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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig 
uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og 
menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Justis- 
og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse sine 
oppgaver. 

Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til 
kildekritiske standarder. Kilder som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, 
er ikke nevnt ved navn. 

Opplysningene som blir lagt fram i rapportene og temanotatene, kan ikke tas til 
inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens 
behandling av søknader. Landinfos rapporter og temanotater er heller ikke uttrykk 
for norske myndigheters syn på de forhold og land som rapportene omhandler. 
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SUMMARY 

In contrast to most African countries, Somalia presents a considerable linguistic 
homogeneity. There are few linguistic minorities, and they are limited to small 
territories. Besides being the medium used all over the country, Somali is also the 
mother tongue of Somalis living in Djibouti, Ethiopia and Kenya. However, there are 
few written sources that present the various Somali dialects in a comprehensive and 
easily accessible manner, and systematic field studies of the Somali dialects haven’t 
been carried out since the 1980s. 

 

SAMMENDRAG 

I motsetning til de fleste andre afrikanske landene, er Somalia språklig svært 
homogent. Det er få språklige minoriteter i Somalia, og disse gruppene har en svært 
begrenset utstrekning. Foruten å være det dominerende språket for hele befolkningen 
i Somalia, er somali også morsmålet til den somaliske befolkningen bosatt i nabo-
landene Djibouti, Etiopia og Kenya. Det finnes imidlertid få skriftlige kilder som 
omhandler de ulike somaliske dialektene på en samlet og tilgjengelig måte, og det 
ikke er utført noen systematiske feltstudier av de somaliske dialektene etter 1980-
tallet. 
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1. INNLEDNING 

Utlendingsforvaltningen har etterspurt informasjon om språk og dialektforhold i 
Somalia. Landinfo har ingen lingvistisk ekspertise på somali, og det er heller ingen i 
det lingvistiske fagmiljøet i Norge som har en slik kompetanse. Landinfo har 
benyttet faglitteratur om temaet, og har konsultert utenlandsk ekspertise. 

Ifølge Martin Orwin, lingvist med somali og amharisk som hovedfelt på School of 
Oriental and African Studies (SOAS) i London, finnes det dessuten få skriftlige 
kilder som omhandler de ulike somaliske dialektene på en samlet og tilgjengelig 
måte. Den mest sentrale boken om dette temaet er Die Somali-Dialekte av Marcello 
Lamberti (1986a), en komparativ studie av de ulike dialektene. Det finnes i tillegg en 
rekke artikler som omhandler ulike språklige forhold som for eksempel grammatikk, 
fonetikk og komparative studier av enkelte dialekter. Dette kildematerialet er 
imidlertid svært spesialisert og mindre tilgjengelig for legpersoner. 

Lamberti kartla somaliske dialekter under et studieopphold i Somalia i 1981. Han 
gjennomførte sine undersøkelser i Mogadishu, Bardheere og Luuq i Gedo-regionen, 
Saakow, Jilib og Bu’aale i Midtre Juba, Merka og Qoryoley i Nedre Shebelle. 
Qansax Dheere, Baidoa, Dinsor, Yaaq Baraaway og Bur Hakaba i Bay-regionen, 
Jamaame og Kismayo i Nedre Juba, samt Adale i Midtre Shebelle (1986a, s. 15). 

Martin Orwin understreker at det ikke er utført noen systematiske feltstudier av de 
somaliske dialektene etter 1980-tallet. 

Totalt undersøkte Lamberti 52 ulike dialektvarianter,1 og han baserte sine under-
søkelser på en liste med ca. 600 ord og 500 standardsetninger som ble forelagt 78 
informanter. Begrepslisten som ble utarbeidet besto av ord som knyttet seg til 
kroppsdeler og deres funksjoner, familieliv og sosiale relasjoner, betegnelser på dyr, 
matvarer, naturlige prosesser og følelser. Disse ordene var dessuten tilpasset en 
somalisk kontekst. 

De 500 standardsetningene skulle gi grunnlag for å studere de morfologiske2 
strukturene ved de ulike dialektene, og dermed gjøre det mulig å sammenligne dem. 
Lamberti forsikret seg dessuten om at informantene hadde den aktuelle dialekten 
som morsmål, og at de var minst mulig påvirket av andre dialekter. 

Den første vitenskapelige kategoriseringen av somaliske dialekter ble gjort av Enrico 
Cerrulli i 1919 (Lamberti 1986a, s. 25). Han delte somali inn i fire dialektgrupper: 

1. Issaq-gruppen, som benyttes i Nordvest-Somalia (Somaliland), og som også 
omfatter issa og gadabursi. 

                                                 
1 Ogaden (fra Kebredehar i Ogaden), wardey (fra Kismayo), marehan (fra Luuq og Jamaame), majerteen (fra 
Bosasso, Qardho og Jamaame), degodiya (fra Bardheere og Kismayo), abgal (fra Adale), ajuraan (fra Bu’aale), 
galjaal (fra Saakow og Bu’aale), shabelle (fra Bu’aale), awramale (fra Saakow), hamari (fra Mogadishu), bimaal 
(fra Merka og Jamaame), af-shingani (fra Mogadishu), af-merca (fra Merca) af-gendershe (fra Gendershe), af-
may varianter (blant annet af-elaay og af-helleedi fra Bur Hakaba samt may-varianter fra Baidoa, Luuq, Qansax 
Dheere, Uffurow, Korombod, Dinsor, Bardheere, Saakow, Bu’aale, Jilib, Jamaame og Qoryooley), tunni (fra 
Dinsoor, Jilib og Jamaame), dabarre (fra Qansax Dheere, Dinsoor og Bu’aale, ormale (fra Yaaq Baraaway og 
Jilib), garre (fra Bur Hakaba, Baidoa, Yaaq Baraaway, Kanaana og Qoryooley), jiddu (fra Yaq Baraway, Jilib og 
Oorryooley). 
2 Morfologi er studien av ordenes form og struktur, og av bøyningsmønstre. 
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2. Daarood-gruppen, som er den største dialektgruppen. Brukes i Ogaden i Etiopia, 
og i Bari, Nugaal og Mudug-regionene i Somalia. 

