island och Sydskandinavien är så stort, får man nog anta
att det är oberoende utvecklingar utan något inre samband.

isländska: bakkar synir vísur kastar kennir 

färöiska: bakkar synir vísur kastar kennir

nynorska: bakkar søner viser/visor kastar kjenner

svenska: backar söner visor kastar känner

bokmål: bakker sønner viser kaster kjenner

danska: bakker sønner viser kaster kender
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Men danska får också diverse ljudförändringar som inte kommer
fram i skrift, t.ex. den s.k. stöten, när svenska och norska i stället har
tonaccent eller tonem. Det kan vi se om vi jämför uttalet av ord på
norska och svenska med motsvarande ord på danska:

• Tonem 1 på norska och svenska, stöt på danska:
bønder (danska och norska), anden (svenska, bestämd form av and)

• Tonem 2 på norska och svenska, inte stöt på danska:
bønner (danska och norska), anden (svenska, bestämd form av ande)

• Isländska och färöiska har varken tonem eller stöt. 
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Med tonem menas betydelseskiljande

tonaccent. Stöt är däremot närmast en

stämbandsstängning, dvs. att man näs-

tan stoppar luftströmmen i struphuvu-

det, för att så plötsligen öppna igen.

Både tonem och stöt är alltså något

annat än ett enstaka språkljud – en

enstaka vokal eller konsonant – och

det är heller inte detsamma som tryck,

för alla exemplen ovan har trycket 

på den första stavelsen, medan ett 

ord som idé eller hotell vanligen har

trycket på den sista stavelsen.

Tonem är ett relativt sällsynt feno-

men i Europa – i västeuropeiska finns

det således bara i norska och svenska.

Däremot är tonem mycket vanliga i

andra delar av världen, t.ex. i Afrika

och i Östasien – världens största

språk, mandarinkinesiska, har t.ex.

fyra olika tonem.

Tonem i norska och svenska är

antagligen cirka tusen år gamla.Vanligt-

vis antas att den danska stöten utveck-

lats ur ett äldre system med tonem,

som i norska och svenska. När stöten

uppstod i danska är inte lätt att säga,

för det ses ju inte i skrift, men allt

tyder på att det också går tillbaka till

medeltiden. Det äldsta kända skriftliga

indiciet på att danskan hade fått stöt

härstammar från 1510, då den svenske

biskopen Hemming Gadh i ett anti-

danskt tal ganska respektlöst karak-

teriserade danskarnas uttal så här:

Der till med så wärdas de icke heller 

tala som annat folck, uthan tryckia 

ordhen fram, lika som the willia hosta.

(= Dessutom gitter de heller inte 

tala som andra folk, men trycker 

fram orden, som om de skulle hosta).

Tonem och stöt
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Som vi ser finns det inga skiljelinjer på bild 15 b mellan norska och
de två norska »emigrantspråken« isländska och färöiska. Det är nog
en lite falsk slutsats, för vi vet att det fanns små skillnader mellan
isländska och norska redan före 1200. Men på 1200-talet och fort-
farande på 1300-talet var de skillnaderna säkert mindre än skillna-
derna mellan de olika språkformerna inom Skandinavien.

Nyare tid: ö-nordiska och skandinaviska

När vi närmar oss år 1600 blir bilden däremot en helt annan. Nu
går huvudskiljelinjerna i nordiska just mellan de tre språken isländ-
ska, färöiska och norska. Det säger sig självt att så stora skillnader
inte uppstår över en natt; de måste tvärtom ha utvecklats gradvis
under lång tid. 

Bild 15 c: Indelning av nordiska språk efter ca 1600

Orsaken till att vi får en helt ny indelning är att vi nu på allvar ser
följderna av det stora geografiska avståndet mellan Skandinavien
och de atlantiska ösamhällena. Visserligen förekom en hel del kon-
takt mellan emigrantsamhällena och det gamla fosterlandet Norge
under de första århundradena efter utvandringen på 800–900-talet,
men efter ca 1300 blir den ständigt mindre, och under senare tid
gick förbindelserna med Skandinavien mer och mer över Danmark,
eftersom Köpenhamn nu var huvudstad i det gemensamma dansk-
norska kungariket. Den kontakt man då hade försiggick för det
mesta genom danska ämbets- och handelsmän som var ganska få
och inte heller umgicks särskilt mycket med lokalbefolkningen. 

Talspråket i Skandinavien förändras kraftigt under senmedel-
tiden, men för det mesta »i takt«, så att skillnaderna inom Skandi-
navien inte ökar väsentligt. Förändringarna i de båda ö-nordiska
språken är däremot betydligt mindre. Det gäller särskilt isländska,
som är det mest konservativa av alla germanska språk. 

ö-nordiska skandinaviska

nordnordiska sydnordiska
.

isländska färöiska norska svenska danska
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Resultatet av detta blir att språkskillnaderna mellan dessa tre geo-
grafiskt skilda områden blir större än några av de tidigare nordiska
dialektskillnaderna. Den huvudsakliga skillnaden är nu ö-nordiska
gentemot skandinaviska, markerat med fyra streck, och därnäst
isländska mot färöiska, markerat med tre streck. Skillnaderna mellan
dessa tre områden – Island, Färöarna och Skandinavien – är nu så
stora att det inte längre är möjligt att förstå språken inbördes. Det
gäller i alla fall mellan ytterpunkterna – dvs. isländska och skandi-
naviska. Färingarna, som både språkligt och geografiskt ligger i
mitten, har nog en viss möjlighet att förstå isländska, och de förstår
skandinaviska i nästan alla möjliga varianter utan problem, först
och främst därför att de har grundliga skolkunskaper i danska,
medan det färöiska uttalet påminner mera om norskt och svenskt
uttal än danskt. Färingarna har därmed de bästa förutsättningarna
av alla att förstå samtliga nordiska språk. 

Den inbördes förståelsen mellan isländska och färöiska går
emellertid i bästa fall bara åt ena hållet – islänningar förstår lite eller
ingenting av färöiska. Som vi varit inne på tidigare kan det bl.a.
hänga samman med att det färöiska språksamhället är så mycket
mindre än det isländska. 

Inom Skandinavien är det däremot fortfarande i stort sett möj-
ligt att förstå varandra sinsemellan, så som det var tidigare på hela
det nordiska språkområdet. Det temat skall vi återkomma till.

Varför är skandinaviska och ö-nordiska avståndsspråk?

De ö-nordiska språken är som nämnts mer konservativa än de
skandinaviska, och det gäller då speciellt isländska. Färöiska ham-
nar på många sätt i ett slags mellanläge. Det ser vi t.ex. lätt om vi
jämför böjningssystemet i de tre områdena. 

Olika böjning

På medeltiden och tidigare fick både substantiv, adjektiv och prono-
men olika former beroende på hur de användes i meningen – som
subjekt, objekt, efter diverse prepositioner osv. I nordiska och andra
germanska språk fanns fyra sådana kasus – nominativ (n), ackusativ
(a), dativ (d) och genitiv (g). Alla dessa finns fortfarande i isländska
– och tyska, som också har bevarat en hel del äldre böjningsformer.
Färöiska har i stort sett mist genitiv, och på skandinaviska är alla
kasus borta i substantiv. 

Arne Torp60
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Här ser vi hur det kan se ut på de olika språken; för att illustrera de
olika kasusformerna i färöiska och isländska, har vi tagit med en
preposition som kräver rätt kasus:

skandinaviska färöiska isländska
– svenska

singularis

häst hestur (N) hestur (N)

om häst um hest (A) um hest (A)

från häst frá hesti (D) frá hesti (D)

till häst til hest (A) til hests (G)

pluralis

hästar hestar (N) hestar (N)

om hästar um hestar (A) um hesta (A)

från hästar frá hestum (D) frá hestum (D)

till hästar til hestar (A) til hesta (G)

Figur 18: Kasusformer i skandinaviska, färöiska och isländska

Men skandinaviska har fortfarande rester av kasusböjningen i pro-
nomen; jfr jag ser dig : du ser mig, där formerna jag/mig och du/dig
är subjekt- respektive objektform, något som är en rest av nomina-

Många anser att genitiv fortfarande

existerar som kasus i modern skan-

dinaviska i form av den välkända 

s-ändelsen som i Gunnars häst, som på

norrönt skulle kunna heta antingen

Gunnars hestr eller hestr Gunnars. Men

det s-et uppför sig mer som ett eget

ord än som en ändelse på själva sub-

stantivet, för om det är Gunnar på

Lidarende som äger hästen, så säger vi

på modern skandinaviska »Gunnar på

Lidarendes häst«. Där ser vi alltså att

s-et anknyter till hela ordgruppen

Gunnar på Lidarende. På norrönt –

och modern isländska – blir det där-

emot: »hestr (isländska: hestur) Gunnars

á Hlí∂arenda«. Här ser vi då att s-et

fortfarande bara anknyter till huvud-

ordet Gunnar.

Det är dessutom bara som posses-

siv genitiv vi kan använda s-form; i alla

andra användningssätt (t.ex. efter vissa

prepositioner) används inte genitiv

längre (t.ex. till staden, inte till stads,

däremot har genitiv bevarats i fasta

vändningar som till lands, till fots osv.).

Kommentar rörande genitiv
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tiv/ackusativ-skillnaden. I äldre språk och fortfarande i ö-nordiska
skiljer man inte bara mellan olika grammatiska genus i singular-
pronomen som han och hon, utan även i pluralis. Pronomen har tre
olika former, beroende på om de hänvisar till flera personer av han-
kön, honkön eller en grupp där båda könen finns representerade.
Detta visas i exemplen nedan, där ordet de kan översättas på tre 
olika sätt:

skandinaviska färöiska isländska
– svenska

hankön pojkarna: dreingirnir: strákarnir:

de teir πeir

honkön flickorna: genturnar: stelpurnar:

de tær πær

hankön + pojkarna och dreingirnir og strákarnir og 

honkön flickorna: genturnar: stelpurnar:

de tey πau

Bild 19:Tredje personens pronomen i pluralis

För verbens del hade äldre nordiska olika former beroende på om
subjektet var singularis eller pluralis eller om subjektet var ett för-
sta eller andra personens pronomen, jfr engelskan the boy comes : the
boys come och I am : you are. Isländskan har bevarat både numerus-
och personböjning, färöiska har mist personböjning i pluralis, me-
dan både numerus- och personböjningen gått förlorad i modern
skandinaviska. 

skandinaviska färöiska isländska
– svenska

singularis

1:a person jag står eg standi eg stend

2:a person du står tú stendur πú stendur

3:e person han/hon står han/hon stendur hann/hún stendur

pluralis

1:a person vi står vit standa vi∂ stöndum

2:a person ni står tit standa πi∂ standi∂

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

Bild 20: Numerus- och personböjning av verb
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Svenskt skriftspråk bibehöll emellertid numerusböjning ända fram
till mitten på 1900-talet (pojken kommer : pojkarna komma), medan
den försvann i skriftlig danska och norska på 1800-talet. Här en
schematisk sammanfattning av skillnaderna:

isländska färöiska skandinaviska

antal kasus

a) subst. och adjektiv 4 3 0

b) i pronomen 4 3 2

könsböjning i pluralis + + –

numerusböjning i verb + + –

a) i singularis + + –

b) i pluralis + – –

Bild 21: Översikt över skandinaviska och ö-nordiska böjningsformer  

I meningarna nedan kan vi se hur detta fungerar i praktiken när vi
kombinerar allt det vi har sett på ovan.

isländska

Som det framgår av bild 21 är isländska det enda av de nordiska språ-
ken som fortfarande har personböjning av verb både i singularis och
pluralis och dessutom fyra kasus i substantiv. I exemplen nedan ser vi
hur det fungerar i praktiken vid verben komma, se, stå och sakna
kombinerat med substantivet häst i alla kasus i bestämd form singu-
laris och pluralis och med olika personliga pronomen som subjekt. 

SINGULARIS

nominativ hesturinn kemur

ackusativ dativ genitiv

1:a person ég sé hestinn ég stend hjá hestinum ég sakna hestsins 

2:a person πú sér∂ hestinn πú stendur hjá hestinum πú saknar hestsins

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

nominativ hestarnir koma

ackusativ dativ genitiv

1:a person vi∂ sjáum vi∂ stöndum hjá vi∂ söknum 
hestana hestunum hestanna 

2:a person πi∂ sjái∂ hestana πi∂ standi∂ hjá hestunum πi∂ sakni∂ hestanna

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

färöiska

Om vi tar samma meningar på färöiska, lägger vi märke till två vik-
tiga skillnader:  
a) genitivkasus är borta i substantivet ( jfr eg síggi/sakni hestin

(ackusativ) mot isländska: ég sé hestinn (ackusativ), men ég
sakna hestsins (genitiv) – på isländska kräver verbet sakna
nämligen att objektet skall stå i genitiv).

b) personböjning av verbet är borta i pluralis (alla pluralformer
slutar på -a: síggja, standa, sakna; mot isländska sjáum – sjái∂
– sjá; stöndum – standi∂ – standa; söknum – sakni∂ – sakna).

SINGULARIS

nominativ hesturin kemur

ackusativ dativ ackusativ

1:a person eg síggi hestin eg standi hjá hestinum eg sakni hestin

2:a person tú sært hestin tú stendur hjá hestinum tú saknar hestin

3:e person hann/hon sær hann/hon stendur hann/hon saknar 
hestin hjá hestinum hestin

PLURALIS

nominativ hestarnir (N) koma

ackusativ dativ ackusativ

1:a person vit síggja hestarnar vit standa hjá hestunum vit sakna hestarnar

2:a person tit síggja hestarnar tit standa hjá hestunum tit sakna hestarnar

3:e person teir/tær/tey síggja teir/tær/tey standa teir/tær/tey sakna
hestarnar hjá hestunum hestarnar
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svenska

Här har vi då det moderna skandinaviska systemet utan kasusböj-
ning i substantiv och utan numerus- och personböjning i verb.

SINGULARIS

hästen kommer

1:a person jag ser hästen jag står hos hästen jag saknar hästen

2:a person du ser hästen du står hos hästen du saknar hästen

3:e person han/hon ser han/hon står han/hon saknar 
hästen hos hästen hästen

PLURALIS

hästarna kommer

1:a person vi ser hästarna vi står hos hästarna vi saknar hästarna

2:a person ni ser hästarna ni står hos hästarna ni saknar hästarna

3:e person de ser hästarna de står hos hästarna de saknar hästarna

Jämfört med den äldre samnordiska utgångspunkten kan vi alltså
konstatera att isländska ännu har bevarat böjningssystemet i stort
sett som det var för cirka tusen år sedan, medan färöiska har mist
en del gamla böjningsformer, men inte tillnärmelsevis så många
som de skandinaviska språken.

Olika uttal

Det är nog emellertid inte först och främst de morfologiska skillna-
derna – dvs. böjningsformerna – som gör att isländska och färöiska
är avståndsspråk i förhållande till skandinaviska. Två andra språk-
liga nivåer är utan tvekan mer väsentliga, nämligen den fonologiska
(ljuden) och den lexikala (ordförrådet). Det kan vi se när vi jämför
de tre meningarna nedan: a-versionen är normal isländsk ortografi,
b-versionen är samma mening i ljudskrift, medan c-versionen är en
svensk översättning:
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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. Hustrun talade med sin man om bilen.

2. a. Kerlingin mætti tröllinu á fjallinu.

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

c. Käringen mötte trollet på fjället.

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. Teven gick sönder medan jag såg på nyheterna.

