Norsk tekst

Samene

Samene er et urfolk som bor i Norge, Sverige, Finland og Russland. Urfolk er
den opprinnelige befolkningen i et område. Det betyr at de har bodd i et
område før statens grenser ble bestemt. Samene har eget bosettingsområde,
språk, kultur og historie.
Det finnes mellom 60 000 og 70 000 samer. I Sverige bor det cirka 17 000
samer, i Finland bor det cirka 7500 samer og i Russland bor det cirka 2000
samer. Det bor cirka 40 000 samer i Norge. De fleste bor nord for Saltfjellet
eller i store byer, som for eksempel Oslo.
Reinkappkjøring
Hvem kommer først i
mål?
De raskeste reinsdyrene
løper i 60 km/time!
Det blir arrangert både
norgesmesterskap og
nordisk mesterskap i
reinkappkjøring.

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er 6. februar. Nasjonaldagen er felles for alle samer i
Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen feires for å markere det første
samiske landsmøtet som ble holdt 6. februar 1917 i Trondheim. Da møttes
samer fra Norge og Sverige for første gang for å arbeide sammen for felles
samiske saker.
Samenes nasjonalsang er Sámi soga lávlla, som betyr Samefolkets sang.
Samenes nasjonaldag er en offisiell flaggdag i Norge, og dagen blir markert
og feiret med det norske eller det samiske flagget. Dagen feires mange
steder i Norge. I Tromsø feirer de en hel uke med forskjellige aktiviteter
som for eksempel konserter og reinkappkjøring.
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Det samiske flagget

Det samiske flagget er felles for alle samer i
Norge, Sverige, Finland og Russland.

Flaggets motiv er inspirert av samisk
folkediktning, og samene fremstilles som
solens sønner og døtre. Sirkelen i flagget
symboliserer sola og månen.
Det er Sametinget som bestemmer over
bruken av det samiske flagget.
Samiske språk

Samisk språk er ikke ett språk, men en
språkgruppe som består av elleve ulike språk.
Samisk språk er i slekt med finsk, estisk og
ungarsk.
Nordsamisk er den største samiske
språkgruppen. Samer i både Norge, Sverige
og Finland bruker nordsamisk. Sørsamisk er i
dag svakest stilt, fordi språket ikke lenger er
dagligspråket i så mange familier. Det er litt
bedre for lulesamisk, fordi det er flere barn
som lærer lulesamisk både hjemme og på
skolen.

Skaller

Alle bilder er fra Shutterstock

2

Bures (uttales Bores)
betyr Hei på nordsamisk.
Lavvo og pulk er samiske
ord som vi bruker på
norsk
Den 6. februar sier vi:
Lihku beivviin! Det betyr:
Gratulerer med dagen!

Mann som har på seg samekofte. Han har fanget en
rein med lasso. I bakgrunnen ser vi en lavvo.

Kvinne som har på seg pesk.
Hun kjører snøscooter.