3. Hawiye-gruppen, som er utbredt langs kysten fra Hobbio og til ca. 150 km sør for 
Mogadishu, samt i Shebelle-dalen. 

4. Sab-gruppen som omfatter Øvre Juba-området og Nedre Shebelle. 

Denne inndelingen har i stor grad tjent som grunnlag for senere forskning på somali-
dialekter. Tre andre sentrale somali-lingvister, Martino M. Moreno, B.W. 
Andrzejewski og John Ibrahim Saeed, har alle benyttet denne kategoriseringen, med 
enkelte modifikasjoner (Lamberti 1986a, s. 25). 

Moreno foretar ifølge Lamberti (1986a, s.25) en viss forskyvning av Cerullis 
kategorier ved å plassere hawiye inn under en benadir-gruppe og sab i en digil-
gruppe. Både Andrzejewski og Saeed inndeler somali-dialektene i tre hovedgrupper 
(Lamberti 1986a, s.25-26): 

1. Common Somali 

2. Coastal Dialect (Andrzewski) / Benaadir Dialect (Saeed) 

3. Central Somali 

Central Somali tilsvarer omtrentlig Cerullis sab og Morenos digil. Common Somali 
omfatter hos disse to Cerullis issaq- og darood-grupper. Lamberti (1986a, s.25) 
mener at sammenslåingen av disse to dialektgruppene kan rettferdiggjøres på 
bakgrunn av at de har langt flere fellestrekk enn to ulike benadir-dialekter. 

Lamberti viser til at senere somali-kjennere deler inn dialektene i bare to grupper. 
Den ene kalles max-aad-tiri,3 og omfatter både Andrzejewskis Common Somali og 
Coastal Dialect. Den andre kalles max-aa-rabtaa4 eller max-aa-jira, og omfatter 
Cerullis sab-gruppe, Morenos digil-gruppe eller Andrzejewskis Central Somali. 
Lamberti påpeker at det er ett bemerkelsesverdig skille mellom disse to 
hovedgruppene: Fonologisk sett har alle MAT-dialektene det stemte faryngale5 
frikative fonemet /c/6 og det ustemte /x/, som mangler i may-dialektene.7 De 
sistnevnte dialektene har imidlertid fonemet /ɟ/ (en stemt palatal plosiv) som man 
ikke finner i MAT-dialektene. 

Syntaktisk sett har de to dialektgruppene også ulik artikkelbruk. I MAT-dialektene er 
en selvstendig setning uten bestemt artikkel ugrammatikalsk, mens bestemt artikkel 
gjerne kan utelates i may-dialektene. 

Lamberti (1986a, s. 26-30) redegjør også for andre kategoriseringer, blant annet 
enkelte som tar for seg den historiske utviklingen av det somaliske språket. Felles for 

                                                 
3 ”Hva har du sagt?” Forkortet MAT i notatet. 
4 ”Hva vil/ønsker du?”; ”Hva er det?” 
5 Faryngale lyder uttales i svelget. 
6 Transkripsjonen følger gjennomgående ortografien i standard somali, utover eksempler hvor det beskrives 
fonologiske strukturer som ikke gjengis i somalisk ortografi – i slike tilfeller brukes tegn fra det internasjonale 
fonetiske alfabet, såkalt IPA-transkripsjon. 
7 Altså max-aa-rabtaa-gruppen, også kalt max-aa-jira. 
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alle fremstillingene er imidlertid de grunnleggende trekkene i Cerullis 
kategorisering. 

Lamberti selv velger en femdeling av somali som ikke hviler på leksikale forskjeller, 
men hovedsakelig på fonologiske,8 syntaktiske9 og morfologiske trekk. Han viser til 
at det er de morfologiske trekkene ved de ulike dialektene som har størst 
motstandskraft mot påvirkning fra andre dialekter, og ikke de leksikale 
kjennetegnene, som relativt lett spres gjennom lånord. 

De fem dialektgruppene danner, etter Lambertis oppfatning, en kjede med to 
ytterpunkter, hvor overgangene fra den ene enheten til den andre er flytende. Han 
mener også at det innenfor hver enkelt enhet er flytende overganger mellom ulike 
undergrupper som også danner ulike kontinuum. 

På bakgrunn av disse forholdene kategoriserer Lamberti somali i de fem 
dialektgruppene som omtales i kapittel 3, det vil si nordsomali-gruppen, benadir-
gruppen, ashraf-dialektene, may-dialektene og digil-gruppen. 

2. SPRÅKSITUASJONEN I SOMALIA 

2.1 UTBREDELSEN AV SOMALI10 
I motsetning til de fleste andre afrikanske landene, er Somalia språklig svært 
homogent. Det er få språklige minoriteter i Somalia, og disse gruppene har en svært 
begrenset utstrekning (jf. del  2.4). Foruten å være det dominerende språket for hele 
befolkningen i Somalia, er somali også morsmålet til den somaliske befolkningen 
bosatt i nabolandene Djibouti, Etiopia og Kenya.11 I Djibouti er for eksempel 40 % 
av befolkningen somalitalende. 

