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Abstract 

Among the Sami varieties, the indigenous subdialect of southern Tärna is considered 
to be the northernmost form of South Sami. This idea has, however, been called into 
question by Lars-Gunnar Larsson. Instead, he suggests that southern Tärna Sami 
represents the southernmost form of Ume Sami.  
 In this paper, Larsson’s conclusion is tested with the help of the Sami lexical 
material collected for Atlas Linguarum Europae (ALE) I. The results show that (1) 
from a lexical point of view, the Sami varieties of Southern Tärna are much closer to 
the varieties nearest to the north than to the ones nearest to the south, and (2) if one, 
therefore, has to draw a boundary between South Sami and Ume Sami on the basis of 
lexicon, that boundary has to be drawn south of southern Tärna, not north of it, i.e. the 
same conclusion that Larsson drew on the basis of other criteria. 
 

 Keywords: Atlas Linguarum Europae, dialect borders, lexicon, South Sami, Ume 

Sami 

 

1. Inledning 

Samiskan talas i en kontinuerlig serie varieteter från Engerdal (saS. Engerdaelie) i 

norra Hedmark i Norge och Idre (saS. Eajra) i norra Dalarna i Sverige till de östra 

delarna av Kolahalvön.1 Med några få undantag är det möjligt för samisktalande att 

kommunicera med personer som talar de närmaste varieteterna, men möjligheterna att 

förstå minskar med avståndet. Det är bara små skillnader från varietet till varietet om 

man färdas från sydväst mot nordost och inga klara språkliga gränser utan snarare 

övergångsområden mellan det som uppfattas som centrala varianter av de olika 

 
1 Översatt och bearbetad version av det föredrag jag höll vid den festlighet som Finsk-ugriska 
seminariet vid Georg-August-universitetet i Göttingen och Societas Uralo-Altaica anordnade för 
Lars-Gunnar Larsson på hans 65-årsdag den 12 november 2012. Då lanserades Larssons 
monografi Grenzen und Gruppierungen im Umesamischen (Larsson 2012) och festföremålet fick 
dessutom ta emot festskriften Lapponicae investigationes et uralicae (Winkler & Bartens & 
Hasselblatt (red.) 2012). 
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varieteterna. Trots det har forskare sedan 1600-talet delat in det samiska språkområdet 

i större och mindre delar: i dialektgrupper, huvuddialekter, dialekter, underdialekter 

och lokala dialekter, för att använda en av flera möjliga terminologier (jfr Rydving 

2013: 88 f.).  

  Även om de olika områdena i huvudsak har definierats utifrån centrala drag, har 

man måst bestämma var gränserna ska gå mellan dem, till exempel på dialektkartor 

som ska fungera som pedagogiska hjälpmedel eller för att markera gränsen mellan 

områden där olika ortografier ska användas för ortnamnen. Gränserna på kartor får 

emellertid lätt den konsekvensen att de får oss att tro att de representerar tydliga 

språkliga gränser (jfr fig. 1).  

 Det finns flera samiska dialektkartor, utarbetade av olika forskare från 1920-talet 

och senare. De är alla förvånansvärt lika. Gränserna är dragna på ungefär på samma 

ställen, med bara mindre variationer från karta till karta (jfr Rydving 2013: 41–77). I 

den här artikeln ska jag diskutera en sådan gräns, den mellan sydsamiska och 

 
Fig. 1. Karta som visar en indelning av samiskan i tio huvuddialekter (eller språk). A = 
den ungefärliga gränsen för det så kallade traditionella samiska bosättningsområdet dras 
vanligen så här trots att exempelvis de syd-, ume- och lulesamiska språkområdena går helt 
ner till Bottenviken; B = ungefärliga gränser mellan huvuddialekterna (en av flera 
möjligheter); C = området på huvudkartan; S. = sydsamiska; U. = umesamiska; Arj. = 
arjeplogssamiska; L. = lulesamiska; N. = nordsamiska; I. = enaresamiska; Sk. = 
skoltsamiska; Akk. = akkalasamiska; Kld. = kildinsamiska; T. = tersamiska (Rydving 
2004: 358).  
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umesamiska, en gräns som brukar dras längs Umeälven (saS. Upmejenjeanoe; saU. 

Ubmejeiednuo). De samiska varieteter som traditionellt talats närmast söder om 

Umeälven, i södra delen av den gamla socknen Tärna (saS. Dearna, saU. Deärnná), 

brukar i dialektologiska sammanhang kallas ”södra Tärna”, medan de som talas 

närmast norr om älven brukar kallas ”norra Tärna”.2 Naturligtvis finns det variation 

också inom exempelvis ”södra Tärna”, men sådan lokal variation kommer jag inte att 

diskutera här, även om jag nämner en uppgift från Ullisjaure (saS. Ulliesjaevrie, saU. 

