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FÖRORD

1 och med Sveriges ratificering av Europarådets minoritetsspråkskonvention finns det sedan den i april 2000 i Sverige fem ofliciella minoritetsspråk: /iiska, mo- nk,e/f (torneclalsfinska), sam,ka,
ivmam och jm'discb. 1 denna lilla skrift ges en kort presentation av
dessa språk med uppgifter hur de anvinds och några grundkiggande fakta om varje språk. I)essutom ges en motsvarande lre-

sentation av tt'ckenspråk.
Artiklarna har tidigare varit publicerade i Svenska språkniinndens tidskrift Språkvård (2001 och 2002). Några uppdateringar
och smirre indringar har gjorts.
Stockholm i jtili 200
Birgitta Lindgren, Svenska språkniimnden
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Inledning
1V1inoritetssprkskonventionen
Europarådets konvention oi fl landsdels- eller rninoritetsspråk,
miiioiitetsspråkskonventfom'n, inrittades 1992 och kunde trida i
kraft 1998 sedan fem kinder ratificerat den. Innan Sverige anslöt
sig hade den ratificerats av Finland, Kroatien, Liechtenstein,
Ncder1inderna, Norge, Schweiz, Tyskland och Ungern. 1 Sverige
tillsattes 1995 en parlamentarisk kommitté som skulle utreda
Sveriges eventuella anslutning. Kommittén lade fram sitt betinkande 1998, och 1999 ftttade riksdagen beslut oin att Sverige i
enlighet med utredningens ffrslag skulle ratificera kouventionen.
Från och iiied 1 april 2000 triidde så de lagar i kraft som giiller
ritten att anvincla samiska, finska och meinkieli i vissa kommuner.
Bakgrunden till konveiitionen är att intresset fr skyddet för
nationella minoriteter på senare tid ökat i Europa. Det övergripande syftet är kulturellt. Genom att skydda och frirnja historiska landsdels-- och ininoritetsspråk som av hivd talas i Europa vill
man bidra till att bevara och utveckla Europas språkliga mångfald.
StiIlningen som ininoritetsspråk kan innebira olika saker. Finskati, meiinkieli och saniiskan har en starkare position än romani ochjiddisch. I)en enskilde har rätt att anvinda samiska hos
domstolar och förvaltningsmyndigheter i samiskans sk. förvaltiiingsområde, dvs. Arjeplogs, Gillivare, Jokkmokks och Kiruna
kommuner. Motsvarande rätt giiller finska och meinkieli i dessa
språks f'örvaltningsområde, d.v.s. Gällivare, Haparanda, Kiruna,
Pajala och Övertorneå kommuner. Barnomsorg och ildrevård
skall också erbjudas på dessa tre språk inom respektive förvalt-
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ningsområde. För finskans del är denna rätt utsträckt till andra
kommuner i landet där det finns många finsktalande. Se vidare
utredningen Minontetsspråkskonventionen (SOU 1997:192), propositionen Nationella minoriteter , Svene (1998/99:143), lagen
(1999:1175) om rätt att använda samiska hos f'drvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att
använda finska och meänkieli hos ftrvaltningsmyndigheter och
domstolar.

VarRir just dessa minoritetsspråk?
Sveriges ratificering av minoritetsspråkskonventionen omfattar
finska, meänkieli (tornedaisfinska), samiska, romani och jiddisch.
1 Sverige finns i dag ett stort antal språk som alla är minoritetsspråk i flirhållande till huvudspråket svenskan. Men enligt konventionen kommer bara sådana minoritetsspråk ifråga som "av
hävd" talats i Sverige. Det innebär exempelvis att samiska, som
alltid funnits inom Sveriges gränser, liksom exempelvis romani,
som funnits i Sverige sedan 1500-talet, räknas hit, men inte de
språk som infi5rts till Sverige av invandrare under 1900-talet och
framåt, t.ex. arabiska och turkiska.
Det kan tilläggas att i utredningens flirslag skulle meänkieli
inte behandlas som ett eget språk utan ses som en varietet av finska, liksom exempelvis lulesamiska ses som en varietet av samiska. 1 den senare behandlingen ändrades detta, så att meänkieli
blev ett av de officiella minoritetsspråken.
Under utredningens gång diskuterades huruvida teckenspråket kunde komma ifråga som officiellt minoritetsspråk i detta
sammanhang. Av olika skäl ansåg kommittén att så inte var fallet (SOU 1997:192, S. iio). Svenska språknämnden anser att det
ändå är på sin plats att här presentera teckenspråket jämsides
med de officiella minoritetsspråken, eftersom teckenspråket är ett
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minoritetsspråk som av hävd används i Sverige.
1 presentationerna av språken uppges antal talare med en
ungePirlig siffra. Så måste man göra, eftersom Sverige, i motsats
till Finland, inte har någon exakt statistik över språktillhörighet.
Slutsatser om personers modersmål fr i stället grunda sig på
skattningar bl.a. utifrån medborgarskap.
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Finska
PAULA EIIRNEBO

Finska språket har anviints i Sverige "sedan rikets griIiser drogs",
d.v.s. i minst 800 år. Nr Sverige och Finland tillhörde samma
tike var Stockh( 1 ni, Milardalen, Virmland, 1 )alarna och Torne
dalen de områden dir finska var mest utbredd, iivcn om språket
ftirekoin i hela landet. Efter andra viirldskriget har stora finska
befolkningsgrupper bildats i storstijderna och på iidustriorter i
södra och mellersta Sverige. Även Norrbotten har cii betydande
finskspråkig befolkning. 1 Tornedalen förekommer iveri en annan
varietet - tonu'a'1Ld/ms1,,a eller m''fnk,e/, - som numera riknas som
ett eget språk. Eftersom det språket behandlas i en annan artikel
sugs inget mer om det hur.
1 Sverige används finska både skriftligt och muntligt i någon
mån inom alla samhällsområden, t.ex. skola, förvaltning, niassmedier. Praktiskt taget all slags text - utom lagar och författningar - skrivs även på finska. Viss lagtext finns översatt till finska.
Men den viktigaste användningsmiljön är hemmet och fritiden.
Antalet finskspråkiga i Sverige är i dag uppskattningsvis 300 000.
Finskan som talas i Sverige kallas sv€',iefluiski - på motsvarande sätt anvuin ds benämningen finlandssvenska om svenskan
som talas i Finland.
Allt som allt talas finska av cirka fem miljoner personer. Utom
i Finland och i Sverige talas finska i Karelska republiken i Ryssland. Från mitten av 600-talet har en kvarts miljon finnar utvandrat till Nordamerika och tiotusentals till Australien. 1 dag talas
finska i viss utsträckning även på dessa kontinenter.
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Finskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen och är alltså
inte ett indoeuropeiskt språk som t.ex. svenskan. De språk som är
närmast besläktade med finskan är karelskan, estniskan, vepsiskan, votiskan och liviskan. Dessa språk tillhör den östersjöfinska språkgruppen, som härstammar från den yngre urfinskan (ca
i000 f.Kr.-o). Även de samiska språken tillhör finskans släktspråk. Urformen för de samiska språken härstammar från den
äldre urfinskan (1500-1000 f.Kr.). Av mer avlägset besläktade
språk kan nämnas ungerskan.

Två viktiga varieteter
De finska dialekterna i Finland indelas i två huvudgrupper, de
västliga och de östliga. De två grupperna har utvecklats från två
olika urfinska former. OrdfrSrrådet i dessa grupper visar stora
olikheter sinsemellan, men det mest rnarkanta är skillnader i ljudstrukturen.
Dialektskillnaderna har under de senaste årtiondena utjämnats
markant, men dialektala drag är ännu bevarade i de regionala talspråkliga varieteterna. Under senare tid har lokala dialekter upplevt en viss renässans: bI.a. har katekesen, nationaleposet I(alevala och vissa serietidningar översatts till olika dialekter och flera
dialektlexikon har publicerats.
Några specifika sverigefinska dialekter finns inte. Sverigefinnar
som är födda i Finland har vanligtvis bevarat utmärkande drag av
sin gamla dialekt, även om många drag har utjämnats. Även barn
som är födda i Sverige visar ofta tydliga drag från sina föräldrars
finska dialekter.

12
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1 4udlära
Finskan har tretton konsonantfonem och åtta vokalfonem, näm
ligen
kousonanter: /p t k d in u q s h v j 1 r /
vokaler: / i e y o x u o a /
De olika vokalerna kan ingå i någon av de arton diftongerna:
/ ni ou ej eu ey ai ey in ly oi ou ni yi øi ny ie no yo /
Till skillnad från svenskan flirekommer inte /b/, /g/ eller /f/ i
ord av inhemskt ursprung. [)äremot finns de i nyare lånord.
Som en allmän regel gäller att finska ord inte kan vare sig börja
eller sluta med fler än en konsonant. Detta märks tydligt i äldre
lånord. Finskans muta är av samma ursprung som svenskans
strami; i det finska ordet har (le två första konsonanterna i kornbinationeii /str/ försvunnit. Ett annat exempel är finskans Inuti
'timme', lån av svenskans stund. 1 yngre lånord däremot förekommer initiala konsonantkombinationer, t.ex. kr/Iii 'kris', prosen/Ii 'procent'. Ett annat undantag från den generella regeln är
Ijudmålande ord, t.ex. det talspråkliga ordet pr-/tkd 'boj, rnotorcykcl'. Initiala konsonantkombinationer förekommer också i vissa
dialekter.
Inne i ordet kan konsonantkornbinationer innehålla högst tre
konsonanter, och det finns vissa begränsningar i hur konsonanter kan kombineras. Exempel på kombinationer framgår av följande ord: hölkk// ' jogglming', te//ta 'tält, tanssi 'dans', turkki 'päls',
tanska 'danska', hurskas 'froirm
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Av konsonanterna kan endast /14 /n /, /r/, /s/ och /t/ firekomma i slutet av ett ord, t.ex. askel 'steg', hevonen 'häst', rnaniier
'kontinent', kynnys 'tröskel', kevdt 'vår'.
Finskan tillämpar vokalharmoni. Det innebär att vokalerna i
ett icke sammansatt ord antingen hämtas från gruppen /i e y oc
ø /, t.ex. k/fnnykkä 'mobiltelefon', öljv 'olja', eller från gruppen /i
e a u o /, t.ex. kor,sius 'prydnad', turve 'torv Vokalharmonin
inverkar även på böjnings- och avledningssuffixens form. Exempelvis har frågepartikeln formen -ko eller -kö beroende på vilka
vokalerna i stammen är: Tuletko? 'Kommer du?'- Syötkö?'Äter du?
Finskans vokaler och konsonanter kan vara både korta och
långa, och skillnaden mellan kort och lång kvantitet kan därigenom utnyttjas i betydelseskiljande syfte, såväl i betonade som i
obetonade stavelser. 1 motsats till rikssvenskan kan finskan ha
betonad stavelse där både vokalen och den följande konsonanten
är kort och stavelse där både vokalen och den fc5ljande konsonanten är lång. Ex.: /ikaa 'smuts' (partitiv), /zkkaa 'flicka' (partitiv),
lizkaa 'alltfbr mycket', /,zkkaa 'haltar' (3 sg.)
Ordets huvudbetoning ligger alltid på den första stavelsen. 1
långa ord kan bibetoning förekomma, dock inte på andra eller
sista stavelsen. Det är att märka att betoningen och kvantiteten
inte hänger ihop: ordets första stavelse kan mycket väl vara kort,
trots att huvudbetoningen ligger på den, och en obetonad stavelse kan vara lång.

Ordstruktur och ordböjning
Finska ord är ofta långa, men de innehåller samtidigt mycket
information. Detta förklaras av två faktorer. Finskan är relativt
syntetiskt, d.v.s. den utnyttjar ordböjning där andra språk utnyttjar satser eller fraser. När svenskan använder självständiga pre-
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positioner, t.ex. i bilen, har finskan kasusindelser som fogas direkt
till ordstaminen: azifo+ssa 'i bilen' (bilen + i). Finskan har också
ett stort antal avledningsiindelser, vilket också är ett tecken på
syn tetiskhet.
Fn annan fktor är att finskans ordstruktur ofta är agglutinerande. I)et innehur att grammatiska morfem fogas direkt till
roten. t,qfo+ssa-f-nz+ki,, 'också i mitt hus' (hus + i + min + också).
1 vissa full forekonitner dock vuixlingar i ordstamnien: katii 'gata',
kad,'+I/a 'på

gatan', kttti,'+a (= partiliv singular).

1 jiimRrelse med svenskan är finskan rik på böjningsuindelser.
Finska nomen (substantiv, adjektiv, protiomen och ruikneord)
höjs dels i numerus, dels i kasus. Däremot finns inga ändelser for
bestänid form (såsom svenskans hus hnset). Finskan har två
numcrus, singularis och pluralis. Antalet kasus däremot är betydligt större: (let finns fjorton produktiva och ett ixir improduktiva
kasus. Några exempel på centrala kasus:
gcniliv:

1(110+)?

