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Förord 

Nordiska Afrikainstitutet arbetar sedan rg62 i Uppsala som ett 
centrum för dokumentation och information om Afrika och afri
kanska frågor. I institutets verksamhet ingår en omfattande kurs
verksamhet, bl.a. med sikte på att förbereda personal inom utveck
lingshjälpen för deras arbete i Afrika. Naturligt är att språkliga 
förberedelser spelar en framträdande roll vid denna utbildning. 
Bristen på lämpliga framställningar och lättfattliga nybörjarböcker 
på något skandinaviskt språk i de viktigaste afrikanska språken är 
därför mycket märkbar. Institutet har av den anledningen i sam
arbete med Scandinavian University Books och Svenska Bokförla
get börjat utgivningen av en serie läroböcker i afrikanska språk. 
Ytterligare planerade böcker i serien behandlar egyptisk-arabiska 
och amhariska. 

Institutet har redan publicerat en lärobok i swahili, författad av 
Elisabeth Bernander, som under många år varit i missionens tjänst 
i Afrika. 

Det är nu ett nöje för institutet att presentera den andra läro
boken i afrikanska språk, Kikongo) författad av dr Bertil Söder
berg och arkivarie Ragnar Widman, vilka även de från missions
arbetet har stor erfarenhet av kikongo genom undervisning och 
annan verksamhet. 

Uppsala i september rg65 
Carl Gösta vVidstrand 

Nordiska Afrikainstitutet 



Företal 

Kikongo är en gren av en språkgrupp, bantuspråken, som talas av 
mer än Ioo miljoner människor. De områden där bantuspråken 
talas upptar ungefär en tredjedel av Afrikas yta - från en gräns i 
norr, som sträcker sig från Guineabukten i väster till Tsanaflodens 
utlopp i öster. 

Kikongo talas av befolkningen i Nedre K.ongo från Stanley Pool 
till Atlantkusten. Förutom av infödda talas det också av en stor 
grupp missionärer, köpmän och andra. Sedan Kongo blivit en 
självständig stat finns det anledning förmoda att kikongo kommer 
att bli ännu vanligare i Nedre Kongo. 

Två huvuddialekter förekommer. Den södra talas i norra An
gola, särskilt omkring huvudstaden San Salvador i gamla kunga
riket Kongo. Den norra dialekten talas i stora delar av Nedre 
Kongo. Skillnader framträder bl.a. i prefixen. Sålunda heter ordet 
människa i söder mutu, pl. wantu, och i norr muntu, pi. bantu. 
Olikheterna ligger alltså i pluralprefixen wa- och ba-. Man har 
ibland kallat dialekterna wa-dialekten och ha-dialekten och ibland 
A- respektive B-dialekten. 

Förutom dessa stora skillnader mellan huvudgrupperna före
kommer ett flertal mindre, dialektala olikheter inom de stora 
grupperna. 

Bertil Söderberg 
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I. Ljudlära 

Kongospråkets alfabet består av 22 bokstäver. Av dessa är följande 
fem vokaler: a, e, i, o, u; två halvvokaler: w och y samt 15 konso
nanter: b, c, d, f, g, h, k, l, 1n, n, p, s, t, v, z. 

I. Uttal 
a, e, i, o är i regel öppna och uttalas på följande sätt: a som i ordet 
hatt; e som ä-1 judet i bär; i som i svenskt i; o uttalas som svenskt 
å och u som svenskt o i t.ex. ordet bo, med en dragning åt frans
kans ou. 

Halvvokalen w uttalas som kort o-ljud framför annan vokal, och 
y motsvaras av i i den äldre litteraturen och uttalas som ett kort 
i-ljud, med en dragning åt svenskt j-ljud. 

Särskild uppmärksamhet må ägnas föl j ande konsonanter: 
c uttalas ungefär som svenskt tj-ljud, 
g uttalas alltid som g och aldrig som svenskt ng-ljud tillsammans 

med n, ex. Kongo, 
s uttalas alltid tonlöst, 
y som konsonant uttalas so1n svenskt j, 
z uttalas alltid tonande, son1 t.ex. i franskans maisan och det eng

elska is, 
m, och n får oftast nasalt uttal och kan förbindas med andra kon

sonanter. 

2. Avstavning 
I kongospråket slutar alla ord på vokal. Vid avstavning av ord förs 
så många konsonanter till efterföl j ande stavelse, att den föregå
ende stavelsen alltid slutar på vokal. Ex. Kanga, binda= ka- nga. 
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II e Forn1lära 

Ordklasserna är desamma som i svenskan, nämligen substantiv, 
adjektiv, räkneord, pronomen, verb, adverb, prepositioner, kon
junktioner och interjektioner. 

I. Några vanliga hälsningsfraser 
Här är att märka, att vid tilltal av en person alltid 2 pers. sing. an
vänds. Vårt artiga "ni" för 2 pers. sing. förekommer inte i kikongo. 
"Ni" på kikongo betyder alltid flera personer. 

1\1:bote aku. God dag (på dig). På sina håll använder man även 
hälsningsfrasen: M avimpi n~aku. God dag (på dig). 

Mbote en o. God dag (på er) . Eller: M avi m pi men o. 
Anmärkning: Mbote akuoch rnbote eno skrivs även: Mbot'aku 
och mbot' eno, för att undvika vokalmöte. 

Kolele? H ur står det till (med dig) ? 
Lukolele? Hur står det till (med er)? 

Anmärkning: Den interrogativa partikeln e tilläggs ofta den 
frågande satsen. Ex. Ko le le e? Lukolele e? 

Ntondele, nkolele. Jag tackar, jag mår bra. 
Inga, tukolele. J a, vi mår bra. 
Wena mavimpi e? Mår du bra? 
Inga, ngiena mavimpi. J a, jag mår bra. 
Luena mavimpi e? Mår ni bra? 
Inga, tuena mavimpi. Ja, vi mår bra. 
l\1 w ana aku (el. M w an' aku) kol el e e? Mår ditt barn bra? 
Inga, kolele. J a, det mår bra. 
l\1wana aku (el. Mwan'aku) wena mavimpi e? Mår ditt barn bra? 
Inga, wena mavimpi. J a, det mår bra. 
B we weti mona? Hur mår du ( eg. hur ser du)? 
Bwe lueti mona? Hur mår ni? 
Ngieti mona mbote. Jag mår bra. 
Tueti mona,n1bote. Vi mår bra. 
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VOKABULÄR 
kanga binda 
mbote, zi- god, gott, bra 
aku din, ditt, dina 
mavimpi, ma- hälsa (i motsats till 

sjukdom) 
en o er, ert, era 
kolele må (bra) (in f. kola) 
e interrogativ frågepartikel 
ntondele j ag tackar ( inf. t onda) 
inga ja, jo 

2. Substantiv 

wena är, du är ( inf. kala) 
ngiena jag är 
luena ni är 
tuena vi är 
mwana, ha- barn 
bwe (fr å g. adverb) hur 
weti temporalt hjälpverb som ut

trycker presens progressiv 
o mona se, 1na 

Substantiven indelas i tio klasser. Varje klass har prefix som är 
olika i sing. och p l. Ex. diva ta, by; 1navata, byar. Prefixen anger 
även substantivens numerus. Substantivet är huvudord i satsen, 
och alla ord som står som bestämning till substantivet tar dess 
prefix. Ex. Divata diadi diena diadinene. Denna by är stor. Denna 
överensstämn1else kallas kongruens och prefixet benämns kongru
ensprefix. Substantivets klass- och kongruensprefix är inte alltid 
identiska i singularis. 

Grammatikaliskt genus och artikel finns inte i kikongo. Vid per
sonnamn uttrycker man genus genmn att tillägga ordet bak al a ( pl. 
b abakala), man, eller nkento (p l. baken-to), kvinna. Ex. M w ana 
wabakala, gosse; 1nwana wankento, flicka; bana bababakala, gos
sar; bana babakento, flickor. 
Vid djurnamn uttrycker man genus genom tillägg av ordet Jnba
kala ( pl. zin1-bakala) eller nkento ( pl. zinkento). Ex. Nkombo 
yambakala, bock; nkombo yankento, get. 

Substantivklasserna. Någon inbördes ordning för de olika klasser
na finns inte. Pluralprefixet anger den klass till vilken substantivet 
hör. 
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B a-klassen ( personklassen) 

Kongruensprefix: u, ba 
Klassprefix: 1nu-ba, m, n-b a 

Exempel: 
muntu, människa; bantu, människor 
nkundi, vän; bakundi, vänner 
Bana bena mu skulu. Barnen är i skolan. 
Nkento wena y e bana bo le. K. vinnan har två barn. 
Bana bandi bena nsatu. Hennes barn är hungriga. 

Nkwa (pl. bankwa) och 1nwisi (pl. bisi) betyder person(er) och 
förbinds med ett substantiv för att beteckna egenskap, yrke, natio
nalitet, hemvist och liknande. 

Nkwa förbinds med konkreta och abstrakta substantiv. 

Exempel: 
nk w a nsusu, hönsvaktare; bank w a nsusu, hönsvaktare (p l. ) 
nkwa nduka, en vis, förståndig man; bank w a n duka, visa, förstån

diga män 
nkwa nzailu, en kunnig man; bank w a nzailu, kunniga män 

Mwisi förbinds 1ned ortnmnn för att beteckna invånare samt indi
vider av en folkstam eller ras. 

Exempel: 
mwisi I(ongo, kongoles; bisi Kongo, kongoleser 
mwisi Leopold ville, Leopoldville-bo; bisi Leopold ville, Leopold-

ville-bor 
mwisi Suede, en svensk; bisi Suede, svenskar 
mwisi Falansa, fransman; bisi Falansa, fransmän 
mwisi mbanza, stadsbo; bisi mbanza, stadsbor 
mwisi vata, bybo; bisi vata, bybor 
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VOKABULÄR 

divata el. vata, ma- by 
diadi (dem. klasspron.) denna, det-

ta, den här, det här 
di ena är ( inf. kala) 
diadinene ( nene) stor 
bakala, ha- man 
nkento, ba- kvinna 
mwana wabakala, ba- pojke 
mwana wankento, ha- flicka 
mbakala, zi- hankön av djur 
nkento, zi- honkön av djur 
nkombo, zi- get 
nkombo yambakala, zi- bock 
nkombo yankento, zi- get 
muntu, ha- människa 
nkundi, ba- vän 
mu (prep.) i 
skulu, bi- skola(n) 

Bi-klassen 

K.ongruensprefix: ki) bi 
Klassprefix: ki) bi som regel 

wena ye har ( inf. kala ye) 
bol e (räkneord) två (ha-klassen) 
andi hans, hennes 
nsatu, zi- hunger 
nsusu, zi- höna, höns 
nkwa nsusu, ha· hönsvaktare 
nduka, zi- förstånd, vishet 
nkwa nduka, ha- en förståndig 

människa 
nzailu, zi- kunskap 
nkwa nzailu, ha- en kunnig män ni-

ska 
mwisi Kongo, ha- kongoles 
Suede Sverige 
Falansa Frankrike 
mbanza, zi. stad 
mwisi mbanza, ha- stadsbo 
mwisi vata, ha- bybo 

Till bi-klassen hör många namn på föremål och egenskaper. 

Exempel: 
kiese, gläd je; biese, fröjder 
kiadi, sorg 
kiozi, kyla 
kinkuti, skjorta; binkuti, skjortor 
Kima kiaki Idena kiambote. Denna sak är bra. 
Bima biabi biena biambote. Dessa saker är bra. 
KambaJ kiamvu kiaki kiena kiangolo e? Säg, är den här bron håll

fast? 
Inga, kiena kiamona ye kiangolo kwandi. J a, den är ny och verk

ligen stark. 
N giena ye kiese lumbu kiaki. J ag är glad i dag. 
Sukudi kinkuti kiami e? Har du tvättat min skjorta? 
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Prefixen ki- bi sätts ej ut vid vissa ord. Dialektalt förekommer de 
dock, såsom i t.ex. kiladi. 

Exempel: 
Singularis 
fu, sed, vana 
sivu, torrtid 
salu, arbete 
sielo, tjänare 

Pluralis 
f u . 
SlVU 

salu 
si el o 

Det finns diminutiva underklasser av ki-bi-klassen. Diminutiv med 
ki och fi är de vanligaste. 

Exempel: 
kimwana-mwana, ett litet barn; bimbana-mbana, småbarn 
findekwa-ndekwa, en liten sak; bindekwa-ndekwa, små saker 

Mi-klassen 

Kongruensprefix: u J n~ i 
Klassprefix: m u J m J n; p l. mi 
Till nLi-klassen hör bl.a. vissa religiösa och anatomiska tern1er. Den 
är f.ö. en vittomfattande substantivklass. 

Substantiv med n~u i sing. får mi i pl. 

Exempel: 
n2undele, vit människa, europe; mindele, vita människor, europeer 
m ungwa, salt; miungwa, salter (ej så vanligt) 
rn unsie, sockerrör; minsie, sockerrör i p l. 

Framför vokal förändras vokalen u till halvvokalen w. 

Exempel: 
mwinda, sken, ljus, lykta; minda, sken, lyktor 
m w ini, dagsljus (p l. förekommer sällan) 
mwina, föreskrift, bud; mina, föreskrifter, bud 
mwivi, tjuv; mivi, tjuvar 
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När vokalen o förekommer i stammen framför singularprefixet 
bortfaller u. 

Exempel: 
1noyo, mage, liv; mioyo, magar, liv 
mongo, berg; miongo, berg i pl. 

Hos substantiv med m och n i sing. utelämnas ofta pluralprefixet 
m z. 

Exempel: 
Singularis 
mvungi, herde 
mvwatu, dräkt, klädesplagg 

o mvu, ar 
mvangi, skapare 
mbu, hav 
nwa, mun 
nlongi, lärare 
nti, träd 
ntima, hjärta 

Pluralis 
(mi)mvungi 
(mi)mvwatu 
(mi)mvu 
(mi)mvangi 
(mi )n1bu 
(mi)nwa 
(mi)nlongi 
(mi)nti 
(mi)ntima 

M und el e w ena y e mvwatu miantoko. Den vite mannen har vackra 
kläder. 

M wini wena wangolo beni lumbu kiaki. Ljuset (värmen) är myc-
ket kraftigt i dag. 

Ntima udikitanga. Hjärtat klappar. 
(Mi )Ntima midikitanga. Hjärtana klappar. 
Nlongi wena ku vata. Läraren är i byn. 
(Mi) Nlongi miena k u va ta. Lärarna är i byn. 
(Mi)Mvu mikwa miena yaku? Hur gammal är du? (Hur många 

år har du?) 
kwika mwinda, tända lampan, ljuset (kan även uppfattas som 

imper.) 
zima mwinda, släcka lampan, ljuset (även im per. form) 

7 



Ma-klassen 

K.ongruensprefix: di) n1,a 
K.! assprefix: di) ma som regel 
Vidare förekommer prefixen u-nta) bu-1na) lu-nta_, ku-ma. 

Vissa subst. av ma-klassen saknar klassprefix i sing., men plural
prefixet av dessa ord får aldrig utelämnas. 
En del ord av 1na-klassen har även oregelbunden pluralbildning. 

Exempel: 
Singularis 
dimpa, bröd 
diki, ägg 
disu, öga 
dinu, tand 
koko, tupp 
meme, får 
toko, ung man, n1ake 
banza, tanke 
lungu, kanot 
huta, bössa, gevär 
lukaya, löv 
lundala, palmgren 
kulu, ben, fot 
kutu, öra 
koko, hand 

Pluraljs 
mampa 
meki (maki) 
meso 
men o 
makoka 
mameme 
1natoko 
mabanza 
n1alungu 
mata 
maka ya 
mandala 
mal u 
mat u 
mo ko 
menga, blod 
meza, bord 

Nsumbidi meki mole. J ag har köpt två ägg. 
Disu diena diandombe. Ögat är mörkt. 
Meso mena mandombe. Ögonen är mörka. 

(alltid i pl. ) 

" " " 

Mabanza n1anlongi mena mambote. Lärarens tankar är goda. 
Bisi va ta bena y e mata mamingi e? Har byfolket många bössor? 
Inga, bena y e mata mamingi. J a, de har många bössor. 
Kulu kweti tatika. Det gör ont i benet. 
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VOKABULÄR 
kiese, bi- fröjd, glädje 
kiadi, bi- sorg 
kiozi, ki- kyla 
kinkuti, bi- skjorta 
kima, bi- sak 
kiaki (dem. klasspro n.) denna, det-

ta, den här, det här 
kamba säga; imp. säg! 
kiamvu, bi- bro 
ngolo, zi- styrka; angolo stark 
amona ny 
kwandi verkligen, sannerligen 
lumbu, bi- dag 
sukula, sukudi tvätta, tvättar 
fu, bi- sed, vana 
sivu, ki- torrtid, vinter 
salu, bi- arbete 
sielo, bi- tjänare, arbetare 
kimwana-mwana, bi- litet barn 
findekwa-ndekwa, bi- liten sak 
mundele, mi- vit människa, europe 
mungwa, mi- salt 
munsie, mi- sockerrör 
mwinda, mi- sken, ljus, lampa 
mwini, mi- dag, dagsljus 
mwina, mi- föreskrift, bud 
mwivi, mi- tjuv 
moyo, mi- mage, liv 
mongo, mi- berg 
mvungi, mi- herde 
mvwatu, mi- kläder, dräkt 

o o 
mvu, mi· ar 
mbu, mi· hav 
mvangi, mi- skapare 

Z i-klassen 

Kongruensprefix: yi, zi 

. 
nwa, m1- mun 
nlongi, mi- lärare 
nti, mi- träd 
antoko vacker, vackra 
ntima, mi- hjärta 
dikita slå, klappa 
ku i 
kwa hur många 
kwika tända; imp. tänd! 
zima släcka; imp. släck! 
dimpa, ma- bröd 
diambu, ma- ord, historia 
diki - meki ägg 
disu • meso öga 
dinu- meno tand 
kok o, ma- tu p p 
meme, ma- får 
toko, ma- ung man, make 
banza, ma- tanke 
lungu, ma- kanot 
huta, ma- bössa, gevär 
lukaya, ma- löv 
lundala, 1na- palmgren 
kulu - malu ben 
kutu - matu öra 
koko - moko hand 
menga (p l.) blod 
meza (p l.) bord 
andom·be mörk 
sumba köpa 
mo le två (av ma-klassen) 
ingi många 
tatika göra ont, plåga 

Klassprefix: m, n i sing. (även Zu) ; m, n, zi i pl. 
Plural prefixet zi används endast då substantivet saknar bestäm
ningsord. 
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Till zi-klassen hör substantiv som betecknar djur i allmänhet, ab~ 
strakta substantiv som bildas av verb samt vissa föremål. 