Ulliesjávrrie), en av de lokala varieteterna inom ”södra Tärna”.  

 Umeälven utgör alltså gräns mellan ”södra Tärna” och ”norra Tärna”. Enligt en i 

stort sett enstämmig tidigare forskning är älven också gräns mellan de två 

huvuddialekterna (eller språken) sydsamiska och umesamiska. Varieteterna i södra 

Tärna uppfattas som de nordligaste av de sydsamiska, och de i norra Tärna som de 

sydligaste av de umesamiska. Men som Lars-Gunnar Larsson påpekade redan i sitt 

plenarföredrag vid fennougristkongressen 2010 (Larsson 2010), och sedan ytterligare 

underbyggt i monografin Grenzen und Gruppierungen im Umesamischen (Larsson 

2012: 14 f., 31 f., 146, 177–179), är den analysen av förhållandet mellan varieteterna i 

gränsområdet mellan syd- och umesamiska inte så självklar som den verkar vara om 

man läser dialektöversikter och ser på dialektkartor (jfr nedan).   

 De språkliga förhållandena är idag ännu mer komplicerade och jag måste därför 

göra en kort exkurs innan jag kommer tillbaka till frågan om var gränsen mellan syd- 

och umesamiska bör dras.  

 

1.1  Exkurs: språket i den nuvarande Vapstens sameby 

Det område där de samiska varieteter traditionellt talats som i språkvetenskapliga 

sammanhang kallas ”södra Tärna” är detsamma som renskötselområdet för Vapstens 

sameby, medan varieteterna som kallas ”norra Tärna” traditionellt talats i 

renskötselområdet för Ubmeje Tjeälddie (tidigare: Umbyns sameby).  

 Vapsten är alltså den sameby som använder området närmast söder om Umeälven 

för sin renskötsel, men det är viktigt att skilja mellan det geografiska området, alltså 

 
2 Begreppen södra Tärna, norra Tärna etc. är tvetydiga eftersom de både kan beteckna den södra 
respektive norra delen av gamla Tärna socken och de samiska varieteter som traditionellt talats i de två 
sockendelarna. För att undvika missförstånd skriver jag södra Tärna och norra Tärna (utan 
citationstecken) när jag avser områdena, men använder ”södra Tärna” och ”norra Tärna” (med 
citationstecken) om de samiska varieteterna.  
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samebyns renskötselområde, och den ekonomiska föreningen Vapstens sameby och 

dess medlemmar. Inom Vapstens renskötselområde (= södra Tärna plus angränsande 

områden längre österut) bor det också andra samer än medlemmarna i samebyn, och 

det är de samerna som traditionellt talat de varieteter som kallas ”södra Tärna”. 

Medlemmarna i Vapstens sameby talar däremot nordsamiska. Bakgrunden är 

tvångsförflyttningen av nordsamiska renskötargrupper från bland annat Karesuando 

(saN. Gárasavvon) till sydligare delar av svenska Sápmi under 1900-talets första 

årtionden (jfr Åhren 1979; Aarseth 1989; Marainen 1996). På 1930-talet bosatte sig 

två nordsamiska familjer bland de lokala samerna i södra Tärna och togs upp som 

medlemmar i dåvarande Vapstens ”lappby”. De nordsamiska immigranterna tog 

gradvis över samebyn, medan de inhemska samerna förlorade sin renskötselrätt så att 

Vapstens sameby så småningom blev helt nordsamisk (wikipedia-artikeln ”Vapstens 

sameby” och de referenser det hänvisas till där). I andra områden dit tvångsförflyttade 

nordsamer kom, har de bildat egna renskötselgrupper inom de olika samebyarna (se 

Beach 1981 för ett lulesamiskt exempel), men de har däremot inte tagit över en hel 

sameby. Det har bara hänt i Vapsten.  

 Även om den här artikeln handlar om språket hos de inhemska samerna i södra 

Tärna och de relationer de varieteter av samiska de talar har till de närmaste inhemska 

varieteterna, inte om språket som inflyttade nordsamisktalande talar, illustrerar 

exemplet hur komplex den nuvarande språksituationen är och hur viktigt det är att en 

dialekt inte bara definieras i rummet, men också i tiden (jfr Larsson 1985: 168).  

