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Prolog:

Prolog.
Eurasiens istid satte ind med en let sommerforkølelse. Forsigtigt i begyndelsen med tilbagevendende
snue og rust i mælet; senere værk i lemmerne efterfulgt af svindsot og kuldedød. Istiden rejste sig som en
vinterkriger, der ikke blot ved sin ånde bortjog livsfylden fra Europa, men ydermere med sin enorme
isspade afskurede høsten af 80000 somres grøde.
Han havde været her før, iført en videre vinterkappe, men hver gang med samme seje konsekvens; når
hans anfald var ovre, måtte flora og fauna søge ind over morænerne som var det jomfrueligt land. Jorden
lå ombrudt og lysende gråhvid, kalkrig men uden humusstof, endnu blundende i sin kølige våde nøgenhed.
Den mere nøjsomme skovtype er sikkert flokkedes i betagende afstand af israndens fodaftryk; herfra
tålmodigt afventende opbygningen af de mangfoldige usynlige trin i bunden, der siden muliggjorde
udbredte monokulturer og successivt mere varierede plantesamfund. Hvornår ville de vanddrukne jorde
igen modnes til en beskeden genkomst af den livsverden, som i Eemtiden så brutalt var blevet frosset ude.
Europas vandring tilbage til en løvsmykket tilværelse blev tidlangs fulgt af graciøse omformninger af
Fyrretidens tungere krop. Yndefulde arabesker i kystkonturerne løftedes frem af de nye balancer mellem
havstigning og jordhævning, indtil vandmasserne i atlantisk tid bringer Europa flot.
Mod vest og nord, som draget af en drøm om det ømmeste favntag mellem land og hav, synker de
mosefyldte strøg i dybet; de grovere linjer i Nordeuropas kystværk er på tegnebrættet. Urflodernes rå
deltaer overskylles af det frembrusende hav og snart slår nordatlantens isblå bølger mod den gamle
kridtsokkel mellem Normandiet og øerne i Atlanten. Alt imens Danaelven og Øresund uddybes og de
vigende bredder kalder på den løvfyldte skov, brydes kalkjætterne ved Dover, indtil en blå sejlled slynger
sig mellem hvidgule klinter; Vesteuropa har kælvet og norden har modeleret sin tempererede fraktal, som
pendant til Middelhavets sødmefyldte indgriben mellem sø og land.
Godt tid før navlestrengen til Britannien brødes og længe inden de latente ubalancer flådede det
urgamle kimbriske forbjerg op i nyslåede øer, havde Europas pattedyr fundet sig til rette i fyrreskoven og
hassellunden. Men en del af dem uden tanke på den skyggefulde løvskov, der gennem neolitisk tid
bræmmede sunde og fjorde og i landets indre voksede frem med urskovens uvejsomhed.
De tungtflydende jøkler havde dybtgående virkninger på hele verdensdelens klima og fysiognomi. Mens
storbræen endnu var ung og i skred, blev skoven holdt i skak af tundraens permafrost; selv langt mod syd,
på Middelhavets halvøer, bar højdedragene kun lette galleriskove af fyr, asp og birk. Den brogede løvskov
fandt først sine krav til nedbøren dækket langs de sydligste middelhavsstrøg. Klimaet var tørt og koldt
med temperaturer gennemgående 10 - 12 grader lavere end vi kender det i dag. Adriaterhavet, som da var
indsnøret til en sløjfe af det azurblå hav, bar langs sine bredder en del af de skove, der i fastlandstiden
såede sig op igennem den mæhriske sænkning ind i lavlandet mod nord.
Mod øst dannede tundraen med kulden som hæmsko og steppen i syd med optørrende sommerklima,
et urbillede på nutidens groft tilhuggede vegetationsbælter. Parkskovene omskabtes sindigt til en uhyre
nervecelle, der sendte sine mere nøjsomme dendritter af fyr og birk ind over moser og sumpe og fra
løvsiden lod de falmende arter af løn, elm og lind bræmme de sydrussiske floder dybt ind i hjertet af
sletten.
Det store tøbrud havde fyldt Østersøen til randen med ferskvand [den baltiske issø 9000 bc]. Indhavet
var stemmet op og kun en dybt piloteret isbro over det sunkne mellem-sverige til forankringen i
Vestgötaland forhindrede vandmasserne i at flåde sig vej ud over Dalsland til Kattegat.
Vi skriver 8300 bc, da isen endelig gav efter. Den glasgrønne mur veg fra sit greb i bjerget Billingen og
åbnede dermed for den senere jordhistories mest storslåede natursceneri. Hav tømtes i hav gennem
nedlagte bræers søjlehaller som endeløse tunger af buet vand, i evigt fald ud over ukendte kyster.
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Har svenske renjægere hørt bruset, mærket sprøjtet eller endog i mange pileskuds afstand set ned i
selve verdenssvælget, hvor katarakter af smeltevand fra den baltiske issø blot sank og sank som
vedvarende torskesmut i yoldiahavets sydende spejl.
Yoldia havet

Ancylussøen

Litorina havet

Denne forøgelse af yoldia-havet blev et endeligt farvel til bræernes rumlen i Norden.
Landhævningen, der fulgte det svindende istryk, overgav imidlertid atter Østersøen til smeltevandet og til
den lille musling Ancylus, der har givet navn til indhavet. Den løftede stenbro [7200 bc] blev antagelig
fulgt af en del af de rener, der definitivt havde forladt Sydskandinavien 7500 bc. Varmen tog til og birk
asp og pil fik vårluft under bladhanget, inden fyrren lagde sine koglefrø på vindens buestreng og skød sig
vej fra Mæhren til Pommeren og videre til de gammel-danske landskaber. De renjægere, der var blevet
tilbage, måtte slå sig på andre jagtdyr og vænne sig til nye omgivelser. Snart slyngede store båndtrukne
skove af birk og fyr sig skært gennem Nordens vanddrukne tajga.
Renhjorden var væk og med den de åbne endeløse vidder, men urskoven var ikke tæt; tykningen var
overalt et skel mellem lysninger, hvor talløse vandløb hersede med skoven, ringlet af meterhøje kær af
hvidgul mjødurt.
Jægeren var kommet hjem; forbi var de årstidsbetingede vandringer ind over lysåbne jorde; han havde
slået sig ned i den nye verden sammen med urokse, hjort, elg og bæver. Hunden var blevet hans ven og
stammebåden en anden uundværlig ledsager under rejsen fra landets indre vildnis til bopladserne ved
borealtidens dybe havarme. Stilfærdigt åbnede naturens genkomst en øm og varig livsniche for det
nordeuropæiske menneske.
Fastlandstidens jæger var også fisker og såvel harpun som lyster hørte til bådens faste udrustning. En
del af hans fangst, ferskvandsfiskene, tegner en karakteristisk profil af faunaens landnam. Mod øst var det
den ferske Ancylussø, der blev indføder af Skandinaviens sø og flodfisk. Mod vest stod Urelbens mudrede
havarm til rådighed for den samme fauna under dens udforskende vandringer fra lavlandets vådområder til
de jyske åsystemer. Siden istiden havde saltvandshæmmede fisk kunnet finde vej gennem flodens gule
vande til de våde rifter i forbjergets afklædte landskaber, men som havarmens bredder sank i dybet
lukkede saltholdigheden endeligt for denne indfaldsport.
I Skandinavien fortsatte dønningerne fra istidens uudlignede trykbalancer. Langs de vigende kystlinier
i Uppland kan jægerbopladser indtegnes på højdekurverne i rytme med de nye jagtmuligheder ved de
hævede strande. Endnu i dag løfter granitten sine våde slebne flanker op i skærgårdens glimtende øhav.
Heller ikke kridtbunden i dannevang var faldet til ro. Nordøst for en linie fra Nissum fjord til Nordfalster
løftes grønne øer og skovklædte næs med dryppende strande af havet, alt imens druknede
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morænelandskaber og overskyllede mesolitiske bopladser i sydvest, minder os om dette nordlige
arkipelags dynamiske fortid.
Landet var vådt, ikke kun på grund af isens levn og fodaftryk, det tørre klima langs gletschernes
sydlige skjold var for længst blevet afløst af livgivende regn. I stryg med denne vældige fortidige frostbue
havde tilstundende storme igennem årtusinder hvirvlet rundt med jordsmonnet fra de træløse stepper og
igennem vidt adskilte tidsafsnit aflejret den eurasiske muld som et tykt frysetørret pulver. Spredt og glest
skulle disse frugtbare løssjorde med tiden blive den ydende jordbund for central-europas første bønder.
Istidens afblæsning fik følgevirkninger langt ud over de nordlige egne, hvor isen og kulden hidindtil havde
forhindret en menneskelig bosættelse. Regnbælterne, der under istiden havde sået sine liflige og
velgørende dråber fra Nordafrika og Middelhavets kystfraktaler over Anatolien til Mesopotamien, forskød
sig nu mod aftenlandet og det nordlige Europa. Den mere sparsomme nedbør tvang i løbet af generationer
jægerne i den nære orient til at tænke nyt om levevis og næringstilgang. Langsomt segnede udsatte partier
af de smukke løvskove, der endnu kranser den sydlige kystlinie af Det kaspiske Hav og de store jagtdyr
blev mindre synlige såvel for menneskeulven som pattedyrenes naturlige fjender, tigre, leoparder og løver.
De kommende årtusinders økologiske pres på resurserne, drev her jægerne ind i en blød spiral af
fødekontrol, der på det lange sigt kom til at ændre menneskehedens gang på Jorden. Kunne naturen ikke
længere afkaste bær og bælg, kid og kalv i rigelig mængde, måtte man i stedet baste frø og kræ. Kunne
man ikke fange naturen, kunne man i det mindste holde den fangen. Sikkert beskæmmet og med såret
stolthed blev jagtens frie liv vendt til bondens daglige dont; den spæde begyndelse der blev indledningen
til det omvæltende kultursnit, der har fået navnet - den neolitiske revolution -.
Talt baglæns i årtusinder befinder vi os i en fase, hvor også den nordeuropæiske jæger måtte sadle om;
her fra vandrelivet med renerne til helt nye fangstformer i urskovens vildsomme skygge. Med seerens
klarsyn fornemmede fangeren en verden der gik under i hav. De kraftfulde floder i det kimbriske indre gik
med menneskealdres sigt over kendte bredder og old for anden opslugtes hjemegne og bygder. Fyrre- og
lindeskove sank i egen jord mens bælter og sunde voksede i omfang og antal. Nye øer fødtes som bristet
land, hvor fjorde og nor langsomt men sikkert blev trukket ind i vandvævens opsplittende mønster.
Stående klinthøjt på odder og næs, med udsigt til sælernes grusede drag lyttede jægerens bedre halvdel til
den vidfarendes frasagn om livet i syd. Mænd med hakke der sloges med rødder og jord, om kvinder og
børn der kaldte på dyr og legede med dem. Der var meget nyt om frø, mælk, uld, forråd, arbejde og
bundethed, men var alt det nye godt. Der skulle gå endnu 500 år inden den nordiske jæger fristet eller
tvungen stak fingeren i melet og lagde sig efter de nye sædvaner.
Det er disse skarer af jægerstammer i de gammel-danske landskaber og deres efterkommere i mange
led, denne bog bringer ind i en ny overraskende sammenhæng.
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Sproghistorie og problem.

Man kan undre sig over, at det geografiske udgangspunkt for den indoeuropæiske sprogæt er søgt opsporet
i forskellige dele af Asien og ikke i Europa, hvor langt størsteparten af ættens sprog, såvel levende som
uddøde, dog er blevet identificeret. Gennem hele 1800-tallet udgjorde de ariske sprog [sanskrit og
avestisk] stort set den eneste modvægt til den europæiske tyngde; alligevel var det først hen imod
slutningen af det århundrede, at man overhovedet kunne begynde at lege med tanken om, at områder
nærmere Europa kunne kaste lys over slægtskabet og dets årsager. Det var ikke blot det forfinede sanskrit
med et væld af former såvel i grammatikken som ordforrådet, der gjorde udslaget, en næsten ukrænkelig
forestilling om Asien som kulturens vugge spillede også ind.
Efterhånden som filtreringen fra særsprogenes ballast leverede en foreløbig kontur af det indoeuropæiske
kulturstade, fik Asiens stepper et nyt medløb. De ariske sprog meldte stort set renonce overfor den
europæiske pulje af agerbrugstermer. Husdyrholdet derimod matchede overordentlig fint, så steppelivets
lingvistiske ekko blev alt tydeligere.
Steppescenariet lagde det næsten i munden på forskningen, at indoeuropæerne først ved mødet med
Karpaternes bakkede rødder, havde fået appetit på kornavlens velsignelser. Det var herfra de havde tiltrådt
den vej som kolonisatorer, der skulle blive Europas sproglige skæbne. Arierne havde ikke været med i
vandringen mod aftenlandet. Fra steppernes rige græsningsområder havde de vendt næsen mod Vestasiens
højlande og videre mod Persien og Indien, uvidende om den øvrige søskendefloks nyvundne livsforhold.
Et husdyr savnedes dog i ariernes ordbog. Det var tamsvinet, der ellers var almindeligt kendt som
*porkjos. Fraværet af svinet, det uefne steppedyr, styrkede imidlertid kun forestillingen om
nomadetilværelsen på de vide russiske græssletter.
Nyere lingvistiske studier har imidlertid afsløret, at selv den uegnede steppeledsager havde været kendt,
idet ovennævnte navn på tamsvinet, *porkjos i lydrette udgaver, er blevet identificeret i to vidt adskilte
persiske dialekter. Når der i eksemplerne herunder er tale om lydrette udgaver af *porkjos, betyder det at
formerne er forventelige på baggrund af vores øvrige viden om tilbageføringen til det iup: lydparadigme.
Dertil kommer nogle agerbrugsudtryk, som teutonsk deler med henholdsvis avestisk og sanskrit.
1. Sakisk: en østpersisk dialekt har overleveret: sak.pâsi <**parsa <*porkjos tamsvin
Kurdisk: en vestpersisk dialekt har gemt: kur.purs tamsvin <*porkjos
2. Om rydning: *reudh- i oln.rjó∂a rydde og avs.raoidya opdyrke
3. Et par udtryk for frøkorn og afgrøde, etymologisk identiske med europæiske
4. Kornseglet: *lewos i oln.ljár le og *lewis i skr.lavi- segl
5. Kværnen: *guernâ i oln.kvern, der mødes af aflydstrinet *gurn- i
sanskrit, baltisk og slavisk. Ordet står i sanskrit for en frø- og frugtpresse.

Som det omtalte steppe-scenarie afslører, spillede det neolitiske agerbrug ingen rolle i forsøgene på at
indtegne geografi og finde årsager til den bemærkelsesværdige fordeling af de indoeuropæiske sprog. Selv
Langt op i 1900-tallet gav forskningen plads til beredne steppekrigere fra Volga´s opland. Som erobrere
eller kolonisatorer havde de redet aftenlandet over ende og sået deres tungemål bredt over Europas
landskaber.
Om ridekunstens fravær:
*reidh- svinge, bevæge let.raidit drive frem
oln.rida ride svinge, oir.riadim ride
lit.jôti ride ◊ jô- gå

skr.vah- ride ◊ *wegjh- bevæge
avs.bar ride ◊ *bher bære
græ.[w]okheomai ride køre ◊ *wegjhlat.equitâre ride ◊ *ekjwos hest
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En dristig teori, idet særsprogenes udtryk for ridekunsten overhovedet ikke opviser identiske eller blot
sammenlignelige former.
Uden skelen til, at europæerne inden da var blevet bønder [6000 bc  3000 bc], lod man en ny sprogmatrice for
agerbrugets næringsliv erstatte den daværende, skønt de koloniserende steppekrigerne næppe havde drevet det
til mere end halvagerbrug. Alternativt kunne man forestille sig steppefolkene som ansvarlige for [ur]sproget
minus agerbrugets terminologi, men dermed tvinges vi ind i en analyse med to forskellige ophav til Europas
slægtskab i sproglig henseende.
Vi berører her en anden side af [ur]sprogets beskaffenhed. Det har nemlig ikke været muligt at opdrive et
område af indoeuropæernes verden, en niche for håndværk, ernæring, beklædning, tænkning, slægt,
anatomi, fysisk stof, sygdom, husbygning, fjendskab etc, der synes at være mere eller mindre lånt fra
anden side, en ukendt sprogæt. Når vi senere i teksten kommer til at stifte bekendtskab med vognen og
dens dele, bliver det fx klart at dens stof ikke er tabt bag en vogn og samlet op af indoeuropæerne; alle
dens elementer er gjort af eget sprogstof, hvem de så end var.
At drive en kile ind mellem agerbrugets udtryk og det øvrige indoeuropæiske stof er ikke muligt.
Anderledes i moderne europæiske sprog, hvor vi har et kraftigt optag af ord bundet til kristendommens og
kirkens vækst, ligesom iransk [persisk] rummer et stort antal arabiske gloser for forhold knyttet til den
islamiske tro. Om en del af [ur]sproget skulle være lånt, måtte hele sproget være lånt. Denne konklusion
springer fra det forhold, at rødderne væver sig ud og ind mellem alle sprogets kategorier, fx indgår roden
*wegih – svinge bevæge i udtryk for vogn, båd, slæde, vægt, bølge, bjælke, vej, rejse, ridning etc.
Agerbrugets processer, redskaber og produkter knytter sig også til verber og rødder hentet fra helt andre
områder af indoeuropæernes sproglige verden.
Er sproget kommet til aftenlandet alias Europa udefra, må agerbrugets termer have været en integreret del
af tungemålet. Et [ur]sprog ribbet for agerbrugets termer er ikke en mulighed. Hermed når vi frem til
kvægavls- og jordbrugs-scenariet, der modnedes i løbet af 1980´erne. Grunden var en klarere forståelse
for agerbrugets drivende betydning for menneskehedens samfundsmæssige udvikling. I 1989 kom den
engelske arkæolog C Renfrew på banen med bogen: Archaeologi and Language, the Puzzle of Indoeuropean Origins.
Et lille sidespring til den hjemlige arkæologi er her på sin plads.
Jæger- fangerkultur:
4000 bc
jæger / bonde
tragtbægerkultur:
⇓4000 bc  3600 bc
dyssekultur:
3600 bc  3200 bc
jættestuekultur: 3200 bc  2800 bc
jættestuekultur / stridsøksekultur
stridsøksekultur alias
enkeltgravs- snorekeramisk kultur:
2800 bc  2400 bc
dolktid:
bronzealder:

2400 bc  2000 bc
2000 bc  500 bc

Tilbage i 1970´erne herskede J Brøndsted´s og P V Glob´s opfattelse af diskontinuiteten i den nordiske
forhistorie uindskrænket. Den gamle jæger og fangerkultur var blevet opslugt af indvandrende bønder med
deres bagage af husdyr, plov og frøpose. Senere skulle enkeltgravsfolk alias stridsøksefolk være stødt
frem mod Sydskandinavien i en bevægelse, der resulterede i undertvingelse af de agerbrugere, der rejste
stenkamre i tusindtal over det ganske land. Gennem det meste af det tyvende århundrede har det været god
latin at opfatte stridsøksekulturen som det mest sikre udtryk for et nytilkommet befolkningselement i
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Sydskandinavien. Professor Glob udtrykker i sin afhandling om de jyske stridsøksefolk [år 1941] tillige en
overbevisning om, at vi med dem øjner de første spor af indoeuropæisk sprog i de gammel-danske
landskaber.
I J Brøndsted´s opfattelse af den mesolitiske fangerkulturs langsomme sammensmeltning med de første
bønder tales der ikke om indoeuropæere og påberåbelsen følger i højere grad en almindelig trend end
oplysende indicier. Langt stærkere stod hans og Glob´s overbevisning om jættestuetraditionens kulturelle
nederlag til de fremrykkende stridsøksefolk fra østlige områder. Her som andre steder i Nord- og
Mellemeuropa var der vanskeligheder med at aflæse den snorekeramiske tradition ud fra de lokale
forudsætninger. Nye våben, ny keramik og fremmede gravlægninger. Alt i alt visse brud i de arkæologiske
serier, der dengang kun kunne tolkes som en etnisk og kulturel diskontinuitet. Som man kan se var
jordbrugets omvæltende nybrud heller ikke her blevet erkendt som det store drivhjul i forhistorien og som
formuleret af C Renfrew, en sandsynlig forklaring på det indoeuropæiske enigma.
De brogede diskussioner indenfor dansk arkæologi om grundene til de tilsyneladende kulturskift er stilnet
af. Scenen er overladt til dønninger fra kulturændringer på det europæiske kontinent og de mangeartede
indvandringer, der tidligere skulle gøre rede for agerbrugets komme, stridsøksens æra, bronzen og jernets
tidsalder, er lagt på køl.
Der er siden sat alvorlige spørgsmålstegn ved begge vandskel: jæger / bonde og jættestuekultur /
stridsøksekultur. Det er naturligvis afgørende for nytolkningen, at ingen af de to tilsyneladende brudlinier
har immigrationens jordskælv over sig. Udover nyvundne indsigter, der vedrører keramisk analyse, studier
af flintteknik og tætte kultof-14 dateringer, er der en række forhold der burde have stemt danske
arkæologer mere afventende og forbeholdne overfor indvandring som svar på alle nybrud i vores
forhistorie.
En redegørelse for disse forhold finder en naturlig plads i et senere kapitel Ω 11.
Kun lige dette: hvis stridsøksefolkene havde været immigranter og havde haft [ur]sproget med i bagagen,
måtte den på dette tidspunkt 1000 årige hjemlige bondetradition have pløjet arsenalet af hjemlige
agerbrugstermer ned. Alle husdyrene var på græs og arden i egen jord. Men der er ingen sprogspor af
tvekampen mellem de to formodentlig helt forskellige sæt af termer..
Det har fra tid til anden været hævdet, at det indoeuropæiske sprog er en konstruktion og ikke den
rekonstruktion, som den sammenlignende lingvistik har efterstræbt som model for en sammenfatning af en
række eurasiske sprog. Nogle danske arkæologer har igennem 1990´erne og fremefter afvist deciderede
folkeforskydninger som ansvarlige for brudserierne i vores forhistorie. Deres rigoristiske synspunkt
omfattede også sproget. Det særsprog eller den udgave af den indoeuropæiske sprogæt, der har foldet sig
ud i Norden skulle være blevet til på baggrund af en omskabelse af et gammel-europæisk sprogidiom
gennem mange årtusinders tilpasning og udglidning. Langs denne vinkel forsvinder ikke blot en nordisk
arm af det indoeuropæiske sprog, men tillige selve ideen om et sådant sprog.
Det indoeuropæiske problem, der blev født i slutningen af 1700-tallet, med spørgsmålet om årsagerne til
slægtskab og spredning fra Irland til Indien, fra Sydeuropa til Skandinavien, bliver langs denne vinkel
opfattet som en død sild. Lingvistisk konvergens skabt ved lån og diffusion mellem beslægtede kulturer er
svaret på det tilsyneladende genetiske slægtskab, der har forført sprogforskerne til at skimte et oprindeligt
indoeuropæisk tungemål bag en lang række europæiske og asiatiske sprog. Det ubeføjede svar er her
medtaget som en varde over dansk arkæologis stilfærdige afvisning af brogede temporære immigrationer.
Dette synspunkt knytter herved an til punkt [1] i nedenstående oversigt over forklaringer og løsninger på
qden nu mere end 200 årige udfordring.
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1.
2.
3.
4.

Europa [det indoeuropæiske ursprog er et kimære].
De sydrussiske stepper [nomadekultur og stridsøksefolk].
Anatolien [oprindelsen til Europas neoliticum, agerbrugsscenariet].
Et afgrænset hjørne af Europa. [kunne fx være østersøregionen]

1. Den gammel-europæiske teori

Føjer vi hvide knogler sammen til et væsen fra fortidens fauna
eller samler vi gulnede bene til skelettet af et kimære ?

Ifølge den første hypotese er [ur]sproget en videnskabelig konstruktion. Oldsprogene langs Europas
kyster, græsk, latin, keltisk, teutonsk, baltisk og slavisk etc skal ikke opfattes som reducerede og delvist
sammensunkne henfald af et engang talt og veldefineret tungemål. De ligheder i ordforrådet og
grammatikken, som den sammenlignende sprogforskning har håndplukket til rekonstruktionen af deres
fantom, lader sig bedre anskue som et mønster af udvekslinger og lån langs datidens flydende og uskarpe
sprogområder. Kommunikation langs grænser, migration over frugtbare områder og springvise optag af
nye teknikker og kulturelementer anskues som de skabende formidlere bag de sproglige identifikationer,
som filologerne fejlagtigt har bygget deres [ur]sprog af.
En alvorlig indvending mod den gammel-europæiske hypotese, kommer fra vores vished om eksistensen
af andre sprogætter i europæisk sammenhæng; det drejer sig om ligurisk i alpeområdet med udløbere
nordpå langs Rhinen og vestpå til Frankrig; iberisk og baskisk i Spanien, ugriske sprog i Vestrusland og
endelig forekomsten af indtil flere uddøde sprog i middelhavsområdet, der nu kun kan erkendes via en
lang række lån ind i de klassiske sprog, latin og græsk. Hvorfor skulle disse levende og døde sprog falde
udenfor kredsen af indoeuropæiske tungemål ?
Hele ideen om udvekslinger af sprogstof og gen-lån skurer brutalt mod de iagttagelige forhold i det
indoeuropæiske fællesgods. Netop de uddøde middelhavssprog, der har lejret sig i græsk og latin specielt
med ord fra den sydlandske flora og fauna, viser hvor omformet og ujævnt lån i almindelighed glider på
plads. Allerede første-generationslånet til græsk og latin kan opvise betydelige forskelle og når de samme
låneord kommer til syne i anden generation, er grænsen for de hårfine lydlove, der styrer regelsættet i det
indoeuropæiske ordforråd, langt overskredet. Følgende er blot få ud af en meget lang række eksempler.
græ.lemniskus lindebast -) lat.lemnisto lindtræsbast lånt fra et middelhavssprog. Se ø-navnet Lemnos
græ.bolimos bly, græ.molybos bly, lat.plumbum bly, alt fra mhsp:
græ.proûmnon blomme -) lat.prûnom -) teu.plûmo, alt fra mhsp:
græ.elai[w]â -) lat.olîva oliventræ (- mhsp.
Herfra også græ.elai[w]on olie -) lat.oleum olie -)) dan.olie
lat.cikâde og græ.zeigara cikade (- mhsp
græ.râgos drue og lat.racêmus drueklase (- mhsp
græ.litra vægt mål, lat.lîbra vægt balance (- mhsp.
lat.silva skov og græ.[s]îd[w]ê skov (- mhsp.*sidva skov ?
Om vekslen [l / d] blandt mhsp: se græ.laphnê / græ.daphnê laurbær
Vores laurbær er et lån fra lat.laurus, der antages at stamme fra samme kilde ved det østlige Middelhav.
græ.kyberneô sejle styre, lat.gubernâre styre begge former fra mhsp:

Det er klart at en skønsom blanding af lån, betydningsændringer og ophobede lydskred i et udifferentieret
sprogfelt igennem årtusinder, ville have borteroderet alle muligheder for at trænge ind i og kortlægge en
fælles oprindelig lydstruktur.
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I virkeligheden og meget langt fra skeptikernes drømme om sproglån som forklaring på de europæiske
sprogs vækst og udbredelse, så kræver den perfekte lånesluse, at ordene er klædt på i ættens dragt. I vores
interessefelt kan lånene derfor kun være vandret ubesværet indenfor indoeuropæernes fonologiske
kridtcirkel og kun indenfor denne være kommet helstøbte frem som nutidigt regelret afkom. Vi skal senere
se, at de indoeuropæiske særsprog langs særegne fonologiske rækværk kan følges tilbage til en identisk
fælles lydbasis.
Udover at de asiatiske lodder [arisk, tokharisk, hittitisk...] af vores sprogæt heller ikke falder på plads i
teorien, står skepticismen med et problem, der hænger nøje sammen med den ovennævnte fonetiske
konsensus. Et fravær af en fælles iup: fonetisk struktur, selv med åbenbare ligheder i ordforråd og struktur
i behold, ville have såret det indoeuropæiske sprog alvorligt og fra starten åbnet valpladsen for tilhængere
af den kimæriske forestilling om slægtskabet. Nu hvor vi kan se, at særsprogene langs egne specifikke
lydtegnede veje kan føres tilbage til et fælles fonetisk paradigme, kan det undre at danske arkæologer,
med en bekvem tilslutning til den gammel-europæiske opfattelse, finder at det indoeuropæiske problem
har opløst sig selv. En forklaring kunne være den nyere erkendelse af kontinuiteten i vores forhistorie; en
accept af [ur]sproget som en rekonstruktion påtvinger nemlig jættestuekulturen en betydningsfuld rolle,
som arkæologerne med deres beskedne lingvistiske ballast ikke ser sig i stand til at betrygge.
2. Steppeteorien

Sanskrit mangler et hæderligt ord for telt; i betragtning af deres formodede urgamle våninger på de russiske stepper
må skr.vastra-grha- telt dømmes ude. Direkte oversat betyder ordet stofgård, ◊ skr.vastra- klæde og skr.grha- gård
hus <*ghrdhos, et svindtrin til got.gards gård <*ghordhos. Bopladserne på steppen ville ikke så let kunne blæses
omkuld, hvis det var europæernes hus, der kunne tydes som et trætelt.

Ifølge denne anskuelse kommer halvnomader ind fra kulden fra østlige steppeområder, enten til hest eller
med deres habengut læsset på oksetrukne kærrer. Med sig har de også det indoeuropæiske sprog i svøb.
De opfattes som erobrere der underlægger sig Europas agerbrugskulturer både kulturelt og i henseende til
livsform. Under den forudsætning at steppekulturens tungemål var bundet op på den iup: sprogarv, føjer
den sig enkelt ind under en lavstammet sproglig udbredelse. Med en spredning nærmest som en buskagtig
vækst, med skud direkte fra en fælles asiatisk rodstok til en række forskellige folkegrupperinger, giver den
et antageligt bud på landingen af de arkaiske sprog, der gennem oldtid og middelalder giver sig til kende
langs Europas omrids og som i nyere tid blev bundet sammen i den indoeuropæiske krans. Teorien har
imidlertid ingen relevans for den tidsdybde, hvorunder vi kan øjne den indoeuropæiske horisont > 3000 bc.
C Renfew, der pustede nyt liv i debatten om indoeuropæernes oprindelse med sin bog [Archaeologi and
Language], afviser da også et så tidligt islæt i Europas forhistorie. Vi skal meget længere frem i tiden før
steppenomaden gør sig bemærket og efterlader sig spor, som dønninger i Europas arkæologiske
fundserier.
Det forekommer endvidere ejendommeligt, at den kultur, der skulle have omformet Europa, ikke også
slog til mod den finsk-ugriske folkestok. Den sproglige overlevering fortæller os, at de hjemlede
steppefolk i kraft af deres kendskab til de store skovpattedyr måtte formodes at være stødt på de ugriske
jægere i det russiske skovbælte. Imidlertid viser de mange lån fra vores sprogæt til folke-stammerne i de
vestrussiske skove, at påvirkningerne er kommet fra særsprogene urnordisk, baltisk og arisk [scytisk] og
modtagerne er ikke den samlede ugriske sprogæt. Fx har finnerne stiftet bekendtskab med det omtalte
tamsvin, *porkios, som et lån fra baltisk, o.lit.*poršos -) fnsk.porsas tamsvin. lit.paršas tamsvin deltager
ligesom de øvrige satem-sprog i lydskiftet: [sat: *kj > š ≈ tys.sch]. Herom nærmere i næste kapitel.
Hverken steppeantilopen med elgens mule eller kulanen, det grågule asiatiske vildæsel, for bare at nævne
et par af de større pattedyr fra steppens biotoper, giver genlyd i de europæiske sprog. Kulanens navn har
tyrkisk ophav og er afledt til turk.kula grågul. Den var endnu almindelig i egnene omkring Kiev i det 12.
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århundrede og ved sortehavskysten var kulanen talrig gennem store dele af den skytiske periode [700 bc ➪
100 ac]. Steppeantilopen, bærer også et tyrkisk navn, turk.saiga lånt til russisk, skønt den må have været
velkendt af vores formodede nomader. For to hundrede år siden kunne man møde sajgaen over store dele
af de eurasiske stepper. Heller ikke nåleskovsområdet nord og øst for løvskovsbæltet, tajgaen, er blevet
nålespiddet af den iup: navngivning; alvorlige anker mod steppescenariet, der forbigås i tavshed.
3. Den neolitiske teori.

I hele Europas forhistorie findes der ingen samfunds-proces, der i gennemslagskraft og efterfølgende
metamorfoser kan sammenlignes med agerbrugets opdukken og afsmitning. Det lille jordbrug med såkorn
og småkvæg kom tidligt til Grækenland, hvorfra mønsteret med styret avl snart fandt vej ind over sydøsteuropa. Kilden var Lilleasien, og spredningen af sprog og kultur forløb som en rytmisk samvirken
mellem formering og diffusion [svag vandring]. Det langt større ernæringspotentiale favoriserede en
demografisk vækst, langt ud over den balance som jægersamfundene var tvunget til at opretholde.
Efterhånden udviklede modsætningen sig til en sociobiologisk næsten umærkelig kamp mellem jordsmede og
skov-strygere, mellem besiddelse og opholdsret. Med noget heftigere efterklange kan vi drage
sammenligning med den hvide mands præriehugst. Renfrew ser i Lilleasiens anatolier de ægte iup: og i de
hittitiske og luwiske indskrifter, rester af en oprindelig indoeuropæisk: sprogtilstand. Gabet mellem levanten
og Europa bliver for ham et resultat af, at Persien og Indien havde modtaget lignende migrations- impulser,
blot vendt mod orienten. Det er klart, at teorien rummer et meget tiltalende perspektiv; borte er kravet om
mangesidige folkekampe og tilhørende jordfund; tilbage tegner sig en ukrigerisk kulturudbredelse over
Europas løssjorde, reduceret til en sociologisk algoritme: to mere i vuggen ➪1 mil frem langs floden. På 3
tusinde år løb processen til ende og landede en serie mere eller mindre beslægtede iup: dialekter langs
Europas kyster.
Renfew´s teori, at agerbrugets vækst fremmede en anatolsk sprogtype, der sammen med kornsorterne
skulle have spredt en række sprogkim over det meste af aftenlandet, er ikke umiddelbart en ueffen
antagelse. Det tog omkring tre årtusinder [6000 bc ➪3000 bc] inden de nye erhvervsformer, agerbrug og
kvægavl slog helt igennem og tvang de gamle jægerkulturer til enten at hoppe på vognen eller lade sig
marginalisere i de stadigt skrumpende givtige skovområder. Europas sproglige diversitet bliver her set i
sammenhæng med spredningen af de nye næringstilgange fra et sted i den nære orient. Overalt hvor
planteavlen og dyreopdrættet vandt frem, trak nybruddet dybe spor i både landskab og kultur. Det er en
både smuk og logisk teori. Efterhånden som jægersamfundene blev marginaliserede og enten bukkede
under eller tilpassede sig dyrkningens kulturelle kvadranter, gled hele det sproglige kompleks, der var
forbundet med dyrkning og avl, på plads i nye og vækstkrævende arbejdsformer. Bundter af ny viden og
social indsigt indfangedes i lokalitetens nytilkomne sprogdragt og langsomt invaderede denne
generaliserede indoeuropæiske sprogtype nye områder på sin vej, indtil oldtiden kvæller med de
beslægtede men dog sluttede sprog, der i dybden lader sig anskue som en solid arv fra en ældgammel
anatolsk sprogbund.
Problemerne er dog mange; udover at det natur-geografiske stof, der lader sig udlæse af særsprogenes
lingvistiske profiler, ikke på mindste måde giver genlyd af de ret afvigende naturforhold i Lilleasien, har
teorien store vanskeligheder med tidsdybden. De ariske stammer alias oldpersere og bærerne af det gamle
sankritsprog i Indien skulle modsat de europæiske emigranter være vandret østpå fra et fælles
udgangspunkt i øst-anatolien omkring tidspunktet for forgreningen F ≈ 6500 bc. Denne dybde i tiden er
imidlertid alt for stor til, at kunne redegøre for de snævre bånd, der forbinder disse øst-folk med de
europæiske. Fx er vognens hjul, akse, nav, og pal indoeuropæisk fællesgods, men så tidligt er der intet
spor af vognens ide i Anatolien. Tilmed viser termerne for vogn, hjul og akse, at de er kommet på bane
inden der med sat / ket bruddet, blev sat skel mellem de to grupper satem-sprog og kentum-sprog. Skulle
dette split have fundet sted i øst-anatolien tvinges vi ind i en helt uhåndterlig tidsdybde.
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Det er ikke svært i denne proces at øjne en helt anden vækststruktur, end den lavstammede buskvækst, der
ovenfor syntes at kunne gøre rede for den europæiske sprogflade under steppeteoriens synsvinkel.
Udbredelsen her må vi modsætningsvis opfatte som en højstammet struktur. En højstammet type har mere
karakter af en trævækst, hvor nye grene skyder frem på ældre, efterhånden som agerbrugsmoden breder
sig fra centrale til mere perifere områder.
Træstrukturen som model er en god metafor for agerbrugsscenariet. Uddøde eller endnu levende sprog
kunne ved afskalning engang i forhistorien have givet ophav til yngre tungemål i senere akkulturerede
områder. Dette afkom måtte i så fald udtrykke sig indenfor rammerne af afskalningens modulation og
begrænsning af fonologi, ordforråd og grammatik. Det anatolske scenarie synes at lede til, at de sprog, der
knyttedes til agerbrugets forsinkede opkomst, fx. teutonsk og baltisk, må have haft deres udspring i typer,
der på podningstidspunktet havde gennemlidt forskellige modifikationer.

Højstammet sprogæt / Lavstammet sprogæt

Derfor må de afledte sprog, dels forventes at rumme allerede indlejrede mutationer af fonologisk og
grammatisk art som uforskyldt arv, dels en fattigere sporing af arvegodset fra agerbrugets herolder i
Thessalien og længere tilbage til Çatal Hüyük-perioden i Lilleasien. Sådanne ændringer og tab kan
imidlertid ikke påvises, tværtimod.
For tiden pågår en diskussion om tidsdybden af den indoeuropæiske horisont; hvor langt skal vi tilbage i
tiden, før de optrædende særsprog: baltisk bal: græsk græ: sanskrit skr: latin lat: etc. kommer hinanden så
nært - både geografisk og i strukturen - at de ligger under for de samme fonologiske og tydmæssige
ændringer. Sagt på en anden måde: hvor mange tusinde år er forløbet siden den fælles indoeuropæiske
horisont blev brudt og frem til den æra hvor særsprogene i ders ældste fonologiske dragter blev
fremmedsprog for hinanden. En række arkæologer synes i agerbrugets navn at spekulere i en væsentlig
ældre forankring, end lingvisterne finder antageligt. Som førhen berørt synes den strukturalistiske
forskning at undervurdere det indirekte udsagn om alder, der kommer fra den konkrete indoeuropæiske
sprogprofil. Fx har vi blandt de typiske to-ledede personnavne [typer som tys: Wolf-gang, urn: Hlewagastir] helt identiske navne med samme tidsdybde, hentet henholdsvis fra Sanskrit [satem] og Illyrisk
[kentum]. Personnavnet: *wesu-kjlewes må være udformet, inden vandskellet sat / ket gav ophav til to
forskellige fonologiske strømme. Det gælder ikke eksempel 2.
1 skr: vasu-śravas [=] ill: vesuklewes - den meget berømte - <*wesukjlewes.
2 got: argi-mundus, græ: orcho-menos den styrende tanke ◊ *orgh- styre og *menos- *mnt- tanke

Det antagne ældgamle vandringsskel i Anatolien skal også gøre rede for nogle sammensætninger, der
alene er fællesgods for gotisk og sanskrit: fx.
1.

got.hunda-fa∂s [=] skr.śata-pati- fører for hundrede, [skr: ś ≈ tys.sch]
etymologisk identiske former med fælles betydning, der begge afledes til:
*kjmto-potis fører for hundrede, ◊ *kjmtom hundrede og *potis herre.
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Det latinske begrebslige tilsvar er lat.centurion
2.

Et ejendommeligt udtryk, *ne kuos kuene ingen gemt i
got.ni hwas hun ingen ≈ skr.na kas cana ingen
egentlig: ikke hvem overhovedet. [skr: *a *e *o > a] [skr: *ku > k], [got: *ku > hu > hw]. Ingen tilsvar.

3.

skr.puru-pêśa- mangfoldig, got.filu-faihs mangfoldig. Ingen andre ekkoer
Begge former fra *pelu-poikjos. Egentlig mangefarvet, jf dan.broget

Det anatolske udgangspunkt føder imidlertid andre forståelsesproblemer, der rører sig om alderen på det
indoeuropæiske forgreningspunkt. Da udbredelsen af de ariske sprog ifølge Renfrew afspejler en østlig
parallel til Europas overlejring med en iup: [anatolsk] sprogtype, tvinges vi til i ariske og europæiske
fællestermer for agerbrug og kvægdrift, at se levn fra ældgamle anatolske udtryk. Dette forhold bliver
tydeligere i lyset af begrebet lingvistisk tid. Lingvistisk tid ses her som summen af de tidsrum i hvilke iup:
ord har haft mulighed for at udvikle sig uafhængigt både i lyd og tyd.
Lad os tage skr: t[s] = 1000 bc og got: t[g] = 400 ac,
For at få et mål for den tid, der reelt adskiller ovenstående samstem, kommer begrebet lingvistisk tid [L]
på banen, som summen af de to tidsrum fra forgreningspunktet [F] og frem til de respektive
overleveringstidspunkter. Som et analogt billede kan man tænke på hvor lang tid, der har været nødvendig
eller til rådighed for elgens og kronhjortens divergens fra en fælles stamform.
[L] giver os således et tal for det åremål, der har været til rådighed for uvilkårlig divergens siden
adskillelsen. I ovennævnte tilfælde har vi s = 1000 bc [vêdatiden] og g = 400 ac [den gotiske bibel]. En
simpel opstilling giver:

L = |s - F| + |g - F|.
Med tidsdybden for den anatolske teori F = 6500 bc får vi
L ≈ [- 1000 - (- 6500)] + [400 - (- 6500)] = 5500 + 6900 år = 12400 år.

Et helt uhåndterligt åremål for talrige næsten enslydende termer. Fx ville *ghouretâ fortvivlelse i formerne
skr.ghôratå grusomhed og got.gauri∂a sorg, have haft 12400 år til forandringen, derimod kun 5000 år, om
vi holder os til et sat / ket- split omkring første halvdel af tredie årtusinde, svarende til enkeltgravstidens
indledende faser.
Det anatolske prospekt giver i øvrigt anledning til en naturlig opdeling af det indoeuropæiske sprogstof i
to klasser; en pulje dannet under øst-vandringen fra det anatolske udgangsleje og en anden pulje opstået i
Europa i en senere tid, altså uden en arisk pendant; fx kunne *atnos år, der kun kendes fra lat.annus og
got.a∂ns være flere årtusinder yngre. Studier af sprogættens ordforråd giver imidlertid ingen grunde til en
klassifikation efter kronologiske kriterier og i talrige samstem viser teutonske og ariske ord tilbage til en
identisk grundform; her ligesom i ovennævnte billede:
ex 1
oln.angr skade bedrøvelse <*angjhos bekymring trængsel.
skr.amhas angst trængsel nød <*angjhos bekymring trængsel
◊ *angjhus snæver i oln.öngr, gotoaggwus snæver [=] skr.amhu- snæver
[skr: *gjh > **žh > skr.h]. Ingen andre nære belæg.
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ex 2
skr.yôgia- trækdyr <*jougios = oln.eykr trækdyr <*jougios det forspændte dyr. Ingen tilsvar.
På dansk overlever ordet i dan.øg udslidt hest, men da hesten ikke synes at have været spændt for
indoeuropæerens vogn eller plov, kan vi tage det som endnu et tegn på ariernes møje bag ploven. At det er
ploven og ikke vognen, oksen har været spændt for, ser vi af oln.eykt tiden mellem til - og fraspænding <
teu.*jauki∂ô <*jougetâ. Nordboerne skiftede virkelig jagtens afventen ud med ardens trældom.