Exempel: 
nzo, zi-, hus 
nzau, zi-, elefant 
mpuku, zi-, råtta 
mbwa, zi-, hund 
nsonokono, zi-, skrift; av verbet sonika 
nkebolo, zi-, skydd, hölje 
mvula, zi-, regn 
mpeve, zi-, vind, ande 
nkumbu, zi-, namn, en gång (pi. gånger) 
lubu, zi-, zimbu mygga 
luto, zi-, zinto sked 
Mpuku zazingi zena mu nzo. lVIånga råttor är (finns) i huset. 
Nsonokono andi yena yantoko. l-Ians skrift är vacker. 
M vula yeti n oka lumbu kian1vimba. Det regnar hela dagen. 
Nsumbidi nzo yamona. Jag har köpt ett nytt hus. 
Nkumbu aku nani? Vad heter du (Ditt namn vilket)? 
Y abumina vata diadi nkumbu zazingi. J ag har besökt den här 

byn många gånger. 

Tu-klassen 

Kongruensprefix: Zu) tu 

Klassprefix: Zu) tu 

Till tu-klassen hör bl.a. namn på enskilda föremål i motsats till 
kollektiva, verksamheter där utförandet betonas, lokala begrepp 
och abstrakta substantiv besläktade med de verb varifrån de här
letts. 

Exempel: 
lukusi, ett hårstrå; tusuki, flera hårstrån (kollektivet heter i p l. 

nsuki) hår) 
lunianga, ett grässtrå (av en grässort som bl. a. används till tak

täckning) ; tunianga, flera grässtrån (kollektivet heter nian g a av 
zi-klassen och betyder gräs, gräsfält) 

IO 



lutungulu, sätt att bygga; tutungulu, byggnadssätt i pl. (byggan-
det i allmänhet heter ntungulu av zi-klassen) 

lubakala, höger sida (av bakala, man) 
lumoso, även lukento, vänster sida (av nkento, kvinna) 
lufwa, död (av verbet fwa, dö) 
luve -:- tuve~ tillåtelse 
lukonko- tukonko, hammare 
luse- tuse, ansikte, sida (i en bok) 
lulendo - tulendo, makt 
luyalu- tuyalu, regering, styrelse 
Lutungulu luanzo luena luangitukulu. Husets byggnadssätt ar 

egendomligt. 
Y andi watelama lukufi ye nzo. Han stod i närheten av huset. 
Mwan'askulu ubeki luve n1u kvlenda ku vata. Eleven fick löfte att 

gå till byn. 

Bu-klassen 

Kongruensprefix: bu 
Klassprefix: bu 
Bu-klassen är en singularklass. Till denna klass hör substantiv, som 
betecknar abstrakta begrepp. 

Exempel: 
burna, handling 
buzengi, dumhet 
buzoba, dumhet 
bumpumbulu, laglöshet 
bunkete, välgärning 
bungubi, list, slughet 
bumpomo, saktmod 

M wana wasonga buzengi. Barnet visade (gav prov på) dumhet. 
Burna buanlongi buakala bualunungu. Lärarens handling var rätt

färdig. 
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VOKABULÄR 
nzo, ziQ hus 
nzau, zia elefant 
mpuku, zi· råtta 
mbwa, zi- hund 
nsonokono, zi- skrift (av verbet 

sonika) 
nkebolo, zi- skydd, hölje (av verbet 

keba) 
mvula, zi- regn 
mpeve, zi- vind, ande 
nkumbu, zi- namn 
lubu, zi-, zimbu mygga 
luto, zi-, zinto sked 
antoko vacker 
noka regna 
amvimba hela 
nsumbidi han har köpt (inf. sumba) 
nani vem, vilken, vilket 
bumina besöka, hälsa på 
nkumbu gång, pl. gånger 
lusuki, tu- hårstrå 
lunianga, tu- grässtrå 
lutungulu, tu- byggnadssätt 

U-klassen 

Kongruensprefix: u 
U-klassen är en singularklass. 

Exempel: 

lubakala till höger 
lumoso, lukento till vänster 
lufwa, tu· död 
luve, tu- tillåtelse 
lukonko, tu- hammare 
luse, tu- ansikte, sida (i en bok) 
lulendo, tu· makt 
luyalu, tu· regering, styrelse 
angitukulu egendomlig, egendomligt 
telama stå 
lulmfi i närheten av, intill 
skulu, bi- skola 
baka få, erhålla 
kwenda gå 
burna, bu- handling 
buzengi, buQ dumhet 
buzoba, bu- dumhet 
bumpumbulu, bu- laglöshet 
hunkete, bu- välgörenhet, välgärning 
hungubi, hu- list, slughet 
humpomho, bu- saktmod 
songa visa 
lunungu rättfärdighet 

wandu, u-, ärta; även ärtor av ett visst slag 
wonga, u-, fruktan 
wolo, u-, lättja 
wola, u-, guld 
nene, u-, storhet 
ke, u-, litenhet 
kufi, u-, korthet 
la, u-, längd 
Y an di wena ye wonga. Han är rädd. 
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K u-klassen 

Kongruensprefix: k u 
Till denna klass hör alla infinitiver som brukas som substantiv. Ge
nom att substantivera infinitiver bildas således en mängd ord. 

Exempel: 
fwema, vredgas (verb) ; som subst. betyder fwema vrede och tar 

kongruensprefixet ku. 
Fwema kw ena y and. Han är vred (han har vrede). 
zola, älska (verb) ; som subst. betyder z o la kärlek. 
Nzambi i zola. Gud är kärleken. 

Pluralen av vissa av ku-klassens ord tar prefixen ba, ma, mi el. bi 
och hänförs då i p l. till dessa klasser. 

Exempel: 
Singularis Pluralis 
kavalo, häst bakavala 
kamela, kamel bakamela 
yela, sjukdom mayela 
kwama, plåga makwama 
yama, smärta mayama 
Y andi wena kavaln kumosi. Han har en häst. 
l( w am a kuandi kuakala kuangolo. Hans plåga var svår (stark). 

Va-, ku-, mu-klassen 

l(ongruensprefix: va, ku, 1nu 
Till denna klass hör orden vuma, kuma, muma, vilka alla beteck
nar plats, läge, trakt, samt alla lokativ. 
Muamu används även i pluralis. 
Lokativen utmärker varken sing. eller pl. utan läget. 

Exempel: 
V av a vena vambote. Här är (det) bra. 
Kuma kuaku kuambote. Detta är en bra ort. 
Muma mutungidi Leta. Trakterna där staten bygger (byggde). 

ku mongo, på berget mu nkela, i lådan 



Genitiv 

Fyra kasus förekommer i kikongo: nmninativ, genitiv, dativ och 
ackusativ. 

Genitiv (ägaren) utmärks genom sin attributiva ställning till hu
vudordet (det ägda), som alltid måste föregå genitiven. Genitiv 
tar huvudordets kongruensprefix och förenar detta med sig lne
delst attributivmärket a. (Jfr engelskans of.) Genitiven rättar sig 
till huvudordets numerus och klass. Ex. dimpa diankento, kvinnans 
bröd (a= attributivmärke); mampa manken to, kvinnans bröd 
i pl. 

Anmärkning: Om a finns i prefixet sammansmälter detta med 
attributivmärket. 

Genitiven har en primär (attributiv) och en sekundär (predika
tiv) form. Den primära formen brukas när huvudordet omedelbart 
föregår genitiven. Ex. vata diamfumu, hövdingens by. 

Anmärkning: Vid denna form bortfaller kongruensprefixet i 
sing. av ba-) mi- och zi-klasserna, så att endast attributivmärket 
kvarstår. Ex. mwana ankento, kvinnans barn; bana bankento, 
kvinnans barn i pl. 

Den sekundära formen brukas då huvudordet är utelämnat eller 
då det är skilt från genitiven genom ett annat ord. Ex. Nzo yayi 
yanani? Vems hus är detta? Yamfumu kwandi. Säkerligen höv
dingens. Nzo yayi yamfumu yena yayinene. Detta hövdingens hus 
är stort. 

VOKABULÄR 
wonga, u- fruktan 
wandu, u- ärta 
wolo, u- lättja 
wola, u- guld 
nene, u- storhet 
ke, u- litenhet 

kufi, u- korthet 
la, u- längd 
yandi han, hon 
fwema (verb) vredgas 
fwema, ku- vrede 
zola (verb) älska 



zola, ku- kärlek 
i kopula "är" 
Nzambi, zi- Gud 
kavalo, ha- häst 
kamela, ha- kamel 
yela, ma- sjukdom 
kwama, ma- plåga 
yama, ma- smärta 
mosi (räkneord) en, ett 

3· ArJ.jektiv 

angolo svår, stark 
vava här 
ambote bra 
tunga (verb) bygga 
Leta staten 
nkela, zi- låda 
dimpa, ma- bröd 
mfumu, zi- hövding 
yayi (dem. klasspron.) det här 

Adjektiv i egentlig mening finns inte i kikongo, ty de fåtaliga ord 
som verkligen kan räknas dit är snarare pronomen. Andra som ad
jektiv brukade ord bildas av substantiv genom tillägg av prefixet a. 

Exempel: 
bantu babonsono, alla människor ( -onsono _, pro n. alla) 
muntu ankufi, en kort människa 
nti anda, ett högt träd 

Kongruens 

Adjektivet kongruerar med sitt huvudord på tre sätt: 

a) Genom att uppta huvudordets kongruensprefix + attributiv
märket a. Detta kongruenssätt kan ha en primär och en se
kundär form, som är likadana som genitivens primära och se
kundära former. Ex. kikundi kiabiza, god vänskap ( ki = kon
gruensprefix + a = attributivmärke). B we bwenina nzo? Hur
dant är huset? Y am ona, det (är) nytt. 

b) Genom att uppta huvudordets kongruensprefix utan attributiv
märke. Detta kongruenssätt används, .när adjektivets egenskap 
förefinns i för hög grad. Ex. kinkuti kike, ~n för liten skjorta; 
nzo yinene, ett alltför stort hus. 

c) Genom att uppta huvudordets kongruensprefix enligt både 1 :a 
och 2 :a kongruenssätten (prefix+ attributivmärke +prefix). 
Detta kongruenssätt används bl.a. vid obestämda pronomen 



samt vid vissa korta adjektiv. Ex. minkanda miamionsono, alla 
böckerna (mi·+ a + mi + o best. p ron. ) ; la pi kiakike, en kort 
penna (ki +a+ ki + subst. ). 

Komparation 

Komparation av adjektiv sker genom omskrivning med hjälpver
ben luta) vioka_, vilka båda betyder överträffa, vara förmer, övergå. 
Komparation med särskilda former för komparativ och superlativ 
förekommer inte. Ex. Y andi Zu tid i mu nene. Han är större (över
träffar i storlek). 

VOKABULÄR 
onsono alla 
ankufi kort 
anda hög, högt, lång, långt 
abiza god 
amona ny, nytt 

4· Räkneord 

nkanda, mi- bok 
lapi, bi- penna 
luta överträffa, övergå, vara förmer 
vioka överträffa, övergå, gå förbi 

Räkneorden är av två slag: grundtal och ordningstal. 

Grundtal Ordningstal 
I most antete 
2 z o le anzole 

3 ta tu anta tu . . 
4 1a an1a 

5 tanu antanu 
6 samban u ansambanu 

7 nsambodia ansarnbcdia 
8 nana anan a 

9 vwa avwa 
IO kumi akumi 
I I kumi ye mosi akumi ye mosi 
!2 kumi ye zole akumi ye zole 
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20 makumole amakumole 
2I makumole ye mosi amakumole ye mosi 

30 makurna ta tu amakumatatu 

40 makumaia amakumaia 

50 makumatanu amakumatanu 
6o makumasambanu amakumasambanu 

70 lusambodia alusambodia 
Bo lunana alunana 
go luvwa aluvwa 

IOO nk am a ankarna 
IOI nkama ye mosi el. ankarna ye mosi el. an-

nkama mosi ye mosi kama mosi ye mosi 
I IO nkama mosi ye kumi ankarna mosi ye kumi 
200 nkama zole ankarna zole 
Bo o nana diankama el. anana diankama el. 

nkama nana ankarna nana 
I 000 funda afunda 
2 000 mafunda mole amafunda mole 

IO 000 kumi diamafunda akumi diamafunda 
100 000 nkama yamafunda ankarna yamafunda 

I 000 000 kiazi (p l. biazi) akiazi 

Räkneorden som adjektiv kongruerar med sitt huvudord i stort sett 
på samma sätt som adjektiven, enligt nedanstående uppställning. 

Klass I 2 3 4 5 6 

B a-kl. 
. 

bol e batat u baia batanu basambanu mOSl 
Mi-kl. 

. 
mi o le n ta tu 

. 
nsambanu ffiOSl n1a ntanu 

Ma-kl. dimosi mol e mata tu 
. 

matanu masambanu mm a 
Bi-kl. kimosi biole ta tu 

. 
tanu samban u 1a 

Zi-kl. 
. 

zole ta tu ' tanu samban u illOSl 1a 
Tu:..kl. lumosi to le tutat u tu i a tutan u tusambanu 
Bu-kl. bumosi (bole ta tu 

. 
1a tanu sambanu) 

U-kl. 
. 

(wole ta tu 
. 

tanu sambanu) UillOSl 1a 
K u-kl. kumosi _(kole ta tu 

. 
t an u sambanu) 1a 

Va-~ vamosi · 
J(u- kl. kumosi 
Mu- mumosi ( mole muta tu 

. 
mutan u musambanu) mu1a 
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5· Pronomen 
Pronomen är av sex slag: personliga, possessiva, demonstrativa, in
terrogativa, relativa och indefinita. 

Personliga subjektiva pronomen 

Singularis Pluralis 
Självst. Förenade Självst. Förenade . . . 

bet o tu- vi mon o m-, n-, y1-, ng1-, Jag 
ngeye u- du 

' 
ben o lu- ni 

y an di u-, ka-, han, hon b au ba- de 

Exempel: 
(Mono) Nsumbidi nkanda. Jag köpte boken. 

Anmärkning: Det självständiga personliga pronominet behöver 
inte alltid sättas ut, när det står i förbindelse med ett förenat 
personligt pronomen. 

Personliga objektiva pronomen 

Singularis 
m, n (lätta nasaler), mig 
ku, dig 
m, n (tunga nasaler) , honom, 

henne 

Pluralis 
tu, oss 
lu, er 
ba, dem 

De objektiva personliga pronomina står alltid före verbet och skil
jer sig från de subjektiva därigenom, att de inte kan stå ensamma 
framför verbet. De är alltid inneslutna mellan verbet och det sub
jektiva pronominet, eller om sådant saknas; föregånget av täck
ningsprefixet ku. 

Exempel: .. 
Bamveni madia. De gav honom mat. . 
Muntu wazola kunsadisa. Mannen ville hjälpa mig .. 
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Possessiva pronomen 

De possessiva pronomina är alla adjektiviska och rättar sig efter det 
ägda till numerus och klass. 

Singularis 
ami, min, mitt 
aku, din, ditt 
andi, hans, hennes 

Exempel: 

Pluralis 
o o o eto, var, vart, vara 

eno, er, ert, era 
au, deras, sin, sina 

Nkento w a teka dimpa diandi. K vinn an sålde sitt bröd. 

Demonstrativa pronomen 

De demonstrativa pronomina är av tre slag och förekommer i tre 
lägen. 

a) Första lägets pronomen avser något som är i närheten av den 
talande. Ex. kiandu kiaki) den här stolen (stolen den här). 

b) Andra lägets pronomen avser något som ~r i närheten av den 
tilltalade. Ex. kiandu kiokio) den där stolen. 

c) Tredje lägets pronomen avser något som är avlägset både från 
den talande och den tilltalade. Ex. kiandu kiakina) den där 
stolen långt borta. 

De vanligaste demonstrativa pronomina är de s.k. klassdemonstra
tiven eller demonstrativa klasspronornen, som bildas av de olika 
klassprefixen. 

Schema över demonstrativa klasspronomen: 

Klass 1 :a läget 2:a läget 3:e läget 
B a-kl. {Sing. w au wo wo wauna 

P l. baba · · bobo. babana· · 
Mi-kl. {Sing. w au wo wo wauna 

P l. 
. . . . . 

m1am1 ffilOffilO m1am1na 
Ma-kl. {Sing. diadi diodio diadina 

P l. rnarna mo mo marnana 

'19 



Bi-kl. {Sing. kiaki kiokio 
PI. bia bi biobio 

Zi-kl. {Sing. 
. 

yay1 yoyo 
PI. 

. 
zaz1 zozo 

Tu-kl. {Sing. lualu lo lo 
PI. tu a tu toto 

Bu-kl. Sing. bwabu bo bo 
U-kl. Sing. w au wo wo 
J( u-kl. Sing. kwaku kok o 

Va-l va va vov o 
l(u- kl. Sing. kwaku kok o 
Mu- mwamu mo mo 

Interrogativa pronomen 

Följande interrogativa pronmnina är de vanligaste: 
nani? vem, vilken? (brukas om personer) 
nki? vad? 
kwa? hur många? 
kw e? var, varifrån, varthän? 
bwe? huru? 
mu nkiama? varför? 

Exempel: 

kiakina 
biabina . 
yay1na . 
zaz1na 
lualuna 
tuatuna 
bwabuna 
wauna 
kwakuna 
va vana 
kwakuna 
mwamuna 

Nani wizidi? Vem kom? Longa dianani? Vems tallrik? 
Nki kiaki? Vad är det här? Nki antangu? När, vad är klockan? 

( ntangu == sol, tid, klocka). 
Malala makwa? Hur många apelsiner? Ntama kwa? Hur länge? 
Kwe tukidi? Varifrån kommer du? 
Kwe tudidi nkela? Var ställde du lådan? 
Bwe weti mona? Hur står det till? 
Mu nkiama weti dila? Varför gråter du? 

