
Váren   På fjället 
  
Vuohtá gus? Ser du spår? 
Vuohttu. Det syns spår. 
tjoahkkit  samla 
njámmat sopa med i bredd i skogen, människorna går i bredd 
vuojedit driva 
Vuoje dággu! Kör här! 
Vuoje duoggu/dåggu! Kör där! 
Gånnås la?/Gånnå la dån? Var är du? 
Mån boadáv duv lusi. Jag kommer till dig. 
Le gus nágin gähttjam irkkáv? Har någon kollat norrsidan? 
Mån vuojáv rabdav. Jag kör kanten. 
Gånnå l rabdda? Var är kanten? 
Rastá äno Över älven 
Tjuovo jávre milta! Följ längs sjön. 
  
Mån galgav skohterav táŋŋkit. Jag ska tanka skotern. 
Batteridja li nåhkåm. Batterierna har tagit slut. 
Le gus dujna MRG:a maŋen? Har du med dig MRG? 
  
Dievvá backe, kulle 
nibba spetsig, liten fjälltopp 
vuolládahka lågland, låglänt område 
badjudis  högland, högre teräng 
  
tjårå  Renskock: 10 - 50 renar 
návkká Renskock: 50 – 100 renar 
ällo Renhjord 
tjoahkkeällo Samlad renhjord 
hádjánit bli spridd 
Ällo l hájedam. Renhjoden är spridd. 
hádjásit sprida sig 
Hádjet skingra, sprida renarna t.ex. rovdjur, hundar m.m. 
Ällo l luoppedam. Renhjorden har spridit sig (stort område) 
Le gus állas? Är det lugn och ro (fred för rovdjur)? 
Ällo sjkánjgijt. Renhjorden börjar breda ut sig på längden 
rájddo  rajd; rad 

 

  



Biegga Vind 
  
alát 
aládahka 
alátbiegga 

västlig vind 

lulát  
luládahka 
lulátbiegga 

östlig vind 

oarát 
oarjádahka 
oarjátbiegga 

sydlig vind 

nuortte/nuortto 
nuortudahka 
nuorttebiegga/nuorttobiegga 

nordlig vind 

 

 

västerut västerifrån i väster västanför på västsidan (av ett berg) 

alás allet allen allelin alledusan/aleldusán 

nuortas nuorttat nuorttan nuorttalin nuortaldusán; irkkán 

luksa lullet lullne lullelin lulledusan/luleldusán 

oarjás oarjját oarjján oarjjelin biejvebielen 

 

alusjbielle – västra sidan, västsida 

nuortasjbielle – norra sidan, nordsida 

lulusjbielle – östra sidan, östsida 

oarjásjbielle – södra sidan, sydsidan 

 

  



Gerdan/Gárden  I gärdet, hagen 
  
Mån manáv gärddáj/gárddáj. Jag går till hagen.; Jag går in i hagen 
Mån manáv girnnuj. Jag går in i kärnan. 
Mån manáv kontåvrråj! Jag går in i kontoret. 
Le gus dujna sjuohpan? Har du en kastlina? 
Mujna l sjuohpan. Jag har en kastlina. 
Suohppi!; Gierasta! Kasta fast! 
Válde gitta! Ta fast! 
Adnala!; Aneda! Håll fast!  
Vuojnák dån? Ser du? 
Le gus råggåm dav? Har du skådat den? 
Dat la gahttjam. Den har fallit  
Dådåk dån? Känner du igen? 
Gen la? Vems är det? 
Gen la duot? Vems är den där (lite längre bort) 
Le gus dat muv? Är det min? 
Dat la …  Det är … 
Le gus guolggatsähkká? 
Le gus guolggamierkkim? 
Le gus tsähkkum? 

Är den hårmärkt? 

Bieja guolggatsähkkájt! 
Bieja guolggamerkav! 
Tsähko! 

Hårmärk den! 

Bájnni dav! Färga den! 
  
Viehkala åvddåj! Spring framför! 
Maná birra!, Váttse birra!  Gå runt! 
Ale maŋelt váttse! Gå inte baki! 
Tsakka! Ta emot/stoppa! 
Tsähko munji vuodnjalav! Pricka en vuonjal på mig! 
Båhtit dal! (säges till fler än 3 pers.) Kom nu allesammans! 
Rádedit Att rådslå 
Rabá lijdav!  Öppna grinden! 
Dahpa lijdav! Stäng grinden! 
Mähtjána! Flytta på dig! 
Várri! Var försiktig! 
Guotsada bajás/vuolus! Klättra upp/ner! 
Vuonjal manná 
Vuostasj, nuppát, goalmát de manná 

 

Tjåhkkida/nållida dållågáddáj! Sätt dig vid eldsaden! 
Goalok dån? Fryser du? 
Jievsusj  Småfrusen  
Le gus luvvam/luvás? Är du blöt? (har du blivit blöt) 
Rahpuga li luvvam/luvvasa. Handskarna är blöta. 
Adnala hårsåv!  Håll säckväven! 
Vádtsit rájddon/báldalakkoj! Gå på en linje! 

 

  



Mån vuolgáv várráj/ gärddáj/ kåddjåj/ bijllaj/ häjmmaj (Jag far till fjället/ till hagen/ Till kåjan/ 

bilen/ hem) 

Mån vuolgáv váres/ gerdas/ kådjås/ bijlas/ hejmas (Jag far från fjälls/ hagen/ kåjan/ bilen/ hem) 

Mån lav váren/ gerdan/ kådjån/ bijlan/ hejman (Jag är fjälls/ hagen/ kåjan/ bilen/ hemma) 

 

Mån manáv ålgus/sisi. Jag går ut/in. 

Mån lav ålggon/sinna. jag är ute/inne. 

 

Mån manáv Mattiasa lusi. Jag far till Mattias. 

Mån boadáv Mattiasa lussta. Jag kommer från Mattias. 

Mån lav áhko Mattiasa lunna. Jag är hos Mattias. 

 

 

 