'Ittisets'

incssiv:

1(71o+ssa

'i

elativ:

f,i/o+ sia

'itt ur huset

ilfativ:

hi1o+071

'in i huset'

adessiv:

fa/o+IIa

'hus huset'

allativ:

iao+//e

'till huset'

essiv:

ialo+mi

'sasurn hus'

huset'

Finita verb har i finskan fyra böjningskategorier: person, tempus,
modus, aktiv/passiv. Verben forses med personändelser:
(mi»[') %yst'+n

'jag frågar'

(me) k)'sl'+mme

'vi frågar'

(v»i) ktaj'+i

'du frågar'

(fl)

kvsv+iie

'ni frågar'

laYii kt'sy+)'

'han/hon frågar'

lie k'sj'+zs'

'de frågar'
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Finskan har två enkla tempus, presens och preteritum, och två
sammansatta tempusformer, perfektum och pluskvamperfektum:
presens:
preteritum:

(mirn) kysy+n

perfektum:

'inzi4) o/e+n k1ry+nyt

pluskvamperfektum:

'm:nt*) o/+i+v kysy+nyt

(mi) k3y+i+n

'jag frågar'
'jag frågade'
'jag har frågat'
'jag hade frågat'

Antalet modus i finskan är fyra, och enkelt uttryckt anger de på
vilket sätt talaren framställer handlingen:
indikativ:
cm/nä) puhu+n
potential:
('mmd) pllhu+ne+n
konditional:
m»d) pllha+z-n
impera-tiv: puhu!

'jag talar' (faktisk handling)
'jag torde tala'(möjlig handling)
'jag skulle tala' (villkorlig handling)
'tala!'(2 pers. sg, hefallning)

Finskans passiv uttrycker att satsens sub-jekt är en obestämd person, t.ex. kysy+tä+än 'man frågar'. Det finns alltså inte något formellt subjektsord.
Det kan också nämnas att finskans negation är ett verb och det
personböjs alltså efter subjektet i satsen, tex. (miu) enpzihu 'jag
talar inte', (szzd) etpuhu 'du talar inte' etc.
Utom finita former har finskans verb också infinita former,
nämligen två particip i aktiv och passiv och fyra infinitiver, av
vilka en flirekommer både i aktiv och i passiv form. De infinita
verbformerna är besläktade med nomen och kan böjas i kasus
och flirses med olika suffix.

16
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Ordförråd och ordbildning
Svenskar konstaterar ofta att finska texter är ogenomträngliga,
eftersom kunskaper i t.ex. gerinanska och romanska språk inte
underlättar förståelse av finska ord. Detta f'örklaras huvudsakligeli av att de flesta ord i finskans allrnänspråkliga ordförråd är bildade på finsk basis och att det endast finns ett fåtal s.k. internationella lånord. En annan egenskap som ofta förvånar personer
med t.ex. svenska som modersmäl är att finskan endast har ett
pronomen för tredje person singular, nämligen hän 'han, hon'.
Det äldsta skiktet i finskans ordförräd består av ord som härstammar från det finsk-ugriska urspråket eller från ett ännu äldre
urspråk, t.ex. isä 'föder', polvi 'knä'. Det finns också ord som härstammar från senare stadier av den finskugriska språkfiimiljens
utveckling och således är gemensalnina för ett mindre antal
språk, t.ex. kylä 'by', vo, 'smör'. Under olika tider har en stor
mängd ord lånats från andra språk; från baltiska språk har kommit bl.a. t'lär 'dotter' och kfrves 'yxa'; från slaviska pappi 'präst'
och visit 'kors'. l)e germanska lånen är den överlägset största
gruppen, och ord har lånats därifrån under flera tusen år. Av gerinanska lånord kan nämnas pe/to 'åker' (motsv. svenskans fall),
Jimsto 'ost', saip/ma 'tvål'. Av senare datum är de skandinaviska
lånen, t.ex. kii,kkit 'skinka', tttoll 'stol', I}'/V 'bly'.
Finskan har också lånord från grekiska och latin. Sedan andra
världskriget är engelskan det viktigaste långivarspråket. Ex. lärata 'leasa', dop ing 'dopning', dni,kki 'drink'. Eftersom långivarspråkens Ijudsystein ofta skiljer sig markant från finskans system
genomgår lånOr(len för det mesta en viss anpassning; det gäller
framför allt ord som används i allrnänspråket. Ex. ketsupp: 'ketchup', /t,1t1e, 'crack'.
När Nya testamentet och annan litteratur översattes på 1500talet var behovet av finska ord för de nya begreppen stort. Over-
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sättaren använde ofta svenskan som mali och bildade översättningslån, t.ex. esikuva 'flrebild' Detta ordbildningssätt används
fortfarande.
På i800-talet och i början av 1900-talet har ett stort antal finska ord fir begrepp inom samhällslivet skapats medvetet. De
flesta är bildade genom avledning, t.ex. ki,yasto 'bibliotek' (till ki,ya
'bok'), tiede 'vetenskap' (till tzetä 'veta'), vaiti 'stat' (till va/ta
'makt').
Ordflrrådet 1 finskan i Sverige är i grunden detsamma som i
standardfinskan, även om egna sverigefinska benämningar bildas
fir att beskriva specifika svenska begrepp, t.ex. maakÄr47/it 'landsting', vakuutuskassa 'f'6rsäkringskassa', rahastoeläke 'premiepension'.
1 dagens finska utnyttjas huvudsakligen tre sätt att utöka ordflirrådet: sammansättning, avledning och lån. Genom sammansättning har cirka 80 % av senaste årens nyord bildats. Ex.: mar
tosokenh'Wrfö 'mjölksockerstörning', ha,iao/ut 'kranöl', /attzäkana/a
'golvhönshus' (där hönsen går fria).
Antalet avledningsändelser i finskan är närmare två hundra.
Även om många av dem i dag är lågfrekventa eller improduktiva, är avledning ett vanligt ordbildningssätt. Genom avledning
kan man bilda ord som passar in i finskans ljudsystem och som
är lätta att firstå, t.ex. her&'irnrY 'uppvakningsrum', ajastin 'timer',
hzwhde 'sköljmedei' Genom att utnyttja olika avledningsändelser
kan små betydelseskillnader och -nyanser lätt uttryckas. Ex.: snurennus 'flrstoring' = det att flrstora; sunrennos 'rärstoring' = resultat av flirstoring.

Syntax
Finskan har relativt fri ordf'åljd, men basordfiuljden är subjekt predikat - objekt. Eftersom objektet oftast far en kasusändelse, är
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ordft5ljden inte viktig får identifiering av satsdelar. Med ordfåljden kan i stället skillnaden mellan det kända och det nya uttryckas - det kända står i början av satsen. Ordfåljden kan också
användas för fokusering.
S.k. ja/nej—frågor uttrycks genom en frågepartikel: 7kleiieko
imomemu,? 'Kommer III i morgon?'

Skrift
I)et är lätt att stava på finska. Utgångspunkten i finskans ortografi
är att varje fonem motsvaras av en och bara en bokstav. Eftersom
det löpande talet på standardfinska har relativt lite av assimilationer och reduktioner, ligger ofta uttal och stavning nära varandra. Fonemet /ii/ saknar (lock ett eget skrivtecken, det skrivs
med ng (lavgan 'tråds') eller med n (framför 4, t.ex. /unka 'tråd').
Långa ljud, såväl vokaler som konsonanter, betecknas med dubbla bokstäver både i betonade och obetonade stavelser.
En skriftlig form av finskan, som baserade sig på Ahotraktens
dialekt, användes i viss mån redan före reformationen, men det
finska skriftspråket skapades egentligen under första hälften av
1500-talet. Det var biskop Mikael Agricola som hade i uppdrag
att skapa finsk-språkiga texter till kyrkans behov. Han använde
(len existerande skriftliga språkformen, men för att underlätta
nier allmän förståelse använde han även ord och element från
andra dialekter.
Utvecklingen av ett finskt förvaltniiigsspråk inleddes då en
översättartjänst för finska språket inrättades vid Kanslikollegiet i
Stockholm på 1730-talet.
Skriftspråket byggde på västliga dialekter, men i början av
1800-talet uppstod en tvist om (le olika dialekternas ställning i
finska skriftspråkets utveckling. I)et då nygrundade Finska lifleratursällskapet gav sitt stöd till Elias Lönnrot, då denne sam-
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manställde det finska nationaleposet Ka/evala. Där använde
Lönnrot i stor utsträckning ord från de östfinska dialekterna.
Därmed avtog tvisten om dialekterna i det finska skriftspråkets
utveckling.
Ortografin stabiliserades i huvudsak på i800-talet, även om ett
visst justeringsarbete har pågått kontinuerligt. Ett av de senaste
ställningstagandena har berört övergång från 9 till s, t.ex. kkH sekki 'check', hai - hasz 'hasch'.
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Meänkieli
ERLING WANDE

1 början av 198o-talet bildade några tornedalingar i yngre medelåldern en tornedaisk intressef'örening, Svenska tornedalingars
riksfärbund-Toriiionlaaksolaiset (STR-T), med syftet att bevara
och utveckla den tornedalska kulturen och tornedalsfinskan som
språk. Bakgrunden var en uttrycklig rädsla för att både språket
och kulturen så småningom skulle dö ut som en indirekt följd
framför allt av den Lörsvenskningspolitik som bedrevs i Tornedalen från i800-talets slut till långt in på 1900-talet.
Den revitaliseringsrörelse som man därigenom startade har
lett till att man börjat betrakta tornedaisfinskan som ett eget
språk, vilket den nya benämningen meänkieli är ett uttryck för.
Knappt 20 år efter STR-T:s bildande blev meänkieli genom 1999
års riksdagsbeslut ofliciellt erkänt som inhemskt minoritetsspråk
i Sverige.
l)en nya lagen berör tills vidare i första hand de fern nordligaste kommunerna i landet, (le egentliga Tornedalskommunerna
1-laparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna och Gällivare,
som har en relativt stor andel meänkielitalare. Pajala har alltid
varit och är fortfarande den kommun som har den största andelen talare av språket. Det är också den kommun som i dag av allt
att döma är den kulturellt mest aktiva vad gäller lokalhistoria,
musikliv, skrivande och inte minst teater. Dessa aktiviteter innefattar inte bara användning av meänkieli utan även av svenska
och finska, i viss mån också sarniska. 1 teaterpjäserna förekommer
ofta växling mellan språken, precis som i verkliga livet.
Skönlitteratur har publicerats i relativt stor omfattning, främst
av STR-T--ägda Kaamos förlag, och de fyra evangelierna har
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översatts till meänkieli. STR-T har en egen tidskrift, där meänkieli numera är det vanligaste språket men där också artiklar på
svenska och finska publiceras.
Haparandabladet/Haaparannanlehti, som utkommer två
gånger per vecka, numera som trespråkig, har kolumnister som
regelbundet medarbetar i tidningen med artiklar på meänkieli.
Norrbottensradions Pajalaredaktion sänder program på språket.
Den nya lagstiftningen innebär att meänkieli i större utsträckning än tidigare kommer att användas i vissa officiella sammanhang, administrativt främst inom förvaltning och rättsväsende.
Många officiella dokument inom departement och centrala statliga ämbetsverk, särskilt sådana med minoritetsanknytning, har
översatts till meänkieli.
Undervisning i meänkieli ges i grundskola och gymnasium,
mest i Pajala och Övertorneå kommuner, men obligatoriskt är
språket bara i Kangos friskola i norra delen av Pajala kommun.
Universitetsundervisning ges i viss utsträckning, bl.a. i samarbete
mellan Luleå tekniska universitet och Stockholms universitet.

Antal talare
Uppskattningarna av antalet talare i de fem nämnda kommunerna brukar röra sig kring 25 000-40 000, medan för hela Norrbotten siffror på upp till 75 000 har nämnts (på 1980-talet). Inga
undersökningar har gjorts sedan 1930 års folkräkning och siffrorna är osäkra. Det totala invånarantalet i de fem kommunerna är
i dag knappa 70 000. Utanför Tornedalsområdet och Malmfillten
har utflyttning skett främst till Luleåområdet och Mälardalen, där
oftast redan andra generationen försvenskas.
Bland ättlingarna till de Amerikaemigranter som utvandrade
för 75-100 år sedan finns ett mindre antal talare kvar i den tredje
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generationen. Detsamma torde gilla för marginella utvandringsområden som Sydamerika och ryska Karelen.
Utvandringen till Nordnorge Pä 1700- och t800 talen har
bidragit till utvecklingen av den nirbesliiktade kv.)/skf/n.