I Djibouti og i Zeylac-distriktet i Nordvest-Somalia er det issa-dialekten som 
benyttes. I den nordøstlige delen av Harar-regionen i Etiopia brukes af-gadabursi12 
som også snakkes i områdene rundt Borama i Galbeed-distriktet i Nordvest-Somalia. 
Sørover fra Jijiga i Ogaden i Etiopia finner man ogaden- og wardey-
dialektområdene, og i den østlige delen av Ogaden af-dhulbahante, af-majerteen og 
af-marehan. I Bale-regionen i det sørlige Etiopia finner man foruten af-ogaden også 
af-degodiya og af-ajuraan. I Kenya er det først og fremst darood-dialektene af-
aulihan og af-harti som har størst utbredelse, men også af-degodiya, af-ajuran og af-
garre brukes i de nordøstlige delene av Kenya. Mens somali-dialektene i Etiopia og 
Djibouti ifølge Lamberti (1986a, s. ?) har utviklet seg i takt med dialektene i Nord-

                                                 
8 Lydmessige. 
9 Som går på setningsbygning. 
10 Kart over utbredelse av somali og ulike somaliske dialekter er samlet i kapittel 5. 
11 Alle de tre landene har forholdsvis store somaliske minoriteter i områdene som grenser til Somalia. I tillegg 
kommer betydelige antall somaliere som har forlatt Somalia siden 1991 på grunn av krigshandlinger, sult eller av 
andre årsaker, permanent eller midlertidig. 
12 Af betyr tunge/språk/språkform/dialekt på somali. 
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Somalia, er det flere avvik fra de opprinnelige nordsomaliske formene i somali-
dialektene i Kenya. 

2.2 FORHOLD SOM PÅVIRKER DIALEKTSITUASJONEN 
Lamberti (1986a, s. 9) påpeker at den somaliske dialektsituasjonen er svært 
komplisert fordi én dialekt vanligvis har flere varianter. Videre blir ofte flere 
forskjellige dialekter benyttet i ett og samme geografiske område. I tillegg er 
nomadismen, klanforhold og folkevandringer viktige forhold som har bidratt til å 
påvirke og forandre dialektsituasjonen i Somalia. 

2.2.1 Nomadismen som påvirkningsfaktor 

Majoriteten av Somalias befolkning er nomader eller har en nomadisk bakgrunn, og 
Lamberti (1986a, s. 11) mener at man derfor skulle kunne anta at nomadenes 
vandringer har medvirket til at flere dialektformer er spredt, og at dette ville føre til 
en utjevning av dialektene eller en betydelig gjensidig påvirkning. Lamberti påpeker 
nettopp at man i den delen av Somalia hvor nomadismen har de sterkeste røttene, 
nemlig i Nord-Somalia, finner en langt mer enhetlig og homogen dialektsituasjon 
enn i Sør-Somalia, hvor størstedelen av befolkningen er fastboende. 

2.2.2 Klansystem og regional mobilitet 

Klantilhørighet innebærer også dialekttilhørighet, og til tross for befolknings-
forflytningene som har ført mange ulike klaner sammen innenfor ett og samme 
geografiske område, har klanene allikevel i stor grad beholdt sine dialektale 
særegenheter på grunn av den sterke klanforankringen. Samtidig har ingen dialekter 
vært upåvirket av sine språklige omgivelser, og det har derfor utviklet seg et 
mangfold av lokale varianter innenfor én og samme dialekt. Dialektsituasjonen i 
Somalia er derfor svært komplisert, og kan på ingen måte sammenlignes med 
europeiske forhold hvor dialektvariasjonene er færre (Lamberti 1986, s. 11-1213). 

2.2.3 Folkevandringer 

Somalia har sett tallrike folkevandringer. Det var en betydelig migrasjon av 
hovedsakelig darood-klansmedlemmer fra Nord-Somalia til Nedre Juba og Kenya, 
og fra Sentral-Somalia til Midtre Juba-regionen på 1900-tallet. På 1970-tallet ble 
anslagsvis 300 000 nomader fra Sentral-Somalia flyttet til bosetninger langs de nedre 
delene av Shebelle-elven ved Jalalaqsi og Kurtun Waarey, samt Dujuuma i Midtre 
Juba på grunn av den omfattende tørken som rammet nomadene i 1973-74 
(Cassanelli 2003, s.17). Som en følge av disse folkevandringene benyttes majerteen-
dialekten også langt sør i landet og helt inn i deler av Kenya, og may-dialekten fra 
Baidoa finner man i en lett endret form i Kismayo (Lamberti 1986a, s. 12-13). 

                                                 
13 Merk at her refererer nok Lamberti til forholdene i det kontinentale Europa, i Norge er dialektvariasjonen 
større, og forholdene her minner kanskje mer om Somalia. 
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2.2.4 Språkkonvergens 

Lamberti (1986a, s. 13) viser til at det som en følge av den somaliske nasjonalismen 
har utviklet seg en sterk tendens til språkkonvergens blant de somaliske dialektene 
og at det på 1980-tallet var en tendens til å ønske å fjerne eller redusere mangfoldet i 
dialektene. Mange dialekter er dessuten svært like og jo større likhet, jo større grad 
av gjensidig påvirkning. Jiddu-dialekten regnes på sin side som den mest distinkte 
dialekten, og dette er samtidig den dialekten som er minst påvirket av andre 
dialekter. 