 När man diskuterar samiskan i olika områden och språklig variation, tar man 

traditionellt utgångspunkten i de inhemska varieteterna i varje område. Det gör jag 

också i den här artikeln, även om jag menar att man i långt högre grad än man hittills 

gjort också borde ta hänsyn till det senaste dryga århundradets omflyttningar. På 

samma sätt som Mikko Korhonen och Pekka Sammallahti rastrerat områdena i norra 

Finland där både enare-, nord- och skoltsamiska talas och i norra Norge där både fjäll- 

och kustsamiska varieteter av nordsamiskan talas (Korhonen 1967: karta; 

Sammallahti 1998: 5), borde liknande rastreringar göras i andra områden. Det gäller 

inte minst de delar av de syd-, ume-, arjeplogs- och lulesamiska områdena där det bor 

många nordsamisktalande. De utgör en viktig del av den samiska befolkningen i 

respektive område men är osynliggjorda när man talar om samisk språklig variation. 

Den här tematiken hoppas jag kunna återkomma till i ett annat sammanhang, men i 



 ______________________________Sydsamisk eller umesamisk?  
 

163 

 

den här artikeln avgränsar jag mig alltså till att diskutera gränsen mellan sydsamiska 

och umesamiska, inte de nutida språkliga förhållandena.3 

 

2. Gränsen mellan syd- och umesamiska enligt dialektöversikter 

Fram till 1940-talet fanns det ingen konsensus om var gränsen mellan sydsamiska och 

umesamiska skulle dras. Intressant nog menade Just Qvigstad (1893: 1 ff.) i 

översikten i sin doktorsavhandling att Tärna-dialekten (och det måste betyda både 

”södra Tärna” och ”norra Tärna”) är umesamisk. Han delade nämligen in de samiska 

varieteterna i området i (A) jämtlandsdialekten och (B) umeådialekten och den senare 

i sin tur i (A1) dialekten i Tärna och Hattfjelldal och (A2) dialekten i Sorsele och 

södra Rana (Qvigstad (1893: 1 ff.). Tre årtionden senare hade han ändrat uppfattning 

och drog gränsen mellan syd- och umesamiska längre norrut, norr om södra Tärna i 

Sverige och Hattfjelldal på norsk sida (Qvigstad 1925: 3 f.).  

 På 1940-talet hade gränsen etablerats norr om södra Tärna. Enligt Gustav 

Hasselbrink (1944: 2 f.) hör ”södra Tärna” till västerbottenssamiskan, sydsamiskans 

norra underdialekt, och ”norra Tärna” till umesamiskan. Knut Bergsland (1949: 375) 

räknade bland annat Hattfjelldal (saS. Aaborte), Vefsn (saS. Vaapste) och södra Tärna 

som sydsamiska områden och det har därefter har det varit den gängse uppfattningen 

(jfr Rydving 2013: 38–80). Det är därför helt följdriktigt att material från södra Tärna 

togs med i Gustav Hasselbrinks sydsamiska ordbok (Hasselbrink 1981–85) och i 

dialektöversikten i ordbokens första band (Hasselbrink 1981–85, 1: 21 f.).  

 

3. Gränsen mellan syd- och umesamiska enligt dialektkartor 

Samiska dialektkartor visar samma bild som dialektöversikterna. På kartor som 

publicerades under 1960-talet drogs gränsen mellan syd- och umesamiska längs 

Umeälvens dalgång (Décsy 1965; Korhonen 1967), alltså norr om södra Tärna, och 

Pekka Sammallahti (1998) gjorde på samma sätt trettio år senare, även om strecket 

som markerar gränsen på hans karta följer Umeälvens södra strand, inte den norra 

som på Korhonens karta (fig. 2 a–c). Detsamma gäller de övriga dialektkartor där 

gränsen mellan syd- och umesamiska är markerad. På både Olavi Korhonens (1997: 

59), Georgij Kerts (2003: 50) och min egen karta (jfr fig. 1) dras gränsen längs 

 
3 Därför ignorerar jag i det här sammanhanget dessutom både majoritetsspråket svenska och andra 
minoritetsspråk än samiska som talas i området.  
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Umeälven. Det enda undantaget är den karta som

Sammallahti (1985: 4) publicerade i

söder om södra Tärna.   

 

4. Gränsen mellan syd

Det viktigaste kriteriet som man hänvisat till när man dragit gränsen mellan syd

umesamiska norr om södra Tä

varieteterna i norra Tärna har stadieväxling.

presenterats, men i verkligheten är förhållandena mycket mer komplicerade

Larsson 2012: 112–130). Man få

norra Tärna och ingen stadieväxling alls i södra Tärna,

området utan stadieväxling och det med stadieväxling skulle vara

Moosberg visade redan i sin licentiatavha

det rester av stadieväxling

stadieväxlingen ”synnerligen oklar och förvirrande”

enskilda ord saknar till exempel 

Om man kan lita på Nils Moosbe

klar gräns mellan ett område utan o

gradvis användningen av stadieväxling 

 
Fig. 2a–d. (a) Utsnitt ur Mikko Korhonens dialektkarta (Korhonen 1967). (b) Utsnitt ur 
Gyula Décsys dialektkarta (Décsy 1965: 86). (c) Utsnitt ur Pekka Sammallahtis dialektkarta 
(Sammallahti 1998: 5). (d) Utsnitt ur N
(Jernsletten & Sammallahti 1985: 4).
 