Flytter vi imidlertid de indoeuropæiske bopladser til de gammel-danske landskaber og tiden for den
indoeuropæiske æts vandring og sproglige differentiering til enkeltgravsfolkets æra [2800 bc] bliver fristen
for fx hjulets navn, *kuekuelos og dets henfald i dels skr.cakra- [1000 bc] og ags.hweogl [600 ac] et mere
tilforladeligt tidsrum. [skr: r < *l]. Den lingvistiske tid bliver i så fald med F = 2700 bc reduceret til:
L ≈ [-1000 - (- 2700)] + [600 - (- 2700)] = 1700 + 3300 = 5000 år.

Et helt andet problem for den neolitiske teoris tidsdybde på 6500 år er, at ættens særsprog, dens afkom
udgør en lavstammet sproggruppe.
Betragter vi de iup: særsprog i deres ældste, ganske vist asynkrone faser, finder vi ikke strukturer, der kan
fyldes på den neolitiske model. Den rimeligt synlige oldtidsgruppe er en lavstammet formation, en buket
græsser i en krukke, hvis enkelte strå det er muligt at adskille. Det svenske ord, sve.kælk træmarv er ikke
et forvildet pollen fra det græske aks, men såvel græ.gelgis kerne i løg som det nordiske modstykke, kan
forenes i en fælles urform *gelgis marv noget indesluttet ◊ *gel-, *guel- indeholde omslutte i o.hol.cal
kerne i æble <*golos
Se *guel-bhus livmoder [græ: skr: teu:] og måske også teu.*keltaz- støbt hulet øksehoved kelt <*geldos.
Lingvistisk lavstammethed er ikke en gængs sproglig term; den dækker imidlertid over det forhold, at en
sprogæts medlemmer alle har lige adkomst til ættens stammoder. De skyder alle fra den samme rod og står
derfor i udviklingsmæssig henseende ikke på ryggen af ældre særsprog, fx græsk eller sanskrit. Man kan
tænke på en buskagtig vækst med lige adkomst til roden, overfor den påtvungne afhængighed i den
forgrenede trævækst.
Dette forhold opfyldes fx ikke af de romanske sprog i forhold til den indoeuropæiske grund, idet de alle
støder mod den latinske klippe. Hvad der er afslebet eller sedimenteret i latin forbliver et uomgængeligt
vilkår for alle romanske sprog. De romanske sprog må derfor, modsat latin, opfattes som højstammede i
det indoeuropæiske spejl.
Se fx
lat.sôl sol -) spa.sol, itl.sole sol.
overfor got.sauill sol <**sôwilo- <*sâwel- .
Jj
Anvender vi Occam´s ragekniv, idet vi endnu engang kigger bredt på indoeuropæernes våninger, kan vi
nu riste følgende foreløbige tegning. Indoeuropæerne kendte og byggede vogne langs deres geografisk set,
relativt snævre bopladser. Om ideen var blevet tabt bag en vogn og vore folk blot samlede den op er endnu
usikkert, men ingen fremmede vognsmede kom med skitser, navne og gode råd; ligesom ploven og båden
var vognen fra egen bedding. Denne sproglige selvavl, der er et gennemgående træk indenfor hele det iup:
kulturspektrum, fremkalder billedet af en forhistorisk isolation, der uvægerligt må tages højde for, når
man begynder at indfælde de ældste bopladser på kortet.
Nogle vil nok gøre ophævelser over den her givne lemfældige behandling af det anatolske prospekt; det
nordiske synspunkt og det dermed forbundne krav om et spredningsmønster 3000 bc  , kan naturligvis
ikke jorde et indoeuropæisk homeland i det østlige Lilleasien  6000 bc.
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Hvori består da hovedanken mod en tidlig indoeuropæisk migration fra disse områder. Som vi kommer til at se i
næste kapitel kan sat / ket splittet ikke anskues som et forløb indenfor en del af sprogætten og det vil her sige hele
sprogætten undtaget hittitisk og de beslægtede dialekter luwisk og lykisk. På et tidspunkt må hele ætten inklusiv
hittitisk have været bundet op på sat )( ket samværet. Med andre ord hittitisk må ligesom ættens øvrige lemmer have
været i en tilstand hvor [*gj *kj] levede side om side med [*gu *ku]. Hittitisk må have kendt former som hit.genu
knæ <*gjenu, hit.kank- hænge <*kjonk-, hit.parkus høj <*bhergjh- etc, da hele billedet af det indoeuropæiske
paradigme ellers ville synke i grus. Der står imidlertid ingen steder skrevet, at dette brud med den indoeuropæiske
kridtcirkel overalt har fundet sted i samme æra, men udtømningen i et af de to rum satem: eller kentum: er før eller
siden også indtruffet for hittitisk. Her er indslusningen i kentum-slægten ikke bare en håndbevægelse fra en
fonologisk dirigent; slægtskabet går langt dybere, idet en række termer føjer sig smukt ind i kentum-slægtens
hierakiske orden Ω 27. Åbenbart må hittitisk allerede inden sat / ket- splittet have delt geografisk leje med den
senere fremavlede kentum-stok, der som vi senere vil se i det store og hele kan identificere som den *jyske kreds.
Fx møder vi roden *wastus øde tom i keltisk, latin og teutonsk desuden i hittitisk, men hverken i græsk, sanskrit
eller andre satemsprog kendes ved den. Termen *wastus øde tom er som talrige andre gloser, set i residueteoriens
lys *jyske: termer. På samme alfarvej mødes vi af lat.iter vej tok.iter vej hit.iter vej som en sund *jysk: færdselsåre
Ofte møder man det synspunkt, at hittitisk må betragtes som en søster til den øvrige sprogæts samlede identitet.
Storesøster eller lillesøster er helt underordnet; meningen med den asymmetri baserer sig på nogle fonologiske og
grammatiske træk ved den anatolske sprogtype. Det drejer sig dels om bevarede guturaler, som den øvrige
søskendeflok kun har skjulte reminicenser af. Den grammatiske forskel hviler på et ældre bøjningsmønster for
navneord, Ved siden af den hittitiske brug af det otteradede skema: nominativ akusativ, dativ, gentiv, ablativ,
vokativ lokativ etc. optræder tillige et ældre paradigme i en lang række tilfælde som fx:
*wodôr [nominativ] *wodenos vand [genitiv]
hit.watar [nominativ] watenas [genitiv] [som kileskrift]
o.sax.watar [formodet ældre nominativ] o.dan.vatn vand [formodet ældre genitiv]
I modsætning til det hittitiske mønster, hvor ideen er bevaret, har vi i teutonsk som i de øvrige særsprog opløst
bøjningsfeltet og ladet de tidligere fald danne nye nominativer. Rent bortset fra at hittitisk har bevaret mange flere
af disse [r / n- bøjninger] end fx græsk og sanskrit, må vi nødvendigvis tage tiden for overleveringen i betragtning.
Hvis vi kendte de indoeuropæiske særsprog fra en ligeså svunden tid ville vi sikkert kunne opvise en lang række
eksempler på denne opfyldte [r / n- bøjning]. Ret beset har teutonsk antagelig brugt mønsteret for vand i
begyndelsen af keltisk jernalder, på et tidspunkt inden det fonologiske vandskel TL, der senere styrede opkomsten
af de teutonske dialekter, gotisk, urnordisk, oldhøjtysk og angelsaksisk.
En ur-gammel teutonsk veksel, der kun i ringe omfang kendes fra andre indoeuropæiske sprog, kunne lige såvel
give anledning til ideen om et søsterskab til den øvrige flok Ω 10. Det drejer sig om proto-veksler mellem de to
umage aflydsrækker [*ei *oi *i] og [*eu *ou *u], der ellers er skarpt adskilt i den etymologiske struktur, idet de
danner lydskelet i de to grupper af intransitive verber fx.
*bheid- *bhoid- *bhid- spalte modstillet *bhheud- *bhoud- *bhud- strømme ud
I dansk regi:
dan.bîde dan.bed dan.bid
modstillet dan.byde dan.bød dan.bud
I en række tilfælde går disse distinkte aflydrækker i spand med de samme betydninger som i fx i:
*reip*roip- *rip- rive flå modstillet *reup*roup- *rup- rive flå Ω 3.
dan.rïve dan.rev dan.riv modstillet
o.dan.ryfa dan.røve dan.rov
Det korte af det lange er, at den anatolske type med den ovennævnte indlejring i det *jyske: dialektfelt kan anskues
som et opbrud og udvandring allerede fra jættestuekulturen epoke. Af samme grund rundet af en noget ældre
sprogtilstand, der gav mulighed for at fastholde disse ældgamle nordiske former. Vi skal senere se, at der er andre
alvorlige og tvingende grunde til denne opfattelse.
4. Østersøregionen

Bortset fra at trænavnene har ført lingvisterne nord på i Eurasien, har det skortet på at lokke særlige
lokaliteter ud af stoffet; betydningsbredden har været for omfattende og den samlede usikkerhed har ikke
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fristet som en rimelig gåde, blot efterladt spørgsmålet om de eurasiske bopladser i et almindeligt øde.
Situationen kan lidt skarpt jævnføres med et simpelt krydsord; man opgav ikke fordi det første det bedst
trænavn på tre bogstaver gik ud over det kvadratiske net, men hovedsagelig på grund af en overbevisning
om at matrice og tekst var blevet ombrudt. Havde denne skepticisme været mindre udbredt, var forskerne
blevet tvunget ned i finstrukturen; en løsning måtte der være selvom den skulle indebære forskellige
betydningsskift og uklare navngivninger.
Trods alt er der visse ikke helt udtrådte spor at gå efter. Det fælles fodslag for birketræet, *bherªgj forvisser os om, at vi befinder os i de nordlige dele af Eurasien. Da denne rod endvidere nævner noget lyst
og skinnende [se nor.bjerk lys, sve.björkna den lyse karpeart flire], bliver enigheden suppleret med et
semantisk argument. Semantikken kommer os også til hjælp ved *udros odder, idet navnet er dannet som
et aflydstrin *udros til *wedro- *wodro- vand, så odderens navnedåb skulle være hjemme. For bøgetræets
vedkommende, *bhâgos, hjælpes vi på vej af bøgens biotoper. Det græske navn, græ.phêgos [græ.ê <*â]
betyder eg og ikke som i den latinske, keltiske og teutonske overlevering bøg. Da nu grækerne befinder
sig hinsides bøgens sydøsteuropæiske grænse, får vi herigennem et vink om navnets oprindelige artsmål.
Et stort skridt nærmere Nordeuropa kan vi tage med *olmos elm. Her kommer arkæologisk konvergens os
til hjælp. Fund af elmetræsbuer fra dansk neoliticum og endnu ældre tid belyses af det oldnordiske ord:
oln.almr, der både betyder elm og bue. Groft sagt tegner de danske træarter omridset af indoeuropæernes
kendskab til denne del af floraen. Fx savnes rødgranen både på dansk bund og i indoeuropæernes ordbog.
Man kan godt nære en tvivl om, at anstødsstenen til det indoeuropæiske problemkompleks egentlig er
blevet undersøgt ligeså grundigt som udforskningen af fonologien og etymologien. Det var gabet i afstand
mellem de ariske og de europæiske sprog, der tidligt i 1800-tallet trak asiatiske cirkler om vores folk og
sprogæt. Havde Europa stået alene med ekkoer af det gamle tungemål, ville modsætningen mellem den
udspændte geografiske spredning og den stærke etymologiske sammenknytning være blevet attraktor for
mange af de anstrengelser som Europa / Asien problematikken har opslugt. Spørgsmålet om hvor i Europa
en sproglig isolation kunne have haft en mulighed og et omfang, tilstrækkelig til genesen af en ung
lavstammet sprogæt, måtte være blevet en åbenlys følge af denne synsvinkel.
Introduktionens små historier røber en række nordiske forhold, der næppe kan tænkes ind i nogen asiatisk
løsningsmodel. Materialets konvergens og kontinuitet i relation til sprog, natur, arkæologi og etnos
besidder en tyngde som enhver geografisk indtegning på det forhistoriske hjemstavnskort, må kunne
forholde sig til.
Udover de lingvistiske forhold er der også andre træk, som en hjemstavnsteori må kunne gøre rede for,
eller i det mindste evne at afspejle, som en refleks af spredningen fra et afgrænset område til større
regioner. Man kan her tænke på den stedlige geografiske kultur, folkene selv og den viden og kompetence,
som kulturen var bundet til at afsætte i det nærmeste opland. Værktøjsteknikken, boligen, gravskikken, og
etniciteten. Problemet er, at hverken steppescenariet, det behandlede anatolske prospekt, alternativt en
sydøsteuropæisk lejring opviser en naturgeografisk borddækning, der byder den iup: tekstmasse
velkommen. En forventelig omplantning og overførsel af kulturens og naturgeografiens stof til andre
lokaliteter i takt med [ur]sprogets geografiske spredning, er der heller ikke spor af i de to prospekter. Vi
har ligefrem eksempler på det modsatte.
De forskellige geografiske indplotninger af vores indoeuropæere mangler først og fremmest kulturel
substans. Ingen af de herhen hørende teorier arbejder med arkæologisk udforskede fundgrupper. Derfor
savnes også en mur for det kulturelle og naturgeografiske boldspil. Der bliver dødt løb mellem ord og
virkelighed, når den indoeuropæiske overlevering ikke kan komme i klinch med en manifest forhistorisk
kultur.
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Da det følgende i hovedsagen er en påvisning af, at de gammel-danske landskaber i relation til sproget
matcher kravene til et indoeuropæisk natur- og kultur-skue, er det bekvemt her at gøre opmærksom på
arkæologiske og etniske iagttagelser, der understøtter den lingvistiske vinkling af Nordens indoeuropæiske
stenalderrang. Citaterne viser, at vi i det nordiske perspektiv ikke mangler et arkæologisk og et etnisk
ekko ved siden af det sproglige, der er og må være anskuelsens egentlige kerne.
Om skafthulsøkser i stenalderen skriver S. Müller i Urgeschichte Europas [Strassburg 1905].
- bjergartsøkser med skafthul forekommer overhovedet ikke i Ægypten, i Grækenland sjældent og kun i
tarvelige former; næppe i Spanien og i Italien kun sporadisk. Almindelig forekomst i Mellemeuropa men ofte i
simple udgaver; heroverfor hævder Sydskandinavien sig med den rigeste udvikling og de skønneste former.

Om stengravene giver den tyske arkæolog E Sprockhoff følgende sammenfattende kommentar.
- åbenbart finder alle tyske stengravstyper deres forbilleder i de vestlige østersø-egne.

Om etnicitet skriver den amerikanske sociolog William Ripley i: The Races of Europe 1900.
- om den nordiske types autoktoni taler ikke blot typens dominans i Nordeuropa, men tillige
dens jævne aftagen fra nord til syd. Billedet er det samme østover.

På sletterne har stofteltet altid været menneskets foretrukne boform, men den iup: sproglige overlevering
fortæller om lerklinede træhuse. Sættes denne viden op imod Anatoliens stenhuse, som de kendes fra
Çatal Hüyük, må vi kigge i vejviseren efter overensstemmelse og konvergens.
De tre tidligere omtalte bud på den nutidige europæiske sprogtilstand har det tilfælles, at ingen af dem kan
levere stof til en videre uddybning af processens art og forløb. De er hypoteser i den forstand, at de bygger
på antagelser og teorier; det være sig om en konvergent prægning af urgamle jægersprog, om Asien som
menneskehedens vugge og om det neolitiske agerbrug som årsag til den sproglige metamorfose. I ingen af
tilfældene står vi med en veldefineret kultur, der kan testes arkæologisk, etnisk og kulturelt i forhold til
den indoeuropæiske sprogprofil. En sproglig forhistorie ville for andre områder i Eurasien end Norden
være uden etnisk og arkæologisk substans. For østersøregionen giver det i det mindste mening, at
undersøge det; på forhånd er der ingen modsigelser eller viden, der udelukker at vores stenalder har været
en proto-tilstand for den kulturelle og sproglige udvikling frem til romersk jernalder.
Den asiatiske synsvinkel mangler både en brugbar arkæologisk fundgruppe og forhistoriske folk, der
forblev stedbundne. Den anatolske mulighed har så meget af begge dele, at agerbrugets inspiration på
højden kun kan følges til Lilleasiens dør. Hverken de geografiske veje, folkeblandingen eller
sammenstødets karakter vil disse teorier kunne belyse med andet end almindeligheder. Nu er
uigennemsigtighed i analysen ikke ensbetydende med at en teori må falde, men problemet er, at talrige
spørgsmål af kulturel, sproglig og etnisk art ikke blot vil forblive ubesvarede, de vil ægge til modsigelse.
Fx stiller *ekjwos hest sig på tværs overfor begge synsvinkler, men af helt modsatte grunde. I Anatolien
var hesten ukendt indtil 1800 bc, men arierne kender den som skr.aśva-, avs.aspa hest [ari: *a, *o, *e > a]
[sat: *kj > š ≈ tys.sch], svarende til got.ehws <*ekjwos. [got: *kj > k > h] Ω 18.
På randen af de sydrussiske stepper er der derimod for meget hest. Her folder tripolje-kulturen sig ud med
ryggen mod skovlandet, men skønt netop denne kultur med steppe-naboer har behersket tæmningen af
springeren siden 4000 bc, er der intet der tyder på, at den indoeuropæiske hest *ekjwos henviser til andet
end vildhesten, der gennem stenalderen sporadisk optræder i jyske fund. Hele avlsaspektet med køn og
afkom, som vi kender det fra de øvrige husdyr, savnes for hestens vedkommende Ω 18. Det forhold, at
*ekiwos optræder i indoeuropæiske personnavne tyder afgjort i samme retning. Se fx skr: mêdha-aśva.
Der levnes nemlig ingen plads til husdyrenes navne i de overleverede to-ledede personnavne. En
forventning om at steppescenariet skulle have afsat tamhestens hov i stridsøksefolkets fodspor var rimelig,

16

Kapitel 1

Teori og metode

men de arkæologiske vidnesbyrd støtter ikke ideen om disse folks afhængighed eller nytte af den
tæmmede pegasus.
Bådfartens rige overlevering med *nâus stammekano og *plewos skindbåd stemmer dårligt med
Anatolien, idet floderne i Lilleasien er strømfyldte med mæander-artede flodsenge og aldeles uegnede til
transport. Heller ikke sprogættens hus-udformning med træskelet og lerklining peger på Anatolien, hvor
måden er tæt sambyg i soltørrede tegl. På stepperne har den altid rejseklare jurte været boligen gennem
årtusinder og de nord-syd gående floder med talløse revler og sandøer krævede ikke både til overfart i
noget videre omfang. Fraværet af den malede keramik og modergudinder som små ler-figuriner, kendt fra
tripolje-kulturen, Lilleasien og store dele af den øvrige europæiske båndkeramiske tradition, rammer såvel
steppeteorien som det anatolske prospekt. Man ville forvente at disse godt indlejrede traditioner fra øst og
sydøst skulle have efterladt sig om end sparsomme levn i Nordeuropa fra de respektive immigranter, men
fundene tier.
Det mellem-europæiske område, før eller efter en eventuel indoeuropæisk podning, svarer igen med de
samme utydeligheder. Betegnelsen, båndkeramisk tradition i vid forstand bruges om en række neolitiske
kulturer i Centraleuropa, Sydøsteuropa og Ungarn med udløbere østover til tripolje-kulturen i Ukraine.
Heller ikke her giver de mange mere eller mindre beslægtede kulturgrupper mulighed for en mere
detaljeret indsigt i de omformninger og indbyrdes kontakter, som agerbrugets fælles navnestof må
forudsætte. Fx er der ikke arkæologisk belæg for plov og vogn indenfor rammerne af disse grupper,
hvorimod ardens fure i dansk jord bevidnes med ard-spor under flere jyske dyssebyggerier, fra midten af
det fjerde årtusinde, 3400 bc. Vognens sikre aftryk rækker her tilbage til 3000 bc, hvor også diskosformede
køllesten med udprægede hjul-detaljer dukker op, men uden pendanter syd for Sleswig-Holsten.
Vi vender i kapitel 9 tilbage til Jættestuekulturens match med det natur- og kulturskue som de
indoeuropæiske særsprog tillader os at udlæse.
Havde Forasien i sproglig forstand lagt sig op ad Europa med et lige så indviklet dialektmønster, og havde
oldtidens sumeriske, assyriske og elamiske sprog vidnet om en urgammel kontakt, ville anatoliens tidlige
agerbrugskulturer, have været et noget bedre bud på et iup: urhjem. Renfrew's teori om en broderlig
adskillelse i Lilleasien fører naturligt til en sammenkædning af indoeuropæere og de forasiatiske
agerbrugskulturer. Som vi imidlertid kommer til at se i det følgende lever den indoeuropæiske sprogprofil
ikke op til levantens kultur- og naturgeografi.
Der ligger en vis ironi gemt i det forhold, at de gammel-danske landskaber stort set har været dømt ude.
Med denne sikre forvisning fik forskerne aldrig rigtig fod på nogle meget væsentlige træk ved Nordens
geografi og natur. For eksempel har lingvisterne ikke set eller erkendt betydningen af, eller de har
overhovedet ikke bemærket den ejendommelige sproglige situation, at den nødvendige og
tilstrækkelige betingelse for at en træart er opført i den indoeuropæiske ordbog er, at den har haft
stenalderhævd i Sydskandinavien Ω 22. Fra samme fastlåste position har man også misset den indre
spaltning i det teutonske sproglegeme. Det erkendte fonologiske gab mellem de vestlige henholdsvis
østlige indoeuropæiske sprog, mellem kentum- og satem-typerne er aldrig blevet forstået i sin dybde.
Begge attraktorer rummes nemlig indenfor det teutoniske sprogs rammer. I det omfang denne
iagttagelse har strejfet forskningen, er den antagelig blot blevet skubbet til side som et problem, der
måtte finde en afklaring indenfor en nordisk ramme. Sproget var trods alt kommet til Norden over en
sydøstlig omvej, som en relativt sen gren på det lingvistiske træ.
I næste kapitel ser vi på det vandskel, der naturligt tvang satem- og kentum-sprog fra hinanden, såvel fonologisk som
geografisk. Da denne splittelse indbefattet tydskifter dukker op i alle sprog-kategorier, er det væsentligt at få klarhed
over udspringet og årsagen til det fonologiske skifte og de dermed forbundne og afledte teksttegn. Det lyder svært, men
ligner i processen meget den måde hvorpå en kultur langsomt ændrer visse træk i madkunsten, visse træk i boligens
arkitektur, visse træk i tøjmoden etc. Nogle sprog har i den metafor sat flere grønsager på kostplanen, andre har
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bygget kviste og verandaer og på tredie hold er en vams blevet afløst af en strikket trøje eller en jakke etc. I det
fonologiske billede er det lydene der ændrer sig og de gør det efter logikker, som de fleste vil finde overraskende
stringente. Langs denne faktiske ommøblering af udtalen har fonologien gennem årtusinder udskilt de forskellige
indoeuropæiske særsprog.
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Satakunta er et landskab i finsk Østerbotten med rødder i en svensk bronzealderbygd. Allerede dengang anvendtes
en gotisk folkeindeling, urn.*hunda- folkeamt på hundrede familier eller lign, bundet til talordet *kimtom
hundrede, som det foreligger i got.hund hundrede. Kun i Sverige er der bevaret rester af dette ældgamle folkeamt,
fx i Uppland, ved sve: lag-hunda sølands-amt ◊ *lokós sø.
Omkring 200 ac. da de første finske kolonister trængte frem over den finske bugt, optages navnet på folkeamtet
o.sve.hun∂a som fnsk.kunta, nu med betydningen amt herred. Senere ca. 400 ac, da finnerne havde lejret sig som
folk udformedes navnet sata-kunta hundredtals-amtet, som en afsmitning af og en tilnærmelse til det oprindelige
indhold af låneordet fnsk.kunta.
Det finske ord for hundrede, fnsk.sata, havde de lånt fra skyterne omkring 600 bc i områderne ved floden Don´s
bækken, sky.*sata- <*kjmtom [ari: *m > a]. Nu 1000 år senere forbandt finnerne i navnet Satakunta enderne af den
sløjfe, der var blevet løsnet 2700 bc  , da nogle indoeuropæiske stammer med deres folkekonger brød op fra deres
urgamle bosteder i Skandinavien.
*kjmto-potis fører for hundrede ◊ *potis herre,
en betegnelse der regelret genfindes i
got.hundafa∂s [=]
h <*kj og ∂ <*t]
skr.śatapati[ś < kj] [*e *a *o > a]

Vi har tidligere antydet, at en af grundene til differentieringen inden for det iup: sprogomrade, kunne
tilskrives ursprogets arkaiske lydkomplekser og berørt at den langsomme opløsning af samme rummede
vilkårerne for rekonstruktionen af fossilet, ud fra det overleverede materiale.
Søndrer vi en jydepotte, kan en klinkning bringe den på fode, vi har jo skårene og kender formen. Det
ville ingen fordel være at stå med brudstykkerne fra to, tværtimod; men om vasens skabning var ukendt,
og skårene kun stumper, skulle tre brådne kar være velkomne. Om det var en krukke med hank eller en
potte med ører, ville kompletteringen kaste lys over.
Imidlertid stiller sagen sig altid anderledes, thi om vi kunne forudsætte, at skålene var ens, matte vi jo
allerede have kendskab til formen. Kun den søgende, usikre sammenstykning kan afsløre om skårene
stammer fra en kande med tud eller et bæger med hals; var de mon fra ét værksted, endog fra samme
produktion.
Sådan var situationen i sprogsammenligningens barndom og uden de intuitive greb op igennem det 19.
århundrede var vi ikke nået til erkendelse af, at keramikken på pottemagerens hylde var en samling skæve
dysse-krukker, ens tænkte, men fra før drejeskivens tid. En ledetråd var der dog; den fulgte bruddene
langs de dybtgående furer i mønsteret, hvor snor var vanskelig at skelne fra indstik, men da først snoren
var fundet, forvandledes den til etymologernes ariadnetråd, lydlovene.
I almindelighed opfattes lydene ikke som sådanne, de indgår jo som elementer i ordene og her er
betydning og mening den overordnede helhed. Vi ser direkte ind i vores eget sprog; vi hører det ikke, men
forstår, fatter mening. Først i mødet med det fremmede tungemål, bliver lydfladen synlig, som en
uigennemsigtig krusning på havet. Det er modersmålets hvirvlende brusen, der er lydlovenes egentlige
stof og bogstaverne må vi opfatte som symboler for passende normer. Skriften er i virkeligheden kulturens
anstrengelse for at omsætte mening til tegn, men den endelige gavn blev den raffinerede omformning af
lyd til billede.
Følgende oversigt over de mere komplekse indoeuropæiske lyd giver en klar fornemmelse af, hvor håbløs
især sprogforskning og etymologi ville være, uden skriftens frysning af lyd. Skriften er en dårlig kopi,
men en forbløffende isomorfi.
Det dobbelte par *šmtom hundrede og *kmtom hundrede betegner de to henfald ved den proces, vi
fremover vil omtale som sat / ket - splittet; en proces der over et åremål indefra slog hul i den
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indoeuropæiske kridtcirkel og landede to sproggrupper over de eurasiske marker. Med skyldigt hensyn til
nutidens forhold kan vi tale om en østlig og en vestlig udgave af *kjmtom hundrede og en række af
dermed forbundne fonologiske forhold.
De arkaiske lyde, der stod for fald var labialerne [*ku *gu *guh] og palatalerne [*kj *gj *gjh], egentlig
de vanlige konsonanter [*k *g *gh] udbygget med en w-agtig henholdsvis en j-agtig lyd.
Ændringerne opstår ved en tilbagerykning henholdsvis en fremrykning af [k g gh], langs ganespejlet.
Læseren kan selv prøve, at flytte udtalen af k[j]irsebær tilbage langs ganens bue. Bemærk hvor langt
tilbage langs ganespejlet man skal for at slippe for dette [j]. Det samme med modsat retning for
jys.*kworn korn. I al korthed viser nedenstående skema hvordan de ni iup: konsonanter, vist i midten
folder sig ud i de to grupper.
sat:
kj gj gjh
k g gh
k g gh

<
<
<

iup:
*kj *gj *gjh
*ku *gu *ku
*k *g *gh

>
>
>

ket:
k g gh
ku gu guh
k g gh

Vandskellet sat / ket er ud fra ovenstående fremgået af en dobbelt bevægelse. Det var ikke kun en
opsplitning, der åbnedes ved tab inden for en del af sprogætten; et parallelt fald løb den modsatte vej,
Hvor palatalerne [*kj *gj *gjh] bevares i satem-området og reduceres i kentum-reviret, går bevægelsen
for labialerne [*ku *gu *guh] i stik modsat retning. Denne måske ældste åbning af den iup: kridtcirkel,
som man også kan opfatte som et gammelt vadested, udfældede eller fødte de to grupperinger, som
fremover vil blive omtalt som satem- og kentum-sprog. Dette vadested mellem øst og vest var imidlertid
ikke så åbenbart som skemaet antyder. Forskningen stod jo ikke midt i vadestedet, floderne var grumsede
og kilderne svære at opspore. Erkendelsen af palataler og labialer, var ingenlunde indlysende, de var for
længst muteret ved senere omdannelser. Opgaven derefter blev en minutiøs registrering af disse palataler
og labialer og deres optræden i sammenlignelige termer. De usikre gæt og afprøvninger førte i løbet af
1800-tallet frem til den sprogopdeling der nu går under betegnelsen sat / ket-trinet. Den indoeuropæiske
sprogtype havde åbenbart kendt og brugt alle ni konsonanter. Var omformningen standset her havde sagen
været overkommelig. Imidlertid var første og anden række løbet videre. Palatalerne, der i kentum-gruppen
var blevet uskelnelige fra de vanlige [*k *g *gh], havde i satem-gruppen nået en rig udfoldelse, som
stemte og ustemte spiranter [*gj > ž, lyd som i fra.jour] og [*kj > š, lyd som tys.sch -]
Modsat havde labialerne [*ku gu guh ] i kentum-gruppen fundet nye lejer som [kw k p t] henholdsvis
[gw g b d v].
Nedenstående ramme viser nogle eksempler på springet: iup: > skr: græ: lat: teu:
Først om [*ku] i kuoteros hvilken af to
græ.poteros hvilken af to
skr.katara- hvilken af to
oln.hva∂arr hvilken af to

[*ku > p]
[*ku > k] [*e *o *a > a]
[*ku > kw > hw > hv, *t > ∂]

Her om [*gu] i *guerg- hals
lat.gurgula- svælg
lat: gurgulo - < *gurgulo u
skr.gargara- hals <*g ergulos [=]
[*e *o *a > a], [l > +r]
oht.querkala svælg
[*gu > **ku > kw] [*g > k]
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Her om [*kj] i *kjôinos *kjôinâ hvæssesten med en lang diftong
skr.śâna- hvæssesten
oln.hein- hvæssesten
græ.kônos kegle

[*kj > ś ] [*ôi > ô > â],
[*kj > k > h] [*ôi > oi > ai > ei]
[*kj > k] [*ôi > ô],

Ændringen fra hvæssesten til kegle i græsk beror på hvæssestenens form ved gentaget brug. Den
indoeuropæiske lyd-matrice var gennem nogle ikke overleverede trin først faldet til ro i enkeltsprogenes
særegne og alt andet end klare mønstre.
Spaltningen sat / ket var en dyb trend, der angreb hele den indoeuropæiske sprogæt, ingen særsprog gik
ram forbi. Grupperingen sat / ket blev en skæbne
Da lydene først var blevet adskilt ved den dobelte skillelinie, kunne ord med fx [*kj] og [*ku] efter andet
trin ikke længere fyge frem og tilbage over vandskellet; de var blevet fanget i to lejre uden mulighed for
tilbagevenden, forløbet var irreversibelt. Skulle et sådant ord være gået tabt i fx hele ket: gruppen, ville
det kun kunne vende tilbage som et lån og da klædt i sat: sprogenes dragt; ligeså omvendt.
Som illlustration af sat / ket giver nedenstående manipulation med solhjulet et godt indtryk af processen
frem mod irreversabilitet.

iup:



sat:

iup:



ket:

En række andre fonologiske henfald angreb enkelte eller en gruppe af særsprog, uden at det fik indflydelse
på det grundlæggende skel mellem satem-typen og kentum-typen.
I græsk blev [ur]sprogets iboende aspirerede medier [*bh *dh *gh] overalt forskudt mod aspirerede
teniuser [ph th kh]. Således: græ.khortos have < *ghortos, græ.pher- bære <*bher- græ.thygatêr datter
<*dhugªtêr.
I visse stillinger kunne [græ: *bh *dh *gh] for sig omdannes til [b d g] som resultat af grassmann´s lov,
der krævede fælding af den første af to aspirerede lyde i samme rodstavelse. Således fx *bheudh- >
**beudh. Tilsvarende med *bheidh- > **beidh og *bhendh- **bendh.
Denne grassmann´s lov ramte imidlertid kun græsk og sanskrit, ingen andre særsprog synes at bære
mærke efter dommen.
Som det fremgår af følgende eksempel er reduktionen i græsk først indtruffet efter at ovennævnte
omdannelsen af [græ: bh > ph *dh > th *gh < kh] var tilendebragt.
Et græsk ord for stald , græ.pathnê < græ.**phathnâ [grassmann] < *bhndhnâ [skærping af de aspirerede
mediuser *bh *dh *gh] er bundet op på verbet *bhendh- binde. Vokalen [a] står for den græske udgave
af svindtrinet [*n] til [*en *on], svarende til det teutonske svindtrin [un] for [*n] her som [un] i
dan.bundt noget bundet <*bhndh-. Den græske stald kan således etymologisk forstås som et bindested.
En række særsprog har henad vejen blot skilt sig af med aspirationen [*bh > b etc og da overalt]
Nogle kentum-sprog var blevet angrebet af en tilbagegående assimilation som fx i lat.quinqe fem, der
forudsætter et lat.*kuenkue <*penkue fem. Denne smitte var imidlertid overskuelig, idet der tilkrævedes en
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indoeuropæisk: ordform *p…ku- for at processen kunne forløbe mod *ku...ku-. Denne tilbagegående
assimilation støder vi senere på under studiet af vores trænavne, idet *perkuos stilkeg blandt visse
medlemmer af den vest-iup: gruppe netop blev indfanget som: kuerkuos stilkeg i fx lat.querqus eg.
I græsk har vi et smukt eksempel på tidslig transitivitet tegnet ved [græ: *guh > ph]. udviklingen er som
følger: først går [*gu > b], hvorefter [*guh > bh]. Senere muteres [bh > ph] så vi ender op med [græ: *guh
> ph], som byggeklodser i tid. Omdannelsen, græ: *gu > b er åbenbart en meget tidlig episode i græsk
fonologi og som vi kan forstå, afsluttet inden [græ: *bh > ph].
Fx. græ.theros sommer <**dheros <**guheros varm, græ: [*gu > b d g alt efter den fonologiske
kontekst]. For forståelsen og enkelthedens skyld vil de fonologiske ligninger gennem teksten ofte få
tilføjet en lydfaldsfrase ligesom i ovenførte skemaer. Disse lydforskydninger skal hverken læres eller
huskes, de dukker op i teksten som lydfraser læseren alt efter temprament bliver fortrolig med.
Dette netværk af omformninger virker måske vilkårligt, men i og med at de udfældede særsprog opviser
en egen streng passage gennem lydslusen fra den oprindelige indoeuropæiske kridtcirkel med et fælles
lydstade og frem til særsprogene i deres ældste kendelige faser, mødes vi af en fonologisk logik, der på
engang er både enkel i lydskiftet og overraskende i sin konsekvens. Det er denne stringente omformning
af særsprogenes fonologiske klaviatur, der overhovedet gør den sammenlignende lingvistik mulig og
åbner vejen for en tilbageføring til den iup: horisont eller kridtcirkel. Som nævnt i forordet kan den
tillidsfulde læser stille sig tilfreds med billedligheden og nøjes med at holde sig tyd og formfasthed for
øje. Men får læseren blik for den fonologiske udredning, er der mindst lige så meget skønhed som indsigt
at hente.
Naturligvis kan man tænke sig, at udkrystalliseringen af sat / ket havde været en særsproglig proces, uden
kobling til geografisk nærhed eller fælles kulturtræk. I så fald får man imidlertid svært ved at forstå, at de
to grupper tillige deler sig op ved en lang række overensstemmelser i ordforrådet. Først og fremmest ville
en særsproglig spontan proces utvunget og tilfældigt have fordelt satem- og kentum-sprog mellem
hverandre, men det er ikke hvad nutidens særsprog fortæller os. Endvidere forbliver det ejendommeligt at
satem-sprogene ikke har infiltreret kentum-sprogene i Vesteuropa i rent geografisk forstand; stammerne
havde jo ingen palatal aversion mod hinanden og plads var der nok af. Selv en forsinket ankomst fra
stepperne i øst forklarer ikke dette forhold; 3000 år senere bredte slaverne sig ind over gamle teutonske
områder i Polen og helt frem til Elben. Det er derfor rimeligt at antage en underliggende geografisk
determinant som årsag til udfaldet og netop den sammenfatning af særsprog, processen bevirkede. Uanset
hjemstavnens eurasiske indplotning kan vi ikke skille sat / ket opsplitningen fra andre gamle forbindende
tråde i fonologien og vokabulariet.
Den geografiske determinant kunne være gamle sproglige kløfter mellem Jylland, Øerne og Skåne. Som vi
senere skal se, lægger denne opfattelse jord til en overordentlig frugtbar forståelse af såvel den homogene
fonologiske ændring som det geografisk bestemte tættere og fjernere slægtskab i ordforrådet.
Lemmaord bliver fremover betegnelsen for alle termer, der indeholder spor af enten [ku gu guh] eller [kj
gj gjh], altså ord, der må være kommet i ordbogen inden sat / ket spaltningen. Gloser, der indledes med
eller kun indeholder rene velarer [k g gh] kan naturligvis ikke rubriceres til samme periode, skønt det
udmærket kan være tilfældet. Verbet *ghed- nå evne i o.dan.getæ evne formå [græ: lat: osl: teu:] måler sig
uden tvivl i alder med lemmaord i almindelighed. En særlig gruppe udgør lemmaord, der er overleveret på
begge sider af det sproglige vandskel. Under den forudsætning at sat / ket splittet er et dybtgående hug i
ætten og ikke en enkeltsproglig tildragelse eller smitte, kan vi opfatte lemmaord i det hele som udtryk for
mulige underliggende dialektskel. Foruden *gjhans gås, *peukjâ skovfyr, er der en række pattedyr og
træer, hvis indoeuropæiske navne er sikret på grund af de indgående palataler og labialer.
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De respektive henfald af de oprindelige lydkomplekser [*ku… kj..] [gu… gj..] indenfor de to sproggrupper
satem og kentum, viser udenfor al tvivl, at elgen, ulven, bjørnen, lossen etc. hørte til indoeuropæernes
dyrekreds.

*olkjis elg
*wlkuos ulv
*wlkuî hunulv
*rkjsos bjørn
*lukjes los
*kjormon hermelin
*ekjwos hest
*kjerwos hjort
*egjhes pindsvin
*gjhans gås
*peukjâ skovfyr

Lemmaord

teu: osl: skr:
teu: skr: lit: græ: lat:
teu: skr:
skr: græ: lat: kel: alb: hit:
teu: græ: osl: lit: pru: arm:
teu: bal: lat:
teu: skr: lat: kel:
teu: lat: kel: bal:
teu: græ:
teu: græ: lit: lat: skr:
lit: græ: teu: kel:

Disse navne må være udformet ikke blot langs periferien af den indoeuropæiske kridtcirkel, hvor lån
kunne gøre sig gældende, men i god afstand fra det vandskel, der lod kilderne til sprogdivergensen flyde
hver sin vej. Denne sikrede nordeuropæiske dyreverden låner derfor også troværdighed til de dele af
floraen og faunaen, der - skønt en mere ujævn overlevering - dog tilhører den samme naturgeografiske
kreds. Lemmaord fortæller os, at vi under navnedåben befinder os indenfor den iup: kridtcirkel eller
hinsides den iup: horisont. Dette gælder således vognens akse, hjul og tillige vognen selv, selvom
navngivningen tegner let forskellige verbaldesign af roden *wegjh - bevæge. På samme måde bliver såvel
minimums-alder og betydning fastlagt, når både et ket- og et sat-sprog viser, at form og indhold er
identiske, som tilfældet er med fx græ.peukê skovfyr og o.pru.peuse skovfyr, begge former fra *peukj-.
Ovenstillede *kuoteros hvilken af to, der også har en sanskrit-pendent, måtte uden den ariske udgave,
skr.katara- alligevel tilskrives den indoeuropæiske fællestid, idet alene den græske og den teutonske form
forudsætter et [*ku]. Sanskrit må derfor indenfor kridtcirklen have bundet til [*ku].
Vi har berørt betydningen af, at særsprogene engang befandt sig indenfor den iup: kridtcirkel, det vil sige
en tid, hvor de var båret af det samme fonologiske mønster. Hvad der er hændt før den tid forbliver
ukendt, idet lydskift frem til randen af kridtcirklen har været fællesgods for de senere udfældede særsprog.
Her på horisonten begynder den fonologiske mutation, der langsomt opbygger særsprog og fremtvinger
den sproglige fremmedhed. Med andre ord, det hele iup: dialektfelt har fulgt den samme usporlige og i
tidsmål ukendte vej frem til horisonten.
Det betyder naturligvis ikke, at man overalt indenfor den iup: horisont havde de samme termer for alt i
faunaen, floraen og geografien, men lydmønsteret var det samme. Når man omtalte en vildgås som
*gjhans, et træ som *derwo og en dal som *dholos etc, blev man måske ikke forstået overalt, men der
skulle ikke fingersprog til at forklare, hvad man havde i tankerne, man kunne tale om ukendskabet.
Som afslutning skal vi kaste et blik på tallene. Flere af dem er lemmaord og da rækken ikke engang
glimtvis finde sin mage blandt andre eurasiske sprogætter, kan vi tage tallene til indtægt for en relativ
isolation af det indoeuropæiske sprog. Den sikrede iup: vævning borger tillige for at rækken ikke er lånt
fra en nu uddød sprogæt. Dette forhold, der falder godt i tråd med, at sprogætten ikke rummer en blot
tostemmig term for begrebet sprog, fremmaner således billedet af en relativ bortgemt sprogæt indenfor sin
egen geografiske horisont.
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Et både heldigt og mærkeligt fund er blevet draget frem af Toscana´s jord.
Det drejer sig om en spille-terning, men uden de små cirkler som symboler for tallene. Talsymbolerne er
her stavede på terningens flader, så vi kender ikke rækkefølgen, kun den parvise kobling til summen syv.
etru: makh + zal = 7 thu + huth = 7 sa + ci = 7
På baggrund af etruskernes udvandring fra Anatolien, synes jævnføringen med nedenstående liste ikke at
støtte C Renfrew´s neolitiske teori og opfattelse af indoeuropæernes homeland.
*oinos en
*duôu to
*trejes tre
*kuetwôr fire
*penkue fem
*swekjs seks
*septm syv
*okjtôu otte
*neun ni
*dêkjm ti

lat.ûnus, teu.ainaz, oir.ôen, græ.oinos, osl.inu, lit.vienas
lat.duo, oln.tvau, skr.dvau, græ.dyô, oir.dâu
lat.três, oln.∂rîr, græ.treis, oir.trî, skr.trayas, osl.trije,
lit.keturi, græ.tettares, skr.catvâra-, teu.*hwe∂wôr, got.fi∂wôr
lat.quence, lit.penki, skr.panca, oir.côic, kym.pempe, teu.femfe
oht.sehs, lat.sex, græ.[h]ex, osl.šesti, tok.säk,
lat.septem, oht.sibun, lit.septymi, græ.[h]epta, skr.sapta
lat.oktô, got.ahtau, græ.oktô, skr.aśtâu, lit.aštuo
lat.novem, got.niun, skr.nava, tok.nu, oir.nôi, lit.deveny
lat.decem, græ.deka, got.tehun, skr.daśa.

obs: teu.*hwe∂wôr fire har indfanget [f] for [hw] på grund af talrækken: en, to, tre, fire, fem, --Udover tallene fra et til ti er en term for tallet hundrede også blevet udformet indenfor den iup: horisont,
idet særsprogenes termer for hundrede langs de samme tab og egne lydlove, kan ses som sunde
afstøbninger af *kjmtóm hundrede, som skr.śatam- hundrede <*kjmtóm, svarende til lat.centum og
got.hund <*kjmtom. Kan vi komme tættere på de noget fremmedartede former.
Udgangspunktet er det lavere tal *dekjm ti. Billedet klarner lidt, når vi ser på et andet gotisk udtryk for
hundrede, nemlig got.tehun-têhun∂ <*dekjm-dêkjmtom hundrede, der egentlig dækker over ti ti-mængder,
svarende til got.têhun∂ en mængde på ti. Først, og det er sket indenfor kridtcirklen, er der givet afkald på
*dekjm ti, hvorefter man har stået tilbage med *dê-kjmtom en mængde på ti. Siden er også *dê faldet bort
med resultatet *kjmtom hundrede. Det er altså det gotiske begreb têhun∂ for en mængde på ti eller to
hænder der reder trådene ud. Antagelig har *dekjm ti ældst haft formen *dêkjm svarende til ti-mængden i
got.têhund <*dêkjmtom.
Hvad angår *-kjm kunne betydningen have været en hånd tæt knyttet til vores ord for hånd teu.*han∂us
<*kjomtus. Herved bliver det naturligt at opfatte *dê som tallet to og *dêkjm som to gange fem = ti
Men hvordan?
Vi har nemlig overleveret to verber til samme rod, * kjem- med [t+] og [d+]
a. teu.*hen∂an <*kjemt - i got.hin∂an fange, got.hun∂s <*hn∂os bytte <*kjmtos [n∂ <*mt]
b. teu.*hentan <*kjemd -, i ags.huntjan jage, ags.huntad jagt bytte <*kjmdot bytte [nt <*md]
De to verber tager antagelig udgangspunkt i *kjem- *kjom- *kjm- hånd, i flugt med den oldsaksiske
aflydende form osa.tehan ti <*dekjom ti. Vores term, teu.*han∂us hånd er antagelig en nyudvikling fra
*kjom- hånd, efter at denne form var blevet indbygget i talordet ti. Den aflydende form *kjom- kommer
kun til orde i teutonsk og her optræder den endvidere i en oldsvensk form af begrebet tusinde.
I modsætning til Begrebet hundrede har tusindtallet ikke været opfattet som et vist antal hundreder, men
derimod som en overskridende talstørrelse *tûs-kjmtom tusinde i got.∂ûs-hundi, oln.∂ûshund,
pru.tûsimtons <*tûs kjmton- tusinde ◊ *teu- ∂ûs svulme i fær.tus-na hovne hæve [færøsk] < *teus
svulme, egenlig et kraft-hundrede. Vi må antage at *tûs-kjmtio tusinde er en relativ sen dannelse, da kun
teu: [got: oht: ags: urn:] osl: og bal: deltager. Her finder vi samme aflyd som i osa.tehan ti <*dekjom,
nemlig sve.∂ûs-handa tusinde <*tus-kjomtio overfor oln.∂ûs-hund. Denne og talrige andre indoeuropæiske
aflyd dukker op i alle sammenhæng. Se skemaet sidst i dette kapitel.
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Går vi til tallet otte *okjtâu afslører formen en dual, det vil sige at otte er blevet opfattet som to af en slags,
som to ører, to øjne, to horn etc, dannelser der havde en egen helhed forskellig fra flertalsformen og som
endnu kan iagttages i grammartiske bøjningsformer, som ental- dual- og flertal-. Vi skulle da forvente at
genfinde rester af firetallet *kuetwôr fire, opformeret i tallet otte, men det er, som vi kan se ikke tilfældet.
Men helt skævt er det imidlertid ikke, idet vi på avestisk har overleveret avs.asti <*okjtio- fire fingres
bredde. Nogle danske helleristninger, vel blandt de ældste i Norden, afslører en næsten utrolig samstem
med det avestiske udtryk, som det fremgår af billederne her med de fire fingerbredder; vi har mindst fem
forskellige rids af samme ide. Måske et ritual i forbindelse med nedlæggelsen af den første såsæd.