Om den interrogativa partikeln e se s. 2. 



Relativa prono1nen 

Relativa pronomen är lika med de förenade personliga pronomina, 
förenade personliga klasspronomina och de enkla demonstrativa 
klasspronomina. 

Exempel: 
M weni mundele uviokele va ta e? Såg du den vite, som gick förbi 

byn? 
Lapi kisumbidi mwana kifwidi. Pennan, som barnet köpte gick 

sönder (dog) . 

Indefinita pronomen 

De viktigaste indefinita pronomina är: 
buna, alla. Ex. Buna bena, de alla (bildat av buna +förenat pers. 

pron. +verbet ena fär, av verbet kala/) 
-onso, vem som helst. Ex. Wonso muntu lenda kwiza. Vem som 

helst kan komma. 
-nkaka, annan, någon; pl. även somliga. Ex. Tuala nkanda wan

kaka. Ge mig en annan bok. Bankaka bizidi. Somliga har kom
mit. 

-ingi, n1ycket; p l. många, flera, somliga. Ex. Kiozi kiakingi kiena. 
Det är mycket kallt. Bantu babingi bena vava. Mycket folk 
(många) är här.· 

-fiuma, fioti, liten, litet; i pl. även få. Ex. Madia mafiuma ma
sidi. Litet mat finns (är) kvar. 

kibeni, själv. Ex. mono kibeni, jag själv. 

VOKABULÄR 
nsumbidi jag har köpt (inf. sumba) 
veni gav ( inf. vana) 
madia, ma~ mat 
zola vilja, önska, tycka om 
sadisa hjälp a 
teka sälja 
kiandu, bi- stol 
wizidi kom ( inf. kwiza) 
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longa, ma- tallrik 
ntangu, zi- tid, sol, klocka 
lala, ma- apelsin 
ntama, zi- länge, långt 
tukidi kommer ifrån ( inf. tuka) . 
tudidi ställde ( inf. tula) 
nkela, zi- låda 
dila gråta 



mweni såg (inf. mona) 
fwidi dog, gick sönder ( inf. fwa) 
lenda kan, kunna 

6. Verb 

kwiza komma 
tuala ge hit, ta hit 
sidi är kvar ( inf. sala) 

Verbet i kikongo är synnerligen uttrycksfullt genom sina prefix, 
infix och suffix. Endast de vanligaste verbformerna kommer här 
att beröras. Vid verben förekommer numerus, person, tempus och 
1nodus. - Kongospråkets ten1pusformer skiljer sig från t.ex. de 
svenska tempusformerna så till vida, att de inte så strängt marke
rar förfluten, närvarande och kommande tid, utan mera betrak
tar tiden som "en fortlöpande länk". Det är i regel fråga om huru
vida handlingen ligger nära eller avlägsen i förhållande till den 
talandes egen tid eller i förhållande till en annan handling. 

Numerus och person förekommer i sing. och pl. Ex. Mono nton
dele. J ag tackar. Bet o tutondele. Vi tackar. 
Numerus utmärks genon1 personliga pronomen i sing. och pl. 

Tempus 

Beträffande tempusformernas innebörd se ovan. 
Indikativens tempus är: preteritum indefinit, preteritum perfekt, 
presens perfekt, presens progressiv, presens indefinit och futurun1. 

Preteritum indefinit uttrycker en långt avlägsen och till tiden obe
stämd handling. Detta tempus bildas av ett förenat personligt pro
nomen eller klassprefix + tempusvokalen a+ verbets infinitiv
form. 

Exempel: 
(mono) .· 
(ngeye) 
(yandi) 
(betd) 
(beno) 
(bau) 

yasumb.a, jag köpte, har köpt (för länge sedan) 
wasumba 
w asurn b a 

tuasumba · 
luasumba 
basumba 
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Preteritum perfekt uttrycker en handling som ägde rum för någon 
dag eller någon vecka sedan. Detta tempus bildas av ett förenat 
personligt pronomen eller klassprefix + tempusvokalen a+ verbet 
i presens perfekt. (An g. presens perfekt se nedan.) 

Exempel: 
(mono) yatengi, jag läste 
( ngeye) watengi 
( yandi) watengi 
(be to ) tuatengi 
(ben o) luatengi 
(bau) batengi 

Presens perfekt uttrycker en handling som skett för en liten stund 
sedan eller under dagen. Presens perfekt har två forn1er: I :a per
fekt och 2 :a perfekt. 

Till I :a perfekt hör alla tvåstaviga verb med stamvokalen a i infi
nitiv. Ex. kanga, binda. 
I :a perfekt bildas genom att stamvokalen a förvandlas till e och 
infinitivmärket a till i. 

Exempel: 
kanga (inf.) - kengi (pres. perf.) 
( mono) nkengi, jag band (nyss), jag har (nyss) bundit 
( ngeye) kengi 
( yandi) kengi 
( beto) tukengi 
(beno) lukengi 
(b au) bakengi 

Anmärkning: Förenat pers. pron. i 2 och 3 pers. sing. bortfaller 
i p res. perf. 

Till 2 :a perfekt hör: 
a) Alla tvåstaviga verb, som har annan stamvokal än a. Ex. luta, 

överträffa, gå förbi. 
b) Alla tre- eller flerstaviga verb på -mna, -ika, -uka, etc. Ex. 

kubama, vara färdig. 



2 :a perfekt bildas genom att infinitivmärket a byts ut mot något 
av suffixen -i di) -e le_, -ini) -ene. 

Exempel: . 
luta - lutidi, överträffade, gick förbi 
zola- zolele, älskade, önskade, ville 
kuna - kunini, sådde, har sått 
tatarnana- tatamene, fortsatte, har fortsatt 
tatika - tatikidi) anföll, har anfallit, gjorde ont 
lambuk a - lan1bukidi) sträckte ut (om t. ex. handen) 
( rnono) nzolele, jag tyckte om, jag ville, önskade 
( ngeye) zolele 
( yandi) zolele 
( beto) tuzolele 
(ben o) luzolele 
(b au) bazolele 

Presens progressiv uttrycker en pågående handling. Denna verb
form bildas av hjälpverbet weti -1- huvudverbet i infinitiv. Verbet 
weti förekommer endast i denna form. 

Exempel: 
( mono) ngieti kwiza, jag kommer, jag håller på att komma 
( ngeye) weti kwiza 
( yandi) weti kwiza 
( beto ) tueti kwiza 
(beno) lueti kwiza 
(b au) beti kwiza 

Presens indefinit uttrycker en pågående handling, till tiden obe
stämd, som även kan ha en futural innebörd. Denna verbform bil
das av de förenade personliga pronomina eller klassprefixen + ver
bet i infinitiv. 

Exempel: 
( mono) ikwenda, jag går, jag skall gå 
( ngeye) ukwenda 
(y an di) ukwenda 
( beto) tukwenda 



(beno) 
(bau) 

lukwenda 
bakwenda 

Futurum. I kikongo finns fyra egentliga futurformer, nämligen fu
turum indikativ, I :a si-futurum, 2 :a si-futurum och na-futurum. 
Futurum indikativ är till formen lika med preteritum indefinit och 
uttrycker att en handling skall ske i en avlägsen framtid men läm
nar tiden obestä1nd. Vid futurum indikativ läggs betoningen på 
tempusvokalen. Den allmänna regeln är annars den, att betoning
en aldrig laggs på prefixet. Betoningen anges här nedan 1ned grav 
accent, men denna accent utskrivs inte i litteraturspråket. 

Exempel: 
(mono) yavova, jag skall tala 
( ngeye) wavova 
( yandi) wavova 
(bet o ) tu a vov a 
(beno) luavova 
(bau) bavova 

r :a si-futurum uttrycker en handling som skall ske i en nära fram
tid. I :a si-futurum bildas av de förenade personliga pronomina el
ler klassprefixen + verbet i infinitiv föregånget av partikeln sz, 
som aldrig får sammanskrivas med pronominet eller verbet. 

Exempel: 
(mon o) si itanga, jag skall snart läsa 
( ngeye) si utanga 
( yandi) si utanga 
(bet o) si tutanga 
( beno) si lutanga 
(b au) si batanga 

2 :a si-futurum uttrycker en handling, som skall ske i en avlägsen 
framtid, och bildas av de förenade personliga pronomina eller 
klassprefixen + tempusvokalen a + verbet i infinitiv föregånget av 
partikeln si. 
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Exempel: 
(mon o) si yatanga, jag skallläsa i framtiden 
( ngeye) si watanga 
( yandi) si katanga 
( beto) si tuatanga 
(beno) si luatanga 
(b au) si batanga 

N a-futurum uttrycker emfatiskt att en handling skall äga rum i en 
avlägsen framtid men lämnar tiden för handlingen obestämd. Den
na form bildas av de förenade personliga pronomina eller klass
prefixen + na + verbet i infinitiv, som dock särskrivs. 

Exempel: 
(mon o) n gina tanga, j ag skall läsa 
( ngeye) una tanga 
( yandi) una tanga 
(be to ) tuna tanga 
(beno) luna tanga 
(bau) banatanga 

Kopula - förbindelseord 

Kopulan förbinder subjektet med det subjektiva predikativet. 
I är kopula för 3 pers. i alla klasser (i sing. och p l.). Ex. Diadi i 
meme. Detta är ett får (fåret). Mama i mameme. Dessa är får 
(fåren). Böjningsmönster för personalkopulan är: 
mono i muntu 
ngeye u muntu 
yandi i muntu 
betu tu bantu 
beno Zu bantu 
bau i bantu 

Negation 

Negation uttrycks genom ka - ko. Ka föregår verbet och ko skrivs 
efter verbet och oftast sist i satsen. Negationen ka sammandras i I 



och 2 pers. sing. med pronomina i, u. I 3 pers. sing. sammanfaller 
ka med pronominalprefixet ka. I pl. förblir negationen oförändrad. 
Vidare är att märka, att a i negationen ka framför vokal försvin
ner. I pluralis sammanskrivs icke ka med verbet. 

Exempel: 
(mono) kizolele ko) jag vill inte 
( ngeye) kuzolele ko 
( yandi) kazolele ko 
(beta) k a tuzolele ko 
(bena) ka luzolele ko 
(bau) ka bazolele ko 

Hjälpverb 
Med hjälpverb i kik o n go förstås ett sådant verb, som föregår ett 
annat verb i infinitiv för att uttrycka tempus och modus samt vissa 
adverbiala begrepp. 

Förutom kala== vara och kala ye ==hava, finns ett flertal hjälp
verb, av vilka föl j ande må nämnas: 
weti, hålla på att 
mana, sluta, avsluta 
fwiti, fweni (inf. fwana), vara passande, lämplig, måste 
bika, yambula, låta vara, låta bli 
lembwa, icke önska, icke vilja 
lembana, icke förmå, icke orka 
torna, (göra) noga, väl, ordentligt 

Exempel: 
Y amana sukula mimvwatu. J ag har slutat tvätta kläderna ( = jag 
har avslutat klädtvätten). 
Fwiti kwiza mbazi mu nsuka. Du måste komma i morgon bittida. 
Bika mwan'aku kabadika skulu. Låt ditt barn börja i skolan. 

Böjningsmönster för kala== vara, och kala ye ==hava 

Pret. indef. 
yakala, jag var 

3 Söderberg-Widman 

Futurum indikativ (konsekutiv) 
yalala, j ag skall vara 



wakala wakala 
wakala wakala 
tuakala tuakala 
luakala luakala 
bak al a bak al a 

Pret. perf. I :a si-futurum 
yakedi, jag var si ikala, jag skall vara 
w akedi si ukala 
w akedi si ukala 
tu akedi si tukala 
luakedi si lukala 
b akedi si bakala 

Pres. perf. 2: a si-futurum . . .. si yakala, j ag skall vara ng1ena, J ag ar 
w ena si wakala 
w ena si kakala 
tu ena si tuakala 
l u ena si luakala 
bena si bakala 

Pres. indef. N a-futurum 
ikala, jag är ngina kala, jag skall vara 
ukala unakala 
ukala unakala 
tukala tuna kala 
lukala luna kala 
bak al a bana kala 

Anmärkning: Kala ye =hava, böjs efter samma mönster. 

Böjningsmönster för kwenda = gå, och kwiza = komma 

Pret indef. 
yayenda, jag gick 
wayenda 
wayenda 
tuayenda 

Pret. indef. 
yayiza, jag kom . 
way1za . 
way1za 
tuayiza 



luayenda 
bayenda 

Pret. perf. 
yayele, -jag gick 
wayele 
wayele 
tuayele 
luayele 
bayele 

Pres. perf. 
ngiele, j ag har gått 
we le 
w el e 
tu el e 
luele 
bele 

Pres. jJrogressiv 
ngieti kwenda, jag går 
weti kwenda 
weti kwenda 
tueti kwenda 
lueti kwenda 
beti kwenda 

Pres. indef. 
ikwenda, jag går 
ukwenda 
ukwenda 
tukwenda 
lukwenda 
bakwenda 

Futurum indik. (konsek.) 
yakwenda, jag skall gå 
wakwenda 
wakwenda 
tuakwenda 

luayiza 
bayiza 

Pret. jJerf. 
yayizidi, jag kom 
wayizidi 
wayizidi 
tuayizidi 
luayizidi 
bayizidi 

Pres. perf. 
ngizidi, jag har kommit 
wizidi 
wizidi 
tuizidi 
luzidi 
bizidi 

Pres. progressiv 
ngieti kwiza, jag kommer 
weti kwiza 
weti kwiza 
tueti kwiza 
lueti kwiza 
beti kwiza 

Pres. indef. 
ikwiza, jag kommer 
ukwiza 
ukwiza 
tukwiza 
lukwiza 
bakwiza 

Futurum, indik. (kons ek.) 
yakwiza, jag skall komma 
wakwiza 
wakwiza 
tuakwiza 



luakwenda 
bakwenda 

I :a si-futurum 
si ikwenda, jag skall gå 
si ukwenda 
si ukwenda 
si tukwenda 
si lukwenda 
si bakwenda 

2:a si-futurum, 
si yakwenda, jag skall gå 
si wakwenda 
si kakwenda 
si tuakwenda 
si luakwenda 
si bakwenda 

N a-futurun1 
ngina kwenda, jag skall gå 
una kwenda 
una kwenda 
tuna kwenda 
luna kwenda 
bana kwenda 

Passiva verb 

luakwiza 
bakwiza 

I :a si-futurum 
si ikwiza, jag skall komma 
si ukwiza 
si ukwiza 
si tukwiza 
si lukwiza 
si bakwiza 

2 :a si-futurum 
si yakwiza, j ag skall komn1a 
si wakwiza 
si kakwiza 
si tuakwiza 
si luakwiza 
si bakwiza 

N a-futurum 
ngina kwiza, jag skall komma 
una kwiza 
una kwiza 
tuna kwiza 
luna kwiza 
bana kwiza 

a) Passiv form av infinitiv bildas genom att man inskjuter ett w 
framför infinitivmärket a. Ex. kanga, binda - kangwa, bindas. 

b) I första perfekt förvandlas passivens w till o. Ex. kanga, binda 
- kangwa- kengi- kengo) har bundits. 

c) I andra perfekt förvandlas passivens w till -olo) -unu) -ulu. Ex. 
songa, visa - songwa -:- songele - songolo, har visats; kuna, 
plantera - kunwa - kunini - kununu) har planterats; fula, 
smida- fulwa- fudidi- fululu, har smitts. ! 

Anmärkning: Välljudslagen kräver, att l framför i förvandlas 
till d (fula - fudidi). 

go 



Agenten i kikongo uttrycks genon1 kwa. Ex. Nkanda wasonukwa 
kw a mono. Boken (el. brevet) har skrivits av mig. 

Avledda verbfor1ner 

l(ikongo har 1nånga avledda verbformer, av vilka här endast de 
viktigaste medtagits. 

Kontinuativa verb uttrycker en fortgående handling, en vana eller 
något som upprepas. Denna verbform bildas genom tillägg av suf
fixen -nga, -nge, -ngi, -ngo, -ngu. 

Exempel: 
sala, arbeta- salanga_, fortsätta att arbeta 
tanga- tengi- tengingi_, fortsatte att läsa 
Bantu basalanga mu mfinda. Folket arbetar (brukar arbeta) i sko
gen. 

Kausativa verb uttrycker att subjektet förorsakar att verbets hand
ling utförs. Denna verbform bildas genom att verbets infinitivmär
ke (:== a) eller annan slutvokal byts ut mot något av suffixen -isa, 
-usa, -asa, -isi, -usi, -ase. Ex. tungisa nzo, se till att ett hus byggs (el. 
förorsaka att ett hus byggs) . 

Respektiva verb används där vi i svenskan fullständigar verbet 
med en preposition. Denna verbforn1 bildas genom att man till ver
bets stam fogar suffixen -ila, -ina. Ex. Y andi wasumbila mwana 
nkanda. Han köpte en bok åt barnet. 

Reciproka verb indelas i två grupper: reciproka singulara och re
ciproka plurala. 

a) Reciproka singulara verb uttrycker att en ömsesidig handling 
sker en gång. Denna verbform bildas genom att man till verb
stammen lägger suffixet -ana. Ex. Bafingana. De smädar var
andra. B a vangana kiese. De bereder varandra gläd je. 

b) Reciproka plurala uer b uttrycker en ömsesidig handling eller 
verksamhet, som fortsätter eller sker upprepade gånger. Denna 
verbform bildas genon1 att man till stammen lägger suffixet 



-asana. Ex. Bazolasana. De älskar varandra. Banatasana bizitu 
biau. De bär varandras bördor. 

Reflexiva verb 

Reflexiva verb bildas genom att man sätter ett ki framför verbet, 
med eller utan täckningsprefix k u. Ex. W akizola. Han älskade sig 
själv. Ett objektivt personligt pronomen kan inte stå ensamt fram
för ett verb (i inf. eller gerundium). Saknas ett subjektivt förenat 
personligt pronomen måste täckningsprefixet ku användas i dess 
ställe. Ex. Y andi weti kukitungila nzo. Han bygger ett hus åt sig. 
Y andi weti kuntungila nzo. Han bygger ett hus åt honom. 