2.3 STANDARD SOMALI14 
Somali har aldri blitt standardisert i den forstand at det er allmenn enighet om én 
felles språkform som somaliere flest er enige om at er normgivende for all skriftlig 
bruk, og for muntlig bruk i kringkasting og andre formelle sammenhenger. 
Språkdebatten i Somalia på 1900-tallet dreide seg først og fremst om hvilket 
skriftsystem som skulle velges.15 Regimet under Siyad Barre innførte en variant av 
det latinske alfabetet i oktober 1972, fulgt av en storstilt kampanje fra 1973 til 1975 
for å lære landets befolkning å lese og skrive (Warsame 2001, s. 351). I denne 
perioden ble hele skolepensumet i landet somalisert (inntil da hadde 
undervisningsspråkene i skoleverket vært engelsk, italiensk og arabisk), noe som 
fordret at en mengde skolebøker ble skrevet på somali. 

Lamberti (1986, s. 31) opplyser at darood-dialektene fra Mudug-regionen og de 
vestlige delene av de somaliske områdene, dvs. Ogaden i Etiopia, ble brukt som 
norm for språkformen i skolebøker og kringkasting. Denne dialekten snakkes av et 
stort antall somaliere, og forstås og benyttes også av andre somaliere, selv om deres 
egen dialekt tilhører en annen dialektgruppe.  

Dr. Martin Orwin ved SOAS påpeker imidlertid at standard somali ikke er én 
etablert, offisiell standard, men i praksis består av et spekter av ulike dialekter og 
uttalemåter hvor ulike brukere vil ha ulike oppfatninger av hva som er korrekt 
somali. Det gir derfor ifølge Orwin ingen mening i å ha standard somali som en 
referanseramme for eksempel i forbindelse med analyser av dialekter. 

Orwin mener videre at standard somali bare har vært en betegnelse som ble brukt på 
språkvarianten i BBCs somali-sendinger og i Radio Mogadishu før borgerkrigen, 
men som for øvrig ikke har vært knyttet til eller brukt av særskilte grupper i 
befolkningen. 

Fremdeles er det relativt stor variasjon innenfor skriftlig somali, noe som blant annet 
fremheves i forordet til R. David Zorcs somali-engelske ordbok: 

                                                 
14 Et standardspråk eller normalmål er en språkform som blir brukt som et enhetlig, nasjonalt språk av folk som 
ellers bruker ulike dialekter. Normalmålet i et land (noe de fleste land har) vil først og fremst være skriftspråket. 
Normalmålet er en ”skapt” målform, og kan være bygd på én eller flere dialekter. Dialektene er altså de 
opprinnelige målene. Normalmålet blir brukt som skriftspråk, noe dialekter vanligvis ikke blir. Dessuten blir 
normalmålet ofte brukt som talemål av personer med utdanning, av embetsfolk, byfolk osv. Alle som snakker en 
dialekt er i prinsippet to-språklige, med ett talemål og ett skriftspråk. 
15 Varianter av det arabiske alfabetet har blitt brukt til å skrive somali siden 1200-tallet, kristne misjonærer 
innførte det latinske alfabetet på slutten av 1800-tallet, og tidlig på 1920 tallet utviklet den somaliske 
nasjonalisten Osman Yusuf Kenadid et eget skriftsystem kalt Cusmaaniya (Warsame 2001, s. 343-344). 
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Since Somali spelling is not yet fully standardized, most people write as they 
pronounce, and consequently you may encounter a word in a rather different 
form from that which is given here (Zorc, Osman & Luling 1991, s. xii). 

Dette gir seg ikke bare utslag i uttale og ortografi, men også i for eksempel ordforråd 
og bøyningsmønstre. 

2.4 SPRÅKLIGE MINORITETER16 
Lamberti peker på at de språklige minoritetene i Somalia er små og at 
minoritetsgruppemedlemmene som hovedregel er godt integrerte i det somaliske 
samfunnet. Majoriteten av minoritetsgruppemedlemmene behersker ifølge Lamberti 
somali flytende, og han mener at det først og fremst er eldre med manglende 
skolegang, og kvinner med liten sosial kontakt med somalitalende, som har 
problemer med somali.17 De språklige minoritetene Lamberti kartla under sitt 
opphold i Somalia var oromo-talende, boon-talende, mushungulu-talende og swahili-
talende. Landinfo mener det er overveiende sannsynlig at antallet som tilhører disse 
gruppene i dagens Somalia er lavt, på grunn av omveltningene under borgerkrigen. 

2.4.1 Oromo 

Medlemmer av den etniske gruppen oromo18 lever spredt i Gedo-regionen som 
grenser mot Etiopia. Ifølge Lamberti har disse fullt og helt funnet seg til rette med 
den somaliske kulturen og det somaliske språket (oromo er nært beslektet med 
somali). Denne minoritetsgruppen er imidlertid ikke språklig homogen, og på 
bakgrunn av det materialet Lamberti samlet inn, deler han inn dialektene i af-arussi, 
af-qotto, af-boraan og af-garre. Alle disse dialektene er særlig leksikalsk påvirket av 
somali. Foruten i Gedo finnes det også oromo-grupper i Nedre Juba. I Kismayo og 
Badhaade-distriktet i Nedre Juba er det, ifølge Lambertis informanter, særlig oromo-
dialektene af-garre og af-wardey som brukes. 