Bild 23: Isländska (skrift och tal) kontra skandinaviska

Av de här isländska meningarna skulle nr 1 antagligen vara förståelig
för de flesta skandinaver både i skrift och tal, medan nr 2 knappast
skulle vara det i tal, men sannolikt i skrift, och nr 3 säkert helt obe-
griplig, oavsett om det är tal eller skrift. 

Förklaringen är också mycket enkel: 

• I nr 1: Konan tala∂i vi∂ manninn sinn um bílinn är själva orden 
– glosorna – nästan identiska, och det ljudliga stämmer också
relativt bra.  

• I nr 2: Kerlingin mætti tröllinu á fjallinu är glosorna också de-
samma, men ljudutvecklingen i isländska och skandinaviska
har gjort dem relativt oigenkännliga för en skandinav som
bara hör meningen, medan den skriftliga versionen verkar
betydligt mindre främmande. 

• I nr 3: Sjónvarpi∂ bila∂i πegar ég var a∂ horfa á fréttirnar är där-
emot nästan alla orden helt olika, och då hjälper det inte 
om ljudutveckling och andra förhållanden stämmer överens.

Orden betyder mest för förståelsen

En väldigt viktig – kanske den mest avgörande – förutsättningen för
förståelsen mellan språk, är alltså att själva orden liknar varandra,
antingen i tal eller skrift – eller helst bådadera. I skandinaviska byt-
tes en mycket stor del av det nedärvda nordiska ordförrådet ut mot
lågtyska (plattyska) ord under loppet av senmedeltiden. Det berodde
på en intensiv språkkontakt med hanseatiska, dvs. nordtyska, köp-

Arne Torp66

1_SV(1-74) nordisk (tryk6)  23/06/05  15:07  Side 66



Nordiska språk i forntid och nutid 67

män som under en lång period dominerade handeln i hela Skandi-
navien. Den kontakten har helt klart satt sina spår: En relativt för-
siktig uppskattning går ut på att mellan 30 och 40 procent av det
dagliga ordförrådet i skandinaviska härstammar från lågtyska. 

En av orsakerna till problemen att förstå varandra mellan de skan-
dinaviska språken är att Norge, Sverige och Danmark tagit till sig
olika ord från lågtyska. Totalt sett är de tyska elementen i modern
skandinaviska förmodligen relativt jämnt fördelade i de olika språ-
ken, men när det finns skillnader i ordvalet, går norskan och dan-
skan som regel samman mot svenskan. Skälet till att det är så, 
är helt enkelt att Danmark och Norge under många hundra år hade
danska som gemensamt skriftspråk. Eftersom danskarna var han-
seaternas närmaste grannar i Skandinavien, är det rimligt att det
tyska inflytandet slog igenom allra mest i danskan, och många av
de tyska orden i norska har otvivelaktigt funnit väg genom det dan-
ska skriftspråket. Men norrmännen har nog också haft direkt kon-
takt med hanseaterna, särskilt i Bergen som ända fram till 1800-
talet var Norges största stad. Svenskarna har däremot fått många
tyska ord via hansastäderna Stockholm och Kalmar, och det är ofta
andra tyska ord än de som kommit in i danska och norska. 

I tabellen nedan ser vi en del exempel, där de danska och norska
orden liknar varandra mycket – oavsett om det är nynorska eller
bokmål – medan svenskan har ett annat ord för samma begrepp.
Dessa likheter och skillnader beror här antingen på att norska/dan-
ska å ena sidan och svenska å den andra har valt ett nordiskt respek-
tive ett tyskt ord, eller att man har valt olika nordiska eller tyska ord. 

Det är faktiskt möjligt att sätta ihop

hela texter i vilka allt annat än gram-

matiska ändelser och formord är tyska.

Ett exempel är den här meningen där

bara de understrukna orden är nordis-

ka, medan resten är lånord från tyskan.

Skräddaren menade att jackan passade

förträffligt, men kunden klagade över att

plagget var kort och tyget simpelt och

grovt.

Moderna skandinaviska språk har många tyska lånord
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norska danska svenska

spørje/spørre spørge fråga

från spyrja (norrönt) från frâgen (lågtyska)

vindauge/vindu vindue fönster

från vindauga (norrönt) från fenster (lågtyska)

mangel mangel brist

från mangel (lågtyska) från brist (gammalsvenska)

stilling stilling läge

från stelling (lågtyska)  från læghe (gammalsvenska)

nå nå hinna

från ná (norrönt) från hinna (gammalsvenska)

samfunn samfund samhälle

från samfundr (norrönt) från samhælde (gammalsvenska)

omtrent omtrent ungefär

från umtrent (lågtyska) från ungefêr (lågtyska)

oppdage opdage upptäcka

från updagen (lågtyska) från updecken (lågtyska)

Bild 23: Exempel på lexikala skillnader mellan norska och danska kontra 

svenska. Under varje ord står det norröna/gammalsvenska eller lågtyska 

ordet som det moderna ordet kommer från. I de fyra första exemplen beror

skillnaden på att norska/danska å ena sidan och svenska å andra sidan valt ett

nordiskt respektive ett tyskt ord – eller omvänt. I de två nästa exemplen är 

alla ord nordiska – men två olika nordiska ord. I de sista två exemplen här-

stammar alla orden från lågtyskan, men från två olika lågtyska ord.

Är stamträdsmodellen mogen för skräphögen?

Som vi såg när vi kommenterade bild 5, ger stamträdsmodellen en
missvisande indelning av moderna nordiska språk, först och främst
för att den placerar norska tillsammans med isländska och färöiska
som »västnordiska«. Det motsvarar inte vad vi upplever som en
rimlig indelning i dag. Frågan är då om vi lika gärna kan ge upp
hela stamträdsmodellen till fördel för den till synes mera exakta
och nyanserade vågmodellen. 
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Det vore emellertid förhastat att dra en sådan slutsats. Stam-
trädsmodellen är nämligen fortfarande det bästa verktyg vi har för
att på ett åskådligt sätt visa vad historiska sammanhang innebär i ett
språksamhälle. Det är speciellt viktigt att man med den modellen
kan få fram vilka språkliga likheter som beror på genetisk släktskap
– arv – och vilka överensstämmelser som bara beror på kontakt
– alltså lån. Detta är en helt grundläggande skillnad i jämförande
språkvetenskap, och därmed är stamträdsmodellen också ett oum-
bärligt underlag för denna vetenskap. Om man begränsar sig till att
förklara detta att nya språkdrag uppstår och sprider sig med en bild
av »vågor« som fritt »skvalpar« hit och dit, blir arv och lån menings-
lösa begrepp i språkforskningen, och det är knappast något veten-
skapligt framsteg.

Stamträdsmodellen kan tyckas vara en mycket konstig indelning av
de moderna nordiska språken. Det är ju inte alls så att norska i dag
påminner mera om isländska och färöiska än svenska och danska.
Förklaringen är att stamträdsmodellens uppdelning av det nordiska
språkområdet i västnordiska och östnordiska gäller en period då de
nordiska språken ännu utgjorde ett dialektkontinuum i Skandinavien
– innan någon hade emigrerat till fjärran nejder. 

Det som då hände var att en del skandinaver – närmare bestämt
en del norrmän – emigrerade till öarna i väster. Men de som reste
till Färöarna och Island var naturligtsvis inte alla de som talade
»västnordiska« – merparten stannade faktiskt kvar i Norge. Den
utvandringen ledde efterhand till att den västnordiska grenen
»sprack« i flera delar, eftersom kontakten mellan utvandrarna och
de som stannade kvar mer eller mindre föll bort, medan den interna
kontakten inom Skandinavien fortsatte som förr. Det är skälet till
att begreppen öst- och västnordiska är så lite upplysande när det
gäller att beskriva förhållandet mellan de nordiska språken 
i dag.

Utvecklingen av nordiska språk visar alltså att det kan vara
riskabelt att rita stamträd inom ett dialektkontinuum, om man vill
att stamträdet också långt senare skall påvisa den faktiska likheten
mellan de olika »grenarna«. Man riskerar lätt att det blir trassel med
grenverket, om ett sådant kontinuum senare splittras upp på grund
av utvandring till avlägset belägna områden. 
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Den skandinaviska grannspråksförståelsen – ett huvud-
element i den nordiska samhörighetskänslan

Det normala när danskar, norrmän och svenskar (inklusive fin-
landssvenskar) talar med varandra är som bekant att använda
modersmålet, eventuellt med vissa justeringar i ordval och uttal.
De som talar skandinaviska språk uppför sig alltså i praktiken som
om de skandinaviska språken »bara« var »dialekter«. Man räknar
med andra ord med att samtalspartnern förstår grannspråket. Det
är den traditionella bilden av den s.k. grannspråkskommunikationen. 

Som vi varit inne på tidigare har norrmännen i det sammanhanget
en speciellt gynnsam situation, i och med att de på grund av den
långa skriftspråksgemenskapen med danskarna har det mesta av
ordförrådet gemensamt med danska, medan de på grund av det
nära geografiska grannskapet har det mesta av uttalet gemensamt
med svenskarna. Det kommer också tydligt till uttryck när det gäller
förmågan att förstå grannspråken. Här är ett diagram som visar
hur mycket folk från de olika skandinaviska länderna förstår av det
talade grannspråket:

Bild 24: Skandinavisk grannspråksförståelse  
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Schemat ovan bygger på en undersökning av danska, norska och
svenska värnpliktiga pojkar i 19-årsåldern, som gjordes under 1970-
talets första hälft. Som vi ser låg de norska pojkarna en bra bit före
både danskar och svenskar, men vi ser också att svenskarna låg 
på en lika suverän jumboplats; de förstod mycket mindre av både
norska och (i synnerhet) danska. Som vi varit inne på förr kan detta
ha att göra med svenskarnas traditionella storebrorsattityd. I och
med att svenskarna är så många, räknar de kanske med att de min-
dre grannarna »tar besväret« med att förstå svenska, medan de å sin
sida inte orkar försöka förstå danska och norska, för att ge en lite
osympatisk tolkning av den »skeva« språkförståelsen mellan sven-
skarna och grannarna i söder och väster. 

Det är nog emellertid inte hela sanningen. Den nämnda under-
sökningen använde sig nämligen bara av informanter från huvud-
stadsområdet i de tre länderna. Det favoriserar nästan automatiskt
språkförståelsen hos danskarna och norrmännen, i och med att
både Oslo och speciellt Köpenhamn ligger mycket nära Sverige,
medan Stockholm ligger långt från både Norge och Danmark. Det
är därför inte överraskande att folk i Stockholm förstår mindre dan-
ska och norska än folk i Köpenhamn och Oslo förstår svenska, helt
enkelt för att köpenhamnare och oslobor träffar svenskar mycket
oftare på grund av det korta avståndet till Sverige. 

På 1970-talet spelade ytterligare en sak utan tvekan en viktig roll,
och det var tv. Både köpenhamnare och oslobor hade teknisk möj-
lighet att se svensk tv – något många också gjorde – medan stock-
holmare varken kunde se dansk eller norsk tv. Därmed fick många
danskar och norrmän en massa gratis »svenskundervisning«, medan
inget gick åt andra hållet.

I en ny undersökning av grannspråksförståelsen har man försökt att
rätta till »orättvisan« mot svenskarna genom att säkerställa en jäm-
nare geografisk fördelning mellan informanterna, så att också Ber-
gen i Norge, Århus i Danmark och Malmö i Sverige tas med i jämfö-
relsen. Detta har som man kunde förvänta lett till att förhållandet
mellan danskar och svenskar nu framstår som mer jämbördigt än i
den äldre undersökningen. Norrmännen har emellertid fortfarande
en klar ledning, något som inte alls är oväntat utifrån språkliga lik-
heter och olikheter mellan de tre skandinaviska språken. Som vi
varit inne på tidigare, har norrmännen – lite förenklat sagt – uttalet
gemensamt med svenskarna och ordförrådet gemensamt med dan-
skarna. 
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När en norrman talar med en svensk, är det därför i stort sett
bara en del »specialsvenska« ord som är problem; själva uttalet är i
stort sett inte något problem. I samtal med danskar är det omvänt;
här är orden i stort sett desamma som på norska, men det danska
uttalet är så olikt att kommunikationen i alla fall är svårare för de
flesta. 

Sett ur dansk synpunkt låter norska och svenska så lika att de
flesta danskar inte är i stånd att höra skillnad. Vanligen tror dan-
skarna därför att det är svenska också när de hör norska. Om de inte
hör skillnad, har de ju dubbelt så stor chans att pricka rätt när de
gissar på svenska, för det finns dubbelt så många svenskar i världen
som norrmän …

Ändå visar båda undersökningarna att danskar faktiskt för-
står norska märkbart bättre än svenska, även om de inte kan höra
skillnad. Det beror naturligtvis på den stora glosgemenskapen mellan
norska och danska. Lite slarvigt uttryckt kan vi därmed säga att ur
dansk synpunkt är en norrman en svensk som är lätt att förstå! Där-
med är det också naturligt att svenskar och danskar har störst pro-
blem med att förstå varandra språkligt, för här finns stora skillnader
både i ordförråd och uttal, medan norrmännen som nämnt hamnar
i ett gynnsamt mellanläge med »danskt« ordförråd och »svenskt«
uttal. 

Men det finns ändå ett moment förutom det rent språkliga
avståndet till grannspråken som kan förklara att utfallet för norr-
männen blir så gynnsamt. Som vi varit inne på flera gånger, an-
vänds de lokala dialekterna mycket mer i Norge än i grannländerna.
Det betyder att alla norrmän är vana att till vardags höra många
slags norska, medan danskar och svenskar i stort sett bara får höra
en eller högst ett par varianter av modersmålet, nämligen riks-
språket och eventuellt den egna lokala dialekten. Det kan också vara
ett skäl till att danskar och svenskar mycket lättare ger upp i grann-
språkskommunikationen.

Detta att norrmännen är så vana vid språklig variation, både i
skrift (bokmål och nynorska), och speciellt i tal, gör att de har en
större passiv språklig repertoar än de flesta danskar och svenskar. Vi
kan säga att för en norrman är det att höra danska eller svenska inte
väsentligt annorlunda än det att förstå en lite avlägsen norsk dialekt
– det är trots allt bara tal om en variation inom det skandinaviska
dialektkontinuet. 

Arne Torp72
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Grannspråksförståelsen i fara?

Grannspråkskommunikation är sannolikt fortfarande det normala
när skandinaver träffas. Men nu ser det ut som om det snart skulle
kunna bli ett exklusivt norskt privilegium att kommunicera på
modersmålet med folk från båda grannländerna. På ett nordiskt
språkmöte år 2000 kom nämligen dansken professor Jørn Lund
med detta oroväckande vittnesbörd om hur läget är i dag:

Det professor Lund berättar här är mycket riktigt det som kan ske
när skandinaver möts utanför Norden, i rent engelskspråkiga om-
givningar. Men det finns också många observationer som tyder på
att samma sak händer när unga skandinaver från olika länder träf-
fas i Skandinavien.

Om engelska skulle ta över som lingua franca i muntlig samva-
ro mellan skandinaver, skulle en viktig del av den nordiska identite-
ten försvinna. Och i så fall skulle det nordiska språkområdet i Skan-
dinavien för första gången på två tusen år inte längre kunna upp-
fattas som ett dialektkontinuum, utan sönderfalla i olika avstånds-
språk. 

Sett ur nordisk synpunkt måste ett sådant framtidsscenario när-
mast karakteriseras som en kulturell katastrof. Det är lyckligtvis
inte heller situationen i dag. Det finns emellertid vissa oroväckande
tecken i tiden som tyder på att det skulle kunna bli så, om inte
skandinaverna inser värdet av att ha en gemenskap med över 20
miljoner människor som kan kommunicera med varandra med
hjälp av modersmålet – eventuellt kompletterat med vissa juste-
ringar i ordförråd och uttal, om man märker att det kniper med
förståelsen hos mottagaren. Med ömsesidig respekt och intresse för
språkliga likheter och olikheter bör vi därmed även i framtiden
kunna bevara Skandinavien som en språklig och kulturell enhet,
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sity of British Columbia i Vancouver.