Termen ags.∂ri-hwe∂or <*tri-kuetrus [=] lat.tri-quetrus trekantet giver os mulighed for at se en trehjørnet
figur, hvorved *kuet- som element i firetallet kan forbindes med den rigt facetterede parallel-rod *kued- i
nordisk overlevering, fx oln.hvêta bore huller til tunstave, dan.hvass skarp <*kuodtos.
Tilbage til firetallet bliver *kuetwôr da så meget som - en hullerække med fire fingre - ◊ *wôra række.
Måske er en ældre term *okjet fire, blevet slettet af det nye firtal, der kan tydes som - en firerække af
fingerspidser -, se *okjetâ harve, med de spidse rivetænder. Skiftet ligger da, ikke i tid, men i tegning tæt
på helleristningen, den rummer sådan set begge firtaller.
*dwei-: *dweu-: dwo- to
o.dan.tvige <*dwikón tvege
skr.dvika- bestående af to
oht.zwîg kvist <*dweikés

osa.twogo kvist <*dwôghón
teu.twîs[l| kvissel <* dweis[l]
ags.twist kvist, gaffel
skr.dvisthi- todelt
*dwis adskilt i to

Totallet kan med stor sandsynlighed kobles til tvegen, den todelte gaffelgren, men om totallet ligger bag
det teutonske begreb for grenen, eller det er kvisten der har givet substans til totallet er svært at afgøre.
Uanset hvilket valg ender afklaringen ofte i billedet af hønen og ægget, for vi har nemlig heller ingen gren
at hænge den oht.zwîg kvist op på. Står vi imidlertid overfor det afledte total, hører teu.twîs-to kvist til
overmåde gammelt stof, se fx termer for åmøde i danske stednavne: Tvilum, Tvile <*dweil- beliggende
ved å-forgreninger, å-møder.
Femtallet *penkue fem går smukt i flugt med dan.finger <*penkuros. Når vi imidlertid ser på oht.fûst
næve, osl.pesti næve <*pnkusti, jf slang: klør fem, arm.hinger fem i alt ◊ arm.hing fem, oir.côicer fem i
antal <*penkuro-, synes det mere logisk, at opfatte femtallet som navngiver til fingeren. Det hele ville
imidlertid være mere enkelt om *penkue fem var afledt til de fem fingre, på samme måde som *dêkjm ti
forudsatte et *kjm- hånd, især da vi ikke har noget andet etymologisk stof, vi kan læne femtallet op ad, jf
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ovenfor om totallet. Trods alt er det usandsynligt, uanset hvad, at håndens fingre ikke skulle være den
håndfaste skabelon til femtallet.
Dette summariske rids af satem / kentum er kun tænkt som en introduktion til væsentlige træk ved
fonologien, som i talrige gentagelser fremover, sikrer en større fortrolighed med det fremmede stof. Som
tidligere nævnt vil lydlovene ofte blive sekunderet af fraser, der viser de enkelte sprogs lydændringer i
fuldt flor. Undlad at læse formlerne for deres egen skyld, søg hellere efter billedet af grassmann´s lov i
sanskrit og græsk, sammenfoldningen af vokalviften i sanskrit [*a *o *e > a]. Skiftet fra aspirerede medier
[*bh *dh *gh] til aspirerede tenniuser [ph th kh] i græsk, det almindelige tab af aspiration [bh > b, etc] og
overgangen fra [*e > i foran dækket nasal] i teutonsk, se dan.minde <*menton
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Teutonsk lydforskydning TL.

De forskellige teutonske dialekter: got: ags: oht: urn: er ikke resultatet af et stokastisk styrt fra et gammelt fonetisk leje; de
indbyrdes afvigelser er af nyere dato. Derimod er de grundlæggende skred bort fra et iup: paradigme som vist herunder
teu: [*p > ph > f, *k > kh > h, *t > th > ∂] og
teu: [*b > p *g > k *d > t]
teu: [*bh > b *gh > g *dh > d]
resultatet af en proces, som vi kan opfatte som en passage gennem en fælles lydsluse, lydfilter. De opståede dialekter, gotisk
angelsaksisk, oldhøjtysk og urnordisk som man på forskellig vis har sammenfattet i øst-, vest- og nordgermansk, er altså
udgået fra det teutonske niveau, et leje som i det mindste indebar en fælles fonetisk basis, om ikke overalt et samstemt
ordforråd.
Den teutonske horisont eksemplificeret i teu.*hafu∂ <*kaput hoved repræsenterer således sprogtilstanden i tiden
umiddelbart efter den store forskydning [TL]. Ved [ur]teutonsk vil vi betegne den hypotetiske tilstand, der var
forudsætningen, uanset hvornår lydskredet fandt sted. Som vi skal se lå dette fonologiske leje tæt på den indoeuropæiske
lydnorm.
Hvor langt skal vi tilbage ? Var det den sidste lurblæser, der fornemmede det kommende skift, eller må vi tilbage til
egtvedpigens tid for at høre ord som *kaput hoved, *perkuos eg, *pertus fjord og *kapros buk. Umiddelbart synes et forsøg
på et tidsfæste at være forgæves. Når ingen skriftlige kilder, eller sprogprøver, gemt af oldtidens geografer rækker så dybt i tiden, hvordan da komme med et meningsfuldt bud.
Der gives imidlertid lemmaer, der kobler sprog, kultur og tid. Et af dem sætter ret snævre tidshorisonter for den teu: lydforskydning [TL]. Hampplanten kom til Europa sammen med skyternes lejring over Ruslands og øst-europas sletter. Fra
Herodot ved vi, at planten var et nyt bekendtskab for grækerne og antagelig har nord-europa ikke stiftet bekendtskab med
rus- og taveplanten hamp meget før, tidligst i forløbet 500 bc  . Plantens navn har rod i o.per.kanab-, der er lånt til
græ.kannabis hamp. Da nu den teutonske form teu.*hanapa- > teu.*hampaz røber passage gennem lydslusen, ligger det
lige for at lægge samme i tiden 450 be  . Datidens teutonere har åbenbart kendt den græske form, græ.cannabis, inden
de måtte affinde sig med, at udtalen senere fulgte nye regler i teu.*hampaz. Tænk på at vi danskere i dag siger
dan.vand, dan.bund uden kendskab til udtalen o.dan.watn og o.dan.botn, var normen igennem middelalderen.
Vi står således med tidsrækken: indoeuropæisk  [ur]teutonsk [TL], teutonsk  dialekterne got: ags: oht: urn:
Stednavne og optegnede person- og stammenavne afslører hvornår, skredet nåede dalens bund. Omkring 100 bc overtog
teutonerne navnet på floden Dônau som teu.*dânawis < gal: dânuvius. Det [*d] må allerede da have fundet sin plads som
[teu: t] siden vi holdt fast i Donau-navnet. Derimod var [*â] åbenbart endnu upåvirket. Selv 50 år senere, da Cæsar
prentede navnet Silva Bâcenis bøgeskoven som en karakteristik af Harzen, ◊ *bhâgjos bøg, var overgangen [teu: â >
ô] endnu ikke blevet passeret. Ser vi imidlertid på overleveringen af stammenavnet [Cæsar: Swêbi med *ê] der senere
hos Tacitus fremtræder som [Swâba *ê > teu: â], må lydslusen [teu: *â > ô] være helt afsluttet, thi intet [*ê] er
fulgt med og omdannet til teu*ô. [*â > ô er afsluttet inden [*ê > â] tager over]. Det er nu goterne rykker mod syd
og fjerner sig fra Norden, i god samklang med at de slutter op bag [teu: *â > ô], men ikke deltager i [*ê > â].

I kapitel 21 om Nordens stednavne vil vi se andre eksempler på lemmaer, der forbinder sprog med tid. Det
rører sig om lokaliteter, der i stenalderen var øer, men siden hen blev landfaste. I navnene røbes imidlertid
en viden om den ældgamle ø-tilværelse.
Talrige ord som, fjed fjer fuld fast fold fod etc, har ikke bare lignende [*p]-former i de andre
indoeuropæiske særsprog; de bliver til kopier, når vi fx i sanskrit korrigerer for den teutonske
lydforskydning [ca. 500 bc] og tager højde for de tab af udlyd [apokoper] som den ældste overlevering
indikerer; fx udgår dan.fjed skridt ligesom [sanskrit] skr.pada- skridt fra *pedom og dan.fjeder fjer følges
med skr.patra- fjer tilbage til *petrom, oln.frô∂r klog vis går med [litauisk] lit.prôtas forstand tilbage til et
*prôtos etc.
Disse betragtninger er kun et yderst snævert indblik i de mangfoldige undersøgelser, der både kronologisk
og i den fonologiske detalje har gjort det muligt at opstille en tabel over udviklingen af vores konsonanter
og vokaler fra det indoeuropæiske stade og frem til en teutonsk fase. Senere melder de teutonske særsprog
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sig med egne omdannelser, der kan sættes på plads i forhold til dalens bund, den teutonske lydbestand
omkring 100 bc. Skemaet herunder vise den teutonske fonologi frem til 100 bc. Hele ideen om det
indoeuropæiske fælles lydnorm bygger naturligvis på, at det har været muligt at opstille lignende skemaer
for ættens øvrige særsprog.
iup: â b bh d dh ê g gu gj gh guh gjh k
ku k j l l m m n n o ô p r r s
t w
teu: ô p b t d â k ku k g gu g h[g] hw h[g] l ul m um n un a ô f[b] r ur s[r] t[d] w
For forståelsen skyld: Vi har bevaret vokaler og diftonger som følger: [*a *e *u *i *û *ô *eu *au *ei *ai] men
ikke *o *â *ê og diftongerne *ou og *oi, der begge faldt sammen med *au og *ai, på grund af [*o > teu: a]. Men
da disse skred viser sig som en ambivalens i de klassiske tekster, der har registreret brudstykker af den teutonske
sprogkultur, skal vi ikke langt hinsides år 0, før vi har et fuldt tonende oprindeligt teutonsk vokalregister.
Fx har vi o.dan.drypa dryppe <*dhreub-, o.dan.drøpa få til at dryppe <*dhroubéj-, o.dan.dropa dråbe <*dhrubon.
Det ensartede sproglige område røber sig endvidere gennem lydfaldets undtagelsesløse gennemførelse [450 bc ➪].
Fra Norge og Sverige i nord til Oldenburg, Holsten og Mecklemburg i syd ændrede lydalfabetet karakter på en
fuldkommen identisk måde. Et iup: [*o] forskød sig mod [a], og alle [*o] har ligget så tæt på normen at de er blevet
ramt, og ingen [*u] har ligget på hjul, så de blev blev revet med. Det gælder også for [*â > ô]; alle [*â] er kommet
med, men ingen [*ê] har ligget tæt nok på til at dele samme skæbne. Overgangen [*ê > â] ligger på grænsen af
goternes østgående vandringer, idet de med got.dê∂s dåd <*dhêtis ikke tager del i ombrydningen, *dhêtis >
urn.*dâ∂is > dan.dåd dåd. Med omdannelsen [*e > i] er goterne ligeledes ude af trit med de øvrige teutonere, se
got.widan binde <*wedh- binde. Nu vi er ved dan.binde <*bhendh- kan vi se at [*e] her har bevæget sig mod [i].
Det afgørende for dette skifte er her [*n]. Overalt hvor dette [*n] er dækket, man taler om den dækkede nasal, som i
*pent- finde, *wentos vind, *lentâ lindetræ etc, forskydes [*e > i]. Men afkoblet fra denne dækkede nasal bevares
[*e] i fx *bher- bære.
Om konsonanter: vi har bevaret: [*m *n *r *s *w]
Om konsonanter vi har omdannet: [*b > p *d > t *g > k *k > h *p > f *t > ∂ *bh > b *dh > d *gh > g].

En af de sidste fælles hændelser var fremrykningen af trykket på første stavelse. I latin og keltisk var
denne ensidige fremning løbet af stabelen før nogen overlevering. At den samme proces i teutonsk ligger
lige om hjørnet set ud fra år 0, er der åbenbare tegn på i moderne dansk; fx i forholdet mellem dan.slå og
dan.slag, i lidt ældre sprogdragt oht: slahan slå og oln.slagr slag ◊ *slak- slå. Denne veksel [grammatisk
veksel] blev tidligt iagttaget af Jacob Grimm, dog uden at det lykkedes ham at give nogen tilfredsstillende
forklaring på fænomenet. Det drejede sig om en tilsyneladende tilfældig indre vekslen mellem [f <*p ∂ <
*t h < *k] og [b d g] i positioner, hvor kun det første sæt var forventet. Vilkårligheden blev længe
opfattet som en tvetydighed beroende på gamle af ukendte årsager opståede forkastninger i sproget.
Årsagen kunne endog have været indvandringer af en række forskellige indoeuropæiske
stammegrupperinger.
Den løsning, der i midten af 1870´erne blev fremsat af danskeren Karl Werner, vandt øjeblikkelig
almindelig anerkendelse. Werners arbejde skærpede ikke blot kravene til den sammenlignende
sprogvidenskab, det påviste ogsa, at den iup: dynamiske accent havde været levende i teutonsk i tiden op
imod kristi fødsel. Forklaringen på den fonetiske uorden [wernersk veksel] bygger på en skarpsindig
iagttagelse af en korrespondance mellem positionen af den iup: accent og skiftet [f / b ∂ / d h / g].
Overalt i det teutonske sprog-legeme kunne Werner iagttage medier [b d g], når den efterfølgende
stavelse i iup: regi bar accenten, ellers de regulære henfald [f < *p, ∂ < *t, h < *k]. På en gang forsvandt
forkastningeme og immigrationerne og ud af forvirringen fremstod den tydeligste forbindelse mellem de
teu: accent-forhold og trykvekslerne, som de forelå i den ældste sanskritredaktion. Hvor snæver koblingen
er, afslører de følgende eksempler:
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teu.*magráz mager / græ.makrós mager, vi har her [teu: g, ikke teu: h]
oln.leygr flamme <*loukís > skr.rôcí- glans
got.fehu småkvæg <*pékju kvæg > skr.páśu fæ
got.∂a∂ro der borte <*tátrâ skr.tátra derborte
oln.teigr agerland < *doikjós > skr.deśá- egn

got.sweh[u]ra svigerfar [=] skr.sváśuradan.byrd byrde <*bhrtís [=] skr.bhrtí- byrde
ags.hafola hoved [=] skr.kápalam kranie
ags.snoru svigerdatter [=] skr.snusá

Det sidste eksempel viser at [*s] omdannes til teu.*z i den samme stilling. Udviklingen videre mod [r]
følger samme brudlinje, som tilfældet for [ê / â]. Det vil sige, kun gotisk undgår skiftet [z > r].
Acentfremrykningen indledes derfor inden goternes udvandringDet kausative verbum, got.laisjan lære < teu.*laizján > ags.læran <*loiséj- undersøge er blot et enkelt
udtryk for den almindelige acentforskydning, der i iup: tid var rådende mellem intransitive og kausative
verber, Her, *léis- spore overfor *loiséj- undersøge lære, der resulterede i ags.læran lære.
Var denne accent-fremrykning gået forud for den teu: lydforskydning [TL], ville vi fx ikke have kendt
oln.teigr agerland <*doikjós men oln.tei[h]r- <*doíkjós, vi ville ikke skrive – hun er fager <*pokjrós, men
hun er fa[h]r < *pókjros ◊ oln.fâga udsmykke <*pêkj- og lit.pôšiu udsmykke <*pôkjFor en evaluering af ordforrådets omfang over en bred front er det værd at bemærke, at de skriftlige kilder
til græsk og arisk sprogmateriale er mellem 1000- og 1500 år ældre, end den tilgang til manifest
tilbageskuen der står til rådighed for nordeuropæiske sprog. Med samme tidsport til rådighed for nordisk
overlevering ville vi befinde os i den yngre bronzealder, før den teutonske lydforskydning holdt sit indtog.
Vores skrivemønster for fx *bhornes n. barn ville være præ.teu.*bhornes.
Svarende til *geltus livmoder kendt fra skr.jartu- <*geltus livmoder og got.kil∂ei f. livmoder <
præ.teu.*geltîn f. livmoder, ville vi fra den tid blive præsenteret for:
*en geltâ svanger > præ.teu.*en-geltâ svanger
*geltom n. barn > præ.teu.*geltom n. barn
*gltes n. kuld
> præ.teu.*gultes n. kuld

> got.in-kil∂ô svanger
> ags.cild n. barn
> o.sve.kuld n. kuld.

Til verbet *prîj- elske, der stort set kun er overleveret i teutonsk og sanskrit, er der dannet et ord for hustru
skr.priyâ hustru identisk med osa.frî <*prijâ, ags,frigg hustru og oln.frigg <*prijâ [nordisk gudinde] Ω 4.
Et andet ord for hustru, *guênis optræder ligeledes kun i sanskrit og teutonsk. Nedenfor er vist
rækkefølgen af de omformninger, der resulterede i henholdsvis et skr.jâni- og et got.kwêns. Roden er
fælles for *ken: )( sat:, hvor den optræder som *guenâ kone kvinde i osl.žena, got.qinô, græ.benâ, men
aflydstrinet *guênis hustru er en *satem-glose. Ukendt i græ: lat: kel: og egentlig kun kendt fra teu: og skr:
Nedenfor er vist den trinvise omformning i både sanskrit og gotisk. Se got.kwêni∂s ugift <*guênitos.
*guênis f. hustru, oln.kvân hustru, ags.cwæn > eng.queen  dronning
Sanskrit:
*guênis f. [tab af labialen]
> **gênis [sekundær pallatering]
> **gjênis [gj > j, j som i eng.jam]
> **jênis [*ê *â *ô > â ]
> **jânis [tab af udlydende s]
> skr.jâni- f. [hunkøn]

Gotisk:
*guênis f. [gu > gw]
>**gwênis [gw > kw]
>**kwênis f. [synkope]
> got.kwêns f. [hunkøn]

Var Odin faldet i vanekrigen var Frigg blevet *widhªwâ enke. Vi kender begrebet, der er fælles for lat: kel:
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sla: skr: og teu: med skr.vidhawâ og got.widuwô. Går vi ud fra at de tre kvinder *prijâ, *guênis, *widhªwâ
etc. har set lyset i Anatolien, løber den lingvistiske L tid op i:
L = [-1000 - (-6500)] + [400 - (-6500 )] år = 12400 år.
Det vil sige at divergensen mellem den gotiske form got.kwêns og den indiske, skr.jâni- i så fald er
resultatet af 12400 års uafhængig udvikling Ω 1.
For Nordens vedkommende spiller yderligere en vis forsinkelse ind; jægerne i Sydskandinavien afventede
agerbrugets udvikling i Europas løssområder igennem 500 år [4500 bc - 4000 bc], inden de selv stak
fingeren i melet og lagde sig efter de nye sædvaner. Fx har græsk forskudt fonemet [*gu mod græ.b], i
græ.basis skridt <*gumtis ◊ *guem- komme
*gumtis f. komst [*gu > b]
> græ.bmtis [*m *n > a]
> græ.*batis skridt [ -t / i > si, før 700 bc]
> græ.basis f. skridt
Samme grundform [400 ac] i got.qum∂s f. komst <*gumtis [teu: m > um]
Begge særsprogs-former ◊ *guem- komme i got.kwiman komme [got: i <*e]
Det samme gælder det forhold, at den teutonske lydforskydning [450 bc ] stort set opererer direkte på de
primære indoeuropæiske lydkomplekser. Det ovennævnte *guênis hustru havde fx i begyndelsen af
keltisk jernalder endnu formen, præ.got.*gwênis. De fonologiske ændringer, som på daværende tidspunkt
havde angrebet græsk, latin, keltisk etc, har ikke haft nogen indvirkning på teutonsk.
Rent hypotetisk kunne man forestille sig at teutonsk i en tid før lydforskydningen var blevet udsat for
Grassmann´s lov og ligesom i det græske tilfælde her: græ.taphos undren <**thaphos <*dhabhos, havde
givet slip på den første aspiration. I så fald ville vi ikke have haft got.dôbnan forstumme <*dhâbh- undre
sig, men et got.tôbnan < præ.teu.*dâbhno-. [teu: *d > t ved den TL, senere teu: *â > ô]
På tilsvarende måde kan vi konstatere at teutonsk holder sig ude af andre særsproglige lydforskydninger.
Fx deltager teutonsk ikke i den tilbagegående assimilation, der berører keltiske og latinske dialekter. Her
har denne lydlov givet os lat.quercus eg som afløser for den indoeuropæiske form, *perkuos stilkeg.
Vi ved i dag, at de karakteriserende indoeuropæiske lyde stort set var teutonsk arvegods helt frem til den
store ombrydning, den teutonske lydforskydning [TL] ved indledningen til keltisk jernalder 500 bc. De
fonologiske ændringer, som på daværende tidspunkt havde angrebet græsk, latin, keltisk, sanskrit, slavisk
etc, har ikke haft nogen afsmittende indvirkning på teutonsk. Heller ikke gloseforrådet medtænkt
stednavnenes segnende flok af gammelt naturstof opviser træk, der kan tydes som fremmed indput i den
epoke. Det er derfor interessant at se på, hvorvidt agerbrugets neolitiske ankomst omkring 4000 bc betød
Nordens møde med et potent og entydigt sprog, der kunne have påvirket den nordiske jægerkulturs
folkemål.
Som mindste betingelse for at Norden kan plottes ind i det neolitiske agerbrugs-sprogscenarie, må vi da
anse det for givet, at det tænkte indoeuropæiske sprog har nået Jyllands rod uden tab eller omformninger i
den fonologiske struktur. Hverken et usikkert sprogøre hos jægeren fra Ertebølle eller akkumulerede
europæiske lydskred, inden det anatolske folkemål kom indenfor hans hørevidde, har påvirket den
lydstruktur, som lydforskydningen skubbede til i begyndelsen af keltisk jernalder [TL 500 bc  ]. Med
andre ord, de tænkte neolitiske bønder med nordisk pas må ved Ejderen have haft den rene vare med i
kulturbagagen, skønt en vifte af folkegrupper gennem flere tusinde år [6000 - 4000 bc] havde været
indblandet i traditionens vandring fra Grækenland til Jyllands rod. Derefter skulle fonologien have fundet
den lige vej i den etniske sammenvoksning af den nordiske jæger med den anatolske bonde og videre fulgt
de sydskandinaviske stammer gennem dyssetid, jættestuetid, enkeltgravstid, dolktid, ældre og yngre
bronzealder frem til den gryende jernalder, hvor permutationen i det fonetiske system for første gang
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bliver mærkbar. Her taler vi om den anatolske lydprofil, den lydprofil som den sammenlignende lingvistik
forudsætter i det oprindelige homeland. At jæger-samler substratet ikke skulle have efterladt sig
brudmærker, det være sig med eller i deres havspundne ordforråd eller som revner og brudflader i det
nytilkomne sprogs fonologi er nærmest utænkeligt. Da det imidlertid er tilfældet står den neolitiske teori
ikke til at redde. En senere sprogpodning fx jættestuekultur / stridsøksekultur gør ikke synspunktet om
indvandring mere spiseligt. Jættestuekulturen havde allerede da mere end 1000 år på bagen og fjerner af
samme grund hele ideen og perspektivet i sprogpodningen via ankomsten af det neolitiske agerbrug.
At denne spinkle tråd af sammentræf forvandler sig til et tov af enkelhed, når retningen vendes berøres
naturligvis heller ikke. Bevæger vi os ned i den nordeuropæiske stridsøksekulturs æra, ændres tidsdybden,
forgreningspunktet til F = 2600 bc. og den lingvistiske tid mellem gotisk og sanskrit reduceres til
L = [-1000 - [-2600]] + [400 - (- 2600)] = 1600 + 3000 = 4600 år;
Omplantningen af jægerens sprogrødder i bondens bede synes ikke at være en uoverskuelig gammel
tildragelse, fulgt til vejs ende af anatolske bønders vandring mod og udover Europa; nærmere er plantatet
et resultat af det stilfærdige sædskifte fra jagt og fangst til bondeliv i Nordeuropas forhistorie.
Aflydene giver nedenstående skema for verbernes 7 klasser et rimeligt overblik over. De fremmede tegn
[l r m n] der står for fonologiske svindtrin, er ikke så eksotiske som de ser ud, vi kender dem alle fra
vores verber, fx 6. række: dan.finde [i <*e] dan.fandt [a <*o] med svindtrin i dan.fundet [un < *n]
4. række dan.bære [æ <*e] dan.bar [a <*o] med svindtrin i o.dan.*buret [ur <*r]
Alle de indoeuropæiske særsprog har på forskellig vis åbnet disse svindtrin, der hat været et integreret
lydkompleks i Nordens sprog for 5000 år siden, se tillæget om svindtrin. Svindtrinene er derfor ikke en
naturlig størrelse med selvstændig genese, de kobler sig altid på fuldtrin, selvom disse i visse tilfælde er
gået tabt. Fx forudsætter *dekjm ti et *dekjom, netop den form der forligger i osa.tehan ti.
Det er kun naturligt, at tegnformlerne virker uoverskuelige, men det er de samme størrelser der går igen
og igen, bogen igennem, så der er ingen grund til at lade sig skræmme af tilsyneladende afvisende tegn.
1
2
3
4
5
6
7

*steigh*gjeus*kjel*wert*guem*pent*wegjh-

stige op
steighvælge prøve gjeusskjule
kjelvende dreje wertkomme frem guemgå finde
pentbevæge sig wegjh-

stoighgjouskjolwortguompontwogjh-

stighgjuskjlwrtgumpntw0gjh-

Nederst til højre erstattes sammenstødet [wgjh-] ofte af [a]. 0 står for nul
[=] ingen lyd
Vi må forestille os, at [*l *r *m *n] med den ubestemmelige vokalkvalitet stort set havde et langt liv ned i
enkeltsprogstid. Tager vi fx oln.∂orn torn <*trnus med samme svindtrin som i dan.korn <*gjrnom, må
[*r] undtagelsesløst have bevæget sig mod teu.*ur, da et eventuelt teu.*or ville have afstedkommet
dan.*tarn, dan.*karn [teu: *o > a]. Den sene fælles teutonske ændring [ur / n > orn-], kan tidligst være
indtruffet i slutningen af keltisk jernalder, da formlen ikke afgiver eksempler på [orn > arn]. Alt i alt
vidner det om de snævre fonetiske bånd, der bastede de teutonske sprog ind i romersk jernalder.
Herunder nogle eksempler på almindelige aflyde i de teutonske aflyde.
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eksempler på aflyd

eksempler på aflyd

oln.balkr < *bholgjus, oln.bjalki < *bhelgjon bjælke,
ags.bolca < *bhlgj-, græ.phalanx bjælke
teu.*bastos, teu.*bôst bast, avs.basta sammenbundet
nor.gil kløft, nor.geil hulvej *i *oi
dan: grim, gram, grum, avs.gram blive fortvivlet
oln.hrôt, mht.râz, *krôd *krêd- tag bålstøde
oht.gitter, gatter gitter stakit *ghedhirï *ghodhirï
dan.kirtel <*gerdalos, nor.kart umoden frugt *e *o
oln.kjarkr djærv <*gjergos, mht.kark <*gjorgos
i græ.gorgos, nor.kork <*grg hoven *e *o *r

teu.*lind-, land-, lund - land *e *o *n
oln.lîm ler kalk, ags.*lâm ler <*loimos, lat.lîmus slam
oht.melm støv, oln.malmr sten, tys.mulm jord
oln.strindr, oln.strand, egn strøg *e *o
som i den s-løse form lit.trenta egn
sve.spîk træsøm <*speig : spaik- <*spoig-, *ei *oi
se ags.tô gädere sammen og skr.gadhus fastholdelse.
got.mimz kød mod got.mammo kød *mems *momsgot.sauls søjle, oln.sûl sule

oln.snäfr, snöfr snæver <*snêbhrios *snôbhrios
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Om rusen.

Som kommentar til et heldigt fund af en mere end 6000 år gammel ruse fra Holbæk skriver J Brøndsted.
- fiskeren fra Snekkersten fletter i dag ruser på samme måde og af de samme materialer, der var gængse for
over 6000 år siden; løbere af ellekviste og viklere af kvalkved. Han gør det imidlertid ikke for at tilegne det
lokale museum en kopi af ertebølletidens fangstredskab, men fordi den mundtlige og praktiske håndtering
binder ham til tiptip-oldefædrene i en næsten ubegribelig hævd .
Sprog-roden er *reus flette vikle som det fremgår af nor.rûsa ruse kurv vidjenet til høtransport. Tæt på
materialet kommer tys.rüster <**rus-dra elm og oir.ru[s]aim rød-el Hertil hører også dan.rør <*rousés n [=]
got.raus n, forstået som flettemateriale. Hollandsk, o.hol.rôer rør <*rôusós afslører en meget gammel
langdiftong *rôus -, der fanger denne rod som en indoeuropæisk type. [angående r < *s Ω 3]
om roden *reus- flette
Roden er *reus flette vikle som det fremgår af
nor.rûsa ruse kurv vidjenet til høtransport.
Hertil hører også dan.rør <*rousés n [=]
got.raus n, siv rør forstået som flettemateriale.
oht.riusa ruse <*reusâ
hol.rôer rør <*rôusós afslører en meget gammel
langdiftong, *rôus -,

om roden *mer- flette
Roden *mer- flette er dybt indvævet i det græske
stednavn Maraton og dukker også op i plantenavnet,
græ.marathron fennikel <*mrthrom, der har fået
navn efter frøstandens lighed med en ruse.
Hertil sve.märs ruse <*mersos, nor.mer∂ hævenet
ruse <*merto- og i fuldtrinet til fennikelens navn,
o.sve.miær∂er ruse <*mertrom, med suf *-trom

Om stednavnet marat[r]on

Alle kender navnet fra maratonløbet, den strækning der blev tilbagelagt i løb for at overbringe athenienserne
budskabet om sejren over perserne, 490 bc. Antagelig har suffikset *trom > græ.tron mistet [r] på grund af det
dobbelte [r], dissimilation.
Ordet dukker også op i plantenavnet, græ.marathron fennikel <*mrt[h]rom [græ: *r > ara], der har fået navn
efter frøstandens lighed med en ruse. Roden er *mer- flette sno. Baggrunden for stednavnet kan da forstås udfra
den geologiske formningsproces, der har ristet mønstre som netværk over de nedenfor liggende strande ved
marat[r]on.

Hvorfor ikke blot udstyre aftenlandet med et gammel-europæisk sprog, der langsomt havde løftet sig
ud af istidens skovnicher og i flugt med jægerens pile og ruser fulgt ham bredt over alle Europas strøg?
Den engelske arkæolog C Renfrew tog til dels højde for denne hypoteses vanskeligheder, da han i sin
bog: arkæologi og sprog fra 1987, antog at transeuropæiske folk sammen med agerbruget og
kvægholdet, kulturtrin der vitterligt var kommet til Europas dør udefra, havde bragt et nyt sprog til
donausletterne. Sammen med hvede og byg skulle Europas første bønder have lagt kimen til en vækst,
der siden bredte sig som flyvehavre over hele kontinentet; høsten stakkede oldtiden i lade, i form af de
indoeuropæiske sprog. Renfrew's anatolske model gjorde det indlysende, hvordan ordforrådet for de to
kulturtærskler agerbrug og kvægavl m.m, kunne have bredt sig langs furerne fra det ekspanderende
landbrug. Men der er mange problemer og et af dem er bundet til den iup: sprogæts dybe afhængighed
af en jægertilværelse lige under det neolitiske nybrud.
Skolæstkile fra den båndkeramiske tradition
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Da vi sidst øjnede den nordeuropæiske jæger, stod han klinthøj på odder og næs med udsigt til sælens grusede
drag. Tænksom og fuld af undren skuede han ind i de kommende tider. I hvilket omfang ville hans slægt blive
påvirket af de nye næringstilgange fra sydlige strøg. Vidfarende hjemmelsmænd, der havde udfordret det åbne
hav og bragt skolæstkiler med sig fra lande hinsides kendte kyster, var nok værd at lytte til. De havde ikke kun
lovord til overs for opgøret med den ubundne livsform og den særegne varme livsfylde, når jagten var rund og
kvindernes indsamling bedst. Men som andetsteds fik hans efterkommere jord under neglene. Kunne naturen
ikke længere afkaste bær og bælg, kid og kalv i rigelig mængde, måtte man i stedet baste frø og kræ. Kunne
man ikke fange naturen, kunne man i det mindste holde den fangen.

Den fra Øst-anatolien udgående impuls til det europæiske agerbrug når først frem til de gammeldanske
landskaber omkring 4000 bc. Et inspirationstomrum på mere end 500 år skiller ertebøllejægeren fra
bondelivet på lavlandets nordligste løssjordslodder. Fangerkulturen på vores morænejorde havde
åbenbart ikke travlt med at blive koblet på det nye kulturomskabende arbejde med jord og tamdyr.
Rigelige næringstilgange, ubehaget ved bofastheden og måske den tungere morænejord kan have holdt
fristelsen til det faste udkomme i ave.
Gaveudvekslinger i form af den karakteristiske skolæstkile fra løssjordsbønderne [den båndkeramiske
tradition] viser, at det ikke var ukendskab til bondens sysler, der holdt jægeren tilbage. Da han endelig
efter et halvt årtusinde´s afventende iagttagelse stikker fingeren i melet og tiltræder rejsen som træl
bag ploven, er det snarere af nødvendighed end fortryllelse. Nød lære nøgen.....
Næppe andre steder i Eurasien kan vi øjne jægersamfunds møde med det frembrydende agerbrug så
klart som i det gammel-danske område. Utallige er levnene fra bopladser med knogler af dyr og
fragmenter af jægerens redskaber og fangsttøj. Nok er landet ringe af udstrækning, men talrige fund
vidner om den før-neolitiske tids ensartede livsform blandt de kystnære mesolitiske samfund. Man kan
vanskeligt se bort fra denne homogenitet, der rummes i de gammel-danske landskaber. Særligt
righoldige er de havgemte bopladser, der druknede i litorinatidens frembrusende vandmasser. Her hvor
bevaringsforholdene har været særdeles gunstige, finder vi båd, ruse, net, krog, lyster og potteskår i
overraskende mængde. Trods deres mesolitiske kulturrum røber artefakternes nutidige navne
oprindelse i det ældste lag af den indoeuropæiske fangst- og jagt-terminologi.
Tegn på diskrete agerbrugs-tiltag, som fx delvist slebne flintøkser og rester af tamkvæg i
affaldsdyngerne, hører heller ikke til enkelte sjældne fund. To sammenfaldende jordgrave fra
Dragsholm [på den tid en ø] viser os med al tydelighed denne overgangsfase med langsomt glidende
divergens.
1.
2.

En dobbelt kvindegrav fra 3900 bc ; her er det jagtdyrenes tænder, der har været syet i slyng om dragten.
En mandsgrav fra 3600 bc; her er den vilde faunas tandsmykker borte og erstattet med kædede ravstykker.

Af samme grund har der og står der endnu en levende diskussion om årsagerne til forandringerne; var
det jægersamfundene, der presset af karrigere fødetilgange, tog kampen op med jorden, eller fristede
morænejorden nye folkeskarer, der hidtil havde ladet den tungere jord ligge. Mellem tiderne for de
yderste forposter for agerbrugets europæiske fremvækst og aftrykket af de samme teknikker i de
gammel-danske landskaber ligger en overgang på 500 år eller mere. Det er først ved litorinahavets
maksimum omkring 4000 bc, at vi mærker de nye strømninger. At der med tiden kom tættere kontakt,
end de noget fremmedartede skolæst-kiler fra Mellemeuropa giver udtryk for, ligger lige for. Hverken
får eller ged, hverken hvede eller byg hører til Europas oprindelige naturrigdom. Omvendt rummer
hverken det fjernere eller det nære Europa de sæt af redskaber og lertøj, som de ældste nordiske
bønder havde til rådighed i overgangsfasen og videre frem i dyssetid. Endnu er jagten en rig kilde til
husholdningen, hvorimod denne tilgang i mellem-europa er så godt som fejet af madbordet.
Flintværktøjet er, bortset fra områder i vesteuropa, stort ser ukendt hos vore sydlige naboer, der indtil
da havde slået sig ned på de rige løssjorde med egeblandingsskov.
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Ruse og lyster fandt allerede i jægertiden så egnede former, at designet levnede disse fangstredskaber et liv ind i
nyere tid; for rusens vedkommende også med hensyn til de anvendte materialer.
*ned- knytte i lat.nasso ruse <*nedtå
oln.nôt f. stort net <*nôdå
lat.nôdus knude slynge

Kan overleveringen kaste lys over disse folks jagtredskaber,
såsom net, ruser, kroge, spyd ? Det knyttede net, dan.net,
got.nati <*nodjo, formæles kun med latinske slægtninge, men
afledningen til *ned- knytte hvoraf lat.nasso <**nadtâ ruse,
lat.nôdus knude og oln.nôt f. stort net, bringer et iup: ord
indenfor rimelig rækkevidde. Hertil osa.nestila båndsløjfe
<*nodstelo, avs.naska- tekstsanling, kel.*nasc- bånd <*nodEn af de mere gængse plantefibre blev trådet fra dan.nælde
<**natilon, med enklere form i nor.nata, oht.nazza <*nodôn
nælde
At andre iup: grupperinger har brugt nælden i samme syfte,
fremgår af græ.adiké nælde <**nd-ikå og
oir.nenaid <**ne-nadi nælde. Langt op i middelalderen fandt
disse fibre anvendelse i vævningen af den såkaldte netteldug.
nor.nata nælde <*nodôn skal da forstås som en fiber-plante,
som i græ.adiké nælde <*nd-ikå, skr.nada- siv [flettefibre]

I kapitel 4 så vi en række eksempler på floraens og faunaens navneopkald: de fulgte væsnernes ydre særkende
som farve, torn spættethed, horn, adfærd etc. Det blev af naturlige grunde ikke dyrets farlighed, den kunne jo
ikke iagttages, derimod de let genkendelige attributter der gav stof til semantikken. Et af de få giftige væsener
som menneskeflokken i Norden har måttet leve med er hugormen. Den er udstyret med et navn der fører os ned
i skemaet herunder, med et meget kort blik på syning, spinding og vævning i den iup: husholdning. Den tydelige
zig- zag linie langs ryggen tyder på, at det er syningen, der er garant for hugormens *jyske: navn *nêtrâ ◊ *nê.
syNAVN

A B S G L K T BETYD

nê

x

x x

nê-tlâ

x x sy spinde
x nål
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x x x x x
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siûtos sûtâ
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x væve

awêdh
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x
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nor.vaad træknet <**wêdho
ags.wadu stort net
osl.vodu net, let.vadus træknet

Til en iup: rod *awêdh knytte binde er dannet nor.vaad
træknet og med svindtrin i ags.wadu f. stort net <*vadho,
oln.vadr m fiskesnøre <*wodhos

lit.varžas ruse <*worgjhos
oht.wurgil snare
ags.wergula nælde [fiberplante]
lit.veržiu sammensnøre <*wergjmht.wergan snøre  kvæle

Roden *wergjh- snøre sig sammen giver os lit.varžas ruse,
oht.wurgil snare; den sidste form fortæller om det ældre tyd
bag mht.wergan sammensnøre  kvæle og ags.wergula nælde.
Med et til teu.*nat- nælde analogt udspring, understreges
nældens betydning i norden, som leverandør af tekstilfibre,
inden hørplanten vandt indpas i løbet af yngre broncealder.
Navnet, tys.flachs hør < oht.flahs <*plôkjiso ◊ plekj- flette
opviser den samme afhængighed af brugen. Hør
som fiber-plante.

*plekj - i osl.plesti
græ.plekté tov net <*plekjtâ
got.flahta fletning <*plokjtâ
oht.flahs hør <*plokjisoteu.*rausa- n. siv rør
oht.riusa ruse, dan.ruse
nor.rûsa vidjekurv
o.hol.rôer siv <*rôus-

Nutid 1950 ac.

Fortid 6000 bc

dan.kulk spiserør svælg
sve.kalk laksenet
oht.kela strube
skr.gala- hals <*gelos
lat.gula strube <*glaoln.kjólr. køl strube hals <*gelus
græ.deletron agn <*gueltrom
◊ *guel- sluge [græ: *gu > b d g]
oht. kwerder agn <*guertrom
◊ *guer- sluge [teu: *gu > kw
*mer- flette bindeord i
hol.maren binde <*moroln.mer∂r ruse -) fnsk.merta ruse
sve.mærsa ruse
sve.mer∂er ruse <*mertrom
lit.marška fiskenet <*morsikâ
rus.meraza ruse <*mergjhsve.vass tagrør <**wodhtosiv som bindefibre ◊
*wedh- sammenføje i got.widan
skr.vi-vadha- skulderåg + keltisk.