2.4.2 Boon 

Ifølge Lamberti ble alle som drev med jakt og lærarbeid i tidligere tider, omtalt som 
boon. Dette begrepet har ifølge forfatteren imidlertid senere blitt benyttet som 
betegnelse for alle dem som har ulike lavstatusyrker som skomakere, jegere etc. 
Lamberti beskriver imidlertid ikke de såkalte midgan, men snarere en helt konkret 
gruppe som på 1980-tallet hovedsakelig var bosatte i Jilib-distriktet, ca. 30 km 
utenfor byen Jilib. Det var for øvrig bare boon-medlemmer som var eldre enn 60 år 
som hadde beholdt et eget morsmål,19 alle andre Lamberti var i kontakt med, brukte 
may-dialekten fra Jilib-distriktet. 

                                                 
16 Basert på Lamberti 1986a, s. 5-9 og 1984, s. 155-162. 
17 Man må være oppmerksom på at denne informasjonen relaterer seg til situasjonen på 1980-tallet. 
18 Oromo-befolkningen utgjør den største etniske gruppen i Etiopia med sine 25 millioner mennesker. 
19 Også dette språket er nært beslektet med somali. 
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2.4.3 Mushungulu 

Mushungulu-befolkningen lever i Jamaame-distriktet i Nedre Juba langs Jubaelvens 
bredder. Denne befolkningsgruppen anses for å være etterkommere av slaver som ble 
tatt fra blant annet Tanzania for mellom 200 og 300 år siden. Mushungulu-kvinnene 
hadde liten kontakt med den somaliske befolkningen og behersket derfor dårlig 
somali, mens mennene hadde mer kontakt med sine somaliske naboer og de hadde 
derfor langt bedre somali-kunnskaper. Mushungulu-befolkningens morsmål er et 
bantuspråk som er mest likt shambaa fra Tanzania. 

2.4.4 Swahili 

Lamberti omtaler to swahili-talende minoriteter i Somalia. Den ene er bajuniene i 
Kismayo og på øyene utenfor Kismayo, og den andre er den eldste befolknings-
gruppen i byen Brava, som snakker swahilidialekten somaliere kaller af-chimwiini. 

Bajuni-befolkningens morsmål kalles ifølge Lamberti af-bajuni av somaliere og ki- 
bajuni av bajuniene selv. Til tross for enkelte særegne lydforandringer er ki-bajuni20 
en swahilidialekt som, ifølge Lamberti, er den eldste dialekten i Kismayo. 

3. KATEGORISERING AV SOMALI-DIALEKTER21 

3.1 DEN NORDSOMALISKE DIALEKTGRUPPEN 
Med nordsomali mener Lamberti ikke bare den dialektgruppen som snakkes i selve 
Nord-Somalia, men også dialekter som brukes langt sør i Somalia så vel som blant 
somaliske grupper i Kenya. Denne dialektgruppen består av tre undergrupper: 

1. Nordsomali i begrepets egentlige betydning, som brukes i Galbeed-regionen, 
Togdheer og Sanaag i Nordvest-Somalia. Denne undergruppen består av issa, 
gadabursi og issaq-dialektene.22 

2. Darood-gruppen, som finnes i Bari, Nugaal og Mudug i Nordøst-Somalia, i 
Ogaden-provinsen i Etiopia, i den nordlige delen av Bakool-regionen og i Gedo. 
Dialektene majerteen, dhulbahante, marehan, degodiya, warsangeli og ogaden 
tilhører denne dialektgruppen. 

3. Nedre Juba-gruppen består av dialektbrukere som har emigrert fra den nordlige 
delen av Somalia til Nedre Juba i løpet av 1800-tallet. Denne dialektgruppen 
omfatter af-majerteen, af-marehan, af-degodiya og af-ogaden. Fordi området 
langs Nedre Juba-kysten hvor disse klansmedlemmene slo seg ned opprinnelig 
var et benadir-språklig område, er påvirkningen fra benadir-dialektene svært 
merkbar. 

                                                 
20 Forstavelsen ki- betyr tunge/språk på swahili og en rekke andre beslektede språk. 
21 Kapittelet er basert på Lamberti 1986a, s. 30-49 og 1984, s. 162-189. 
22 Dialektbetegnelsene er sammenfallende med klannavnene. 
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Lamberti mener en også kan klassifisere en fjerde nordsomalisk underdialektgruppe, 
som benyttes i Nord-Kenya. Det dreier seg om ogaden-dialektene af-abudwaq og af- 
abdallah, harti-dialekten (som er en majerteen-dialekt) og degodiya-dialekten.  

De to første undergruppene, dvs. den egentlige nordsomaliske og darood-gruppen, er 
svært homogene selv om de er morsmålet til mer enn halvparten av Somalias 
befolkning, og dominerer i et stort geografisk område. Den tredje gruppen (Nedre 
Juba) har derimot vært under påvirkning fra benadir-dialekter, og har enkelte 
særtrekk på grunn av det. 

Det er dialektene som tilhører nordsomali-gruppen som har vært mest studert, og 
særlig gjelder dette issaq-dialekten. De øvrige dialektene har vært gjenstand for 
mindre interesse, selv om det ifølge Lamberti blant annet ble utarbeidet en 
grammatisk studie av majerteen-dialekten i 1955 samt ordbøker i 1962 og 1976. 