Emellanåt kopplar han av med några

danska studiekamrater; det är bra att
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där vi samtidigt kan glädja oss åt en spännande mångfald. Det
skulle kanske också göra oss alla mer öppna och fördomsfria gent-
emot den nya multikulturella situation som vi möter i dagens sam-
hälle.

Översatt från norska av Lena From
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Finskan och dess släktingar

Finskan hör till den uraliska språkfamiljen, en gles och splittrad
kedja av språk som sträcker sig från Östersjöns stränder ända till
Jenisejfloden och Tajmyrhalvön i Sibirien. Benämningen uraliska
språk har använts sedan början av 1800-talet, och den grundar sig
på att flertalet av dessa språk talas i närheten av Uralbergen, i gräns-
områdena mellan Asien och Europa. Språkfamiljens ursprungliga
kärnområde anses numera ha funnits antingen i närheten av Volga-
kröken eller i trakten av det nuvarande Vitryssland. 

Den uraliska språkfamiljen brukar delas upp i två huvudgrenar.
Den östliga grenen bildas av samojediska språk som talas i Sibirien,
och den västliga grenen kallas den finsk-ugriska språkgruppen. Den
senare består i sin tur dels av de så kallade östersjöfinska språken, dels
av den ugriska grenen med de ob-ugriska språken mansi och chanti
och deras nära släkting ungerskan. Ungrarna bor numera långt från
sina språkliga släktingar, eftersom deras förfäder har vandrat till Cen-
traleuropa tillsammans med turkiska stammar mot slutet av det 
första årtusendet efter Kristus. Andra finsk-ugriska språkgrenar är
samiska, de volgafinska språken mordvinska och mari och de per-
miska språken komi och udmurtiska.

Till de östersjöfinska språken hör, förutom finskan, karelska,
vepsiska, votiska, estniska och liviska. De här språken påminner
mycket om varandra i fråga om både grammatisk struktur och ord-
förråd, även om språken inte omedelbart är inbördes förståeliga som
de skandinaviska språken. Likheterna beror i hög grad på en lång
gemensam historia. De uraliska språken runt Östersjön har utgjort
en helhet, den s.k. urfinskan, ur vilken de nutida språken småning-
om har utvecklats. En äldre gren av urfinskan är ursamiskan, medan
en yngre gren utgörs av de östersjöfinska språkens gemensamma
urspråk, den så kallade yngre urfinskan. De viktigaste dragen i fin-
skans grammatiska struktur har utvecklats under den gemensamma
östersjöfinska tiden.

KAISA HÄKKINEN

Finska
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Finnarnas förhistoria

Finland har befolkats från många olika håll och här har under tider-
nas lopp talats många olika språk. Det finns inga möjligheter att
med säkerhet få reda på när de första människor som talade ett ura-
liskt språk har kommit till Finland och om de uraliska förfäderna
fanns bland de första inbyggarna. Senast under tretusentalet före
Kristus anses det rådande språket i det nuvarande Finland ha varit
någon form av tidig urfinska, eftersom Finland då var en del av det
kamkeramiska kulturområdet som av hävd har associerats med det
uraliska språkområdet.

I områdena kring Östersjön har finnarnas förfäder som grannar
haft de indoeuropeiska folk som senare har utvecklats till balter och
germaner. De urgamla kontakterna framgår tydligast genom olika
lager av låneord. Gamla baltiska lån är t.ex. halla ’frost’, heinä ’hö’
och ohra ’korn’, och germanska lån t.ex. kaura ’havre’, pelto ’åker’ (jfr
’fält’) och ruis ’råg’. Lånorden tyder på att de urfinska folken, som
tidigare hade livnärt sig på fångst, har lärt sig boskapsskötsel och
jordbruk av sina baltiska och germanska grannar. Att lagren av lån-
ord är gemensamma för alla östersjöfinska språk, visar att orden har
lånats in innan finskan hade utvecklats till ett eget språk.

Finska dialekter

De finska dialekterna delas in i två huvudgrupper, östfinska och
västfinska dialekter. Gränsen mellan de västfinska och de östfinska
dialekterna följer i stort sett den statsgräns som drogs upp mellan
Sverige och Ryssland vid freden i Nöteborg 1323. Vid det fredsslutet
blev Finland officiellt en del av det svenska riket. Skillnaden mellan
de västfinska och de östfinska dialekterna har emellertid sina rötter
betydligt djupare i förhistorisk tid.

Under stenåldern bodde det knappast mer än några tusen män-
niskor i det nuvarande Finland, och en så liten befolkning kunde för-
stås inte bosätta sig jämnt över hela landet. Människorna livnärde sig
på jakt, fiske och samlande, och de sökte sig vid behov nya boplat-
ser där mat stod att finna. Fast bosättning började uppstå mot slutet
av stenåldern när man lärde sig hålla husdjur och odla jorden. De

Kaisa Häkkinen76
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bästa områdena för de nya näringarna var i västra Finland Satakunta,
Tavastland (på finska Häme) och sydvästra Finland (Egentliga Fin-
land, på finska Varsinais-Suomi), i öster Karelen (Karjala). På det 
sättet uppstod småningom tre huvudsakliga dialektområden: Fin-
land, Tavastland och Karelen.

Både det finska namnet Suomi och det svenska Finland har från
början avsett bara den sydvästra delen av landet, som sedan 1800-
talet för klarhetens skull har kallats Egentliga Finland. De syd-
västfinska och tavastländska dialekterna har åtminstone delvis
samma ursprung och representerar de västfinska dialekternas äldsta
skikt. Ur dem har sedan de österbottniska dialekterna utvecklats i
och med att den fasta bosättningen har spritt sig till Österbotten.
Dialekterna i norr är mer blandade genom att befolkningen där del-
vis också härstammar från östra Finland. Eftersom det tidigare inte
fanns någon egentlig gräns mellan Finland och Sverige har den fin-
ska bosättningen brett ut sig också till Tornedalen och Västerbot-
ten i det nuvarande Sverige. Den tornedalsfinska dialekten har
sedan i kontakten med svenskan utvecklats till det som i dag kallas
meänkieli (’vårt språk’) och som har officiell minoritetsspråksstatus
i Sverige. De östfinska dialekterna har huvudsakligen sin grund i
fornkarelskan, även om savolaxdialekterna också verkar ha vissa
västliga drag.

Splittringen i dialekter har skett under en tid då de flesta i Fin-
land levde av lantbruk och hela sitt liv bodde och verkade inom i
stort sett samma trakt. Situationen började förändras radikalt under
andra hälften av 1800-talet. Då byggde man järnvägar och stora
industrianläggningar, och folk tog tjänst som arbetare och flyttade
från ort till ort för att få arbete. Under 1900-talet har dialektgrän-
serna blivit allt oskarpare i takt med de ökande flyttningsström-
marna. Under andra världskriget evakuerades över 400000 personer
från Karelen till andra delar av Finland. På 1960- och 1970-talen in-
leddes en ny kraftig flyttningsrörelse från landsbygden till städerna,
och särskilt från Savolax och Österbotten har det flyttat in stora
mängder av folk till Helsingforsregionen. Helsingfors var ännu
under senare hälften av 1800-talet en praktiskt taget helt svensk-
språkig stad, men under 1900-talet har staden utvecklats till det till
folkmängden största om än språkligt oenhetliga finska »dialektom-
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rådet«. Också flyttningsrörelsen från Finland till Sverige var livlig
under samma tid. De flyttande har i allmänhet övergett de mest
markanta dragen i sina hemortsdialekter, och de gamla socken-
dialekterna har mer och mer gett vika för allmänfinska talspråks-
former.

Skeden i finskans historia

Fornfinskan och medeltidsfinskan

Finskans historiska utveckling efter urfinsk tid kan indelas i fem
delar. Det äldsta skedet representeras av fornfinskan under vår tide-
räknings första årtusende. Redan då lades grunden till dialektupp-
delningen. Nästa kulturhistoriskt sett mycket viktiga skede var medel-
tidsfinskan. Medeltiden räknas i Finland från ca 1150, den tid från
vilken de äldsta historiska dokumenten om finländska förhållan-
den härstammar. Finland blev under medeltiden en del av det sven-
ska riket och underställdes svensk lag och svenskt administrations-
skick. Finskan hade inte någon officiell ställning som lag- och för-
valtningsspråk, men av praktiska skäl måste finska användas i vissa
situationer. Finskan kom på det sättet att från svenskan överta en
mängd ord och uttryck som hänförde sig till lag- och förvaltnings-
språket. T.ex. laamanni ’lagman’, laki ’lag’ och tuomari ’domare’ är lån
från svenskan.

De hedniska finnarna omvändes under medeltiden till kristen-
domen både från väster och från öster. Den del av Finland som kom
under svenskt välde anslöts till den romersk-katolska kyrkan och
den ortodoxa läran bredde ut sig i Karelen. Kristendomens utbred-
ning innebar stora förändringar för finnarnas världsbild och finskans
ordförråd. Kyrkan hade sina egna ämbeten och sitt eget utbild-
ningssystem, och också finnarna hade nu en chans att gå den lärda
vägen. Det centrala läroämnet var latin, kyrkans och hela den aka-
demiska världens gemensamma språk under medeltiden. De flesta
av de ord som behövdes i det kyrkliga livet kom via svenskan, t.ex.
enkeli ’ängel’, kirkko ’kyrka’ och messu ’mässa’, medan en del kan ha
kommit direkt från latinet, t.ex. epistola ’epistel’, mammona ’mam-
mon’ och saatana ’satan’.
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Gamla skriftfinskan

Det tredje utvecklingsskedet, gamla skriftfinskan, började på 1540-
talet då reformationen kom till Finland. Till reformationens princi-
per hörde att folket skulle få ta till sig Guds ord på sitt eget moders-
mål, och om det inte tidigare fanns ett skriftspråk måste det skapas
nu. Mikael Agricola, som senare blev biskop i Åbo, översatte och lät
trycka de första finska böckerna, av vilka den viktigaste var Nya
testamentet som kom ut 1548. Som huvudsaklig utgångspunkt för
skriftspråket tog Agricola dialekterna i Åbotrakten, eftersom Åbo
var huvudstad och centrum för det kyrkliga livet. Men han utnytt-
jade också språkdrag ur de andra dialekterna i den mån det behöv-
des för att komplettera Åbodialekternas uttrycksmöjligheter.

Hela Bibeln översattes till finska 1642, och den fungerade som
mönster för skriftspråket ända till början av 1800-talet. Under den
här tiden var litteraturen i huvudsak religiös. Skriftspråket fick nu
impulser också från de österbottniska och tavastländska dialek-
terna, men de sydvästfinska dialekterna utgjorde fortsättningsvis
grunden.

Äldre nufinskan

Ett nytt skede i finskans historia, den äldre nufinskan, började på
1800-talet. Sverige förlorade Finland till Ryssland år 1809 och Fin-
land blev ett autonomt storfurstendöme under Ryssland. Förvalt-
ningsspråket förblev svenska, men det restes allt mer målmedvetna
krav på att finskans ställning skulle stärkas. Också själva språket
uppmärksammades på ett helt annat sätt än tidigare. De västliga
dialekterna ansågs ha blivit fördärvade genom det starka inflytan-
det från svenskan och modeller för skriftspråket söktes nu i de
»renare« östliga dialekterna. De östliga dialekternas popularitet
stärktes också av nationaleposet Kalevala (1835), som Elias Lönn-
rot hade sammanställt utifrån folkdiktning som han hade samlat in
huvudsakligen i Karelen. Man började målmedvetet utveckla fin-
skan till ett kulturspråk genom utgivning av tidningar, läroböcker,
facklitteratur inom olika områden och skönlitteratur och genom
att skapa nya ord (se avsnittet om ordförrådet).

Kaisa Häkkinen80
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Även om finskan som språk utvecklades kraftigt under 1800-
talet var det först under senare hälften av århundradet som den 
fick en starkare officiell ställning. Kejsar Alexander II utfärdade 1863
en språkförordning enligt vilken finskan skulle jämställas med sven-
skan »i allt sådant som omedelbart berör den egentliga finska
befolkningen«. Det första finskspråkiga läroverket grundades i
Jyväskylä 1858, och det finskspråkiga folkskoleväsendet inledde
verksamheten 1866. Tack vare det finska skolsystemet kom det fler
finska studenter till universitetet, och på det sättet utbildades allt
fler tjänstemän med finska som modersmål. Redan på 1880-talet
hade finskans språkliga utveckling och samhälleliga ställning ut-
vecklats så mycket att det gick att använda finska nästan i alla situa-
tioner och inom alla livsområden. Vissa undantag fanns visserligen.
Till exempel de högsta rättsinstanserna förblev helt svenskspråkiga
ända in på 1900-talet, och vid Helsingfors universitet, 
landets enda universitet i början av 1900-talet, behöll
svenskan sin ställning som huvudspråk för forskning
och undervisning fram till 1930-talet.

Nufinskan 

Finskans femte utvecklingsskede, nufinskan, räknas
från 1880-talet och framåt. Efter det har inga radikala
förändringar skett i fråga om finskans struktur, utan
utvecklingen har gått långsamt i takt med föränd-
ringarna i omvärlden. Däremot har språkbruket och
inställningen till det ändrats kraftigt. I slutet av 1800-
talet och förra hälften av 1900-talet ansågs idealet 
vara att en bildad människa talade i enlighet med
skriftspråkets normer i alla situationer. I dag är
inställningen en annan. I formella situationer talar
man fortfarande standardspråk, men i mer infor-
mella används ledigt talspråk eller rentav dialekt.
Liknande tendenser finns i det skrivna språket. Till
exempel i skönlitteraturen förekommer ofta inslag 
av vardagligt talspråk eller slang.
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främre vokaler y, ä, ö

neutrala vokaler e, i

bakre vokaler a, o, u

klusiler p, b t, d k, g

frikativor f s, š h

halvvokaler v j

likvidor l, r

nasaler m n ≈

Nufinskans ljudstruktur

Finskans ljudsystem utmärks av en mångfald vokaler och relativt få
konsonanter. Vokalerna är åtta, och de kan indelas i tre grupper
enligt hur de kan kombineras med varandra:

Med undantag av nyare lånord och sammansatta ord kan finska ord
inte samtidigt innehålla både främre och bakre vokaler. Främre
respektive bakre vokaler kan kombineras bara sinsemellan och med
de neutrala vokalerna (som rent fonetiskt är främre vokaler): talo
’hus’, pyhä ’helig’, leima ’stämpel’, seinä ’vägg’. Den här kombinations-
regeln kallas vokalharmoni. Ord av främmande ursprung som bry-
ter mot vokalharmonin uttalas ofta fel av finnarna, i enlighet med
vokalharmonins regler. Till exempel olympia uttalas »olumppia«.

I ursprungliga finska ord förekommer bara 13 konsonanter, men
genom inflytande av nyare lånord är konsonantsystemet numera
mer omfattande. I tabellen nedan har konsonanter av främmande
ursprung (b, f, š, g) kursiverats: 
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83Finska

Även om finskan i princip skrivs som den uttalas, motsvarar språk-
ljuden och bokstäverna inte helt varandra. Det finska alfabetet upp-
tar också ett antal främmande bokstäver (c, q, w, x, z, å) som behövs
bara för att skriva namn och ord i främmande språk. Å andra sidan
har n-ljudet ingen särskild bokstav utan skrivs liksom i de flesta
andra språk som n (t.ex. lanka [lanka]) eller ng (kangas [kannas]).