 

nda undantaget är den karta som Nils Jernsletten och Pekka 

publicerade i läroboken Sámás 1 (fig. 2 d). Där går gränsen 

Gränsen mellan syd- och umesamiska: kriterier 

Det viktigaste kriteriet som man hänvisat till när man dragit gränsen mellan syd

umesamiska norr om södra Tärna har varit avsaknaden av stadieväxling 

norra Tärna har stadieväxling. Det är i alla fall så som kriteriet oftast har 

men i verkligheten är förhållandena mycket mer komplicerade

Man får lätt intrycket att det är fullständig stadieväxling i 

ra Tärna och ingen stadieväxling alls i södra Tärna, som om gränsen mellan 

området utan stadieväxling och det med stadieväxling skulle vara skarp. S

i sin licentiatavhandling om stadieväxlingen i området

det rester av stadieväxling i ”södra Tärna” och i ”norra Tärna” är, som han skriver,

”synnerligen oklar och förvirrande” (Moosberg [1925]:

till exempel stadieväxling även i grupper som vanligtvis har 

lita på Nils Moosberg, och det bör man nog, så utgör Umeälven

klar gräns mellan ett område utan och ett område med stadieväxling. I stället 

vändningen av stadieväxling norr om älven, men stadieväxling är ett alltför 

 

 

. (a) Utsnitt ur Mikko Korhonens dialektkarta (Korhonen 1967). (b) Utsnitt ur 
Gyula Décsys dialektkarta (Décsy 1965: 86). (c) Utsnitt ur Pekka Sammallahtis dialektkarta 

Utsnitt ur Nils Jernsletten och Pekka Sammallahtis dialektkarta 
(Jernsletten & Sammallahti 1985: 4). 

 

Nils Jernsletten och Pekka 

1 (fig. 2 d). Där går gränsen 

Det viktigaste kriteriet som man hänvisat till när man dragit gränsen mellan syd- och 

rna har varit avsaknaden av stadieväxling där, medan 

Det är i alla fall så som kriteriet oftast har 

men i verkligheten är förhållandena mycket mer komplicerade (jfr 

intrycket att det är fullständig stadieväxling i 

som om gränsen mellan 

skarp. Som Nils 

i området finns 

, som han skriver, 

[1925]: 45). Många 

ven i grupper som vanligtvis har det. 

rg, och det bör man nog, så utgör Umeälven ingen 

I stället ökar 

men stadieväxling är ett alltför 

      

 

. (a) Utsnitt ur Mikko Korhonens dialektkarta (Korhonen 1967). (b) Utsnitt ur 
Gyula Décsys dialektkarta (Décsy 1965: 86). (c) Utsnitt ur Pekka Sammallahtis dialektkarta 

och Pekka Sammallahtis dialektkarta 
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problematiskt kriterium om man vill ha hjälp att avgöra var man bör dra gränsen 

mellan syd- och umesamiska. Dessutom är det ett problem i sig att basera en 

dialektgräns på ett enda kriterium. Det är först genom en sammanvägning av flera 

kriterier som man kan avgöra var en sådan gräns bör dras. 

 När det gäller andra kriterier som brukar användas för att skilja mellan syd- och 

umesamiska, följer ”södra Tärna” ofta umesamiskan. Som Lars-Gunnar Larsson 

påpekat har samiskan i Ullisjaure (saS. Ulliesjaevrie, saU. Ulliesjávrrie) – en lokal 

varietet inom södra Tärna – till exempel det nordliga -jv-, inte det sydliga -jj- i ord 

som biejvie ~ biejjie ’sol’, och tvåstaviga substantiv har i ”södra Tärna” den 

umesamiska ändelsen i illativ singularis, -je, inte den sydsamiska -se (Larsson 2010: 

212; Larsson 2012: 101 f., 131–133).  

