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litteraturforskningen länge. Då Beaivi, áhčážan blev en stor succé och översätt-
ningar av verket efterfrågades världen över, har det tett sig desto märkligare att 
författaren inte lät hela boken översättas. Medan vissa forskare har menat att 
det inte är möjligt att finna relevanta översättningsalternativ för dessa dikter 
som innehåller nordsamisk renskötselterminologi, har man samtidigt anmärkt 
att det i alla fall i finska språket finns en ansenlig vokabulär för renskötsel. I 
kapitlet ”Nils-Aslak Valkeapää and the question of untranslatability” benar 
Domokos upp olika tolkningar som presenterats i sammanhanget, och presen-
terar en egen modell som kontextualiserar Valkeapääs beslut utifrån översätt-
ningsteoretiska, semiotiska, kulturella och politiska aspekter.

I kapitel fyra koncentrerar Domokos sig främst på stilistiska och formella 
aspekter av translingualism. Hon hämtar exempel från både finsk och ungersk 
litteratur och finner berättartekniska likheter i författarnas sätt att laborera med 
sina flerspråkiga världar. Domokos har överhuvudtaget ett klargörande sätt att 
presentera sin argumentation och hennes breda kunskaper i samiska, finska 
och andra finsk-ugriska språk och litteratur gör verket intressant och givande 
att läsa. Det är inte alltid enkelt att sammanföra tidigare publicerade artiklar till 
ett enhetligt verk, men Domokos lyckas väl med detta uppdrag.

Satu Gröndahl

Svonni, Mikael. 2018. Modern nordsamisk grammatik. Kiruna: Ravda lágádus. 308 ss.

Nordsamiska är det största av de samiska språken i Sverige. Det har flest ta-
lare, används mest i media och studeras av flest barn och vuxna. Det är därför 
anmärkningsvärt att det fram till nu inte har funnits någon omfattande nord-
samisk grammatik på svenska. Tidigare svenskspråkiga grammatikor (Ruong 
1974; Saitton Burman 1999) har i huvudsak fokuserat på morfologi, med min-
dre utrymme vigt åt fonologi och syntax. Mikael Svonnis Modern nordsamisk 
grammatik fyller därför ett stort behov, inte minst med tanke på undervisning-
en i nordsamiska på högskolenivå. 

Som framgår av förordet (s. 5) är boken i grunden en svenskspråkig version 
av författarens nordsamiskspråkiga grammatik (Svonni 2015). En ren översätt-
ning handlar det dock inte om, utan de två böckerna skiljer sig åt på flera punk-
ter – bland annat finns ett antal skillnader i beskrivningen av språkets fono-
logi. Vidare saknar denna utgåva föregångarens register över stamkonsonanter 
(Svonni 2015, 216–220). Den kanske mest påfallande skillnaden är dock att den 
samiskspråkiga utgåvans kapitel om generativ syntax (Svonni 2015, 191–211) 
inte har tagits med i denna svenskspråkiga version. Trots detta är sidantalet 
högre i den svenska utgåvan, något som till viss del kan tillskrivas en större 
teckenstorlek.

Boken består av tolv kapitel av varierande längd. Efter ett inledande kapitel 
som översiktligt behandlar tidigare beskrivningar av nordsamiskan och pre-
senterar bokens disposition följer ett kort kapitel om språkets ortografi och 
nordsamiskans plats i den samiska språkgruppen. Kapitel tre behandlar fono-
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logi och kapitel fyra utgör en inledning till beskrivningen av morfologin. Kapi-
tel fem beskriver nomen, medan kapitel sex och sju behandlar finita respektive 
infinita verb. Kapitel åtta berör övriga ordklasser och kapitel nio beskriver ord-
bildning (sammansättning och avledning). Därefter följer ett kapitel om syntax, 
ett om nominalfraser (kallat ”Nomenfraser”) och ett kort kapitel om övriga 
fraser. Slutligen innehåller boken ett omfattande appendix med böjningspara-
digm samt litteraturförteckning och index.

Boken utgår från det skrivna standardspråket, även om detta till skillnad från 
i den samiskspråkiga utgåvan (Svonni 2015, 7) inte uttryckligen anges i föror-
det. På ett par ställen noterar författaren språkliga drag som är kännetecknande 
för den tornesamiska dialektgruppen eller för den jukkasjärvisamiska dialek-
ten. Dessa dialektala notiser är välkomna, men samtidigt något godtyckliga. 
Varför får vi exempelvis veta att ’sju’ heter gieža (pro standard čieža, s. 84) på 
jukkasjärvisamiska, men inte att ’ett’ heter akta (pro standard okta)? Det är ock-
så anmärkningsvärt att Svonni delar in nordsamiskans dialekter i två grupper: 
dels finnmarkssamiska (inklusive de sjösamiska eller kustsamiska dialekterna), 
dels tornesamiska (s. 17). I den vetenskapliga litteraturen är det vanligt att göra 
en tre- eller fyrdelad gruppering av nordsamiskans dialekter (se exempelvis 
Korhonen 1981, 16), men även en uppdelning mellan en västlig och en östlig 
dialekt – med gränsen dragen mellan Kautokeino och Karasjok i Norge – är 
vanligt förekommande (se exempelvis Svonni 2015, 19). En huvudsaklig upp-
delning mellan å ena sidan tornesamiska och å andra sidan finnmarkssamiska 
är i sig inte mindre välgrundad än någon annan tudelning av nordsamiskans 
dialekter, men den hade gärna fått motiveras.