1)e viktigast varieteterna
T\ lejinkieli är ett finskt-ugriskt språk, närmast besluiktat med övriga
sk. östersjöfinska språk som estniska, finska, karelska och kvänska.
Den mest utbredda varieteten är 'Ihrneälvdalsdialekten, som talas
i trakterna närmast 'flrne älv och dess nordliga biflöden, inklusive
bifurkationsflödet Tuirendö älv. Vittangi- och ukkasjärvi-dialekterna ligger språkligt nära Torneälvdalsdialekten, medan Gällivaredialekten avviker från de övriga. Den har drag gemensamma med
t.ex. karelskan, vilka saknas i de övriga meuinkielivariteterna, och
visar också på större påverkan från svenskan och samiskan, främst
i ordförråd och satsmelodi. Karaktäristiskt för Gällivare-dialekten
är den stigande intonationen i satsslutet, en för de östersjöfinska
språken ovanlig företeelse.
Någon självklar standardvarietet har ännu inte etablerats.
Aven om det bedrivits ett visst språkvårdsarbete återstår mycket
att göra. Fn central roll i detta arbete torde den nya språknämnd
fä som håller på att skapas i anslutning till det nyetablerade
Nordkalottens kultur- och forskningscentrurn, vars syfie är att
främja meänkielirelaterat forsknings- och utvecklingsarbete. Centret förfogar över digitaliserade arkiv och bibliotek som bas. Det
har viss anknytning till 'Irnedalens folkhögskola i Overtorneå,
som för ca ioo år sedan inrättades i syfte att bli en bastion för
"svensk kultnr och bildning" vid den dåvarande gränsen mot den
del av det ryska tsarväldct som utgjordes av Storfurstendömet
Finland.
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Ljudsystemet
Meänkieli har flMjande konsonantfonem:
/p t k b dg m fl 13 fs Q $h vjl r/
Vokalfonemen är:
/ieyøuoa/
Vokalerna kan liksom i finskan ingå i någon av arton diftonger.
Till skillnad från finskan används /f/ även i äldre låneord, t.ex.
Jknteerata 'tänka, frmndera',/wr 'foder'; medan /b/, /d/, /g/ liksom /$/ och // flirekommer i nyare låneord. Till skillnad från
finskan accepterar meänkieli konsonantkombinationer i början
av ord, tex. klasi 'f'önster'; 'glas' (fi. last), trappu 'trappa' (fl. rappti),
sparkkari 'sparkstötting' (fi. parkkari). Speciellt markant är denna
tendens i Gällivare-området, som även har former som skoitlu
'skola', skaappi'skåp', speilf'spegel', stuoli'stol' i ord där de övriga
meänkielivarieteterna liksom finskan har s-lösa former.
Vokaler och konsonanter kan vara både korta och långa, men
i tvåstaviga ord, som är den mest frekventa ordtypen, är den
andra stavelsens vokal halvlång: talo 'hus'. Finskan har här kortstavighet av samma typ som vissa svenska dialekter har i ord som
hara 'hare'.
Huvudbetoningen ligger liksom i finskan på ordets första stavelse. Bibetoning kan förekomma på tredje eller fjärde stavelsen.
Ett av de mest karaktäristiska dragen i meänkieli, som det
uppfattas både internt och externt, är den sk. /z-metatesen, d.v.s.
att h flyttas från en plats till en annan i ett ord, ett drag som historiskt kan ses exempelvis i det finska nationaleposet Kalevala.
Metatesen kan vara både enkel, d.v.s. ske i ett steg, eller dubbel,
ske i två steg. Den framträder i vissa böjningsformer, bl.a. i illativformen. För en "Kalevalaform" som talohon 'in i huset' har finskan formen taloon, utan h, medan meänkieli har bevarat h men
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flyttat det ett steg närmare ordets början, in i själva ordstammen,
så att fornien blir tiil/wo,i. 1 vissa ord - beroende på ljudkombinationer - kan enkel och dubbel metates användas omväxlande:
Illativ av bill, ('iii i bilen') blir alltså bil/il,», > bil//it», > bill,!,»,.
Den sistnämnda formen, den dubbelmetatetiska, är i dag den
expansiva formen. Den tycks vinna terräng både geografiskt, från
södra Tornedalen norrut, och vad gäller spridning inom olika
talarkategorier.
Uttalsbasen fr meäiikicli är särskilt hos yngre i hög grad
svenskpåverkad. En sådan tendens noterades redan i början av
1900-talet av den finske språkforskaren Martti Airila. Tillsammans med en svenskfiirgad intonation och allt fler svenska låneord leder detta till ett uttal och sätt att tala som i vissa avseenden
påminner om estniska. [)et finns f?5r övrigt många exempel på att
tornedalingar av finsktalande i Finland blivit tagna f?ir ester och
att tom, ester blivit förblufTide över de stora likheterna mellan
estniska och meänkieli.
Möjligen kan sådana likheter språken emellan R5rklaras av att
båda språken under långa perioder stått i intim kontakt med germanska språk. För estniskans del är det frågan om tyska, danska
och svenska, i Tornedalen har det naturligtvis främst varit frågan
om kontakt med svenska varieteter men också i viss utsträckning
med norska. Kommunikationerna mellan olika områden på
Nordkalotten har alltid varit livliga. Frågan om språkkontakternas eflkter i sådana avseenden som antytts ovan kan bli en
intressant utmaning 'att ta sig an fr den framtida språkforskningen, t.ex. i nya forskarnätverk som etablerats i Barentsregionen och Östersjöområdet.
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Ordstruktur och ordböjning
Meänkieli har liksom finskan vokalharmoni, d.v.s, icke sammansatta ordstammar består antingen enbart av främre vokaler, /i y
e x o/, eller av bakre vokaler, /a o u/ (/i/ och /e/ kan dock även
förekomma tillsammans med bakre vokaler), och efterföljande
böjnings- eller avledningssuffix läggs till ordstammen i sin främrevokaliska respektive bakrevokaliska form. Av kyl/ 'by' med
inessivsuffixet -ssa/-sstY ('inne i') blir resultatet alltså kylössd 'inne i
byn, och av tala 'hus' med samma inessivsuffix bildas formen
talossa 'inne i huset'. Gällivaredialekten saknar dock i likhet med
estniskan vokalharmoni: kyla, estn. kzYla 'by', ky/asa, estn. ki/lasa 'i
byn'. Exemplet illustrerar en annan skillnad mellan Gällivaredialekten och estniskan å ena sidan och de övriga meänkielivarietetema liksom finskan å den andra: inessivsufilxet flirekommer i de
senare oftast i den längre formen med långt s, -ssa/-ss i de förra
med kort s, -sal-sd. Denna kortform finns också i finska dialekter,
t. ex. i Kemidialekten.
Som framgår av exemplen ovan är meänkieli i huvudsak ett
agglutinerande språk: suflix fogas till ordstammar.
Viktiga kasus är de s.k. lokalkasusen, av vilka tre uttrycker inre
lokalitet kombinerat med markeringar för befintlighet (inessiv
'inne i'), riktning från (elativ 'ut ur') eller riktning till (illativ 'in i'):
talossa 'inne i huset', talosta 'ut ur huset', talhoon 'in i huset' På
motsvarande sätt kan yttre lokalitet, befintlighet vid eller i närheten av något, uttryckas, och liksom för de inre lokalkasusen
också riktning från eller till: ta/ola (adessiv, 'vid/i närheten av
huset'), tala/ta (ablativ, 'från /närheten av/ huset'), talole (allativ,
'till /närheten av/ huset'). Meänkieli har variation mellan kort
och lång ändelse i adessiv (-ila/ -il - -/a/-M) och allativ (-ile - le), beroende på stavelselängd och betoningsfiirhållanden. Suflixvalet kan formuleras som en balansregel: kort stavelse ger långt
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sufflx, lång stavelse ger kort suflix, där den relevanta stavelsen är
den som omedelbart frregår suflixet. Efter kort, enstavig stam,
som alltid har huvudtryck, är ändclsen alltså lång, efter king stavelse är den kort: &XlId 'hos honom/henne', milala 'i/på landet'.
Efter bibetonad, kort stavelse i ett flerstavigt ord är ändelsen lång:
kartaiio//a 'på gårdsplanen'.
1 stor utsträckning är meänkieli, som fraingår ovan, ett syntetiskt språk, dvs, det utnyttjar ordböjning i sådana fall där mera
analytiska språk (exempelvis svenskan) uttrycker motsvarande
Iirhållande med flera ord. I)et finns dock en starkare analytisk
tendens i meänkieli än t.ex. i finskan. 1 stället Rr uttryck av typen
öy(/('p'å bordet', med ordstammen pör'Y ('bord'), fiiljd av kasussuflixet -IYY
använder meänkieli ofta uttryck med efterställd
preposition (sk. postpositioll): pi½i fl/a. 'på bordet' (egentligen 'bordets på'; postpositionen p/'på' styr genitiv, som i singularis markeras med -n: p/J)' + fl > fl)''n 'bordets').
1 likhet med svenskan och finskan är verbets böjningskategoner ft'ra till antalet: person, tempus, modus och aktiv/passiv.
Tenipussysternet består av de två enkla tempusen presens och
preteritum, och de två sammansatta, perfektum och pluskvamperfekturn. Framtid uttrycks antingen med presens kombinerat
med tidsadverb (ibland framgår betydelsen av framtid också av
sammanhanget) eller med perifrastiska konstruktioner av typen
"komma att göra något" (fn/la tekehmY'Yn fotaki), "ämna göra
något" (aikoa tehhj'oiuki).
Av modusen förekommer indikativ, konditionalis och imperativ, medan potentialis knappast alls används. Det ersätts ofta 'av
konstruktioner med verbet taftaa 'tcrde, lär', t.ex. h»i taftaa
te/iii/isen 'han lär göra detta
Frågor bildas med hjälp av frågeord eller frågepartikeln -kofk/'
mene 'gå' + 2:2 pers. sg. + -kö= nienetkö?, 'ska du gå?', osta 'köpa'
+ 2:a pers. sg. + -ko = as/afRo? 'ska du köpa?'
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Ordfbrråd
Meänkielis ordf'örråd består av dels gamla finska arvord, inklusive gamla svenska lån (t.ex. hantuuki'handduk', kafflhi'gaffel', kretta 'grädde', talterikki ' tallrik', titma 'timme', kartitni 'gardin'), dels
nya svenska låneord och översättningslån (t.ex. fiyysi 'frys', biili
'bil', semesti - semesteri 'semester', sl/'pz 'släpvagn', nYkink, 'räkning', matte 'matematik', mntnrzsaha ' motorsåg', paatiknone 'badhus, badrum').
Inflödet av nya svenska lånord har ökat betydligt från och
med de flrsta decennierna av 1900-talet. Tornedalingen Ragnar
Lassinantti, som under 1970- och 1980-talet var landshövding i
Norrbottens län, daterade starten för detta ökade inflöde på £61jande sätt: "Den historiska språkgränsen i Tornedalen går mellan
cykeln och bilen." För cykel används i meänkieli samma ord som
i finskan, polkupyörY (polku- 'tramp-', py&Y'hjul'), medan man för
bil använder det från svenskan inlånade bli!,:
För ortnam används oftast i meänkieli inre lokalkasus, även
om ortnamnet innehåller ett naturbetecknande element. Inessivformen Ohtairnj'lrvesnY 'i Ohtanajärvi' kan således beteckna både
byn med detta namn eller själva sjön, vid vilken byn ligger: Oh!anajårvessY oon pa1jon kaiaa 'det finns mycket fisk i Ohtanajärvi/sjön/' (paljm 'ycket',
m
kala 'fisk' i partitivformen kallaa; partitiv används efter ord som anger mängd).
För orterna Kalix och Morjärv används i meänkieli de gamla
formerna, Kaimis och MorajYrvi, liksom för Umeå, Luleå och
Piteå: Unmaja, Liinlaja och P,,t,'z (Piitirnessö 'i Piteå').

Ordbildning
Ord bildas som i finskan med hjälp av ett rikhaltigt förråd av
avledningsändelser och genom sammansättningar. Lånord
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anpassas oftast till höjningssysteinet med hjälp av ett tillägg av
sv. analys > analiysi Tidigare användes bl.a. -ii på lik-nande sätt:

sv. /iaga > ,flaku. Inlänade verb anpassas till systemet huvudsakligen som s.k. kontraherade verb mcd infinitivformer på jindelsen
-ata/-öM sv. lansera > lanseerata, sv. bygga > hykötö Båda dessa
metoder används också i finska, men de är betydligt mera dominerande som metod i meänkieli; jfr sv. analysera> nieiiiikicli analyseerata, fl. analysoida.

Syn tax
Den analytiska tendensen i meänkieli slår igenom också i satsbildningen. Finskan har en opersonlig måste-konstruktion, som i
mcänkieli (liksoiii i estniskan) är personlig på samma sätt som
den motsvarande svenska konstruktionen. jämför:
sv.: Jag i,iåste k/a den hör n

(1

gramma//ken

fl.: Mmun iöytjy ostaa töinö uusi k/e/ioppi (m/'iun = genitiv av
mi»//'jag', ftytyy 'måste' i 3:e pers. sg., ostaa 'köpa', objekiet tömö
uusi k/el/oppi står i ack. II = morfblogisk nominativ; betydelsen
ung. 'mig ankommer det att köpa den nya grammatiken')
meänkieli: il/lie höyn ostaa h»ni unen gramatizkin (mie 'jag',
h-/yn 'måste' i i:a pers. sg., ostaa 'köpa'; objektet töm/in nuen graiiia/iikm i ack. 1 = morfologmsk genitiv)
Andra exempel på att meänkieli är mer analytisk där finskan
är syntetisk:
klaarata 1/te//så 'klara sig (själv)' (fl. på>jåtå)
yksi mmii ln/es 'en ung man' (fl. i,iion ni/es)
Iika sö/ j'/ö banaanin ' Pojken åt upp bananen' (fl. Po/ka

SÖ/

hanaanin)
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1 det sista exemplet ovan räcker ackusativmarkeringen -n i finskan flir att uttrycka resultatet (att bananen blir uppäten), medan
meänkieli dessutom markerar med partikeln ylös 'upp'.
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Samiska
1\IIKAEL SVONNI

Samiska är egentligen inte enbart ett språk utan flera olika.
Man kan åtminstone tala om tre olika samiska språk: sydsarniska, centralsamiska och östsamiska. Därutöver kan man
dela in samiska språk i ett antal dialekter. Sydsamiska dialekter
är svdsamiska och umesamiska; centralsainiska dialekter är
areplogssamiska, lulesainiska och nordsamiska; och östsamiska dialekter är enaresamiska, skoltsamiska/notozerosamiska,
kildinsamiska och tersainiska. Gränserna mellan de olika varieteternaär inte skarpa, utan de fSriindras successivt. Skillnaderna mellan olika varieteter som ligger längre från varandra är
dock betydande.
De samiska språken talas eller talades traditionellt i R1jande
områden: sydsaniiska i Västerbotten och Jämtland och rnotsvarande områden i Norge, urnesamiska i norra Västerbotten, arjeplogssamiska i Arjeplog, lulesainiska i Jokkmokk och Gällivare
och kring Tysfjord i Norge, nordsanuska i Sverige, Norge och
Finland princip frän Gällivare i söder till Utsjoki Finland i norr,
enaresamiska i området kring Enare träsk, skoitsamiska/notozerosamiska nordost och öster om Enareträsk och kildin- och
tcrsamiska på Kolahalvön.
De samiska språken är finsk-ugriska språk och närmast besläktade med de östersjöFinska språken, dvs, finska, estniska m.fl.
Enligt vissa teorier antar man att samiskan och (le östersjöflnska
språken går tillbaka på ett gemensamt urspråk, tidig urfinsksamiska, ur vilket utvecklades ursainiska och den sena urfinskan
ca i000 f. Kr. eller något tidigare. De nuvarande saniiska huvuddialekterna frinodas enligt dessa teorier ha utvecklats med bör-
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jan omkring 800 e.Kr. Enligt nya teorier har sydsamiskan skilts
från de övriga samiska språken långt tidigare och kan till och
med ha sitt ursprung i en sydlig invandring till Skandinavien för
flera tusen år sedan. Ett bevis för detta skulle stamkonsonanternas stadievxling vara (se nedan), eftersom den saknas helt och
hållet i sydsamiskan men finns i övriga samiska språk och också
i de östersjöfinska språken.