K u används vidare i föl j ande verbformer: presens indefinit och 
samtliga futurformer. 

Exempel: 
Ikukitungila nzo. J ag bygger ett hus åt mig. 
Yakukitungila nzo. J ag skall bygga ett hus åt mig. 
Si ikukitungila nzo. J ag skall bygga ett hus åt mig. 
Si yakukitungila nzo. Jag skall bygga ett hus åt mig. 
Ngina kukitungila nzo. Jag skall bygga ett hus åt mig. 

VOKABULÄR 
tondele tackar (in f. ton da) 
tengi läser ( inf. tanga) 
kubarna vara färdig 
kuna så, plantera 
tatarnana fortsätta 
lamhuka sträcka ut (om t. ex. 

armen) 
vova tala 
tanga läsa 
mana sluta, avsluta 
fwiti är passande, lämplig; måste 
fweni är passande, lämplig; måste 

( inf. fwana) 
bika låta vara, låta bli, låta 
yambula låta vara, låta bli, låta 
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lembwa inte önska, inte vilja 
lembana inte förmå, inte orka 
torna (göra) noga, väl, ordentligt 
mbazi i morgon 
mu nsuka på morgonen 
badika börja 
fula smida 
sonika • sonukwa skriva 
kwa av, till, åt 
sala arbeta 
mfinda, zi- skog 
vangagöra 
finga smäda 
nata bära 



7· Adverb 
Adverben kan med avseende på form och härledning indelas i fyra 
grupper: I. Egentliga adverb. 2. Pronominala adverb. 3· Substan
tiva adverb och 4· Partiklar. 

Egentliga adverb 
lelo, men nu ändå 
tutu, sällan 
ntumbu, strax 
kasi, allt sedan 
nabu, tidigt 
nale, tidigt 
ntama, för länge sedan 
ntama-ntama, allt emellanåt 
mbatu-mbatu, allt emellanåt 
mbatu, snart, längre fram 
diaka, ånyo, igen, en gång till 
beni, mycket 
kaka, endast, ensamt, helt enkelt 

nadede, riktigt, precis 
vele, nog, väl 
mpe, också . . 
1nga, Ja 
ngeta, ja 
kongo, jakande 
nzambi, jakande . 
ve, neJ 
m pi a, nekande . 
awa, neJ . 
aa, neJ 
kati, nej 
pele, nej 

Pronominala adverb är egentligen adverbiellt använda pronomina 
av demonstrativ, interrogativ, relativ eller indefinit karaktär: 

kwaku, ko ko, kuna, ekuna, eku ( ku i indirekt fråga) 
mwamu, mo mo, muna, emu, emuna, m we (mu i fråga) 
vava, vovo,vana, eva,evana,ve,eve,va 
bwabu, bobo,ebu, ebuna 
mu diadi, mu diodio, för- skull 
bila nid, varför? bila ki, relativt varför 

De substantiva adverben består av enkla eller reduplicerade sub
stantiv eller substantivt brukade ord med eller utan preposition: 

mu kati, i mitten 
va mbata, uppe på, på toppen 
va nsi, på marken (golvet, bot-

ten) 
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ku nsi, under 
ku mbazi, utanför, ute 
lukufi, nära 



• o o 
vamos1, pasamma gang, sam-

tidigt, tillsammans 
va kimosi, på samma gång, sam

tidigt, tillsammans 
nseke, långt avlägset (i rum

met) 
nki amvu, när, vilket år 
yonso ngonda, vilken månad 

som helst, när som helst 
lumbu ki, i dag 
kialumingu, om söndag, i sön

dags, om söndagarna 

Partiklar: ka- ko, negation 

nswalu, hastigt 
malu, fort 
tulu paku, plötsligt 
fuki, sakta 
mu kiese, glättigt 
mu ngolo, kraftigt 
mafukama, på knä 
malu-malu, mycket fort 
malembe-malembe, mycket 

sakta 
i kuma, alltså, därför, således 

ka. Ex. lumbu ka lumbu, dag efter dag; wonso ka muntu, vilken 
som helst; muntu ka muntu, den ene efter den andre 

ko. Ex. Mundeleko (kwandi). Det är ju en vit. 

ti. Ex. N geye ti. Det är ju du (lämnar plats för invändningar). 

na har emfatisk betydelse och används mest framför verb i impera
tiv: nayizi, nayendi, nasumbi. 

8. Prepositioner 
Egentliga prepositioner i kikongo förekommer inte. Prepositions
begreppet uttrycks därför: 

a) Genom verb med inneslutet prepositions begrepp. Ex. baluka 
mango, gå uppför ett berg. Bau babaluka mango. De gick upp
för ett berg. 

b) Genom respektiva verbforrnen. Ex. Batungila mfumu nzo. De 
byggde ett hus åt hövdingen. 

c) Genom att använda de lokativa pronomina va, ku, 1nu som 
prepositioner. V a, intill; ku, till (om föremål) ; kw a, till (om 
människor); mu, i. Ex. va meza, på bordet; ku nzo, i huset (el. 
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till huset). Ngiele kwa yandi. J ag gick till honom. Mu nkela, 
i lådan. 

Sammansatta prepositionsbegrepp som i c k e förbinds med genitiv: 
nate ye, te ye, ända tills 
nate y e k u, ända till (in, i, bort till) 
tuka ku (va, mu), från, ifrån 

Sammansatta prepositionsbegrepp som förbinds med genitiv: 

va luse lua-, fran1för 
mu diambu dia-, för - skull 
va lueka lua-, bredvid 
ku zulu a-, ovanpå 
ku nsi a-, under 

9· Kon;·unktioner 

va (ku) ntandu a-, ovanför, 
o ovanpa 

ku nima a-, bakom 
ku mbazi a-, utanför 
mu kati a-, mitt i 
mu ngudi a-, mitt inne i 

K.onjunktionerna är av två slag, samordnande och underordnande. 

Samordnande konjunktioner 

ye, och, samt 
ye - ye, både - och 
mpe, också 
vo, eller 
evo, eller 
vo - vo, antingen - eller 
kanivo - kanivo, antingen- eller 

nga, eljest 
kansi, men 
( ka - ko) kansi, (icke) utan 
nkiangunu, el. i kuma, alltså, 

således 
i diau, därför 
kadi, ty, nämligen 

Underordnande konjunktioner 

bu, då, när, emedan, allden
stund, medan 
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buna, alldenstund 
nate ye, tills, till dess att 



1nboki, sedan 
bonso, liksom 
mpila, mosi ye, liksom, 

om 
nkievo, som om, såsom 

10. Inter.Jektioner 

o s as om 

De vanligaste interjektionerna är: 

kidi, att, på det att 
mpasi, att, på det att 
vo, om, såframt, huruvida 
mpeleko, ehuru, trots 

e tata, e mama, utrop för smärta (o far, o mor) 
engwa, ack, ve 
do, dodokolo, en interjektion vid bön om något. Ex. Doclokola 

ungwila! Lyssna på mig (jag ber dig)! 
kedika, i sanning 

Vidare förekommer en hel del härmnings! ju d som interjektioner. 



III. Satslära 

I kikongo sätts huvudordet som regel först i satsen. Ex. Bakento 
bele ku zandu. l(vinnorna har gått till marknaden. 

01n ett ord särskilt skall poängteras, kan det inta olika platser i 
satsen. 

Exempel: 
Muntu wau waunene beni. Denne man är mycket stor. 
Waunene beni muntu wau. Mycket stor är denne man. 
vV au m up. tu waunene beni. Denne man är mycket stor. 

Som regel använder man sig av korta satser. 

2. Frågande och nekande satser 
Ordföl j den i frågande satser är alltid rak. Ex. Lueki lumbu kiaki 
e? Har du kommit i dag? 
I svaret till en nekande fråga bejakar 1nan eller förnekar man frå
gan på ett annt sätt i kikongon än i svenskan, vilket ibland kan för
anleda missförstånd mellan kongoleser och europeer. 

Exempel: 
I(ubeki nlangu ko e? Har du inte fått vatten? 
Inga, (kibeki wo ko). Nej (ja) (jag har inte fått det). 
Kwena ye mbongo ko e? Har du inga pengar? 
Inga (kiena ye mbongo ko). Nej (ja) (jag har inga pengar). 

VOKABULÄR 
lueki anländer ( inf. luaka) 
nlangu, mi- vatten 

mbongo, zi- pengar 
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IV. ågra av de vanligaste 
vardagstermerna 

I. Tidräkningen 

Året 

Året indelas i två egentliga årstider: regntiden, som är den varn1a 
årstiden, och torrtiden, som är den svalare. Korta övergångsperio
der mellan dessa båda årstider förekommer, dock inte så markanta 
som hos oss. 

Exempel: 
mvu, mi-, år; mvu miole, två år. 
nsungi (el. ntangu) amwini (el. 1nvula), den varma årstiden, regn-

tiden 
sivu, bi- el. nsungi akizoi, torrtiden, den kalla årstiden 
n tom bi, zi-, (Kongos) vår 
1ninkiela miasivu, mi-, (Kongos) höst 

Månaderna 

Månadernas nan1n är lån från de europeiska språken. De är Y anu
ali, Febuali, Malasi, Apila, Mai, Yuni, Yuli, Angusti, Sepetemba, 
Okotoba, Novemba, Desemba. Även de franska namnen på måna
derna är numera vanliga. Månad heter ngonda) zi- (betyder även 
måne). 

Veckan 

Den gamla veckan i K.ongo utgjordes av fyra dagar med namn 
från de stora marknadsplatser, där marknad hölls på bestämda 
dagar. Numera tillämpas den västerländska veckaindelningen med 
sju dagar. 



lumingu, tu- vecka 
lumbu kiantete måndag 

, kianzole tisdag 
, kiantatu onsdag 

lumbu kiania torsdag 
, kiantanu fredag 
, kiasabala lördag 
, kialumingu söndag 

Anmärkning: Även de franska namnen på veckodagarna an
vänds numera i stor utsträckning. 

Dygnet 
mwini ye fuku dygn (dag och natt) 
lumbu, bi- dag; lumbu biole, två 

dagar 
fuku, ma- natt 
nsuka, mi- morgon 
nkokila, zi- kväll 

mwini, mi- ljus, dagsljus 
tombe, bi- mörker 
lokula, bi- timme 
nuta, mi- minut 
sekunda, bi- sekund 

Förr i världen beräknade man dagen enbart efter solens ställning 
på himmelen (solhöjden), 1nen numera är klockan relativt allmän 
även ute i byarna. 

Exempel: 
Mvu mikwa miena yaku? Hur gammal är du (hur många år har 

du)? 
Ngiena ye kumi ye mvu sambanu. Jag är 16 år. 
Nki antangu mu m vu lualueki k u l( on go? Vilken tid på året kom 

ni till Kongo? 
Tualueki mu ntangu am vula. Vi kom under regntiden (Kongos 

sommar). 
Lumbu bikwa usalanga lumingu ka lumingu? Hur många dagar i 

veckan arbetar du? 
Isalanga lumbu sambanu, kansi ivundanga kialumingu. J ag arbe

tar sex dagar, men jag vilar på söndag. 
Nki antangu ludianga mu nkokila? Vilken tid äter ni på kvällen? 
Tudianga mu lokula nsambodia (sept heures). Vi äter klockan . 

SJU. 

VOKABULÄR 
vunda vila dia äta 
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2. Mynt 
Landets mynt är numera franc. 

mhongo, zi- pengar 
falanka, hi- franc 

mpata, mi- femfranc-sedel 

3. Resor och kommunikationer 
maswa, kumhi, ma- ångbåt, motor-

fartyg 
hota, hi- båt, mindre fartyg 
lungu, ma- kanot 
mhu, mi- hav 
zanga, ma- sjö, insjö 
nzadi, zi- stor flod 
mwila, mi- mindre vattendrag, å 
camion (franska) lastbil 
camionnette (franska) mindre last-

bil 

4· Hushållsterminologi 
kikuku, bi- kök 
lamha rnadia laga mat 
kinzu, bi- gryta 
kinzu kiankangila stekgryta 
kanga steka 
bidisa koka; bidisa maza koka vatten 
meza, ma- bord (förekommer en-

dast i p l.) 
kiandu, bi- stol 
nlele ameza, mi- bordduk 
longa, ma- tallrik 
mhele, zi- kniv 
nsoma, mi- gaffel 
luto (p l. zinto) sked 
luto lualukeke liten sked, tesked 
kompe, bi- kopp 
dia äta 
umpana rnadia ge mig mat, ge mig 

att äta 

voiture (franska) personbil 
kumhi diantoto el. masini järnvägs-

tåg 
ndeke, mupepe, tilumukunu flygplan 
sikaleti, bi- cykel 
zieta resa omkring 
kwenda mu nzietolo bege sig på resa 
kwenda kimalu gå till fots 
nzietolo, zi- resa (sub st.) 
tikiti, bi- biljett 

umpana kiadia ge mig att äta, ge 
mig mat (ge mig det jag skall 
äta) 

ndwinu, zi- dryck 
nwa dricka 
umpana maza ge mig vatten 
ngiena nsatu jag är hungrig 
ngiena mpwila jag är törstig 
vevolo, bi- sikt 
sukula diska 
sukula malonga diska tallrikarna 
twaya, ma- handduk, disktrasa 
lundulu, bi- sk å p 
kotisa malonga ye binzu mu lundulu 

sätt in tallrikarna och grytorna i 
skåpet 

sesa, bi- kvast 
komha sopa 
tomisa vinga städa rummet 



komba ku mbazi anzo sopa utanför 
huset 

sukula nlele tvätta kläder 
mfumfuta, zi- mjöl 
mamvumina, ma- mjölk 
mungwa, mi- salt 

5· Människokroppen 
nitu amuntu, zi- människokroppen 
ntu, mi- huvud 
toso, tu- hjärna 
nsuki, zi- hår 
zizi, bi- ansikte 
kutu (pl. matu) öra 
disu (pl. meso) öga 
mbombo, zi- näsa 
nwa, nu- mun 
bundi, ma- kind 
koba, bi- läpp 
yedo, bi- haka 
dinu (p l. meno) tand 
ludimi, tu- tunga 
laka, ma- hals 
kok o ( pl. mo ko) hand 

Exempel: 

nsukadi, zi- socker . 
nungu, Zl· peppar 
pili-pili spansk peppar 
m bala, zi- p o ta t is 
mbizi, zi- kött 
mbizi anlangu fisk 

vembo, ma .. axel, skuldra 
nlembo, mi- finger 
nlembo akulu, mi- tå 
nsala, zi- nagel 
kulu (p l. mal u) fot 
luketo, ma- höft, midja, länd 
kinkoso kiatambi häl 
tambi, bi- fot, fotspår 
mataku, ma- stjärt 
ntulu bröst 
bene, ma- kvinnobröst . 
moyo, m1- mage 
ntima, mi- hjärta . . 
mma, m1- rygg 
fulu, ma- lunga 
rnayedo, ma- skägg 

Y andi w ena y e nsuki zandombe. Han har svart hår. 
Muntu weti keba mayeda mandi. Mannen har (bevarar) långt 

·skägg. 
Vemba mbombo! Snyt dig (rensa näsan) ! 

6. S.Jukvårdsterminologi 

yela, ma- sjukdom 
yela vara sjuk 
kala mavimpi vara frisk 
kofula hosta 
yuku-yuku, ma- feber 

sa kiozi förkyla sig 
kala ye kiozi vara förkyld 
luka kräkas 
lobula mante spotta 
kw e w ena y e mpasi var har du ont? 



moyo weti tatika jag har ont i ma
gen (magen gör ont) 

ntima weti tatika jag har hjärt
klappning (hjärtat gör ont) 

Exempel: 

longo, bi- medicin 
nzo abilongo, zi- sjukstuga 
lupitalo, tu- sjukhus 

M wana wakotuswa ku lupitalu. Barnet har förts till sjukhuset. 
l(ena mavimpi ko. Det är inte friskt. 
W aniaka ntan1a. Han blev frisk för länge sedan. 

7· Olika slags arbeten 
salu biampila mu mpila olika slags 

arbeten 
tunga bygga 
kubika göra i ordning 
vata nzila röja, rensa väg 
kwanga nti fälla träd 
lc.waka såga 

Exempel: 

tamba mbizi fiska 
teka ye sumba sälja och köpa 
kulula ntalu sänka priset 
futa betala 
mfutulu, zi- betalning 
sompa låna 
sompisa låna ut 

Bisi bwala beti vata nzila ya ku zandu. Byfolket håller på att hacka 
väg till marknadsplatsen. 

Bisadi bikwanganga minti ye kwakanga mabaya ku mfinda. Arbe
tarna fäller träd och sågar bräder i skogen. 

Bau bele mu tamba mbizi. De har gått för att fiska. 
Bakento beti teka bitiba ku zandu. Kvinnorna säljer bananer på 

marknaden. 
Y an di wasumba vela ku Leopold ville. Han har köpt (en) cykel i 

Leopold ville. 

VOKABULÄR 
keba bevara, akta 
vemba mbombo snyta sig 
mpasi, zi- svårighet, ont 
kotisa föra in 
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niaka bli frisk 
bwala, ma- by 
zandu, ma- marknadsplats, mark

nad 



V. Övningsstycken 

Ba-klassen (s. 4) 

Bantu babingi bena ku zandu. 
M w ana wafioti walancia ngudi 

andi kuna. 
Bakento batekanga bitiba kwa 

babakala bankaka. 
Mfumu azandu sumbidi ngulu. 

Zandu bu din1eni babonsono 
bavutukanga ku mavata 
n1au. 

Bi-klassen (s. 5) 

M wana wakala ye kiese mu 
diambu diakima kiambote 
kikabaka kwa se diande. 

Nki kabaka? 
Kinkuti kiantoko kwandi. 
Se diandi diasumba hinkuti 

biole ku Matadi, ye mwana 
wabaka kimosi. Bima bia
bingi biakala mu makazini ku 
11atadi. 

Mi-klassen (s. 6) 

Nlongi miole miena ku skulu. 
Mu kianzala mwena minti 

miankaka miantoko. 
Bana baskulu bafwiti landa 

4 Söderberg--Widman 
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M y ck et folk är på marknaden. 
Det lilla barnet följde sin mor 

dit. 
l( vinnorna säl j er bananer till 

o .. nagra man. 
Hövdingen för marknaden 

köpte (en) gris. 
När marknaden är slut, åter

vänder alla till sina byar. 