Nästan alla finskans språkljud kan uppträda både som korta och
som långa. De enda undantagen är konsonanterna d, v, j och h. 
I dialekterna kan också v, j och h uttalas som långa, och d förekom-
mer i sin tur inte alls i de genuina dialekterna. Hur d har kommit in
i skriftspråket förklaras i korthet senare.

Ljudlängden eller kvantiteten har i finskan en viktig betydelse-
skiljande funktion. Kvantiteten är inte beroende av betoning eller
stavelsestruktur, utan den är en självständig egenskap som noga bör
beaktas i både skrift och uttal. Huvudtrycket i ett finskt ord ligger
alltid på första stavelsen. En svensk, dansk eller norrman som bör-
jar studera finska gör med all sannolikhet uttals- och skrivfel just när
det gäller kvantiteten. Här är exempel på kvantitetens inverkan på
betydelsen:

tule kom

tulee kommer

(ei) tuule blåser (inte)

tuulee blåser

tullee kommer väl

tuullee blåser väl

kansa folk

kanssa tillsammans med
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Finska ord innehåller i snitt ungefär lika många vokaler som kon-
sonanter. Stavelsens kärna utgörs av en vokal eller en diftong, dvs.
en kombination av två vokaler. Alla vokaler kan bilda en diftong till-
sammans med i (ai, ei, oi, ui, yi, äi, öi) och enligt vokalharmonins
regler också med u eller y (au, eu, iu, ou; ey, iy, äy, öy). Dessutom
finns det tre så kallade stigande vokaler: ie, uo, yö. Dessa har upp-
kommit ur långa diftonger (*ee, *oo, *öö), och deras historiska bak-
grund kommer till synes vid ljudväxlingar i samband med ordböj-
ning: tie ’väg’ : teissä, suo ’kärr’ : soissa, työ ’arbete’ : töissä.

I finska ord förekommer tio olika stavelsetyper: kv, kvv, kvk,
kvvk , kvkk , v, vk , vv, vvk , vkk (k = konsonant, v = vokal).
De vanligaste typerna är kv och kvk. Gamla finska ordstammar 
är ofta tvåstaviga och slutar på vokal. Till exempel ka-la ’fisk’ och
jal-ka ’fot’ representerar prototypiska finsk-ugriska ordstammar.
Som listan över stavelsetyper visar, kan en rent finsk stavelse aldrig
inledas med fler än en konsonant, och ett ord kan i regel inte heller
sluta på fler än en konsonant ( jfr ranta av svenskt: strand). En enkel
grundregel är att stavelsegränsen går framför varje kombination av
konsonant och vokal (-kv), t.ex. pos-ki ’kind’ och pis-tää ’sticka’. Sta-
velsegränsen kan också infalla mellan vokaler, t.ex. sa-no-a ’säga’
och mä-en (genitiv av mäki, ’backe’). 

Grundläggande drag i formläran

Finskans morfologi (formlära) indelas i två delar, ordböjning och
avledning. Genom avledning bildar man nya ord, genom böjning
anpassas existerande ord till sin funktion i satsen. Både avledning
och böjning sker i praktiken genom att ändelser fogas till ordets
stam. Vi återkommer till avledningen i avsnittet om ordförrådet.

Utmärkande för alla uraliska språk är den stora mängden böj-
ningsformer. I böjningen av nomina (substantiv, adjektiv osv.)
används suffix för att ange både numerus och olika relationer. Det
finska skriftspråket har 15 olika kasusformer:
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singularis pluralis

nominativ jalka ’fot, ben’ jalat ’fötter, ben’

genitiv jalan jalkojen 

ackusativ jalan jalat 

partitiv jalkaa jalkoja 

essiv jalkana ’som fot’ jalkoina

translativ jalaksi ’till fot’ jaloiksi

inessiv jalassa ’i foten’ jaloissa

elativ jalasta ’ur foten’ jaloista

illativ jalkaan ’in i foten’ jalkoihin

adessiv jalalla ’på foten’ jaloilla

ablativ jalalta ’av foten’ jaloilta

allativ jalalle ’på foten’ jaloille

abessiv jalatta ’utan fot’ jaloitta

komitativ jalkoineen ’med sin fot’ jalkoineen

instruktiv jalan ’till fots’ jaloin

Översättningarna är bara ungefärliga

Eftersom böjningssuffixen måste följa vokalharmonin, har många
suffix en form med främre och en form med bakre vokaler, t.ex.
talo-ssa ’i huset’ – kylä-ssä ’i byn’, kissa-lta ’av katten’ – hiire-ltä ’av
musen’. 

Med hjälp av ändelser kan man också ange ägande. I finskan lik-
som i de skandinaviska språken finns det sex grammatiska perso-
ner, och alla har sitt eget så kallade possessivsuffix:

85Finska

singularis pluralis

kissa-ni min katt kissa-mme vår katt

kissa-si din katt kissa-nne er katt

(hänen) kissa-nsa hans katt (heidän) kissa-nsa deras katt
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kissa-lle-mme ’katt-till-vår’ = till vår katt

kisso-i-lle-nne ’katt-er-till-era’ = till era katter

Pluraländelser, kasusändelser och possessivsuffix kan användas 
samtidigt, men de måste fogas till ordstammen i en bestämd ord-
ning: först pluraländelsen, sedan kasusändelsen och till sist posses-
sivsuffixet:

Finskan har inga artiklar, och inte heller grammatiskt genus. Också
här är det fråga om urgamla särdrag för de uraliska språken. Det
finns inte heller skilda pronomen för maskulinum och femininum.
Det finska pronomenet hän motsvarar både han och hon i svenskan.

I verbböjningen kan man med hjälp av ändelser skilja mellan
aktiv och passiv, olika modus, tempus och person. Passiven i finskan
är ett slags obestämd personform, som snarast motsvarar svenskans
man-passiv. Passiven har sin egen ändelse och dessutom en egen
personändelse, till exempel:

Aktiven har ingen särskild ändelse och den normala presensböjning-
en i aktiv har bara personändelser:

Finskan har fyra modus:
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aktiv (hän) sanoo, (hän) sanoi han säger/sade

passiv sano-ta-an, sano-tt-i-in man säger, man sade

minä sano-n jag säger me sano-mme vi säger

sinä sano-t du säger te sano-tte ni säger

hän sano-o han/hon säger he sano-vat de säger

indikativ sinä sanot du säger

potentialis sinä sanonet du säger väl

konditionalis sinä sanoisit du skulle säga

imperativ sano! säg!
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Också tempusformerna är fyra:

Liksom bl.a. svenskan har finskan ingen egentlig futurumform,
utan presensformen används för att ange såväl pågående som kom-
mande tid. Kommande tid kan uttryckas med en konstruktion med
verbet tulla ’komma’: sinä tulet sanomaan ’du kommer att säga’.

Vid sidan av de finita personändelserna har verben också infinita
former. De indelas i två huvudgrupper, infinitiver och particip. Fin-
skan har fyra infinitiver. Viktigast av dem är den första infinitivens
kortare form, som är verbets grundform och används som upp-
slagsord i ordböcker. Verbens infinita former kan i princip böjas i
kasus, men det är bara vissa kasusformer som används:

Första infinitivens translativform (sanoakse[ni]) måste alltid följas av
possessivsuffix som anger person. Vissa infinitiver kan användas
också i passiv (sanottaessa, sanottaman), men de flesta bara i aktiv
form. Infinitiverna används på många olika sätt i satsen, bl.a. som
delar av olika verbkedjor: minun täytyy sanoa ’jag måste säga’, olin
juuri sanomassa ’jag höll just på att säga’ (’jag var just sägande’).
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presens sinä sanot du säger

imperfekt sinä sanoit du sade

perfekt sinä olet sanonut du har sagt

pluskvamperfekt sinä olit sanonut du hade sagt

1. infinitiven sanoa, sanoakse(ni) säga, för att säga

2. infinitiven sanoessa, sanottaessa, sanoen sägande

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

4. infinitiven sanominen, sanomista sägande, att säga
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Participen är tre, och de två första har både aktiv och passiv
form:

Participen används bl.a. som adjektiv, t.ex. naurava tyttö ’en skrat-
tande flicka’, oppinut mies ’en lärd man’ och i sammansatta verbfor-
mer, t.ex. hän oli sanonut ’han hade sagt’, se olkoon sanottu ’det må
vara sagt’. Agentparticip används när man vill ange vem som har
utfört handlingen, t.ex. isän rakentama talo ’det av far byggda huset’;
tämä talo on isän rakentama ’det här huset är byggt av far’.

Ett urgammalt särdrag i de uraliska språken är att negationsordet
i princip är ett verb, inte ett oböjligt ord som t.ex. sv. inte, da., no.
ikke. Negationsverbet böjs i alla sex personer:

Negationsverbets böjning är inte lika mångsidig som de vanliga ver-
bens. Förfluten tid och modus uttrycks med olika former hos
huvudverbet och vid behov med hjälpverbet olla ’vara, ha’.
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1. particip sanova, sanottava sägande

2. particip sanonut, sanottu sagd

agentparticip sanoma sagd (av ngn)

minä en sano me emme sano

sinä et sano te ette sano

hän ei sano he eivät sano

sinä et sano du säger inte

sinä et sanonut du sade inte

sinä et ole sanonut du har inte sagt

sinä et ollut sanonut du hade inte sagt

sinä et sanoisi du skulle inte säga

sinä et sanone du torde inte säga

älä sano! säg inte!
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I de enklaste fallen är finskans böjningsändelser som klossar, som
man vid behov kan rada efter varandra i en viss ordning efter ordets
stam. Det finns visserligen en massa olika ändelser, men de är lätta
att särskilja och känna igen. Det som gör det svårt att lära sig böj-
ningssystemet är att det i vissa fall inträffar ljudväxlingar när man
kombinerar ordstammar och ändelser. Ljudväxlingarna beror på
tidigare skedda ljudövergångar som har realiserats bara i vissa fone-
tiska omgivningar.

Särskilt många ljudväxlingar förorsakas av den så kallade stadie-
växlingen. Denna påverkar klusilerna p, t och k, som i vissa omgiv-
ningar har försvagats och ändrats till sin kvalitet eller helt försvunnit.
Stadieväxlingen kan t.ex. ta sig följande uttryck:

Också de långa klusilerna pp, tt, kk utsätts för stadieväxling, som här
realiseras som förkortning:

Exemplen illustrerar också den ursprungliga orsaken till stadieväx-
lingen: Klusilen mellan den första och den andra stavelsen har för-
svagats när den andra stavelsen är sluten, det vill säga slutar på kon-
sonant. I dagens finska följer stadieväxlingen inte alltid den regeln,
eftersom ordens struktur har förändrats på många andra sätt. 

Stadieväxlingen förklarar också uppkomsten av konsonanten d.
Ursprungligen har den »svaga« motsvarigheten till t varit den mjuka
spiranten d ( jfr isländskans ∂ och det danska uttalet av d i t.ex. vid).
Eftersom spiranten inte har haft någon egen bokstav har den skrivits
som d, som sedan i sin tur har börjat uttalas som den tonande klusi-
len d enligt mönster från andra språk. I dialekterna har d förändrats
på andra sätt. Den motsvaras i de västfinska dialekterna av r eller l
(pata : paran eller palan ’gryta’), och i de östfinska har den helt för-
svunnit (pata : paan).
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tupa : tuvan stuga kampa : kamman kam

pata : padan gryta ranta : rannan strand

sika : sian svin kenkä : kengän sko

nappi : napin knapp

tyttö : tytön flicka

tukki : tukin stock
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Huvuddrag i syntaxen (satsläran)

Liksom i de skandinaviska språken är den normala ordföljden i
finskan subjekt – predikat – objekt, t.ex. poika heittää pallon ’pojken
kastar bollen’. I motsats till de skandinaviska språken behåller
finskan den ordföljden också när satsen inleds med ett adverb: nyt
poika heittää pallon (’nu pojken kastar bollen’), dvs. ’nu kastar poj-
ken bollen’. Ordföljden kan varieras för att skapa speciella effekter,
t.ex. emfas eller motsats: pallon heittää poika innebär att det är poj-
ken och inte t.ex. flickan som kastar bollen (på svenska kan samma
sak uttryckas med passiv: bollen kastas av pojken). Ordföljden kan
också användas för att uttrycka bestämdhet, dvs. att något är känt
sedan tidigare (finskan skiljer inte annars mellan bestämd och obe-
stämd form, och poika kan vara både en pojke och pojken): poika istuu
pöydällä ’pojken sitter på bordet’, pöydällä istuu poika ’på bordet sitter
en pojke’ = ’det sitter en pojke på bordet’.

För vissa typer av satser finns speciella konstruktioner. En sådan
är konstruktionen för ägande: pojalla on pallo ’pojken har en boll’
(ordagrant: ’hos pojken är en boll’). Här är det det ägda, dvs. bol-
len, som är grammatiskt subjekt, medan ägaren uttrycks som ett
adverb med substantivet i kasus adessiv. 

Tvång eller förpliktelse uttrycks med speciella necessiva kon-
struktioner. T.ex. satsen pojken måste gå kan på finska vara pojan 

täytyy mennä (ordagrant ungefär: ’för pojken är tvung-
en att gå’), pojan on mentävä eller något ålder-

domligt Pojan on meneminen (de två sista ungefär:
’pojken har att gå’). De skandinaviska språkens
subjekt motsvaras i de här konstruktionerna av

ett ord i genitiv.
Kring verbens infinitiver och particip kan man kon-

struera så kallade satsmotsvarigheter som till betydelsen
motsvarar bisatser. Med kasusändelser och possessivsuffix

kan man uttrycka tid och person: t.ex. tul-tu-a-ni
(’komm-en-efter-min’) betyder ’efter att jag hade
kommit’.
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Finskans syntax styrs av strikta kongruensregler, och satsdelarna
påverkar varandras form. Kongruensen är ett urgammalt drag i de
uraliska språken. Kongruens mellan subjekt och predikat innebär
t.ex. att predikatets numerus och personform är beroende av sub-
jektets person (se avsnittet ovan). 

I dagens finska liksom i de närbesläktade östersjöfinska språken
står pronomenattribut och adjektivattribut i samma numerus och
kasus som huvudordet:

Motsvarande kongruens råder mellan räkneord och huvudord:
kolme pientä poikaa ’tre små pojkar’ : kolmelle pienelle pojalle ’åt de tre
små pojkarna’. Speciellt för den här konstruktionen är att huvud-
ordet står i singularis efter ett räkneord, trots att det är fråga om
flera individer ( jfr näille pienille pojille ’åt dessa små pojkar’).

I de indoeuropeiska språken uttrycks relationerna mellan orden
ofta med prepositioner. I finskan och de besläktade språken har det
sedan gammalt inte funnits några prepositioner, utan man har i
stället använt postpositioner och kasusformer. Också i dag används
i finskan en hel del postpositioner, t.ex. talon edessä ’framför huset’,
talon takana ’bakom huset’, talon alla ’under huset’. Vissa postposi-
tioner kan också – enligt modell från svenskan och andra främ-
mande språk – användas som prepositioner: aidan yli eller yli aidan
’över stängslet’, läpi seinän eller seinän läpi ’genom väggen’. 