Antal talare
Det finns uppskattningsvis ca 6o 000 samer i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Av dessa talar ca 20 000 personer något
samiskt språk, varav ca 80-85 % talar nordsamiska. 1 Sverige finns
bedömningar om att det finns ca 6 000 personer som talar nordsamiska, och drygt 500 personer som talar lulesamiska och lika
många som talar sydsamiska.

Skriftspråk
Det finns inte något enhetligt skrivsiitt för samtliga samiska
språk, utan olika ortografier för sex varieteter: sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska och kildinsamiska (det sistniinnda med kyrilliskt alfabet). 1 Sverige och
Norge har det funnits ett gemensamt nordsamiskt skriftspråk
sedan 1950-talet, men under 1970-talet utvecklade den sarniska
språknmnden ett gemensamt nordsamiskt skriftspråk för Sverige, Norge och Finland, och det togs i bruk 1979. Sedan 1978
finns en gemensam sydsamisk ortografi och sedan 1983 ett skriftspråk för lulesamiskan.
1 det nordsamiska skriftspråket finns följande tecken som inte
finns i det svenska skriftspråket: å, , d, rj, 9, t, i. Bokstäverna
och betecknar tj-tjud, bokstäverna d och t betecknar tonande
respektive tonlöst läspljud, i betecknar ett ng-ljud och bokstaven
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ett sj-ljud. l)essutom används c och z fr ljudet /t + s/, där c
står i början av ord och z mellan vokaler.

Stamkonsonant och stadieväxling
1 lule- och nordsamiska (och till en viss grad även i umesamiska)
liksom i alla övriga sainiska språk f'drutom sydsamiskan Rirekommer stadieväxling av konsonanteii/ konsonanterna mellan
en tryckstark och en tiycksvag stavelse. Denna konsonant eller
dessa konsonanter benämns stamkonsonant. En stainkonsonant
firändras antingen i kvantitativt eller kvalitativt hänseende (eller
både och) vid böjning eller avledning. En stamkonsonant kan stå
i stark- eller svagstadium. Vid kvantitativ stadieväxling kan konsonantcn flirlängas, t.ex. 7, mi i inom monm'ägg', och vid kvalitativ stadieväxling kan stamkonsonanten växla mellan tonande
och tonlös konsonant, t.ex. bin pm i biebm,i bfepmii 'mat'. En
kombination av längd och kvalitet sker t.ex. mellan pm ni i ord
som sfpmi s'f,nf 'sarne'.

Omljud
1 samtliga samiska dialekter förekorruner omljuci. 1 nordsamiskan
innebär det att en diftong i tiyckstark stavelse blir enkelvokal, då
den efterföljande trycksvaga stavelsen har en kort vokal, t.ex. ea
> e i t.ex. gessot 'bli dragen' som är bildat av geassit 'dra'.

Ordböjning
Suhsta,itiv och andra noinen böjs i kasus och numerus. 1 sanhiskan finns inte bestilind och obestiiind form och inte heller obestäind artikel. Ordet /e//i-i kan betyda 'ett språk' eller 'språket'
beroende på kontexten. 1 nordsamiskan finns nu sju kasus: norninativ, genitiv, ackusativ, lokativ, illativ, komitativ och essiv. De tre
förstnämnda har framförallt syntaktiska funktioner: nominativ
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som subjekt och predikativ, genitiv som attribut och ackusativ
som objekt. Genitiv och ackusativ har samma form. Kasus lokativ anger dels befintlighet, dels rörelse från en plats och illativ
anger rörelse till en plats. Med komitativ anges instrument eller
relationer med betydelsen 'med' eller 'tillsammans med' någon.
Essiv anger relationen 'såsom' någon eller något. Av tabellen
nedan framgår böjningsformerna av ordet oabbcf 'syster'.
SINGULARIS PLURAlIS

nominativ:
genitiv:
ackusativ:
illativ:
lokativ:
komitativ:
essiv:

oabbd
oappt'it
oajki
oapp6id
oappd
oapp6id
oabbdi
oappålde
oappis
oappJin
oappL'iin
oappt'fiwin
oabbdn

Personliga pronomen har till skillnad från andra pronomen och
nomen också särskilda dualisformer, t.ex. moai'vi två', medan mii
betyder 'vi (fler än två)'. 1 stället flir att använda genitivformen av
ett personlig pronomen fr ett substantiv kan man använda särskilda ändelser som fogas till substantivet.
De finita verbformerna böjs i samiskan efter tempus, person,
numerus och modus - jämfir med svenskan som bara böjer i
tempus. Det kan noteras att samiskan även här har en speciell
numerusform för två personer, dualis. Tempusformerna kan vara
enkla eller sammansatta. De enkla tempusformerna är presens,
t,ex. (moii) boran 'jag äter' och preteritum, t.ex. (mon) borren jag åt'.
De sammansatta tempusformerna - som bildas med hjälpverbet
leal - är perfekt, t.ex. (mot,) lean borra,, 'jag har ätit' och pluskvamperfekt, t.ex. (moi,) ledjen borran 'jag hade ätit'.
Samiskan har fyra modus som anger talarens inställning till det
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sagda: indikativ, som anger att det sagda ska uppfiittas som verkligt: imperativ, som anger att det sagda ska uppfhttas som en
befhllning (eller önskan); konditionalis, som anger att det sagda
(ofta) inte har hänt eller skett, men som skulle kunna hända om
vissa villkor skulle vara uppMlda, samt potentialis, som anger att
något är osäkert eller tvivelaktigt. Samtliga modusfhrmer har
olika böjningsformer, t.ex. ,non bomi» 'jag skulle äta' (konditionalis).

Syntaktiska mönster
Man brukar säga att samiskan har en rätt så fri ordftiljd, men det
är en sanning med moditkation. I)en grundläggande ordföljden
är SVO, dvs. subjektet kommer före det finita verbet och ohjekfet sist, t.ex. mii,mJ borrJ hiepmu 'barnet äter mat'. Används en
annan ordf?iljd, så får man lite olika betydelser beroende på vad
som framhävs. 1 nordsamiska konstrueras satser av typen "att ha
någonting" med verbet för vaia, dvs, leal och med den som äger
något i kasus lokativ. Satsen "jag har en bil" blir på nordsamiska
inits lea h,ila, ordagrant "hos mig är en bil". 1 samiskan uttrycks
alltså detta som en existeiitialkonstruktion, där det ägda är subjekt och ägaren är adverbial. 1 nordamiskan konstruerar man
Ilegering med ett särskilt verb, det sk. negeringsverbet (i), som
böjs efter person, t.ex. 1/201/ i?//llga g([/e 'jag dricker inte kaffe'. Frågor konstrueras framför allt på två sätt, antingen med frågeord
eller med frågcpartikeln -o.
Frågepartikcln fogas till verbet vid en neutral fråga, t.ex. Boah
5011 ii/tt,»? 'Kotniner han i morgon?' Man kan också foga frågepartikeln efter ett annat ord som man vill framhäva, t.ex. Ihrtingo son hoahta? 'Är det i morgon han kommer?' eller So;igo ii/tt,»
hoa/ita? 'Är det han som kommer i morgon?'
Passiv konstrueras i nordsamiska med avledda verb. Av oas/it
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'köpa' bildar man exempelvis det passiva verbet ostojuvvot 'köpas'.
1 passiva satser kan man överhuvudtaget inte ange vem som är
agent, d.v.s. vem som står RSr handlingen, som man kan i svenska: "huset köptes av mannen".

Ordbildning och ordfirråd
Nordsamiska har flera verb- och nomenavledningar. En produktiv avledningsändelse är kausativ, som anger att man fir någon
att göra något. Av verbet vuodjat 'simma' kan man bilda verbet
vuojahit 'f någon att simma'. Ändelser finns också fr att ange att
någonting görs snabbt, t.ex. éuolastil 'hastigt hugga', görs lite
borastit 'äta lite', eller görs länge, t.ex. uozgadit 'åka skidor länge
och väl' Det finns också många produktiva nomenavledningar,
t.ex. diminutivändelsen -, som således anger att någonting är
litet; av t.ex. mjnnd 'barn' kan man bilda mJna 'det lilla barnet'. 1
ett standardverk som Konrad Nielsens Lappisk ordbok som började utges 1926 finns ca 40 000 uppslagsord, och ordboken innehåller en stor del av det traditionella samiska ordf'örrådet. Även
ett stort antal ord är gemensamma mr de samiska språken, finns
det betydande variation i ordfcSrrådet mellan de olika samiska
språken. Under de senaste decennierna har flera tusen nya ord
kommit in i de samiska språken både genom inlån och nybildningar, frammr allt gäller detta nordsamiskan, t.ex. dihtor 'dator',
gftjerddju bibliotek', ,i,st/tuhtta 'institut'. Enligt bedömningar rör
det sig om tiotusentals nya ord i det nordsamiska språket.
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Romani
KARL FRAURU D

Roinernas språk, roinam c/u/ eller enbart romaii eller romanes, är
ett språk utan egen nation. 1 alla länder där det talas är det ett
niinoritetsspråk. Men det betyder inte att det är ett obetydligt
eller RSga spritt språk. Roniani uppskattas totalt ha fler talare än
svenska, kanske mer än det dubbla. Dessutom är romani ett i
högsta grad transnationellt språk, som talas i många länder och
fungerar som kommunikationsspråk över nationsgränserna.
En persoii som behärskar någon varietet av romani har ffrutsättningar att kommunicera med roinanitalare över hela världen,
om än med skiftande svårighetsgrad. Beroende på intresse för
språk och på hur mycket kontakt man har haft med talare av
andra slag av romani, varierar naturligtvis f3rmågan att komniunicera över varietetsgränserua - på samma sätt som svensktalande i olika grad Rrstår andra svenska dialekter än den egna eller
norska och danska. Många ronier i Sverige har dock släkt och
vänner i andra länder och andra internationella kontakter med
romer som talar olika varieteter. Sådana erfarenheter ger möjlighet att utveckla en öppen attityd till språklig variation och en farmåga till kommunikation över språkliga gränser. Personer uppväxla i en mer enspråkig miljö har mycket att lära av det. De flesta roller är också två- eller flerspråkiga, vilket har att göra med
romanis ställning som mninoiitetsspråk och att många roiner förflyttat sig mellan olika länder och har haft kontakter mccl andra
fi)lk och språk.
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Ursprung och varieteter
Romani tillhör den indiska grenen av de indoiranska språken och
är alltså liksom svenska ett indoeuropeiskt språk. Mycket av
grammatiken är välbekant för den som känner till europeiska
språk. Släktskapet med såväl det klassiska kulturspråket sanskrit
som dagens hindi och andra indiska språk avspeglas särskilt tydligt i basordfirrådet, d.v.s. det grundläggande och ursprungliga
ordfirrådet för vardagliga ting. Där är lånord minst vanliga och
det brukar därför användas för att påvisa släktskap mellan språk.
Ibland används begreppet romani i en vidare betydelse än i
denna artikel och omfattar då även två besläktade grupper indoariska språk, domari (syi'k eller aszitisk romani) och lomavren
(armensk romani).
Romani har genom seklerna kommit att uppdelas i ca 6o varieteter, vilket bl.a. avspeglar olika romska gruppers omfattande
kontakter med skilda folk och språk under en historia i 000 års
migration och bosättning i olika länder. Enligt en vanlig klassificering uppdelas olika formerna av romani i va/akika och ickevalak,'ka beroende på talarnas och därmed varieteternas historia
efter flyttningen från Indien till Balkan över bl.a. Persien och
Mindre Asien. De icke-valakiska varieteterna är de vars
ursprungliga talare fortsatte över Balkan och resten av Europa
redan på 1300-1400-talet i vad som kallats "den första europeiska
diasporan". Hit hör bl.a. balkanska varieteter som ar/i och bzigttrfl; iberiska som cal6 och en central—nordlig grupp med t.ex. slovakik romani; sz»to, ang/o-romarn finsk romani (kaale) och svensk
och norsk romani Bland de senare kan man urskilja en grupp som
språkstrukturellt skiljer sig mycket från annan romani. Ordförrådet, särskilt basordförrådet, är liksom i andra varieteter ursprungligt romskt, medan uttal och grammatik helt eller delvis är hämtat från omgivande majoritetsspråk, t.ex. engelska i angloromani
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och svenska i svensk romani. I)essa former av romani kan dirfor
betecknas som sanmum/la/ade, medan de med mer ursprunglig
språkstruktur brukar kallas konsen'aih'a. De valakiska varieteterna utvecklades bland de grupper av romer som levde kvar i \ilakiet och Moldova i 5w år, innan delar av (lem furst vid mitten av
1800-talet begav sig mot Central- och Visteuropa i"den andra
europeiska diasporan". Hit hör t.ex. de stora varieteterna ke/derash
och /07.027 samt 1j111'(1)7.
SåviI bland talare som forskare går åsikterna ibland isir infor
frågorna om man bör betrakta de roniska varieteterna som dialekter eller skilda språk samt om de sammanfliitade varieteterna
skall riknas som romska varieteter eller ej. Svaren beror på vilka
kriterier man tilPini par för vad som utgör en dialekt saint på analysen av (le sammantliitade varieteternas historia. Klart är i alla
fall att det finns ett tydligt historiskt shiktskap mellan alla hir
nininda former av roniani, och att majoriteten av talare av såvil
konservativa som sammanfliltade va rieteter identifierar sig som
roiner med ett gemensamt sprak, romani.