 Trots att det i den språkvetenskapliga litteraturen finns en överväldigande enighet 

om att dra gränsen mellan syd- och umesamiska norr om södra Tärna, verkar det alltså 

finnas anledning att ifrågasätta den uppfattningen. Redan det förhållandet att gränsen 

dragits längs en älvdal borde ha gjort oss misstänksamma, eftersom det vore en 

märklig kulturell och språklig gräns. Älvar och sjöar skiljer inte, utan förenar. Det är 

berg och bergskedjor som förhindrar kommunikation, vatten gör det inte (jfr Larsson 

2012: 81, 144, 178). Det är därför logiskt att den gamla sockengränsen och den 

nuvarande kommungränsen följer vattendelaren söder om södra Tärna, inte älvdalen 

(jfr Rydving 2013: 147 f. om ett liknande problem i gränsområdet mellan lulesamiska 

och nordsamiska).  

 

5. Lexikon som kriterium 

Mot den här bakgrunden har jag jämfört ordförrådet i ”södra Tärna” med ordförråden 

i angränsande varieteter. Uppgiften har varit att med hjälp av lexikala kriterier 

undersöka var det är lämpligt att dra gränsen mellan syd- och umesamiska.  

 Fastän det finns klara skillnader i lexikon mellan olika samiska områden, har 

studiet av språklig variation fram till publiceringen av Grenzen und Gruppierungen 

im Umesamischen (Larsson 2012) koncentrerat sig nästan uteslutande om fonologiska 

och morfologiska kriterier, medan lexikon diskuterats i långt mindre grad. Men 

eftersom språkets funktion är att kommunicera, utgör skillnader i ordförrådet större 

hinder för kommunikationen än skillnader i uttal och variationer i hur orden böjs. 

Fonologiska och morfologiska aspekter är viktiga när man analyserar ett språks 
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historiska utveckling, men är det knappast i lika hög grad i undersökningar av 

ömsesidig förståelse. I det senare fallet är fördelarna med att basera analysen på 

lexikon uppenbara. Eftersom varje ord i ett språk har sin egen geografiska 

distribution, kan en analys av många ord (många särdrag) hjälpa oss att förstå hur 

olika varieteter gradvis övergår i varandra mycket bättre än den traditionella typen av 

analys som baserades på några få fonologiska eller morfologiska kriterier. Vi vet 

dessutom att modersmålstalare uppfattar skillnader i ordförrådet som särskilt tydliga 

markörer av dialektskillnader, och det gäller naturligtvis också samiskan. För att ge 

tre exempel från tidigare forskning (efter Rydving 2013: 19), så noterade Just 

Qvigstad (1925: 2) att de samer som kommenterade dialektskillnader la större vikt på 

ordförrådet än på grammatiken; Kjell Kemi, som analyserat språkgränsen mellan 

västlig nordsamiska i Kautokeino (saN. Guovdageaidnu) och östlig nordsamiska i 

Karasjok (saN. Kárášjohka), hävdar att intonationen och val av ord var mycket 

viktigare för hans informanter än fonologiska och morfologiska skillnader (Kemi 

1984: 83); och enligt Inger Marie Gaup Eira (2003: 92) betonade hennes informanter i 

Kåfjord (saN. Gáivuotna) lexikala skillnader när de jämförde dialekter.  

 

6. Europeisk språkatlas som källa 

Som källmaterial har jag använt det lexikaliska materialet för den första delen av 

Europeisk språkatlas (Atlas Linguarum Europae, ALE; Alinei et al. 1983–). Det 

samlades in med hjälp av en frågelista som avsåg att i så hög grad som möjligt täcka 

in olika delar av lexikon i de språk som skulle undersökas, alla europeiska språk från 

Atlanten till Uralbergen och från Norra Ishavet till Medelhavet, även om det bör 

observeras att de begrepp som man valde representerar centraleuropeiska förhållanden 

(jfr Kruijsen 1976). Flera av de djur och växter som man frågar efter förekommer inte 

i det samiska bosättningsområdet, och den terminologi som gäller boskapsskötsel 

avser nötkreatur- och fårskötsel, inte renskötsel.  

 Det här problemet gäller i lika hög grad för hela det område där samiska talas. Det 

innebär att antalet begrepp som man kan utnyttja för en analys av samisk 

språkvariation är färre än om man gjorde en liknande undersökning av till exempel 

något område i Frankrike eller Tyskland, men materialet är ändå fullt tillräckligt (jfr 

Rydving 2013: 97–107). För södra Tärna består det av svar på 281 frågor, ett antal 

som kan jämföras med korpusar som liknande undersökningar av andra språk baseras 



 ______________________________Sydsamisk eller umesamisk?
 

 

på. När den österrikiske romanisten

för den typen av dialektometrisk analys som jag gjort

material som svar på 25 slumpmässigt valda frågor gav en ganska god bild av det 

allmänna mönstret, medan man för en detaljerad bild behöver svar på mellan

300 frågor (Goebl 1982: 790).

tillräckligt. 