Barnet gladde sig åt den sak 
som det fått av sin far. 

Vad fick det (han)? 
Säkert en vacker skjorta. 
Hans far köpte två skjortor i 

Matadi, och barnet fick den 
ena. En mängd saker fanns i 
affärerna i Matadi. 

Två lärare är i skolan. 
På skolgården står några vackra 

träd. 
Skolbarnen måste följa lagarna 



mina miasonika nlongi au. 

Mu skulu mwena mwinda 
wambote, kansi mu mwini ka 
tuena nsatu akwika mwinda 
ko. 

Ma-klassen (s. 8) 

N sumbidi meki kumi kansi 
kiena ye mampa ko.· 

Dinu diami dimosi ditatikanga 
ye ngiena ye mabanza mu 
kwenda kwa dokuta. 

Samba wakubika meza, kansi 
kiazola dia ko. 

Matoko mole meti vingila ku 
mbazi. 

Zi-klassen (s. g) 
Mbwa zole zena ku vata. 
M puku zankaka zena mu nzo 

amfumu .. 
Nzau mosi yiviokela mu nzila 

ya ku vata mu fuku. 
Bwabu mvula zazingi zeti noka. 
Nkumbu avata i Kenge. 

Tu-klassen (s. 10) 
Mbeki luve mu baka tukonko 

tole ku kampi. 
Mfumu avata wena ye lulendo 

lualunene. 
Tuena ye luyalu luangolo 

bwabu. 
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(ordningsreglerna) , som de
ras lärare skrivit. 

I skolan finns en bra lampa, 
men om dagen behöver vi 
inte tända den. 

Jag har köpt ro ägg, men jag 
har inget bröd. 

En av mina tänder värker, och 
jag tänker gå till läkaren. 

Samba dukade bordet, men jag 
ville inte äta. 

Två unga män väntar utanför. 

Det finns två hundar i byn. 
Några råttor finns i hövdingens 

hus. 
En elefant passerade på byvägen . 

under natten. 
Nu regnar det mycket. 
Byns namn är Kenge. 

J ag har fått löfte att ta två 
hammare i snickarboden. 

Byhövdingen har stor makt. 

Vi har en stark regering nu. 



Vata dieto diena lukufi ye 
mbanz' amfumu. 

Tuviokele nianga mu lenda 
luaka lukufi ye nzo anlongi. 

Bu-klassen (s. I 1) 
Kedika yandi wavanga burna 

buambote. Ndiona wena bu-. 
zeng1. 

Nduki wakala ye bungubi bwa-
bunene, kansi mfumu avata 
wakala ye bumpombo. 

Bankaka mu vata bakala 
bun1pumbulu. 

U -klassen (s. I 2) 
M w ene Albert wena y e wo la 

wauingi, kansi wena ye 
wonga, vo mw1v1 waunene 
ulenda yiba wola wandi. 

l( u-klassen (s. I 3) 
Nngudi wazola mwana andi 

wabakala. 
Bwabu mwana wena wanunene 

ye wasumba bakavalu bole ye 
kamela kumosi, kansi kamela 
kuandi kubeki yela. 

Adjektiv (s. 15) 

Bantu babonsono bele ku 
zandu. 

Vår by ligger nära hövdingens 
by. 

Vi gick genom gräset ( nianga
gräset) för att kunna komma 
tilllärarens hus. 
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Han gjorde sannerligen en god 
gärning (goda gärningar) . 
Den andre (den där) är en
faldig. 

Byäldsten var mycket listig, 
men byhövdingen var sakt
modig. 

N å gr a i byn var laglösa. 

Herr Albert har mycket guld, 
men han är rädd att någon 
stortjuv skall kunna stjäla 
hans guld. 

Modern älskade sin son. 

N u är sonen stor och har köpt 
två hästar och en kamel, men 
kamelen har en sjukdom. 

Alla människorna har gått till 
marknaden. 



Muntu ankufi weti nata mwana 
an di. 

Minti mianda miena mu 
mfinda. 

Bakento bankaka beti sala va . 
may1nza mau. 

Babonsono bena kiese ye ban
kaka mu bau beti yimbila 
mpe. 

En liten (kort) man bär sitt 
barn. 

I skogen finns höga träd. 

Några kvinnor arbetar på sina 
fält . 

Alla är glada, och några av dem 
sjunger också. 

Adjektivets kongruens (s. 15) 

Bandumba bankaka beti nata 
mpidi zazinene. 

Bana babakeke beti sakana va 
kianzala. 

Bakala dimosi ditekanga ngulu 
zampembe ye zandombe. 

Bitiba biabi biena biambote 
be ni. 

Kinkuti kiamwana kikeke kiena. 
Zitu kiaki kinene kiena. 

Komparation (s. 16) 

Mwana uviokele n1pangi andi 
mu nene. 

Nani mu beno lutidi mu ngolo? 
Zitu kiaki kiviokele tezo kimni. 

Umpana kiankaka kilutidi mu 
k e. 

Buna bena yandi lutidi mu 
nene. 

Nkanda ami wantoka w a wingi, 
kansi waku wafiuma kaka. 

Några flickor bär stora korgar. 

De små barnen leker på gårds
planen. 

En man säl j er vita och svarta . 
SVIn. 

De här bananerna är n1ycket 
bra. 

Barnets skjorta är för liten. 
Den här bördan är för stor. 

Barnet var större än sin bror 
(syster). 

Vem är starkast av er? 
Den här bördan övergår min 

förmåga. 
Ge mig en annan som är 

mindre. 
Av dem alla är han den störste. 

Min bok är mycket vacker, men 
din är inte särskilt vacker 
(bara litet). 



Räkneord (s. I 6) 

Tuena ye bana basambanu; 
bole bahabakala ye baia 
babakento. 

Lumbu tatu tuna sikila 1nu 
mbanza. 

Bana bakwa bena mu skulu 
kiaki? 

Bena nkama mosi makumatatu . 
ye 1a. 

Kumi ye bana bole bena mu 
kabu diadi. 

Lumbu kiantanu tuna kwenda 
ku bwala. 

Nzo aku yayi e? 
V e, yina yanzole kwandi. 
Torna tanga luse luantete 1nu 

nkand'aku. 

Vi har sex barn, två pojkar och 
fyra flickor. 

Tre dagar skall v1 stanna i 
stan. 

Hur många barn finns det i 
denna skola? 

De är ett hundra trettiofyra. 

Det är tolv barn i denna klass. 

Om fredag skall vi gå till byn. 

Är det här ditt hus? 
Nej, det andra i ordningen. 
Läs noga sidan ett i din bok. 

P er sonliga pronomen (s. I 8) 

Mono yavana nkanda kwa 
y an di. 

Y am vana nkanda. 
N geye w asurn b a nsusu kw a 

y an di. 
Bau bazoma mono. 
Banzorn a. 
Beto tualumweni mazono. 
Beto tuamweni beno mazono. 
Y andi wavana rnadia kw a b au. 
Wabavana madia. 
Nlongi wabokila ngeye. 
W akubokila. 
Beno·lumweni bisadi mu 

mfind'e? 

J ag gav honom en bok. 

Jag gav honom en bok. 
Du köpte en höna av honom. 

De förföl j er mig. 
De förföl j er mig. 
·vi såg er i går. 
Vi såg er i går. 
Han gav dem mat. 
I-Ian gav dem mat. 

. Läraren kallade på dig. 
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Han har kallat på dig. 
Såg ni arbetarna i skogen? 



Inga, tubamweni. 
Umvana madia! 
lJmpana madia! 
Bantaudi, kw e bena? 
Babonsono bena ku mbazi. 
1Jbakamba bakota mu skulu. 

Possessiva pronomen (s. I g) 

Se diami diena ku Leopoldville. 
V a ta dieto dibikwanga M panga. 
Nkumbu aku nani? 

Y o an e i nkumbu ami. 
Bwala dieno diena diantoko. 
Bana beto batanu beti sakana 

va kianzala ku mbazi anzo. 
Nzo zazi zivwilu kwa nani? 
Y au i yami ye yoyo i yandi. 

M w an' an di w ena y el a. 

J a, vi såg dem. 
Ge honom mat! 
Ge mig mat! 
Var är de unga? 
Alla är ute. 
Säg till dem att gå in i skolan. 

Min far är i Leopoldville. 
Vår by heter lVIpanga. 
Vad heter du (ditt namn 

vilket)? 
Mitt namn är J o hannes. 
Er by är vacker. 
Våra fem barn leker på gårds

planen utanför huset. 
Vem tillhör dessa hus? 
Det här är mitt och det där är 

hans. 
Hans barn är sjukt. 

Demonstrativa pronomen (s. 19) 

Mwana wau wena wantoka 
beni. 

Bana bobo bena babanene. 
Ba diadina diena dianda. 

Nkembo waunene wena lumbu 
kiaki. 

Kotisa bima mu nzo yoyo. 
V a va vena minkanda miaku. 

Det här barnet är mycket vac
kert. 

De där barnen är stora. 
Den där palmen där borta är 

hög. 
Det är en stor fest i dag. 

Ställ in sakerna i det där huset. 
Här är dina böcker. 

Interrogativa pronomen (s. 20) 
Banani bana komba vinga 

lumbu kiaki? 
V en1 skall sopa rummet i dag? 



Nani wena ku mbazi? 
Bitiba bikwa sumbidi ku zandu 

lumbi kiaki? 
Ntalu kwa futidi? 
K.we lutukidi? 
K we bana kw enda? 
B we weti m ona bwabu? 
B we bavengi lekwa kiaki? 
Mbele yoyo yanani? 
M u nkiama lembola sukula 

rnalanga lumbu kiaki? 
Nkumbu aku nani? 
Mim vu mik w a m.iena yaku? 

Malala makwa mena mu 
nkela? 

Lutukidi ku Matadi e? 
Ka luzeyi nkumbu ami ko e? 
l(otese bima mu lundulu e? 

Relativa pronomen (s. 2 1) 
Mabaya masumbidi mpangi 

aku, kw e mena? 
Mundele ulueki ku bwala 

lumbu kiaki weti vundisa 
ni tu. 

Beto tuayenda bumina ku 
M p u tu tu am ona bilekwa 
biangitukulu beni. 

Dokuta waluaka vava mu mvu 
waviokele, wena wanduka 
be ni. 

M w ana ukaniakisi w ena 
mavimpi nadede bwabu. 
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Vem är utanför? 
Hur många bananer köpte du 

på marknaden i dag? 
Hur mycket betalade du? 
Varifrån kommer ni? 
V art skall de gå? 
Hur mår du nu? 
Hur har de gjort denna sak? 
Vems är den där kniven? 
Varför har du låtit bli att diska 

tallrikarna i dag? 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? (Hur 

många år har du?) 
Hur många apelsiner finns det i 

lådan? 
Kommer ni från Matadi? 
Vet ni inte mitt namn? 
Har du ställt in sakerna i 

skåpet? 

V ar är bräderna, som din bror 
köpte? 

Den vite, som kom till byn i 
dag, vilar sig (vilar kroppen). 

Vi, som har besökt utlandet, har 
sett många egendomliga ting. 

Läkaren, som anlände hit förra 
året, är mycket förståndig. 

Barnet, som han botade, är nu 
helt friskt. 

~ "" '. : 



Indefinita pronomen (s. 2 I) 
Buna bena bika biza. 
Buna tuena tuzelele kuzodila 

ngizulu yambote. 
Buna l u ena, vaika nswalu! 
Wonso muntu beki luve mu 

tunga vava. 
Babonsono bena ku bwala, kwe 

batukidi? 
Bankaka batukidi ku Leopold

ville ye bankaka i bisi vata. 
Bantu babingi beti ton1ba 

lusadusu. 
Kansi bafiuma kaka balenda 

saduswa lumbu kiaki. 
U m p ana maza mafioti, ngiena 

ye mpwila yangolo. 
Mono kibeni i nlongi mu kabu 

dia di. 
Fiuma fiasala, nga muntu 

wowo kakangwa mu diambu 
diankadulu andi yambi. 

Preteritum indefinit (s. 22) 
Tata diami dianuna beni. 
W abutwa n tama k u bwala 

dibikwanga Ntombo. 
Kuna kalonguka mu skulu mpe. 
Mu ntangu yina Tata Sompila 

wakala nlongi. 
Kansi wafwa ntama. 
M pangi ami w ansadisa mu 

tunga nzo yayi. 

Må allesammans komma. 
Vi alla vill önska dig välkom

men. 
Ni allesammans, gå ut genast! 
Vem som helst har rätt att 

bygga här. 
Varifrån kornmer alla de som 

är i byn? 
N å gr a kommer från Leopold

ville och andra är bybor. 
Många människor söker hjälp. 

Men endast några få kan 
hjälpas i dag. 

Ge mig litet vatten, jag är våld
samt törstig. 

J ag själv är lärare i den här 
klassen. 

Det var nära, att den där man
nen hade fängslats på grund 
av sitt dåliga uppförande 
(sätt att vara) . 

~fin far var mycket gammal. 
Han föddes för länge sedan i 

en by som heter Ntombo. 
Där gick han även i skola. 
På den tid~n var fader Sömpila 

lärare. 
Men han dog för länge sedan. 
Min br~r hjälpte mig att hygga 

det här huset. 



Preteritum perfekt (s. 23) 

Y afutidi n tal u yayinene mu 
biandu biabi. 

Salapanti ( nketi anti) wavengi 
bio. 

W atengi nkanda uyakufidisi e? 

I nkanda wambote beni. 
Tuasumbidi bilekwa biabingi, 

bu tuabumini ku mbanza. 
Tuamweni nioka yansisi va 

nzila. 

Presens perfekt (s. 23) 

Nkembi bangamba bisa lumbu 
kiaki. 

l(ansi ka balueki nate ye bwabu 
ko. 

Mfumu avata vutukidi mazono. 
Tumweni kiese mu diambu dio

dio. 
Meme dimosi difwidi mu nsuka 

w au. 

Presens progressiv (s. 24) 

Bana beti yonzama ku mbazi 
askulu. 

Tueti longuka kikongo bwabu. 
N tangu yeti dimina. 
Mfumu, kw e k ena? 
W eti kwiza kwandi. 

J ag betalade ett högt pris för de 
här stolarna. 

Snickaren har gjort dem. 

Har du läst brevet, som jag 
sände dig? 

Det är ett mycket bra brev. 
Vi köpte många saker, när vi 

besökte staden. 
Vi såg en farlig orm på vägen. 

J ag sade till bärarna att komma 
i dag. 

Men de har ännu inte kommit. 

Byhövdingen återkom i går. 
Vi gladdes däröver. 

Ett får dog i morse. 

Barnen håller på att samlas 
utanför skolan. 

Nu lär vi oss kikongo. 
Solen håller på att gå ner. 
V ar är hövdingen? 
Han är på väg. 



Presens indefinit (s. 24) 

Lumbu kiaki tukwenda ku 
Matadi. 

!sonika nkanda kwa busi kiami. 
Bwabu lufuta mpaku kwa 

mfumu. 
Ntaudi usumba nkanda. 

Futurum (s. 25) 

Tuakwenda bumina ku M p u tu, 
kansi ka tuzeyi ntangu ko. 

Nlongi kembi, vo wafuta ku 
ntwala. 

Si ulamba rnadia e? 
Inga, si ilamba kwandi. 
M vu wakwiza si luamona nzo 

zazingi zamona mu vata 
diadi. 

Nlongi si kasumba velo mu 
ntangu yakwiza. 

N gina tanga lesobiami mu nko
kila. 

Bana babonsono bana kala mu 
skulu mu ntangu yafwana. 

Kopula (s. 26) 
N geye u nani? 
Monoi nlongi mu vata diadi. 
M pangi ami i nketi anti. 
Beto yandi tu zimpangi kwandi. 
Nkosi i bulu kiansisi beni. 

Nki abulu kiokio? 
I mpakasa. 

I dag går vi till Matadi. 

J ag skriver brev till min syster. 
Nu betalar ni skatt till höv

dingen. 
Gossen köper en bok. 

Vi skall besöka utlandet, men vi 
vet inte när (tiden) . 

Läraren sade, att han skall 
betala framdeles. 

Skall du laga mat? 
J a visst skall jag laga mat. 
Nästa år skall ni få se många 

nya hus i den här byn. 

Läraren skall köpa en cykel i 
framtiden. 

J ag skall läsa mina läxor på 
kvällen. 

Alla barn skall vara i skolan i 
rätt tid. 

Vem är du? 
J ag är lärare i denna by. 
Min bror är snickare. 
Vi är verkligen bröder. 
Lejonet är ett mycket farligt 

djur. 
V ad är det där för d jur? 
Det är en buffel. 



Negation (s. 26) 

Ka tuzolele kwenda ko. 
Tuzolele sikila vava. 
Lufwiti kaka. 
Mona i mfumu ye muntu 

kalendi kanikina luzolo luami 
ko. 

Bantaudi ka bazeyi tanga mu 
va ta diadi ko e? 

Inga. Vava ka bena ye nlongi 
ko, buna bwe balenda long
uka? 

Kiena mabanza mu vutuka ko. 
Ka luwilu ko e? 
I<. usum bi di rnadia ko e? 
Ve, nsumbidi kwandi. 

Passiva verb (s~ 30) 

Mivi miole mikengo mazono. 
Bilekwa biampila mu mpila bi

sumbwanga ye tekwanga ku 
z and u. 

Zitu biabinene bianatwa kwa 
baken to. 

Minkanda miatangwa kwa 
bana baskulu. 

Y avena nkailu wantalu beni. 

Luvena luv e mu kw end' e? 

Kontinuativa verb (s. 3 I) 
Doklita uzietanga mu mavata. 
U sadisanga beria y el a. 
M vula yinokanga htmbu k a 

lumbu. 
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Vi vill inte gå. 
Vi vill stanna här. 
Ni måste faktiskt (bara). 
J ag är hövding och ingen kan 

hindra min vilja. 

Kan barnen inte läsa i den här 
byn? 

Nej (jo), här har de ingen 
lärare, hur ·skulle de då 
kunna lära sig? 