I'.ornan i tal are
I)e flesta romanitalarna lever i Europa, men det finns också betydande grupper av romer i Syd- och Nordamerika saint mindre
grupper i bl.a. Australien och Sydafrika. Antalet romer har uppskattats till mellan io och 20 miljoner. Av flera skill är det svårt
att herikna såvil antalet romer som romanitalande. 1 likhet med
många andra minoriteter fir romnerna fortfiirande ofta en stigmatiserad grupp som har varit utsatt for olika former av förtryck
fl-ån majoritetssanihiillena. Detta gör att man måste rikna med
ett stort mörkertal iven i de fall dir statistiska uppgifter foreligger, dvs, från (le hinder som till skillnad från Sverige registrerar
etnisk och språklig tillhörighet.
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Dessutom skiljer sig beräkningarna beroende på vilka som
räknas med. Ofta utesluts de grupper som i bl.a. England kallas
travellers och som i Sverige kallar sig de resande eller resandefolket
(och som tidigare, tillsammans med andra kringresande, har kallats "tattare", en benämning som de flesta resande uppfattar
mycket negativt och som därför inte bör användas). Inte alla,
men många travellers och resande identifierar sig som romer och
menar sig härstamma från de rorner som kom till norra Europa
på 1500-talet. Språkligt sett avspeglas som nämnts sambandet
mellan sammanflätade varieteter som de resandes rommani eller
råmmani (här kallat svensk romani) och de konservativa varietetema av romani mycket tydligt i det gemensamma basordförrådet.
Vidare förutsätter beräkningar av antalet talare att frågan om att
tala ett språk kan beskrivas i termer av antingen-eller. Men språklig och kommunikativ kompetens är mycket mer komplex - och
intressant - än så. Även en mer begränsad kunskap i ett språk kan
öppna vägar för kommunikation eller ha en viktig symbolisk flinktion och därmed identifiera en person som talare av språket.
1 Sverige talas romani sedan minst 500 år. De första historiska
beläggen från år 1512 nämner ett folk "som fara omkring ifrå thet
ena landet til thet andra, them man kallar Tatare". Dessa tidiga
romska invandrares språk lever i dag kvar som svensk romaizi och
finsk romani - naturligtvis i förändrad form efter 500 års kontakt
med svenska och finska. Därefter har nya grupper av romer, med
skiftande historia och språklig bakgrund, kommit hit i olika tidsskeden.
Från senare delen av r800-talet och en bit in på 1900-talet
anlände grupper som talade de valakiska varieteterna ke/derash,
lovari och tjurari Bland dem fanns Johan Dimitri Taikon, som
senare medverkade till den första omfattande beskrivningen av
kelderash - en klassiker i romanilitteraturen.
40

SVERIGES OFFICIELLA MINORITETSSPRÄK

När passtvånget mellan de nordiska länderna upphörde 1954,
öppnades åter möjligheten att resa mellan Finland och Sverige
fr de romer som mer än ett sekel tidigare avskiljts i den östra
riksdelen och som nu talade /7»sk romani: Under 1960- och 1970talet kom romer från olika länder på kontinenten till Sverige. De
talade valakiska varieteter med rötter i Frankrike, Spanien, Polen,
Ryssland, Bulgarien och Jugoslavien.
Den senaste invandringen av romer har skett under 1980- och
1990-talen som cii f?iljd av Balkankrigen. Den har medf5rt såväl
ett rikt tillskott av nya varieteter som en fl5rstärkning av tidigare
talade varieteter, bl.a. ar/z biigwff och sinto samt de valakiska varieteterna ke/a'erash, iovar4 tjurari machvano och gzirbet. Beriikn ingar gjorda av romernas egna organisationer uppskattar i dag antalet romanitalare i Sverige till minst 15 000-20 000.

Orciförråd och språkstruktur
Det som sägs nedan om språkets ordf6rråd och struktur gäller
huvudsakligen (le konservativa varieteterna av romani, men i
vissa fall även de sammanflätade. l)agens romska varieteter är
naturligt nog starkt präglade av de olika inajoritetsspråk som har
omgivit dess talare genom historien. Detta gäller framför allt
foriologin och syntaxen och delar av ordförrådet, medan morfologin påverkats i mindre grad.
Alla romska varieteter delar ett gemensamt ordkSrråd omfattande ungeffir 700 indiska, 70 irauska, 40 armeniska och kanske
230 grekiska samt några georgiska ordstammar. Utöver de tidiga
lånen från bl.a. grekiska, har olika varieteter i olika omfattning
upptagit lånord från omgivande språk som rumänska (särskilt
mycket i de valakiska varieteterna), turkiska och olika slaviska
språk, samt andra europeiska språk som ungerska, tyska och
franska och, längre norrut, de skandinaviska språken och finska.

SV}RI(ES OFFICIElLA MINI)slIILrssFRÄg

41

Omvänt har också majoritetsspråken lånat ord från romani; i
svenska t.ex.jycke, tj/ och v,chan.
De flesta konservativa varieteterna har ett likartat fonologiskt
system, d.v.s. ljudsystem, bI.a. med ungeflir samma uppsättning
vokaler och konsonanter, samt med betoning på stammens sista
stavelse, särskilt i det äldsta ordfiirrådet. Vokalerna är vanligen
fem: a, e, 1, o, u.
Konsonanterna är i stort desamma som i många europeiska
språk. Utmärkande är den betydelseskiljande distinktionen mellan icke-aspirerade klusiler, k, p, t, och aspirerade, k', p', t' (d.v.s.
i det senare fallet ingår en lätt utandning i uttalet). 1 skrift återges
de senare ofta med klusil plus h,jfr t.ex. kande/'lyssnar' - khana'el
'stinker' (tredje person singular). De flesta varieteterna har också
en något rikare uppsättning av frikativor (ungeflir s- och sje-ljud)
och affrikator (konsonanter som fir en svensk låter som om de
inleddes med d- eller t-ljud) än svenska. Man har både tonlöst
och tonande sje-ljud, som i allmänhet skrivs , respektive , saint
en velar frikativa (ett sje-ljud som uttalas långt bak i munhålan),
i skrift x eller 1,. Flera varieteter, t.ex. kelderash, skiljer mellan
vanligt tremulant r och uvulart (liknande r-ljudet i franska), vilket
skrivs med , eller ir, t.ex. i ordet ?vm/ibrn/rrom 'romsk man,
rom' Palatalisering av n och 1 flirekommer t.ex. i lovar, och kan
i skrift anges med ett särskilt diakritiskt tecken ellerj t.ex. 1' eller
Morfologin eller ordböjningen präglas framfiir allt av internt
motiverad språkförändring, d.v.s. sådana flirändringar som sker i
alla språk oberoende av kontakter med andra språk. Man finner
en kombination av ursprungliga rika böjningsmönster och senare utvecklade ändelsesystem (liksom i andra moderna indoariska
och indoiranska språk), samt en ännu senare tendens att ersätta
böjning och ändelser med fria småord som t.ex. prepositioner
(liksom i flera andra indoeuropeiska språk). Romani har två
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genus, maskulinurn och femininurn, vilka bl.a. avspeglar Sig SOm
-o respektive -/i nominativ singular och i många substantivstammar, t.ex. raklo 'pojke' - inkli 'flicka'. Samma iindelser finns i
nominativ singular flir attributiva adjektiv, t.ex. till det kminina
ordet fiSr språk/tunga: roma/ii -/nh 'romskt språk, romani'. Attrihutiva adjektiv kongruerar med sitt huvudord i genus, numerus
och kasus (oftast endast med kontrast mellan nominativ och alla
andra kasus): haro rom 'stor/betydande romsk man', han romn
'stor/betydande romsk kvinna', hare roma 'stora/betydande
ronier'. Roinani har två numerus; plural bildas med ändelsen -a
eller -e i nominativ till den singulara grundfi)rmen, t.ex. iv/fl
'romsk man, rom' - roma 'romska män, roiner'. Antalet kasus
varierar i de olika varieteterna från två upp till åtta; i flera varieteter har vissa kasus ersatts av prepositioncr. Från grekiska har
iomani lånat bestämda artiklar med olika genus- och kasusfi)rmer, i nominativ o respektive e: o rom 'den romska mannen,
romen', e ,vmni 'den romska kvinnan'.
Verben böjs efter person, teinpus och aspekt (som bl.a. skiljer
en avgränsad händelse från ett längre flirlopp). Personböjningen
anger subjektets person och numerus, och subjektet kan ofta utelämnas. Preteritum bildas genom ett infix (-d, -1, -4 -n) följt av en
särskild uppsättning personändelser, jfr sim-av 'jag lyssnar' (1-0/1? 'jag lyssnade/har lyssnat', medan imperfiktiv aspekt (längre fi5rlopp) markeras genom tillägg av en ändelse (-as) som ovanligt nog kommer efter personändelsen, t.ex. .im-av-a,r 'jag (höll på
och) lyssnade'. 1 de flesta varieteter saknar verhen någon egentlig
infinitivform, vilket är ett exempel på de många s.k. balkanismerna i romani.
Svntaktiskt liknar romani i mycket andra indoeuropeiska
språk. Den grundläggande ordfNjden beskrivs ibland som subjekt-verb--objekt, men ordf'öljdeu är oftast relativt fri och strukturen verb-subjekt-objekt är också vanlig. Här skiljer sig också variSVERIGES OFFI(II-IIA SIINORIIETSSI'RÅK
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eteterna beroende på inflytande från omgivande språk. Komplexa meningar byggs nästan uteslutande upp av satser som har
ett tempusböjt verb och som firenas av obundna konjunktioner
och subjunktioner; satsfrkortningsliknande konstruktioner är
alltså sällsynta. 1 nominalfrasen firegår adjektivattribut och
demonstrativer i allmänhet huvudordet (d.v.s. substantivet), liksom (alltid) artiklar, genitivattribut och räkneord.

Skriftspråk och standardisering
1 fråga om skriftspråk skiljer sig ofta generationer av talare.
Romani har traditionellt varit ett muntligt språk. En del äldre
menar att det så bör f5rbli, eftersom skrift är något som kommer
utifrån (och som tvåspråkiga kan romerna ändå ha tillgång till
andra skriftspråk). Till de första användningarna av romsk skrift,
från mitten av i800-talet, hör också översättningar av delar av
Bibeln. Därefter har dock allt fler skrifter getts ut, så småningom
också av romska f6rfattare och organisationer. Särskilt under det
senaste decenniet har antalet publikationer ökat i snabb takt samtidigt som unga romer i dag skapar hemsidor och kommunicerar
via e-post och chat. Här har skriftspråket både en praktisk funktion som transnationellt språk och en symbolisk som uttryck för
den romska gemenskapen.
Standardiseringssträvanden ser olika ut i olika länder. Ibland är
de mer styrda, och ett visst system föreskrivs uppifrån av en
expertgrupp. Ibland är de mindre styrda, större variation accepteras, olika alternativ kan provas fram av användarna själva och
utrymme lämnas för skilda konventioner för de olika varieteter
som talas i ett land. Ordet för språk kan då t.ex. uppträda i följande olika former beroende på varietet och val av ortografi: ch,»,
chib, il', zb, tsfrnb och tjibb. Gemensamt är att man använt sig av
det lokala majoritetsspråkets kyrilliska eller latinska alfabet,
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ibland något modifierad form. Två varieteter som har anvints
som bas i vissa standardiseringssträvanden är kelderash, med
tilkigg från andra valakiska varieteter, och arli, med tillägg från
geografiskt närliggande varieteter.