Ordförrådet

Orden i finskan kan till sin struktur delas in i tre huvudtyper: enkla
grundord som kala ’fisk’ och pesä ’bo’, avledda ord som kalastaa
’fiska’ och pesiä ’häcka, bygga bo’ och sammansatta ord som kala-
kauppa ’fiskaffär’ och linnunpesä ’fågelbo’.  De enkla grundorden bil-
dar stommen i ordförrådet, och en del av dem är urgamla uraliska
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tämä pieni talo detta lilla hus

tässä pienessä talossa i detta lilla hus

tähän pieneen taloon in i detta lilla hus – osv.
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arvord. T.ex. kala och pesä har funnits redan i det uraliska urspråket
och de har bevarats oförändrade under de flera tusen år som har
passerat sedan dess.

Nya ord kan bildas huvudsakligen genom avledning, samman-
sättning eller lån från andra språk. Alla dessa sätt har utnyttjats så
länge som det finska ordförrådets utveckling kan följas tillbaka 
i tiden. Genom sammansättning har man framför allt bildat nya
substantiv, medan avledning har använts för att bilda ord av alla ord-
klasser. Genom avledning kan man byta ordklass och t.ex. bilda
verb av substantiv (käsi ’hand’ Y käsitellä ’behandla, hantera’) eller
substantiv av verb (maksaa ’betala’ Y maksu ’betalning’). Efter
samma stam kan man rada flera avledningssuffix (käsiteltävyys ’han-
terbarhet’).

Som exempel på möjligheterna att bilda ord genom avledning
kan vi utgå från ordet kirja ’bok’. Ordet har ursprungligen betytt
tecken eller ornament ( jämför kirjava ’brokig’ i dagens finska):
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kirja bok

kirjanen broschyr, småskrift

kirjailla författare

(äv. brodera)

kirjailija författare

kirjailu skriveri 

(äv. broderi)

kirjasto bibliotek

kirjoittaa skriva

kirjoitus skrivning

kirjoituttaa låta skriva

kirjoittaja skribent

kirjoitella (hålla på och) skriva

kirjoitelma skrift, artikel

kirjoittelu skrivande, skriveri

kirjallinen skriftlig, litterär

kirjallisuus litteratur

kirjelmä skrivelse

kirjelmöidä sätta ihop en skrivelse

kirjelmöinti skriveri

kirjoite skrift, utskrift

kirje brev

kirjuri skrivare 

(människa)

kirjoitin skrivare 

(till dator)

kirjoittautua skriva in sig

kirjoittautuminen inskrivning

kirjain bokstav

kirjaimellinen bokstavlig

kirjaimisto alfabet

kirjake typ

kirjasin typ, stil

kirjata bokföra, registrera

kirjaaja registrator

kirjaamo registratorskontor

kirjaus bokföring,

registrering

kirjauttaa låta bokföra/

registrera
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Sammansättningar kan i finskan vara betydligt längre än i många
andra språk, och det finns ingen absolut gräns för hur många led
det kan finnas i sammansättningen. T.ex. kaksisataaviisikymmenvuotis-
juhlakilpapurjehdus (ordagrant ’tvåhundrafemtioårsjubileumstäv-
lingsseglats’) innehåller åtta ord, av vilka två är avledningar (vuotis-
’års-’, purjehdus ’seglats’) medan de övriga är enkla grundord.

Av de enkla grundorden i finskan är cirka hälften ursprungliga
uraliska ord och hälften lånord. Det äldsta lånordsskiktet utgörs av
urgamla indoeuropeiska lån, av vilka vissa härstammar från det
indoeuropeiska urspråket (mehiläinen ’bi’, mesi ’honung’, nimi ’namn’,
vesi ’vatten’), andra från den indoiranska språkgrenen (jumala ’gud’,
orja ’slav’, sata ’hundra’, vasara ’hammare’). Lånen visar att de ura-
liska folken alltid har bott grannar med de indoeuropeiska, vars
urhem enligt flera forskares mening har funnits i områdena norr
om Svarta havet.

I Östersjöområdet har under urfinsk tid inlånats ord ur de bal-
tiska språken (heinä ’hö’, ratas ’hjul’) och ur de germanska språken
(kuningas ’kung’, ruhtinas ’furste’, (germ. druhtinaz, jfr skand. drott,
isl. dróttinn), sairas ’sjuk’, (germ. sairaz, jfr skand. sår), siima ’rev,
lina’, jfr isl. sími ’telefon’). 

Senare har finskan som eget språk fått lån från ryskan (pakana
’hedning’, saapas ’stövel’) och framför allt från svenskan. Finskan
har ju i nästan tusen år levt sida vid sida med svenskan, och svenska
är fortfarande Finlands andra nationalspråk. Inte minst sådant som
har med näringar, mat, kläder, byggande, utbildning, samhällsliv
och kultur att göra har blivit känt i Finland genom svenskans för-
medling, och också orden har därför ofta lånats ur svenskan. Man
har beräknat att det finns minst 4 000 lånord från svenskan i finskan,
men de svenska lånen har inte undersökts i detalj och det verkliga
antalet är troligen betydligt större. Dessutom finns mängder av så
kallade översättningslån som puutarha ’trädgård’ (puu = träd, tarha
= gård; jfr da. have, no. hage) och peruskoulu ’grundskola’. Trots att
finskan och svenskan inte alls hör till samma språkfamilj har kon-
takterna mellan språken varit så intensiva under hela den historiska
tiden att begreppssystemen i de två språken har mer gemensamt 
än begreppssystemen i många närbesläktade språk. Också svenskan
har lånat några ord från finskan, t.ex. pojke (fi. poika) och känga (fi.
kenkä ’sko’).

93Finska
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Lånen från svenskan har anpassats till finskans ljudstruktur på
olika sätt. Konsonantgrupper i början av ordet har förenklats,
tonande klusiler har blivit tonlösa, långt f har blivit hv och en vokal
har lagts till i slutet. Så har t.ex. dans, dragon, giraff, stolpe och strand
blivit tanssi, rakuuna, kirahvi, tolppa och ranta. 

I finskan finns också ett rätt stort antal internationella lånord
som återfinns i de flesta europeiska språk, t.ex. filosofia, professori,
skandaali. Det är ofta svårt att säga från vilket språk de har lånats,
men främst de äldre lånen har vanligen kommit via svenskan. Fram-
för allt under 1800-talet men också senare har man målmedvetet
försökt undvika främmande ord och skapat egna ersättningsord.
Många vetenskaper har t.ex. både internationella och rent finska
namn: juridiikka – oikeustiede (jfr sv. rättsvetenskap), psykologia – siel-
utiede (ordagrant »själsvetenskap«). Det finska ordet för telefon är
puhelin (av puhua ’tala’). På senare tid har lånorden inte motarbetats
på samma sätt, men om goda rent finska ersättningsord erbjuds
brukar de slå igenom (t.ex. palvelin ’server’ av palvella ’betjäna’).

Finskan i dag och i morgon

Finska talas i dag av cirka fem miljoner människor och språkets
ställning är starkare än någonsin. Finska kan i dag användas i Fin-
land i alla tänkbara situationer, både informellt och formellt. När
Finland blev medlem av eu, blev finskan också ett av unionens
officiella språk. I Sverige har finskan status som officiellt erkänt
minoritetsspråk.

Ansvaret för finsk språkvård och det finska standardspråkets
utveckling ligger officiellt hos den statliga Forskningscentralen för
de inhemska språken. Forskningscentralen svarar på språkfrågor,
ger rekommendationer om språkbruket och publicerar olika språk-
liga handböcker, en stor deskriptiv finsk grammatik och ordböcker
av olika slag över både dagens finska, äldre finska och finska dialek-
ter. Där finns också omfattande språkliga arkiv. I Sverige har Sve-
rigefinska språknämnden ansvaret för den finska språkvården.

I dag diskuterar man inte minst i Norden om det ökande bruket
av engelska utgör ett hot mot våra egna språk. I den här konkur-
renssituationen är situationen olika för olika språk, men starkast
står de språk som är officiella språk i sitt land, har ett etablerat och
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stabilt standardspråk och används som undervisningsspråk i skolor
och vid universitet. Finskan uppfyller i dag alla dessa kriterier. 
Dess framtid ligger i varje fall i händerna på språkbrukarna själva.
Språket kan bevaras bara om språkbrukarna aktivt går in för att
använda det och bevara det.

Översatt från finska och bearbetat av Mikael Reuter
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Det samiska bosättningsområdet och samiska språk

Det samiska bosättningsområdet, Sápmi, sträcker sig från östkusten
på Kolahalvön, över norra Finland, via kust- och inlandet i Norge,
och inlandet i Sverige ner till Jämtland och Idre (se karta nedan).
Sápmi består av ett sammanhängande geografiskt område som i sig
har inneburit olika typer av traditionella näringar, bl.a. jakt och fiske,
renskötsel och jordbruk. Inom detta område talas flera samiska
språk och dialekter.

Bild 1: Det samiska bosättningsområdet, Sápmi

MIKAEL SVONNI

Samiska språk

östsamiska

nordsamiska

lulesamiska

sydsamiska
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De samiska språken brukar man dela in i tre språkområden: öst-
samiska, centralsamiska och sydsamiska. Man kan notera att ingen
samisk språkgräns sammanfaller med en riksgräns. 

Till de östsamiska språken hör enaresamiska, som talas i Finland,
kring Enare träsk, och skoltsamiska som talas i Finland och Ryssland.
Övriga språk som talas på Kolahalvön är kildinsamiska, akkalasa-
miska och tersamiska. 

Centralsamiska kan i sin tur delas in i ett nordsamiskt och ett lule-
samiskt område.Till nordsamiska räknar man sjösamiska, som talas
i kustområdet i Norge, finnmarkssamiska, som talas i Finnmarken 
i Norge (bl.a. Guovdageaidnu/Kautokeino och Kárášjohka/Karas-
jok) och angränsande områden i Finland (bl.a. Ohcejohka/Utsjoki)
samt tornesamiska som talas norr om Jiellevárri/Gällivare i Sverige
och angränsande områden i Finland och Norge. Övriga centralsa-
miska språk är lulesamiska, som talas i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk i
Sverige och Divtasvuodna/Tysfjord i Norge samt arjeplogssamiska
som talas i arjeplogsområdet.

Till de sydsamiska språken hör umesamiska, som talas i Väster-
botten, och den egentliga sydsamiskan som talas i södra Västerbotten
och Jämtland.

Historiska kontakter

Samerna har bott i Sápmi i tusentals år och hade länge inte någon
större kontakt med andra folk. De första kontakterna med skandi-
naviska folk skedde för mer än ett tusen år sedan, medan kontakter
med andra finsk-ugriska folk, dvs. folk som talade besläktade språk,
har skett för åtskilliga tusen år sedan, redan innan man kan tala om
samerna som en etnisk grupp. 

Ett språk bär med sig kunskaper om det förflutna, om män-
niskorna som talade just det språket, om hur de kan ha levt och hur
deras samhällsliv kan ha sett ut. Genom att jämföra den finsk-ugriska
språkfamiljen med andra språk inom den uraliska språkätten, bl.a.
de samojediska språken, kan man dra slutsatser om samernas kon-
takter med andra folk under historiens gång, men också om lev-
nadssätt hos samernas förfäder. Det språkforskarna gör är att rekon-
struera forntida former med utgångspunkt i nutida, eftersom skrift-
liga källor från den tiden givetvis saknas. 

Mikael Svonni98
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Perioden från 6000 till 4000 år sedan

Det finns ord i samiskan som kan härledas mer än 6 000 år tillbaka
i tiden, t.ex. njuolla (pil), juoksa (pilbåge), suotna (sena), guolli (fisk),
njoammil (hare). Exemplen är på nordsamiska. Dessa ord har en
gemensam ordstam med andra språk som hör till de uraliska språ-
ken – och samiskan innehåller ett hundratal sådana ordstammar.
Detta tyder på kontakter under förhistorisk tid med folk och folk-
grupper österut till Uralbergen (finsk-ugriska språk) och till Väst-
sibirien (samojediska språk). 

Det är också möjligt att av ordförrådet ha hypoteser om när
vissa kontakter kan ha upphört. Ord som t.ex. goahti (kåta), liepma
(buljong), njuovvat (slakta) och lohkat (räkna el. läsa) och uppemot
150 ord till, hör till en period som kan ha börjat för cirka 6 000 år
sedan eftersom de är gemensamma för talare av finsk-ugriska språk,
men inte finns i övriga uraliska språk. Detta tyder på att de nära
kontakterna med grupper som talar samojediska språk har upphört
under denna tid.

På samma sätt kan man av ord som beana (hund), gáma (sko),
reahpen (rökhål i kåta) och mádjit (bäver) dra slutsatsen att de nära
kontakterna med ugriska språk, t.ex. ungerska, har upphört 5000
år bakåt i tiden.

Förutom kontakterna med finsk-ugriska folk hade samernas för-
fäder också kontakt med talare av indoeuropeiska språk mycket
tidigt i historien. Till de indoeuoropeiska språken hör de flesta språ-
ken i Europa, t.ex. germanska och romanska språk, liksom baltiska
och slaviska språk och flera språk i södra Asien. Det finns bland
annat indoeuropeiska lånord i både uraliska och finskugriska språk,
t.ex. suotna (sena), som tyder på kontakter mellan folkgrupperna
mer än 6 000 år tillbaka i tiden. 

Perioden från 4000 till 1000 år sedan

Enligt en vida accepterad teori går de samiska och de östersjöfinska
språken, t.ex. finska och estniska, tillbaka på ett gemensamt samiskt-
finskt urspråk som talades för cirka 4000 år sedan (eller ännu tidi-
gare). Ur detta språk utvecklades så ursamiska och urfinska för cirka
3000 år sedan. Samiskan antas ha varit tämligen enhetlig vid den
tiden, för att efterhand ha utvecklats till nuvarande språk eller dia-
lekter omkring 800 år efter vår tideräkning, dvs. för cirka 1200 år
sedan. 

99Samiska språk
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Under de senaste åren har det emellertid förts fram hypoteser
om att i varje fall sydsamiskan har blivit åtskild från övriga samiska
språk långt tidigare. Som stöd för detta anges att sydsamiskan har
flera ålderdomliga drag i t.ex. kasusformerna och har en mer in-
vecklad vokalism än övriga samiska språk. I ordförrådet återfinns
också några mycket gamla (baltiska) lånord som inte finns i övriga
samiska språk.

Under historiens gång har samernas förfäder också haft kontakt
med germanska folkgrupper i tusentals år och flera ord har lånats
in, t.ex. bassi (helig), dohppa (knivslida). Det finns även urnordiska
lånord i samiskan. Dessa lån antyder kulturkontakter med början
under de första århundradena efter vår tideräkning, t.ex. áiru (åra),
gáica (get), gussa (ko), vuostá (ost). Det finns flera hundra sådana lån-
ord i samiskan. Samerna har också lånat flera hundra ord från
talarna av urfinskan, t.ex. bálká (lön), boallu (knapp), dávda (sjuk-
dom), oastit (köpa). 

Lånorden visar inte bara vilka kontakter samerna har haft i olika
tidsperioder, utan ger också en fingervisning om vilka områden av
samhällslivet dessa kontakter har gällt. 

Slutligen kan nämnas att det finns samiska lånord i nusvenskan,
t.ex. sarv (< sarvvis = ’rentjur’), rajd (< ráidu = ’(ren)rajd’) och nåjd
(< noaidi = ’samisk schaman’). Många termer inom renskötseln har
lånats in i finskan, särskilt nordfinska dialekter, t.ex. urakka (<varik
= ’hanren i tvåårsåldern’) och suopunki (< suohpan = ’lasso’).