  Vad jag har mätt är de lexikala relationerna

(representerade av det material som samlats in för ALE I) som ä

kriteriet för likhet är därför etymologiskt

svaren från södra Tärna som är 

av de närliggande samiska 

presentation av källmaterial, källkritik och metod, se Rydving 2013: 93

139). 

 

7. ”Södra Tärna”: lexikala relationer till angränsande 

Av frågorna i SamALE I (= det samiska material som samlats in för

alltså 281 som kunde besvaras med hjälp av materialet från södra 

ALE-lokaler i Sverige med störst andel av ordförrådet gemensamt med det i södra 

 
Fig. 3. Procentandelen gemensamt ordförråd 
när det gäller lexikon (representerat av materialet insamlat för ALE I) överensstämmer mest 
med det från södra Tärna (saS. 
Arvidsjaur (saU. Árviesjávrrie
Árjepluovve) (86,3), Vilhelmina (saS. 
(83,2).  
 

______________________________Sydsamisk eller umesamisk?

terrikiske romanisten Hans Goebl testade hur litet ett material kan vara

tometrisk analys som jag gjort, fann han att redan ett så litet 

material som svar på 25 slumpmässigt valda frågor gav en ganska god bild av det 

medan man för en detaljerad bild behöver svar på mellan

(Goebl 1982: 790). Det betyder att materialet från södra Tärna

Vad jag har mätt är de lexikala relationerna, alltså hur stor del av ordförråden 

av det material som samlats in för ALE I) som är gemensamt

ärför etymologiskt. Jag har beräknat hur hög procentandel av 

som är (etymologiskt) identiska med svaren från var och en 

av de närliggande samiska lokalerna i Sverige som undersöktes i ALE I

källmaterial, källkritik och metod, se Rydving 2013: 93

lexikala relationer till angränsande varieteter

(= det samiska material som samlats in för ALE

som kunde besvaras med hjälp av materialet från södra Tärna

lokaler i Sverige med störst andel av ordförrådet gemensamt med det i södra 

Procentandelen gemensamt ordförråd i de sex samiska ALE-lokaler i Sverige som 
ller lexikon (representerat av materialet insamlat för ALE I) överensstämmer mest 

södra Tärna (saS. Dearna, saU. Deärnná): norra Tärna (saU. Deärnná
Árviesjávrrie) (88,5), Sorsele (saU. Suorssá) (88,4), Arjeplog (saL.

) (86,3), Vilhelmina (saS. Vualtjere) (83,9) och Jokkmokk (saL. 

______________________________Sydsamisk eller umesamisk?  
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testade hur litet ett material kan vara 

fann han att redan ett så litet 

material som svar på 25 slumpmässigt valda frågor gav en ganska god bild av det 

medan man för en detaljerad bild behöver svar på mellan 200 och 

Tärna är mer än 

el av ordförråden 

r gemensamt, och 

Jag har beräknat hur hög procentandel av 

identiska med svaren från var och en 

ALE I (för en 

källmaterial, källkritik och metod, se Rydving 2013: 93–107, 132–

varieteter 

ALE I) var det 

Tärna. De övriga 

lokaler i Sverige med störst andel av ordförrådet gemensamt med det i södra 

 

i Sverige som 
ller lexikon (representerat av materialet insamlat för ALE I) överensstämmer mest 

Deärnná) (90,2), 
) (88,4), Arjeplog (saL. 

) (83,9) och Jokkmokk (saL. Jåhkåmåhkke) 
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Tärna var de umesamiska 

(skogsdialekten i) Sorsele (

gemensamt ordförråd. Så kommer den arjeplog

Árjepluovve) med 86,3% och först därefter den norra sydsamiska 

Vilhelmina (saS. Vualtjere

Jokkmokk (saL. Jåhkåmåhkke

överensstämmelse mellan lexikon (som det represen

”södra Tärna” och ”Arjeplog

ordförrådet i ”södra Tärna

”Jokkmokk” som med det i 

betänker att avståndet fågelvägen mellan södra Tärna och centrala Vilhelmina bara är 

ca 60 km, medan det mellan södra Tärna och Arjeplog är nästan dubbelt så långt, ca 

110 km. 

 Om man jämför andelen gemensamma lexem (i svaren på frågelistan för ALE I)

mellan ”södra Tärna” och 

 
4 Observera att ”Arvidsjaur” i SamALE I representeras av material från Malmesjaure (
Málmiesjávrrie) inom Arvidsjaur, in
Arvidsjaur som benämns ”Arvidsjaur” i Larsson 2012 (jfr Larsson 2012: 53). 