J ag tänker inte återvända. 
Hör ni inte? 
Har du inte köpt mat? 
J o (nej), jag har köpt. 

Två tjuvar fängslades i går. 
Olika slags saker köps och säljs 

på marknaden. 

Tunga (stora) bördor bars av 
kvinnorna. 

Böckerna lästes av skolbarnen. 

J ag har fått (givits) en dyrbar 
o gav a. 

Har ni fått lov att gå? 

n·aktorn går· omkring i byarna. 
Han hjälper de sjuka. 
Det regnar varje dag. 



Bana basadisanga ngudi zau ku . 
may1nza. 

Bisadi bisedingi mu ngolo. 
Madezo matekwanga mu ntalu 

yatombuka mu ntangu yayi. 
Nlongi utangisanga bana lurn

bu ka lumbu. 

Kausativa verb (s. 3 I) 
Se diami diatungisa nzo 

yamona. 
Mu yau mwakotuswa meza ye 

biandu ye bilekwa biampila 
mu mpila. 

Nlambi amadia ubidisanga 
maza mu kikuku. 

Fwiti kombisa kianzala lumbu 
kiaki. 

Respektiva verb (s. 3 I) 
Bakala diasumbila nkento andi 

diswele diamono. 
Batungila mfun1u nzo. 
U nkangila meki mol e! 

Reciproka verb (s. 3 I) 
Mintantu mialosana matadi. 

Mu mvita bantu babelasananga 
ye vondasananga. 

Bisi vata beti salasananga mu 
ntungulu azinzo zau. 
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Barnen hjälper sina mödrar på 
fälten . 

Arbetarna arbetade med kraft. 
Bönorna säljs till ett höjt pris 

just nu. 
Läraren undervisar barnen 

varje dag. 

Min far har låtit bygga ett nytt 
hus. 

I detta har ställts in bord, stolar 
och olika slags saker. 

K.ocken kokar vatten i köket. 

Du måste se till att gårdsplanen 
sopas i dag. 

Mannen köpte en ny klänning 
åt sin hustru. 

De byggde ett hus åt hövdingen. 
Stek två ägg åt mig! 

Ovännerna kastade sten på var~ 
andra. 

I krig hatar och dödar män
riiskorna varandra. 

Byfolket brukar hjälpa varand-:
ra med sina husbyggen. · 



Reflexiva verb (s. 32) 

W onso mun tu ukukizolanga 
ukukibanzilanga mpe. 

Y akiyuvudi kw e yabakila 
madia. 

Si yakukisumbila velo ku 
Matadi. 

Bakitedi n1u tala-tala kiau. 
U fundisi wankaka ukibedese. 

Adverb (s. 33) 
Tutu beni nzau ziviokanga 

va va. 
M weni nzau ngeye kibeni e? 
Inga, kansi i ntama kwandi. 

Busi kian1i wandambila rnadia 
maluhu beni, i kuma 
yakuntambika diswele dian
toko mpe. 

Va mbata amongo vena nti 
wanda. 

Bila nki kulueki ko? 
Wiza nswalu mu kunsadisa! 

Prepositioner (s. 34) 

V a meza v ena m bele yantoko 
be ni. 

U nsumbila mabaya bu lueki ku 
mbanza. 

Tuditi kiandu va lucka lua
meza. 

Basalanga mu mayinza mau 
nate ye nkokila. 
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Varje människa som älskar sig 
själv tänker också på sig själv. 

Jag frågade mig varifrån jag 
skulle få mat. 

J ag skall köpa en cykel åt mig i 
Iviatadi. 

De tittade sig i sin spegel. 
Den som dömer en annan för

dönler sig själv. 

M y ck et sällan går elefanter för
bi här. 

Har du själv sett en elefant? 
J a, men det är verkligen länge 

sedan. 
Min syster har lagat mycket god 

mat åt mig, därför skall jag 
ge henne en vacker klänning. 

På bergets topp står ett högt 
träd. 

Varför kom du inte? 
Kom genast och hjälp mig! 

På bordet ligger en vacker kniv. 

Köp bräder åt mig, när du kom
mer till stan. 

Han ställde stolen vid sidan av 
bordet. 

De arbetar på sina fält ända till 
kvällen. 



Tuala nkanda wena va ntandu 
alundulu. 

M wana waswama k u nim' 
angudi andi. 

Konjunktioner (s. 35) 
Mono ye ngeye tuna salasana 

mu ntungulu anzo. 
Y e ngeye ye mpangi aku lufwiti 

kwiza mbazi mpe. 
Vo mbazi vo lumbu kialanda 

tuna nanguka mu kwenda ku 
Luozi, kadi tuabakulwa kwa 
komanda. 

Bu tulueki ku Luozi tuna bumi
na bakundi beto, mboki tuna 
vutuka diaka ku bwala mpasi 
tuakala kuna tekila lumbu 
kialumingu. 

Interjektioner (s. 36) 

Engwa ngeye, vo nsamu wau 
una zayakana! 

Kedika, nsamu wau wakiadi 
kwandi! 

E ta ta, umfwila nk enda! 
Doclokola mfumu, kufwemani 

ko! 

Ta hit boken son1 ligger ovan
på skåpet. 

Barnet gömde sig bakom sin 
mor. 

Du och jag skall samarbeta vid 
byggandet av huset. 

Både du och din bror måste 
komma i morgon också. 

Antingen i morgon eller följan
de dag skall vi bege oss till 
Luozi, ty vi har kallats av 
administratören. 

När vi kommer till Luozi, skall 
vi besöka våra vänner, sedan 
skall vi återvända igen till 
byn så att vi är där före sön
dagen. 

V e dig, om den här historien 
blir känd! 

Sannerligen, det här är en sorg
lig historia! 

Fader, förbarma dig över mig! 
Vredgas inte, hövding, jag ber~ 



VI. Läsestycken 

1. Ku Boma 
Borna i mbanza yayinene. Bantu babingi bena ye bampembe ye 
bandom be. B a M panzu bayenda k u va ta diandom be mu tom b a 
fulu kiandeka mu fuku. Mu nzila bamokisa muntu. Yandi vo: 
K.eti ngeye i M panzu, ka bwa ko? M panzu vo: I bo bo. B we 
unzeyi? Y an di v o: K u Matadi tuamonana, ngeye bu wasala kw a 
Nakifwau. Mpanzu vo: Buna ngeye i Nsilani. Yandi vo: I bobo. 

Bayenda ku vata va kimosi, y e b a 11 panzu b a baka ful u kia
ndeka. Mboki bele tala va ta fioti y e bantu. N ga k a barnona 
mamingi ko, mu diambu diafuku dibwidi. Kansi bu beti yambila, 
buna yandi Nsilani wavovila mpasi ziketi mona mu vata diodio. 
Bantu babonsono banzenza bena. Mu baka nzo mpasi beni, kadi 
mu tungisa mbidi antalu ye mu sompa ntalu mpe kafwiti futanga 
ngonda ka ngonda. I kuma fivinga-vinga kaka keti sompa kintu
adi ye mwisi Mayombe. 

Mu nsuka ba Nsilani ye mwisi Mayombe bayiza kubatomba. 
Bau vo: Mu diambu diakialumingu ka tueti sala lumbu kiaki ko. 
Tulenda zieta yeno mu tala fulu kiamindele. Mpanzu vo: Buna 
tutondele beni, kadi beto nzenza beni tuena. Bayenda va kimosi. 
Ka barnona mindele miamingi ko mu nsuka, kansi mu nkokila 
miamingi mikutakananga malu. 

Nzo zazinene bamona, bonso nzo a Nzambi yivwilu kwa ba 
Mpela ye nzo zaminyadi. Nzo zamakazini zazingi zena, ye nzo 
zilekilanga mindele zazingi zingi. Bavioka ku simu dia Nzadi, ye 
va nzila barnona lumbu luaminti ye bifula biampila mu mpila, 
biankaka biakisi Kongo kansi biankaka biansi zanzenza. Barnona 
biabingi bibale1nbolo zaya ye nkumbu ye nkadulu nkutu. 

Bu batula ku nzadi barnona kiamvu kina kiakinene kiatungwa 
nate ye ku kati a Nzadi. Barnona nzo adwani ye nzo aposta ye nzo 
abanki, kansi buna Nsilani vo: Bwabu ntangu yilungidi mu kwe 
kutakana mu nzo a Nzambi. Mwisi Mayombe vo: Mwendo eto! 
Bayenda ku misioni kubayangalala mu wa mambu ma Nzambi ye 
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mu yitnbila minkunga ye mu monana ye bakundi ye zimpangi. 
Mboki M panzu v o: Be to bol e y e ni eke ami tueti zieta mu 

diambu diarnona nsi ye mu tala ye zaya biampila mu 1npila. 
Tuzolele mpe kwenda ku Matadi, kansi ka kin1alu ko, mu dikumbi 
tuzolele kwenda. Kansi nki alumbu si tuabaka dikumbi? B au v o: 
Lumbu tatu mboki kumbi diadinene dina kwiza. Kansi mu 
kwendila dio ku Matadi ntalu yangolo si lualombwa. Mpanzu vo: 
K.a diambu ko, futa tuafuta. 

Kiantatu bayenda kiki kumbi dieti tuka k u M p u tu. V a kiamvu 
kiatungwa nate ye mu Nzadi vena bantu mu tambula ye kanga 
kumbi. Diau ku banda fioti dieti n1onika. Dieti finarna fioti fioti 
malembe beni, kadi vo ka bwa bo kian1vu kiamvimba kilenda 
kosuka. 

M wanda walembwa teka n1ona lekwa kiampila yoyo, wayitu
kwa: Kadi b we vi, diodio diviokele nzo n1u n ene, kedika nzo a 
Nzambi mpe yike nkutu, bwe dilenda diatuswa va nlangu nkevo 
lungu konso kubazolele? Mu tala dio nate ye ku ntandu i 1npila 
mosi tala va mbat' ayongi dianzo a Nzambi ku vula diamindele. 

Beti tala bina biabionsona bianzena, buna mbila batelolo ku 
dikumbi. Batedi, se zizi kizayakene beni kw a M panzu kimo
nekene. Y andi i Nsebwa. Diodio i diambu diakiese kwa b au, kadi 
biabingi biena mu kumbi diampila yoyo bibakutu lembwa torna 
visa. Kansi bwabu mpisulu yafwana si babaka. 

Kumbi dieka mu manisa salu. Dibokele bu-u-u-u- mu ngolo be
ni, fisdinga Mwanda zakan1ene mu wonga mu diambu diambo
kolo yoyo, kadi nkevo yayonsono yeti nikuka. N dam bu alokula 
diaka mboki mbokolo yanzole ye bantu ntumbu kota. 

Ba Mpanzu mpe bakota ye songwa fulu kiau. Kansi kumbi bu 
dikutulu minsinga ye tatukidi fioti ye nseko se i boka diaka. Bu 
diamanisi, diankaka dibokele ye diankaka ye diankaka. Malanda 
v o: Kadi i nki kiokio? M panzu v o: Makumbi i bob o bavanasa
nanga mbote. M bo te lusalen o! Mbote w enda! 

Mu Nsamu a l\1panzu kwa John Petersson 
l\1atadi 1935 (wanietukwa ku Falun) 



I Boma 
Borna är en stor stad. Där finns mycket folk, både vita och svarta. 
M panzu och hans sällskap gick till de svartas by för att söka en 
plats, där de kunde sova under natten. På vägen tilltalade de en 
man. Han sa: "Är inte du Mpanzu, eller hur?" Mpanzu svarade: 
"Jo (det är så), hur känner du mig?" Han sa: "I Matadi såg vi 
varandra, då du arbetade hos Nakifwau." l\tlpanzu svarade: "Då 
är du Nsilani." Han sa: "Ja." ("Det är så.") 

De gick tillsammans till byn, och M panzu och hans sällskap 
fick en sovplats. Sedan gick de för att titta litet på byn och män
niskorna. Men de såg inte så mycket, ty natten föll på. Men när 
de samtalade talade Nsilani om de svårigheter man hade i denna 
by. Alla människor är främlingar. Att få tag i ett hus är mycket 
svårt, ty det är dyrt att bygga, och att hyra är också dyrt, man 
måste betala varje månad. Alltså kunde han bara hyra ett litet 
rum tillsammans med en J\1ayombebo. 

På morgonen kom Nsilani i sällskap med Mayombebon för 
att söka upp dem. De sa: "Eftersom det är söndag arbetar vi inte 
i dag. Vi kan promenera med er för att bese de vitas plats. 
Mpanzu svarade: "Det tackar vi mycket för, ty vi är ju riktiga 
främlingar." De gick så tillsammans. De såg inte många vita på 
morgonen, men på kvällen var många ute och gick. 

Stora hus såg de, såsom katolikernas kyrka och administrations
byggnaderna. Många affärshus fanns, och många boningshus för 
vita. De fortsatte till Kongoflodens strand, och på vägen såg de en 
park och olika slags blommor, en del inhemska i Kongo och andra 
från främmande land. De såg mycket som de inte kände namn på 
eller innebörden i. 

När de kom till floden såg de en väldig bro (kaj), som byggts 
ända ut till mitten av floden. De såg tullhuset och posthuset och 
bankhuset, men så sa Nsilani: "Nu är det dags att samlas i kyr
kan." Mayombebon sa: "Låt oss gå." De gick till missionen, där 
de gladde sig över att lyssna till predikan och sjunga sånger och 
träffa vänner och släktingar. 

Sedan sa Mpanzu: "Vi två, jag och min yngre bror är ute och 
reser för att bese landet och titta på och lära känna litet av varje. 
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Vi vill också resa till Matadi men inte gå till fots, vi vill resa 
med ångbåten." De svarade: "Om tre dagar kommer en mycket 
stor båt. Men för en resa med den till Matadi kommer de att 
begära mycket pengar." Mpanzu sa då: "Det gör detsamma, vi 
kommer att betala." 

På tredje dagen gick de för att möta båten,· som kom från ut
landet (Europa). Vid den där bryggan, som byggts ända ut i flo
den, finns folk som tar emot och förtöjer båten. Det som syns (från 
båten) där nere verkar litet. Båten närmar sig bit för bit mycket 
försiktigt, ty annars skulle bryggan krossas. 

M w anda hade aldrig tidigare sett en sådan sak, han blev för
vånad: "Men den där är ju större än ett hus, sannerligen till och 
med kyrkan är liten emot den, hur kan den gå på vattnet som en 
kanot vart man vill? Att titta på den ända högst upp är som att 
titta upp mot kyrktornet vid missionsstationen." 

De såg på alla dessa främmande ting, men då kallade någon på 
dem från båten. De tittade, och då visade sig ett känt ansikte för 
Mpanzu. Det var Nsebwa. Detta var glädjande för dem, ty myc
ket fanns i en sådan· ångbåt, so1n de inte kände till riktigt. Men nu 
skulle de få en tillförlitlig vägledning. 

På båten håller man på att avsluta arbetet. Den tutar bu-u-u-u 
mycket kraftigt, det är nästan så att M wanda skakar av rädsla på 
grund av detta tutande, ty nästan allt darrar. En halvtimme senare 
kommer det andra tutandet och folk skyndar att gå ombord. 

Mpanzu och hans sällskap går ombord och anvisas plats. Men 
när båten kastat loss trossarna och fjärmat sig något från stranden, 
så tutar den igen. När den slutat, så tutar en annan (båt) och en 
annan och en annan. Malanda frågade: "Men vad är detta?" 
M panzu svarade: "Ångbåtarna hälsar på varandra på det sättet. 
Farväl ni som stannar! Farväl, lycklig resa!" 

Ur Berättelsen om Mpanzu av John Petersson 
Matadi 1935 (tryckt i Falun) 
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2. Madia ye ndwinu 
N anga ngeye wakedi monanga kumbi diantoto diwkendilanga mu 
nzila ya Campanie vo chemin de fer. Bamindele hatunga nzila yo
yo mu natisa zitu biabinene tuka ku Matadi nate ye Leopoldville 
kondwa kwabangamba. Vo mweni kumbi diodio, umweni mpe 
batulanga rnakala ( charbon) mu ngudi afoloni mu bidisa maza 
mu kinzu kiamasini kidiatisanga makalu. Vo basadilanga nkuni 
bena nsatu ankuni zazingi, kansi vo basadilanga makala, buna ka 
nsata amamingi ko. Tia tuamakala tulutidi tia tuankuni beni mu 
ngolo. K.umbi dilutidi diata mu nswalu, vo basadilanga tia tuama
kala. Lenda saclila nkuni; kansi bulutidi beni mu mbote mu saclila 
makala. Ngeye ufwanane beni ye kumbi diaropila yoyo, didiatanga 
ye disalanga. Ngeye mpe mbeki salu biaropila mu mpila ye mu 
diambu diasalu biobio 'Nena nsatu atia, i rnadia maku. Diswaswana 
diena vo udianga mayaka kaka evo ukudikilanga mbizi mpe. 

Ludianga mayaka, nguba, yuma, kwanga, ntoba, nsabu, mbala, 
ye biankaka biambote beni, kansi bina biabionsona i biampata 
nsengo. Lufwiti kudikila meki, ye mbizi zangulu, zankombo, 
zameme vo zanlangu, vo luzolele baka ngolo zifweni ye ndwenga 
zilungidi. 

Kukambani ko, vo ngeye kulendi baka rnadia rnaropila yoyo ko. 
Lenda baka meki, ye nsusu ye ngulu ye biaropila yoyo. Lenda ba
ka salu y e saclila ndambu amfutu mu sumbila mbizi. Una m ona 
fimpasi mu salu kiokio kansi ndandu mpe. Vo wena salu mu 
mbanza, bonso ku Matadi vo ku Leopoldville, kuvondanga minde
le ngombe, fiuma fisidi nga lumbu ka lumbu, buna tonta baka 
mbongo zilungidi mu sumba findambu sabala ka sabala. 