Et lignende forhold udspænder sig antagelig mellem got.raus n.
dan.rør <**rauzas siv rør og en forsvundet verbalrod *reusknytte vikle. Begrundelsen for det proponerede *reus- hviler på
de stamord for kurv og ruse, der ikke kan afledes til
aflydstrinnet [*ou] i got.raus rør. Materialet rør siv stemmer
da også dårligt med rusens konstruktion, derimod godt med
knytning i almindelighed. Rusen har en meget lang tradition i
det danske lavvandede kystfiskeri; de ældste spor går tilbage i
atlantisk tid. Hvad der forekommer mere overraskende er den
fastholdte tradition for virke og design. Om et heldigt fund af
en over 6000 år gammel åleruse fra holbæk-egnen, skriver J
Brøndsted:

.

- fiskeren fra Snekkersten fletter idag åleruser på samme måde og af
de samme materialer, som var gængse for 6000 år siden; løbere af
ellekviste og viklere af kvalkved [viburnum]. Han gør det imidlertid
ikke for at tilegne det lokale museum en kopi af ertebølletidens
fangsrredskab, men fordi den mundtlige og praktiske håndtering
binder ham til tiptip-oldefædre, i en næsten ubegribelig hævd.

Nu har tys.ruster elm, hvor -ter er et suff. for træ, den basale
rod *reus-, som vi tillige finder i oir.ru[s]aim rødel.
Jævnfører vi med oht.wehhal-ter wacholder ene, der må forstås
som **wekelu-træ vikletræ ◊ *weg- binde, bliver det muligt at
se tys.ruster i samme vævning, måske som ruse-træ? eller
lignende. teu.*rus- vikle-træ?
Vikleren, dan.kvalkved kan da læses i samme billede, nemlig
som **kvalk svælg ◊ dan.kulk svælg <*gulg-, *glg- forstået
som ruse-træ, et gammelt dialektslang ? udsprunget af form og
funktion. Under alle omstændigheder antyder de forskellige sager og materialer, sammenholdt med aflydsforholdene en
betragtelig alder for rusens navn, en alder, der i betragtning af
rusens forhistoriske næsten mageløse permanens og kontinuitet,
godt kan række ind i sydskandinaviens jæger og samlerkultur.
Til *mer- flette er dannet oln.merdr ruse, lånt til fnsk.merta og
med [s+] i sve.mærsa ruse, dan.mærs kurv sammenligneligt
med lit.marška fiskenet <**mors-ikå. Endvidere i rus.merza
ruse <*mergjâ. Den oldsvenske form, o.sve.mer∂er ligger
antagelig bag græ.marath[r]on ammi visnaga, en plante hvis
tørrede frugthus har stor lighed med rusens form.
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*ank- bøje, krumme
oln.öngull krog <*ankulos
oht.ango krog <*ankon
skr.anka- krog <*ankos
græ.agkos krog <*ankos
lat.uncus krog <*ankos
oir.êcath krog <*ank-

oln.öll m. kim skud <*ankulos [=]
skr.ankurå- kim skud *ankulos ∑
oln.öl f. bånd <*ankulå [=]
græ.agkulé slynge <*ankulâ ∑
lit.anka f. slynge
*gueltrom agn i græ.deletron
*guertrom agn i oht.qwerdar

*okjano- agn i skr: urn:

ags.∂elma slynge ∑
oln.∂jalmi slynge <*telmon
kym.telm, oir.tailm slynge

Ikke overraskende står de verbale rødder *ned-, *reus-, *mer-,
*weg- *awêdh-, med udpræget fangsttøj som afkom, yderst
svagt i overleveringen; ja de røber sig egentlig kun gennem
forholdet mellem materiale og håndværk.
Svømmede fisken ikke ind i rusens fletværk, kunne den
tålmodige fisker håbe på at få den på krogen, *ank-. Roden er
ikke til at skelne fra *ank- bøje krumme, så antagelig er krogen
rettere at opfatte som den krummede, end som den spidse.
Denne opfattelse stemme også med teu.*krêk-, krôk krog
afleder sig fra *gerêg bøjet.
Hvor tæt de to tyd snor sig om hinanden fremgår af nor.ange
kim spids og oln.öll m. <*ankulos kim skud [=] skr.ankura- m.
kim skud, modstillet græ.agkulé f. slynge bånd [=] oln.öl f.
<*ankulâ bånd rem. Tydet bøjning tillige i nor.angbogi albue,
skr.anka- krumning og lit.anka slynge
Vi kan antagelig også indfange et iup: ord for agn; det drejer
sig om to afledninger til *guel- *guer- sluge. Græsk lægger ud
med græ.deletron agn <*gueltrom overfor oht.querdar agn
<*guertrom; begge former har sikkert været gængse eller
dialektiske iup: typer.
Slyngen eller snaren indfanges af ags.telma m. slynge
<*telmon, med lignende tyd i keltisk; endvidere i thrakisk, hvor
et par personnavne giver os et indblik i lasso-kunsten:
thr: diza-telmis gedefanger, thr: ebro-telmis bukkefanger

ags.sprindel fuglesnare <*sprindh
lit.spendulis spaltet stav sprindh
skr,vågurå fangstsnor <*wôgulâ
ags.wôcig slynge <*wôgikâ ∑∑

lit.narys slynge [s-løs form Ω 10]
lit.neriu sno, dreje
oht.snar[e] slynge snare
oht.snerhan sno indsnævre [k+]
oht.snarha slynge snare i slægt med
græ.narkê krampe <*[s]nrkâ
teu.*nerwa- snæver
dan.nôr <*nôraz indeslutning
lat.nervus sene <*neuros
græ.neuron sene
tok.snaura sene
ags.snêare slynge <*snourâ
Direkte til *snêu sno hat vi:
let.snaujis slynge og
oln.snûdr slynge <*snûtos
skr.snâvan bånd <*snêw

Fuglesnaren slår til i ags.sprindel ◊ lit.sprendulis spaltet stav,
lit.sprendžiu spænde spalte, jf. oln.sprund f. spalte <*sprndhRoden *weg- sno vikle binder en sløje tilbage til jægertidens
spæklamper med ags.weoce væge <*wegâ, mht.wiht væge
<*wegtis
*weg- flette sno i teu.*wekelôn. Endvidere et bånd mellem
ags.-wôcig snare slynge og skr.vâgurå fangstsnor net.
Samme tråd kan følges fra oht.snôr f. snor ◊ *[s]ner- sno vikle
til lit.neriu tråde en nål, lit.narys slynge. Endvidere got.snôrjô
kurv net. oln.snøri snor line tovværk <*snôrioMed [k+] udvidelse i st. oht.snerhan slynge knytte, fanger vi
ags.snearh, oht.snarha slynge og dan.snare.
Andre udvidelser som teu.*snerpan trække sammen,
teu.*snerkan viser os at *[s]ner- ældst har haft tydet trække sig
sammen, der også fremgår af teu.*nerwa-, narwa- i oln.nörr
smal snæver; fx i oln: njörva-sund Gibraltar, sve: sønv.
njærven og i dan.nôr,
nor.nôr smal havvig stræde < teu.*nôraz
lat.[s]nervus sene nerve <*neuros, tok.sñaura sene nerve
<*snouro, græ.[s]neurôn sene, ags.snéare slynge ◊ *snêu- sno
dreje i got.sniuwan sno dreje  ile. oln.snûa vende dreje

37

Kapitel 4

Fangerens og jægerens redskaber

oln.ljóstr lyster <*leustro
◊ *leus støde, stikke
nor.lystel harpun, <*lustelos, se
kym.llust spyd og
dan.lyster [måske en gammel dual]
<*leus- tero endvidere
dan.fleine <*ploinon to spyd
◊ *plein- spalte [gammel dual]
ags.flân spyd <*ploinos
oln.kolfr stump pil <*glbhus
◊ lat.globus klump
oln.sax <*sokso- kniv Ω 8
◊ *sek- skære ◊

lat.saxum sten ≈ teu.saks-

got.qeru < *gueru n. stav brod
måske gravestok

Visse typer af tandede ben- eller hornspidser blev i
jægerstenalderen, parvis fæstnet til et skaft, til enkle lystre;
senere i atlantikum udformet med én midterspids, mellem to
fangarmeoln.ljóstr lyster er antagelig ophavet til oln.ljósta støde stikke
og kym.llost spyd er måske benoddens efterkommer.
Hele denne pulje af jagt- og fangsttermer, der med sikkerhed
kan føres tilbage til en fuld iup: fase, rummer dog elementer,
som overskrider indoeuropæernes landbrugsfase. Ingenting er
åbenlyst, men det er næppe for dristigt at opfatte oIn.kolfr
stump pil, oht.reusa ruse, oln.ljóstr lyster oln.hjörr sværd 
harpun og oln.sax sværd kniv som navne, hvis aner ville
vække genklang i sydskandinaviens fangerkultur.
Se dan: stnv. gladsakse. Vi kan jævnføre tydet med eng: stnv.
glad-stone og slutte til samme tyd som i lat.saxum sten
flintesten; Gladsakse, så meget som den glatte sten.
*gueru n. stav brod dukker op i de vest.iup: særsprog, som vi
senere kommer tilbage til, som en fælles tyd-forskydning fra
gravestok  spyd

I almindelighed er der passende rum for betydningsændringer og alle sprog bærer i større eller mindre
grad spor af termernes flertydige brug. Som vi berørte i kapitel 4 afslører semantikken ved disse varder
omkring bondens gøremål imidlertid et ejendommeligt forhold. Hvor overleveringen viser os den nye
tekniske betydning, krænger det teutonske sprog ud med såvel det ændrede som det oprindelige tyd.
Det samme kan vi konstatere omkring de af jægerens artefakter, der knytter sig til følgende
verbalstrukturer *ned- knytte, *weg- vikle flette, *wedh- forbinde, *awêdh- binde, *reus- vikle, *merknytte flette, *plekj- flette sno, *sneu- sno dreje, *mezg- knytte, *wergjh- spænde. Hvordan er det
muligt, at de vandrende bondefolk, der netop satsede på de nye teknikker, bragte et væld af deres for
længst udlevede jægersysler med sig og videst til Norden, uden selv i noget videre omfang at gemme
dem i sprogets folder. Netop den situation, man ville forvente ved en indvandring hen over et
substratsprog, er ikke tilstede. De jægertermer, som de kunne have optaget fra deres naboer undervejs
mod mellem-europa, skovstrygerne, er der ingen spor af. Etymologisk skulle dette navnestof markere
sig, men ekkoet tier.
Flette-roden *mezg- knytte finder vi i lit.mezgú knytte net med afleding i dan.maske og lit.mazgas knude
<*mozgon og mozgos, ellers ukendt.

Oldnordisk, oln.beinn ben <*bhoinos, der savner medløbere, peger formodentlig tilbage på de talløse
knogler fra Mesoliticum, der er blevet spaltede og skrabet for den værsdifulde marv. Norsk, nor.bîna
gabe <*bhein- åbne ?
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Bagved ligger den åbne rod *bhei- bhoi- spalte knuse med [d+] i *bheid spalte og til den åbne rod har
vi dan.bild økse <*bei-tlom. Ben er da i stenalderen forstået som den spaltede knogle, hvorfra knoglen
er spadseret videre som ben som materiale, gåben.
oln.mergr marv <*mozghós med tilsvar i avs.mazga marv, osl.mozgu hjerne, skr.majjam marv ◊
*mozgho-. tok.maššunt er netop navnet på denne udskrabede marv.
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Om jægervåben
Misteltenen.

Hvem har ikke med undren lyttet til myten om Balder´s død. Den blinde Hød fik en pil af misteltenen lagt på
buestrengen; hvilken skade kunne dette leddelte og bøjelige skud afstedkomme. Loke besad imidlertid en
gammel og næsten glemt viden. På pilespidser fra mesolitisk tid er der fundet spor af gift fra denne vækst, der
ikke blev taget i ed. [oln.hö∂r <**ha∂ru- se dan.hotherus hos Saxo. åbenbart var han Balders fjende, ◊
j
skr.śatru- fjende <*k atrus]
Allerede Theofrast, 286 bc, kendte til spredningen af misteltenens frø ved hjælp af solsortens møg. Navnet
mistel-[ten] kommer fra teu.*mihstilaz ◊ *meigjh- lade vandet, se oht.mist gødning <*migjhtos og skr.mîdhamøg <**mihtas <*migjhtos. Hvis denne sammenhæng røber at Theofrast´s viden også var en del af
stenalderbondens indsigt, kunne navnet *migjhstelos godt høre hjemme i den indoeuropæiske ordbog.
Om Indra.

Vi har alle hørt om den iltre as med jættestriden som vigtigste anliggende. Hans hammer med tilnavnet mjölner
var udstyret med det lange kasts herligste egenskab, den kom af sig selv tilbage. Denne egenskab finder vi også
hos den indiske guds mageløse tordenkile. Indra er måske ikke identisk med Thor, men begge har facetter fra en
hedengangen himmelgud. Ligesom Thor er Indra en karsk folkekær jættebekæmper med rødt skæg. Den
hjemvendende hammer kaldes på sanskrit for:
skr.vajra- den vagtsomme <*wogjros;
egentlig er navnet en substantivering af adjektivet:
oln.vakr vagtsom djærv, o.dan.vakker djærv rask <*wogjros.
Fundene fra ertebølle-bopladsen ved Brabrand tæller blandt meget andet nogle eksemplarer af 6000 år gamle
boomeranger. Dette våben er ellers ikke kendt fra Europa og nærmeste opland. Måske har dette utrolige våben
hvirvlet sig vej fra jægertidens verden ind i en gammel indoeuropæisk gudemyte.
En pudsig overlevering fra nordisk mytologi om Thors hammer: den var for kort i skaftet - er antagelig et glimt
fra samme folkelige myte-pipeline.
Man kunne fristes til at spørge om ikke der skulle findes et spyd, der kommer svævende helt fra
jægeralderen. Her melder sig skr.śaru- kastespyd pil [=] oln.hjörr sværd <*kjerus. Roden *kjer- horn gør det
højst tænkeligt at vi her står overfor et harpunvåben fra jægerstenalderen. Harpunspidserne var ofte udskårne
af kronhjortetak og løsnedes fra skaftet ved et velrettet kast.
oln.hjörr sværd <*kjerus [=]
skr.śaru- kastespyd pil
tok.kare sværd
got.herus sværd <*kjerus
<* kjerus harpun ◊ *kjer- horn
jf. dan.horn <*kjrnom ◊ *kjer- horn
lat.cornu <*kjrnom

Harpun spids af kronhjorte-tak fra jysk jægerstenalder. Fra en langt
senere tid 3000 bc kendes tilsvarende fra den svenske grubekeramiske
tradition.

Lad os først forbløffes ved den overvældende mængde af arveord for spyd, som den teutonske sprogtradition
rummer. Sammen med arisk overgår fylden langt, hvad andre særsprog rummer.
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spydet:
*derwo *dorwo træ
oln.askr spyd, græ.oxyê spyd

græ.doru skaft spyd n ◊ *derwo træ, som oln.askr spyd ◊
asketræ, som græ.oxyê spyd asketræ <*oskjâ

kym.ber spyd [kel: *gu > b]
oir.biur spyd <*gueru ◊
oln.kyrr sværd <**kwerus

lat.veru spyd ◊ got.qeru n. stav brod <*gueru n. Ordet
findes som spydnavn i det øvrige vest-iup: område [ukendt i
græsk]

lat.hasta spyd
got.gazds brod <*ghasdhos

lat.hasta f. spyd ◊ got.gazds brod <*ghasdhos; i oir.gat
<*ghasdho vånd pilekvist

sve.*ahma > sve.åm halvgræs
-) fnsk.ahma halvgræs <*akjmâ
græ.akmê spids æg <*akjmâ
oln.eigin plantekim <* aikjinâ
sve.ägil kim <*aikjeloplt.îne nål <*ikjnâ
oln.hali <*kjolon hale spydspids
oln.spjörr spyd <*speru
oln.spjót spyd <*speudes
lat.télum jagtspyd <*tekjslomoln.darr kastespyd <*dhoros
skr.dårå æg ∑
ags.daro∂ let spyd
oht.tart spyd <*dhorut

græ.akôn lanse ◊ akj- skarp, jf. sve.ag avneknippe, en
plante med skarpe bladrande <*akjå, teu.*agin spydspids
*aikjsma- spid spyd i græ.aikh[s]mê spyd og lit.iesmas spid,
spyd, pry.aysmis spid; [*s] forudsættes af den græske form,
den baltiske kan være et *aikjmos
oir.cail spyd *kjel- stikke; skr.śala- skaft, græ.kelon skaft
lat.sparus jagtspyd oln.spjör n., ags.speru n. spyd
oln.spjót n. spyd <*speudes ◊ græ.speudo drive på
ags.deox jagtspyd <*tekjsos, lat.têlom spyd <*tekislom.
Begge formmer til *tekjs- takstræ, lat.taks takstræ <<*tekjs
oln.darr kastespyd <*dhoros skr.dhårå æg skær ◊ *dhê
sætte.

spydet:
oln.geirr spyd <*gjhaisos
skr.hêsa- kastespyd <*gjhaisos
lgb.gîsil pileskaft [aflyd *î <*âi]

Da tidens tand delvis har opløst skellet mellem pil og spyd,
rummer navnet måske en term for tværpilen af flint,

skr.hêti- spyd <*gjhaitis ∑
lgb.gaida spyd <*gjhaita
ags. gâd f. <*gjhaitâ brod spids

oln.geirr m spyd, skr.hésa- kastespyd, oir.gae spyd
<*gjhaisos, se græ.khaisos stav <*gjhaisos
◊ *gjhâi- drive på. teu.*gaisom spyd lånt til gallo-latinsk:
gaesom spyd.

teu.*gailaz spyd

Til samme rod, skr.heti- spyd, lgb.gaida spyd, ags.gåd f
brod, og med aflyd i got: psnv. gi∂e-sendus spyd-kaster

teu.*gainaz spyd
avs.zaéna- våben <*gjhaina- ∑

Ligeledes i psnv. teu.*gailaz spyd i ags: gål-frid spyd-fred,
oht: geil-muot spyd-mod

lat.pîlum kastespyd etymologi ?
lit.kasulas jægerspyd
dan.hassel <*kosulos

Endvidere i psnv. teu.*gainaz spyd i got: gain-wald, lgb:
gain-fred, ags: gæn-burg etc, alle til avs.zaéna- våben
avs.zaéna- våben <*gjhaina*kosulos hassel. Fragment af navnet på hasseltræet i litauisk.
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pilen:
græ.i[s]os pil, skr.isu pil ◊
skr.êsati slynge drive <*eisoln.eisa styrte frem <*oiséjo
oln.îsungr *eis-nkos hovedklæde
noget omslynget
teu.*∂istila tidsel <*tigteu.*staikâ spid <*stoigâ
*[s]tig- [s]toig- spids i græ.stigma
spids

Eufrat <*eu-prtii de gode vad
Tigris ◊ avs.tigri- pil

oln.akka pil ◊ skr.anga- led
skr.anguli finger
mht.wîfen [=] skr.vêpati svinge
ags.wifel, ags.wifer pil spyd
skr.vipâtha pil
med simplere form i
skr.vipi-, pru.wipis vånd kvist
nor.veiv f. svingel <*woipâ
nor.kolv stor pil

Af pile kender vi græ.î[sw]os [=] skr.isu pil ◊ skr.êsati
slynge drive frem, en forbindelse der tillige afspejles i
oln.∂ura f. pil ◊ oln.∂yrja hvirvle suse afsted i skr.turahurtig
skr.bunda pil, dan.put stik spid pil
avs.tigri pil og got.stiks stik, punkt, got.stikls brod
<*[s]tigelos; oln.steikja stege, egentlig at sætte på spid,
forudsætter et *stoigos spid ◊ *[s]teig- stikke
Det oldpersiske pilenavn, avs. tigri- pil fortæller en
spændende historie om indoeuropæernes indbrud over et
gammelt sumerisk område. De to store floder Eufrat og Tigris
der gennemstrømmer Mesopotamien tolkes som floden med
gode vad ◊ *prtus vadested og Tigris som den hurtige flod
med strøm som en pil og disse opkald stemmer fint med de
ældre sumeriske navne: Urudo og Isiglat kobberfloden og den
hurtige
oln.akka pil <*angôn, oht.enka knogle benpibe, mht.anke
fodled oht.anchal ankel <*angelos
Den hvirvlende sitrende pil flyver fra verbet *weip- sitre
svinge ags.wifel, ags.wifer pil spyd, skr.vipåtha pil, med
simplere form i skr.vipi-, pru.wipis vånd, pilekvist og
nor.veiv svingel. Verbet har en sideform i got.wîpan
<*weibo svinge, vibrere, med
r-indskud i lat.vibrâre sitre vibrere
o.dan.kolv, oln.kolfr stump pil *glbhos. Sættes navnet i
forbindelse med lat.globus kugle klump ledes vi til
udformningen af den type pile med stump spids, der i
jægerstenalderen blev anvendt mod mindre byttedyr og
hovedsageligt for at skåne dyrets skind. Vi har fra den tid
gode eksempler på det design.
osl.strêla pil [=] oht.strâla f. pil [jf. nor.strål n. lille fiskestime <*strêles]
.

elmetræs-bue og tværpil
u

teu.arhwaz pil <*ark os
oir.diub-arcu pil
der foudsætter oir.arcu pil <*arkuos
oln.ör pil <*arkuâ
oht.arf spydspids
◊ teu.*arhwâ fyr ?
skr.arka- træart <*arkuos

Vi har en interessant veksel mellem lat.arcus bue og oln.örr
pil, ags.earh pil <*arkuâ. Her melder sig spørgsmålet, om det
er den latinske bue eller den nordiske pil, der har
førstefødsretten. Nu er det sådan at fund af danske pile fra
mesolitisk tid røber materialet fyrretræ og da det trænavn der
er nedlagt i oht.arfa ædelgran <*arkuâ er skudt forbi, fordi
teutonerne i oldtiden ikke har haft kendskab til ædelgranen
med udbredelse over Alperne og Karpaterne, kunne oht.arfa
<*arkuâ i en ældre tid have været navn på netop fyrretræet. At
opkaldet tager sigte på pilen formet af udkløvet fyrretræ
vidner desuden den keltiske overlevering om: oir.diub-arca
pil forstået som den kløftede kærvede pil ◊ teu.*deupaz dyb
<*dheubos.
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lit.tempiu spænde <*temp- spænde
oln.dömb f. buestreng <*tompå
lit.tìmpa sene <*tmpâ
lit.temptiva bue
oln.almr bue elm <*olmos elm
oln.askr bue ask <*oskos ask
oln.yr bue taks <*eiwos taks
Liste over den iup: rod *tenudspænde med [gh+ g+ k+ s+ p+ t+]
navn

A B S G L K T

ten

x x x x x x x strække

tengh

x x

teng x x x
tenk x x
tens
temp
tent

x x
x x

tyd

x tung
x

x trække

Buen

s Buestrengen vibrerer i oln.∂ömb f. <*tompâ ◊ lit.tempiu spænde,
lit.tìmpa <*tmpâ sene, bal: )( sla. temptiva bue
Verbet *temp- udspænde, hvortil også lat.tempus tid det
udspændte hører, knytter sig til en stor familie med roden *tenspænde [her med en tilpasning hvor n / p > mp].
De fleste buenavne er egne for særsprogene og knytter sig til
ideen om buen som den bøjede form, men der findes nogle
spændende navne der retter sig mod de træer der har lagt
materiale til. Her vil vi blot se på oln.almr elm bue, idet
*olmos småbladet elm giver os et yderst smukt eksempel på
arkæologisk konvergens. Fund af elmetræsbuer fra dansk
neoliticum og endnu ældre tid belyses af det oldnordiske ord:
oln.almr, der sigter mod både elm og bue. Fagfolks erkendelse
af at småbladet elm har det sejeste ved afspejles ganske godt af
oln.almr bue og ikke *wîgj- skovelm.
Denne rod møder vi i oln.∂enja strække| <*tonéj-. Samme rod i
oln.∂inurr buemidtee <*tenuros, altenativt tenwaros, der
antyder et nærmere slægtskab med avs.∂anvare bue.

x x samles
x stramme
x spænde
x svulme

Vi får senere lejlighed til at stifte bekendtskab med nogle
buenavne, der knytter sig direkte til den træflora, der har
leveret materialet; en kobling der samtidig viser os med hvilken
indsigt disse træarter var valgt.
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Om dysser

I Thy kalder man stengravene for o.dan.kove identisk med oln.kofi lille hus rønne <*gupon. Til samme rod
finder vi græ.gupâ jordhule kammer, osl.župa grav <*gupo-, skr.gupta- skjult, avs.gufra dyb hemmelig
[avs: f <*p]. Et oprindeligt navn på de nordiske dysser ?
Om Thybjerg

Stod man i stenalderen med ryggen til Farnæs skov, der dengang strakte sig langs med kysten og dybt i Falsters
sletteland, kunne man nyde udsigten over Sortsø-gab til øerne i strædet. Skulle bonden videre til Sjælland gik
turen enten til Bogø, hvor han fulgte vadet over til Farø, eller fluks via Farø til Stensby skov på sjællandssiden.
Endnu vidner navnet og talrige dysser om den urgamle alfarvej, der nordpå og vest om de vide vådområder
omkring Holmegårds mose, kan følges helt til Tybjærg. Lader man dysserne være milepæle i det sydsjællandske
landskab, synes tre andre veje at føre frem mod højdedraget, En tæt bestrøet rute fra søområdet ved TystrupBavelse, en sydgående bræmme fra Ringsted trakterne og en vestgående pulje fra Haslev. Stedet: Tybjærg <
o.dan: thythæ-bjærgh folkebjerget ◊ *teutå folk og *bhergjhes bakke banke, menes at have været et gammelt
herredsting. Kunne banken allerede i dyssetid have været et samlingssted for folk fra sydsjælland og dermed
båret et siden fastholdt indoeuropæisk navn fra slutningen af det 4. årtusinde bc.

Materialet i de asiatiske og anatolske teorier mangler som omtalt homogenitet, kontinuitet og
konvergens og frem for alt savnes en markant arkæologisk profil af en jægertilværelse, der kunne have
optaget neoliticums udfordringer og omvæltninger. Næppe andre steder end i de gammel-danske
landskaber forefindes en geografisk veldefineret arkæologisk kreds, der med hensyn til
kulturforventningen kan testes på basis af analysen af den indoeuropæiske tekstmasse. Bortset fra
Norden er det i det hele vanskeligt i Eurasien at udpege et geografisk område, der blot med nogen
vished kan indramme folk, kultur og sprog indenfor en stenalderhorisont. Som denne mangel er Asiens
og Anatoliens svaghed, er muligheden for testning sydskandinaviens styrke.
Arkæologiens danmarksbillede står helt anderledes klart. Her hvirvler tværpilen fra mesolitisk tid ind i
agerbrugets første faser, tværs over dysse- og jættestuetid og mister først farten fra enkeltgravsfolkets
bue. Flintøksen fra dyssetid, den tyndnakkede skovøkse viser med flintspåner tilbage til jægerens
kerneøkse med to og tresidede mellemformer i sporet. Med bløde overgange forvandles skovøksen til
jættestuens tyknakke og de enkle dysser ændrer sig trinvis til jættestuer mod slutningen af det 4.
årtusinde. Ændringerne er tillige parallelle, idet skovøksen findes i dysser og den tyknakkede type
hentes op fra jættestuernes stenkamre
Jægerens dragt med mønstrede påsyninger af jagtdyrenes tænder afløses stilfærdigt af ind-syninger
med ravperler på bondens kofte. Som halssmykke og bælteprydelse nyder ravet: *gjhlêsom tillige
tidens gunst gennem hele stenalderen. Ravet slår smut gennem tiderne og selv i de ældste
stridsøksegrave hører det hjemme som fast inventar i form af ringformede bæltespænder og smykker.
*monâ hals, oln.mön hals man
skr.manyâ nakke <*monjâ
oir.muin <**moni- hals

oln.men <**manja <*monjo halssmykke,
skr.mani- perlesnor, lat.monile halsbånd
osl.monisto halskæde, oir.muince halskæde

Egekiste-gravene fra vores ældre bronzealder letter på låget i den senere del af enkeltgravsfolkets
epoke og den udsøgte teknik i bearbejdningen af flint og bjergart løber som en rød tråd gennem vores
stenalder frem til de spæde forsøg med bronzen.
Denne udtalte kontinuitet og homogenitet i den sydskandinaviske forhistorie gør det derfor
meningsfuldt at ræssonere over komplekset af indvandring, kultur og datering i nordeuropæisk
sammenhæng. Vi kan undersøge om tragtbægerkulturen rummer de materielle forudsætninger for en
identifikation med den indoeuropæiske folkeflok; havde slæden fået hjul, byggede de lerklinede huse,
fandtes der redskaber til kløvning, var båden i vandet, kendte de kobber og var hesten endnu en
vildsom art. Det er klart at tragtbægerkulturen med dens distinkte træk og i vidt omfang gennemlyste
homogene fundgrupper er yderst følsom overfor eventuelle afvigelser i forhold til en lingvistisk
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lancering. Var arden først blevet introduceret i snorekeramikens slutfase [ 2400 bc.], havde geden
været fraværende i jordfund helt frem til bronzealderen, måtte Norden alene af disse grunde stryges af
hjemstavnskortet
I de senere år er bondekulturens opmarch i de gammeldanske landskaber kommet under lup. Var det
jægeren, der blev agerbruger tvunget af ændrede økologiske forhold, eller søgte bønder fra mellemeuropas løssjorde at give sig i kast med den kimbriske halvøs løvskove og tunge morænejorde.
Undersøgelser har fx afsløret en lokal sammenhæng mellem mesolitiske fangerkulturs kystnære
bopladser og de ældste spor af bøndernes mere udviklede redskabstyper. Blandt andet viser
stratigrafiske arkæologiske kort fra Angel i Sydslesvig [Herbert Jankuhn], at bondestenalderens
vækstpunkter trækker tydelige linier tilbage til ertebølle-kulturens mere kystnære bosteder med hensyn
til fund og lignende. Som et indspark i diskussionen har den svenske arkæolog Birgitta Hulthén
markeret sig med en keramisk vinkel. Hun har påvist, at der er en nøje overensstemmelse i lertøjets
mineralske struktur tværs over brudfasen mellem jæger og jordbruger, mesoliticum / neoliticum.
[Göran Burenhult: Länkar Till Vår Forntid]
Yngste del af ældre stenalder i Angel

Yngre stenalder Angel

i
Sidst i halvfemserne kastede en amerikansk arkæolog, Michael Stafford, sig over det danske
flinthåndværk i en afhandling om overgangsfasen mellem jæger- og bondekultur [4000 bc]; et meget
ømtåleligt område for bogens sigte. Den sydskandinaviske hypotese ville først stå sin prøve ved en
kulturel kontinuitet tværs over skellet jæger / bonde
Afvisningen af samme har været dansk arkæologis foretrukne antagelse i mere end hundrede år.
Michael Stafford påviser det modsatte. Huggeteknikken har over hele landet været så sammenfaldende
i begge kulturer, at det kan udelukkes at de gamle flintsmede er blevet fortrængt af bønder sydfra.
Et enestående vidnesbyrd om kontinuitet fra stenalder til vikingetid, omtaler W Dreyer i sit værk Danmarks folk -. Stedet er Bornholm. Amtmand Vedel har her afdækket grave, der nærmest i rækker,
gravafsnit efter gravafsnit afløser hinanden på langs af hele vores forhistorie frem i romersk jernalder.
Holder den arkæologiske og sproglige sigte ord, kan vi tænke tilbage på dyssetiden som en periode,
hvor det indoeuropæiske sprog bliver sit eget skyggebillede; differentieringen bagud i tiden
forstummer, sammenligningens kode indenfor kridtcirklen er borte og uden afvigende fonologiske
ekko fra andre sprog, kan vi ikke kaste lys over en endnu ældre sprogtid.
Om kraveflaskernes optræden udenfor det snævert danske område siger J Brøndsted:
- men i ingen af disse egne optræder den i en sådan skikkelse, at man med rimelighed deraf kan aflede

den danske form. Denne gør, hvor den er bedst, et friskt og oprindeligt indtryk, som var den her for første
gang skabt i ler.

J Brøndsted´s udsagn styrkes yderligere, når man tager i betragtning, at han var radikal i sit
arkæologiske syn i den forstand, at han i nær sagt alle nordiske kulturtræk så overførsel af fremmede
forhold og emner.
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Antagelig har vi at gøre med en læderflaske omsat i ler; kraven skulle være konturen af den surrede
snøvs omkring en træprop. Som det er forventeligt med en sammensynkning af en læderflaske har vi
som type også den vedstillede kraveflaske. Det er i det hele taget meget udtalt, at vores keramik såvel i
form som i dekoration kan ses i lyset af ældre kar og beholdere af flettede materialer. Jvfr.
dan.flaske < teu.*flahskan flaske <*plokj skon ◊ *plekj- flette, med aflyd *plokj- i flaskens navn.

Tragtbæger

Kraveflaske

Lerskål med klare træk
fra en ældre flettet skål
Dysseflaske

Jættestuekultur og megalitgrave.

Vi nævnte tidligere, at flinten hos båndkeramikerne i det store og hele ikke fandt anvendelse i
økseproduktionen; overordentlig talende er en fundrig boplads ved Butmir i Bosnien; her blev optaget
et meget stort antal økser og mejsler, men ikke et eneste huggende værktøj var forarbejdet af flint,
skønt samme materiale var fundet brugbart til en række andre artefakter
Anderledes i vest- og nordeuropa; her havde ben, horn og flint siden tidernes morgen været de kendte
og foretrukne emner. Jægerne i disse områder var også blevet indhentet af den neolitiske bølge, men
uden at blive slået omkuld. Intet mønsterbrug rejste sig i deres floddale og skovlysninger; forsigtigt
stak jægeren fingeren i melet og tog bestik af det tamme kvæg og da tiden var moden, blev de gamle
jagtvaner lagt om og sædvanen sat i stedet. Akkulturationen var en blød proces; overalt selvstændige
tilpasninger til de nye præmisser byggende på gamle traditioner. Den nye livsform indlejredes i
naturfolkets rytme som en bagage, der med tiden blev så tung at jægerne blev bofaste. Ud af hin
situation opstod behovet for andre redskaber, større krukker og varige boformer.
På ingen måde kan man sige, at nordens tragtbægerkultur blot overtog agerbruget; forholdet var langt
mere komplekst. Som det vil fremgå blev indslusningen af brødkornet og husdyret begyndelsen til en
proces, der gav det nordiske bondeliv helt andre konturer end tilværelsen hos deres mellemeuropæiske
fæller. Et af de meget synlige træk ved kulturdivergensen steg gradvist frem af jordfæstet og
forfædredyrkelsen; megalitgravene der kranser Europa fra Portugal over Bretagne til Holland og
videre til Skandinavien, skiller sig som kystkulturer i høj grad ud fra den båndkeramiske centraleuropæiske stenalder.

Dansk unddysse med kort gang

Dansk jættestue med to kamre
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Det var længe en gåde, hvorfor disse vældige gravmonumenter kun optræder i tilknytning til
kystområder og deres forlængede arme, bredderne langs de store floder, uden at have afsløret sine
fordums fodspor i central-europa, eller - såfremt kilden skulle søges på andet hold – i det mindste have
affødt virkninger dybt i kontinentets hjerte.
Tager man hensyn til, at C J Thomsen's inddeling af forhistorien i en sten-, bronze- og jernalder endnu
ikke havde afsat varige frugter i det europæiske studium af oldtidens levn, at den relative kronologi og
datering var højst usikker og kendskabet i det hele til den neolitiske revolutions dønninger i Europa var
i sin vorden, forstår man det spillerum for ukritiske og fantastiske hypoteser, som hullerne i datidens
viden åbnede for. Andre træk ved datidens opfattelse var derimod mere fatale og de forblev levende i
den arkæologiske diskurs langt frem i det tyvende århundrede.
1
2

Den manglende tro på at kulturinnovationer kan have udgangspunkt i mindre randområder.
Den ukritiske antagelse om import af ideer og folk som ophav til selv de spageste ændringer i
kulturbilledet; ofte uden nærmere angivelse af et bækken for dette islæt.

Som eksempel kan anføres bestemmelse af såvel alder som oprindelse til jættestuerne i Norden.
Sophus Müller: Urgeschichte Europas 1905.

- denne sammenhæng mellem megalitgrave i Norden og stengrave i syden [Grækenland], beviser klart at
de nordiske jættestuer på ingen måde kan være ældre end fra midten af det 2. årt. bc, idet deres forbillede
kuppelgravene i Grækenland må være opført i dette tidsrum -.

Det var altså ikke sa meget utrygheden ved at gribe til en ældre datering, men den forkerte
referenceramme, der førte S Müller til en gal tidsangivelse for nordens stengrave.
En fælles brist ved Müller's og andres anskuelser er manglen på spor langs de ruter kulturen skulle
have vandret. Stort set forsvinder megalitgravene mod øst i Pommern, og når Weichsel dukker op i
horisonten, har megalitkulturen rejst sine yderste varder. Det tilsvarende forhold for mellem- og
central-europa forstyrrede dog ikke Müller's cirkler. Kulturens veje havde slået nogle kraftige sving
over sydfrankrigs kuppelgrave og langs med den vesteuropæiske tradition var skikken endeligt
kommet til Norden.
Øerne i havet på begge sider af Jyllands rod vidner om omfanget og den geografiske udbredelse, som
dyssekulturen havde i de gammeldanske landskaber. Gravene kendes fra Sild, Föhr og Amrum og der er en
stor gruppe i Ditmarsken med udløbere til Vadehavet. Fra Fehmarn kendes en langdysse med en længde på
100 meter og på Ærø løber de registrerede stengrave i antal op imod 160. Selv små øer som Lyø, Illumø og
Siø rummer yngre stenalders dysser. Et indblik i hvor tæt dysserne kan trænges giver forholdene på
Sjælland, hvor man i forrige århundrede kunne optælle 3500 dysser. Her bidrog Ars- og Ølstykke herreder
tilsammen med 330 kvadratkilometer og 380 dysser. På Hjadstrup mark ved Bogense fandtes tidligere 10
dysser og jættestuer på samme mark. Ifølge en præsteindberetning fra 1809 skulle der have været omkring
100 dysser i det sydligste langelandske sogn og Gråsten nor på Ærø har lagt jord til 15 dysser og jættestuer
på 1 kvadratkilometer. Den lille ø Lyø har haft mindst femten af slagsen. Et måske dristigt overslag over det
samlede tal på danske megalitgrave - omkring 25000 - bygger på tætte undersøgelse af udvalgte bosætninger.
Fx har udgravninger ved og omkring det store Starup kompleks på Fyn, der matcher en række delvis
tilsvarende anlæg fordelt over hele Danmark, løftet en spændende iagttagelse i forhold til gravene i det
nærmest omgivende landskab. Hidtil havde kun 4 stengrave været kendt i og med tilknytning til området.
Den undersøgelse, der blev iværksat på grundlag af behovet for en afdækning af anlæggets forhold til
omgivelserne, afdækkede ikke mindre end 120 dysser og jættestuer indenfor 12 kvadratkilometer. I samme
område fandtes endvidere grave fra enkeltgravskulturen. På en lang række lokaliteter optræder stengravene i
meget kystnære strøg. Fx strækker store puljer sig både nord og syd for Kollindsund på Djursland godt
opblandet med talrige steder og dynger fra ertebølletiden.
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Hvor den simple stendysse kan følges ned i Holsten, Mecklenburg og Oldenburg forsvinder sporet af
den tydelige jættestue i Sydslesvig; den sydligste egentlige jættestue findes ved Slien [Worsaae].
Længere mod syd møder vi afarter af stenkamre, især samlet i klynger langs de store floder: Ems,
Weser, Elben og Oder. Sætter man over Elbens gamle vadested ved Altenburg, føres vi op langs floden
Ilmenau til stengrave ved Lüneburg og Ülzen. Langs den sydvestlige rand af Lüneburg hede ebber
gravene ud og kun sporadisk fortsætter kæmpegravene langs floden Aller, en biflod til Weser. Oppe
langs Weser i nærheden af Kassel kendes den sydligste stengrav; her er fundet en kraveflaske og på
indersiden er der en ristning af et okseforspand.
Mod vest kendes store grupper på begge sider af Emsen, i det vestlige Hannover og i den hollandske
provins Drenthe, men traditionen dør ud inden floderne Yssel og Lippe overskrides.
Øst for Jyllands rod strækker gravformen sig gennem Mecklenburg til Rÿgen og Forpommeren og
sydpå gennem Uckermark til Berlin. Længere østpå i Posen og ved Weichsel optræder en isoleret
gruppe af stengrave, men som de Hollandske i provinsen Drenthe kan de kun opfattes som lavlandets
yderste forposter.
Allerede i Holsten afløses jættestuen af en gravform med kort gang og denne udgave kan følges
gennem det nordlige Hannover til Holland, hvor den udgør en betragtelig del af stengravene fra
Drenthe. Mod øst i Mecklenburg kendes kun ganske få og længere mod øst forsvinder den helt.
Den klassiske langdysse med flere små kamre forekommer kun spredt i Holsten og uden for landskabet
anes den lige i Mecklenburg og det nordøstlige Hannover. Hovedparten har kun et kammer forskudt
mod den ene ende af den aflange stenkantning. Det er denne type, der danner grundlag for
Nordtysklands såkaldte hünenbetten. Omkransningen med sten bliver bevaret, men i vest vokser
kammeret til en størrelse, der næsten udfylder stengærdet. Mod øst i Mecklenburg og på Rügen ændres
antallet af dæksten kun lidt, hvorimod stenkantningen antager en mere trapezagtig form.
Slutstenen på denne udvikling repræsenteres af gravfeltet, de Cujaviske grave i det østlige Posen.
På Rügen indeholder disse hünenbetten yngre ø-dansk jættestuekeramik; det drejer sig om udekorerede
kar i lindø- og valbystil 2900 bc. Som det fremgår kan denne differentiering og gruppering i det
nordtyske lavland kun forstås i lyset af en nordfra kommende kulturflux, et resultat som arkæologien
da også bekræfter.
Den tyske arkæolog E. Sprockhoff giver følgende sammenfattende kommentar:
- åbenbart finder alle tyske stengravstyper deres forbilleder i de vestlige østersøegne

Dette stemmer godt med, at kulturspredningen i denne periode er af *jysk: og [ø]*dansk: observans.
Fx er antallet af stengrave i Skåne relativt beskedent, kraveflasken er stort set ukendt, til dels fordi
dysserne her er afgørende yngre. Af samme grund er antallet af spidsnakkede økse væsentlig større.
Først med enkeltgravskulturens levn spores en stærkere sammenhæng mellem *svensk: og fundene i
Vestpreussen, Polen og videre østpå.
Et fundkort udpeger altså ikke et bredt nordeuropæisk bælte som oprindelsesfelt for nært beslægtede
megalitkulturer, der har sendt udløbere mod de gammel-danske landskaber, men derimod en meget
kystnær bebyggelse, der langs vandvejene har sendt sine herolder dybere ind i Tyskland.
Denne nære sammenhæng demonstreres da også af gravgodset. Selvom gravene ofte er nedbrudte og
forstyrrede og sjældent indeholder klare sluttede fund, viser det sparsomme inventar en tydelig
forankring i jættestuetidens artefakter. Det drejer sig om tyknakkede flintøkser og i samme materiale
økser med tyndt blad, mejsler og tværpile; endvidere bjergartsøkser med skafthul, ravperler og ikke
mindst en lervare med tydelige aner i nordisk megalitkeramik, med ledetyper som tragtbægre,
dysseflasker og de let genkendelige kraveflasker, formtyper der ikke finder beslægtede mager inden
for mellem-europas båndkeramiske kultur.
Gustav Schwantes skriver i sit store værk om Slesvig-Holstens forhistorie:

- den kimbriske halvø, de danske øer og det sydlige Skandinavien omfatter hjemstedet for et
kulturkompleks, som under den yngre stenalder, så vidt vi kan slutte fra de arkæologiske levn, har besiddet
en bemærkelsesværdig kraft og originalitet. Den nordiske stenalderkultur hører til sin tids højest udviklede
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i Europa. Det kan af samme grund ikke undre, at denne kraftfulde folkestok også markerer sig i
omfattende udvandringer der berører betragtelige dele af mellem- og østeuropa -

og han fortsætter:

- et gennem årtier nøje studium af de arkæologiske fundkategorier fra mellemeuropa og dele af
Centraleuropa har givet os indsigt i den tidsmæssige sammenhæng mellem nord og syd. Igen og igen kan
vi iagttage at de ældste udviklingstrin for gravtyper og redskaber etc. befinder sig i den nordiske
megalittraditions kerneområde; herfra trængte ideerne og teknikkerne sydpå under en kulturel
metamorfose, hvorved særpræg og funktionalitet relativt hurtigt gik tabt og levnede en række
reproduktioner af klare nordiske artefakter.