SVIRIGES OFFICIELLA MINORITETSSERAK

45

jiddisch
SUSANNE SZNAJDERMAN-RYTZ

Jiddisch har sitt ursprung i Europa och har ftrekommit i Sverige
sedan 1600-talet; mer kontinuerligt har det talats sedan slutet av
1700-talet då de flirsta judiska församlingarna i Sverige grundades. jiddisch är ett germanskt språk; det anses vara närmast
besläktat med medelhögtyska, som det ändå skiljer sig språkligt
från.
För judarna i Europa var jiddisch under mer än tusen år vardagsspråket, medan hebreiskan var reserverad flir det religiösa
livet. Ett stort antal hebreiska och arameiska ord och uttryck
utgör en central del i jiddisch, ett språkligt arv från tiden fire
judarnas bosättning på den europeiska kontinenten. 1 hög grad är
dessa ord och uttryck förknippade med företeelser som har sitt
ursprung i de gamla hebreiska texterna eller har anknytning till
det religiöst ceremoniella. Religiösa texter bibehålls av tradition
på hebreiska och brukas tillsammans med det språk som
umgängesspråket. Det har medfört att hebreiska och jiddisch
nyttjats sida vid sida och blandats.
För kvinnorna har jiddisch också varit det religiösa språket.
Speciella bönböcker skrevs på jiddisch, där intimiteten med vår
herre var påtaglig och innerlig. På jiddisch finns en stor litterär
produktion i författare med högst varierande bakgrund. Bäst
känd i Sverige är Nobeipristagaren Isaac B. Singer.
Det exakta antalet jiddischtalare Sverige i dag är svårt att skatta.
Den judiska befolkningen i Sverige är av hävd flerspråkig. Bland ca
20 000 - 25 000 judar kan ungefhr 4 000 ha en genuin eller praktiserbar språkifirdighet ijiddisch. Andra skulle säga att de förstår jiddisch men inte själva talar språket. Ytterligare några känner sarnhö46
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righet med språket och nyttjar enstaka ord eller uttryck flr att
bekräfta sin grupptillhörighet. Alla grader och schatteringar finns.
Språket används oftast inom familjen, bland släkt och vänner och i
samband med flirenings- och kulturaktiviteter.
Judarna i Sverige har till största del sitt ursprung i den tyska
och östeuropeiska tradition där jiddisch och jiddischkulturen
utvecklades och blomstrade. 1 vissa kvarter j)å Söder i Stockholm, i kvarteren kring Stampgatau i Göteborg och i stadsdelen
Nöden i Lund fanns i början på i9oo-talet mer täta jiddischmiljöcr. Här nyttjades jiddisch som ett lingua francis grannar enielIan i vardag och helg, men också För att ta emot impulser och
nyheter från Europa och den övriga världen. För många var jiddisch det enda skriftspråk de behärskade.

Ursprung och släktskap
Språkvetare har funnit det problematiskt att reda ut jiddischs
släktskapsfSrhållanden. Vissa forskare hävdar att den germ anska
strukturen är en senare del av språkets utveckling och att dess
egentliga ursprung är äldre och slaviskt. Följande antaganden är
dock de vanligaste:
Språkets vagga stod i Rhenlandet, där den tidigaste formen av
jiddsch växte fram från 9oo.talet till 1200-talet. Dess grundläggande struktur sammanfaller till stora delar med medelhögtyskan s.
jiddisch uppstod och utvecklades i en blomstrande kultur där
dcjudiska frsamlingarna till: verka och utvecklas i stor självständigiset. Språket är fast knutet till den judiska ashkenasiska
befilkningen i Europa, d.v.s. de judar soni levde i tysktalande
områden. l)e sefhrdiska judarna, med ursprung i Spanien, hade
egna traditioner och andra språk, exempelvis ladino, också kallat
ju deospanska.
SVERIGES OF FRI El,! A rllN0RlTETSSPRÅK
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Mellan 1250 och 1500 flrändrades jiddisch gradvis, och tillskott av uttryck från franskan och italienskan blir klart skönjbara.
Under samma tid kom de jiddischtalande i kontakt med folkgrupper längre österut, och från Centraleuropa förflyttas språkets
centrum österut. Vi får en äldre västjiddisch och yngre östjiddisch.
Mot slutet av 1600-talet kan man finna att språket spridit sig
via migration till största delen av Europa. Den språkliga gränsen
sträckte sig från norra Italien i söder till den skandinaviska halvön i norr, från Holland och Frankrike i väst till Karpaterna i Ryssland i öst. Under i800-talets stora folkfbrflyttningar fliljde jiddisch sina talare till Storbritannien, Nordamerika, Palestina,
Latinamerika och Australien. Sin starkaste ställning hade jiddisch
i Östeuropa från senmedeltiden fram till 1939.
Västjiddisch dog i det närmaste ut i Västeuropa mot slutet av
1700-talet. 1 mitten av i800-talet kom östjiddisch till denna del av
Europa med en ny våg judiska immigranter. Oavsett talarnas
sociala och ekonomiska ställning var språket den gemenskap där
Europas judar formade ett specifikt språk- och kulturhägn flirbi
de gränser som markerades av nationer och kunga- eller furstendömen. Därmed kan det betraktas som ett icke-territoriellt språk.
Strax före andra världskriget hade språket cirka 12 miljoner
talare. Till följd av flirintelsen mer än halverades antalet talare
mellan 1939 och 1945. För språket blev det ödeläggande. De som
överlevde förintelsen och de som undkom de östeuropeiska judeförf'öljelserna, kunde inte återskapa de samhällen och livsmiljöer
där jiddisch hade haft sin givna hemvist och funktion. Andra
världskriget förändrade språkets förutsättningar i grunden, och
de följande regimerna i Östeuropa och Sovjetunionen förbjöd jiddisch.
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Ett sammansatt språk
Med en gcrmansk språkstam, ett ordf'örråd med slaviska och
huvuddelen tyska ordstarnmar, med stor andel hebreiska och
arameiska ord, berikat med ett stort antal ord från romanska
språk, och i modern tid engelska ord i den anglosaxiska delen av
världen, kan iddisch tyckas vara ett typiskt blandspråk. Men det
innehåller också ett antal komplexa satstyper som är mycket
ovanliga f'ör blandspråk. Det är alltså svårt att kategorisera språket.
Ordf'örrådct visar tydliga spår av folkets vandringar: ord som
vet/en 'tala', gas 'gata' och haynt ' (lag' är påverkade av österrikiska dialekter, medan shver 'svärfar' snarare härstammar från
schweizcrtyska. 1 vissa språkområden kan tvärtom det allmänna
språkbruket uppvisa elemneiit av jiddisch och en inlåning som
härrör från den jiddischtalande minoriteten. 1 dag är det mest
påtagligt i modern amerikansk engelska, med ord som schnoirer
'snyltare', chutzpah 'fräckhet, framfusighet' eller sclimock 'klantskalle' - dessa pddischismer sprids nu intressant nog tillbaka till
Europa.
Ji(ldisch har dock tre grundläggande komponenter. Det germanska inslaget är lätt att iaktta på alla nivåer i språket, men vissa
med tyskan gemensamma drag har gått förlorade. För en jiddischtalare upplevs tyskan som bekant och f'örståclig. Dock brukar den motsatta riktningen inte vara lika enkel.
Det hebreiska och arameiska ursprunget gör sig främst märkbart som det heliga språket /oshn-koj/es/i i motsats till jiddisch,
Som kallas mame-/oshn, modersmål. Ord och uttiyck som hör
hemma i heliga texter eller refererar till religiösa ceremonier och
därmed utgör en länk till anfliderna, har hibehållits på arameiska/hebreiska, men fltt ett assimilerat jiddischuttal. Ordet flr helg
är ett sådant exempel; jorn tov (hehr.) blirjontef. Hur vanliga ord
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av detta slag är beror på sammanhanget och om talaren har ett
språkbruk där dessa uttryck är gängse och bekräftar den sociala
identiteten. De tillhör vardagen för en chassid (ortodox jude) i
New York, medan de kan vara helt okända för en sekulariserad
talare i samma stad.
Men hebreiskan finns i hög utsträckning också i vardagsspråket. Ordet ba/ebos (herre, värd) härstammar från hebreiskans baal
habajzr 'herre i huset' Integrerat i jiddisch kan det fri en feminin
form baleboste och även en diminutiv balebosi (mask.) och ba/ebostele (fem.). Troligt är att amerikanskans boss har sitt ursprung här.
Andra vanliga ord från hebreiskan är mazl'lycka',jam 'hav' och
sho 'timme Ett grammatiskt element av semitiskt ursprung är
exempelvis pluralformen. Läkare heter dokter medan pluralen är

doktoyrfm.
Slaviska inlån har kommit till senare. De är till stor del benämningar för verksamheter och redskap som har hört till vardagslivet, t.ex. polskans kape/zisli ('hatt', inlånat i polskan från italienskan). Vissa ändelser ger jiddisch en mer slavisk klang. Av mame
'mamma' bildas mameshi och av tate 'pappa' blir tatesh, Till skillnad från tyskans Grvssmutter kallas mormor eller farmor bube,
bitbele eller bubeshi från polskans babe. Interrogativa fraser kan
börja med tsi polskans cy. Vissa substantiv har en hebreisk-germansk grundform med ett slaviskt suffix -ink, t,ex. nudnik 'någon
som alltid klagar Detta suffix har sedan tagits in i engelskan som
ett ordbildningselement, exempelvis i ordet beatnik.

Regionala varieteter
Liksom i de flesta språk finns ett stort antal varieteter. Sedan västjiddisch tynade bort kan man skönja tre huvudvarieteter: ukrainskjiddisch (Ukraina, Rumänien), polsk-jiddisch (Polen, Galizien och
östra Ungern) och en nordöstlig (Litauen, Vitryssland).
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Litauisk--jiddisch (litvisch) utgör normen för (lagens standardiserade skriftspråk. I)enna varictet har en högre littcrir status.
Språkakademin, YIVO, som grundades i Vilnius 1925, men
numera har sitt säte i New York, har litvisch som utg.mgspunkt
för sin vcrksanihet. I)en största skillnaden mellan dialekterna är
vokalljudcn och ordRrrådet. Även vissa grammatiska former kan
vara särskiljande. 1 itvisch har ett tregenussystem och ordf5rrådet
är starkt tyskpåverkat. Den iiest genuina varieteten anses nog
polsk jiddisch vara. Lite fblkloristiskt brukar man skilja mellan
puirer-/YfIdIseh (litvisch) och flitter/iddiSvch (poilisch); med
utgångspunkt i uttalet av ordet för smör bestäms alltså om talaren
gör bruk av den ena eller andra varietcten.
1, udsystcm

och alfabet

Jiddisch har 35 fonem, av vilka nio är vokaler. Det är fler konsonanter än i tyskan; i jicldisch finns bland annat l)alatO-alveolara
flikativor, affrikator och nasaler, (l.v.s. s-, sj-, n- och 1-liknande ljud
som artikuleras med tungan mellan tandvallen och hårda gommen. Däremot har jiddisch flirre vokaler än tyskan. Främre rundade vokaler saknas, och tyskans GIiick motsvaras av glik och
Lffljl av Ie//. Långt /a/, /o/ och /e/ i tyska motsvaras av /o/,
/oi/, /ei/: Tag-tog, gross-gro/s', geh!-g' Den tyska diftongen /au/
motsvaras av /a:/ respektive /oi/: 1aufn-loj/?.'i. Även i konsonanternas distribution finns skillnader. Exempelvis har jiddischf
eller fl när tyskan har p/? P/&d-fi'rd, Kofif-ko».
Hebreiska tecken är det ursprungliga alfabetet för jiddisch. Via
gudstjänstspråket arameiska/hebreiska kom dessa redan etablerade heliga bokstäver att nyttjas även för jiddisch, som i likhet
med hebreiskan skrivs från höger till vänster. Alfabetet är konsonantiskt, med f'i undantag för några tecken som representerar
vissa vokalljuci. Numera finns en norm för att skriva jiddisch även
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med latinskt alfabet. Oavsett varietet eller dialekt är skriftspråket
gemensamt. Bokstäverna fungerar också som siffror. Skriften
finns i tryckstil och skrivstil, men saknar versaler och gemener.

Ordstruktur, ordböjning och syntax
Ordbildning och ordböjning i jiddisch ger en klar indikation om
språkets historia. Ordens uppbyggnad stämmer i hög grad med
tyska ords, d.v.s. en stam + avledningssuffix samt en del ord med
prefix. jiddisch skiljer inte på stark respektive svag adjektivböjning som i tyskan. Det finns ett tregenussystem och ett fyrkasussystem, men en viss sammansmältning kan skönjas och flirenklingstendenser är vanliga. Exempelvis är bruket av zfrh, en generaliserad reflexiv, lika vanligt som en mer differentierad reflexiv
som tyskans. Prefixen ba-,far-, der- motsvaras av de tyska vanantema be-, ver- och er- i orden bashrezben 'beskriva', farschreiben
'skriva efter', derschreiben 'tillskriva
Syntaxen skiljer sig från modern tyska på många punkter, även
om det också finns likheter, t.ex. ett visst subjektstvång. Huvudsats och bisats i jiddisch har samma ordffiljd, subjekt + verb +
objekt. Det finita (tidsböjda) verbet har alltså inte slutställning,
utan jiddisch är ett utpräglat så kallat V2-språk, d.v.s. det tidsböjda verbet kommer alltid som andra satsled. Precis som på
svenska säger man t.ex. er sogt, as si hot gebaken bi/kalech, 'han
säger, att hon har bakat bullar'. Denna skillnad gäller också f6r
infinitiv och particip. Tempussystemet skiljer sig också från tyskans; man använder perfekt i stället flir preteritum. "Han stannade i Paris" heter er z geb/ib'n in Pa,71' medan man på tyska säger
er blieb in Parii. Frågesatser bildas på tre sätt, genom omvänd
ordröljd, med rak ordf'öljd men med stigande ton mot satsens slut
eller genom frågeord + omvänd ordfliljd.
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Jiddisch visar upp en flreteelse som i internationell fcklitteratur benämns "stylistic fronting" men på svenska ofta z,nenion:
subjekt och flnit verb byter plats i början av en sats. 1 jiddisch är
detta obligatoriskt när en bisats saknar underordnande konjunktion, ven liostu gezogt hot Max gele ynt dos /mkh, ordagrant "när har
du sagt har Max läst boken?7Jiddisch tillåter också dubbel eller
t.o.m. trippel negation, vilket ger stora variations- och uttrycks-

möjligheter. Far a geshiogenem huni tor men kei» shtekn mt vaizn
lyder t.ex. ett ordspråk, ordagrant "För en slagen hund fr man
ingen käpp inte visa".