3.1.1 Særtrekk ved de nordsomaliske dialektene 

Noen av de mest særegne trekkene ved de nordsomaliske dialektene er følgende: 

• Faryngal-fonemene (/c/ og /x/) 

• Fonemisk skille mellom /q/ og /kh/, jf. /qal/ (imperativ ”slakt!”) vs. /khal/ 
(alkoholholdig drikk) 

• Fravær av nasaler som [ɲ] og [ɳ] 

• De progressive endingene /-ayaa~-aysaa/ kan ikke trekkes sammen (for eksempel 
til /-aa/ eller /-ee/) 

• Enstavelsesord i hankjønn danner flertall ved delvis reduplisering, jf. entall /san/ 
(”nese”) → flertall /sanan/ 

• Det finnes ikke noe entallssuffiks 

• Den bestemte artikkelen /-ku~-tu/ er etterhengt (som på norsk), jf /ninku 
halkanuu imaanayaa/ (”mannen kommer hit”) 

Et karakteristisk trekk ved de nordsomaliske dialektene issa, gadabursi og issaq er 
blant annet: 

• Fonemet /dh/ realiseres som [ɖ], også i intervokalisk posisjon, i motsetning til de 
øvrige nordsomaliske dialektene, hvor det realiseres som [ɽ] og [r], eks. [wuu 
yiɖi] (”han sa”), i motsetning til de øvrige nordsomaliske dialektene, eks. 
[wuu~waa yiri]. 

Darood-gruppen kjennetegnes av særlig ett trekk: 

• Realisering av fonemet /j/ som [č] ; [čoog] (imperativ ”bli!”) og [waa~wuu 
čabay] (”den/det brakk”), i motsetning til [joog] og [waa~wuu jabay] i de 
nordsomaliske dialektene issaq, issa og gadabursi.  

Nedre Juba-gruppen karakteriseres særlig av det følgende trekket: 

• Endelsen i første person entall i negativ presens /-i/; /ma keeni/ (jeg bringer det 
ikke), i motsetning til de øvrige nordsomaliske dialektene: /ma (an) keeno/ 
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3.2 BENADIR-GRUPPEN 
Ifølge Lambertis (1986) kategorisering består benadir-gruppen av fem undergrupper: 

1. Abgal i Galgaduud og Midtre Shebelle-regionen helt til Mogadishu. 

2. Galjaal i den sydlige delen av Hiraan-regionen helt til Jowhar-distriktet og i de 
nordlige delene av Nedre Shebelle-regionen. Man finner også galjaal-talende i 
distriktene Saakow og Bu’aale i Midtre Juba, som følge av folkebevegelsene i 
perioden 1900-1980. 

3. Ajuran som snakkes i Hiraan-regionen og i distriktene Dhinsor, Saakow og 
Bu’aale. Også her skyldes de geografiske dialektområdene folkevandringene som 
fant sted i begynnelsen av det 20. århundret. 

4. Hamar-dialekten i Hamar Weyne, den eldste bydelen i Mogadishu. 

5. Biimal-dialekten som snakkes fra Mogadishu til den sørligste delen av Afgoye- 
og Qoryoley-distriktene så vel som i Merka- og Jamaame-distriktene. 

I tillegg til disse har det også utviklet seg en benadir-variant sør og nord for 
Mogadishu. Denne varianten har imidlertid ingen morsmålsbrukere og benyttes bare 
som kommunikasjonsspråk mellom de forskjellige benadir-talende. Denne 
dialektvarianten er ifølge Lamberti en blanding av abgal-, hamar- og biimal-
dialektene. 

Hamar-dialekten i Hamar Weyne kan ifølge Martin Orwin også beherskes av andre 
enn rer hamar-medlemmer, og som eksempel kan en marehan eller abgal som har 
vokst opp sammen med rer hamar være flytende i denne dialekten. Orwin begrunner 
dette med det generelle fenomenet at barn og unge er lettere påvirkelige enn voksne 
for språk-/dialektendringer (telefonsamtale med Landinfo, november 2006). 

Benadir-dialektene er for øvrig lite enhetlige ifølge Lamberti, og selv innen én og 
samme dialekt finnes ofte flere former, jf. for eksempel af-hamar: /waa 
niraahdaa~niraadaa~niraa/ (”vi sier”). 

Det skal også være langt større frihet og grammatikalsk spillerom i benadir-
dialektene enn i nordsomali.  

Abgal- og biimal-dialektene er de av benadir-dialektene som har det største antallet 
brukere. Biimal-dialekten består av to varianter, henholdsvis biimal fra Nedre 
Shebelle og biimal fra Nedre Juba, som ikke er vesensforskjellige fra hverandre. 

3.3 ASHRAF-GRUPPEN 
Ashraf-dialektene benyttes ifølge Lamberti utelukkende langs deler av Sør-Somalias 
kyst av de somalierne som tilhører ashraf-klanen.23 Denne dialektgruppen består av 
to undergrupper: 

1. Ashraf i bydelen Shangani i Mogadishu som kalles af-shingani. 

2. Ashraf i Nedre Shebelle, nærmere bestemt i Merka-distriktet. Denne 
dialektgruppen har underkategoriene af-merka, af-gendershe og af-jilib. 

                                                 
23 Lamberti viser til ”de svært lyshudede somalierne av arabisk herkomst” (1986a, s. 37). 
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Ashraf-dialektene har til tross for betydelig påvirkning fra benadir-dialektene 
allikevel ikke tatt opp i seg mange endringer. For eksempel forskjellen på den 
intervokale /t/ jf ”jeg står opp” i shingani: /an joogsati/ og /waa(n) joogsadey/ i 
MAT, eller forskyvningen av den intervokale /sh/ til /y/, jf. i shingani ”hun” /isha/, 
mens det er /iyada/ i MAT, og ”jeg ga” – /an siishi/ i shingani og /waa(n) siiyey/ i 
MAT. 

Ifølge Lamberti er det kun to mindre forskningsarbeider som omhandler af-shingani. 