Ud fra udstyrets art, især det keramiske materiale fremgår det, at de første fremstød fandt sted i en periode, da
man i Nordtyskland endnu gjorde brug af den ejendommelige kraveflaske. Mens man i de nordiske hjemlande
ikke længere fandt anvendelse for den lille flaske, fortsatte brugen i de koloniserede landskaber en lang tid
fremover. Sammen med keramikken vandrede også de hjemlige flintøkser og de delikate stenhamre. Billedet
ligner til forveksling det vi kender fra nyere tid, hvor udvandrere fastholder traditioner langt ud over den epoke
der er klangbund for i hjemlandet. Stenkister fra østgalizien og Bokuvina indeholder ofte en til flere tyknakkede
flintøkser sammen med dyssekeramik som kraveflaske, dysseflaske og flade ravperler.

Denne gunst til nordens stenalder kunne lyde som de første optakter til fortællingen om
indoeuropæernes nordiske herkomst. Gustav Schwantes opfattede imidlertid ikke de snorekeramiske
folk som rundet af megalitbyggerne. Helt i spand med sin samtid anså han enkeltgravsfolket for
fremmede, nyankomne, der på krigerisk vis var brudt ind i det nordtyske lavland, hvor de havde gjort
op med jættestuefolket. Det er klart at denne indlagte diskontinuitet i Schwantes opfattelse kun
uddyber hans besindige overvejelse omkring tragtbæger-kulturens materielle formåen og identitet.
Teorien om stridsøksefolkets indtrængen havde nemlig været bedre hjulpen, om fund fra
megalitkulturen havde tegnet en mere diffus og inhomogen kontur af den nordiske stenalderbondes
verden.
Fra Marne området skaber et snævert bælte øst om Belgien forbindelse til nord-europas megalitgrave. Er det
en navlestreng ? Gennem hele oldtiden forblev nordboen tro mod den levende naturs materialer, træ, vidjer,
bark, huder, ler og sten ved udformningen af deres sted og virke. De store sten hvilede trygt i morænejorden
indtil de døde krævede mere varige boliger. Et halvt årtusinde inde i bondestenalderen rejses de første
simple dyssegrave. Istidens vandreblokke blev gravet fri, kantstillet og dækket med en overligger. De første
typer var enkle firesidede kamre, formentlig tiltænkt stammehøvdingen; senere grave med rummeligere
polygonale former antyder jordfæste for flere af høvdingens nærmeste. Forekomsten af en kort gang frem til
en åbning i dyssens ene hjørne viser udviklingstræk, der peger frem mod jættestuetidens helt jorddækkede
gravform  3100 bc. Allerede i 1870´erne indså svenskeren O. Montelius, at de danske rund- og langdysser,
der i løbet af forbløffende kort tid havde vundet indpas overalt hvor de eratiske blokke havde været for
hånden, kunne sammenstilles i særlige serier med konvergenspunkt i de enkle jættestuer med ovalt kammer
og tværgående gang. Sært nok forhindrede denne indsigt ikke Montelius i at fæstne lid til den gængse
opfattelse af hele dysseideens vestlige udspring. I Holland og det nordvestlige tyskland, altså langs den vej
som traditionen skulle have nået Norden, findes gangbygningen kun i dens fulde form. Egentlig fører en
fastholdelse ved ideen om indflydelse fra sydvest til opgivelse af Montelius' serier. Endnu i 1930´erne
kunne man lytte til forskere, der beklagede at dyssen ikke var yngre end jættestuen, det ville gøre det
så meget nemmere, at forstå de tyske fundrækker.
Nu har det længe været kendt, at gravgodset i henholdsvis dysser og jættestuer giver os kriterier i hænde, der
udelukker en omstilling af typernes tidsforhold, så i det omfang vi søger en forbindelse med stengravene i
Oldenburg og provinsen Drenthe i Holland, vest for Emsens munding, er det rimeligt at se en påvirkning
udgående fra Holsten. Denne opfattelse støttes yderligere af gravgodset i de ældste grave. Fx finder vi i
Holland kraveflasker og tyndnakkede flintøkser, men da disse former i danske fund falder ud inden
jættestuetid, ligger det lige for at betragte de hollandske stengrave som sekundære aflæggere af det
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sønderjyske kompleks. Hvor stendyssen kan følges ned i Holsten og Mecklenburg, forsvinder sporet af den
tydelige jættestue i Sydslesvig. Dette ophavsforhold belyses yderligere gennem forekomsten af en særlig
keramisk type, walternienburg, efter en lokalitet syd for Magdeburg. Fund af tværpile tyknakkede flintøkser,
dobbeltæggede stridsøkser og rav placerer så afgjort keramikken inden for en megalitisk tradition. Det er
imidlertid kun undtagelsesvist dette gravindhold hentes fra stengrave, kister og gangbygninger, men går vi
til Nordvesttyskland optræder samme keramik og just de ældste typer i et rent megalitisk miljø.
Med ret stor sikkerhed kan vi antage, at den danske dysse og dens afløser, jættestuen, har fuldbyrdet et
hjemligt udviklingsforløb, der har givet ekko dels mod øst i skåne og kystlenene, dels i de nære kystområder
mod syd. Skulle vi i dag finde de mere end tyve tusinde dysser rejst i det åbne land, ville ingen være i tvivl
om den langvarige kontinuitet og dybe sammenhæng fra Holsten til Dalsland, som den tradition var udtryk
for.
Herhjemme har nyere dateringer godtgjort, at det kronologiske forhold mellem kulturens første faser var
anderledes end hidtil antaget. De forskellige grupper, som ved små særtræk lod sig skelne fra hinanden, viste sig at
være samtidige. Det kunne være fraværet af kraveflasken eller ukendskab til tamsvinet; ogsa fordelingen mellem
øksetyper og graden af keramikkens dekoration og type satte skel og tegnede et billede af små omvandrende
stammer med umage tilknytning til jagt, agerbrug og kvæghold. En boplads ved Roholte i det sydlige Stevns
opviser tamoksen i rent ertebøllemiljø og i langødyngen ved Hindsholm på Fyn spores okse og svin ikke kun i de
allerøverste lag. Den tidlige A-fase, der kendes fra Sjælland og Skåne bringer skiveøkser og slebne tyndnakkede
økser frem i samme fundlag og på en del stationer føjes den tosidede spidsnakkede øksetype til. Fra Langeland,
Lohals har vi neolitiske grave nedlagte i en køkkenmødding med let stenramme, flintøkser og kraveflaske.
Fra Præstø amt har vi et fund med skive- og kerneøkser, spidsøkse, tyndnakkede økser, tværpile, tragtbægre
og kraveflasker, knogler af tamdyr, okse, får, svin, men sammen med skår af ertebøllekar. I det omfang det
drejer som et hybrid-fund, kan man godt undre sig over at de nyankomne mænger sig i stedet for at stifte
deres egne kulturelle kvadranter.
Jordfæstet i agerbrugets første tid stod ikke i stengravens tegn; spredte men uomtvistelige antydninger af
aflange stenomsatte jordgrave kendt bl.a. fra Bygholm ved Horsens, sikrer dog dysserne monomentale aner
tilbage i jordbrugets første dage. Den præ-megalitiske grav, hvis kileformede grundplan afslørede spor af
ceremonier på selve tomten umiddelbart inden højopkastningen, rummede keramik fra de ældste
jordbrugstider i landet. Kontinuiteten viser sig i den snævre slægtsbegravelse og i de indgående trækister, som
i nord- og midtjylland finder en fortsættelse i enkle jordgrave, samtidige og fundmæssigt identiske med
dysserne. En adel - om end ikke en slægt af jorddrotter - kan således fornemmes tværs over dyssetid og langt
ned i jættestuernes epoke.
Ud af stenalderens grave og hustomter fremdrages især to slags artefakter, lervaren og det tilhuggede
stenværktøj, der kan bygge bro eller sætte skel mellem geografisk afgrænsede kulturer. Tidens tand er i
højere grad veget uden om pottemagerens og stensmedens arbejder, end om håndværkets øvrige sager af
trægrej, sarte tekstiler og skindtøj.
Lerkarrets form og dekoration udviser inden for udtrykkets iboende ramme en forbløffende stabilitet.
Igennem mere end et halvt årtusinde optræder tragtbægeret, kraveflasken og dysseflasken som de mest
gennemgående typer. Forlægget til disse stædige former har muligvis været trækar, skindbælge og det ældre
spidsbundede kogekar. Mest oplagt er baggrunden for kraveflasken og øskenkrukken; den ejendommelige
krave gengiver snøvsen på bælgen, hvor denne er snøret om tudens træprop.. Et sjældent fund fra
Christianholms mose [3800 bc.] har givet os indblik i træhåndværkets tidlige traditioner. Sagerne giver
belæg for, at visse åbne skåltyper, dysseflasker og tragtbægre kan have fundet deres forbilleder blandt et
større arsenal af træting, der antagelig rækker tilbage i jæger- og samlertiden. Fletteteknikken har sikkert
ydet sit bidrag til ornamentikken, dels som kalke af bærenet, dels som en afspejling i ler af hele vidjekurvens
udformning, et indirekte vidne om formuldede teknikker - et kulturfossil - ligesom det rudede bærenet på
nogle ertebøllekar. Kraveflaskerne syd for østersøen er ikke sjældne, men de er mere eller mindre uklare i
bælgformen og kan kun opfattes som sene udgaver af de nordiske prototyper.
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Noget lignende synes at gælde for dysseflasken, når vi sammenligner denne type med et blegnet tilsvar
inden for kugleamforagruppen i Brandenburg. Til jævnføringens gyldighed tjener de samme kulturlags
indhold af tyknakkede økser og rav, alt i stenkistegrave og under høj. Tidsstillingen er jættestuetid og
flaskerne stort set samtidige med polske fund [Posen] fra de store cujaviske stenkistegrave. Her findes både
stilistisk set nære danske dysseflasker og blandtyper der nærmer sig de brandenburgske. Alt i alt tegnes der
et billede af en nordisk udstråling af kultur og folk,
Skal man endelig påpege forhold, der nøje respekterer skellet mellem den nordiske tragtbægerkultur og de
polymorfe mellem-europæiske særkulturer, der hjemsøgte homogeniteten i den ældre agerbrugsfase, må det
blive ligbrændingen og votivfundene. Skønt jordfæste er almindeligt udbredt helt frem til 1300 bc støder vi
dog på ligbrænding i spredt fægtning inden for de ovennævnte keramiske traditioner, hvorimod skikken i
norden indtræffer som et skift i kulturen som helhed, i slutningen af ældre bronzealder  900 bc.
Skelsættende er ogsa den i Norden udbredte offerskik, at hensætte økser og lerkar med ravgods i mose og
vådområder, et frugtbarhedsritual der gennemsyrer nordens hele oldtid. Denne fundtype er derimod stort set
uden sammenlignelige paralleller uden for den entydige del af den nordiske megalittradition. Fra
bronzealderen har vi et fund af 4 ens pålstave anbragt med æggen opefter [Sørring] identisk med
måden fra et 2500 år ældre tilsvarende fund fra Troldebjerg.
Disse næsten sluttede ringe om visse sider af tragtbægerkulturen kan kompletteres med fraværet af små
figuriner, der er ledetråd i de central- og øst-europæiske kulturer indbefattet Grækenland og tripoljekulturen.
Heller ikke den malede keramik fra østeuropa, obsidian og de sjældne stenarter samt båndkeramikkens
ledsager, spondylusmuslingen som smykkesten, med levesteder i Sortehavet og det østlige Middelhav,
optræder i nord-europa som rival til det gyldne ravsmykke.
Skarpsalling-karret

Sidestillet ses det smukke Skarp-salling kar fra
3000 bc, vel nok det mest fuldbyrdede kar fra
Eurasiens stenalder. Formet uden pottemagerhjul og med en gennemtænkt og afmålt
mønsterfordeling, der løber som glidende
tunger fra hals til bund i en tænkt og fastlagt
afstemning af helheden.
Lignende kartyper har været anbragt både
langs dyssens og jættestuens kringsatte sten,
som rituelt inventar i en forfædredyrkelse, der
langt fra valgte velformede og skønne kar fra.

Ertebøllekaret. den ældre stenalders lerkar kunne i bogens ide være et fælles indoeuropæisk emne
fra kogekunsten barndom kendt og brugt over det meste af Norden, 4500 bc.
Ertebøllekar fra 4500 bc

oln.hverr <*kuerus keddel [=]
skr.caru- <*kuerus keddel
oir.coire kedel <*kuerkym.pair kedel <*kuertok.kare kedel <*kueroln.hverna kogekar <*kuernâ
got.hwernei hjerneskal
oir.cern fad <*kuernMåske har vi her navnet på et af
de tidlige kar fra dansk
jægerstenalder.
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Det er ikke utænkeligt, at det oldnordiske ord, oln.hverr kar kedel, der er identisk med sanskritordet skr.carukedel, begge former nøje separate levn fra en indoeuropæisk term, *kuerus kar, at dette ord allerede har været
anvendt af malkepigerne fra dyssetiden. Denne uafklarethed om kontinuiteten i nordens forhistorie er i
princippet hovedtema og drivhjul i nærværende bogværk og konklusionen er positiv; analysen af det meget
omfattende etymologiske materiale med spejling i geografi og arkæologi, taler så afgjort imod et dybtgående
sprogskel siden jægerstenalderen, så måske rækker *kuerus tilbage til ertebølle-mødrenes daglige omgang med
uåbnede østers.
Hverken får eller geder har været avlet frem på de tidligste bondejorde, de kræ var fulgt med, som den neolitiske
bølges trofaste formidlere. Større usikkerhed hvad angår tamsvinet og oksen. Kunne disse husdyr være hjemlige
opdræt fra stenalderens egne naturstier. Nedenstående skitser lader ikke blot muligheden stå åben; den
overordentlige lighed mellem tam- og uroksens kranier fastholdt over det vældige tidsspand på 4000 år, gør det
overmåde sandsynligt at verbet *domèj- tæmme få til at føje sig som en transitiv til *dem- føje sammen har
angivet tonen i jættestuefolkets kamp med uroksens kalve. Hertil en [r+] i tys.zamer- ungokse <*domros, med
afvigende og indbyrdes forskellige termer i andre særsprog. Se [r+] i teu.*temraz- tømmer <*demros ◊ *demføje sammen i osa.timber. [*-em *-en omdannes efter dækket nasal til -in -im] [b-indskud mellem *m og *r].
Tømmer er det man føjer sammen, ungokser er dem man tæmmer.
Kraniet fra Millinge-tyren 8000 bc. Målet mellem
hornspidserne er 115 cm

Et af de ældste kranier af tamoksen.
Fundet i Åmosen 4000 bc

Formatet af tamoksens kranie til højre er forstørret 1.4 til jævnføring med uroksen til venstre. Deraf ses også at
de ligedannede horn hos tamoksen er mindsket betydeligt. Med tanke på den vældige tidsforskel på 4000 år må
den proportionale isomorfi tale til fordel for en nordisk tæmning af uroksekalve.
Med en tilsvarende formlighed mellem vildsvinekraniet og tamsvinekraniet uden underkæbe fra 3000 bc, kan vi
betragte tæmningen af vildsvine-grislinger som en hjemlig stenaldersyssel.

Uden at drage for vide slutninger, vil vi afslutningsvis konfrontere disse singulære træk med C
Renfrew's anatolske synsvinkel. Der var forløbet omtrent 600 år, siden den europæiske løssjords-bonde
havde drevet hveden frem på sine nordligste jorde. Først da smittes sydskandinaviens jæger af
frøavlens kim og tiltræder sin lange vandring i furen som bonde. Det er vanskeligt at forstå hvordan
jægerens sprog i denne fase, tværs over et hiatus på 600 år, skulle være bukket under for en sprognorm,
der havde været undervejs og under udvikling gennem mere end to tusinde år.
Det gælder ikke så meget en adoption overhovedet som den formodede sprogdragt, der som vi senere
skal se, opviser nøje og talrige koblinger til det sprog, arierne skulle have bragt med sig fra Anatolien
under rejsen mod øst. Kommer vi i hu, at indoeuropæerne var dybt afhængige af såvel agerbrug som
kvægavl, ser man hvor dristigt det er at lade Skåne kolonisere fra søsiden, med alt hvad det måtte
indebære af støttepunkter, transport og uvant havsejlads.
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Selvom vores forhistorie rummer kulturelle brudflader, der kunne anskues ud fra tilskud af fremmede folk,
jæger / agerbruger og jættestue / enkeltgrav, viser en bred vifte af sideløbende træk, at vi ikke har at gøre
med diskontinuiteter. I et tørvedækket fund fra Assenbølle på Fyn er der afdækket flintspyd og ældre
stenaldersager og måske også knogler af ged. Der kendes fra stedet både slebne og uslebne spidsnakker, men
skønt levn af tamokse er der ingen eksemplarer af tyndnakkede flintøkser.
Løssjordsbondens europakort.

Det ses tydeligt at bopladser, de sorte dot, strukturelt er nært knyttet til de givtige løss-områder, de grå felter.

Ældre arkæologisk litteratur boltrer sig i beskrivelser af nærmest strategisk omklamring af den gamle
megalitkultur. Først jages den jyske tragtbægerkultur om ikke i havet, så dog over til frænderne på
øerne, men det blev en stakket frist; sydfra invaderes Skåne og med erobringen af Finland opnås støtte
fra mellem-sverige, til den endelige underkuelse af de sjællandske jættestuefolk. En stor del af
teorierne om de snorekeramiske folks bevægelser passer smukt ind i en vævning af eventyrlige
vandringssagn. Snorre's historie om Odin's vandring fra Asgård, efter at han sejrrig var gået ud af den
rygtbare strid mellem aser og vaner, nord for de mæotiske sumpe ved floden Don, røber en ikke så
fjern tid, hvor myter og virkelighed trykkede hinanden i hånden, uden forståelse for at hænderne havde
forskellige handsker på.
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Tidlige danske stenhamre, skabt i dyssetid

En type stridsøkse af horntak fra mesoliticum,
sammenlignelig med senere tiders ceremonivåben
af diabas.
Billedet til venstre viser de første forsøg på ved
indhugning at overføre horntakkens riflede mønster
til sten. Det er ikke videre sandsynligt, at
båndkeramiske nybyggere skulle have tilstræbt
horntakkens tegning og udtryk.

Flere hundrede varianter fra de gammel-danske landskaber med og uden skafthul synes at vidne om hammerens og
øksens tilblivelseshistorie. Ikke mindst nogle eksemplarer af stenhamre, der med rillehugning har en tilstræbt lighed
med jægertidens riflede hornværktøj, styrker ideen om at den yngre stenalders ceremonivåben har forløbere i
jægerens standsvåben forarbejdet af horn. Visse hjortetaksøkser er naturligt udstyret med skaftdølle og som billedet
viser løfter den en af prototyperne for enkeltgravstidens stridsøkse. Vi står her overfor et våben- og
værktøjskompleks, der ikke blot i differentieringen af typer, men også i antallet af tydelige varianter indenfor de
enkelte kategorier på det nærmeste har hugget sin oprindelse og herkomst i ben og sten.

Uden overdrivelse kan man sige, at fundene fra den danske muld, hvad angår mængde, type og kvalitet,
ikke har sin mage andre steder i Europa eller Eurasien for den jævnførings skyld. Alene håndværktøjet af
flint og sten fremstår så unikt, at et tripelfund af et par tyndnakkede flintøkser og en hammer af bjergart, er
nok til at afgøre oprindelsen. Store dele af Europa savner slet og ret den nordiske værktøjskasse med
mejsler, økser, hamre og dolke. I det omfang økser forefindes er emnerne så små og korte, at stykkerne har
krævet sekundært fæste i ben. Monoton og enstrenget er udtryk, der naturligt melder sig om udviklingen
indenfor den båndkeramiske kreds; ikke mindst møntet på fraværet af en progressiv udvikling af værktøjet
rettet mod tømmerhåndværkets udfordringer.
Om skafthulsøkser i stenalderen skriver S. Müller i Urgeschichte Europas [Strassburg 1905].

- bjergartsøkser med skafthul forekommer overhovedet ikke i Ægypten, i Grækenland sjældent og kun i
tarvelige former; næppe i Spanien og i Italien først ved stenalderens slut. Almindelig forkomst i mellemeuropa
men ofte i simple udgaver. Heroverfor hævder Sydskandinavien sig med den rigeste udvikling og de skønneste
former.

Frem til 1950´erne blev denne nordiske overflod af specialisering og design, rigdommen på skarpt adskilte
værktøjstyper nedskrevet i værdi som den kulturelle randzones håbefulde forsøg på at holde trit med sydens
metalteknologi. Anerkendelsen af teknikken måtte en tid lang leve med en nedsættende påtegning om
plagiat. I dag ved vi at de skærende, udhulende, huggende, borende og stødende værktøjer belyser en
tydelig og særegen nordeuropæisk tradition.
Kun i sine yngste frembringelser henter stensmeden inspiration fra bronzehåndværket. Det er den
udklingende stenalders mageløse flintdolke og sprøde spydblade, som smeden i protest og kådhed kastede
ud i det teknologiske vadested mellem sten og bronze.
Inden da var flint og bjergart blevet hugget og slebet til alt fra køller til ceremonivåben. En særlig
udformning af de diskosformede køller med tydeligt navprægning, der tilhører slutningen af det fjerde
årtusinde, kan vanskeligt opfattes som andet end små hjul formet i sten og de findes ikke udenfor det
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nordiske område. De få masive udkløvede egetræshjul fra dansk jord rækker næsten tilbage til samme æra
og har den nyudviklede tværøkse *tekjslâ tværøkse som forudsætning ◊ *tekjs- hugge. [oln.∂exla skarøkse,
osl.tesla med aflyd i oir.tãl økse <*tôkisla]. Se endvidere nor.hvel skivehjul uden eger <*kuelos ◊ *kuel dreje bevæge med en mere kompleks udformning i dan.hjul <*kuekuelo hjul Ω 12.
Dansk diskoskølle med nav-detalje

Dobbeltægget dansk stridsøkse
af diabas

Periode efter periode fra den ældste bondes spidsnakkede to- og tresidede økser til dolktidens eminente
flintdolke viser os en stille udvikling fra det nyttige over det kraftfulde til kulminationen i det fuldkomne.
De spidsnakkede to-sider forvandledes til marmorerede flintdråber; skovøksen voksede i størrelse indtil den
som ceremonivåben nåede den halve meter. Med den fulde slibnings flammede flintbånd blev den et
sindbillede på tordenkilen. Enkle arbejdsøkser i sten rummede kimen til dobbeltæggens form og endte som
symmetriske hellebarder hugget ud i en hyperbolsk geometri. Visse hamre satte alle sejl til og foldede sig
ud som elegante bådøkser i stenalderens uovertrufne design. Med disse stridsøkser entrer vi
enkeltgravstiden, men variationen, designet og perfektionen følger mønsteret fra forfædrenes våben og
værktøjer. Skønt disse hamre findes vidt over mellem- og østeuropa med udløbere til Sortehavet og
Kaukasus, svækkes både formen og tilhugningen ligesom mængden af fund hurtigt mindskes efterhånden
som afstanden fra østersøregionen øges Ω 11.
Bredden er så omfattende og ideerne bag udformningen af værktøjer og våben så klar, at inventaret naturligt
afstikker grænserne for tragtbægerkulturens nordiske opland. Dette fundområde, som i tiden  3000 bc
strækker sig fra Gotland og Bornholm i øst over de mellemsvenske og gammeldanske landskaber til
Holsten i sydvest og med aftagende styrke breder sig sydpå i store dele af det nordtyske lavland, er i vidt
omfang sammenfaldende med udbredelsen af de nordiske storstensgrave og den deri forefundne
megalitkeramik.
En lang række verber, der må tilskrives den indoeuropæiske fællestid sat )( ket, smyger sig om de samme
teknikker og viser os hvor godt funderet denne tradition står i det indoeuropæiske sprog. Ingen andre
forhistoriske kredse end netop de gammel-danske landskaber opviser en arkæologisk redskabs-ækvivalent,
der gør denne sproglige arv rimelig og forståelig.
Dette forhold er søgt belyst i skemaet under. Skemaet til højre viser den stort set vestlige eller kentum
prægede optræden af verbet *sek- skære der med [r+] kommer til orde i *sker- skære.
Verbet nr. 10 i listen, *slak- slå har med stor sandsynlighed været brugt om flintteknikkens omhu, viden og øvelse.
Den store præcision i slagenes stød og pres har troligt indlejret sig i den oldnordiske ordbog med termen, o.sve.sløg∂
kunstfærdighed duelighed håndværk <*slâkétâ, svarende til dan.sløjd. Endvidere i ordbogen oln.sløgr snu dygtig
<*slâkios, svarende til dan.sløv kløgtig fingernem <*slâkios. De afledede udtryk er kun bevaret i Norden.
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skære spalte hugge
NAVN

A B S G L K T BETYD
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x

x

x x

x skære
x x skære
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*sek skære

x

seksoksom

x sav
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x x
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sekura
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x skære
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del-

+ + + x x

+ skære
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x x x x x x skære slå

slakx

x
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x

x spalte bide

x x
x
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x

x x

x x spalte
x skære
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kâw-

x x
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x x

x sten

sokâ

x x
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x

skære

x kløve halv

x

bhei-

x

x sværd

bherdh
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x x
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skelp
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x udskære

x x

gleubh
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x hugge
x x skille skære

x

økse
x siv
x x stargræs
+ x sejl

sôkis

x luns

seketâ

x segl

sekosnâ

x

x segl

sêcula

x

segl

sekâ

x sav

sokón

x x skindrem

sekjo

x spækhud

sokªlâ

x skindpung

seknom

x

tegn segl

Det følgende bygger på et arbejde af den svenske arkæolog Nils Åberg, der som få havde et personligt og
omfattende kendskab til Europas museale samlinger af flint- og bjergartsredskaber.
Vender vi os nu mod den europæiske stentradition træder to forhold i dagen. Økser af flint hører kun
hjemme i den vesteuropæiske kreds; i de båndkeramiske kulturer i Mellemeuropa og syd- og østpå findes
de kun sporadisk indlejrede. Flinten savnes som materiale og øksetyper af bjergart er så små at de har haft
sekundært skæfte [6 - 8 cm]. Selv i græsk neoliticum findes fx køllehoveder, hvor koniske boringer fra hver
sin side hold er enerådende. Nordens cylindriske gennemboring er ukendt.
Den sorte glasagtige obsidian, der har fundet rig anvendelse indenfor store dele af det båndkeramiske
område, egner sig ikke til større redskaber og har aldrig været anvendt til økser eller lignende. Hverken
obsidian eller andre hårde smykke- og ædelsten lyser op i det indoeuropæiske ordforråd.
I Frankrig optræder flintkulturen i områderne langs Seinen med udstrækning mod øst til floden Meuse;
nordpå begrænses området af et bælte med stedvise overskridelser langs Rhinens vestløbende bredder og
sydpå strækker udbredelsen sig som en kile gennem Midtfrankrig helt til Dordogne. Syd for floden
forsvinder flintøkserne og mod vest i Bretagne, netop der hvor ligheden med Nordens megalitgrave er
størst, siver flintøkserne ud af fundene og redskaber af bjergart tager over. Det er et andet alvorligt
kritikpunkt rettet mod megalitgravenes navlesteng, at netop der hvor flintredskaberne langs Seinen og øst
på til floden Meuse er almindelige, falder jævnføringen mellem vores megalitgrave og de stedlige allè
couvertes til jorden. Vores stenkamre og økser som en bestemmende helhed falder ikke i hak med de
tilsvarende fund i vest-europa.
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Både i Vesteuropa og i Sydskandinavien er det den grove uslebne kerneøkse af flint, der leder frem til den
slebne tyndnakkede skovøkse. Det første trin i udviklingen er fremkomsten af den tosidede spidsnakke med
linseformet æg. Typen er i jægerstenalderens slutfase endnu usleben, men allerede i overgangstiden for
omkring 6000 år siden dukker den op med sleben æg og skarpt markerede sidekanter; en udvikling der
forløber helt parallelt i Belgien og Nordfrankrig. Nu skilles vejene imidlertid. I Sydskandinavien ændres
fremgangsmåden radikalt med tilhuggede sideflader. Teknikken, der kræver bredere flintemner, fører
gennem glidende overgangstyper med tre flader frem til den tyndnakkede økse med fire sider.
I Vesteuropa står den tyndnakkede type på skulderen af den spidsnakkede; metoden med tilhugning af firesidede emner forekommer ikke. Det linseformede tværsnit bibeholdes stort set og de opnåede sideflader er
resultat af sidekanternes bortslibning. Halvfabrikata og fund af uslebne økser giver os den bedste test på de
afvigende teknikker i vest og nord. Af samme grund udebliver udviklingen af en tyknakket udgave med
firkantet tværsnit, den økse der i slutningen af det 4. årtusinde sammen med tapkilerne blev kløvningens
uundværlige værktøj. Det er meget skarpe materielle forskelle, der åbenbart klipper navlestrengen over.
Kerneøkserne er i Nordeuropa fast bundet til kystområderne. Gennem de nu sunkne bopladser ved
Østersøen strækker fundene sig fra Holsten over Mecklenburg til Rügen. Kun enkelte fund når hinsides
Oder og længere østpå til Preussen og visse dele af Polen. Spidsnakkerne har stort set samme udbredelse fra
Oldenburg vest for Elbens munding til Rügen, dog er forekomsten her sporadisk og dybere i lavlandet er
typen helt ukendt. Rügen er rigt forsynet med kerne-økser, derimod findes kun et ringe antal spidsnakker og
ingen slebne. De tyndnakkede typer dukker op ligeså pludseligt som megalitgravene, som en udstråling fra
Danmark, hvor denne type inden da havde været i brug i foregående århundreder.

Kerneøkse

Tosidet spidsnakket flintøkse

Tyndnakket flintøkse

Tyknakket flintøkse

Først den tyndnakkede skovøkse viser en videre udbredelse. Fra nu af bliver de nordligste dele af Lüneburg,
Oldenburg og Hannover samt Rügen og den vestlige del af for-pommern tømret sammen med Holsten og
Mecklenburg til en sluttet front mod syd, en grænse der i det store og hele er sammenfaldende med den
klare nordiske megalitkulturs yderste forposter.
Udenfor denne fundmur findes typen spredt langs floderne Aller, Saale og Oder til områder som Altmark,
Sachsen og Schlesien, men fundmængden er ringe. I tiden 3000 bc  tager den tyknakkede økse over og
udvider kredsen specielt mod øst, hvor Brandenburg store dele af Polen og Weichsel-bækkenet inddrages.
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Længere mod øst gennem Galizien, Bokuvina og Podolien kan den tyknakkkede følges helt til Sortehavets
kyst.

Udbredelsen af tynd- og tyknakkede flintøkser af nordisk type og tyndnakkede flintøkse af vesteuropæisk type.
De sorte dot viser enkeltfund af tyknakkede økser, de lyse dot fund af tyndnakkede flintøkser af nordisk type. De
indprikkede dot på begge sider af Rhinen vise tyndnakkede vesteuropæiske typer. Den lodrette stregning indrammer
den tætte fundmængde af flintøkser indenfor det udvidede nordeuropæiske megalitområde.

Den svenske arkæolog T J Arne: om Østeuropas stenalder:

- i Galizien og Bokuvina ja endog i guvernementet Kiev finder man i de samme områder som den malede
keramik hellekister med rav, tyknakkede økser med rektangulært tværsnit og sene dysseflasker -

I Sachsen og Schlesien øges fundmængden stærkt og det nordiske islæt dukker nu op i Böhmen. I Hessen,
Würtemberg og Bayern og vest for Rhinen er typen derimod så godt som fraværende. Ligesom for den
tyndnakkede økses vedkommende er det kun indenfor det udprægede nordiske megalitområde at den
tyknakkede type optræder med alle de overgangsformer, der tillader os at iagttage tilblivelsen og fastslå
hvor den har fundet sted. Det er her vi kan spore interessen og arbejdet med at ændre den tyndnakkede
flintøkse, der i tiden  3100 bc afløses af den tyknakkede type.
Om denne tilvirkning og innovation beretter Sophus Müller

- der kan af de forefundne danske øksetyper sammenstilles serier, der nøje og med glidende overgange, afspejler
en overgang mellem tyndnakkede og tyknakkede økser.

Næppe nogen anden jordegn kan opvise en parallel til de gammel-danske landskaber i den henseende. I
løbet af jættestuetid [3100 bc  ] breder den tyknakkede skovøkse af flint sig nedover lavlandets kystnære
strøg med udløbere langs de store floder Weser, Elben og Oder. Endnu en gang slår påvirkningen fra nord
igennem; den nye flække-egnede flinttype vinder frem over store dele af det tyske og polske lavland.
Næsten samtidig dukker den hulslebne tværøkse op i fundene, igen med oprindelse og den rigeste
forekomst i nord. Det er bemærkelsesværdigt at vi har et ord, *tekjslâ med betydning tværøkse skarøkse,
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svarende til det bestemmende verbum, *tekjs- hugge tildanne. Svært at pege på hvor, om ikke i de gammel
danske landskaber, man skal lede efter den værktøjskasse, som den lingvistiske overleveringen antyder, var
indoeuropæernes daglige tilgang.
*tekjslâ tværøkse teu: osl: kel:
oln.∂exla skarøkse, med simplere form i
o.sve.tjæxa skarøkse <*tekjsâ
osl.tesla økse <*tekjslooir.tâl økse <*tôksjlo◊ skr.taksati tilhugger

*aguesî økse teu: lat: græ:
got.aqisi økse <*aguisî
oht.acus økse
lat.ascia økse
græ.axinê økse
nor.teksla tilhugge med skarøkse

Vi skal til det gotiske navn for at finde den ældste teutonske udgave af øksen, got.aqizi- f. <*aguisî med
tilsvar i o.dan.økse, oht.acus økse. Hertil knytter sig græ.axinê <**akusinê <<**aguisî [efter bortfald af i
omdannes [*gus > kus] og videre til x]. Termen der ikke er overleveret fra satem-sprog har i lat.ascia økse
gennemlidt en omstilling hvorved [*gus > kus > sk] altså lat.ascia økse <<**akusi- <*aguisî økse.
Vi har omtalt tværøksen, *tekjslâ ◊ *tekjs- hugge og med enklere form i o.sve.tjæxa, den flintøkse med
hulsleben æg, der blev uundværlig ved fladhugningen af de udflækkede egestammer, som kilerne og den
tyknakkede økse lagde ud i planker. Tværøksen er der, den tyknakkede og de nødvendige stenkiler ligeså.
Alt er klart til, at det massive egetræshjul kan rulle frem i sin ældste arkæologiske udgave, sikkert med
sidekast og inspiration til og fra samme epokes helt mesterligt formede diskos-køller med nav-detalje.
Vi har et kilenavn fælles med balterne, nemlig oln.veggr kile <*woguhios med tilsvar i lit.vagis kile
<*woguhis, let.vedzis kile, -, eng.vedge kile <*woguhios. Alle former til et verbum *weguh- være skarp
bidende, hvortil oht.wahs skarp bidende <*woguhiso-, knytter sig. Se ovenfor om hærdning [*gus > ks]
Et andet navn på stenkilen, der også benævnes tapøksen, er oht.kîdel <*gjeitlom. Verbalroden *gjei- havde
ældst tydet at åbne sig, der tydeligt kommer til udtryk i oln.kîll snæver havbugt <*gjeilos og i for”mer som
oht.kîmo kim <*gjeim- og osa.kî∂ kim skud, got.kînan åbne sig briste. Her følger baltisk trop med
lit.žiedas blomstring, men det sideløbende tyd i spaltningens proces kender balterne ikke til.
tys.dübel trækile <*dhubhelos knytter sig til græ.typhos kile <*dhubhos [græ: *dh > th > t grassmann lov]
*gjei- spalte
oht.kîdel kile <*gjei-tlom
oln.keili revne kile <*gjoilon
got.keinan spire gabe briste
got: perf. part. kijan-s <*gjei- spire

lit. žiedas blomstring <*gjeidos
let.zeiju blomstre <*gieisve.kîna spire
oht.kîmo <*gjeimon kim
osa.kî∂ kim skud <*gjeitis

I sanskrit har vi bevaret et navn på mejslen, skr.bhêdura tordenkile <*bhoidulo-, med nøje tilsvar i
ags.bætel mejsel <*bhoidelo- ◊ *bheid- spalte > dan.bîde bide med rester af det ældre tyd i oln.beit n.
båd <*bhoides og oln.bîti m. bjælke <*bheidon. Skiftet fra spalte kløve  bide tager afsæt i - øksen bider En enklere åben rod har vi i *bhei- slå kløve med afkom som teu.bî∂lom <*bheitlom økse ≈ *gjeitlom, der
er dannet med suffikset *-tlom til de to vokal-åbne rødder *bhei- og *gjei-.
Endelig har vi dan.mejsel der er påvirket af tys.meissel ◊ *meid- slå hugge, men med urnordisk form i
oln.meitill mejsel <*moidelos.
Som det fremgår af nedenstående illustrationer har stenkilerne, tapøkserne, ikke udborede huller til
skaftfæste; man har antageligt slået på kilen med hamre af egetræ og vi har faktisk et fund fra Djursland af
en dybt siddende tapøkse i en stamme.
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Stenkile af diabas. En enkelt gang
fundet dybt sat i en stamme.

Svensk tværøkse:
*tekjslâ ◊ tekjs-- hugge

Allerede i jægertiden nåede skolæstkilen frem til de danske kystbopladser, men da lysningeme i lindeskoven
skulle udvides for at skaffe lodder til enkorn, emmer og byg, fandt jægeren hverken båndkeramikerens økse ?
eller sine egne flinttyper brugbare, som de forelå. Som omtalt forsvinder skiveøksen ikke helt, men det var
kerneøksen, der rummede basis for tilløbet mod en anvendelig skovøkse. Tiden der fulgte gav os først den
spidsnakkede tosidede, som slibningen af kerneøksen resulterede i.
Typen optræder almindeligt i Sydskandinavien og ofte i forbindelse med kystkulturens senere bopladser. Som
fældningsøkse havde den imidlertid visse mangler. Æggen var for rund og buet til et fast hug, den gled af på
grene og mindre stammer; kilefunktionen gik tabt i det linseformede tværsnit, så den ved kløvning blev
stikkende i veddet og endelig forhindrede den uafsluttede æg at spånen blev skåret over i et enkelt hug. Det er
spændende at følge den enestående udvikling over tre- og firesidede typer frem til den slanke tyndnakkede
skovøkse, som i skæftet tilstand foreligger i et heldigt fund fra Sigerslev mose på Stevns, 3400 bc.
Denne skæftede tyndnakkede økse er et enestående fund. Skaftet der er af udvalgt sejt materiale fra
overgangen mellem rod og stamme røber en sand indlevelse i praktisk design. Med et i forarbejdningen både
følt og tænkt skæfte af det seje asketræ repræsenterer Sigerslev-øksen et endeligt design, som eftertiden ikke har
ændret synderligt på.

Det andet materiale, der er kommet i hænderne på stensmeden, er som nævnt forskellige hårde bjergarter.
Køller, hamre og stridsøkser forarbejdet af diabas, grønsten og porfyr hviler ikke blot i overvældende
mængde på det sunkne smedjegulv, men er blevet slynget langt udenfor værkstedet.
Designet med den dobbelte æg kendes fra stort set de samme fundkredse som den tyknakkede økse, men
den højt svungne hellebardtype er ikke blevet tabt udenfor den nordiske havelåge.
Listerne herunder lader formode, at indoeuropæernes redskaber rummede såvel værktøj som våben. Som i
stort set tilsvarende sammenstillinger af indoeuropæiske kategorier, viser skemaet tillige en enestående
teutonsk overvægt i stofområdet:
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Både *bheitlom økse og *gjeitlom kile har logisk set smukke semantiske træer; *bheitlom ◊ *bhei- spalte.
Det er herfra vi har verbet *bheid- spalte som en [d+] udvidelse. Parallelt har vi *gjheitlom kile i oht.keidel
kile, der trækker på roden *gjei- åbne sig, som i verbet got.kînan spire briste <*gjeinNAVN
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x
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Man kunne næsten tro at
tapøksens stensmed havde
haft den meget ældre
tværøkse i hånden. Øksen
tildannet af kronhjortetak er
fra mulleruptiden 7000 bc

Det er en forbløffende formlighed
tapøksen udviser med den 4000 år
ældre tværøkse af ben.

Tapøksen set oppe fra. 3000 bc.

Som man kan se ud af omstående liste tillæg kapitel 8, tav våbnene ikke og hverken had eller ukvemsord var ukendte.

Se got.fîja∂wa [=] skr.pîjatvâ fjendskab <*pîjatwâ. Ingen andre medløb.

Det drejer sig ikke om folkevandringstidens stammefejder, den kamp og stridbarhed har helt sikkert ældre rødder.
Den stilfærdige algoritmiske vækst, om vi følger Renfrew, fra syd-østeuropa langs floderne op til nord-europa, har
antagelig ikke skabt så megen uro mellem jordsmede og skovstrygere, som listen taler om. En mere rimelig forklaring
må søges i fjendtligheder mellem indoeuropæiske stammer i de gammel-danske landskaber. Det er af den grund ikke
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overraskende, at vi netop her har bevaret en næsten overvældende del fra puljen af fornærmende og krigeriske udtryk.
Nyere forskning har da også måttet godtage en højere grad af stridbarhed under stenalderens hjemlige himmelstrøg,
end tidligere tænkt.
NAVN
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Både fra tidlig jættestuens tid og fra enkeltgravskulturen har vi i Danmark spor af et teltformet tag, der er blevet ildsat
inden eller efter jordfæstelsen. Der var tale om et ritual, ikke om ligbrænding.
Det er ret utroligt at vi har manifeste sproglige spor af denne mindst 5500 årige praksis. I oldnordisk og oldslavisk har
vi gemt hver sin del af håndteringen, i oldhøjtysk begge, her med det aflydende *ê.
oln.hrôt tag <*krôd-, osl.krâda bålstøde <*krôd- [osl: â <*ô], mht.[h]râz < *krêd- bålstøde stabel [teu: â <*ê]

Hvordan ser den verden og det kulturstade ud, som analysen af særsprogenes fællesgods betinger?
I løbet af 1900-tallet nåede den sammenlignende lingvistik frem til en sikker erkendelse af, at agerbrug
og kvægavl havde været fremherskende tilgange ved indoeuropæernes livsform. De kendte den
primitive plov og ældre udgaver af hvede og byg; de malede kornet på en kværn og bagte flade brød af
melet. Oksen trak arden og åget var kendt, koen blev malket og fåret plukket for uld. Svinet blev
slagtet og geden leverede skind til tøj og andet. Hesten ?, anden og gåsen var kendte men endnu ikke
tæmmede. Vognen var på bedding, som en arbejdsvogn med vognkurv, tohjulet med store massive
udflækkede egetræshjul. De kendte til mælk, honning, fedt, salt, smør og en primitiv oste-tilberedning,
boede i huse med vidjesnoede lerklinede vægge uden vinduer, dog med en slags døre; træ og ikke sten
var boligens materialer. De bedrev såvel jagt som småkrige med spyd og flitsbue. Gedeskindet blev
syet, ulden vævet og plantefibre spundet til tråd, snor og tovværk. En lang række gloser for dyrenes og
menneskets indre og ydre fremtoning fortæller om deres nøje kendskab til vores og den øvrige fauna´s
anatomi. De udvandt tjære af fyrretræ og birkebark og talrige termer for bjælke og planke giver
træhåndværket en central placering i deres verden. Den utæmmede fauna tegnedes af bjørn, ulv,
vildkat, los, hermelin, ræv, hjort, elg, hest, vildsvin, bæver, odder, hare, pindsvin, mus, etc.
Trænavnene udstak jordbunden for stilkeg, vintereg, bøg, storbladet elm, småbladet elm, vortebirk,
dunbirk løn, naur, fyr, taks, lind, ask, forskellige pilearter, asp, røn etc. Også en lang række fugle, fisk
og kryb blander sig i koret, som et gammelt ekko fra den fjerne oldtid, da lyd, form og farve lagde stof
til navnedåben og plantede benævnelserne i en begribelig semantisk jordbund.
De havde skoven på klods hold, søer og flodsystemer som et allestedsnærværende vandland, hvor
regn, fugt og tåge var vanlige kendinge. Tolkningskoden eller etymologien bag ord for bjerg, fjeld, dal
og fos hæver ikke deres landskab til mere end kuperet terræn. Vi savner ord for pas, bjergmassiv, dybe
dale, laviner, huler, vandfald, varme kilder, ørkner, tørke, jordskælv, vulkanisme og orkaner.
Et dybtgående kendskab til havet løftes derimod i dagen af ord for kyst, forbjerg, hav, bølge, strøm,
salt, flere bådtyper, foruden begreber som roning, øse og åre.
Årets gang var tredelt som døgnet og ligesom døgn taltes i nætter blev år gjort op i vintre. En række
ord for frost, kulde, sne, is og rim lader sig udskille af særsprogenes filtre, skønt sprogættens nutidige
geografiske udbredelse ikke just gør det til en naturlig forudsigelse.
Den indoeuropæiske horisont træffer et stenalderstade. Ingen strålende bronzevåben, ingen fyrige heste
forspændt hvirvlende stridsvogne, ingen prangende klædedragter af farvede stoffer og ingen storslåede
fester med vin og skjaldedigte ved høvdingehoffet. Ordene var der, men de skulle skrues ned i mere
ydmyge skabeloner, der passede til stenalderens format. Skindsko, ja, men ingen læderstøvler, mjød,
ja, men ingen vin. Ingen kongeborge, men nok trætømrede huse, Ingen glas eller glaseret keramik,
men nok lerpotter, trug og skindsække. Halssmykker, ja, men ingen ædelstene kædet i sølv. Man
behøver ikke bruge ordet perfekt, men det er højst træffende, at jættestuekulturen og dens
sydskandinaviske omgivelser ligger som en materiel kalkering over dette indoeuropæiske kultur- og
naturskue.
Trænger man ned i kategorierne bagved ovenstående udvundne sproglige destillat, opdager man det
højst ejendommelige, at det teutonske særsprog opviser den bredeste og dybeste refleks af
overleveringen i de øvrige særsprog. Alt hvad der vedrører natur, landskab, flora, fauna, agerbrug,
dyrehold, færdsel, ernæring, boplads, hus, telt, tøj, anatomi, materialer, håndværk, tovværk, slægt, jagt,
fiskeri, værktøj, våben, fjendskab, kærlighed, begær, tanke, etc har i teutonsk et hyppigere sammenfald
med baltisk, sanskrit, græsk, latin, keltisk etc, end nogen af disse sprog sideordnet kan matche.
Undervejs i teksten får læseren indblik i adskillige af disse kategorier.
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Værktøjet, set i arkæologiens lys, matches af en række navne med solidt semantisk fæste. Ser vi bort
fra erhvervenes mere tekniske sider og den fortrængning udviklingen har medført, er dele
af disse navnepuljer stadig gangbar mønt. Udover at vi med de gammel-danske fund topper den
europæiske stenalders rangliste for teknik og design: med A W Brøgger´s ord,
- Danmarks flintindustri driver forarbejdningen af flintøkser til en teknisk
og kvalitativ højde, som tør være uden sidestykke nogetsteds –

opviser vores sten- og hornværktøj en kontinuitet, der kan følges tilbage til jægertiden. Noget
tilsvarende kan man ikke håbe at fastslå for andre områder i Eurasien. Fx kan vi identificere:
oln.hjörr sværd < teu.*herus <*kierus
med skr.śaru- kastespyd <*kierus harpun ?