Kapitlet om fonologi är tydligare än i många tidigare beskrivningar av nord-
samiskan och såväl vokal- som konsonantfonem presenteras i överskådliga ta-
beller. En anmärkningsvärd detalj är att kort a betecknas som en fonologiskt 
halvöppen vokal /ʌ/ (s. 25), snarare än en öppen vokal (jfr exempelvis Valijärvi 
och Kahn 2017, 13). I beskrivningen av nordsamiskans omljud (s. 37) hade det 
varit lämpligt att nämna förekomsten av ord och böjningsformer där omljud 
inte inträffar enligt de givna reglerna, exempelvis räkneordet guokte ’två’ (pro 
*gukte) eller andra person singular imperativ goaro ’sy’ (pro *goro).

Kapitlet om nomen inleds med en beskrivning av nordsamiskans kasus (s. 
44–47). Här gör författaren ett avsteg från forskningstraditionen och postule-
rar tre lokalkasus: allativ, lokativ och ablativ. Argumenten för denna indelning 
är huvudsakligen språkhistoriska och funktionella – de kategorier som Svonni 
betecknar som ”lokativ” respektive ”ablativ” är alltid identiska i form, varför en 
uppdelning i två olika kasus är omotiverad i min mening (se även Julien 2016, 
221). I bokens paradigm är den föreslagna kasusreformen också endast delvis 
genomförd: i vissa paradigm ges separata rader för ”ablativ” och ”lokativ”, i 
vissa anges båda på samma rad och i något fall anges bara ”lokativ”. 

Ett par mindre anmärkningar kan göras vad gäller beskrivningen av nekande 
imperativ. På s. 88 anges att negationsverbet ”inte böjs efter modus” (jfr s. 92). 
Det stämmer att negationsverbet, till skillnad från andra verb, inte böjs i kon-
ditionalis eller potentialis – däremot har det ett fullständigt böjningsparadigm 
i imperativ utöver indikativformerna. På s. 134 anges att konnegativa former i 
imperativ är ”samma som i indikativ” (jfr s. 224). Detta stämmer för lexikala 
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verb, men inte för verbet leat ~ leahkit ’att vara’, som har en särskild konnegativ-
form leage i imperativ. I tabellen på s. 134 anges också felaktigt indikativformen 
leat istället för imperativformen leage. I bokens appendix anges dock rätt form 
(s. 301), och ett exempel med den korrekta formen ges även på s. 220: Ale leage 
nu jiednái! ’Var inte så högljudd!’. Möjligtvis kunde det också varit på sin plats 
att nämna den särskilda konnegativa form som, åtminstone i högre stil, före-
kommer i nekande imperativ i tredje person, t ex Allos lehko buressivdniduvvon 
dat beaivi go eadnán riegádahtii mu! ’Utan välsignelse blive den dag då min 
moder födde mig!’ (Jer 20:14).

Genom hela boken åskådliggörs nordsamiskan på ett klart och tydligt sätt 
– inte bara genom böjningsparadigm och förklarande text, utan också genom 
omkring 800 exempelmeningar. Välkomna är även ett antal ogrammatiska 
meningar, försedda med asterisk. Var bokens exempel härrör från anges dock 
inte – kommer de från en textkorpus, från andra grammatikor eller är de kon-
struerade av författaren? Det kan också nämnas att åtminstone en av de kon-
struktioner som beskrivs som ogrammatisk – användandet av ett negativt po-
laritetsuttryck före negationsverbet (s. 207) – verkar förekomma i alla fall hos 
vissa nordsamiska språkbrukare, t ex Oktage ii roasmmohuvvan lihkohisvuođas. 
’Ingen skadades i olyckan.’ (Yle Sápmi 2011). Det är dock mitt intryck att me-
ningar av den typen främst eller uteslutande förekommer hos talare av nord-
samiska i Finland och konstruktionen kan troligen tillskrivas finsk påverkan, 
jämför motsvarande mening på finska: Kukaan ei loukkaantunut onnettomuu-
dessa. ’id.’.

De anmärkningar som har getts här vägs dock lätt upp av bokens förtjänster. 
Modern nordsamisk grammatik är en lättillgänglig beskrivning av det nordsa-
miska standardspråket, där fonologi, morfologi och syntax presenteras på ett 
överskådligt sätt. Som den första omfattande nordsamiska grammatiken på 
svenska kommer den vara en stor tillgång för såväl studenter och lärare som för 
det samiska samhället i stort.

Olle Kejonen
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