3.4 MAY-DIALEKTENE 
Lamberti omtaler bare rahanweyn og rahanweyn-lignende may-dialekter. 

I likhet med de øvrige dialektene/dialektnavnene i Somalia er også rahanweyn-
dialektbenevnelsene sammenfallende med de ulike rahanweyn-klanene, som for 
eksempel af-elay. Men det er ikke bare rahanweyn-klansmedlemmer som snakker af-
rahanweyn, i Jilib er det ifølge Lamberti for eksempel også oojji24 som bruker den 
aktuelle rahanweyn-dialekten i området. Til tross for at may-dialektene er relativt 
homogene, er de allikevel ikke like ensartete som de nordsomaliske dialektene. 
Grensene mellom de ulike may-dialektene er flytende, og selv om det også her er 
faktorer som påvirker og endrer dialektene, har dette skjedd i mindre grad enn i 
andre deler av Somalia. 

May-dialektene benyttes i Bakool-regionen, i den sørvestlige delen av Hiraan-
regionen og inn i Jowhar-distriktet i Midtre Shebelle-regionen, i hele Bay-regionen, 
Gedo, Midtre Juba og Nedre Shebelle samt i den østlige delen av Nedre Juba. Merka-
distriktet i Nedre Shebelle derimot hører ikke til may-dialektområdet, selv om det 
også der finnes may-talende personer. Disse har imidlertid flyttet fra andre områder. 
Lamberti redegjør dessuten for at det i may-områdene finnes steder hvor andre 
dialekter også brukes. I Dhinsor-distriktet i Bay-regionen for eksempel er de may-
talende i mindretall.25 De er også i mindretall i distriktene Qoryoley i Nedre 
Shebbele og Jilib i Midtre Juba. Disse tre distriktene utgjør sammen med Bur 
Hakaba-distriktet kjerneområdet for Digil-dialektene. 

I Gedo-regionen konkurrerer may-dialekten med de ulike darood-dialektene (af-
ogaden, af-degodiya og af-marehan), i Saakow og Bu’aale i Midtre Juba brukes i 
tillegg til may enkelte dialekter fra Sentral-Somalia, som for eksempel af-ajuran, af-
garre, af-awramale26 og af-shabelle.27 

Det er ifølge Lamberti vanskelig å inndele may-dialektene i ulike kategorier fordi 
forskjellene dem imellom er små og overgangene er glidende, men han har allikevel 
kategorisert fem varianter: 

1. Den nordlige may-dialekten, dvs. may fra Nord-Gedo og Bakool, som 
kjennetegnes ved en viss påvirkning fra nordsomalisk. 

                                                 
24 En annen betegnelse for jareer (bantu). 
25 Dette refererer seg til Lambertis undersøkelser i begynnelsen av 1980-tallet. 
26 Darood. 
27 Rer shebelle består av ulike jareer-grupper som hovedsakelig bebor områdene langs Shebelle-elven i Hiraan og 
Midtre Shebelle. 
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2. Den vestlige may-dialekten, som benyttes i Bardheere (Gedo) og Dhinsor (Bay). 

3. Den østlige may-dialekten, som består av af-elay og af-begedi (begeda). 

4. May-dialekten som brukes i områdene mellom Qoryoley og Jilib. 

5. Den sørlige may-dialekten (eller Nedre Juba dialekten), som brukes i Jamaame 
og Afmadow-distriktet. 

Lamberti påpeker at det finnes svært få vitenskapelig baserte undersøkelser og 
arbeider om disse dialektene, og kunnskapen om dem er derfor begrenset. 

Martin Orwin mener at de fleste i may-talende områder behersker den aktuelle may-
dialekten, men mange vil også beherske MAT. Han peker også på at may-bruken vil 
variere avhengig av om man bor i en by eller på landsbygda, og i for eksempel 
Afgoye som ligger svært nært til Mogadishu vil de fleste beherske begge dialekter 
fullt ut (telefonsamtale med Landinfo, november 2006). 

3.4.1 Særtrekk ved may-dialektene 

Lamberti viser blant annet til følgende særtrekk ved may-dialektene: 

• Vokalfonemet /ə/, som verken finnes i de nordsomaliske dialektene eller ashraf-
dialektene, og som ikke gjengis i somali ortografi med eget tegn. 

• De faryngale fonemene /c/ og /x/ finnes ikke. 

• Visse konsonantkombinasjoner assimileres: 

o /l/ + /t/ blir i may /ll/; som i /weelli/ (”du gjorde det”), ellers /wellti/ 

o /h/+/t/ blir i may /tt/; som i /batti/ (”du gikk”), ellers /bahti/, eller i ashraf 
/baxti/ og i nordsomali /waa(d) bax (a)day/ (”du kom ut”) 

o /h/+/n/ blir i may /nn/; /banni/ (”vi gikk), ellers /bahni/, eller i ashraf 
/baxni/ og i nordsomali /waa(n) baxney/ (”vi kom ut”) 

• Flertallsformer tar grammatikalsk hankjønn. 

• Flertall av eiendoms- og påpekende pronomen dannes ved prefikset /haan(i)-/: 
/haanaas/ (”de(m) der”), /haanikey~haankey/ (”mine”). 

3.5 DIGIL-DIALEKTENE 
Digil-dialektene utgjør den mest heterogene dialektgruppen av alle somaliske 
dialektgrupper. Lamberti deler dem inn i følgende kategorier: 

1. Tunni-dialekten som snakkes i Dhinsor-, Brava- og Jilib-distriktene.28 Denne 
dialekten er den av digil-dialektene som er mest påvirket av may-dialektene.. Det 
er to tunni-dialektvarianter; af-tunni defaraat og af-tunni torre. 