Den ældste betydning kunne være jægertidens kastespyd med løs harpunspids gjort af horn for 6500 år
siden [4500 bc]. Denne identifikation forbinder nemlig *kjerus direkte med materialet horn, *kjerhorn som element i dan.horn n. <*kjrnom horn.
Selv agerbruget med tilhørende kvægopdræt, der gøres til drivhjulet i de nyere forsøg på at løse det
indoeuropæiske hjemstavns-problem, finder sin dybeste og rigeste arv indenfor det teutonske
sprogområde. Fx genfinder vi vores ord for okse, *ukuson i sanskrit, keltisk og tokharisk, med
etymologisk billede i *ukuson. I sanskrit og teutonsk kendes tillige, *ukusanjo brunstig. Den ældgamle
us-stamme, *ukusus okse er derimod kun repræsenteret af got.uhsus <*ukusus, egentlig befugter
befrugter ◊ *wegus-. Afledt som svindtrin ◊ *wegus- væde fugt [almindelig hærdning: gu / s > ks].
I sig selv et bemærkelsesværdigt forhold, men i lyset af at løssjords-bønderne, agerbrugets herolder
mod nord, gjorde holdt foran lavlandets morænejorde, helt uforståeligt. Der forløb nemlig over 500 år
[4500  4000 bc] inden denne kulturgruppe? eller var det Sydskandinaviens jægere følte trang til at
tage kampen op med de tungere jorde, som mellem-europas agerbrugere i første omgang havde ladet
ligge udyrkede. I dag tyder alt på, at dette tidsgab på 5 århundreder ikke var et slip i båndkeramikernes
ekspansion fra det mellemeuropæiske område, men en udsættelse af den nordiske jægers behov for at
skifte fangerens bytte ud med markens grøde.
teu: regi

iup: regi
*med*bhregj*gerbh*plekj*mndh*bher*sed*wergj-

måle
brække
udskære
flette
sigte imod lære
bære
sidde
virke arbejde

teu.*metan
teu.*brekan
teu.*kerban
teu.*flehtanteu.*mundan
teu.*beran
teu.*setan
teu.*werkan

måle,
brække
udskære
flette
tænke stile mod
bære
sidde
virke arbejde

Stort set alle vore verber, der udtrykker naturlige processer eller menneskelige handlinger, har
stenalderen i sig. Bortset fra en del lån i nyere tid har et utal af vores endnu anvendelige udsagnsord
viklet sig ud af et mere end 5000 år gammelt indoeuropæisk klædebånd. Vi overser og agter næppe på,
at utallige ord og måder er islæt i den samme vævning. Stenalderens epoke løber som en mægtig flod
under hele den europæiske sproglige kreativitet. Ser vi bort fra en lang række opslag i
fremmedordbogen, som fx mode, fragment, grafik, kompleks, matematik, metafor, episode, energi etc,
kan vi næppe opdrive noget reelt nyt og disse gloser med eller uden suffiks, er for sig eller i deres dele
selv gamle ord etymologisk knyttet til verberne i skemaet.
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Når vi i dag taler om nye ord er det i virkeligheden kun gamle brikker, der bliver føjet sammen,
ombrudt og genbrugt på nye måder. Fremmedordet energi er sammensat af græ.en i og græ.ergon
værk <*wergjom. Omformet til nutidsdansk indfanges udtrykket stort set som i virke, der har samme
indoeuropæiske form, *en wergjiô. [græ: *w/ << ]. jf. dan.værk <*wergjom [=] græ.ergon værk.
3. linie viser i græsk regi hen til græ.graph- ridse karve  skrive <*grbh- med fuldtrin i oht.kerben
skære <*gerbh- karve. græ.gramma- i grammatik går på *grbhmâ > **graphma- > græ.gramma bogstav
6.linie giver os begrebet metafor, idet græ.meta med sammen og græ.pher- < *bher- bære er metaforens
etymologiske grund og sammenfaldende med dan.med og dan.bære
5. Linie *mndh - giver os roden, græ.math- til ordet matematik, hvor svindtrinet [a] matcher teu.*un.
Tekniske termer som mekanik og maskine går tilbage til et og samme græske ord, der via lån til latin er blevet
skrevet ind i vores ordbog. Grundordet er græ.mêkhanê hjælpemiddel <*mâghanâ, knyttet til verbet, *mâghformå kunne, der med svindtrin dækkes af got.magan <*mªgh- formå kunne. I oln.magn n. kraft middel
<*mªghanos- har vi en ret nøje parallel til de lånte og omdannede ord:

Ord som ekvipage, ekvipere og eng.equipment kommer fra fransk, men oprindelsen skal man søge i
det oldnordiske verbum, oln.skipa ordne indrette. Via et normannisk lån til oldfransk, o.fra.eskuipér
under vikingetiden, er de nye ord senere kommet tilbage som lån. Det samme gælder låneordet,
dan.engagere tage del i, der i sidste orddel rummer oln.ved pant indsats <teu.*wadja- Herfra er
termen gennem flere led gledet på plads som fra.gage pant løn, ligesom fra.flacon er optaget fra
dan.flaske og som flaskepost sendt retur som en finere en af slagsen.
Vores sprogkultur udvikles i langt højere grad langs begrebernes vækst end ved tilgangen af nyt
etymologisk stof.
Egentlig er den teutonske tilgang meget omfattende. Fx har vi for farvebetegnelsernes vedkommende
[lys, mørk, spættet, flammet, spraglet etc.] et arsenal på 125 udtryk iberegnet røddernes aflyd og
udvidelser med indoeuropæiske suffikser. Heri er ikke medtaget roden, *gjhel- lys gul, der med sine
aflyd og metamorfoser alene kræver et helt skrivehefte for at blive behandlet retteligt. Roden *bhellys strålende med ca. 30 variationer over aflyd og udvidelser er heller ikke indregnet. Et godt stykke
følges stoffet på vej af græsk og baltisk iklædning. Det særskilt teutonske stof kan i et vist omfang
være nydannet [dolktid, bronzealder] men på grundlag af formerne er det ikke muligt at afgøre det. De
følger skarpt det ældgamle skema for orddannelse og rod-nedbrud som fx i ovennævnte tilfælde:
*mâgh / *mªgh kunne formå.
Andre emner er betegnelser for noget spidst og skarpt; betegnelser for bjælke, stav, pæl, tømmer etc.
Her mødes vi af over hundrede udtryk i begge kategorier. Landskabets vådområder bidrager med op
imod de 50´sinds-tyve former. Betegnelser for svælg, kæbe, læbe, tand, gane, gumme, sluge etc, der
løber op i et antal på 70´sindstyve udtryk og supplerer stort set al iup: overlevering inden for denne
kategori, mere end det dobbelte af hvad andre særsprog gemmer af fællespuljen.
faunaens farvedragt

teu.*albit svane ◊ *albhos hvid
oht.forhana forel ◊ *perkjnos broget
græ.phrynê tudse ◊ <*bhrûnos brun
*kjaso- hare ◊ ags.hasu grå
græ.kira ræv ◊ osl.sérii grå <*kjoir- og
oln.hârr grå <*kjoiroln.jerfr jærv <*erebhos brun
ags.fléode åkande ◊ *plout- flyde

oln.hraugr ålekrage <*krougos, got.hrug skrig
*lokjis los ◊ *leukj- lys parallelrod ◊ *leuk- lys
*egjhnes pindsvin ◊ *egjh- spids
*swonon sangsvane ◊ *swen tone lyde
*gjhans gås ◊ *gjhan- gabe strække hals
*akjes aborre ◊ *akj- spids skarp
*bhrokjsmâ brasen ◊ *bhrekj- stråle funkle
*nê-trâ hugorm ◊ *nê- sy væve [zikzag linien]
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Her først nogle småord, der viser hvor ensartet håndteringen af sprogstoffet viser sig, med føje for desærsproglige
lydskred

*kuod hvad
*kuoiwos hvorledes
*anti overfor imod

o.dan.hwat
got.hwaiwaosa.and

lat.quod skr.kad
græ.poi[w]os
græ.anti lat.anti skr.anti

*ê fra
*ô til
*ambhi om omkring
*nter mellem
*ndhero under

ags.â
oht.uo til
oht.umbi
oht.unter
ags.under

skr.â fra, lat.ê ud
græ.ô til
græ.amphi skr.abhi
skr.antar lat.enter
skr.adhara

*tosjo desto
*somos samme
*medhjos midter
*medhjamo midte
*witerom videre imod
*ud ud rum og tid

ags.∂æs
oln.samr
got.midjis
oht.mittamo
got.wi∂ra
sve.ut

skr.tasja græ.toîo <*tosjo
græ.[s]omos skr.samalat.medius skr.madhjaskr.madhyama
skr.witaraskr.ud

Dybdestrukturen i betydningslagene er udpræget for de intransitive verber, her *webh- væve, *demtilpasse, *wegjh- bevæge, der blev koblet til de neolitiske teknologier. Vævekunst, tæmning,
husbygning, og vognmagerarbejde bragte ældre verber op til overfladen med nye tyd.
*dem - føje sammen  *dem - bygge i græ.demô bygge, overfor kausativen som tæmningens kunst i
*doméj- få til at indpasse sig tæmme som i teu.*tamjan tæmme [=] skr.damáyati tæmmer
*webh - svinge fra side til side  *webh- væve
*wegjh - røre bevæge sig  *wegjh - fare rejse, overfor oln.vægr i balance <*wêgjhios
Helt åbenbart er dette for bondens sysler: mejning, pløjning, malkning etc. der blev koblet til jægerens
praktiske håndteringer: *mê- måle  meje, *ar- passe til du  pløje, *melgj- stryge  malke.
Etymologien bag former som got.timan <*dem- passe føje sammen med kausativen *doméj- i skr.damáyati [=]
got.tamjan tæmme taler ikke for et neolitisk kulturtryk. Termerne *webh- væve og *doméj- tæmme synes ikke at
have slået følge med de pågældende beskæftigelser. Det er ikke videre troligt, at de ældre ikke tekniske tyd som
fx mht.weben svinge bevæge <*webh-, oln.vôfa svæve frem og tilbage <*wôbh-, got.timan føje sammen, er
vandret med og her i Norden på agerbrugets senere stationer, har kunnet overleve, skønt tavsheden i øvrigt
breder sig. Vi kan vanskeligt opfatte disse semantiske forhold som udtryk for andet end stilfærdig
sprogfornyelse inden for egne kulturbetingelser. Verbet *webh- med det ældre tyd svinge er senere blevet
overført på vævekunstens håndtering. Dette gælder også det ovenstående verbum *wegjh-, der kun i teutonsk
har fastholdt det oprindelige tyd: røre bevæge. Skønt en række særsproglige termer for vogn, slæde, vægt,
hævestang etc forholder sig til bevægelse som sådan, vognen var ikke just en rejsevogn, så viser de øvrige
særsprog, at rejsens ide har taget over med tyd som rejse, fare, hjemføre i græ: lat: kym: osl: lit: skr: jf.
skr.vahati fører drager. Set i sammenhæng med oln.vægr være i ligevægt som kan bevæges <*wêgjhios, en
vending man kunne forestille sig brugt om en rokkesten, bliver det enkelt, at se tyd-forskydningen i relation til
en begyndende vandring, som de tilbageblevne naturligvis ikke deltog i. Overalt synes den lingvistiske side af
nye teknikker, forestillinger og samfundsforhold at vokse frem på en gammel sprogbund. Redskaber,
vognbygning, dyrkning, taglægning etc, alt sammen rejser sig med rod i jægerens tætte sprogverden.
Den forsigtige og skridtvise anpasning til dyrkningens ide kan også aflæses af sprogets dybe afhængighed af
jægerlivets omverdensopfattelse. Denne betingning er måske ikke overraskende, men genlyden fra fangerens
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verden lige under den neolitiske overflade røber mere om samliv og symbiose mellem jæger og bonde, end
pludselig omkastning af gamle sædvaner.

Det iup: sprogfelt har aldrig været et målfast eller permanent gebet, men frem til sat / ket strakte de
fonologiske ændringer sig gennem hele domænet. Et svagt opdelt dialektfelt med flydende
overgange slørede, at man mellem yderområder godt kunne affinde sig med forskellige ord for –
spyd, kurv, tidlig, hoved, blæse, eje etc, at elementer fra fauna og flora kunne kendes på umage
navne. Sproget var syntetisk; det var den sanselige verden der lagde begreberne ind på sprogets
diskette. Gråtoner, spættethed og blis forvandledes til en mangfoldighed af farvetermer med hver
sin særegne brug. Der var en verden til forskel på, om en sammentrækning skyldtes udtørring, kulde
eller elastisk kraft; morgenens rim var ikke den første is i græsrødderne, var ikke den spæde isfilm
på mosens spejl. Disse træk har selvfølgelig dybe rødder i jægerens verden, men de drager deres
slæbespor langt ind i bondens tilværelse.
Denne forankring i og sideløb med fangerens verden, taler mod indoeuropæernes globale migration
gennem flere tusinde år, under det frembrydende agerbrugs æra. Faunaens og floraens navnestof, som
vi oplever det gennem den indoeuropæiske semantik, ville næppe have holdt sig på dyrevekslen og de
talrige ord for form, lyd og farvetegning var antagelig blevet stillet i skyggen, om agerbrugerne, havde
været bestyrere af en ældre i så fald anatolsk jægerarv.
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Plinius den ældre, der for sin forskertrang under Vesuv´s udbrud 79 ac, måtte undgælde med livet, omtaler
ishavet som Mare Cronium. Sætter vi dette navn i forbindelse med ags.hran hval <*kjronos <**kjeronos ◊ *kjer
- horn, bliver det nærliggende at opfatte Mare Cronium som et gallisk overleveret navn: narhvals-havet.
Narhvalen er en højarktisk art, der nu og da besøger nord-europæiske kyster. Dens indtil flere meter lange
snoede tandspyd har måske kilet sig vej ind i datidens mytologiske forestillinger. Spænder vi buen yderligere,
kan vi forbinde ags.hran hval med grækernes Kronos, den sidstfødte blandt afkommet fra Uranus og Gaea’s
omfavnelse. Forældrenes ægteseng blev den store smeltedigel for græsk og ægæisk mytestof. Efter sønnen
Kronos formæling med Rhea løftes endelig himmelguden Zêus op som skaber af verden som et mere
menneskekært bo. Ikke uden Gaea´s medvirken blev det titanen Kronos, der stod ved sit forehavende,
skændingen af sit ophav Uranus ved hjælp af en skæftet kniv, en kniv som Gaea senere kastede op på jorden.
Måske står vi her med et urgammelt kendskab til narhvalen, der senere omplantedes i den græske mytologi.
[græ: Gaea moder jord]
oln.nâhvalr er et relativt sent navn - egentlig lighvalen- efter de gulhvide pletter langs bug og sider.
◊ oln.nâr lig <*nowis, se osl.navi- lig, pru.nowis lig.

Spænder vi buen en anelse, synes også en indisk syndflodsmyte at kende til narhvalen:

- fisken rådede Manus at tømre et skib, thi flommen ville komme. Da vandene begyndte at stige, gik
Manus om bord og fisken bød ham at binde tovet omkring dens horn. Således rustet satte Manus over
Himalaya og landede med sin slægt i Indien. skr.manus er samme stammeopnævner som teu.*mannus
<*manwus. Det ville være en mere meningsfuld myte under nordiske himmelstrøg.

Mere direkte indgang til iup: forestillinger åbner sig gennem dele af den ældste litteratur. De følgende
klip blot for at påpege, hvor dybtliggende fællestræk overleveringen kan opvise og hvor mageløst
teutonsk ridser et urgammelt kultur-slægtskab op med sanskrit.
I fragmenterne til Wulfila´s bibel-oversættelse fra det 4. århundrede ac, finder vi turtelduens græske
navn oversat med got.hraiwa-dûbô, egentlig dødsdue. Dette valg har åbenbart en dybere grund, idet
langobarderne i Lombardiet, gennem deres begravelsesskik, røber et nært kendskab til samme ide.
Folkets historieskriver Paulus Diaconus fortæller, at longobarderne på gravene for deres slægtninge
satte stave, på hvis spids de anbragte udskårne træduer. Denne forestilling om duen som
underverdenens budbringer har klare tilsvar i den tidlige rigveda-litteratur.
Også fra fødslens domæne kendes der fællestræk; det er således bemærkelsesværdigt, at den fra
Norden kendte skik at bringe gaver ved fremkomsten af den første tand, den såkaldte tandgave, kan
spores hos arierne.
Hvad angår den større fødsel, der bragte menneskene til verden, mødes den nordiske myte om de
første meanneskers opståen af asketræet [Askr og Embla myten], med tilsvar i græske og old-persiske
myter. I den hesiodiske tradition [800 bc] er den tredje menneskeslægt udgået fra asketræet, der mødes
med en iransk sagnvariant.
I Indien drives kalvene ved nymåneofferet fra deres ophav, med friske løvkviste; en lignende skik med
nyudsprungne rønnekviste, kendtes fra Sverige, når tidligere kvæget om våren blev drevet af fjøs.
Odin´s gestus, der initierede striden med et spydkast ud over hæren, kendes tillige fra samniterkrigene
i Italien.
Vi har alle hørt om den iltre âs med jættestriden som vigtigste anliggende. Hans hammer med tilnavnet,
oln.mjölnir var udstyret med det lange kasts herligste egenskab, den kom af sig selv tilbage. Denne egenskab
finder vi også hos hans indiske fætters mageløse tordenkile. Indra er ikke identisk med Thor, men begge har
facetter fra en hedengangen himmelgud. Ligesom Thor er Indra en karsk folkekær jættebekæmper med rødt
skæg. Den hjemvendende hammer kaldes på sanskrit for:
skr.vajra- den vagtsomme <*wogiros;
egentlig er navnet en substantivering af adjektivet:
oln.vakr vagtsom djærv, o.dan.vakker djærv rask <*wogiros
◊ verbet: *vegj- være opmærksom vågen vagtsom. Se lat.vegêre være livlig munter
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Indra har væsentlige træk fælles med Thorr < oln.*∂unarr [=] gal: flnv. tanaros <*tnaros den tordnende ◊ *ten*ton- tordne. Begge er djærve folkelige helte, der mere af dåd end råd kaster sig ud i kampen mod de onde og
overvældende kræfter. Tordenkilen, som de to sen-iup: udstrømninger af *djêus –himmelguden-, havde fået
tildelt af underjordiske magter, afspejler i sit indiske navn, skr.vajra- <*wogjros, Indra´s eget gæve
temperament. Den danske folkelige betegnelse for de markfundne flintkiler, tordensten, røber et ældgammelt
kendskab til den iup: tordenkile og den dermed forbundne øksekult, med rødder tilbage i tidlig dansk
bondestenalder, hvor vi som rite finder flintøksen nedstukket i jordbunden.

Vi skal til verbet *eid- svulme for at finde ind til Indra. Navnet er dannet med et n-indskud til
svindtrinet *id- der foreligger i osl.isto <*idsto- nosse svarende til aflydsformen oln.eista < *oidsto nosse og med [r+] i osl.jadro <*oidro - svulmen som i oln.eitr edder <*oidros n. Indra med [r+]
<*i[n]dro - betyder da den stærke djærve kraftfulde. Normaltrinet *eid - med [r+] forligger i oln.îtr
<*eidro fortræffelig [jf. odinsnavnet Îtr-rekr og oln.îtr-laugr scepter egentlig svulmeløg, *ei > teu.*î].
Vi har en nøje parallel i forholdet mellem ags.bealdor herre fyrste <*bholtus ◊ oln.baldr stærk tapper
<*bholtos og oln.böllr nosse < *bholnus ≈ græ.phallos <*bhlnos. Disse former går ligeledes tilbage til
tydet svulme i verbet *bhel-. Angående oln.eista <*oidsto, se lat.aestus varme <*aidhsto ◊ *aidh- lys
ild. N-indkudet i I[n]dra genfinder vi i skr.i[n]dhana- antændelse *idh- ◊ *aidh- ild.
*eid-svulme
oln.eista- nosse <*oidsto
osl.jadro nosse <*oidrooln.eitr edder <*oidrooht.eiz byld <*oidos [=] græ.oidos byld

oln.eitill kirtel <*oidelos
oln.îtr-rekr odinsnavn, knyttet til
oln.îtr fortræffelig <*eidro [*ei > teu*.î]
ags.îtermann hædersmand
skr.indra- stærk <**i[n]dro- og Indra guddom

græ.oidaô svulme

I litauisk kendes samme n-indskud fra et
flodnavn Indra den svulmende

Hvor Indra hos perserne er blevet degraderet til en underordnet dæmon, har han hos inderne, som en
emanation af den iup: himmelgud *djêus, fortrængt ham.
Forløbet har ikke været ulig den langt yngre opstigning til overgud, som Odin foretager, med et solidt
afsæt i Tyr´s forrang. Den indiske himmelgud: skr.dyâus <*djêus er lige netop synlig i rigveda. Hans
nedsynken giver imidlertid plads til opstigningen af den senere almægtige tordengud Indra.
Formælingen mellem himmel og jord er der lyst over med frasen: dyâus )( prthivî, der har en parallel i
et gammelt frisisk håndskrift: med tilbageført iup: frase *tîus )( *ertâ. [oln.tyr <*djêus, oln.jör∂ f. <
*êrtâ]. Mindet om himmelgudens fødsel af urkræfterne overlevede i myten om Tyr´s besøg hos Hymir.
Mytologisk set handicappes Tyr i bogstavelig forstand med armen i fenris-ulvens gab og der vendes op
og ned på den guddommelige orden, idet Tyr gøres til søn af Odin. Himmelgudens sande ophav
glemmes ikke helt; det stikker hovedet frem som jætten i myten om Tyr´s og Thor´s besøg hos Hymir.
Den guldlokkede Kvinde der modtager de rejsende, gør det med ynde og ømhed, for hun genser mand
og søn, da Tyr og Thor træder ind i de undersøiske haller, hvorfra de skal hjembringe de store kar til
Ægir´s [havguden] gilde.
Odin´s møde med Thor´s moder: *ertâ > oln.jör∂ har været så kort som et befrugtende samleje kan
være; den guldlokkede kvinde forstødes og skubbes ud østen for oln.êlî-vâgr stormbølgen til den jætte,
der i tidernes morgen havde ladet solen stige af havets skød. Hans navn var Hymir ◊ oln.hûm hav og
græ.kyma bølge stormflod.
Op til den fordums vind- og sjæle-gud, der ikke tidligere var blevet betænkt med en bedre halvdel,
hentes nu en rigtig iup: hustru, men med et pudsigt navn, nemlig: oln.frîgg <*prîjâ ægteviv [skr.prîyâ
hustru [=] osa.frîa hustru]. Den urgamle formæling mellem Tyr )( *Ertâ, mellem himmel og jord eller i
sanskrit regi mellem *Djâus )( *Plthiwî glimrer nu i et nyt par, nemlig Odin )( Frigg. Man giver jo ikke
sin datter navnet datter. Hensigten er klar men ideen er borte. skr.prthivî jord <*plthiwî kendes også
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som et længst svundet navn på Bretagne og identisk med ags.folde f. jord land verden <**plthiwî f.
med svindtrin i oln.fold f. jord <*plthâ, en term vi kender fra norsk: vest- og østfold.
Odin har også en pendant i den indiske mytologi. Ligesom vi ikke opfatter oln.hrönn bølge som
identisk med græ.krênê kilde stormflod, men som forskellige lydrette udfald af den fælles iup: term:
*krasnâ, på samme måde kan vi anskue forholdet mellem Odin og hans indiske sidestykke Rudra.
Odin og Rudra er ikke samme mytologiske figur, men de kan opfattes som egne udstrålinger af en
gammel iup: sjælegud. Om lighederne skriver Anders Bæksted i guder og helte i Norden:
- det er påfaldende at den indiske Rudra ◊ *reud- jamre [ags.rêotan jamre [=] skr.rôditi jamre], hvis
navn betyder den frygtelige som i Odins-navnet: yggr, har visse dæmoniske træk fælles med Odin. Han er
enøjet og de dødes herre, han omskaber sig til forskellige væsner og er i besiddelse af hemmelige
trolddomsevner. Urgamle mytiske hentydninger til ham som fører for en ekstatisk flok, et forbund af
udvalgte, minder kraftigt om Odin i spidsen for sine einherjer i himlen, eller dødningenes natlige færd
over jorden.
Som vi skal se er der mere til det ekstatiske i odin-skikkelsen. Ser vi på den oldnordiske form:
oln.ôdinn < teu.*wôdinaz er det ham der i løbet af folkevandringstiden fortrænger Tyr til stednavnenes
tyste verden. Oprindelig var Odin en sjæle- og vindgud, der ledte de afdøde over mælkevejen til de
saliges øer. Hans forgænger: oln.ô∂r n. <*wâtes en gud kan sammenlignes med skr.vâta- <*wâtos en
stormgud. Herved bringes Odin i samklang med oln.ôdr m. digtning ekstase ånd <*wâtos. Videre til
lat.vâtes profet, oir.fâith digter <*wâtis. Verbet, skr.vâtáyati rører vækker skaber indsigt har et
tilsvar i den hængte Odin og runernes pris. [lydskredet [teu.*â > *ô] bevirker at [w] i anlyd i urnordisk
fældes helt generelt, til forskel fra ags.wô∂ stemme sang iver og oht.wuot raseri ].
Vender vi os igen mod Thor får vi øje på tre mødre: oln.jör∂ f. <*ertâ jord, oln.hlôra <*klârâ og
oln.fjörgyn <*perkuniâ. oln.hlôra genfinder vi i lat.klârus klar <*klâros lydt. Tydet klar tydeligt
åbenbar, har vi overtaget fra latin. Den ældste betydning har været lydt stille.
Thor´s anden mor kan da opfattes som det lydte rum, hvor man hører græsset gro. Den tredie mor
oln.fjörgyn f. <*perkuniâ ◊ *perkuos stilkeg kommer os i møde som navnet på den mellemeuropæiske
egeblandingsskov, [p]ercynia silva, se got.ferhwus verden <*pérkuus, got.ferguni skov  bjerg
Med henblik på en senere diskussion af navnet på de mellem-europæiske skovklædte bjerge, hercynia silva ◊
*perkuos eg, vil vi foretage et dyk ned i indoeuropæernes mytiske opfattelse af egetræet [stilkegen]. I den iup:
forestillingsverden indtog *perkuos stilkeg en særlig rolle. Den var blevet et sindbillede på menneskets
verden. Med vidtfavnende grene rakt mod lyset og de svulmende rødder dybt i jordens skød; således
udspændt mellem jord og himmel, født af mulden dog higende mod det store åbne rum, bundet til den
stadige fornyelse men med evighedens mærke i den runegrå bark, voksede sindbilledet ud over hele den
rørige natur, til en vældig vision af menneskets livsverden, fanget ind af asken yggdrasill i den nordiske
mytologi. Den baltiske tordengud perkunas og den teutonske pendant oln: fjorgynn kan vi, i lyset af
de yngre størrelser Indra og Thor, opfatte som ældre emanationer af den iup: himmelgud, djeus.
Engang, da egeskoven løftede sig over store sammenhængende områder af Europa, dannedes navnet
perkuuniâ, som navn på mellem-europas lave skovklædte bjergegne [jf. got.ferguni bjergegn] ◊
*perkuos stilkeg. Cæsar omtaler de uigennem-trængelige skove som [p]ercynia silva.
Klarest er billedet af tordengudens forhold til egen, som det fremgår af kulten omkring den dodonæiske zeus
med tilnavnet phêgonaios ◊ græ.phêgos eg  bøg og i hyrdernes offergaver til jupiter, ved den ældgamle
eg på kapitol i Rom. Vi har endvidere fra kelterne og teutonerne overleveringer om denne egedyrkelse. Den
vældige donars-eiche ved Geismar i Hessen spærrede åbenbart for kristendommens videre fremtrængen,
hvorfor pave Bonifacius i året 725 beordrede den fældet. Egen, der i sin ælde og vælde hvælvede sig over den
lille verden som tun- og bygdetræ, bar i sig spiren til det sindbillede, der indhenter os i got.ferhwus verden.
Konturen af en sammenhæng mellem liv, stilkeg, menneske og verden samler sig i nedenstående skema:
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oln.fjör[h] liv <*perkues
oln.fjör[h]r mand menneske <*perkuos
oln.fjör[h]r træ  eg <*perkuos
oln.fjörgyn Thor´s moder <*perkuniâ
got.ferhwus verden <*perkuus

Jf. teu: ala-ferhwia [gudinde]
◊ *perkuos stilkeg
jf teu: ala-terwia [gudinde]
◊ *derwo- træ
oln.fjörg fl. guder <*perkuú-

Om vi vover os ud pa gyngende grund, kan vi øjne en rest af *perkuos i skr.parkata det hellige
figentræ, der er almindeligt som landsby- og tempeltræ; senere glider navnet som sen skr.pargai over
på stenegen. Skulle arierne have ført det mytiske indhold af got.ferhwus verden med sig til Indien,
ville blandt alle træer det indiske figentræ melde sig som den naturlige udkårne, om ideen
overhovedet skulle slå rod. Med sin mægtige krone, de talrige nedhængende luftrødder og de
organisk svulmende og omslyngende rodtunger indeslutter dette træ hele økologiske nicher i sit
grønne bur.
Fra dette træ stammer stoffet shellak. Når regntiden slutter, hjemsøges grenene af skjoldlus, et
angreb der fremkalder røde harpiksagtige udsondringer. Efter opvarmning af denne masse kan den
flages ud i tynde sprøde blade. Denne kvade navngav arierne med ordet skr.jatu n. lak < *guetu [=]
ags.cwe∂u n. harpiks [skr: gu > g, g/ *e > gj > ž > j]. I overgangen harpiks  lak ser vi virkningen af
den sekundære palatalisering, et lydskred balterne ikke har taget del i. Den baltiske udgave af ordet
ville have været bal.*getu harpiks; det kendes imidlertid ikke.
I den indiske mytologi støder vi på skr: parjanya <**perguenjo- <*perkuenjo- ?, en regngud der
dvæler i skyerne og påkaldes for sin magt over himmelens vande. Den fonologiske ligning går ikke
op, men en sammenhæng med *perkuunos ville passe godt med tordengudens sidespring som
regngud under andre himmelstrøg. Herved bliver kampen mellem Indra og Vritra <*wrtro-, den
dæmon der driver skyerne bort, et udtryk for den årstidsbetingede tørke i Indiens nordvestlige
områder. Indra og Vritra er da yngre stridsbrødre under vejrligets holmgang i Rajastan ?
Vi lytter til frasagn om menneskets skabelse af træernes marv og Plinius gav udtryk for at visse træer havde
været gudernes ældste boliger, således var de tidligst kendte boliger for Artemis, elme og ege. Takstræet var
under samme ide tilholdssted for bueguden Ullr. Forestillingen om asketræet som urstof for menneskets
skabelse, kender vi dels fra Hesiod [700 bc], dels fra myten om Askr og Embla i den nordiske mytologi.
Hele denne kreds af skovmyter, der viser sine konturer i de ældste lag af overleveringen, er det vanskeligt at
forlige med migrationer, fra skovløse stepper.
skr.varuna- værnende gud ◊ oln.vörnir <**warunjaz jætte
skr.brahma- trylleord <*bhragjhmos ◊ oln.bragr digtekunst <*bhragjhos
og oir.bricht trylleord <*bhrgihto oln.blôt blot ◊ lat.flâmen præst <*bhlâd-men, teu.blôtan blote <*bhlâdHertil fnsk.luote tryllesang (- urn.blôtes <*bhlâdes
skr.śiva kær ◊ let.sieva hustru <*kjeiwâ, oht.hîwa hustru <*kjeiwâ
skr.śiva en gud ◊ oln.hjuka omsorg <**hîwuka kær dejlig ◊ kjîwu- kær
skr.dhisanâ kvindelige gudevæsner ◊ oln.dîs kvindeligt gudevæsen
skr.rbhu- kunstner skaber <*lbhus ◊ oln.alfr lysvæsen <*albhos

skr.vrtra tørkedæmon Indra´s fjende <*wltro- ◊ oln.ullr <*wultus herlighed
◊ got.wul∂us herlighed og lat.vultus åsyn udseende
skr.nrtu- gudeatribut <*nrtus ◊ oln.njör∂ guddom <*nertus.
videre til oln.njar∂ kraft <*nertos og oir.nert- kraft,
oln.âss <*ansus guddom ◊ skr.asu- livsånde verden <*nsu livsånde verden
Dobbeltformen oln.ullr <*wultus, oln.ullinn <*wul∂inaz guden uller antyder
den nære forbindelse mellem oln.ódr og oln.ódinn < *wâtos *wâtinos
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Om teutonsk, teu.*gu∂a- gud <*gjhutom se skr.puru-hûta- <*puru-gjûtos den meget påkaldte, tilnavn til
Indra. Andre iup: koblinger til roden *gjhut- råbe rammer ikke denne fællestrend i teu: )( skr:

Det iup: rodsytem udgør et fonologisk kontinuum og hverken agerbrugets ard eller vognens
terminologi kan løsrives fra dette netværk. Uanset hvordan vores folk, indoeuropæerne har bragt sig
på tæt hold af disse kulturtræk, har de skulptureret ordstoffet ud fra egne tilgange. Dette forhold er
et meget smukt og solidt anker for den iup: forskning. Det fortæller os at der ligger en lang og
relativ homogen udvikling forud for brudfladen i det 3. årtusinde bc. Låneordene, der i rigt mål er
tilgået græsk og latin i en langt yngre tidsfase, har intet tilsvar i nordeuropa. Vi ser da også, at den
indoeuropæiske sprogæt gennem en lang genetisk proces har været relativt afkoblet et bredere
asiatisk, mellemøstlig eller europæisk naboskab. Det fremgår med al tydelighed af, at først
migrationen skaber behov for et ord for sprog; der findes nemlig ingen fællesterm, ikke engang et
tosidet udtryk. I den henseende minder forholdet om begrebet ridning, hvor ætten også undværer en
frase for den idræt, der skulle have bragt nomadekrigerne til Europa.
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Sidst i teksten kigger vi på verbet *gjen-, der både har tydet føde og tydet kende forstå. Det er ikke søgt at se
ambivalensen som udsprunget af jægerlivets behov for indsigt og viden om fødsler og overlevelser. Men nu først til
det flertydige verbum *wes- . Foruden den forståelige betydnings-veksel, være / bo peger overleveringerne også på
betydninger som fortære og iklæde sig. Her bliver det helt klart, at vi skal tilbage i en jæger- og samlertilværelse for
at kunne begribe sammenfatningen af tre så centrale områder for overlevelse: *wes- bo fortære more sig iklæde sig.
Jægerens lejring ved den midlertidige boplads får vi et glimt af gennem verbet *ves- opholde sig bo være, med
afledninger som oln.vera f. <**wezâ ophold, oln.vist < *westis lejr boplads, oir.feiss forbliven <*westis. Samme tyd
synes at ligge bag græ.[w]estia husarne, egentlig som hører til boligen, endvidere opspændt i lat.vesta arnens
gudinde [jf got.wists væsen natur <*westis].
Holder vi fast ved bopladsen eller lejren, bliver det naturligt at drage nogle andre tyd ind i kredsen.
Det drejer sig om got.wisan smovse fortære, oln.vist mad næring, oir.feiss måltid, begge former fra *westis.
Endvidere got.wisan muntre glæde sig, got.wizns munterhed og osl.veselii glad. Sandsynligvis står vi overfor
urgamle udspaltninger af *wes- slå sig ned, med alt hvad det indebar af sultens og samværets tilfredsstillelse.
oln.vist f. opholdssted <*westis, oln.vera f. ophold <*wesâ
oln.vist f. næring <*westis, got.wisan smovse <*wes-,
oht.wastel brød <*wostelo-,
oln.vera f. tøj < *wesâ, got.wasjan [=] ags.wërjan <*woséj- klæde sig
got.wasti f. klædning <*wostis, oln.vesl kåbe <*wesªlo-,

Boksene giver en ide om denne ældgamle udspaltning af verbet *wes-, der i større eller mindre omfang
også kan samles op fra de øvrige særsprogs arkiver.