1)agens jiddisch
Dagens jiddisch har inslag av alla de språk som finns i de omgivningar där jiddischtalare bor. Bland jiddischtalare i Sverige finns
ord för vardagliga företeelser som fått en jiddischvariant: frh gay
dammsugeven iioch initik 'jag ska damnisuga i eftermiddag', mach
mfr zvay sme'gosi'gö r i ordning två smörgåsar åt mig'. Tyska
verhformer och hebreiska pluralformner go•r orden heminastadda
i jiddisch.
De många synonyrnerna har en särskiljande och stilistisk uppgift. Om synonymen har hebreiskt ursprung (med gammaltestamnentlig innebörd) fr den en värdig och högtidlig klang. inlånad
från ett omgivande språk (och betecknande en icke-judisk företeelse) fyller den ett utrymme dur jiddisch saknar benämning
eller benämningen är otillräcklig. Emellanåt för inlåningen en
pejorativ betydelse och ger signaler utifrån en förf'örståelse hos
avsändare och mottagare, som för den oinvigde är osynlig. Som
kuriosa minns jag hur förftittaren lsaae B. Singer till mig på jiddisch anförtrodde "... att naturligtvis skriver jag för hela världen,
men mina texter är i första hand flirståeliga och ämnade för de
ärliga polska judarna, som är hjältarna i mina verk". Med dessa
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ord uttryckte han det språldiga hägn och den kulturgemenskap
som var den specifika miljö där jiddisch hade sin ultimata giltighet.
Ofta sägs det om jiddisch att det varken duger att härska med
eller att föra krig med. Skälet skulle vara att språket inte befunnit
sig i en position där ett ordfcSrråd för detta ändamål utvecklats.
Man kan dock fundera över om det över huvud taget hade varit
möjligt att föra fram sionismen och bygga staten Israel om inte
jiddisch tjänat som ett lingua franca för de inblandade. Språket
blev den transportied på vilket idéerna fraktades oberoende av
nationella, sociala eller ekonomiska gränser.
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Teckenspråk
INGER All LGREN

l)et svenska teckensprket är ett svenskt spräk. I)et är alltså inte
internationellt. Spr5ket används av döva och hörande i Sverige.
Det finns inga säkra siffror 1x11 antalet användare, men Sveriges
l)övas Riksf'örbund räknar teckenspråk som priniärspråk. Därutöver finns barn till döva fiiräldrar som har teckenspråk som flirstaspräk, men ocksä nlänga vanliga hörande som lärt sig teckenspråk som andraspräk.
Varje land har sitt eget teckenspråk. Norge har sitt och Polen
har sitt, och eftersom teckenspråken är självständiga i rörhllan(le till respektive lands talsprik så är skillnaden mellan norskt och
svenskt teckenspråk lika stor som mellan polskt och svenskt.
Men om man l)ehärskar ett teckenspråk är det lättare att lära sig
ett annat. i)et beror på att skillnaderna mellan teckenspråken
huvudsakligen är lexikala, medan det finns likheter mellan språken i grammatisk uppbyggnad.

Sprkcts ställning
Teckenspråket är inte officiellt ett inhemskt minoritctsspråk. i)et
har därmed inte ett juridiskt bindande samhälleligt stöd. Men
döva betraktar sig soni en språklig minoritet med teckenspråk
som kulturbärare och identitetsbärare. i)et utrycks kanske tydligast i att döva inte använder beteckningen a'öv om personer med
nedsatt hörsel i allmänhet, utan snarare om dem som gått i dövskola och har teckenspråk som priinärspråk.
När riksdagen 1999 beslutade om fem svenska minoritetsspråk
valde den att inte ge språket status som niinoritetsspråk. Ändå
har det svenska teckenspråket i praktiken ett stöd från samhället
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som är unikt jämf5rt med de flesta inhemska teckenspråk i världen. Språket är undervisningsspråk i dövskolan, hörande flräldrar har rätt till teckenspråksutbildning på betald arbetstid, döva
har rätt till teckenspråkstolk i arbetsliv, privatliv och framfiir allt
i högre utbildning. Det är saker som döva i många länder i världen ser som en utopi att sträva mot.
Teckenspråket har dock även hos oss f'örtryckts under lång tid.
Det har i praktiken varit förbjudet i dövskolan under en stor del
av nittonhundratalet, liksom t.ex. tornedalsfinskan var förbjuden
i Tornedalens skolor. Argumentet var att det svenska språket
leder till integration i det svenska samhället. Döva barn skulle
lära sig att tala och att läsa på läpparna för att lyckas i livet. Om
de fick använda det lättillgängliga teckenspråket i klassrummet
skulle det målet inte kunna uppnås. Resultatet av denna skolpolitik blev givetvis än mer katastrofalt för dövas skolframgång än
för tornedalsbarnens. Talad svenska ärju överhuvudtaget inte tillgänglig för döva elever.

Teckenspråk och svenska
Teckenspråk är ett rent "muntligt" språk och har ingen skriftlig
form. För den skriftspråkliga funktionen använder döva svenska,
inte bara för information från och till det omgivande svenska
samhället utan också för inbördes kommunikation via texttelefon, datornätverk och sms, (Mobiltelefonen har inneburit samma
revolution för döva som för hörande.)
Döva ser på sig själva som tvåspråkiga med teckenspråk som
medel för direkt kommunikation och svenskt skriftspråk som
medel för fjärrkommunikation. En renodlat funktionsuppdelad
tvåspråkighet. Men förhållandet till svenska har också vissa konsekvenser för teckenspråkets struktur.
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Språkets struktur
Att språket produceras med gester och tas emot med synen har
givetvis långtgående konsekvenser rör strukturen. Ändå är likheterna i uppbyggnad med tala(le språk större än skillnaderna.
Tecknet består precis som ord av mindre beståndsdelar som i
kombination blir betydelsebärande. [)essa mindre delar, fonemen, utgörs av:
hur handen formas, t.ex. fiat hand, knuten hand, pekhand
O.S.V.

var handen hålls, t.ex. på kinden, på bröstet, i utrymmet
framflir kroppen osv.
hur handen hålls, t.ex. uppåtriktad eller framåtriktad, och
hur (len är vriden, t.ex. handflatan in mot kroppen, mot vänster,
nedåt o.s.v.
(1) vilken rörelse handen utrör, t.ex. cirkelrörelse, slag nedåt,
upprepad kontakt med kroppen osv.
e) hur munnen formas.
Skillnaden mellan ett talat ords fi)nem och tecknets är att
dessa fi)nem i tecknet utrörs samtidigt. Ordets fonem kommer
mer eller mindre efter varandra.
En annan skillnad är att tecknen mycket oftare än talade ord
är ikoniska, d.v.s. avbildande. Vissa av dessa avbildningar är så
tydliga att en nybörjare kan se vad som betecknas utan ytterligare f5rklaring (se illustrationen till tecknet rör telefon eller bo!!.).
Men de flesta är ikoniska ffSrst när man vet vad de betecknar
(som katt eller hitna. Andra är ikoniska rör vuxna men knappast
rör barn och unga i dag (som la/fl' eller rn/ölk). Många tecken är
(lock inte ens ikoniska när man vet vad (le betecknar (som
abstrakt, demokrati).
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Handalfabetet består av 28 handformer som motsvarar bokstäver i alfabetet. Det utnyttjas framfiir allt f'ör att återge egennamn eller svenska ord som är tillfålliga lån i språket. Det finns
också ett litet antal tecken som kan härledas till svenska ord
genom handalfabetet men snarast är permanenta lån. Några få
tecken har också en bokstaverad variant som innebär f'örstärkning (bra, ,z,). Dessa lån gäller oftast korta svenska ord.
Mer komplicerat är förhållandet mellan svenska och teckenspråk f'ör det som brukar kallas "svenska på munnen' Det innebär att många tecken tillåter - ibland påbjuder - en munrörelse
som ser ut som när man säger ett svenskt ord med en betydelse
besläktad med tecknets. Statusen hos dessa munrörelser är tills
vidare oklar, men de används också av barn som ännu inte kan
någon svenska.

Grammatik
Teckenspråk saknar de kategorier som uttrycks med ordböjning
i t.ex. svenska, alltså genus, numerus, bestämdhet och tempus.
Däremot finns det en rik möjlighet att modifiera verb med olika
betydelseskiftningar som 'skriva länge', 'skriva intensivt', 'fråga en
person', 'fråga flera personer', 'fråga en i taget Det finns också en
grupp verb som uttrycker befintlighet och fbrflyttning som kan
inkorporera information om vad som finns respektive förflyttar
sig, s.k. polysyntetiska konstruktioner. Teckenspråket har alltså
en rik morfologi men knappast vad man skulle kalla böjning.
Syntaktiskt har teckenspråket precis som svenska den grundläggande ordfiiljden subjekt-verb-objekt. Den är något stabilare
än i svenskan, eftersom den bibehålls också i meningar som
inleds med ett adverbial och i ja/nej-frågor. Frågefunktionen
markeras i stället med höjda ögonbryn och att huvudet och överkroppen skjuts litet framåt, alltså med ickemanuella signaler.
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Jckemanuella signaler frimst i ansiktet anvincls för att skilja olika
satstvper både för huvudsatscr och olika typer av bisatser.
Ett annat karaktiiristiskt drag i teckenspråksgramtnatiken ör
att utnyttja positioner och riktningar i utrymmet framför kroppen
för att syfta på personer eller företeelser. Om vi tar t.ex. verbet
som i sin grundförm Ivar en rörelse rakt fram, så kan vi
genom att öndra riktning på rörelsen ange till vem frågan stölls.
()m vi låtit en position till höger representera t.ex. banken genom
att vi utfört tecknet för bank till höger, så kan vi uttrycka 'fråga
banken' bara genom att låta rörelsen i tecknet /Mga gå fram åt
höger i stillet för rakt fram. i)eniia ruinsliga dimension i tecken
språkets grammatik kanske skiljer språket mest från den talade
svenskati.
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äffi
Katt. Flata handen, vnsterriktad och nedtviind, f'6rs mat ctt par gänger under kontakt med den andra flata handens ovansida.

Hund. Flata handen, ned1triktad
och inåtvind, upprepad kontakt
med benet.

6o

I'eIefon. 1iyghaiulcn, insteriiktad och intvind, kontakt vid
örat.
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\I,stc aIi. Pekfingret, uppatriktad
Däref-ler ti,is 5111ttIiiiill(ii. huu

(II

'II Ii

Ii IiUifllt 5 ii.I kl iiitikt

TUI

d Immian.
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Demokrati. \-hindcrna, fiatntriktade och uppåtvända, I5rs åt höger

Svenskt teckenspråks!exikon finns i en digital version på
www.ling.su.se/tsp.
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Några fraser och uttryck
på respektive språk
II

/

/ h'1 1(1!

FINSKA

MFANKIEI,I

SAM1SKA

1 ki!

1 ki!

Iluics!

1 Ici sitten

1 Ici itte!

Iki'e den an!
(till en pclon(
(1(11 an!

(till t

l

'

)

Bålwet ikai\ an!
(till fler än t a ie

il

liii ,no(/():vn/(,/

(id

.Jei /t)iaia/ - ni/e ...

Jg- /mw i

e;s'.

\,dinkieleni on

Ii

l\linun liii inkieli oon M;; eatnigiella len

Suomi.

ineinkieli.

si;negielln.

En vunlfl!tu1-ij sun-

!\lie en vinmn(im!i

Mon in ipuni; saunegiella.

1 i1CU.

umu& iinkielii.

\suiui Rutotsissa.

]e hvvii!

Mie nsiiii Ruottissa.

\Ion or;;;; llauotas.

Jielu huu!

l elge

hutoric!

(till en pet5011)
1 ,eahkki lmu;ori;
(till 1 vii persomier)
Lel ukel lu; ont!
(till ler iii; lvii lersonr)

JI/ /i, in, /ni.
fr/fl, liv, .1/Fl,

ii/to.

kilo.!

kiitos!

lakk!

(

jituu!

\ksi, kaksi. koline,

'1 ks, kiuks, kolune,

Okta, guuokte, gollirna,

neijui, viisi, kuusi,

neljli, viis, kiuus seit-

njeallje, vihitmu, guilutta,

Seit SCI fliln, kali-

Seiiuiiui, kalo leksiuru,

dekstun, vhdeksiin,

ylueksiiuu, ks'rnmue-

kmninemiun.

uiu'ui.

SIm 111015 051 u('ISITA \umNoimrru:uSsI'RÅK

i/eii, giuV('('i, oveei, logi.
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FINSKA

MEÄNKIELI

Ja - iYrhuniri.

Mirnin on nilki.

Mufla orm nilki.

Mus lcahorranhilIu /
horranmidla/.

J,d år klockan?

Paljonko kello on?

Fv1itis kello

011u go lea dflhrnu?

Kanfzgfl dm epostad,rss?

Saisinko siihköpostiosoitteesi?

Saisinkos mie sinun
e-meiliadressin /emeilin?

O?oin /Oa?un/

Har du någon hem- Onko sinulla kotisida?
sivu?

Onkos sulla hemsiida / kotisivua?

Lea go dus ruoktosiidu?

Det år bra (lit

Se oon hyvi (ette)
Lea huurre rn!ittit
saattsa monta keiltil. ohi gielaid.

kunna szidngsi
språk

On hyi'i osata
montila kie1ti.

ROMAN!: ARLI

000?