Antal talare

Det finns cirka 60 000 samer i Sápmi. Av dessa bor cirka 35–40 000 
i Norge, 6 000 i Finland, 15–20 000 i Sverige och 2 000 i Ryssland. 
Siffrorna är dock osäkra och bygger på bedömningar. Det finns stu-
dier som tyder på att siffrorna är i underkant och att många fler har
sina rötter i den samiska befolkningen, men många vet kanske inte
om det eller bryr sig inte om det.

Man bedömer att det finns ungefär 20 000 samer som har kun-
skaper i något av de samiska språken. De samiska språken på Kola-
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halvön är dock allvarligt hotade. Tersamiska och akkalasamiska
talas av ett fåtal äldre personer, sannolikt färre än 30, och riskerar
att försvinna. Kildinsamiskan är det språk som har flest talare i om-
rådet, 600–700 personer. Skoltsamiska talas i Ryssland av enbart ett
20-tal personer, medan de flesta som talar skoltsamiska bor i Finland.
Av den samiska befolkningen på cirka 2 000 personer i Ryssland har
uppemot 35–40% kunskaper i samiska, i huvudsak kildinsamiska.
Östsamiska språk som talas i Finland, är alltså enaresamiska och
skoltsamiska. Cirka 500 personer hör till vardera språkgruppen. 

Nordsamiska talas både i Finland, Norge och Sverige av upp-
skattningsvis 16–18 000 personer, varav cirka 9–10000 i Norge,
5–6 000 i Sverige och cirka 2 000 i Finland. Kanske uppemot 85–90%
av alla som talar samiska talar nordsamiska.

Lulesamiska talas i Sverige och Norge av uppskattningsvis 800
personer och i den siffran kan också talarna av arjeplogssamiskan
räknas in.

Umesamiska har också ett fåtal äldre talare och riskerar att för-
svinna, medan den egentliga sydsamiskan fortfarande talas av
600–800 personer i Sverige och Norge.

Samiskans uppbyggnad

Verbböjning

Samiskan är ett formrikt språk. Verben böjs efter subjektet och får
därmed nio olika former i presens, eftersom samiskan förutom
singularis och pluralis även har dualis (tvåtal). Formerna av borrat
(’äta’) framgår nedan. Alla exempel är hämtade från nordsamiskan
(saN).
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(mon) boran (jag) äter

(don) borat (du) äter

(son) borrá (han/hon) äter

(moai) borre (vi två) äter

(doai) borrabeahtti (ni två) äter

(soai) borraba (de två) äter

(mii) borrat (vi) äter

(dii) borrabehtet (ni) äter

(sii) borret (de) äter
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Stadieväxling

Ett fenomen i samiska språk är den s.k. stadieväxlingen, som inne-
bär att konsonanter i ordets kärna växlar i längd vid böjning, t.ex.
borat – borrá (se exemplen ovan), eller i kvalitet, t.ex. loddi ’fågel’ – lotti
’fågelns’. Det finns ett stort antal sådana konsonantväxlingar som har
betydelsebärande egenskaper vid verb- och nomenböjning. Ett fak-
tum som stöder hypotesen om att sydsamiskan har blivit åtskild
från de övriga samiska språken mycket tidigt i historien är att syd-
samiskan är den enda samiska varieteten som saknar stadieväxling.

Kasus

Samiskan använder kasusformer av nomen, dvs. substantiv, adjektiv,
pronomen och räkneord, i stor utsträckning i stället för preposi-
tioner, t.ex. (saN) váris (’i fjällen’) som är en kasusform (lokativ) av
várri (’berg, fjäll’). Det finns sju kasusformer i samiska. I nordsamiska
har formerna för genitiv och ackusativ sammanfallit, liksom for-
merna för elativ och inessiv (de två senare brukar ibland benämnas
lokativ).

I samiskan finns varken obestämd eller bestämd artikel och t.ex.
sápmi kan betyda ’same’/’samen’/’en same’ beroende på kontexten. 

I och för sig finns det (några) prepositioner i samiskan, t.ex. birra
dálu (runt huset), men vanligare är postpositioner, som alltså står
efter huvudordet, t.ex. dálu duohken (bakom huset; egentligen
’husets bakom’).
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nominativ sápmi same

genitiv sámi samens

ackusativ sámi en same

illativ sápmái till en same

elativ sámis från en same

inessiv sámis hos en same

komitativ sámiin med en same

essiv sápmin såsom en same
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Kasussystemet innebär också att ordföljden inte är lika viktig som
t.ex. i svenska för att betydelsen ska vara klar. I satsen Niila oaidná
Máhte (’Nils ser Mattias’) är det Nils som ser Mattias även om ord-
följden skulle vara en annan, t.ex. Máhte oaidná Niila. Ordet Máhte
står i kasus ackusativ och är objektet i satsen, medan Niila står i
nominativ och är subjekt i satsen. Det vanliga är dock att subjektet
kommer före objektet. Ordföljden saknar därmed inte betydelse,
utan kan ha stilistiska funktioner eller ange fokus. Man kan inte 
heller säga att samiskan har fri ordföljd, utan det finns begränsningar
för den.

Ordavledning

Formrikedomen består också av möjligheten att bilda nya ord 
med ändelser, s.k. avledningsändelser. Av verbet borrat (’äta’) kan t.ex.
följande nya verb bildas med avledningsändelser:

Förutom att bilda verb av verb kan man t.ex. bilda substantiv av
verb, av t.ex. borrat kan man bilda borramuš (’det att äta’, dvs. mat).
Det finns många möjligheter att bilda nya ord med hjälp av avled-
ningsändelser, men alla ändelser är inte lika produktiva, dvs. det finns
begränsningar för vilka avledningar som är möjliga. Nya ord bildas
fortlöpande bl.a. med hjälp av avledningsändelser, t.ex. diedáhus
(information) av diedihit (meddela), bagadeaddji (handledare/rådgi-
vare) av bagadit (ge råd/ge anvisning), čoavddus (lösning (av pro-
blem)) av ̌coavdit (lösa), ̌cálán (skrivare, eng. printer) av ̌cállit (skriva).
(Om speciella tecken i samiska, se nedan.)
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borralit äta snabbt

borastit äta lite

boradit äta (en måltid)

borahit mata (ngn)

borahallat bli biten

borrojuvvot äts
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Det finns ett särskilt verb – negeringsverb – som används i negerade
satser, t.ex. mon in diede (’jag vet inte’). Negeringsverbet böjs i olika
personer medan huvudverbet diede av diehtit (veta) har en infinitiv
verbform och är oböjt. I preteritum används en annan infinit verb-
form.

Tempus och modus

Förutom presens och preteritum finns – liksom t.ex. i de skandina-
viska språken – också tempusformer i perfekt och pluskvamperfekt
(i modus indikativ) som bildas med hjälpverbet leat. I samiska böjs
emellertid hjälpverbet efter person och numerus och tempus.

Indikativ är modus som anger att det som sägs ska uppfattas som
sant. Andra modus i samiskan är imperativ som anger att det som
sägs ska uppfattas som en uppmaning eller befallning, t.ex. Boade
sisa! (Kom in! – sägs till en person). Hade det gällt två personer
skulle verbet ha fått en annan form: Boahtti sisa! och ännu fler per-
soner: Bohtet sisa! 

Därutöver finns det verbformer i konditionalis, som (bl.a.) anger
villkor, t.ex. Mon vuolggášin dohko, jus … (’Jag skulle fara iväg dit 
om ...’) och potentialis som anger tvekan, t.ex. In diede bodeš go son
ihttin (’Jag vet inte, om han kommer imorgon’). Detta innebär att
man av ett samiskt verb, som t.ex. borrat (’äta’), kan bilda 45 olika
böjningsformer.
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mon in diede jag vet inte

mii eat diede vi vet inte

mon in diehtán jag visste inte

mii eat diehtán vi visste inte

son lea oastán odda biila han/hon har köpt en ny bil

mon lean oastán odda biila jag har köpt en ny bil

son leai oastán odda biilla han/hon hade köpt en ny bil

mon ledjen oastán odda biilla jag hade köpt en ny bil

3_SV(97-112) samisk (tryk6)  23/06/05  15:06  Side 104



Skrivsätt och språkljud

Det nordsamiska alfabetet har följande tecken:

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 är en lång vokal och kan skilja uttalet mellan t.ex. manná
’han går’ och mánná ’barn’. Vokalen o uttalas som ett svenskt å-ljud
och u uttalas som ett svenskt o-ljud, t.ex.

Tecknet c betecknar ett tse-ljud och č ett tje-ljud och z och ž är
motsvarande tonande ljud, t.ex.:

Tecknet š motsvarar ett sje-ljud, t.ex.:

Tecknen d och t är tonande och tonlöst läspljud, t.ex. (som i engel-
ska bathe resp. bath.)
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loddi [låd.di] fågel

unni [on.ni] liten

Punkten anger stavelsegräns.

čáhci [tjah.tsi] vatten

vázzit [vad.dsit] gå

oažžut [oad.dtjot] få

lieddi [liedh.dhi] blomma

muottá [muoth.tha] moster

šaddu [sjad.do] växt
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Skriftspråk

Den första samiska boken trycktes 1619. Det var en svensk präst i
Piteå, Nils Andersson, som hade översatt en abc-bok och en liten
mässbok till en dålig sydsamiska. De flesta böcker som gavs ut på
samiska före 1900-talet var oftast översättningar av bibeln eller
andra kyrkoböcker. 

Under 1700-talet utvecklades ett bokspråk, det s.k. sydlapska bok-
språket, som byggde på nordlig sydsamiska och var tänkt att bli det
gemensamma skriftspråket för alla samer. Inom kyrkan och skolvä-
sendet hade det sydlapska bokspråket stark ställning även under
1800-talet, och böcker för undervisningen gavs ännu ut under
senare hälften av 1800-talet, men upphörde mot 1800-talets slut.

Den första nordsamiska boken, en katekes, trycktes 1728 i Norge.
Ortografin var utvecklad av prästen Knuud Leem, som också gav
ut både en grammatik och ordböcker. Senare under 1800-talet ut-
arbetade den norske prästen Nils V. Stockfleth en ny nordsamisk
ortografi med speciella samiska tecken. En stor nordsamisk ordbok
utarbetades av J.A. Friis (som blev professor i samiska och finska vid
Oslo universitet 1866) och gavs ut 1887. 

Ett nordsamiskt standardspråk – som bygger på de finnmarkssa-
miska varieteterna – kodifierades av Konrad Nielsen, och hans stora
ordbok gavs ut 1926–29. Med Nielsens skrivsätt som grund utveck-
lades en nordsamisk ortografi 1948 (som bygger på dialekten som
talas i Guovdageaidnu och var gemensam för Norge och Sverige) av
Knut Bergsland och Israel Ruong. I Finland användes under samma
tid en annan ortografi för nordsamiskan, som var utarbetad av
Paavo Ravila under 1930-talet och senare modifierad av Erkki Itko-
nen under 1950-talet. 

Under 1970-talet utvecklades av Samiska språknämnden en
gemensam ortografi för nordsamiskan i Norge, Sverige och Finland,
som har godkänts av Nordiska samekonferensen och sedan 1979
används i alla tre länderna. I den nordsamiska ortografin används spe-
ciella tecken (č, d, n, š, t, ž), till skillnad från sydsamiska och lule-
samiska. 

Det finns nu sex olika ortografier för samiska språk, förutom i
nordsamiska även sydsamiska (godkänd 1978), lulesamiska (1983),
enaresamiska, skoltsamiska och kildinsamiska. Kildinsamiskan
använder det kyrilliska alfabetet som grund.

Mikael Svonni106
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Språkens situation i samhället

Samiskan används främst inom familjen och den närmaste vänkret-
sen och i traditionella samiska näringar som t.ex. renskötsel. Under
de senaste decennierna har dock användningen ökat inom andra
domäner, t.ex. inom massmedia, administration och undervisning.
Detta hänger samman med den ökande medvetenheten för samisk
kultur och samiskt språk som den »samiska kulturrevolutionen«
under 1970-talet har gett upphov till. Under 1970-talet kunde samisk
jojk och musik höras offentligt för första gången, samiska poeter
läste sina dikter för åhörare och samiskan började användas i böck-
er och höras i många nya sammanhang. 

Språkanvändningen inom familjen är den helt avgörande fak-
torn för språkbevarande. Om föräldrarna använder samiska med
sina barn, kommer barnen att lära sig samiska. Men det är också
viktigt att samiska används inom andra domäner. Framför allt gäl-
ler detta skolan och undervisningen. Det är viktigt att ha undervis-
ning i samiska i skolan i tillräcklig omfattning för att språket ska ut-
vecklas naturligt. Ett annat område är massmedier och utbudet
framför allt i tv och tidningar. En god språkutveckling förutsätter
också att det finns ett gott utbud av litteratur. Förhållanden i dessa
avseenden varierar för talare av de olika samiska språken i de olika
länderna.

Lagstiftning

Lagstiftningen ger inte samma skydd för olika samiska språk. Nord-
samiska har ett visst lagligt skydd både i Norge, Sverige och Finland,
inom vissa geografiska områden. Den ger bl.a. rätt för samisktalande
att använda samiska i kontakt med vissa myndigheter som har
ansvar för frågor som gäller samerna. I Norge täcker lagstiftningen
vissa kommuner i det område där nordsamiska talas, och i Finland
täcker lagstiftningen ett område som innefattar förutom nordsa-
miska även enare- och skoltsamiska. I Sverige gäller lagstiftningen
inom det lule- och nordsamiska området. 

Lagstiftningen täcker alltså inte det lulesamiska området i Norge
och överhuvudtaget inte sydsamiska, varken i Norge eller i Sverige.
I Ryssland finns ingen språklagstiftning som omfattar de samiska
språken. 

107Samiska språk
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Språklagstiftningen har framför allt i Norge gett upphov till ett
omfattande språkarbete, när det gäller t.ex. översättning av doku-
ment. I Sverige har språklagstiftningen hittills inte haft någon stör-
re betydelse för användningen av samiska hos de myndigheter som
omfattas av lagstiftningen. Detta beror till stor del på att många
samer är ovana vid att använda tolkar. I stället för att använda sig av
sitt bästa språk, talar de svenska som de behärskar mycket sämre.
Vid Umeå universitet i Sverige pågår just nu utbildning av nord-
samiska tolkar, vilket borde leda till att användningen av tolkar blir
vanligare när samisktalande har kontakt med myndigheterna.

Samiska i undervisningen

Det är också betydande skillnader i fråga om utbud av undervisning
och utbildning i de samiska språken. Nordsamiska har undervisats
i på grundskolenivå i Sverige, Norge och Finland i ganska många
decennier och även på gymnasienivå, framför allt i Norge. I Sverige
finns det speciella sameskolor med årskurserna 1–6. Sameskolorna
har i sin undervisning ett innehåll som är anpassat till samiska
förhållanden. I några av dessa används samiska som undervisnings-
språk. I skolorna i Guovdageaidnu och Kárášjohka i Norge används
också samiska som undervisningsspråk, liksom i Ohcejohka i Fin-
land. Möjligheten att få undervisning i lulesamiska och framförallt
i sydsamiska har varit begränsad, och utbudet har gällt några få

timmars undervisning i veckan. 
Nordsamiska har sedan länge undervisats i vid universite-

ten både i Norge, Finland och Sverige, medan övriga
samiska språk har förekommit i mindre skala, lule- och
sydsamiska i Umeå och Uppsala (i Sverige) och i Tromsö

(i Norge), enaresamiska i Oulu (i Finland). Undervisning-
en i nordsamiska finns nu vid den samiska högskolan, Sámi

Allaskuvla, i Guovdageaidnu, och vid universiteten i
Tromsö, Umeå, Uppsala, Oulu och Helsingfors. 