*wes- være opholde sig bo ernære sig klæde sig
skr.vasati bo opholde sig

oln.vera ophold <*wesâ
oln.vist <*westis lejr boplads
oir.feiss forbliven <*westis
tok.vast hus
ags.wesan fortære
ags.wesa underhold
oln.vist f. næring <*westis

oht.wastel kage <*wostelos
got.wisan muntre sig <*wesgot.wizns glæde <*wesnis
osl.veselii glad
got.wasjan klæde sig [=]
skr.vasáyati klæde sig
got,wasti- tøjstykke
lat.vestis klæde

Spørgsmålet om hvorvidt tilpasningen til neoliticums livsform, udover ideerne om agerbrug og kvægavl også
rummede et nyt og fremmed tungemål som en pris for kulturløftet, er naturligvis hele baggrunden for de følgende
kapitler. En lang række indoeuropæiske verber, falder bedre på plads i en jægerverden end i agerbrugerens
dagligdag, ligesom en række termer for fangstens lykkelige grej og dets uheldige ofre røber samme dybde hinsides
bonden sysler. Der er selvfølgelig mange andre verber end skemaet antyder, der ligeledes er fulgt med over
vadestedet mellem jæger og bonde, men dette udpluk med tyd som: opspore finde vej fange komme frem stige
op spejde overleve prøve driste, viser os, at indoeuropæerne har kunnet fastholde betydninger, der afslører en
anden kamp for tilværelsen end bondens strid med jord og rødder. Det er svært ikke at se sproget følge jægeren
ind i den begyndende agerbrugsfase.
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verber som jægerord

*seku- se følge
*gjen- føde kende
*wes- bo nyde, klæde
*bheu- være vokse bo
*weid- gå opdage
*leis- gå opdage
*sâg- spore
*spekj- se
*leg- samle
*les- samle
*sent- rejse opleve
*pent- gå udforske
*leit- gå opleve erfare
*per- fare sætte over
*steigh- gå stige op
*guem- komme nå frem
*bhendh- binde
*dhers- vove driste
*gjeus- prøve udsøge
*nes- overleve reddes
*sapj- smage få indsigt
*men- tænke mindes

teu: græ: lat: kel: hit: tok: skr: lit: osl: arm:
teu: lat: skr: græ: lit: osl: tok:
teu: skr: lat: kel: tok: osl: arm:
teu: skr: bal: sla: græ: alb: lat: kel: tok:
teu: skr: græ: lat: kel: osl: bal:
teu: lat: lit: osl:
teu: græ: lat: kel: hit:
teu: skr: græ: lat:
teu: græ: lat:
teu: lit: hit: kym:
teu: avs: lat: kel: lit:
teu: skr: græ: kel: osl: lit:
teu: avs: græ: tok:
teu: skr: græ: lat: lit: osl:
teu: skr: græ: kel: bal: osl: alb:
teu: skr: græ: lat: tok: lit:
teu: skr: græ: lat: kel: lit:
teu: skr: græ: lit:
teu: græ: lat: skr:
teu: skr: græ: tok:
teu: lat:
teu: oir: lat: græ: skr: lit: osl:

Flere af verberne må allerede i en manifest jægertid være blevet spaltet i forskellige og på en måde to helt nye tyd,
som tilfældet er med fx verbet *gjen- føde kende. Nummer to på listen, *seku- følge se med et tydeligt dobbelt
tydspektrum fortæller, at det hverken drejede sig om at se eller om at følge, men om den situation hvorom vi bruger
vendingen følge med øjnene spejde. De forskellige særsprog har siden mere eller mindre skarpt valgt side, således i
teutonsk, hvor vi kun har oln.seggr kriger følgesvend <*sokuios, som den ene halvdel af tydspektret.
*seku- følge
skr.sacati følger, skr.sakman et følge
u
græ.[s]epomai følger <*seku- [*k > p]
lat.seqûi følge
oir.sechu- følge
tok.säk følge
lit.seku følge vejre
oln.seggr [=] lat.socius mand fælle <*sokuijos
oir.rosc øje <*pro skuo- <*sekuo- ?
oir.secha- kunne se

*seku- se
teu.sehwan se <*sekualb.šoh- se <*sêkuhit.šakuwa øjne, måske en dual
lit.sakyti sige <*sokuéjosl.sociti vise <*sokuéj- få til at se
oln.segja sige <*sokuéj- > teu.*sagwjan
oln.sæi indsigt <*sehwî, dan.syn <*sekunis
oln.saga saga <*sokuâ, oln.sögn <*sokuênis
lit.pâ saka sagn fortælling <*sokuâ

Næsten modsat er det forløbet i den latinske pulje, hvor tydet følge helt har taget over med verbet lat.sequi følge og
med afspind som sekvens sekund etc. Følgesvenden, oln.seggr <*sokuios, genkender vi som lat.socius fælle
<*sokuios. Det er den term der ligger bag begreber som social, socialisme, societet etc. Da tydspektret ikke lægger dig
i sporet af sat / ket skellet, må vi formode at verbet *seku- følge med øjnene med de opsplittede tyd følge og se
antagelig har haft fuld bredde på tværs af sprogætten og først under en migrationsfase er blevet trukket i den eller
anden retning.
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Endnu et se-verbum med en troværdig dybde i jægerens verden kender vi som *spekj- se opfatte
*spekj- se, skr.spasati se
lat.spacio se
græ.skopé spejden <*spokjå
metatese i græsk: *spekj- > skepoln.spå profeti <*spokjå
oht.speha udforsken <*spekjå
oht.speho m. spejder
oln.spår seende <*spokjos
osa.spåhi klog <*spekjios
oht.spåhida visdom <*spékjetå f.
oln: )( osl: *[s]pegjmed en øst-iup: variant i
osl.[s]paziti være opmærksom
oln.spakr klog <*spogjos [=]
o.dan.spak- forstandig klog
oln.spekt forstand <*spogjetå
oln.speki visdom
◊ *[s]pogj- se opfatte

Blandt de mange former falder *spekj- se i øjnene; verbet er bredt
overleveret, teu: græ: lat: skr:
Det er bemærkelsesværdigt, at den græske form, græ.skepudviser metatese i forhold til lat specio se, skr.spaśati se, således
også i alle afledninger, græ.skopé f. spejden [=] oln.spå f profeti
<*spokjâ, oht.speha f. udforskning. Betydningerne spejder
spåmand i græ.skopos, skr.spaśa-, oht.speho spejder, lat.au-spex
varseltyder lader os fornemme jægerens løftede hånd og
oldingens profetiske syn og visdom, [jf. oln.spâr <*spokjos
profetisk og oht.spâhi f. visdom]. Som vi vender tilbage til i mere
konkluderende kapitler, giver fraværet i osl: )( bal: anledning til
at opfatte skr.spaśati ser som et lån fra en kentum-form. Dette så
meget mere åbenbart idet vi har en ligning mellem osl.[s]paziti
være opmærksom og en række udtryk i oldnordisk til samme rod
*spegj-. uden andet teutonsk medløb. Det omfangsrige materiale
med termer fra alle sprogets kategorier, vil senere blive belyst og
forstået som udveksling af stofområder mellem sydskandinaviske
dialekter inden for den indoeuropæiske kridtcirkel.
Obs: fremmedordet: spektro-skop rummer både en lat: og græ:
del-

En anden tilgang til jægertidens DNA kommer tydeligt til orde med verbet *weid- se iagttage, et verbum af præt.
præs. type. Det ejendommelige ved denne omdannelse af datid, *woid- iagttog opdagede til et nutidstyd, *woid- ved,
er at springet har fundet sted i alle særsprog, hvilket kun kan betyde, at dette særlige skift hører hjemme i en tid hvor
de indoeuropæiske stammer endnu var forbundne i sat )( ket fællesskabet. Med tanke på jagten og opsporingen
antagelig eller snarest fra den før-neolitiske tid. Vi siger ikke - jeg vîder en lærkerede -, men jeg ved en lærkerede.
*leis- opspore præt. præs. verbum,
ligesom *weid- se bemærke
kan ellers kun afsløress i lat: lit: osl: og
her kun med en indskrækning til tyd
som spor fure
got.laisjan lære <*loiséjgot.laists m. <*loistos spor
got.lists list kundskab
got.lîs kyndig <*leisos
got.lîsei f kundskab <*lîsîn
oht.leisa spor <*loiså
oht.lisa spor rynke fure
Se græ.[w]idr klog [=] oln.vitr klog
<*widris klog kyndig

En tilsvarende verbum af præt.præs. type hat vi i *leis- opspore,
med transitiven got.laisjan lære få til at opspore <*loiséj-.
afspejler skr.vêdayati forkynder meddeler [=] oht.weizzan vise
<*woidéj- få til at opdage.
Rammerne omkring *weid- har et ret nøje tilsvar i *leis- opspore.
Her viser got.lais jeg ved en helt analog præt. præs. Sporene i de
øvrige sprog indskrænker sig til fure, agerstykke; lat.lîra fure
<*leiså [*ei trin], osl.lécha ager [=] oht.leisa spor [*oi trin] og i
oht.lisa spor fure rynke har vi svindtrinnet [*i] til det
pågældende verbum. fuldtrinnet [*ei] optræder i got.lubja-lîs
giftkyndig ◊ oln.lyf <*lubja plantedel. Det gotiske -lîs kyndig
<*leisos finder vi omtrent i spektret for *weid-, nemlig som
*weidos i dan.vîd viden <*weidos
Substantiveringen af et til *wid-tos svarende participiumtrin,
*li i d
d fi d
ii
li f k d k b li

Den dybere grund til drejningen ligger i verbets ældre tyd, *weid- gå opdage. Det er den fastholdte datidsviden, - jeg
har opdaget -, der har befordret nutids-tydet - jeg ved -. Stærk bøjning har vi i ags.wîtan se iagttage gå tage bort
med part.-trinnet *widtos > viss sikker egentlig opdaget set. Da vi endvidere med ags.witan vide forstå mærker os
oplevelsen, er det nærliggende at antage, at *weid- oprindelig har betydet følge et spor  opdage, et tyd der
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semantisk set allerede i jægersproget må være kippet over i datid, og da et vink om iup: fællesliv udover bondens
verden.
En lignende udvikling kender vi fra verbet *leis- gå opdage, der opviser helt det samme nutidstyd præt. præs. i
got.lais jeg ved, <*lois- egentlig jeg har opdaget  jeg ved. Her stiller En række afledninger sig helt parallelt ved siden af

de afledte former til *weid- gå opdage spore.

Her følger andre eksempler fra listen over jægerverber, der udover jægeren- og samlerens verden afslører mere
eller mindre snævre tilhørsforhold blandt særsprogene, *sap- smage få indsigt lukker sig om latin og oldhøjtysk.
*leit- gå, drage afsted
dan.lî∂e gå drage afsted
oln.leid vej sejlled <*loitâ
dan.lede styre føre <*loitéjavs.para-raêth dø gå bort <*leitgot.af-lî∂an gå bort
tok.lit- gå bort

*sâg- opspore
oir.saigim opspore <*såglat sâgire opspore
græ.[s]êgeomai føre [Homer[
egentlig: få til at lede
got.sôkjan opsøge <*sâggot.sôkns undersøgelse
got. sôks bevislig <* sâgos
hit.šakk- kende vide
obs: ingen satem-pendenter
*pent- gå udforske
teu.fin∂an finde opspore
teu.fandjan prøve <*pontéjteu.fundaz møde <*pntos
græ.pontos hav
lat,pons sumpvej bro <*pontis
dan.funder bro vej <*pntroteu.fan∂ios gang skridt *pontjos
osl. + pru.pontis vej
skr.pantha- spor vej sti
angående vej sti, obs. stifinder

*sap- smage erkende
lat.sapio- smage have indsigt
oht.seffen <**safjan <*sapjsmage være opmærksom
lat.sapiens klog

*gjeus- prøve udsøge
skr.jôsati nyde smage
oln.kjósa, got.kiusan vælge
got.kustus prøvelse <*gjustus
lat.gustus smag <*gjhustus
ags.cyst f valg <*gjustis
got.kusts valg <*gJustis
skr.jušti- gunst <*gjustis
oht.kuri f. valg <*gjusis
lat.gustâre smage nyde
græ.geu[s]omai smager nyder
*nes- overleve reddes
oht.nesan komme sig reddes
skr.nasati forenes
græ.ne[s]omai vende tilbage
got.nasjan redde <*noséjgot.nists redning <*nestis
oln.nest n. rejsekost <*nestos
oln.næra ernære <*nêsejoln.nøra belive <*nôsej- [=]
nor.nøra lægge brænde på
græ.nestos hjemkomst

*ekj- bide græsse
oln.æja lade græsse <*okjéjoln.jaxl tand <*ekjslodan.agn <*okjanom |=]
skr.aśana en bid <*okjanom
◊ *ekj- æde med sideformen
skr.aśnati spiser

*dhers- vove driste
skr.dharsati vove,
græ.thrasos modig <*dhrsos,
teu.*durzaz modig <*dhrsos
oht.tarsan modig <*dhorsno
skr.dhrsnu dristig
mht.turst mod <*dhrstiskr.dhrsti dristighed
græ.thraseô vove <*dhrsgot.dorsan vove <*dhrslit.drísu vove <*dhrs*sent- rejse opleve
avs.hant nå frem <*sentoln.senda <*sontéj- sende
teu.*sin∂a <*sentos rejse vej
oir.sêt vej <*sentos vej
oln.sund <*sntos sund stræde
oir.santos <*sntos havarm
lat.sentire føle mærke
lit.sintêti <*snt- tænke
oht.sinnan tænke
teu.sin∂es mening hensigt

Den satem / kentum spaltning vi har fået kendskab til, havde inden da trukket en række termer over på den ene eller
anden side af vadestedet, her fx *sap-, *sâg- *ekj-. Roden *sâg- opspore er en kentum type, modsat roden *ekj- bide
græsse der som satem type kun påtræffes i arisk og nordisk. I de følgende tekster vil disse anomalier imidlertid kun
fremtræde som indoeuropæiske termer. Den dybere betydning vil først senere blive sat ind i en begribelig
sammenhæng, som stærke pejlemærker for den sprogdrift der har fúndet sted indenfor den indoeuropæiske
kridtcirkel, altså inden sat / ket splittet. En sprogdrift der kun kan forstås i et nordisk perspektiv
To identiske verbal-rødder med vidt forskellige betydninger viser ligeledes tilbage i en jægertd da iagttagelsen af
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menneske-barnets fødsel, var tæt knyttet til en helt uundværlig forståelse og indsigt og erkendelse.

A. *gjen- føde

B. *gjen- vinde indsigt

osa.kind barn n <*gjentoskr.jantu - barn slægt <*gjentu

oln.kunnr klog <*gjntos [=]
skr.jâtah kyndig <*gjntos

oln.kind f slægt <*gjentis [=]
lat.gêns slægt <*gjentis

got.kun∂i- viden <*gjntis [=]
lit.žìntis <*gjntis erkendelse

oln.kundr søn <*gjntós [=]
skr.jâta - søn <*gjntós
ags.cynd afkom ophav <*gjnti- [=]
skr.jâtí - fødsel slægt <*gjntí-

oln.knâr dygtig <*gjnêwos [=]
lat.gnâwus dygtig <*gjnwos
got.kun∂s bekendt <*gjntos [=]
skr.gjnâta bekendt <*gjntos

got.kunds født <*gjntó- [=]
skr.jâtá - født <*gjntóoht.knout - slægt <*gjnôtískr.jnâtí - slægt <*gjnôtij

ags.cennan føde <*g onej- [=]
skr.janáyati - opdrage <*gjonéj-

ags.cennan erkende <*gjonéjags.cnâwan vide [*ê] <*gjnêwlat.[g]nôvi have erkendt [*ô]
tok.knân vide kende <*gjnôwdan.køn djærv kyndig <*gjônios
dan.køn slægt art <*gjniom [A skema]

Her blot Et par prøver på to næsten uundværlige kropslige være-måder *sed- sidde og *legh- ligge
Den teutonske overlevering står rigeligt mål med de øvrige særsprog.
*sed- sidde med tilhørende afledninger

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

sed-

x x x x x x x sidde

sedes

sodj-

x x sætte

sêtôn

sêdâ

x plads

sodîno-

x sæter

sôdj-

x x x

sedlo

x

sêdes
sôdes

x

x x
x x

x x sod

sedu

x ophold

sodon

sêdio

x beboer

sêdion

A B S G L K T BETYD
x x sæde lag
x

x sæde hvil
x afsæt
x

sætte

x x x x x sted bolig
x afsats
x

x baghold

Skemaerne viser materialet for A arisk, B baltisk, S oldslavisk, G græsk, L latin, K keltisk, T teutonsk.
De mere sporadiske ekkoer fra tokharisk, thrakisk, venetisk, illyrisk og messapisk hittitisk, er uden
markering her, men dukker nu og da op i anden sammenhæng; fx kender vi et tok.lake lejr <*leghâ.

NAVN

A B S G L K T BETYD

sêdiosedtos
sedros

x bekvem
x x

x x x bænk
x

x ophold

NAVN

A B S G L K T BETYD

sêdâ

x stak

sêdos

x sæde

sedtlom

x sæde
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*legh- ligge med tilhørende afledninger

NAVN

A B S G L K T BETYD

legh-

x

loghj-

x

x

x ligge
x x lægge

Bemærk at sanskrit savner roden *legh-

NAVN
loghtrom

x leje lejr

leghto-

lêghâ

x nedlagt

lôghes

x lag lov

lêghio

x x

leges

x

x

leghâ

x leje, hi

leghtrom

leghres
loghes

A B S G L K T BETYD

x

x leje
x

seng
x hi sted

x

x havn, leje

x x leje

loghjos

x læg

x leje

loghêtâ

x samling

Følgende oplistning af formfylden for verbet *ed- spise, viser rigdommen i den teutonske overlevering; det er
kun dansk, der ikke har fundet den udtryksform passende og af samme grund har forvist verbet til dyreriget

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

ed-

x x x x x x x spise

edentos

odéj-

x lade spise

dntos

x spiselig

edunos

x næring

êdsom

edôn

x krybbe

êdro

êdes

x gilde

êdjos

êdslom

x ådsel

odilo

êdilo

x lokkemad

odis

x spisen

êdjom

x vi spiste

etro

x tand

êdon

êdjos

x

êdon

x

edono

x

êdimós

x

edontos

x x

x
x
x

A B S G L K T BETYD
x x x tand
x

x x x tand
x jætte
+

x
x

x

x ådsel
x fodder
x grovæder
x grådig

x

x græsning

x

x næring
x krop
x

x fresser

Skemaet giver ikke plads til hittitisk og tokharisk, men begge særsprog rummer *ed- æde

Om end ikke alle de forskudte tyd peger ned i jægerstenalderen, så viser de ved forankringen i en mere sanset
end fortolket verden ud over bondens skøttende gøremål. De fleste fællesord for hals, svælg, kæbe, gumme,
tand, etc, hvoraf teutonsk har bevaret en yderst omfangsrig pulje, rækker sikkert tilbage i jægerens ordforråd
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Om *swesôr og *dhugªtêr [om søster og datter]

Som det fremgår af skemaet er der en iøjnefaldende mangel på tegn-symmetri mellem *bhrâtêr broder og
*sûnus søn på den ene side og *svesôr søster og *dhugªtêr datter på den anden. Jævnfører vi med *pâtêr fader
og *môtêr moder kan enhver se at *dhugªtêr falder uden for mønsteret og *swesôr som datteren ville passe
bedre. Skemaet ville have mere ligevægt om *dhugªtêr datter og *swesôr søster byttede roller, svarende til
jættestuetidens norm.
enkeltgravstid og nutid
*pâtêr fader
*bhrâtêr broder
*sûnus, søn
*pâtêr fader
*bhrâtêr broder
*sûnus, søn ◊

*mâtêr moder
*swesôr søster
*dhugªtêr datter
jættestuetid

*mâtêr moder
*dhugªtêr søster
*swesôr datter

Alle mennesker må affinde sig med at være søn eller datter, men denne garanti tilstås os ikke som fader eller
moder, som broder eller søster. Det ser ud som om suffikset *-têr oprindeligt har været bundet til den snævre
relation - fader til, moder til, søster til, broder til -. Holder dette stik, må familienavnene søster og datter i en
fælles iup: tid have byttet plads, men hvordan og hvorfor ?
Tolker vi *swe-sôr som i sig selv kvinde ◊ swe egen og *sôr som kvinde i lat.uk-sôr kvinde, bliver det
indlysende, at *swesôr logisk set må være møntet på datterbegrebet. Ser vi endvidere roden *dhug - som afledt
til *dheug- passe til du klarner billedet. Vi har nemlig nogle ellers ukendte gotiske afledninger til *dheug-.
gotisk: got.ga-dauka fælle <*dougâ, got.duhts måltid som det anrettede <*dhugtos. Herved kan vi bringe
*dhugªtêr ind i hjemmet som søsteren, som den der drager omsorg. Det stemmer da også meget bedre med sund
fornuft at opfatte datteren som i sig selv kvinde og søsteren som hende der drager omsorg.
Det skånske stammenavn, dauciônes, der allerede hos Ptolemæus [150 ac] var kommet på verdenskortet, skal da
forstås som de sammensvejsede, de der drager omsorg for hinanden. Men kan vi i samme ånd få etymologien
for *bhrâtêr broder bragt på plads.
Fra osa.frô-bra f. støtte hjælp <*prô-bhrâ hjælp trøst, kan vi udskille et *bhrâ hjælp. Herved kan *bhrâtêr
læses som den der står for hjælp og støtte. Vi kan således afrunde billedet af *bhrâtêr og *dhugªtêr, eller broder
og søster som hinandens ansvar og omsorg.
Den græske form, græ.éor søster < [sw]é[s]or er noget afgnavet på grund sprogets vanskeligheder med [*s] og
[*w] men med hensyn til tyd ligger græ.éor særdeles godt til, idet den primære betydning dækker
datterbegrebet, sekundært søster. Da nu latin har helt andre termer for søn og datter **fîlius og **fîliâ,
forskellige fra de ligeledes afvigende keltiske termer må ombytningen [*swesôr: datter  søster] have fundet sted
inden denne udskiftning, latin har jo bevaret *bhrâtêr broder og *swesôr søster. Det er derfor rimeligt at se
skiftet fra datter til søster som led i kulturomslaget fra jættestuekultur til enkeltgravskultur. Hele skiftet beror
måske mere på situationens logik end på forveksling. Jættestuekulturen kunne i så fald tænkes, at have været om
ikke et matriarkat, så dog et samfund hvor døtrene som familiestok blev boende hjemme og svigersønnerne
flyttede ind. Dette stemmer godt med flere forhold. Tacitus´ iagttagelse af, at morbroderen hos teutonerne var
søsterbørnenes nærmeste værge, der bar ansvaret i tilfælde af faderens bortfald, se o.hol.swiri søstersøn
<*swesio ◊ *swês kær [morbroderens vinkling]. For det andet har vi overleveret nogle termer i oldnordisk og
græsk der peger i samme retning:
oln.svilar <*sveliôs svogre til søstre, græ.a-elioi <*sm-swelioi svogre, [set fra morbroderens vinkel]. Disse
begreber er svære at tilkaste mening, med mindre svigersønnerne er flyttet ind hos konerne alias søstrene.
Hvorfor skulle kulturen rumme en betegnelse for svogre, om disse uættede mænd ikke havde nogen daglig
berøringsflade. Det samme spørgsmål rejser sig med lit.svainis konens søsters mand <*swoinos, der ligeledes
synes at forudsætter konens og søsterens fælles bopæl. Skulle jættestuekulturen have været en maternalistisk
ordnet kultur, bliver koblingen til de ældre jægersamfund mere troværdig og vejen fra Anatolien lidet
sandsynlig. Hvori skulle det strategiske ligge, for den mere mandsstyrede stridsøksekultur, kunne man spørge.
Jo, den udklingende jættestuekultur døjede måske med en økologisk betinget misvækst der kunne have været en
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væsentlig årsag til det voldsomme kulturskift med mere vægt på kvægavl. Efter gravskikken at dømme også et
mindre opgør med storfamilien. Følger vi det op, flyttede kvinder alias *swesôr datter, i enkeltgravstid til
mandens hushold som svigerdøtre. Det er her i den nye familiestruktur, at behovet for betegnelsen svigerdøtre
bliver reel. *snusâ svigerdatter er sikkert først blevet udformet i enkeltgravstid med en etymologisk sløjfe til
lit.snaujis løkke og oln.snûdr slynge <*snûtos ◊ *sneu- sno dreje; antagelig en semantisk vinkel til
helleristningernes sammenbundne par. For jættestuemødrene var svigerdatteren en mindre tydelig gestalt.
Det bliver nu naturligt at se samværet mellem de ligestillede døtre med tiden udvikle sig til et søsterskab, som vi
kender det fra nonne-fællesskaber og mange andre påtvungne eller utvungne kvindegrupperinger. Jævnfør
begrebet søstersolidaritet. Ergo, *svesôr døtre som de var af jættestue-fødsel fandt hianden som søstre og
følgelig fulgte *dhugªtêr søster med i skiftet mod datter.
Fra det thrakiske stammeforbund aga-thyrserne får vi et sent indblik i karakteren af storfamilien på Strabon´s
tid. - Sæd og skik var hos dem, at kvinderne indgik i familien som var de beslægtede og levede med hinanden
uden nid og fjendskab – i søsterskab, i modsætning til jættestuenskulturens genetiske søsterskab. Det er her
brudegaven eller medgiften kommer på tale: se ags.wetma medgift <*wedmon, græ.[w]ednon brudegave
Jævnført med skr.svasár, lat.soror, oir.siur, lit.sesuô søster klarer dan.søster sig ikke godt, formen modsiger
nærmest hele ideen. Men ret beset er termen søster faktisk smukkest hjemlet i teutonsk, det er kun
tilsyneladende at søster synes at stille sig i række med fader, moder og broder. Ser vi på ags.swestôr søster, er
det flertalsformen ags.swestriz søstre <**swesriz, der er synderen. Det er flertalsformen der har givet anledning
til det teutonsk regelrette indskudte [t] mellem [*s] og [*r], et kombinat der blev ført videre i singularis
ags.swestôr søster <*swesôr. I keltisk jernalder har vi udtrykt os med et teu.*swesôr søster. Dette kun for
afklaringen af den teutonske synlige anomali.

Da alle særsprogene imidlertid deler nutidens søster / datter kontur, er det ikke muligt at opfatte denne
faseovergang som udviklet og fremmet under den iup: opsplittende migration. Ved den synsvinkel må
Renfrew´s anatolske hypotese afkræves den konklusion, at skemaets jættestueprofil må være blevet
afløst af nutidens profil allerede i et præ-neolitsik anatolsk samfund.
Svenske DNA undersøgelser af kvindebene fra gånggrifter har faktisk antydet genetisk beslægtede
døtre.
Jyske enkeltgrave rummer stridsøksekulturens initiale træk

Jyske enkeltgrave rummer kulturens initiale træk. Vi finder under-, bund- og overgrave uden
ødelæggende blindgravninger og med optrædende kvindegrave som bund og undergrave antydes en ret
stor sandsynlighed for ægtefællers gravsted. De sekundære gravlægninger i danske højgrave tyder på
at de pågældende folk udmærket vidste hvor familiens gravsted lå.
Nyere stratigrafiske undersøgelser og multidateringer har tvunget det ældre immigrationsdogme op til
fornyet overvejelse. Især afsløringen af, at de to kulturer, den yngre jættestuekultur og
enkeltgravskulturen, altid optræder i afløsende og asynkrone tidsfølger, har smuldret dogmet om
stridsøksernes bærere som jættestuefolkets banemænd og i stedet indsat dem som tragtbægerkulturens
arvtagere.
Vi har i det foregående flere gange set forskere standse op overfor megalitkulturens indoeuropæiske
ophav. Sophus Müller, J Brøndsted, G Swantes, E Sprockhoff og P V Glob sprang alle i mål med deres
asiatiske stridsøksefolk, skønt disse folks tilstrømning til Nordeuropa åbenbart havde fundet sted i en
strid kulturmodvind, idet økserne, hamrene, ravet og gravene pegede i modsat retning.
Nyere forskning har imidlertid vist, at der slet ingen modvind var. Da stridsøksefolket dukker op, er
megalitkulturen under afvikling og de to arkæologiske grupper afløser hinanden som mobil- og
fastnettelefon.
Åbenbart har vi fået et nyt syn på jættestue: / enkeltgrav: men hvorfor ? Pladsen er ikke til en længere
udredning, her kun i korte punkter.
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1.

En lang række dateringer op igennem 1970´erne viste, at sameksistensen af de to kulturer kun havde reelt
indhold gennem en periode på ca. hundrede år. Det er et passende tidsspand for et udtalt kulturskift inden
for rammer, hvor kulturelle og sproglige forhold til stadighed var genkendelige størrelser. Den kamp,
omklamring og endelige erobring, som J Brøndsted øjnede tidlangs med retræten af de jyske jættestuer ,
er der ikke arkæologisk belæg for.

2.

På Herning-egnen har undersøgelsen af en enkeltgravshøj vist at gravpladsen lå på en ældre
tragtbægerboplads; potteskår og andet affald var nemlig havnet som fyld i højen. Måske ikke så
mærkværdigt igen, men levnene stammede fra jættestuekulturens yngste frembringelser.

3.

På Langeland lever man videre på de gamle bopladser også i tiden efter 2800 bc.

4.

I Sverige er skiftet over store afstande forløbet for hurtig til at kunne forklares ved en fremmed overtagelse
og påfølgende underkuelse. Skiftet tegner i hast og rytme mere udbredelsen af en ide eller mode, forstået
som måske nødvendige svar på ændrede økologiske forhold, nye familie- og stammestrukturer. Det er i
samme periode de svenske enkeltgravsfolk indfinder sig i det sydvestlige Norge.

5.

Nedlæggelsen af miniature-økser i drengegrave fortsætter jævnt ind i det svenske stridsøksefolks æra.
dansk økse af rav, drengelegetøj
11 cm. Jættestuetid

6.

I Skåne fremgår det klart af tæt tegnede fundkort, at den nye gravtype vokser ud fra og væk fra de gamle
områder med tragtbægerkultur. Det var lignende iagttagelser, der kunne gøres i Sydslesvig i
overgangsfasen mellem jægerne og de første bønder. [Länkar till vår forntid, Göran Burenhult, 1988]

7.

Nedlæggelsen af de for de gammel-danske landskaber særegne offergaver, votivfund, der gennem hele den
yngre nordiske stenalder var en fast tradition, fortsætter ind i enkeltgravstid. Denne praksis savner en sund
parallel i europæisk sammenhæng. En krukke med tre slebne økser fra et græsk fund, Megalo-polis i
Arkadien [1800 bc] turde være et mål for en tidlig *dansk indvandring. Fundet er enestående og ligesom
ved de nordiske votivfund, er det de smukkest slebne og helt ubrugte redskaber der er blevet nedlagt.

8.

Stensatte enkeltgravshøje fortsætter traditionen fra jættestuetid

9.

Kontinuiteten fortsætter gennem dolktid til bronzealder idet egekisterne fra den ældre bronzealder letter på
låget i den senere del af enkeltgravsfolkets epoke. Jyske enkeltgrave med græstørvs-opbygning lever
videre i højgravene fra ældre bronzealder. Den udsøgte teknik i bearbejdningen af flint og bjergart, løber
som en rød tråd gennem neoliticum frem til de spæde forsøg med bronzen.

11. En skånsk grav fra dolktid [Fossie Malmø] synes at være identisk med gravene fra stridsøksekulturen i den
foregående periode, ovale stenfyldte fladmarksgrave. Eneste forskel er afløseren for stridsøksen, nemlig
flintdolken.

Som det vil fremgå af det følgende rids af slægtskabet mellem de forskellige arkæologiske grupper indenfor
kredsen af snorekeramiske stridsøksefolk, optræder der en vis diskrepans, et divergerende mønster mellem
vest og øst i de pågældende fundgruppers grave, økser og keramik.
I kreds Tecklenburg-Hannover mellem Weser og Emsen, 60 km øst for Minden, er der undersøgt en
megalitgrav, der indeholdt ubrændte knogler, 2 flintøkser, nogle flintknive og tværpile af samme
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materiale; desuden optoges der skår fra 50 - 55 lerkar af nordisk type, en del kraveflasker, plus 1 stk.
Rössner krukke. Da den let kendelige kraveflaske falder ud af danske fund inden jættestuetid, mødes vi
af den almindelige kultur-forlængning, der ofte er forbundet med udvandring. [3000 bc]
Krukken derimod tilhører en keramisk tradition, der kendes fra et stort gravfelt ved Merseburg; her er
gravene undtagelsesløst fladmarksgrave, men brandgrave er ikke sjældne. Kulturen er båndkeramisk
og uden forhistorisk tilknytning til den nordiske; der kendes ingen hamre og økser fra feltet, derimod
armringe af marmor, parvist nedlagt, en skik der er fremmed for den snorekeramiske kultur.
Nogle hundrede år senere dukker enkeltgravskulturen op i de samme egne med de karakteristiske
facetterede stridsøkser fra Sachsen. Vi befinder os i den snorekeramiske periode, der kommer til at
præge store dele af nord- og centraleuropa frem til Bronzealderens spæde begyndelse [2400 bc].
Et ejendommeligt træk ved kulturen, er dens mangel på tæt samhørighed med de ældre ærkæologiske
lag, indenfor samme geografiske kreds. Overalt har forskere erkendt vanskeligheden ved at se bægeret,
øksen og gravformen som naturlige opfølgninger af de ældre stedlige fundserier.
En lang række arbejder skildrer, hvordan disse stammer har fundet frem til nord- og mellemeuropa og
fra forskellige stationer ved Østersøkysten skaffet sig fodfæste i Jylland og Skåne, hvor så rige og
oprindelige fund er gjort. Et af problemerne ved denne tænkte immigration er spredningen langs de
store floder, Weichsel, Oder og Elben. Man ville forvente at bevægelsen efterhånden tabte pusten og
landede nogle mere eller mindre forenklede udgaver af kulturbagagen i yderzonerne, således at de
undervejs afsatte kulturfrø lod sig begribe ud fra nogle oprindelige fællestræk i områdets sydrussiske
provinser. Det er så langt fra at være tilfældet, at man fristes til at vende billedet. Mange forskere har
da også opfattet netop den jyske stridsøksekultur som en lidt gådefuld tildragelse. Den polske
arkæolog, Sulimirski antager ligefrem, at de jyske enkeltgravsfolk har taget den direkte rute fra de
snorekeramiske bopæle i sydrusland. Men dette greb hugger knuden over, binder den ikke op; økser,
keramik, grave og dermed forbundne ritualer fra de nordiske fund forefindes kun brudstykkevis i andre
grupper og i delen uden den nordiske prægnans i design og tradition. En overordnet geografisk struktur
for disse grupper indfanges af de store floders stræk fra nordvest mod sydøst. De mange forsøg på at
lægge en vestgående vandring ind i dette mønster har både tiden og retningen imod sig. Tiden, fordi de
ældste økser og klareste træk findes mod nordvest og retningen fordi de beslægtede kulturer strækker
sig langs Elben, Oder og til dels Weichsel, ikke langs et strøg på tværs af floderne. Ideen rystes
nærmest af, at de jyske grave kendes i snesevis for hver grav der kendes fra de beslægtede kulturer i
Polen og Rusland [P V Glob: Den Jyske Enkeltgravskultur]
Ser vi derimod udviklingen i lyset af en nordisk migration klarner billedet. Substratet for de nye
kulturindslag i lavlandet, med udløbere til Holland og langs Rhinen til alpesøerne ligesom kulturunderlaget
langs Oder mod sydøst til Schlesien og videre til Mähren er den ældre nordeuropæiske megalitkultur båret af
overvejende *jysk: i mindre omfang *[ø]danske kulturringe, tungemål ? Det er ikke helt ved siden af at se
dette substrat som udtryk for spredningen og bevægelsen af den kultur der i tidligere arkæologiske værker
blev omhandlet som - den nordiske kultur Lad os se på den jyske gravform og dens indhold [2800 stridsøkser]. Undergravene, der udgør den
ældste gruppe i serien under-, bund- og overgrav, er som navnet antyder anlagt under niveau [110 - 30
cm]. Gravene er hovedsagelig orienteret øst-vest og uanset indhold af yngre grave, opkastet med en lav
jordhøj. Gravene udviser en paritet mellem mands- og kvindegrave, idet kvinderne ligger på siden med
hovedet mod øst mændene modsat med hovedet i vest, men begge køn med ansigtet vendt mod syd.
Kvindegravene indeholder de samme snoreprægede bægre plus forskellige ravsmykker, kædet af rørformede
perler. To jævnstore ravknapper [12 - 4 cm] i mandsgrave, der efter placeringen er blevet tolket som
afsluttende bælteknapper, tyder ligesom de mange ravting i kvindegravene på et ældre kendskab til
materialet rav. Med sig har mænd en økse af tidlig type [A -B -], undertiden en tyknakket flintøkse og et
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svajet snoredekoreret bæger. Om bæltet har strammet en vævet dragt er uvist, men de let prangende knapper
passer dårligt sammen med en ærmeløs skindkofte.
Vi så tidligere at både dyssen og jættestuen tøvede en kende ved Jyllands rod inden typerne fortsatte i
mere uklare afarter ud over lavlandet. I de samme egne mister den jyske enkeltgrav også sit tydelige
udtryk. Allerede inden vi lægger Lüneburg hede bag os, er mønsteret fra de slesvig-holstenske grave
delvis mørnet. Ravets forekomst er sporadisk og pariteten mellem mands- og kvindegrave brudt. Vi
finder stenkister under høj, større stenkister til gentagen begravelse og foruden den jysk-holstenske
enmandsgrav under høj tillige brandgrave og i Thyringen endog fællesbegravelser. Modsat de jyske
øksetyper udvikles formen ikke, skønt materialet er den blødere stenart, serpentin. De ældste typer
findes både med og uden facettering nord for hovedfeltet ved Saale-floden, men designet har ikke
fundet vej til Jylland; derimod har vi her tro kopier af den facetterede økses oprindelige form, inden
den blev udsat for indslibningen. Det er vanskeligt at finde en klarere evidens for de midtjyske øksers
højere alder, for ikke at tale om ældre grundmodul eller mere naturligt udtrykt; den facetterede økse
som en videreførelse af den jyske tradition under andre himmelstrøg, tilsat nye udartede facetteringer i
det relativt bløde stenart.
Udover øksernes storlige størrelser og de ensartede tværsnit, ses økserne fra Vrads herred at have Atypens midterstillede skafthuller.

Facetteret bjergartsøkse fra
Saale-området

Samme øksetype uden
facettering, Vrads herred

De hollandske økser er formet over den holstenske læst, mindre omhyggeligt jo større afstanden til Jyllands
rod bliver. De få økser, der er kastet på Rhinens venstre bred er rent jyske af design [D-typen med stærkt
nedtrukket æg]. Længere østpå ved Odermundingen og på Rügen optræder [A-typen] også, flertallet dog
ligesom snorekeramikken oftere i mere slappe udgaver. Gravtypen er uden høj ligesom i Sverige og dette
billede holder sig op langs Oder til Schlesien og videre østpå gennem Polen til Weichel, Galizien og
Bokuvina. Marchvitzkulturen i Schlesien, der må opfattes som en udløber af Oderkulturen, har mere
udartede økser i fladmarksgraven og smelter i tid og rum sammen med den spirende bronzealdertradition i
Mähren og Böhmen. Økserne her tilhører overgangstiden mellem stenalder og bronzealder; de er flere gange
fundet sammen med aunjetitz-keramik og tilhørende broncesager, 2400 bc. Herfra afstikker økser og
snorekeramik mere usikre spor til forskellige områder i Sydøsteuropa.
Økse af Marchvitz type

Økse af fatjanova type

83

Kapitel 11

Stridsøksefolk

Ved Sandomir i Galizien [sydøst i Polen] har udgravninger afdækket en type bådformede økser,
tyknakkede flintøkser, rav og snorekeramik. Gravfeltet kendes som zlotakulturen og opviser
indblanding fra andre områder. En del lertøj peger tilbage på megalitkeramikken fra de cujaviske grave
i Posen og andre former afslører indflydelse fra fremmede ungarske traditioner. Desuden er det muligt
at følge en tråd til Sverige, idet en del svenske bægres bølgende snoredekor også forefindes i Zlotakulturen.
Ved Oka´s og Volga´s øvre løb kendes den såkaldte fatjanovakultur. For den geografiske indtegnings
skyld er det værd at bemærke, at fatjanova-øksen, der forefindes både nord og syd for Moskva, er
gravet frem på langt vestligere positioner i Lithauen. Fra øst-preussen kendes den i 8 meget
karakteristiske eksemplarer. Indridsede linier på fatjanovaøksens krop findes tilsvarende på økser fra
Sverige og Danmark. Den stærkt nedtrukne æg er ligeledes kendt fra de danske D-typer og svenske
ditto. Fatjanovaøksen udviser tydelige tegn på slægtskabet med de tidlige A-typer. Forsøg på at
forbinde fatjanovaøksen med en østfra kommende migration, der skulle have været en herold for
fremstødet mod Skandinavien, har ikke megen skarphed over sig, idet de sydrussiske økser fra steppen
afviger væsentlig mere fra denne grundtype. Går vi videre til bægrene fortæller P E Glob os:
Stridsøksekulturens udbredelse over det
eurasiske område

Jyske stridsøkser af d-typen

Om keramikken, der undtagelsesvist har snoredekoration, siger P V Glob:

- fatjanovakulturens keramik kan godt gå tilbage til former som de ældste svenske bægre; i gods og farve er der
også lighed med de svenske lerkar.

C A Nordman udtrykker det således:

- godset er fint, i almindelighed af en lys rødgul farve, der minder meget om svensk keramik.
jysk snorebæger

svensk snorebæger

bornholmsk bæger

Da vi endvidere finder kar med strålekrans under bunden såvel fra lokaliteter i Sverige, vestpreussen,
Bornholm og Finland, foruden fra Fatjanovagruppen er der bud efter en svensk oprindelse. Kun set
herfra kan der gøres rede for det østlige områdes fladmarksgrave, modstillet højgravene fra Jylland og
det sydlige udland. Ligesom de ældste skånske økser, knytter fatjanovatypen sig til grundtypen.
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Den svenske bådøkse repræsenterer vel noget af det mest elegante indenfor stenarbejdet, som Europas
forhistorie overhovedet kan opvise. Betænker man at ingen metalredskaber har været i brug under
tilvirkningen, må man imponeres over den enestående teknik ved skafthulsudboringen, den komplette
symmetri og det fuldendte næsten svævende design.
Svensk Bådøkse

Det er i det hele taget reglen, at de jyske økser trækkes af stalden, når slægtskabet med endnu fjernere
grupper bliver beskrevet. Uden særlig undren fortæller P V Glob at økserne fra Pjatigorsk [nordhældet
af Kaukasus] slutter sig nært til de jyske G- og H-typer. Lidt mærkværdigt, idet disse økser dukker op i
jyske bundgrave som led i en lang udviklingsrække [2500 bc.]
Fra et felt i Jatskovitsa [guvr. Kiev] viser et velundersøgt gravfelt, at den fremherskende
rødokkerkultur er blevet stærkt påvirket af nordvestlige strømninger.
- de okkerbestrøede skeletter i højene har bronzeperler, ørehæng af kobber og en særegen
hammernål med sig. Men derudover flintredskaber, snorekeramik og en type stridsøkser, der
må anses for at have jyske aner.
[T J Arne, svensk arkæolog]
Vi lader professor Glob stå for den sidste jævnføring. Det drejer sig om pragtøkserne fra Troya 2.
- de omtalte detaljer findes eksempelvis på danske stridsøkser, hvoraf én endog er prydet på siden ud for

skafthullet med et motiv af vinkler og vertikale linier der findes helt tilsvarende på en af pragtøkserne fra
Troya 2 - [2500 bc].