ROMAN!:

SAMISKA

go nion du e-poaslaadrcas.sa?

JIDDISCH

K EL DE RA S H

MIP

Sasto!

Tavcs haxta!o!

Sholem alekhem

IJe/ då!

Sastipaja!

Devlesa!

Sholeni akichcm!

Mitt modcrvmål å/

Mli dajakiri hil,
ton 1010 101

Me day duma

Ich red mameloslin,

Jag J3'rstår inte ..

Me na hal jovava
rornane.

Me i atj'al'av
Rromanés.

Ich verstey nisht yiddisch.

Ja bor; Svi'isn.

Me beav'a ki
vedska.

Me beav ando
wedo.

Ich V0fl in
Schwcjdn.

Jir så god!

Ov gukar le!

Paiv tuk&

Bitte!

li'ick/

Ov sasto!

Nais!

A dank!
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ROMAN!: ARLI ROMAN!:

JIDDISCI!

K ELI) ERA SH

111, ted, fn, f'n,,

jek, diii, triO, star,

Jekh, duj» trio, 1.ir,

Eius, zway, drav, hr,

/l»»sa, srX, .17/4 II//II,

p arIX, sov. chia,

parv11, Sov, chi ii,

fin E zeks, zu ni, acht,

nio, tio

ohio, enja, deS.

oslo, irja, <leS.

nain, zci n.

Jag är hm/g77g,

1\le sium hokhalo. ['sic sim hokhaIo.

Ich bin hingrik.

F»5d är klocka,,?

Kozoin i o saliati? So-di Si 0 tasor

\Vie shpevt iz?

Ik»n niange kiiro e-

l4cn ich htktinmcn

niaii soha?

ayer bliz-postadress?

Ilar dii nagoi hem- lsj lut disavi klier-

Si tut jekh pnvahno

1 lost dit a vebsait?

sida

sokt ando internet?

Ann as, /d 1'/di eposiadrn»ss?

/)d

aj ln' dc min di

e-poShakiriadrcsa?

utniptitrin?

är Ian all

kunna 1)/ånga

Skikar ile dane

MiSto si te djanel o

Zis git zi kennen is

but tltihja

tnnuS hot Siba.

sach shpracisn.

1 exemplen pti fraser och uttryck ovan exemplifieras romani av lvii varieteter, kelderasli
och arit. Vi tackar i,ars Demetri och Baki Hasan dir översuittningar till respektive varietet.
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Alfabetet
Så här ser alfabetet ut på
FINSKA

ab c d e fg h ij k 1 m n o p q r s tu v x y z å ä 6
MEÄNKIELI

ab cd e fg h ij kl m n o p q r s tu v x y z å ä 6
NORDSAMISKA

a å b c é d d e fg h ij kl m

fl

ij o p q r s 9 tt u v y z

ROMANI

skrivs med flera olika alfabet, dels därflr att de olika varieteterna
skiljer sig vad gäller både ljudsystem och traditioner, dels därflir
att det f'6r de flesta av varieteterna inte finns en överenskommen
norm. 1 Sverige används oftast latinsk skrift och alfabetena liknar
det svenska med tillägg av bokstäver med diakritiska tecken, t.ex.
eller L samt med eller utan å, ä och ö - beroende på varietet
och ortografiska preferenser
JIIJDISCH

(när man skriver det med latinsk skrift)
ab cd e fg h ij kl m n o p q r stil v x y z
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SVENSKA

HANI)AIFABETET

SVENSKA HANDALFABETET
AD

E

jt

j$
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Litteratur och övrig information
Allmänt
Szeikes sju iii/ie,nska .i/nåk - ett mrnontetsspraksperspektiv. Red. Kenneth
1 lyltenstani. Studenilitterattir 1999.

Minoriiet.ripråkskonventionen. S( )U 1997:192.

Finska
Flirneho, Paula: Finskan i Sverige. 1: Nordens språk. Red. Allan Karker
mil. Ulgitt av Nordisk språksekretariat. Oslo:Novus 1997, S. 130-136.
1 lormia, Osmo: Finska dialekter En översikt. 1 iber Läromedel 1978.
1-löglander, Sari & Marjitt \Tehkauen: Pinskan - lat/are ån du tror
Helsingtors: Edita 2001. (lärobok i finska)
Karlsson, l"red: Finskans struktur Liber Läromedel 1976.
Koivnsalo, 1'sko & Aino Piehl: Finska språket. 1: Nordens språk. Red.
Allan Karker mil. Utgitt av Nordisk språksekretariat. Oslo:Novus
1997, 5. 110-129.
Källström, Roger: 1'»,ska. En kontrastiv hekrivnin,: Skriptor 1985.
1 ainio. Jaririo: Språk, genetik och geografi - om kontinuitetsproblematiken och debatten om finska s irn minoritctsspråk 1: Sverikes sju
inhemska språk - ett minoiitei.svpråksfs'rvpektiv. Red. Kenneth
Hyltenstam. Studentlitteratur 1999, s. I8-194.
opi:vkelusanakii/a (svensk-finsk skolordhok). Red. Anja
Ruotsi Sarantola & Tiuno Sarantola. Porvoo - Helsinki —Juva: \VSOY 1995.
S/ora /iiisk-svenska Ord/loken 1 —2. Red. 1 lirgit ta Romppanen m. Il.
Porvoo - Helsinki - Juva: \VSOY 1997.
Stora .wi'nsk/,nska ord/loken 1-3. Red. Göran Karlsson. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982--1987.
Suomi - 17(0/si opivkelusanakfrja (Finsk-svensk skolordbok). Red. Cantell,
lIse mil. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY 1995.
Svensk-finskt lex,kon. Lexin. Lexikon iir invandrare. Norstedts 1995.
Sverigefinska språknäninden arbetar sedan 1975 med vård och utveckling av finska språket i Sverige. Nämnden svarar på frågor om finska
språket, finsk terminologi mm.
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SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN

Box 20057
104 6o Stockholm
Tfn: 08-462 o6 16 (rådgivning kl. 9-12)
'I'fn: 08-462 92 32 (övriga ärenden)
www.sverigefinska.spraknamnden.se
konttori@kielilautakunta.se

Meänkieli
Hyltenstam, Kenneth: Begreppen språk och dialekt - om nicänkielis
utveckling til eget språk. 1: Svenges sju inhemska språk - ett minoritetsspråksperspektiv, Red. Kenneth Hyltenstam. Studentlitteratur 1999,
5. 98-134.
Kenttä, M. & Pohjanen, B.: Meånkte/en kramatiikk:: Aapua: Kaamos.
1996. (grammatik)
Kenttä, M. & Wande, E.: Meån kielen sanakitja. Aapua: Kaamos. 1992.
(ordbok)
Winsa, B.: Je/livaaran snomen sanakitja. Aapua: Kaamos. 1994. (ordbok)
Böckerna från Kaamos och annan litteratur liksom musikkassetter kan
beställas från:
FÖRLAAKI KAAMOS

c/o STR-T
Aapua 1302
957 94 Overtorneå
Tfn 0927-240 74
Förlaget distribuerar också förteckningar över litteratur med prislista.
Information om kurser, om språket, om språksituationen mm. ges också av
FINSKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET

io6 gi Stockholm
Birger \Vinsa tfn o8-16 23 59
Erling Wande tfn o8-16 29 12
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Samiska
St'dramisk grammat/i?k.

llergsland, Knut:

Universitetsfirlaget

'I'romso-Oslo--Uergen:

1982.

!)fa/eki el/er .prdk? Om de ?'sI/i//ska och nori'ioi
tens/Jnska skri//språken. URSUS. Skriftserie utgiven av Finsk-ugriska

1 1ansegrd, Nils Rrik:

institutionen i Uppsala 7. Uppsala universitet

2000.

Ilvltenstam, Kenneth, Christopher Stroud och Nlikael Svonni: Spr:kbyte, spr'khevarande, revitalisering. Samiskans sEill ning i svenska
Sipmi. 1:

Sz'e,i's s/u inhemska språk - eli Jni//ol7feIss/)råk,syA'rlpektiv.

1 lvltenstani, Kenneth (red.) 1 'und: Studentlitteralur. 1999,

S.

41—(fl.

Magga, 0. Il.: Sarnisk sprik. 1: Nordens spiåk. Red. Allan Karker mil.
Utgitt av Nordisk spriksekretariat. Oslo:Novus 1997. .s. 137-160.
Nickel, K. P.:
Nielsen, K.:

Sam,:vk rammai,kk. Oslo: t Tniversitetslorl:iget 1990.
i.appi:vk Så,I1l:sR) ordbok. Oslo: Universitetsfirlaget

192-1962;

1979

Sf,n,ruota, ruoia-sam, salnev7,. Samisk-sz'ensk, szen.sk-samisk ordbok. Red.
M Svonni. Jokkmokk: Sinii Oirjlit 1990.
Spiik, N. I.:

La/esarn,vk t,r'iininatik. J kkniokk: Sameskolstyrelsen 1977,

1989.
1 )e( fln is nat i n ella sarniska s irknii mii der i Ej n Ian d N rge och Sven ge. 1 )e arbetar med vård och utveckling av samiskan och svarar pä
spr:kfrgor. Det finns ocksd sedan 1974

Cii

samnordisk samisk sprik--

niimnd. Som tar hand om det nordiska samarbetet.
SAMISKA SPRÅKNÄMNI)F.N

Sainctingei
Uergmistaregatan 6
981 3:3 Kinina
vww.sanietinget.se

Romani
117iat the Romani Langiiage? Ed. Rakker, Peter & 1 Iristo Kyuchtikov.
I-lertfordshiirc Centre (le rcclierches tsiganes and University of 1 lerIordshirc Press.

2000.
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Fraurud, Kari och Kenneth Hyltenstam: Språkkontakt och språkbevarande: Rornani Sverige. 1: Sverikes .in inhemska ,brdk - ett minoritetspråksperspektiv. Red. Hyltenstam, Kenneth. Lund: Studentlitteratur
1999), S. 241-298.
Gjerdman, Olof & Erik Ljungberg: 77,e Language of the Swedith Coppers-

mith Gtsy Johan Dimitri Taikon: Grammar, 7xts, Vocabulaiy and Engh:h Word-Index. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 1963.
Matras, Yaron Writing Romani The praginaties of codification M a stateless
language. Applied Linguistics 20/4 1999, 481-502.
Skolverket (och tidigare Skolöverstyrelsen) har samarbete med romer i
Sverige gett ut en rad publikationer på olika varieteter av romani. För
närvarande arbetar man bl.a. med en romsk version av lexikonet Lexin,
med översättning från svenska till flera romska varieteter.
Romska organisationer och enskilda romer publicerar sig också i tidskrifter och på hemsidor.

Jiddisch
Birnbaum, Solomon A.: Yzddith. A survey anda grammar. Toronto & Buffalo. University 1979.
Boyd, Sally: Vem tillhör talgemenskapen? Om jiddisch i Sverige. 1. Svet7kes ./u inhemska språk - ett minontetsspråksperspektiv. Hyltenstam,
Kenneth (red,), Studentlitteratur 1999, S. 299-32 5.
Kerbel, Lennart: Judz:ofa ordspråk och talesätt. På jiddisch och svenska.
Megil1a-f3rlaget 1995.
Stare, jacqueline: Judika gårdf2irihandlare i Sverze. Stockholm: judiska
museet 1996.
Svenson, Anna: Nöden. En shtetl i Lund.Lund. Gamla Lund 1995
Vlentin, Hugo: Judarna iSver,e. Bonniers 1964.
Valentin, Hugo: Judarnas hitoria iSverike. Bonniers 1970
I)e judiska församlingarna i Sverige hänvisar gärna vidare i frågor om
jiddisch.
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Teckenspråkct
Ilcrgin:in, Rrita & Anna-Lena Nilsson: 'L'ckensprket. 1: Vz'er,es sju
inhemska språk - ett mmaits'[rspråk.sperspekIn Red. Kenneth Hyltenstam. Studentlitteratur 1999, S. 329— 5'.
Hyltenstam, Kenneth: Inledning. Ideologi, politik och niinoritetspnk. 1:
Sve,7r,ev sju inhemska sprak - ett mmoritetsv/»åksperspektiv. Red. Kennetll 1 lyltenstam: Studentlitteratur 1999, S. 11-40.
Svenskt teckeisspniks/exikon. Sveriges Dövas Rikslrhund 5997.
Forskning om det svenska teckensprket har ptgtt sedan hörlan av
1970-talet vid Stockholms universitet, institutionen Ir Iingvistik, avdelningen Iir teckensprk. Via avdelningens hemsida kan man s'ivil söka i
lexikonet som fiA en flsrteekning över publikationer om språket:
www.ling.su.se/tsp
Sveriges Dövas Riksfrbund (SDR) är i huvudsak intressepolitisk
organisation fr döva men bedriver ocks1 visst arbete med att tiamstiilla material på och om teckensprk. SI )R har gett ut Svenskt teckensprkslexikon (1997) i hokftrm www.sdrLse
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Sveriges officiella minoritetsspråk.
Finska, meänkieli, samiska, romani,
jiddisch och teckenspråk.
1 den här skriften ges en kort presentation av de fem språk som
sedan 2000 är officiellt erkända minoritetsspråk i Sverige: finska,
meänkieli (torneda Isfinska), samiska, romani, jiddisch. Dessutom
ges en motsvarande presentation av det svenska teckenspråket.

ISBN 91-7297-611-X

I1111111111 lii Ii 111111

NORSTEDTS
i.1CÅ4.IE1yIISJ(i.
FÖRLAG

I1 II

liIlI
Svenska språknämnden