2. Dabarre-dialekten, som hovedsakelig brukes i Dhinsor- og Qansax Dheere- 
distriktene, og langs Jubaelven i Midtre Shebelle. Bruken av dabarre-dialekten i 
Midtre Juba skyldes folkevandringer gjennom 1970- og 1980-årene. Dabarre-
dialekten består av to varianter, den ene anses som den egentlige af-dabarre som 

                                                 
28 Brukerne er nomader som holder kveg, sauer og geiter, men ikke kameler. 
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snakkes av dabarre-klansmedlemmene,29 og af-oroole, som snakkes av oroole-
klansmedlemmer som er nært tilknyttet dabarre-klanen. 

3. Garre-dialekten, som snakkes i Baidoa-, Dhinsor-, Bur Hakaba- og Qoryoley-
distriktene, er en av de mest heterogene dialektene i Somalia. Morsmålsbrukerne 
selv inndeler dialekten i to forskjellige varianter som de kaller tuuf og quranow, 
men Lamberti (1986) mener at garre-dialekten er forskjellig i ulike områder. Han 
eksemplifiserer dette ved å vise til at dialekten som snakkes i Bur Hakaba har 
bevart bøyning gjennom bruk av forstavelser relativt godt, mens garre i Baidoa 
ikke lenger bruker disse formene. I Baidoa er også flertallsdannelsen /-te/ 
erstattet av /-yaal/, i motsetning til hva man finner i de andre garre-dialektene. 

Garre-variantene kan ifølge Lamberti (1986) inndeles i kategoriene: 

3.1. Garre i Bur Hakaba-distriktet 

3.2. Garre i Baidoa-distriktet 

3.3. Af-aarma30 i Dhinsor-distriktet 

3.4. Af-rer amiir31 i Dhinsor-distrktet 

3.5. Garre i Qoryoley-distriktet 

4. Jiddu-dialekten består av ulike varianter, og er forøvrig i en særstilling både 
innenfor digil-gruppen og alle andre somaliske dialekter. Jiddu-talende finnes i 
Qoryoley-, Dhinsor-, og Jilib-distriktene. 

Ifølge Lamberti tihører alle de som benytter digil-dialektene digil-klanen. 

3.6 SAMMENFALL AV DIALEKTFENOMENER I DE ULIKE DIALEKTGRUPPENE 
Lamberti (1986a, s. 89-101) har redegjort for 67 dialektfenomener32 som i hovedsak 
knytter seg til ulike ords form og struktur. 

Med utgangspunkt i de nordsomaliske dialektene, trekker han frem fonologiske,33 
morfologiske34 og syntaktiske35 trekk for disse dialektene og sammenligner dem med 
tilsvarende trekk i de andre dialektgruppene. 

Benadir-dialektene har samsvar med 40 av de nordsomaliske trekkene, ashraf-
dialektene har samsvar med 14 av de nordsomaliske trekkene og har dessuten 14 av 
de samme trekkene som benadir-dialektene har, men som de nordsomaliske 
dialektene ikke har. 

                                                 
29 Dabarre-klanen omtales av enkelte Somalia-kjennere som en rahanweyn-klan, andre mener dette er en digil-
klan. 
30 Lamberti mener aarma kan henge sammen med orma som er en oromo-gruppe. 
31 Det er uklart hvilken klan/subklan dette er. 
32 Isoglosser, dvs grenselinjer for dialektfenomener. En fonologisk isogloss kan for eksempel være det 
geografiske skillet for utbredelse av skarre-r kontra rulle-r i norsk. 
33 Som går på fonologiske, altså lydmessige, skiller. 
34 Som går på skiller i strukturen for orddanning og bøyningsmønstre. 
35 Som går på ords plass og funksjon på setningnivå. 
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May-dialektene samsvarer i svært liten grad med de nordsomaliske dialektene, men 
deler langt flere trekk med benaadir og ashraf-dialektene. 

4. DAGENS SPRÅKSITUASJON 

Det somaliske språket og dialektene endrer seg over tid, i likhet med språk og 
dialekter overalt ellers. Språkutviklingen er en pågående prosess, og ytre 
påvirkninger, som migrasjon, levesett, konflikt og befolkningsendringer, har hatt en 
klar effekt på de somaliske dialektene (som Lamberti beskrev på 1980-tallet). Selv 
om de somaliske dialektene ikke har vært gjenstand for systematiske undersøkelser 
etter 1980-tallet, må man ifølge Martin Orwin kunne anta at borgerkrigen i 1991-92 
og konfliktene som har pågått siden da, har bidratt til språklige endringer, men hvor 
omfattende disse endringene er og hvor lett nykommere i et område tar opp dialekter, 
kan man vanskelig vite (telefonsamtale med Landinfo, november 2006). Flere hundre 
tusen internflyktninger og nye bosetningsmønstre for enkelte klaner, sammenbruddet 
i skolevesenet og manglende skolegang for en generasjon kan ha påvirket språket på 
ulike måter. Tusenvis av unge menn (og en del unge kvinner) har vært tilknyttet 
militsgrupper både i hovedstaden Mogadishu og andre byer og områder. En del av 
medlemmene av slike grupper skal ha en egen sjargong som skal ha utviklet seg til 
en dialekt som er nærmest uforståelig for utenforstående (CRD 2004, s. 29). 
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5. KART 

 
Utbredelse av de ulike dialektgruppene (Lamberti 1986b, s. 51). 
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Nord-somaliske dialekter (Lamberti 1986b, s. 52). 
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Benadir-dialekter (Lamberti 1986b, s. 53). 
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Ashraf- og digil-dialekter (Lamberti 1986b, s. 55). 
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May-dialekter (Lamberti 1986b, s. 54). 
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