 
Fig. 4. De sex samiska ALE
materialet insamlat för ALE I) överensstämmer mest med södra Tärna (det rastrerade 
området); saS. = sydsamiska; saU. = umesamiska
 

 

de umesamiska norra Tärna, Arvidsjaur (saU. Árviesjávrrie)4

Sorsele (saU. Suorssá) med respektive 90,2, 88,5 och 88,4% 

. Så kommer den arjeplogssamiska lokalen Arjeplog

) med 86,3% och först därefter den norra sydsamiska lokalen

Vualtjere) med 83,9%, nära följd av den lulesamiska lokalen

Jåhkåmåhkke) med 83,2% (jfr fig. 3–4). Det är alltså större

överensstämmelse mellan lexikon (som det representeras av materialet för 

Arjeplog” än mellan det i ”södra Tärna” och ”Vilhelmina

södra Tärna” överensstämmer nästan lika mycket med det i 

det i ”Vilhelmina”. Det är desto mer överraskande om man 

betänker att avståndet fågelvägen mellan södra Tärna och centrala Vilhelmina bara är 

det mellan södra Tärna och Arjeplog är nästan dubbelt så långt, ca 

andelen gemensamma lexem (i svaren på frågelistan för ALE I)

och ”Vilhelmina” (83,9%), med andra delar av det samiska 

i SamALE I representeras av material från Malmesjaure (
Málmiesjávrrie) inom Arvidsjaur, inte av material från Mausjaure (saU. Mávesjávrrie), den by inom 

som benämns ”Arvidsjaur” i Larsson 2012 (jfr Larsson 2012: 53).  

. De sex samiska ALE-lokaler i Sverige som när det gäller lexikon (representerat av 
materialet insamlat för ALE I) överensstämmer mest med södra Tärna (det rastrerade 
området); saS. = sydsamiska; saU. = umesamiska.  

 

4 och 

) med respektive 90,2, 88,5 och 88,4% 

Arjeplog (saL. 

lokalen i 

d av den lulesamiska lokalen 

Det är alltså större 

as av materialet för ALE I) i 

Vilhelmina”, och 

med det i 

Det är desto mer överraskande om man 

betänker att avståndet fågelvägen mellan södra Tärna och centrala Vilhelmina bara är 

det mellan södra Tärna och Arjeplog är nästan dubbelt så långt, ca 

andelen gemensamma lexem (i svaren på frågelistan för ALE I) 

, med andra delar av det samiska 

i SamALE I representeras av material från Malmesjaure (saU. 
ávrrie), den by inom 

 

i Sverige som när det gäller lexikon (representerat av 
materialet insamlat för ALE I) överensstämmer mest med södra Tärna (det rastrerade 



 ______________________________Sydsamisk eller umesamisk?
 

 

språkområdet, kan man konstatera att den 

”Arjeplog” (Árjepluovve) 

(Rydving 2013: tabell 7.5)

arjeplogssamiska respektive nordlig lulesamiska eller sydlig nordsamiska, beroende 

på hur den senare varieteten klassificeras

 

8. Slutsatser 

(1) Gränsen mellan sydsamiska och umesamiska

pedagogiska eller andra skäl behöver markera en gräns 

om man utgår från lexikon 

inhemska lokala dialekten i södra Tärna 

långt norrut (som arjeplog

(vilhelminasamiskan). Det är 

södra Tärna och den i Vilhelmina närmas

skillnader norrut.  

 (2) Om man vill dra en gräns mellan sydsamiska och umesamiska och bestämmer 

sig för att basera den gränsen på lexikala kriterier, bör den 

på det material jag använt) 

inte Umeälven utan vattendelaren söder om älven där 

 
Fig. 5. Förslag till hur gränsen mellan sydsamiska (saS.) och umesamiska (saU.) bör dras om 
gränsen baseras på lexikon (representerat av materialet insamlat för ALE I): söder om södra 
Tärna.  
 

______________________________Sydsamisk eller umesamisk?

kan man konstatera att den är ungefär lika stor som den mell

 och ”Norra Gällivare” (saL. Girjes, saN. Girjjis

), två varieteter inom två olika samiska huvuddialekter

arjeplogssamiska respektive nordlig lulesamiska eller sydlig nordsamiska, beroende 

hur den senare varieteten klassificeras.  

mellan sydsamiska och umesamiska är oklar, men om man av 

edagogiska eller andra skäl behöver markera en gräns på en karta kan man 

m man utgår från lexikon (representerat av materialet för ALE I) – konstatera 

inhemska lokala dialekten i södra Tärna är närmare relaterad till varieteter relativt 

rut (som arjeplogssamiskan) än till den närmast söderut 

Det är en relativt stor skillnad mellan den lokala dialekten i 

rna och den i Vilhelmina närmast i söder, men mycket mindre 

vill dra en gräns mellan sydsamiska och umesamiska och bestämmer 

sig för att basera den gränsen på lexikala kriterier, bör den alltså (om man baserar sig 

på det material jag använt) dras söder om södra Tärna, inte norr om. Gränsen följer 

eälven utan vattendelaren söder om älven där den gamla sockengränsen 

rslag till hur gränsen mellan sydsamiska (saS.) och umesamiska (saU.) bör dras om 
gränsen baseras på lexikon (representerat av materialet insamlat för ALE I): söder om södra 