Bankaka bakalanga kuna Matadi ye Leopoldvilleye mwankaka 
bafukisanga mbongo zazingi mu sumbila vinia kiangolo ye ndwinu 
zankaka zamputu zisansisanga, Banwanga zazingi ye bavondanga 
nitu zau. Bankaka mu mavata banwanga malavu mamingi, ye mu 
diambu diodio babakamanga yela. Lenda kubika ndwinu zankaka 
zikondolo yimbwa. Yimbwa kiena mu ndwinu zozo kibikwanga 
alcool. Mu nsi yayi babingi bakubikanga ndwinu zamafubu. 
Ndwinu yoyo mpe lenda kituka yisansisanga, vo yambulanga yo 
mu "fermenter" i 1nu keba yo lumbu biankaka nate ye nsukadi 



yena mu nlangu amafubu yikitukidi yimhwa kiokio kitubikanga 
alcool. Vo una nwa ndwinu zamafubu, buna keba zo lumbu 
kimosi kaka, mboki nwa zo. Lenda kubika ndwinu zambote beni 
mu sanga nlangu wamalala mu nlangu wandwa, vo una yika 
finsukadi, buna mbote beni. Lenda kama rnalala ye bidisa nlangu 
wowo va mosi ye nlangu aminsi. Buna una baka ndwinu yambote, 
vo una tula findambu fianlangu wowo mu nlangu wandwa. 

Bankaka banwanga malavu mamingi lumbu ka lumbu. Bana 
bau ka balendi baka ngolo zazingi ko, babingi bafwanga eva 
babakamanga yela kwalembana vo kwatuntumuka. Bau kibeni mu 
ntangu zankaka balaukanga mu diambu diamalavu. Lenda mpe 
baka yela kwalanga ye yela kwantima. 

Dimbeti: 
Torna yambula nwa ndwinu zisansisanga. 

Mat och dryck 

Mu Ndongolo yalusadusu luanitu ( Conseil 
d)Hygiene aux Indigenes) kwa docteur Spire. 
Wasekulwa mu kikongo ye wadedukuswa, mpasi 
wafwanana mu nkadulu yabisi Kongo 
kwa G. Palmrer. Matadi 1927. 

Kanske har du sett tåget, som går på kompaniets järnväg. De vita 
byggde denna väg för att kunna frakta stata bördor från Matadi 
ända till Leopoldville utan bärare. Om du har sett detta tåg, så har 
du också sett att man (de) lägger in kol i fyren, för att vattnet 
skall koka i ångpannan (maskinens gryta), så att h julen rullar. 
Om man använder ved, så behövs det mycket ved, .men om man 
använder kol, så behövs det inte så mycket. Koleld ger kraftigare 
värme än vedeld (att elda mesJ. ved). Tåget går fortare, om n1an 
använder koleld. Man kan använda ved, men det är bättre att 
använda kol. Du liknar m y ck et ett sådant lok, som går och arbetar. 
Du har också fått en hel del arbeten (att utföra) och på grund av 
dessa arbeten behöver du värme, det ger dig din mat. Det är skill
nad på om du äter bara maniok eller om du också lägger till kött 
(till kosten) . 



Ni äter maniok, jordnötter, yuma (maträtt), manioklimpa, ma
niokbladsstuvning, nsafu ( plommonliknande frukt), sötpotatis och 
annat som är mycket bra, men allt detta är jordbruksprodukter. 
Ni måste också lägga till ägg, kött av gris, get, får och fisk, om 11-i 
vill bli starka och få tillräcklig kunskap. 

Säg inte, ·att du inte kan skaffa sådan mat. Det är möjligt att 
skaffa ägg och höns och svin och liknande. Man kan ar~{iå 0~11: 
använda en del av ~önen för att köpa kött. Du kommer at~_Jå,-eri 
del svårigheter i detta arbete, men också lön. Om du har, ar~~te, 
i stan, som i Matadi eller Leopold ville, där de vita slaktar, nöt,; 
boskap nästan varje dag, så försök att få ihop tillräckligt med 
pengar för att köpa ett stycke kött varje lördag. __ . . ~ . 

En del, som bor i Matadi och Leopoldville och på andra~:J:l~lJ, 
slösar bort mycket pengar på att köpa starkvin och utländska star-' 
k a drycker. De dricker mycket och förstör sina kroppar. Somliga 
i byarna dricker mycket palmvin, och därför ådrar de sig sjukdo~ 
mar. Man kan tillverka drycker som saknar gift. Giftet som fintis 
i (de starka) dryckerna kallas alkohol. I detta land tillverkar 
många ananasdricka. Ä ven denna dryck kan förvandlas till rus
givande, om du låter den jäsa, dvs. låter den stå några dagar, ända 
tills sockret som är i ananassaften förvandlas till det gift som vi 
kallar alkohol. Om d u skall dricka ananasdrick a, så bevara den 
bara en dag och drick den sedan. Du kan tillaga mycket goda dryc
ker genom att blanda apelsinsaft i dricksvatten; om du sedan lägger 
i litet socker, så blir det mycket gott. Du kan pressa apelsiner och 
koka denna saft tillsammans med sockerrörssaft. Då får du en 
god dryck, om du slår en liten del av denna saft i dricksvatten. 

En del dricker mycket palmvin varje dag. Deras barn blir inte 
tillräckligt starka, många dör eller ådrar sig sjukdomar med trött
hetssymtom och uppsvälldhet. De själva får ibland delirium på 
grund av palmvinet. De kan också få lever- och hjärtsjukdomar. 

Lyssna! Låt bli de rusgivande dryckerna! 

Ur Lärobok i hygien för infödingar ( Conseil 
d'Hygiene aux Indigenes) av doktor Spire. 
Översatt till kikongo och utökad för att 
tjäna som ledning åt kongofolket 
av G. Palmc:er. Matadi 1927. 
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VII. Ordlista 

Ordlistan upptar i stort sett hela den vokabulär som förekommer i läroboken. 

aa (ad v.) nej 
aku ( poss. pro n.) din, ditt, dina 
andi ( poss. pron.) hans, hennes 
Angusti ( subst.) augusti 
A pila ( subst.) april 
awa (ad v.) nej 

ba, ma· palm 
badika (verb) börja 
baka (verb) få, erhålla 
bakala, ha- man 
bakarna (verb) drabbas, gripas (av) 
baluka (verb) gå u p p för 
banki ( subst.) bank 
banza (verb) tänka 
banza, ma- tanke 
b au (pers. pro n.) de 
baya, ma- bräda 
bedisa (verb) besegra, fördöma 
hela (verb) hata 
bene, ma· kvinnobröst 
beni (adv.) mycket 
beno (pers. pr on. ) ni 
be to (pers. pron. ) vi 
biampata nsengo, bi- jordbruks

produkter 
bidisa (verb) koka 
bika (verb) .låta vara, låta bli, låta, 

må; kalla, benämna 
bila nki (ad v.) varför? 
bila ki- (pronominellt ad v.) varför 

(relativt) 
biza (ad v. el. ad j.) god, bra 
boka (verb) ropa, ge signal 
bokila (verb) kalla på, ropa på 
bo le ( räkn.) två 
bons o (kon j.) som, liksom, såsom 

bota, bi- båt, mindre fartyg 
bu (konj.) då, när, emedan, allden-

stund 
bulu, bi- djur 
burna, bu- handling 
bumina (verb) besöka, hälsa på 
bumpombo, bu- saktmod 
bumpumbulu, bu- laglöshet 
buna (kon j.) alldenstund, då 
bundi, ma- kind 
bungubi, bu- list, slughet 
bunkete, bu- välgärning 
busi, bi- syster 
huta, ma· skjutbössa 
huta (verb) föda, ge liv åt 
buzengi, bu- dumhet 
buzoba, bu- dumhet 
bwa (verb) falla, infalla, inträffa 
bwabu (adv.) nu 
bwala, ma~ by 
bwe (interr. pron.) hur 
bwevi (interj.) hur, då 

camion ( subst.) lastbil 
camionnette ( subst.) mindre lastbil 

dedikisa (verb) göra i ordning, 
bringa i överensstämmelse 

Desemba (sub st.) december 
dia (verb) äta 
diadi (dem. klasspron.) den här 
diaka ( adv.) ånyo, igen, en gång till 
diamhu, ma- ord 
dia ta (verb) gå, färdas 
diki - meki ( maki), ma- ägg 



dikita (verb) klappa (om t. ex. hjär-
tat) 

dila (verb) gråta 
dimha (verb) lyssna 
dimina (verb) gå ner (om t. ex. 

solen) 
dimpa, ma- bröd 
dinu - meno, ma· tand 
disu- meso, ma- öga 
diswaswana, ma- skillnad 
diswele, ma· klänning 
do (interj., förekommer vid bön) 
dodokolo (interj., förekommer vid 

bön) 
dokuta, ma· läkare 
dwani, ma- tull 

e interrogativ partikel 
e mama! (interj.) o mor! 
e tata! (interj.) o far! 
engwa (interj.) .ack, ve 
eno (p oss. pron.) er, ert, era 
evo (konj.) eller 

falanka, hi- franc 
Falansa ( subst.) Frankrike 
Febuali ( subst.) februari 
fidisa (verb) sända 
finarna (verb) närma sig 
findekwa-ndekwa, bi- liten sak 
finga (verb) smäda 
fioti (ad v. el. subst.), fi- litet 
fisidi nga (ad v.) nästan 
fiuma (ad v. el. subst.), fi- litet 
foloni, hi- ugn 
fu, bi- sed, vana, skick 
fuhu, ma- ananas 
fuki (ad v.) sakta 
fukisa (verb) fördärva, göra slut på 
fuku, ma- natt 
fula (verb) smida 
fulu, bi- blomma 

fulu, hi- plats 
fulu, ma- lunga 
fulu kiandeka, bi- sovplats 
funda (verb) anklaga 
funda, ma- (räkneord) tusen 
fundisa (verb) döma 
futa (verb) betala 
fwa (verb) dö 
fwana (verb) passa, lämpa sig, 

(vara) rätt, riktig 
fwanana (verb) likna 
fwema (verb) vredgas 
fwema, ku- vrede 
fweni (verb) är passande, läm pli g, 

måste ( inf. fwana) 
fwidi (verb) dog, gick sönder ( inf. 

fwa) 
fwila nkenda (verb) förbarma sig 

över 
fwiti (verb) är passande, läm pli g, 

måste 

i ( pronominalkopula) är 
i bo bo (ad v.) det är så, medgivande 
i dia u (kon j.) alltså, således 
i kuma (kon j.) alltså, därför, således 
ia ( räkn. ) fyra 
inga (ad v.) ja, jo 
ingi ( indef. pron. el. ad v.) många, 

mycket 

ka (partikel, adv.) används vid upp-
räkning 

ka • ko (ad v.) icke 
ka bwa ko eller hur 
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ka diambu ko det gör detsamma 
kabu, ma- grupp, klass 
kadi (konj.) ty 
kaka ( adv.) endast, ensamt, helt 

enkelt 
kala, ma- kol 



kala (verb) vara 
kala ye (verb) hava 
kala ye kiozi (verb) vara förkyld 
kala mavimpi (verb) vara frisk 
kama (verb) pressa 
kamba (verb) säga, säga till 
kamela, ha- kamel 
kampi ( subst.) snickarbod 
kanga (verb) binda, fängsla; steka 
kanikina (verb) hindra 
kanivo - kanivo (kon j.) antingen 

- eller 
kansi (konj.) men 
(ka ·ko) kansi (konj.) (icke) utan 
kasi (ad v.) allt sedan 
kati (adv.) nej 
kavalu, ha- häst 
ke el. keke, u- litenhet 
keba (verb) akta, bevara 
kedika, ki- sanning 
l{edika! (it1terj.) i sanning! 
keti (konj.) eller hur, är det inte så 

att 
ldadi, bi- sorg 
kiaki (dem. klasspron.) denna, det~ 

ta, det här, den här 
kialumingu ( adv.) om söndagen, 

om söndagarna 
Idamvu, bi- bro, brygga, kaj 
kiandu, bi- stol 
kianzala, bi- gårdsplan, skolgård 
kiazi, hi- miljon 
kibeni ( indef. p ron.) själv 
kidi (konj.) på det att 
kiese, hi· glädje 
kika (verb) möta 
kikongo, ki- kongospråket 
kikuku, hi- kök 
kima, bi- sak 
kimalu (ad v.) tiU fots 
kimwana-mwana, bi- litet barn 
kinkoso kiatambi, bi- häl 
kinkuti, bi- skjorta 
kintuadi ye ( adv.) tillsammans med 
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kinzu, bi- gryta 
kinzu kiankangila, bi- stekgryta 
kiozi, ki- kyla 
kisi ord som används för att beteck-

na ursprung, hemort för något 
kituka (verb) förvandlas (till) 
ko (adv.) ju 
koba, bi- läpp 
kofula (verb) hosta 
koko • moko, ma· arm, hand 
koko, ma- tupp 
kola (verb) må (om hälsotillstånd) · 
kolele (verb) mår ( inf. kola) 
komanda ( subst.) administr.atör 
kom ha (verb) sopa 
kompe, bi- kopp 
kondwa (verb) sakna 
kondwa kwa (ad v.) utan 
kong o (ad v.) jakande, medgivande 
konso, ku- ( indef. el. rel. pro n) 

varthelst (även adverb) 
kosuka (verb) krossa 
kota (verb) gå in 
kotisa (verb) föra, sätta, ställa in 
ku ( adv. el. prep.) i, till 
ku (lok. pro n.) till (om föremål) 
ku banda (ad v.) nedifrån 
ku kati a· (p rep.) till mitten av 
ku mbazi (ad v.) utanför, ute 
ku mbazi a· (pre p.) utanför 

( + subst.) 
ku nima a- (pre p.) bakom 

( + subst.) 
ku nsi (adv.) under 
ku nsi a- (pre p.) under ( + sub st.) 
ku ntandu ( adv.) uppifrån 
ku ntwala (ad v.) framdeles 
ku zulu a· (pre p.) ovanpå 

( + subst.) 
kubarna (verb) vara färdig 
kubika (verb) göra i ordning 
kudikila (verb) tillägga, utöka 
kufi, u- korthet 
kul u • mal u, ma- ben, (fot) 



kulula (verb) sänka; kulula ntalu 
s. priset 

kurnbi, ma- ång- el. motorfartyg 
lmrnbi diantoto, rna- järnvägståg 
kurni, di- ( räkn.) tio 
kurni ye rnosi ( räkn.) elva 
kurni ye zole ( räkn.) tolv 
kuna (verb) så, plantera 
kuna (ad v.) där, dit 
kutakana (verb) samlas, komma 

samman 
kutu - matu, rna- öra 
kutula (verb) knyta loss, lossa på 
kutwa (verb) vara tvungen 
kwa (prep.) av, åt, till 
kwa ( interr. pro n.) hur många 
kwa (lok. pro n.) till (om männi-

skor) 
kwaka (verb) såga 
kwarna ku-, rna- plåga 
kwandi (ad v.) verkligen, i sanning 
kwanga, bi- kasav:arotslimpa 
kwanga nti (verb) fälla träd 
kwe (interr. pron.) varifrån, varthän 
kwenda (verb) gå, färdas, resa 
kwenda kimalu (verb) gå till fots 
kwenda mu nzietolo (verb) bege sig 

på resa 
kwika (verb) tända (om ljus, 

lampa) 
kwiza (verb) komma 

la, u- längd 
laka, ma- hals 
lala, ma- apelsin 
lamba rnadia (verb) laga mat 
lamhuka (verb) sträcka ut (om t. ex. 

armen) 
landa (verb) följa 
langa, ma- lever 
lapi, bi- penna 
lauka (verb) bli tokig, få delirium 
leka (verb) sova 

lekwa, bi- sak, föremål 
lelo (ad v.) men nu ändå 
lembana (verb) inte förmå, inte 

orka 
lembol o (verb) inte önskat, inte ve~ 

lat, uraktlåtit, inte kunnat (inf. 
lembwa) 

lembwa (verb) inte önska, inte vilja, 
uraktlåta, inte kunna 

lenda (verb) kunna 
leso, hi- läxa 
leta, bi- stat 
lobula mante (verb) spotta 
lokula, bi- timme 
lomba (verb) bedja, begära 
longa, ma- tallrik 
longo, bi- medicin 
longuka (verb) lära sig 
losa (verb) kasta 
luaka (verb) anlända 
lubakala (ad v.) till höger 
lubu, zi- mygga 
ludimi, tu- tunga 
lufwa, tu- död 
luhu (ad v.) gott 
luka (verb) kräkas 
lukaya, ma- löv, blad 
lukento (ad v.) till vänster 
luketo, ma- höft, midja, länd 
lukonko, tu- hammare 
lukufi (ad v.) nära 
lukufi ye i närheten av 
lulendo, tu- makt 
lumbu, hi- dag 
lumbu ka lumbu dag för dag 
lumbu, tu- trädgård, park 
lumhu ki (adv.) i dag 
lumbu kialumingu, hi- söndag 
lumbu kiania, bi- torsdag 
lumbu kiantanu, bi- fredag 
lumbu kiantatu, bi- onsdag 
lumbu kiantete, bi- måndag 
lumbu kianzole, bi- tisdag 
lumbu kiasabala, bi- lördag 



lumingu, tu- vecka 
lumoso (ad v.) till vänster 
lunana ( räkn.) åttio 
lundala, ma- palmgren 
lundulu, bi- skåp 
lunga (verb) räcka till 
lungu, ma- kanot 
lunianga, tu- grässtrå (av en viss 

art) 
lunungu, lu- rättfärdighet 
lupitalu, tu- sjukhus 
lusadusu, tu- hjälp 
lusambodia ( räkn.) sjuttio 
luse, tu- ansikte, sida (i en bok) 
lusuki, tu· hårstrå 
luta (verb) överträffa, övergå, vara 

förmer 
luto • zinto, zi- sked 
luto lualukeke, zi- liten sked, tesked 
lutungulu, tu· byggnadssätt 
luve, tu- lov, löfte, tillåtelse 
luvwa ( räkn.) nittio 
luyalu, tu- regering, styrelse 
luzolo, tu- vilja 

madezo, ma- bönor 
madia, ma- mat 
mafukama (ad v.) på knä 
Mai (sub st.) ma j 
makazini, ma- affär, magasin 
makumaia, ma- ( räkn.) fyrtio 
makumasambanu, ma- ( räkn.) sextio 
makumatanu, ma- ( räkn.) femtio 
makumatatu, ma- ( räkn.) trettio 
makumole, ma- ( räkn.) tjugo 
Malasi ( subst.) mars 
malavu, ma- palmvin 
malembe (ad v.) sakta 
malembe-malembe (ad v.) mycket 

sakta 
malu (ad v.) fort 
malu-malu (ad v.) mycket fort 
mana (verb) sluta, avsluta 

manisa (verb) avsluta 
masini, ma- järnvägslok, maskin 
maswa, ma- ång- el. motorfartyg 
mataku, ma- stjärt 
mavimpi, ma- hälsa 
mayaka, ma- kasavarot 
mayedo, ma- skägg 
maza, ma- vatten 
mazono (ad v.) i går 
mbakala, zi- hankön av djur 
mbala, zi- potatis, sötpotatis 
mbanza, zi- stad, stor by 
mbatu (ad v.) snart, längre fram 
mbatu-mbatu (ad v.) allt emellanåt 
mbazi (ad v.) i morgon 
mbele, zi- kniv 
mbi (ad j. el. ad v.) ond, ont, dålig, 

dåligt 
mhidi a· (ad v.) mycket 
mbizi, zi- kött 
mbizi anlangu, zi- fisk 
mboki (kon j.) sedan 
mbokolo, zi- rop, kallelse, signal 
mbombo, zi- näsa 
mbongo, zi- pengar 
mbote (ad j. el. adv.) bra 
mbote, zi- gott, det goda, det bra 
mbu, mi- hava 
mbwa, zi- hund 
meme, ma- får 
menga, ma- blod 
meza, ma- bord 
mfinda, zi- skog 
mfumu, zi- hövding 
mfutu, zi- betalning 
mfu tu l u, zi • betalning 
minkiela miasivu, mi- (Kongos) höst . . . . 
llllSlOIU, IDl· ll11SS10n 
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mo kisa (verb) tilltala, språka med 
mole, zole, ma- ( räkn.) två 
m ona (verb) se, må (om hälsa) 
mona (adj. el. adv.) ny, nytt 
monana (verb) träffas 
mongo, mi- berg 



monika (verb) synas 
mono (pers. pro n.) jag 
mosi ( räkn.) en, ett 
moyo, mi- mage, liv 
mpakasa, zi- buffel 
mpaku, zi- skatt 
mpangi, zi- bror, syster, kusin 
mpasi (kon j.) på det att 
mpasi, zi- svårighet, ont 
mpata, mi- femfranc-sedel 
mpe (ad v.) också 
mpeleko (kon j.) ehuru, trots 
Mpelo, mu• ha- präst (katolsk); ha 