Mikael Svonni108
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Samiska i medierna

Utbudet av medier varierar. Det finns två nordsamiska tidningar
som utges på norsk sida, Min Áigi (Vår Tid) och Áššu (Glödeld). Den
förstnämnda tidningen gavs ut på prov i en lulesamisk upplaga en
gång i veckan under några månader, men utgivningen har nu upphört.

Dagliga radiosändningar, i huvudsak på nordsamiska, förekom-
mer både i Norge, Finland och Sverige. Både på norsk och svensk
sida förekommer sändningar på lule- och sydsamiska regelbundet,
liksom enare- och skoltsamiska på finsk sida. På rysk sida har man
nyligen startat sändningar på kildinsamiska efter ett samarbete
mellan de nordiska ländernas sameradioredaktioner. Ryska samer
har genom samarbetet fått utbildning för uppgiften. 

Som en samproduktion mellan Norge, Sverige och Finland sän-
der tv 15 minuter långa nyhetssändningar på nordsamiska mån-
dagar till fredagar. Även samiska barnprogram produceras av de
samiska tv-redaktionerna och barnprogram visas regelbundet.

Litteratur och musik

Även om den första boken på samiska blev tryckt 1619, så dröjde det
till början av 1900-talet innan samiska författare själva började skriva
på samiska. I Norge skrev Anders Larsen romanen Beaivvi álgu (Gry-
ningen) och den gavs ut 1912. På finsk sida kom Pedar Jalvis dikt-
och novellsamling Muohtačalmmit (Snöflingor) ut 1915. Ännu vikti-
gare var dock utgivningen av Johan Turis bok Muitalus sámiid birra
(Berättelsen om samerna) som gavs ut i en första upplaga 1910.
Samtliga dessa har getts ut i nya upplagor och används t.ex. i under-
visningen på universiteten. 

Från 1970 och framåt har ett flertal samiska författare publice-
rat böcker och diktsamlingar både i Norge, Sverige och Finland,
bl.a. Paulus Utsi, Nils Aslak Valkeapää, Kirsti Paltto, Elle Marja Vars
m.fl. Av dessa har Nils Aslak Valkeapää (som på samiska hette Áill-
lohaš ) varit mest betydelsefull, både som författare, konstnär och
jojkare. Han fick 1991 Nordiska rådets litteraturpris för diktverket
Beaivi áhčážan (Solen, min far) från 1988.

109Samiska språk
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I en dikt beskriver Paulus Utsi sitt liv med bilder från naturen.

Jojk och annan samisk musik fick ett verkligt uppsving under 1970-
talet, och i spetsen för denna utveckling gick den redan nämnde Nils
Aslak Valkeapää. Han gav ut en skiva med jojkar, där traditionell
jojk kombinerades med instrument. Hans skiva fick stor genom-
slagskraft bland samerna, och fick till följd att unga samer började
framföra jojkar och sånger på samiska på scen. Därefter fortsatte
han med att utveckla den samiska musiken vidare och gav ut flera
cd-skivor med samisk jojk i kombination med instrument. Det finns
numera ett stort antal samiska musiker. De mest kända är Marie
Boine (som fick Nordiska rådets musikpris 2003) och Wimme Saari
som båda har gett ut flera cd-skivor. 

Varje år anordnas sedan flera år tillbaka en musiktävling i Guov-
dageaidnu i samband med påsk, där artister tävlar i två klasser, jojk
och samisk musik. Intresset för denna har ökat efterhand och nu
deltar artister från nästan hela Sápmi. Musiken har därmed fått
betydelse för användningen av samiska i samhället.

Samhället i övrigt

Överhuvudtaget har nordsamiskan en stark ställning i samhället
jämfört med övriga samiska språk och dialekter. I Guovdageaidnu
och Kárášjohka på norsk sida samt Ohcejohka på finsk sida (samt-
liga inom det nordsamiska området) utgör samerna en majoritet i
kommunen. Användningen av samiska har bl.a. tack vare språklag-

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

Smärtande kärlek

Såsom en krokig björk

vid fjällets kant

så är mitt liv

tuktat av vinden

Såsom björkens stam

lyser mot barmarken

så längtar jag till fjällen

slätterna och boplatserna

Det är mitt liv

som jag älskar
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stiftningen ökat i samhället under det senaste decenniet, bl.a. inom
administrationen. I kartorna i fjällområdet anges numera ortnam-
nen på samiska efter den dialekt som talas i området, och vägskyl-
tarna har också fått samiska namn, t.ex. Giron (Kiruna). 

En viktig faktor har också varit inrättandet av särskilda sameting
i Norge, Sverige och Finland. Sametingens ledamöter väljs vid val i
respektive land av personer som finns med i sametingens röstlängd
och är därigenom samernas folkvalda parlament i respektive land.
Sametingen har bl.a. utsett ett gemensamt samiskt språkråd, som sva-
rar för bl.a. planeringen av de samiska språkfrågorna i samhället. 
I detta språkråd finns också representanter för de ryska samerna.

Litteratur

Internet

Samiska studier, Umeå universitet: www.umu.se/samiska

Sámi Allaskuvla, Guovdageaidnu: www.samiskhs.no

Giellagas, Oulu universitet: www.giellagas.oulu.fi

Samiske studier, Universitet i Tromsö: www.sami.uit.no

Nordiskt samiskt institut, Guovdageaidnu: www.nsi.no

Sametinget i Sverige: www.sametinget.se

Sametinget i Norge: www.samediggi.no

Sametinget i Finland: www.samediggi.fi
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Huvudspråket på Grönland heter kalaallit oqaasii eller kalaallisut.
Det talas av ungefär 50 000 människor, och en del av dem är två-
språkiga med danska som andra språk. Kalaallisut är historiskt sett
besläktat med en rad andra eskimåiska språk, och man talar då om
den eskimåisk-aleutiska språkstammen, eftersom eskimåiska och aleu-
tiska är de viktigaste ingredienserna (se figur 1). 

Förhållandet mellan talspråk och skriftspråk  

Liksom i alla språksamhällen skiljer man mellan talspråket kalaallisut
med en rad huvuddialekter, som alla dock är inbördes förståeliga, 
och skriftspråket kalaallisut. Det grönländska skriftspråket, som alla 
grönländare använder, har samma funktioner som andra standard-
språk och används inom utbildningssystemet, till fack- och skönlitte-
ratur och i de tryckta medierna samt till text-tv. 

Vid utvecklingen av skriftspråket var utgångspunkten ursprung-
ligen det mittvästgrönländska dialektområdet, där huvudstaden
Nuuk – tidigare Godthåb – och den viktigaste utbildningsinstitutio-
nen i det gamla Grönland, seminariet Ilinniarfissuaq/Grönlands
Seminarium, låg och fortfarande ligger. Därifrån grundlades också
den grönländska litterära traditionen omkring år 1860. 

Det nuvarande skriftspråket är i princip förståeligt för alla som
talar grönländska, med ett ordval som utvecklats med bidrag från
dialektområdena i norr och söder samt från Avanersuaq (Thule)
och Tunu (Östgrönland) med de två viktiga dialektområdena
Ammassalik och Illoqqortoormiut (Scoresbysund) (se figur 1). Vi
återkommer till skriftspråkets utveckling i det sista avsnittet.

Även om man inte omedelbart har ömsesidig förståelse mellan
de ytterst liggande dialektområdena, är språkets struktur densamma
i hela området. De allra flesta förstår därför varandra efter en kor-
tare tillvänjningsperiod.

CARL CHRISTIAN OLSEN

Kalaallisut – grönländska
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Bild 1: Inuitspråken talas av totalt ca 150 000 människor. Här är även medräknat inflyttare till USA,

södra Kanada, Danmark och metropolområdena i Ryssland

kalaallisut (grönländska)

I tunu (östgrönländska)

II kitaa (västgrönländska)

III avanersuaq (polareskimåiska)

östlig inuktitut

IV qitirminut

V qikertaaluk

VI nunatsiavik

VII nunavik

västlig 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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Grönländska dialekter

Det finns tre huvuddialekter i det grönländska språket: avanersuaq
(nordligaste Grönland), tunu (Östgrönland) och kitaa (Västgrönland).

Inom dessa huvudområden finns åtskilliga underdialekter, i syn-
nerhet när det gäller västgrönländska. Från Upernavik i norr till
Kap Farvel i söder finns språkliga variationer vad gäller uttal, ordval
och tongång (= satsmelodi), och på vissa områden kan även mor-
fologiska och grammatiska skillnader göra sig gällande, dvs. att det
finns varierande regler för ord- och meningsbildning.

Carl Christian Olsen116

När man talar om Grönland är det 

viktigt att vara uppmärksam på att

Grönland är det namn som utifrån

kommande, nämligen de tidigaste nord-

borna som utvandrade från Norge 

och »upptäckte« Grönland år 982,

gav landet. På kalaallisut heter landet:

Kalaallit Nunaat.

Grönländarna själva använder andra

benämningar på landets invånare,

som också kommer att användas här:

Inuk/inuit

Inuk, i pluralis inuit, är den benämning

som grönländare och andra inuit-grup-

per använder om sig själva. Ordet inuk

betyder ’människa’. Folk utifrån kallade

förr grönländare för eskimåer.

Eskimå

Ordet eskimå anses härstamma 

från det indianska språk som talas 

i den nuvarande Quebec-provinsen 

i Kanada. De första som använde 

ordet var jesuitmissionärer i början 

på 1600-talet. En tolkning av ordet är

att det skulle betyda ’de som äter rått

kött’, och det är den mest sannolika.

En mera kuriös tolkning härleder ordet

till ’exkommunicerad’ (dvs. bortvisad

från den katolska kyrkan).

Kalaaleq

Kalaaleq, i pluralis kalaallit. Man vet inte

varifrån ordet härstammar, men det

används nu om invånare på Grönland.

Benämningen kommer kanske från att

de första som kom till Grönland trodde

att det fanns en fast landförbindelse

mellan Grönland och den finska regio-

nen Karelen, som många valfångare

kom ifrån. Poul Egede, son till den 

norska prästen Hans Egede som var

missionär på Grönland, nämner i sin

ordbok att grönländarna själva kallar

sig inuit, men presenterar sig som kara-

lit (kareler/kalaallit) för främlingar.

Vad heter det på grönländska?
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Man har länge forskat i Grönlands tidigaste historia, och språk-
folk och arkeologer har nu kommit till den uppfattningen att in-
vandringen till Grönland skett i fyra omgångar. De folk som invand-
rade var i alla fyra fallen eskimåer, men att man haft fyra olika
invandringsvågor säger en del om de ogästvänliga förhållandena i
tidigare tider. Dessa vågor återspeglas i viss mån i dialekterna.

Viktiga drag i kalaallisut

Ett agglutinerande språk

Det grönländska språket, kalaallisut, skiljer sig markant från de språk
som talas i Västeuropa, och som gymnasieelever i de nordiska länder-
na betecknar som främmande språk, t.ex. tyska, engelska, spanska
och franska. I motsats till de här språken som har korta ord med bara
en enda eller några få ordstammar (t.ex. ’vinglas’ som är samman-
satt av ’vin’ + ’glas’), så har man på kalaallisut ofta många stammar
i ett enda ord. Det betyder att orden är långa och komplexa. 

Den typen av språk där ordstammarna »limmas samman« 
kallas agglutinerande språk ( jfr engelska glue), och de är mycket van-
liga runt omkring i världen, men alltså inte i Västeuropa.

Ett ergativt språk

Ett annat karakteristiskt drag i kalaallisut är att det är ett ergativt
språk. Det är drag som rör kasusförhållandena i transitiva meningar
(meningar med både subjekt och objekt) resp. intransitiva meningar
(meningar utan objekt). Ergativ känner man i Västeuropa bara till
i grönländska och baskiska. 

Som exempel på ett sammansatt 

ord som motsvarar en hel mening på

nordiska språk kan nämnas: Silagissi-

artuaarusaarnialerunarpoq. Det skall

lösas upp i: Sila-gi-ssi-artu-aa-rusaar-

nia-ler-unar-poq: ’Vädret-fint-blir-går-

långsamt-gradvis-avser-börja-visst nog-

1:a pers. sing.’ (’Det ser visst ut till att

gradvis bli bättre väder’). Observera att

vädret är 1:a pers. sing. på kalaallisut.

Se även avsnittet nedan om morfo-

logiska förhållanden.

Sammansatta och komplexa ord
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I nominativ-ackusativspråk, som latin, tyska och svenska, står
subjektet både i transitiva och intransitiva meningar i nominativ.
I motsats till detta så gäller för ergativa språk att subjektet i en tran-
sitiv mening står i ett annat kasus än subjektet i en intransitiv. Erga-
tiva språk klassificerar subjektet i en intransitiv mening som ’det-
samma’ i syntaktiskt avseende som objektet i en transitiv. Det bety-
der, att subjekt och objekt i de två olika meningstyperna har samma
kasus (nämligen absolutiv), medan subjektet i en mening med
objekt (en transitiv mening) har ett annat kasus som förr kallades
ergativ och nu kallas relativ.

Morfologiska förhållanden

Ordstrukturen i kalaallisut kan sammanfattas med hjälp av begrep-
pen stam, suffix och ändelse. 

Liksom i andra språk hänvisar en ordstam till ’något i världen’,
en sak eller en aktivitet, men på kalaallisut är ordstammarna inte på
förhand definierade som antingen substantiv eller verb. Ordet neri
(äta), som ingår i exemplet nedan, är en sådan stam. 

Carl Christian Olsen118

I meningen ’Peter äter köttet’ har

ordet ’Peter’ (Piitaq, ett lånord) formen

Piitap med ändelsen -p, då det är sub-

jekt i en transitiv mening: Piitap neqi

nerivaa och verbändelsen -vaa visar att

det finns ett objekt (nämligen köttet).

Neqi är i övrigt samma stam som 

neri-; detta att äta var ursprungligen 

att förtära kött.

I meningen ’Peter äter’ (en intransitiv

mening) uppträder Piitaq i absolutiv

och meningen lyder: Piitaq nerivoq.

Verbet visar med ändelsen -voq, att 

det är en intransitiv mening.

Transitiva och intransitiva meningar
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Också ändelserna motsvarar det vi känner till från de västeuropeis-
ka språken, särskilt de språk som har personändelser. I tyskan ut-
trycker -st 2:a person singularis. På kalaallisut uttrycker -punga 1:a per-
son singularis. Lägg dock märke till att man på kalaallisut skiljer mel-
lan verb som har objekt (är transitiva) och verb som inte har det (är
intransitiva). De har olika personändelser (jfr avsnittet om ergativ).

Slutligen finns också det som vi för enkelhetens skull kallar
suffix, och som på kalaallisut har till uppgift att precisera en lång rad
förhållanden som vi på nordiska språk gärna använder hjälpverb
(skola, böra, lär, måste, komma att, bli, vara) eller adjektiv till. 

Inom ramarna för ett ord kan påståendet eller uttrycket varieras
efter behov i nästan det oändliga. Suffix kan gradböja, nyansera,
tidsbestämma, bekräfta/förneka osv.

Vi har ovan sett ett exempel med ett ord som på svenska mot-
svarar en hel mening. Det har en stam som utgångspunkt, flera
suffix och en personändelse. Men ändelser kan även knyta sig till
ordstammar och t.ex. ange kasus. Då uppfattas ordstammen som
ett substantiv.