______________________________Sydsamisk eller umesamisk?  
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mellan 

Girjjis) (83,8%) 

a samiska huvuddialekter, 

arjeplogssamiska respektive nordlig lulesamiska eller sydlig nordsamiska, beroende 

men om man av 

kan man – 

konstatera är den 

till varieteter relativt 

den lokala dialekten i 

i söder, men mycket mindre lexikala 

vill dra en gräns mellan sydsamiska och umesamiska och bestämmer 

(om man baserar sig 

södra Tärna, inte norr om. Gränsen följer 

den gamla sockengränsen 

 

rslag till hur gränsen mellan sydsamiska (saS.) och umesamiska (saU.) bör dras om 
gränsen baseras på lexikon (representerat av materialet insamlat för ALE I): söder om södra 
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mellan Vilhelmina och Tärna gick, den gräns som nu är kommungräns

Vilhelmina och Storuman 

 Den slutsatsen stämmer överens med hur gränsen dragits

Sammallahtis (1985) karta i 

föreslagit att den ska dras, 

med hjälp av andra metoder och i huvudsak

att vi börjar rita om våra samiska 

 

Förkortningar 

ALE I Atlas Linguarum Europae, del I

saArj. arjeplogssamiska

saL. lulesamiska

 
Fig. 6. Karta som visar en indelning av samiskan i tio huvuddialekter (eller sp
gränsen mellan syd- och umesamiska dragen s
ungefärliga gränsen för det så kallade traditionella samiska bosättningsområdet; B = ungefärliga 
gränser mellan huvuddialekterna (en av flera möjligheter); C = området på huvudkartan; S. = 
sydsamiska; U. = umesamiska; Arj. = arjeplog
enaresamiska; Sk. = skoltsamiska; Akk. = akkalasamiska; Kld. = kildinsamiska; T. = tersamiska 
(Rydving 2004: 358, reviderad). 
 

 

och Tärna gick, den gräns som nu är kommungräns 

 (jfr fig. 5).  

Den slutsatsen stämmer överens med hur gränsen dragits på Jernsletten & 

s (1985) karta i Sámás 1 och med hur Lars-Gunnar Larsson

, men – det är viktigt att påpeka – utifrån andra kriterier, 

metoder och i huvudsak annat källmaterial. Det är tydligen 

samiska dialektkartor (jfr fig. 6). 

uarum Europae, del I 

samiska 

lulesamiska 

. Karta som visar en indelning av samiskan i tio huvuddialekter (eller sp
och umesamiska dragen söder om södra Tärna (jfr fig. 1). A = den 

ungefärliga gränsen för det så kallade traditionella samiska bosättningsområdet; B = ungefärliga 
gränser mellan huvuddialekterna (en av flera möjligheter); C = området på huvudkartan; S. = 

ka; Arj. = arjeplogssamiska; L. = lulesamiska; N. = nordsamiska; I. = 
enaresamiska; Sk. = skoltsamiska; Akk. = akkalasamiska; Kld. = kildinsamiska; T. = tersamiska 
(Rydving 2004: 358, reviderad).  

 

 mellan 

Jernsletten & 

Gunnar Larsson (2010; 2012) 

utifrån andra kriterier, 

tydligen hög tid 

 

. Karta som visar en indelning av samiskan i tio huvuddialekter (eller språk) och med 
öder om södra Tärna (jfr fig. 1). A = den 

ungefärliga gränsen för det så kallade traditionella samiska bosättningsområdet; B = ungefärliga 
gränser mellan huvuddialekterna (en av flera möjligheter); C = området på huvudkartan; S. = 

samiska; L. = lulesamiska; N. = nordsamiska; I. = 
enaresamiska; Sk. = skoltsamiska; Akk. = akkalasamiska; Kld. = kildinsamiska; T. = tersamiska 



 ______________________________Sydsamisk eller umesamisk?  
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samALE I det samiska materialet för ALE I 

saN. nordsamiska 

saS. sydsamiska 

saU. umesamiska 

 

Källmaterial 
 
Det samiska materialet för Atlas Linguarum Europae (ALE) I, Dialekt- och 

folkminnesarkivet i Uppsala (DFU).  
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