Mpelo katoliker 
mpembe (adj. el. adv.) vit 
mpeve, zi- luft, vind, ande 
mpia (ad v.) negation 
mpidi, zi- korg 
mpila, zi- slag, sort 
m pila mosi y e (kon j.) liksom, såsom 
mpila mu mpila (ad v.) olika slag 
mpisulu, zi- förståelse, upplysning 
mpuku, zi- råtta 
Mputu, zi- utlandet, Europa 
mpwila, zi- törst 
mu (prep.) i 
mu (lok. pron.) i 
mu diadi (ad v.) för - skull 
mu diambu dia- (p rep.) på grund 

av, för - skull 
mu kiese (adv.) med glädje 
mu ngolo (ad v. ) kraftigt, med kraft 
mu ngudi a- (pre p.) mitt inne i 
mu nkiama ( interr. p ron.) varför 
mu kati (ad v.) i mitten 
mu kati a- (pre p.) mitt i 
mu ngudi a- (pre p.) mitt i 
mu nsuka (ad v.) på morgonen 
mundele, mi- vit människa, europe 
munguwa, mi- salt 
munsie, mi- sockerrör 
muntu, ba- människa 
mupepe (subst.) flygmaskin 
mvangi, mi- skapare 

m vimba (ad v.) hel, hela 
mvita, zi- krig 

• o mvu, nu- ar 
mvula, zi- regn 
mvungi, mi- herde 
mvwatu, mi- kläder, dräkt 
mwana, ba- barn 
mwana wabakala, ba- gosse 
mwana wankento, ba- flicka 
mwankaka (ad v.) annorstädes 
mwene ( subst.) herr, herre 
mweni (verb) ser, såg ( inf. mona) 
mwila, mi- mindre vattendrag, å 
mwina, mi- föreskrift, lag, bud 
mwinda, mi- lampa, ljus 
mwini, mi- ljus, dagsljus 
mwini ye fuku dag och natt, dygn 
mwisi, mi- sockerrör 
mwisi Kongo, bi- kongobo 
mwisi mbanza, bi- stadsbo 
mwisi vata, bi- bybo 
mwivi, mi- tjuv 

na ( adv. brukas emfatiskt vid impe-
rativ) 

nabu (ad v.) tidigt 
nadede (ad v.) riktigt, precis, helt 
nale (ad v.) tidigt 
nana ( räkn.) åtta 
nanga (ad v.) måhända 
nanguka (verb) resa sig, bege sig 

åstad 
nani ( interr. pro n.) vem, vilken 
nata (verb.) bära 
nate ye (prep. el. kon j.) ända till, 

ända tills 
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nate ye ku (pre p.) ända till (in i, 
bort till) 

nda (ad j. el. adv.) hög, högt, lång, 
långt 

ndambu, zi- halva, en del 
ndandu, zi- vinst, fördel, nytta 
ndeke (sub st.) flygmaskin 



ndiona (dem. pro n.) den där 
ndombe (ad j. el. adv.) mörk, mörkt, 

svart 
ndongolo, zi- undervisning 
nduka, zi- förstånd, vishet 
nduki, ba-, ma- byäldste 
ndumba, zi-, ba- ung flicka 
ndwenga, zi- förstånd 
ndwinu, zi- dryck 
nene, u- stor, storhet 
nga (konj.) eljest, då 
ngamba, zi-, ba- bärare 
ngeta (ad v.) ja 
ngeye (pers. p ron.) du 
ngitukulu (ad j. el. adv.) egendom-

lig, egendomligt 
ngizulu, zi- ankomst 
ngolo, zi- styrka, kraft 
ngolo (adj. el. adv.) svår, stark, 

svårt, starkt 
ngombe, zi- nötdjur 
ngonda, zi- månad, måne 
nguba, zi- jordnöt 
ngudi, zi- mor 
ngulu, zi- svin 
niaka (verb) bli frisk 
niakisa (verb) bota 
nianga, l u, zi- gräs (av ett visst slag) 
nikuka (verb) skaka . . 
mma, nn- rygg 
nioka, zi- orm 
nitu, zi- kropp 
nitu amuntu, zi- människokropp 
nkadulu, zi- uppförande, beskaffen-

het, sätt att vara, slag, sort 
nkailu, mi- gåva 
nkaka ( indef. pron.) några, andra, 

en del 
nkama, zi- ( räkn.) hundra 
nkanda, mi- bok, brev 
nkebolo, zi- skydd, hölje 
nkela, zi- låda 
nkembo, mi- fest, högtid 
nkento, ha- kvinna 

nkento, zi- honkön av djur 
nketi anti, mi- snickare 
nkievo (kon j.) som, såsom, som om 
nki ( interr. p ron.) vad 
nki amvu (ad v.) vilket år 
nkiangunu (kon j.) alltså, således 
nkievo (kon j.) som om, såsom 
nkokila, zi- kväll 
nkombo, zi- get 
nkombo yambakala, zi- bock 
nkombo yankento, zi- get 
nkosi, zi- lejon 
nkufi (ad j. el. ad v.) kort 
nkumbu, zi- namn, gång 
nkundi, ba- vän 
nkunga, mi· sång 
nkuni, zi- ved 
nkutu (ad v.) absolut, förvisso 
nkwa nduka, ba- förståndig männi-

ska 
nkwa nsusu, ha- hönsvaktare 
nkwa nzailu, ba- kunnig människa 
nlambi amadia, mi- kock 
nlangu, mi- vatten 
nlangu andwa, mi- dricksvatten 
nleke, mi- yngre bror 
nlele ameza, mi- bordduk 
nlembo, mi- finger 
nlembo akulu, mi- tå 
nlongi, mi- lärare 
noka (verb) regna 
Novemba (subst.) november 
nsabu (sing.lusabu), zi- papayafrön 
nsala, zi- nagel 
nsambodia ( räkn.) sju 
nsamu, mi- historia, sak 
nsatu, zi- hunger, behov 
nseke (adv.) långt avlägset (i rum~ 

met) 
nseko, mi~ strand 
nsi, zi- land 
nsinga, mi- rep, tross, snöre 
nsisi, (ad j. el. adv.) farlig, farligt 
nsoma, mi- gaffel 



nsonokono, zi- skrift 
nsuka, mi- morgon 
nsukadi, zi- socker 
nsuki, zi- hår 
nsumbidi (verb) har köpt ( inf. 

sumba) 
nsungi akiozi, zi- torrtiden, den kal

la årstiden 
nsungi amwini, zi- ( amula) regn-

tiden, den varma årstiden 
nsusu, zi- höna, höns 
nswalu (ad v.) hastigt, fort, genast 
ntalu, zi- pris, antal 
ntalu (ad v.) dyrbar, dyrt 
n tama (ad v.) för länge sedan 
ntama, zi- långt, länge 
n tama-ntama (ad v.) allt emellanåt 
ntangu, zi- tid, sol, klocka 
ntantu, mi- fiende, ovän 
ntaudi, zi- gosse, flicka 
nti, mi- träd 
ntima, mi- hjärta 
ntoba (sub st.) kasavaratsstuvning 

(spenat) 
ntoko (ad j. el. adv.) vacker, vackert 
ntombi ( subst.) Kongos vår 
ntondele (verb) tackar ( inf. tonda) 
ntu, mi- huvud 
ntulu, zi- bröst 
ntumbu (ad v.) strax 
ntungulu, zi- bygge 
nuna (verb) bli gammal 
nuta, mi- minut . 
nwa, mi· n1un 
nwa (verb) dricka 
nyadi, mi- regent, härskare, styres-

man 
nzadi, zi- stor flod 
nzailu, zi- kunskap 
Nzambi, zi- Gud 
nzambi (ad v., jakande bekräftelse) 
nzau, zi- elefant 
nzenza, zi- främling 
nzietolo, zi- resa 

nzila, zi- väg 
nzo, zi- hus 
nzo abilongo, zi- sjukstuga 
nzo a Nzambi, zi- kyrka 

Okotoba ( subst.) oktober 
onsono (ad j.) alla 

pele ( adv.) nej 
posta ( subst.) posten 

sa kiozi (ve r b) förkyla sig 
sabala, bi- vecka, lördag 
sadi, bi- arbetare 
saclila (verb) använda 
saclisa (verb) hjälpa 
sakana (verb) leka 
sala (verb) arbeta; fattas, återstå, 

vara kvar 
salapanti ( subst.) snickare 
salu, bi- arbete 
sambanu ( räkn.) sex 
sanga (verb) blanda 
sansisa (verb) rusa (om drycker) 
se, ma- far 
sekula (verb) översätta 
sekunda, bi- sekund 
Sepetemba ( subst.) september 
sesa, bi- kvast 
si di (verb) är kvar ( inf. sala) 
sielo, bi- tjänare 
sikaleti, bi- cykel 
sikila (verb) stanna kvar, förbli 
simu, ma- strand 
sivu, bi- torrtid, den kalla årstiden 
skulu, bi- skola 
sompa (verb) låna 
sompisa (verb) låna ut 
songa (verb) visa 
sonika (verb) skriva 
Suede ( subst.) Sverige 



sukula (verb) tvätta, diska 
sumba (verb) köpa 
swama (verb) gömma sig 

tadi, ma- sten 
tala (verb) se, betrakta 
tala-tala, hi- spegel 
tamba mbizi (verb) fiska 
tambi, bi- fot, fotspår 
tambilm (verb) ge, räcka ngn ngt 
tambula (verb) ta emot 
tanga (verb) läsa 
tangisa (verb) undervisa 
tanu ( räkn.) fem 
tata, ma- far 
tatarnana (verb) fortsätta 
tatika (verb) angripa, göra ont 
ta tu ( räkn. ) tre 
tatuka (verb) avlägsna sig 
te ye (pre p.) ända tills 
teka (verb) föregå; sälja 
teka (ad v.) tidigare 
tekila (verb) gå före 
tekila (ad v.) före, tidigare 
tela mbila (verb) kalla på 
telama (verb) stå, stå u p p 
tengi (verb) har läst ( inf. tanga) 
tezo, bi- mått, förmåga 
ti (adv.) ju 
tia, tu- eld, hetta 
tiba, bi- banan 
tikiti, bi- biljett 
tilumukunu ( subst.) flygmaskin 
toko, ma- ung man 
torna (verb) göra väl, noga, ordent-

ligt 
tomba (verb) söka 
tom be, bi- mör k er 
tomhuka (verb) höja (om t.ex. pris) 
tonda (verb) tacka 
ton ta (verb) försöka 
toso, tu- hjärna 
tuala (verb) ge, föra ngt till ngn 

tudidi (verb) ställer, sätter, placerar, 
kommer ( inf. tula) 

tuka (verb) komma ifrån 
tuka ku (va, mu) (pre p.) från, 

ifrån 
tukidi (verb) kommer från ( inf. 

tuka) 
tula (verb) ställa, sätta, placera, 

komma 
tulu paku (ad v.) plötsligt 
tunga (verb) bygga 
tu tu (ad v. ) sällan 
twaya, ma- handduk, disktrasa 

va (lok. pro n.) intill 
va kimosi (ad v.) på samma gång, 

samtidigt, tillsammans 
va lueka lua- (pre p.) bredvid 
va luse lua- (pre p.) framför 
va mbata ( adv.) uppe på, på toppen 
va mosi (adv.) på samma gång, 

samtidigt, tillsammans 
va nsi ( adv.) på marken, golvet, 

botten 
va (mu) n tand u a- (pre p.) ovanför, 

ovanpå 
vaika (verb) gå u t 
vana (verb) ge 
vanga (verb) göra 
vata, ma- by 
va ta nzila (verb) hacka, rensa väg 
va va (ad v.) här 
ve (.adv.) nej 
vele ( adv.) noga, väl 
v el o ( subst.) c y kel 
vemba mbombo (verb) snyta sig 
vembo, ma· axel, skuldra 
veni (verb) gav ( inf. vana) 
vevolo, bi- sikt 
vinga, bi· rum 
vinia, bi- vin 
vioka (verb) överträffa, övergå, 

gå förbi 



visa (verb) förstå 
vo (kon j.) att 
vo (kon j.) eller 
vo (kon j.) om, såframt, huruvida 
vo ka bwa ko (kon j.) annars 
vo - vo (konj.) antingen- eller 
voiture ( subst.) personbil 
vonda (verb) döda 
vova (verb) tala 
vula, ma- stor gård, missionsstation 
vunda - vundisa (verb) vila, vila sig 
vutuka (verb) återkomma, återgå 
vwa (verb) tillhöra 
vwa ( räkn.) nio 
vwilu (verb) tillhör ( inf. vwa) 

wa (verb) höra 
wandu, u- ärta 
weka (verb) vara nära (att) 
weti (hjälpverb, uttrycker presens 

progressiv) 
wilu (verb) hör ( inf. wa) 
wizidi (verb) har kommit ( inf. 

kwiza) 
wola, u- guld 
wolo, u- lättja 
wonga, u- fruktan 
wonso mun tu ( indef. pro n.) vem 

som helst, varje människa 

yama (verb) smärta 
yama, ma- smärta 
yambila (verb) samspråk 
yambula (verb) låta bli, låta vara, 

låta 
yandi (pers. p ron.) han, hon 
Y anuali ( subst.) januari 
yayi (dem. klasspron.) det här, den. 

här 

y e (kon j.) och, samt 
ye- ye (konj.) både- och 
yedo, bi- haka 
yela, ma-, ku- sjukdom 
yela (verb) vara sjuk 
yela kwalemhana, ma-, ku- trötthets

tillstånd 
yela kwatuntumuka, ma-, ku- upp-

svälldhet 
yiba (verb) stjäla 
yika (verb) lägga till 
yimbila (verb) sjunga 
yimbwa, bi- gift 
yinza, ma- fält 
yitukwa (verb) förvånas 
yongi, ma- torn 
yonzama (verb) samlas 
yonso ngonda (ad v.) vilken månad 

som helst, när som helst 
yuku-yuku, ma- feber 
Yuli ( subst.) juli 
yuma (subst.) Kongo-maträtt 
Yuni (subst.) juni 
yuvula (verb) fråga 

zakama (verb) darra 
zandu, ma- marknad, marknadsplats 
zanga, ma- sjö, insjö 
zaya (verb) veta, kunna 
zayakana (verb) vara, bli känd 
zieta (verb) resa omkring 
zima (verb) släcka (om t. ex. lampa) 
zitu, bi- börda 
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zizi, bi- ansikte, tavla 
zodila (verb) tillönska ngn ngt 
zola (verb) älska, vilja, önska, 

tycka om 
zola, ku- kärlek 
zole ( räkn.) två 
zoma (verb) förfölja 
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Nordiska har tagit initiativet till en serie 
A fri kai nstitutet läroböcker i afrikanska språk. Ar 1964 

utgavs Elisabeth Bernanders "Swahili", 
och nu föreligger Bertil Söderbergs 
och Ragnar Widmans "Kikongo". 

Kikongo tillhör den stora bantuspråkgruppen. 
Det talas av den infödda befolkningen 
i ett område mellan Stanley Pool och 
Atlantiska Oceanen och förstås även av en 

·. del stammar utanfö~ detta område. 
·Dessutom talas kikongo av en stor grupp 
missionärer, köpmän och andra. 
Sedan Kongo blivit en självständig stat 
är det troligt att kikongo kommer 
att bli ännu vanligare i Nedre Kongo, 
och det är bl.a. med tanke härpå 
som denna lärobok utarbetats. 

Bertil Söderberg var missionär i Kongo 1938-53. Han ägnade 
sig mest åt skolarbete, i stor utsträckning 
med kikongo som språk, och har också 
författat kursböcker på kikongo. 
Han disputerade 1957 för doktorsgraden 

i etnografi. 

Ragnar Widman är arkivarie vid Svenska Missionsförbundet 
och verkade som missionär i Kongo 1940-60. 
Även han ägnade sig huvudsakligen åt 
undervisning; och vidare har han redigerat 
en månadstidning samt författat 
kursböcker på kikongo. 