Vi kan nu beskriva strukturen i det grönländska ordet på följande sätt:

{Stam- x-antal suffix- ändelser}

Indelat i dessa tre typer av led kan ett grönländskt ord t.ex. se ut så här:

Neri- artor-nia-ler- punga 

Översatt led för led:

(äta-) (röra sig mot-avser- (1:a pers. sing.,

börjar-) utan objekt) 

Ordagrann översättning:

’jag avser att börja att gå bort för att äta’ 

Betydelse:

’jag skall gå och äta’

Grönländska ords struktur

119Kalaallisut – grönländska
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Kasusförhållanden

Kalaallisut har som nämnts i avsnittet om ergativ två huvudkasus:
absolutiv och relativ.

– men det finns också sex mindre kasus som ofta anger förhållan-
den som på de nordiska språken uttrycks med prepositioner:

Carl Christian Olsen120

Absolutiv

Piitaq nerivoq: ’Peter äter’

(Piitaq står i det här fallet i absolutiv, då det inte finns något objekt i meningen)

Relativ

Piitap neqi nerivaa: ’han äter det’, ’Peter äter köttet’

(Piitaq står här i relativ och är därför ändrat till Piitap, eftersom det finns ett

objekt i meningen, vilket också framgår av ändelsen i verbet nerivaa) 

• Uttrycker plats

-mi (motsvarar tyskans dativ, ryskans lokativ)

Piitaq Nuummi (Nuuk + mi) inuuvoq:

’Peter är född i Nuuk’

• Uttrycker riktning

-mut (motsvarar ackusativ i tyska och latin)

Umiarsuaq Qaanaamut (Qaanaaq + -mut) tikippoq:

’Fartyget/ett fartyg har ankommit till Qaanaaq’

• Uttrycker utgångspunkt

-mit

Timmisartoq Københavnimit (Köpenhamn + -mit) aallarpoq:

’Flygplanet avgick från Köpenhamn’

• Uttrycker instrument

-mik (motsvarar ryskans instrumentalis)

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

’Han/hon skär repet med en kniv’
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Här skall observeras att varken kön eller bestämd form uttrycks
grammatiskt i kalaallisut (därför översatt med ’han/hon’ och ’far-
tyget/ett fartyg’).

Personändelser

Grönländska har tre personändelser samt tredje person reflexiv.

121Kalaallisut – grönländska

• Uttrycker likhet (jämförande)

-tut

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

’Lampan är inte så ljus som solen’

• Uttrycker rörelse

-kkut

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

’Jag går på vägen’

Anaanani napparsimammat atuanngilaq:

’Han går inte i skolan för hans (egen) mor är sjuk’

(anaana ’mor’ + -ni ’sin egen’ napparsima ’sjuk’ -mmat ’kausativ + 3:e pers. sing.’

atua ’gå i skolan’ + -nngi ’inte’ -laq ’3:e pers. sing.’) 

Napparsimagami atuanngilaq:

’Han går inte i skolan för han (själv) är sjuk’

(naapparsima ’sjuk’ + -ga ’kausativ’ + -mi ’3:e pers. reflexiv (han själv)’ atua 

’gå i skolan’ + -nngi ’inte’ -laq ’3:e pers. sing.’)

Piitaq napparsimagami ilaangilaq:

’Peter är inte med för han (själv) är sjuk’

(Piitaq ’Peter’ napparsima ’sjuk’ + -ga ’kausativ’ + -mi ’3:e pers. reflexiv (han själv)’

ilaa ’är med’ + -nng ’inte’ + -laq ’3:e pers. sing.’)

Piitaq napparsimammat pulaarparput:

’Vi besöker Peter, för han är sjuk’

(Piitaq ’Peter’ napparsima ’sjuk’ + -mmat ’kausativ 3:e pers. sing. (för han)’ pulaar

’besöka’ + -parput ’transitiv 3:e pers. plur. subjekt., 3:e pers. sing. objekt’)
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Enklitiska ändelser

Gemensamt för alla inuitspråk är en rad speciella ändelser, som alla
tillfogas efter att man har avslutat påståendet med de nödvändiga
elementen. Dessa s.k. enklitiska ändelser är: -mi (bekräftande/förstär-
kande) -gooq (det har sagts), -li (emellertid), -lu (och), -luunniit (eller),
-lusooq (som om), -taaq (också), -toq (önska). 

Huvudverb och hjälpverb

Kalaallisut har två slags verb: huvudverb och hjälpverb. Detta motsva-
rar dock inte verbformerna i de nordiska språken, eftersom en del
av de grönländska hjälpverben uttrycker det man här uttrycker med
hjälp av bisatser.
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Ordstruktur i samband med enklitiska ändelser

{Stam + x antal tillägg + personändelser} + enklitiska ändelser.

ajunngilaq ’det är bra’

ajunngilarmi (ajunngilaq + -mi förstärkande: ’det är bra’ (låt gå!) 

ajunngilarooq ajunngilaq + -rooq: ’det har sagts det är bra’ 

– eller: ’det sägs vara bra’

ajunngilarli ajunngilaq + -li: ’men det gick bra’

ajunngilarlu ajunngilaq + -lu: ’och det är bra’

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

Exempel på huvudverb

konstaterande pisuppunga jag går

frågande pisuppa? går han?

befallande pisugit! gå! 

önskan pisullanga låt mig gå

Exempel på hjälpverb

begrundande pisummat eftersom han gick

tidsangivande pisullunga medan jag går

framtid pisukkuma när jag går

transitiv takugiga att jag ser den
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Kalaallisuts utveckling som skriftspråk

Som vi nämnde i inledningen har inuit inte av tradition varit en
skriftspråkskultur; skriftspråket har kommit utifrån.

Man har sedan de första europeiska kontakterna gjort försök att
sammanställa ett grönländskt skriftspråk. De första systematiska
försöken tillskrivs Hans Egede (1680–1758) och hans prästmedhjäl-
pare Albert Topp, som 1728 försökte översätta skapelseberättelsen.
Hans Egedes son, Poul Egede (1708–1789), gav ut en ordbok på grön-
ländska, danska och latin. Poul Egede växte upp på Grönland och
lärde sig språket som barn. Den första verkligt systematiska gram-
matiken utformades dock först 1851 av herrnhutaren Samuel Klein-
schmidt (1814–1886). 

Samuel Kleinschmidt var en stor fonetiker och konstruerade en
stavningsmodell som bevarade ordstammarnas och suffixens form
på i stort sett samma sätt i alla sammansättningar. Det betydde att
det grönländska skriftspråket blev nästan lika morfematisk (ordleds-
baserat) som det nuvarande danska, dvs. lätt att läsa, men svårt att
stava, eftersom det inte fanns någon direkt relation mellan ljud och
skrift. Suffixen uttalas nämligen olika beroende på omgivningarna.

Kleinschmidts grammatik och stavning användes i en omfat-
tande språklig och upplysande verksamhet, både inåt gentemot inuit
och utåt gentemot omvärlden. Den följdriktiga stavningsmodellen
lade grunden till ett egentligt skriftspråk. För att översätta hela
Bibeln var man bl.a. tvungen att utveckla en grönländsk termino-
logi på flera områden, t.ex. benämningar för samhällsförhållanden,
naturtyper och moralbegrepp, som inte tidigare existerat i det grön-
ländska språket. 

För flera inuit-dialektområden utanför Grönland är Bibeln det
enda som finns på skrift. Men bara det att Kleinschmidt 
konstruerade en fastlagd och principiell stavningsmodell 
gjorde det möjligt att skriva alla slags texter på språket, och
därmed lades grunden till den litteraturrikedom som
åtskiljer grönländska från många andra fångstkul-
turer. Man fick möjligheten att dokumentera den
egna kulturen i skrift, översätta delar av världs-
litteraturen samt att tolka nutidens Grön-
land på det egna språket – och till en viss
grad även möjligheten att använda språ-
ket i administrativt avseende.
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Kleinschmidts stavning användes fram till 1973, då man införde den
nya fonemiska rättstavningen som gör det lättare att skriva på grund
av att det skrivna någorlunda återspeglar det talade. Principerna i
den nya stavningsmodellen gör det möjligt att skriva alla grönländ-
ska dialektformer, dock med särskilda uttalsregler i några få fall.
Med införandet av den nya stavningen har man emellertid inte helt
avskaffat den gamla. Myndigheterna har dock ålagts att använda
den nya stavningen.

Standardgrönländska

När Ilinniarfissuaq/Grönlands Seminarium upprättades i Nuuk och
Ilulissat 1845, byggde man gradvis upp ett grönländskt standard-
språk. Det gjordes först i form av en gemensam stavning, men efter-
hand genomgick även talspråket en viss standardisering så att man
nu med rimlighet kan tala om standardgrönländska. Standardgrön-
ländska bygger på de västgrönländska dialekter som användes i
undervisningen på seminariet. Senare har det talspråket institutio-
naliserats med ordböcker och grammatik. Det finns också en språk-
nämnd för Grönland.

Under standardiseringsprocessens förlopp har bl.a. speciella nord-
grönländska uttryck rörande vinterfångst på isen och sydgrönländ-
ska uttryck för djuravel och jordbruk tagits upp i det gemensamma
ordförrådet (lexikon), vilket har stärkt det grönländska språket.

Man har satt punkt för diskussionen om vilken stav-
ning som skall användas som den officiella, men

samtidigt erkänns dialektala variationer 
i talspråket. Ett grovt bröd heter t.ex.

officiellt iffiaq, men variationerna om-
fattar ikkiaq, ippiaq, tiggaliaq, timiusiaq.
Standardiseringen kräver också att
man använder gemensamma plats-
och personnamn, men även här tillåts
lokala variationer.

Carl Christian Olsen124
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Lånord och främmande ord

I den grönländska språkvården skiljer man liksom i andra språk
mellan lånord och främmande ord.

Kontakterna med olika folk har medfört olika främmande ord. Vi
kan till exempel nämna fem ord som anses härstamma från nord-
borna: 

Folk som ursprungligen kom från Island, Danmark-Norge, Frankri-
ke, England-Skottland, Irland, Ryssland, men slog sig ned på Grön-
land, har bidragit till kalaallisuts ordförråd på en rad områden, t.ex.
räkneord, tekniska termer, material, navigation på havet, lantbruk,
djuravel samt benämningar på livsmedel och bruksföremål.

Det finns i dag många strukturella likheter och förhål-
landevis stor ömsesidig förståelse mellan inuitspråken,
men de skiljer sig från varandra bl.a. genom att räkneor-
den från 1 till 12 färgats av språksamhällets dominerande
europeiska kontakter. Man hittar ryska räkneord hos 
inuiter i Chukotka, amerikanska/engelska räkneord hos
inuiter i Alaska och Kanada, vissa räkneord från tyska hos
inuiter i Labrador och tidigare också hos herrnhutiska
församlingar på Grönland samt danska räkneord bland
grönländska inuiter. 

Samma förhållande gäller också orden för de tidigast importe-
rade livsmedlen, föremål och begrepp. Yup’ik i Alaska har t.ex.
många ord för livsmedel och (kristna) religiösa uttryck från den
ryska perioden i Alaska. Många inuitdialekter har dessutom ombil-
dat en rad tekniska uttryck till inuitspråk: qaammataasaq ’något som
fungerar som ett slags måne’ = satellit; silakkuarun (iñupiaq) ’något
man gör genom luften’ = radio; nagguteeraq (grönländska) ’något
som liknar en tallrik is (isflak)’ = skeppsskorpa (med elliptisk form).
Det tog åtskilliga år att översätta begreppen ’synd’ och ’helig’ till
grönländska.
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niisa marsvin

sava får (jfr norska: sau)

kuanneq kvanne (växt)

kona kvinna

musaq morot (jfr norska: mura)
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Många uttryck har blivit vanliga som t.ex. inussiarnersumik inuul-
luaqqusillunga ’med vänlig hälsning’. Kalaallisuts agglutinerande
ordbildning sätter dock snäva gränser för lån. Det är inte alla uttryck
som kan införlivas direkt i inuitspråket, och därför finns bara några
få egentliga grammatiska lån i kalaallisut.

Under flera års samvaro med danska och andra europeiska
språk har man med tiden inarbetat språkljud och ljudregler, som
man inte tidigare kunnat använda, och därför har man nu en rad
direkt främmande ord. 

Som främmande ord erkänns internationellt använda termer och
beteckningar. Man har dock möjligheten att använda ett grön-
ländskt s.k. ersättningsord, dvs. ett ord som är konstruerat av kalaal-
lisut-element för att täcka samma begrepp som det främmande
ordet. Som exempel på ersättningsord (neologism) kan nämnas:
qarasaasiaq, dator (ordagrant: ’en bearbetad sak som liknar en hjär-
na’, jfr ’elektronhjärna’).

Lånord är de ord som är så integrerade i grönländskt språkbruk
att man inte längre uppfattar dem som främmande ord. De har
anpassats till det grönländska språkets ljudstruktur: januaari, suku-
lupooq (’skörbjugg’), kaffi. Andra har fått grönländska namn, så att
de inte verkar främmande: sioraasat (’socker’), qarasaasiaq (’dator’),
nagguaatsoq (’elefant’), pujorsiut/sammivissiut (kompass).

I språkpolitiken behandlas grönländska som huvudspråk, dan-
ska och engelska som första respektive andra främmande språk. 

Språkets status

Det har i den grönländska debatten talats mycket om kalaallisuts
status. Kommer språket framöver att förlora terräng till danska och
engelska? Kan man eventuelt riskera att det försvinner helt? Och
kan man vända en sådan utveckling? För närvarande råder en viss
optimism. Kalaallisut lever som skriftspråk och används relativt
flitigt av alla samhällsgrupper. Landstinget, den lagstiftande försam-
lingen, använder det som sitt språk, lagarna skrivs, diskuteras och
antas på grönländska. Medierna är tvåspråkiga, grönländska och
danska, och i kyrkorna används kalaallisut. Man har genomfört en
grönlandisering av utbildningssystemet, så att grundskoleundervis-
ningen i stort sett försiggår på kalaallisut och språket ingår också 
i gymnasieundervisningen.
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En annan viktig sak är att grönländare, när de gått högre utbild-
ningar, som regel börjar använda det grönländska språket i sitt arbe-
te. Det finns vissa områden inom handels-, teknik-, juridik- och
ingenjörsutbildningarna, där det finns ett behov av att utveckla en
grönländsk terminologi, men den största utmaningen är att också
erövra domänerna i de medellånga och högre utbildningarna:
Kalaallisut i läroböckerna för grundskola, gymnasium, seminarium
och universitet och kalaallisut i själva undervisningen på alla högre
utbildningar. 

Språkets symboliska värde är för stort för att man skall kunna
bortse från det i de högre utbildningarna och i rekryteringen av
grönländskspråkig expertis i framtiden. 

Man har insett att kalaallisut inte är statiskt, och språket kan
sägas vara i hastig utveckling. Kan man på andra ställen räkna tjugo
år mellan de språkliga generationerna, är det på Grönland snarare
tal om fem–tio år mellan de språkliga generationsbytena. Men
Grönland är också ett ungt samhälle som kräver att kunna fungera
på sitt eget språk. Framtiden kommer att visa om politikerna kan
genomföra en grönlandiserande språkpolitik i takt med att Grön-
land globaliseras.

Översatt från danska av Lena From

Litteratur

Internet

Om dialektfördelning och ljudförändringar i grönländska:

www.oqaasileriffik.gl/documents/doc/joergen_rischel_dk.doc
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Kolte, Svend (1999): »Kalaallit Oqaasii

– det grønlandske sprog«. Inuit – 

Kultur og Samfund. Systime.

Oqaatsivut kulturerpullu – vort sprog –

vor kultur. (Rapport och inlägg 

från ett kollokvium om språk och

arkeologi) Nunatta Katersugaasivia/

Grønlandsk Landsmuseum og 

Ilisimatusarfik/Grönlands Universitet

1986.
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