Hvis dette sammenfald i mønsteret af linier og vinkler ikke bare er tilfældigt og det er det næppe, så
står vi overfor en sikker vejviser fra Norden til Anatolien.
Pragtøkserne er af flere forskere blevet sat i sammenhæng med nordvesteuropæiske typer, thi nogle
forbilleder i Lilleasien findes ikke. Det ville da også være sært om ideen til den distinkte linie- og
vinkelornamentik langs ukendte omveje skulle være havnet i Jylland, hvor netop den type dekoration også kendt fra svenske økser - er del og moment i en lang udvikling.
I det følgende vil vi se nærmere på sen tragtbægerkultur og dens udløber, den snorekeramiske tradition, som
en antagelig arvtager for den kultur der gennem årtusinder havde levet ved og med det iup: sprogs kilde. De
tre betegnelser, som den nævnte kultur går under, skriver sig fra forskellige facetter i det arkæologiske stof.
Økserne, den snoredekorerede keramik og enkeltmandsgraven, ældst under lav høj, hører til de klareste træk
og i vidt omfang, da kulturens bopladser ofte er ukendte, de eneste levn fra en kulturgruppe, der var vidt
udbredt over nord- og mellemeuropa under stenalderens sidste faser.
Lader vi øksen være eksponent for kulturens fremtrængen, trækkes dens grænser af Rhinen mod vest til de
nordlige alpesøer. Med kun svage spor gennem Bayern og den ungarske slette løber linjen mod nord gennem
Mähren og Böhmen til marschwitz kulturen i Schlesien og herfra nord om Karpaterne til zlota- kulturen ved
Weichsels mellemste løb. Med stedse vigende og usikre konturer kan keramik og økser følges ud i det
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østeuropæiske lavland. Omkring Volga´s øvre løb finder vi den isolerede fatjanova kultur, med tydelig
forbindelse til vestligere egne, især den finske bådøksekultur i det sydvestlige Finland, vendt mod
ålandsøerne. Hertil knytter sig den rige svenske bådøksekultur med oprindelse i Skåne og et svagere tegnet
baltisk område. Følger vi Østersøen, kender vi økserne fra vestpreussen og den såkaldte Oder kultur, der har
klare fællestræk med fund fra Schlesien. Hele det nordvesttyske område: Hannover, Oldenburg,
Mecklenburg, og vestpommeren med Rügen rummer talrige levn fra de krigeriske stammefolk, som i
begyndelsen af det tredje årtusinde antoges at være trængt op gennem Holsten til midt-jylland, hvor så rige
og oprindelige fund er gjort. Vi skal senere vende tilbage til slægtskabet, indenfor denne rent geografiske
skitse.
Da fundene rundt omkring i Europa begyndte at dukke op i kølvandet på den første sammenfattende
beskrivelse af kulturen, som den forelå fra danske fund, blev gravene ret snart forbundet med
indoeuropæerne. Økserne og bægrene fortolkedes som sporene efter de krigeriske nomadestammer, der fra
asiens stepper, med hestens følgeskab havde nået Europas skovland. Langt op i det 20. århundrede forblev
steppeaspektet en grime for opfattelsen af den snorekeramiske tradition. Selv P V Glob fastholder i sit
righoldige og uddybende værk om den jyske enketgravskultur dette synspunkt.
I modsætning til den svenske arkæolog Forsander indser Glob, at vejen over Østersøen ikke er farbar;
Bornholm, der opviser meget smukke fund hentet direkte ud af det skånske område, mangler den ældste
øksetype [A], der kendes fra det skånske landskab. Det er tydeligt at impulsen til ændringen af
tragtbægerkulturen på Bornholm, er kommet nordfra. Derfor søger Glob nordpå til de rige løsfund i mellemsverige og forestiller sig en indvandring over Finland, endskønt han derved bryder med sit eget genetiske
klassifikations-system og forbigår, at den finske bådøksekultur tilhører udklingende dolktid, tiden ret tæt på
bronzealderen. Forbindelsen til fatjanova-kulturen er højst usikker, idet denne er helt omsluttet af den ugrofinske kamkeramiske tradition og i øvrigt både i keramikken og i øksernes form, knytter sig mere direkte til
den ældste svenske tradition.
I andre sammenhænge undrer man sig over, at Glob ikke indfanges af modsætningen mellem den homogene
fremtræden kulturen har i Jylland og det mere diffuse billede, der møder os i områderne, hvorfra
påvirkningen skulle være kommet. Gravenes ensartethed, øksernes klare udviklingsserier, som allerede J
Brøndsted havde påvist og snorebægrenes oprindelighed, da de viser sig første gang i sene undergrave,
kontrasterer mod manglen på ensartede gravformer, sene øksetyper [facetterede] og kulturopblandingen, der
ofte kommer til syne i keramikken og de tilfældige islæt af ravsmykker i gravene fra mellem-europa.
En tilsvarende men afvigende kultumorm må ligge bag den skånske bådøksekultur. Områder i nordtyskland
eller mellem-europa, hvorfra de nordiske tilstande kunne være blevet afspundne, træder ikke frem på det
arkæologiske kort. Tværtimod afslører forholdene mod syd og øst en tiltagende forvirring. Overalt i Europa
finder vi enten sene versioner eller ældre serier opblandet med andre fund. Den facetterede økse fra Saaleflodens vestlige bred, har sin forudsætning i A-typen, men også den tilhørende keramik smykker sig med
yngre ornamenter. Gravformen kan være enkeltmandsgrave under høj som de jyske, men ofte afløst af
stenkister med eller uden høj; nu og da store kistekamre til kollektiv begravelse og endelig sene brandgrave.
Hvordan dette virvar af gravformer gennem indvandring skulle føre frem til de ovenfor omtalte afmålte
jyske gravformer og ritualer, er ikke umiddelbart indlysende.
Indenfor zlota-kulturen kendes fladmarks-grave som i Skåne og vest-preussen. Skønt kulturlag fra
bopladsfund gennemgående har vist sig meget tynde og ofte helt manglede, kom forskningen dog hurtigt
overens om, at en nomadisk livsform ikke rakte til at forklare alle sider af den snorekeramiske tradition.
Fund af tamsvinets knogler, keramiske fossiler af de vante kornsorter enkorn, emmer og byg tillige med
opdagelsen af ardspor under jyske enkeltgrave, fremtvang et mere nuanceret billede af de krigeriske
hyrdenomader.
I de foregående kapitler er vi gang på gang blevet mindet om det iup: sprogs ældgamle hjemmel i Norden og da
det fremtræder uden spor af opblanding med et ældre substrat, bliver det rimeligt at stille spørgsmålet: hvor
sent kunne det indoeuropæiske tungemål være kommet hertil ?
Da udforskningen af nordens senere oldtid ikke har givet anledning til at fastslå indvandringer i et omfang,
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der kan forklare fraværet af substratets rødder i de urgermanske dialekter, tvinges vi til at antage, at i det
mindste den nordiske enkeltgravskultur, uanset herkomst, har båret en iup: dialekt.
Dette er på mange måder en væsentlig konklusion, idet det nu giver mening at sætte iup: navne på en del af
denne kulturs frembringelser.
Overleveringen i Norden af en lang række termer for agerbruget, kvægavlen og bosætningen, [der bliver
taget op i kapitlerne 17 18 19], styrker ikke opfattelsen af stridsøksefolkets rent nomadiske levevis.
Ligeledes må vognens terminologi senest have haft sin indfaldsport med disse folk. Alt ved vognens
konstruktion, fra hjul og vognkurv til nav og pal, er forbundet med en indoeuropæisk etymologi.
Om enkeltgravskulturen er udsprunget af tragtbægerkulturens sammenbrud, hvad meget taler for, kan vi
opfatte vognen som en selvstændig nordisk tilskabelse.
Et spændende fund af en kvindegrav med talrige ravperler fra det jyske stridsøksefolks tidligste fase og
bosættelse. En datering til 2800 bc  , i enkeltgravskulturens morgengry, levner ikke megen tid til
ravtykke. Den relative nylige indvandring, som P.V. Glob formodede, støtter det nye gravfund ikke.
Professor Glob gør et stort nummer ud af, at de ældste enkeltgrave er så godt som fundløse og
nedtoner derved, at bælteknapper af rav forekommer i mandsgrave med de allerældste øksetyper.
Sydpå i det nordtyske lavland bliver ravets forekomst sporadisk og forsvinder snart fra tilsvarende
grave. Denne udtynding af rav fra fundene i Nordtyskland udgør en klar parallel til den forstenede
harpiks indenfor spredningen af dysse- og jættestuekulturens storstensgrave i de samme områder.
Borodino i Bessarabien

Serpentin er en sej relativ blød ukrystalinsk stenart med en hårdhed på H [=] 3 – 4. Den er blevet brudt blandt
andet i Schlesien, hvorfra den er blevet bragt vidt omkring. Det er en væsentlig blødere bjergart end matrialerne
porfyr og diabas, der blev anvendt af de jyske stenhuggere. Hårheden på disse silikater ligger omkring H [=] 7.
Desuden var der i oven omtalte fund også nogle spydspidser og en dolkklinge af sølv. En sammenbøjet bronzeplade
.
røber imidlertd, at fundet nok skal rykkes frem i slutningen af det tredje årtusinde 2400 bc ➪
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Balkanbjergene [H]aimos < thr: *aimos hører til græ.oimos vej egn ◊ *ei-, *oi- gå vandre; strøgnavnet bærer
antagelig et græsk fodaftryk fra tiden  2000 bc, da grækerne og thrakerne balancerede hinanden af langs et sat /
ket skel, hvor illyrerne senere skulle overtage grækernes plads. Til samme rod hører græ.oitos lod skæbne.
Oprindelig har tydet været gang [jf. livets gang]. Denne etymologi styrkes endvidere af kel: )( teu: *oitos ed. Eden
var nemlig i højere grad en kropslig tilkendegivelse end en verbal aflagt lovning. Som det fremgår af
tydeliggørelsen i o.sve.êd-gang ed, må vi opfatte *oitos ed som en bevægelse, en høj-gang foran kongen,
høvdingen. Det vil sige, at græ.oitos skæbne, der er samme term, som oln.eidr ed <*oitos, har flyttet sig fra gang til
livets gang til skæbne. Her trænger endnu en rest af barbar-sproget sig frem af Hesychio´s ordliste: thr.itos forstås i
listen som græ.orkos ed svindtrin til ovennævnte kel: )( teu: *oitos ed. Det vil sige, at thrakisk havde fulgt samme
tankegang som kel: og teu:
Færdsel vej sti vadested
got.tîhan vise <*deikjosa. tîg landsbyplads <*deikjâ
skr.dicâ retning <*dikjâ
oln.teigr [=] skr.dêśâ- jordstykke
ags.tingan klemme <**tenhan
<*denkj- klemmes trænges
j

nor.taag kvægfold <*donk és
oht.zâhi sej <*denkjios
græ.daknô bide <*dnkjnskr.damśita- tæt sammentrængt
<*denkjita- trængt snævert
oln.tâ vej fasttrådt plads
< urn.*tanhus <*dónkjus
termen er lånt som fnsk.tanhu vej
fold
Ellers sidste led i dan.for-tov

teu.*wegaz vej <*wegjhos
alb.udhë vej <**ugjhâ <*wgjhâ

lit.vêže hjulspor <*wegjhskr.rathyâ vej

Pladsen foran eller ved huset, får vi et glimt af i ags.tîg plads
forgård ◊ *deikj- vise. Sammenhængen med oln.teigr m
<*doikjos lille ager landstykke, identisk med skr.dêśa- egn land,
røber det tidlige skovbetingede brug, med jordlodder klods på
bebyggelsen.
Til grund ligger udvisning i skoven ved hjælp af barkmærker. De
snævre uderum mellem småskure og fletværk, der omgav smøger
og kvægstier til engdrag og overdrev, fornemmes i urn.*tanhus n.
fasttrådt plads foran huset, hegnet vej <*dónkjus. Ordet hører til
*denkj- klemmes, med grammatisk udligning i st. ags.tingan
klemme trykke. I græsk og sanskrit har tydet forskudt sig mod det
snævre tyd bide. Dog har vi skr.damśita- tæt sammentrængt
jf. dan.tang tang <**donkjâ sammenholdt med -bidetangags.tenge tæt ved i nærheden <**donkjjo- både begrebsmæssigt
og etymologisk tæt forbundet med skr.damśita tæt opsluttende
nært beliggende klemt <*donkj-

Den iup: vej er endnu ikke blevet trukket stærkt op; det er
stien der forbinder bopladsen med egnens resursetilgange
teu.*wegaz vej <*wegjhos ◊ *wegjh- bevæge, mødes med lit.vêže
hjulspor og alb.udhë vej <*ugjhâ
Hjulsporet dukker tillige op i
skr.rathyâ vej ◊ *rotos vogn; egentlig det som forudsætter vogn.

lat.strâta spang over mosedrag 
brolagt vej
oht.strâza vej (- lat.strâta
ags.strô∂ n. mosedrag
fra.route vej < lat.[via]rupta ◊
lat.ru[m]pere <<*reup- rive bryde
◊ oln.rjûfa rive bryde op <*reupo.dan,ryfæ rive bryde igennem
ags.rêofan rive bryde

skr.lûpati river <*reup- rive
bryde

lat.strâta brolagt vej er antagelig den kvasdækkede spang over
mosedrag [=] ags.strô∂ moseeng kærland, en nært beslægtet
term. Ordet er tidligt lånt til keltiske og teutonske sprog, men som
det fremgår af oht.strâza vej, efter [eu: â > ô].
fra.route vej er fra et lat: [via]rupta ◊ *reup- rive bryde op, der
semantisk kan sidestilles med oln.braut vej ◊ *bhreud- bryde
igennem og lit.kelias vej ◊ *kel- slå spalte
eng.loot plyndre er et lån fra skr.lôtra bytte < skr.rôptra
◊ *reup- rive bryde op.
.
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*steigh- stige op i teu.stîgan
got.staiga f. sti <*stoighâ
alb.stêk gennemgang <*stoighâ
oln.stig n. trin vej
oln.stîgr sti vej <*steighos
let.stiga sti
græ. stikhos stige trin 
række linje
dan.stætte overgang <*stightioln.stigi stige <*stighon
nor.drog bjergsti <*dh[e]râgh

Videst udbredelse har afledninger til *steigh- gå stige op. Verbet
har i græ.steikhein tydet gå, men hos Homer endnu det ældre tyd
stige op, der i tyd svarer til teu.*stîgan. Dette tyd fremstår tillige i
let.staiginis brat, lit.staiga pludselig brat stejl, og i oht.steigal
stejl <*stoighelos. Den sti der er trådt dybest er naturligt nok
stien opover. Her gik man i hinandens fodspor. Se
skr.stighnôti stiger opad, svindtrin til dan.stîge <*steighDe tidligere almindelige passager ved hegn stendiger og
småvolde knytter sig etymologisk til *steigh- stige, ligesom den
stige tømmermanden havde brug for *stighon stige
Til *dherâgh- trække drage knytter sig rus.doroga vej rejse

*sent- gå opdage, med kausatie *sontéj- sende

*pent- gå opdage med kausativ *pontèj- finde

*pentos, *pntos

*sentos

teu.*sin∂a <*sentos rejse vej
oir.sêt vej <*sentos vej
oln.sund <*sntos sund stræde
oir.santos <*sntos havarm
avs.hant nå frem <*sentoln.senda <*sontéj- sende få til at rejse
lat.sentire føle mærke
lit.sintêti <*snt- tænke
oht.sinnan tænke

græ.pontos hav
lat,pons sumpvej bro <*pontis
osl. + pru.pontis vej
skr.pantha- spor vej sti
teu.fundaz møde <*pntos
dan.funder bro vej <*pntroteu.fin∂an finde opspore + oir:
teu.fandjan prøve <*pontéj- søge
teu.fan∂ios gang skridt

vadesteder:

*wadhom vadested lat: tok: teu:
*per- *por- vadested græ: teu: thr:
*podelo- vad i teutonsk ◊ *pod- fod

vognen

*prtus vadested lat: kel: teu: ill: avs:
*pertus overfart kun i teutonsk
*porno- vadested kun i teutonsk

Varsomheden med at sætte etymologisk mærkat på arkæologiske fund, blev i bogens første del begrundet i
manglende viden om sprogets geografiske og forhistoriske afgrænsning. Først med en datering af sat / ket
skellet og erkendelsen af det europæiske udgangspunkt, åbnes der for en kobling mellem navnestof og
arkæologiske artefakter. Blev de ældste danske hjulfund nævnet *kuekuelo- som i oln.hjôl eller *rotos som
i oht.rad hjul, hvilket de teutonske ligninger kunne tyde på, eller var det først enkeltgravsfolket der bragte
disse dannelser ind i sproget; i så fald også navnet på arden, der med sikkerhed vides at have været i
tragtbægerkulturens eje.
Forekomsten af hjulet kan antagelig ikke skilles fra en samtidig vognproduktion, og da *kuekulo- hjul
fonetisk set er dannet inden sat / ket spaltningen, må indoeuropæerne nødvendigvis have kendt vognen,
eller i det mindste have syslet med konstruktionen. Som en følge af etymologien omkring dens håndværk
tvinges vi til at se den tohjulede kærre - om ikke opfundet - så i det mindste helt og holdent udformet i
disse folks tegning. Skønt vi ikke sikkert kan føre *rotos hjul hinsides sat / ket splittet, tyder
overleveringen på samme alder; altså blot to termer for den samme vogndel; *kuekulo- hjul / *rotos hjul.
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Det følgende rids af vognen og dens konstruktion er ikke en fortælling om hvad der rullede på vejene.
Som sagt var veje kun stier og vognene har på grund af urskoven ikke vugget langt fra bopladsen; det var
en lokal arbejdsvogn omkr. 3000 bc.
Tindbæk hjul: 3000 bc

teu.wagno- <*wogjhnos
oln.vagn vogn slæde
oir.fên vogn <*wegjhnogræ.[w]okhos vogn <*wogjhos
osl.vozü vogn
skr.vâhana- vogn skib <*wôgjheno
Bemærk koblingen til slæde og skib i
oldnordisk og sanskrit

lat.axis akse
græ.axon akse
skr.aksa- akse
osl.osi, lit.ašis, pru.assis akse
oht.ahsa akse ◊ *agj- drive frem
oln.öxull akse <teu.*ahsulaz
jf. lat.âla f. skulder <*akjslâ
oln.öxl f. skulder <*akjslâ
skr.aksa- nøgleben <*akjsooht.ôhisa armhule <*âkjiso

Kulturens strøm rinder i udpræget grad fra en omformning af
ældre kulturtræk som en tilpasning til opkommende udfordringer;
det være sig opdagelser, klimaændringer eller andre skel i den lille
økologiske balance. De opfølgende og værnende tiltag skaber på
sin side nye behov, traditioner og indsigter; forhold som gennem
årtusinder langsomt har forøget kulturhøsten langs produktionens
retning. Denne udvikling finder sted såvel på det processuelle
plan, som ved udformningen af nye ting. Visse enkle artefakter,
som spyd, grenfork, slagsten og skind til tøj og telt, forekommer
os at være menneskehedens åbenlyse høst langs fortidens stier,
men ser vi nøjere til, vil vi i opkomsten af selv de simpleste ting
få øje på forudsætninger i nye adfærds og forholdsstrukturer, der
kun er gradsforskellige fra de indsigter, der lå bag fletværket, den
afskudte pil og ildkunsten.
I dette perspektiv er både ploven og vognen moderne nyskabelser,
men dog med skær og hjul i den iup: muld. Hvad det betyder får
vi et indtryk af ved at kigge på flyverens navneskelet.
Her genkender vi vinge, haleror som hjemlige ord, men cockpit,
propel og pilot antyder at fartøjet ikke har fundet sin endelige
udformning under danske himmelstrøg. Vognen derimod, er ikke
blot bygget af iup: drivtømmer, den er udformet af friske kævler.

Dens tilsynekomst - uanset inspirationskilden - kan da kun
begribes, om vi forudsætter en fase, hvor satem- og kentum sprog
endnu udgjorde et udelt felt. Indenfor kridtcirklen havde endnu
ingen af ættens led øvet vold mod palataler og labialer. Som
sideteksten viser er akse og hjul da også lemmaord. Det er derfor
ikke rimeligt at opfatte vognens navnestof som lån iup: -) iup: de
senere særsprog imellem. Vi må betragte ordene som udtryk for en
selvstændig indlevelse i fartøjets fremtoning og konstruktion,
endnu inden stammerne fik egne mærker i sprogbarken. Systemet
hjul / akse er blevet set i billede af de svingende arme om
skuldrenes ås og i det forbindende led navet har vognbyggeren
fundet ligheden med navlen, menneskets midte, slående.
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*kuekuelo- hjul
skr.cakra- hjul
græ.kyklos hjul skive kreds
til samme reduplikation:
oln.hjól og ags.hwéogl hjul
tok.kokale hjul
fry.kiklên vogn ➪store bjørn
Desuden drejer det sig om:
oln.hwel n. hjul <*kuelos
osl.koli hjul
pru.kelan hjul
græ.polos akse <*kuolos [p < ku]
lat.colus rok <*kuolos
nor.[h]vel skive drivhjul
alt til *kuelo bevæge sig

Det forekommer rimeligt, at se ågets optræden som et noget
ældre instrument end vognen. Særsprogene, der helt efter bogen
ryster op med *jugom, magter ikke at stille med en fælles term
for vognens vedkommende. Man kan se dette forhold som udtryk
for en yngre tilkomst, eller forårsaget af en inovation på
grænsefladen af den iup: horisont.
I kapitel 7 vises en tegning af den danske diskos-formede kølle
med de karrakteristiske hjul og nav detaljer. Typen kendes ikke
udenfor den særlige nordiske og holstenske tragtbægerkreds. Man
kan vel nærmest opfatte artefakten som et síndbillede på hjulet.
Den frembrusende bronzealder formåede, på trods af langt videre
handel og dybere udbygget samkvem, heller ikke at prente fælles
termer for den revolutionerende teknologi, ikke engang blandt de
europæiske sprog Ω 17.

lat.rota hjul solskive
oir.roth hjul
oht.rad n. hjul
lit.ratas hjul pl ratai vogn
got.ra∂s let hurtig <*ratos
sve.dung-rad [møg]-vogn [=]
skr.ratha- kærre vogn <*rotos
◊ *ret- løbe i oir.rethim løber

Som andet valg for hjul har vi *rotos hjul i flere adskilte
særsprog.
Betydningen sol, strålekrans i oln.rödull<*rotulos optræder
endvidere i ags.radur m sol himmel <*rotus. I og med at lat.rota
hjul også rummer tydet solskive, skal vi nok længere tilbage i tid
end bronzealderen med forestillingen om den bevægelige
solskive, som vi kender fra solvognen fra Trundholm mose.

oln.nöf <*nobhâ nav
pru.nabis nav navle
skr.nabhja nav
oht.naba nav, nabala navle
skr.nâbhi nav navle

*nobh- har kun østlig hjemmel; vest-iup: særprog synes helt at
undvære aksens sproglige hjulleje. Vi kommer senere tilbage til
dette og lignende forhold.

skr.ali- pal <*elnis og
ags.luni- pal <*elnis

I de sidestillede tekstrubrikker finder rman gode
grunde til at betragte vognen
som en slæde, der har fået
hjul. Det er vognen som
fartøj, der er i focus og ikke
en set og overført ide om
hjulet som innovation

Den lille arm der holdt hjulet på aksen, *elnis pal, må have haft
videre udbredelse end skr.ali- pal <*elnis og ags.luni- pal
<*elnis lader formode. Den vigtige krogede hjulstopper hører til
*olînâ albueben > got.alîna

oln.vög <*wogjhâ slæde
oln.vagr høslæde <*wogjhos
lit.važis lille slæde <*wogjhis
høslæde sneslæde
græ.[w]okhos vogn slæde
skr.vâhana vogn skib
oln.vigg skib hest <*wegjhjo
skr.vahja- egnet til rejse
<*vegjhjo-

dan.kane slæde båd <*gonon
nor.kane hankeskål med greb
nor.kana strække hals
oln.køna båd <*gônijâ ◊ græ.gôniâ vinkel
oln.rei∂ vogn skib <*roidhâ
gal.rêda vogn <*reidhohol.rêda åbent hav <*roidâ
mht.rîdan fare til havs'
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Høslæde i oln.vagr <*wogjhos

I skr.ratha- kærre vogn med tilsvar i sve.rad vogn, finder vi en afspejling
af lit.skritulys skive og ags.scrid n. vogn ◊ *skreit- skride ældst en
bølgende fremadskriden som i ags.scrâ∂ skib <*skroitos ◊
dan.skride <*skreitVognkurven knytter naturligt an til *wendh- flette og *bhendh- binde i
skr.vandhura- vognkurv [=] ags.wandull kurv og gal.ben[d]na vognkurv.
Endvidere ags.cradel vugge kurv ◊ skr.grath- binde. Med [d+] i ags.crat
kærre vogn. Alt til til fletteroden *ger- flette sno.
Roden *ger- med [s+] finder vi i græ.gerron <*gerson fletværk vognkurv
◊ aflydende sve.karse vidjekurv <*gorson ◊ ags.cierran flette <*gorséjog med [m+] i dan.karm vidjekurv <*gormos ◊ skr.guna- <*grnos tråd
og skr.garta- vognsæde.

sve.karm vidjekurv <*gormos
skr.guna- tråd <*grnos
oln.kjörr vidjelund <*gersus

Hvorfra man hentede vidjerne kan vi aflæse af oln.kjörr vidjelund.
<*gersus

*jugom n. åg
lat.jugom åg
skr.yugo- åg <*jugom
græ.zugon åg <*jugom
oln.ok n. åg <*jugom
lit.jungas åg med n-indskud
got.juk åg n <*jugom.
got.jukuzi f. åg <*jugusî
oln.oki m. åg klave <*jugon
tok.yuk trækdyr
alt til *jeug- forbinde

Åget var helt sikkert ikke først lagt om halsen på
vognens trækdyr. Åget har været brugt eller kendt
længe inden de forskellige stammer brød op.
Vi ser nemlig en tydelig forskel til navnelaget for
vognen, der skønt kendt i alle særsprog, er blevet
iklædt svagt afvigende former. Sandsynligvis er vognen
som færdigt fartøj først fuldt udformet i en opbrudsfase,
hvorfor også de let divergerende navne på hjul, akse, nav,
trækstang, pal etc bliver forståelige.
Denne iagttagelse passer dårligt med sumr: -)) iup: eller
andre hypotetiske podninger. Derimod særdeles godt med
en etymologisk tråd til et ældre fartøj som slæden

Det er til denne rod *jeug- forbinde vi skal
finde tøjret til den indiske yôgi. skr.yôgi
<*jougis. Se oln.eykr det forspændte dyr
<*jougijos [=] skr.yôgiya- trækdyr

Billede af okser i åg

De identiske navne på åget synes at tilhøre
en meget tidlig periode af bondelivet, men
det passer jo også perfekt med de meget
tidlige ardspor under jyske dysser  3400
bc.
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Vogn

Vogn
NAVN

A B S

wogjhnos, [*e]

x

wogjhos
j

weg h-

x

x

x

x
x

rotos

x

u

k elos
u

u

x
x

k ek elos

x

akjso-

x

x

x

ak sªlâ

x

x

x

x
x

x

x

x

j

nabhâ

A B S

vogn fartøj

olnis lnis

x

vogn slæde

skreit-

x

fartøj

dhroghos

x

slæde

tenkstis

x

vogn

tenkslâ

x

hjul

tenksio

x

Hjul

wendhulo

x

x

hjul

bhendhno

+

x

akse vogn

reidh- oi

x

x

wogjhâ
rotâ

NAVN

G L K T BETYD

x

x

j

G L K T BETYD

x
x

x

pal

x

hjul vogn

x
+

x

hjul
x

trækrem

x

trækstang

x

trækstang

x

vognkurv

x
x

vognkurv
x

vogn

x

aksel vogn

g ônion

x

x

vinkel kane

x

nav

dhorio

x

x

vognsfjæl
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Den snævre kobling mellem teu: )( iup:

Det er englænderne, der fra den indiske kolonitid har hjembragt ordet jungle og videreformidlet det til de øvrige
teutonske sprog. Forlægget er skr.jangâla- <*guengolos. Betydningen uigennemtrængelig tropeskov hjemles dog ikke
af ophavsordet; her er meningen øde ubeboet land. Utroligt nok rummer kun den angelsaksiske ordbog det
bagvedliggende verbum, ags.cwincan <*gueng- udslukkes. [teu: in <*en foran dækket nasal] [skr: *gu > g, tab af
j
labial, derefter sekundær palatalisering af g foran e, der avler et ikke genetisk gj [g / e > g > j].
Efter at have redegjort for et gruppevist slægtskab mellem indisk og iransk, baltisk og slavisk, keltisk og latin, stiller den
tyske sprogforsker F Kluge spørgsmålet, om hvorvidt også det teutonske sprog finder sin nærmere slægtning indenfor den
indoeuropæiske sprogæt.
F Kluge har denne kommentar til sit eget spørgsmål: Et sådant svar er så meget vanskeligere at give, idet det teutonske
sprog i karakteristiske enkeltheder udviser tætte berøringer med et flertal af ættens tungemål.

I det følgende vil vi få et indblik i denne multilaterale berøringsflade med de øvrige særsprog. Den brede
kobling er der indirekte blevet vist mange eksempler på i de foregående kapitler, så vægten her vil blive lagt
på specielle forhold. Først på det vide begreb - hoved -.
hoved

hoved

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

kaput

x

kjersnon

kapâlom

x

kûbhâ
mldhon

x

x hoved
x hoved

x

x hoved hue

x

x x hoved

k orsno
j

x

kousos

x x

x hoved

kûson

ghebhalâ

x

x hoved gavl

golwo-

ghobhªlos

x hoved gavl

kjorson

ski-tlom

x kranie

koil-

j

k eros

x
x

u

k endhj

k erson

x x x x horn
x

x horn

x
x

x x hoved gavl
+

x kranie isse

x skalp

k rsno

x

k rnom

x hjerne

j

meldh, ro

j

A B S G L K T BETYD

gôg-

x

x kranie skål
x fiskekranie

x x

a Hoved
x

x hovedskal
x x hjerne

x

x hoved

u

k ern

x x skalle skål

skeld
mregh-

kranie

x hjerneskal
x

x hoved

I [3. række tv.] finder vi kretisk, kre.kyphê hoved <*kûbhâ, men identisk med oht.hûba og dan.hûe
<*kûbhâ hovedbeklædning.
I [7. række tv.] finder vi vores ord gavl <*ghobªlos, med aflyd i oht.gebal hovedskal og det græske ø-navn
kephalonio- og græ.kephalê <*ghebhelâ hoved.
I [6. række th.] finder vi bal: )( sla: galwo hoved, der knytter sig til oht.kalo, ags.calu skallet som det ældste
tyd, svarende til osl.gulû nøgen blottet. Hertil lit.galva, pru.gallu, rus.golova hoved.
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Sanskrit har kun overleveret *kaput i
sammensætningen, skr.kapuc-chala
nakkehår. Forskellige fund fra dansk
bronzealder opviser en skalplok
med langt nakkehår, ellers meget
kortklippet fortil og ved tindingerne,
måske en frisure forstået som
et krigeremblem, standsmarkering.

lat.kaput hoved
oln.höfu∂ hoved <*kaput
skr.kapucchala nakkehår
sammensat af

*kaput hoved og
skr.śala- hår <*kjeros
oln.hår n. hår <*kjêrosskr.kapâlam hoved [=]
ags.hafôla- hoved <*kapâlo-

Om begrebet nøgenhed i teutonsk jævnført med tilsvar blandt de øvrige særsprog.

Begrebet nøgen er i indoeuropæisk kontekst udelukkende dækket af roden *nogu-. Termen fortæller
indirekte om indoeuropæernes sommertøj; nøgne løb de ikke omkring, da begrebet i så fald ville være
besynderligt. Brugen af ordet går på hele kroppen i modsætning til dan.bar <*bhosós bar blottet.
lit.basas barfodet <*bhosós bar blottet
osl.bosü barfodet <*bhosós bar blottet
arm.bok <**bhosogo barfodet <<*bhosos
oln.berr bar blottet <*bhosós [med vernersk veksel]

Termen *bhosós er åbenbart et satem-ord idet glosen er ukendt i græsk, latin og keltisk. Oprindeligt har
betydningen været bar blottet, med en fælles øst-iup: forskydning fra bar blottet  barfodet, ikke
omvendt, idet ændringer i ordenes betydning bevæger sig fra det generelle til det specielle. Fx har vi et
lignende skift fra skr.bhâlom n. glans <*bhêlom til teu.*bhêlom n. bål. Denne indsigt er en produktiv
vejleder når vi søger efter tidsmæssige og geografiske skel. Grunden til at betragte glans og ikke bål som
det oprindelige tyd, er at begrebet bål rummer så meget mere om ild, gløder, brænde og stemning, at et
omvendt tydskifte er udelukket, processen bliver irreversibel.
Den modsatte vej møder tydet glans ikke en tilsvarende modstand, lyset er tilstede gennem hele
betydningsskiftet. En lignende østlig forskydning har vi i *bhei- bæve, Den østlige form *bhei- frygte i
baltisk og sanskrit må nødvendigvis være blevet forskudt i forhold til det teutonske tyd, teu.bhei- bæve.
Omhyllet af et psykologisk og mentalt indhold forbliver vejen til det generelle tyd bæve spærret.
Tilbage til begrebet nøgen; kun med billedet af nordiske bopladser i tanken, bliver det overhovedet muligt
at gøre rede for den særegne optræden af roden *nogu- nøgen blandt ættens særsprog.
om begrebet nøgenhed
1. skr: )( teu: )( græ: *nogunos- nøgen
skr.nagna- oln.nakinn, græ.gymnos.
I græ.gymnos nøgen foreligger der en
tabu-bestemt omformning af begrebet,

*nogunos >**nygmos > græ.gymnos .
2. skr.nagnátâ <*nogunétâ nøgenhed
sekundært til skr.nagna, overfor
o.sve.näkt nøgenhed < teu.*nakwitâ <*noguétâ

3. lat: )( teu: )( kel: *noguetus nøgen
lat.nûdus [=] oln.nökkvi∂r nøgen
oir.nocht, kym.noeth <*noguetos nøgen
4. bal: )( sla: )( teu: *nôguos- *noguos nøgen
lit.nuogas nøgen, osl.nagü nøgen <*nôguos
oln.nökk-leikr nøgenhed <*noguos- nøgen.
Hertil hører også hit.nekuzi gå i seng. Egentlig
klæde sig nøgen, der kan jævnføres med

oln.nökkva < teu.*nakwjan klæde sig af.
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Nedenstående listning viser gruppen af verber med formen [ken + dh +d +t], hvor [k] er en variabel konsonant

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

A B S G L K T BETYD

lent-

x x x x x

mendh-

x x x x

menth-

x

rendh-

x

nent-

x smyge
x x vove

j

k emt-

x nå forfølge

sent-

x x

x x x gå opdage

pent-

x x x x x x x gå finde

dent-

sprendhpend-

x

x briste

ghrendh-

bhendh-

x x

x x x x binde

bhlendh-

x x x

skrent-

x x udviskes

bhrendhwendh-

x

+ x

x x x x tygge æde
x skære
x

ghlend-

x brænde

x tænke

x spalte
x

x

x x lyse titte
x x

x

ghrend-

x
x

spendh-

x sno dreje

kand-

x formale
x formale

sprend-

x rage frem

x hænge

x sprinte
x
x

x

lyse

x

falde

Sidst i kapitlet findes skemaer, der giver et omfattende overblik over disse verbers overlevering

Da vi tidligere har fundet det troligt, at fx *pent- gå finde og *sent- bevæge rejse er en arv fra
jægertilværelsen, er det ikke helt ueffent at tilskrive den herover listede pulje samme oprindelse. Oversigten
demonstrerer den overvældende teutonske arv og de enkelte særsprogs løsere greb om disse gamle verbers
fulde omfang.
Den rigere arv eller overdragelse til bonden, udspringer af den nordiske fangers nærvær langt frem og ind i
agerbrugets daglige rutiner. Her skal vi også finde forklaringen på, at et bredt overleveret verbum som *edfortære har en så overvældende tyngde i teutonsk. Vi kender roden fra teu: kel: lat: græ: tok: hit: lit: osl:
skr: men som vi så tidligere ligger tætheden og nuancen i den teutonske hævd Ω 10.
Rødderne akj- *gjher- *bher- med udvidelser, afslører hvordan jægerens indsigt og fornemmelse for naturens profiler
fulgte ham som et sikkert greb over i bondens behov for at fastholde den samme indsigt i kornsorternes egenart.
*akj- skarp spids avne aks

*gjher- skarp spids byg sandart

teu.*ahano avne <*akjanâ
pru.ackons avne
græ.akhnê avne <*akjsnâ
dan.aks aks <*akjes *akjus
lat.acus avne <*akjus
teu.ahmâ bladspids [=]
græ.akmê spids
teu.ag aborre <*akjés
skr.aśani- pilespids
græ.akis brod
osl.osla skærpe <akjelo
dan.ægg skærpe <*akjjo-

lat.hordeum byg <*gjhrsdejomoht.gerste < byg <*gjhers-dâ
græ.krithê byg <*gjhrzdhâ
alb.drith byg <*gjhrzdhags.gorst ene <*gjrst
ags.gors brombær <*gjhrs
nor.gjørs sandart <*gjhersus
nor.gar drevet spids <*gjhor
Bemærk hvor solidt frøavlen med
kornsorter aks og avne står plantet
i disse spids-rødder.

*bhor- skarp spids byg aborre

lat.far spelt <<*bhoris
got.baris byg <*bhoris
rus.bor- hirseart <*bhorgot.barizîns fra byg [=]
lat.farîsna mel <*bhorsîno
osl.brasîno rugmel
dan.burre burre <*bhrson
plt.bars aborre <*bhorsoln.börr fyretræ <*bhorwoosl.borü nåletræ <*bhor
dan.børst <*bhrstis [=]
skr.bhurst børst <*bhrstis
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Om indersiden af det indoeuropæiske sprog

Et af de fonologiske træk, som filologerne ikke har fundet en sikker forklaring på, er det løse [s] foran
konsonanterne [k l m n p t w]. Fænomenet kendes ved, at en lang række verber og ord kan optræde med
og uden [s], hvad der giver sig udslag i former som: *steig- *teig- spids skarp, *skemb- *kemb- humpe,
*slêg- *lêg- slap mat, *smeld- *meld- smelte, *sner- *ner- stramme ind, *spen- *pen- spinde, *storgos
*torgos stork, spegj-s *pegj- være opmærksom.
I iup: regi med *ê, oln: *snêbhrios snæver rask overfor oln: i teu.*nêbhro- hurtig behændig.
Ligeledes nu med *ô, oln: *snôbhrios snæver rask overfor oln: i teu.*nôbhro- hurtig behændig
Denne veksel mellem de to former er kendt fra hele det indoeuropæiske sprogområde, om ikke i samme
udstrækning, og kan derfor ikke forstås som en mangel eller overflod i enkelte særsprog. Forklaringen
skal muligvis søges i sprogindlæringen, der skabte problemer med de pågældende medlydssammenstød.
De s-løse former kan måske betragtes som en tilpasset udtale, der har overlevet barnekammerets spæde
forsøg og derved vokset frem til selvstændige ord med delvis samme betydning.
Et eksempel på hvor tæt anvendelses-mønstrene for de to rodtyper ligger på hinanden er
vist nedenfor med nor.skreufa, nor.[h]reufa med teutonsk fonologi:
*skreup-

betydning [teu:]

*kreup-

o.nor: s-former - skreuf
skrjúfa
blære op
skraufa
stable fyldigt
skrûf
kornstak
skrufîn
svampet
skrauf
skum fråde
skrufna
blive porøs
skrufa
tage plads
skruf-îs
porøs is

betydning [teu:]

o.nor: s-løse former- hreuf
hrjúfa
blære op
hraufa
fylde godt
hrufa
sårskorpe
hrufîn
bred vidtløftig
hrauf
porøs
hrufna
blive porøs
hrufa
stak dynge
hruf-îs
porøs is

I 3. Linie har vi nor.[h]ruva sårskorpe identisk med oln.hrufa sår skorpe <*krupôn, der med samme aflydstrin
kendes fra lit.krupas udslet. Det er ikke et fænomen af nyere dato, thi overgangen *k > teu.*h har fundet sted i
begyndelsen af keltisk jernalder, 500 bc ➪
. Et senere tab af [s] ville have resulteret i en ren k-udgave, se nedenfor .
Lad os se på et par tilfælde, der demonstrerer tætheden. Vekslen sk / k antager i teutonsk formen sk / h på grund af
lydforskydningen Ω 3.
*skremb*skrengu*skemb*skeng-

*kremb*krengu*kemb*keng-

skrumpe
skrænke
gå skævt
gå skævt

i
i
i
i

teu.*skrempteu.*skrenkwteu.*skempteu.*skenk-

*hrempskrumpe
*hrenkw- skrænke
*hemphumpe
*henkhinke

se dan.[h]rimpe
se dan.[h]rynke
se dan.skumpe
se dan.skank

Formfylden er ikke længere så manifest på dansk, men listningen giver dog et godt billede af de s-løse formers
bredde. Verberne er ældgamle og kun græsk og sanskrit forholder sig delvist til fonologi og tyd. Vi har desuden
eksempler på, at s-løse former er udformet efter den teutonske lydforskydning, fx ved dannelsen af oht.krimpan
trække sig sammen krympe og dan.krampe. Her har vi at gøre med en s-løs form til teu*skrempan krympe, men nu
dannet efter lydforskydningen [*k > h]. Den fonologiske lydstruktur har i dette tilfælde kælvet med tre teutonske
former: teu: skrimpan, hrimpan, krimpan alle tre med tydet trække sig sammen.
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Et lignende mønster dukker op i verbet: teu.*skeutan skyde frem, der optræder med [s] i lit.skudrus kvik hurtig,
svarende til oln.skjótr hurtig <*skeudos. I sanskrit har vi derimod en s-løs form: skr.côdati driver frem <*keud-. Som
med tilfældet teu.*krempan har vi også her en sekundær s-løs form i nor.kûta skyde frem og op [om fisk der drives
op i overfladen]. Formen svarer ikke til den s-løse sanskritform *keud-, der ville have givet nor.*hûta og må derfor
være udformet som en s-løs form efter lydforskydningen. Både oln.skjòta og nor.kûta er gamle intransitive stærkt
bøjede verber. [skr: k/ e > c ≈ k i sve: kælla kilde]
fx. på norsk: - sælen kaut upp i ytan -.
Det overraskende er, at teutonsk i mere end 60 % af de tilfælde, hvor [s og s-løse former] er bevidnet i et eller flere
særsprog, ligger inde med begge former. De tilsvarende procenter i de øvrige særsprog ligger meget langt fra de 60
%, nærmere de 20 %. Man kunne tage det som udtryk for, at børn i Norden havde haft sværere ved den sproglige
tilegnelse af konsonantsammenstød end børn i andre indoeuropæiske grupperinger. Den forklaring duer imidlertid
ikke; i de resterende 40 % hvor teutonsk kun leverer den ene udgave sk / k er det [sk]-formen der dominerer med op
imod 90 %. Altså kun i relativt få tilfælde nøjes teutonsk med den [s]-løse form. Sidst i kapitlet vises eksempler på
teutonske s-løse former til fx sbhreig- strutte, en struktur der llige netop røber sig i græsk, ellers ikke.
ei- *eu- veksler

Urgamle proto-veksler mellem de to umage aflydsrækker [*ei *oi *i] og [*eu *ou *u], der ellers er skarpt adskilt i
den etymologiske struktur, idet de danner lydskelet i de to grupper af intransitive verber som fx:
*bheid- *bhoid- *bhid – spalte modstillet *leudh- *loudh- *ludh- gro vokse

Lad os se på *sei- / *seu-, der begge knytter an til bevægelse for vædske: fx *sei- [k+] overfor *seu- [k+].
*sei - *seil- *seiku- *seig- *seib *seip- *seir- *seim-,
*seu- *seul- *seuku-- *seug- *seub- *seup- *seur- *seud-,

fx dan.sîle <*seil- dan.sîge synke <*seikufx dan.søle <*seul- dan.sûge <*seuk-

*sei- vædske
NAVN

A B S G L K T BETYD

seiw

x

soiw
seil
seik

x
u

*seu- vædske

x

NAVN

A B S G L K T BETYD

x vand saft

seu

x

x sø

seud

x x sile
x x x x sive

seul

x

x x saft +
x søle

x x

seuk-

x

x

x søle
x x x sive suge

seig

x sive

seug

x x x suge

seib

x dryppe

seub

x søbe

x sive

seup

x strøm

seur

seip
seir

x x
x

seim

x

soim

x

x x sive
x blod fugt

x

x mælk suppe

x x

seudh
seum

x

x fugt
x

x

x regn
sôma

Måske står vi overfor en af ertebøllejægerens verbale skabeloner, der som i eksemplerne ovenfor påtvinger
os et meget gammelt etymologisk netværk, for det er hævet over enhver tvivl, at det er teutonsk, der
synliggør denne skitse af de åbne rødder; uden teutonsk ville man vanskeligt kunne give krop til ideen. [k+]
står for rodudvidelse med en konsonant.
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For mange af rødderne har vi ikke blot verbale termer i den nordiske overlevering, men tillige en række
afledninger
til de pågældende verber som fx:
*reip- *reup- rive, oln.rifa oln.rjúfa
*smeig- *smeug- smyge
*smeid- *smeud- stryge, glide
*mei- *meu- fugte
*pneis- fnise *pneus- fnyse,
*bheis- bheus- blæse,
*strêi-* *strêu- være stiv
*ghlei- *ghleu- lyse stråle
*sleip- *sleup- glide
*skeim- *skeum- lyse

*peis- *peus- blæse, oln.fîsa oln.fûsa
*tâi tø *tâw- tø
*gjhei- *gjheu-, gabe
*bheid- *bheud- slå spalte
*bhrêi- *bhrêu- bruse syde
*skêi-, *skêu- lyse skinne
*bhlêi- *bhlêu lyse
*sleig- *sleug- glide snige

*bheis- *bheus- blæse stærkt
*smeigh- *smeugh- glide krybe

Øverst i højre skema finder vi lat.spîrâre ånde <*peis- lufte modstillet lat.pustula blære vable <*peus-.
lat: *peis- > **speisâre [tilbagegående assimilation]
**speisâre > **spîsâre [lat: ei > î], oln.fîsa lufte <*peis**spîsâre > lat.spîrâre [lat: intervokalisk [s] forskyder sig mod [r]]

Herfra stammer en række latinske lån til andre europæiske sprog, aspirere, inspirere, spiritus, spirituel, spiritist etc.
Indoeuropæiske mulighedsadjektiver der stort set kun optræder i sanskrit og teutonsk.
*oln. *oht.mâzi passende <*mêdios ◊ *med- måle
*oht.zâmi passende <*dêmios ◊ *dem- føjes
*oln.sømr passende, osa.sômi <*sômios
*dan.dæl duelig < dhêlios ◊ *dhel- du passe
*oln.mær berømt omspurgt <*mêrios
*oht.zâmi passende <*dêmios ◊ *dem- føje sammen
*oln.vænn lovende smuk <*wênjos håbefuld
*oln.kvæmr tilgængelig, skr.gâmja- <*guêmios kommende
*oln.gæfr gæv <*ghêbhios ◊ *ghebhô fremskaffe
*ags.ræ∂ hurtig <*rêtios bevægelig ◊ *retô løbe bevæge

*oht.zuomi føjelig <*dômios ◊ *dem- føjes
*oln.sætr godt at sidde <*sêdios ◊ *sed- sidde
*oht.sâmi passende <*sêmios ◊ *sem- føjes af to
*oln.lægr godt at ligge til <*lêghjos
*oln.rækr <*rêgjjos- omsorgsfuld
*oln.næmr modtagende <*nêmios delelig ◊ nem*nor.tøkr passende <*dôgios opnåelig ◊ *deg- berøre
*oln.frægr berømt kendt <*prêghios
*oln.stækr stikkende <*stêgios ◊ *steg- stikke
*oln.hæfr passende <*kêpios

*oht.râzi vild bitter <*rêdios ◊ *red- gnave
*oln.høgr duelig <*kâkiós, skr.śakya- passende
*oln.gætr opnåelig <*ghêdios ◊ *ghed- nå
*oht.kuoli kølig <*kôlios ◊ *gel- køles
*mht.vâhi strålende <*wekuios ◊ *weku- stråle
*oln.øll som har næring behov <*âlios ◊ *al- ernære
*oln.rødr som kan tælles <*rôtios ◊ *ret*ags.brûce brugbar <*bhrûgios ◊ *bhreug- bruge nyde
*oln.bærr bærbar <*bhêrio ◊ *bher- bære
*oln.mætr kostbar <*mêdio ◊ med- måle

*oln.vægr bevægelig, i ligevægt <*wêgjhios- ◊ wegjh*oln.kvædr talende <*guêtio ◊ lat.vetô <*guet- tale
*oln.svæfr sovende <*swêpios ◊ *swep- sove
*oln.kønn kyndig <*gjônios ◊ *gjen- kende vide
*oln.sløgr klog <*slôkios ◊ *slak- slå [præsist]
*oln.førr farbar <*pôrios ◊ *per*oln.tæpr trang snæver <*dêbio ◊ *dêb berøre
*oht.trâgi træg <*drêgjios slap mat, oln.tregr uvillig
*oln.∂ægr føjelig <*têkios føjelig ◊ *tekô
*oln.ætr spiselig <*êdio, skr.âdja ◊ *ed- æde

Hvis teutonsk havde været helt ene om denne adjektiviske form, mulighedsadjektivet, ville billedet være
blevet opfattet som en teutonsk nydannelse, men med det helt identiske billede i sanskrit, ganske vist i et
ringere antal, tvinges vi til at se et ældgammelt fællestræk, i det mindste blandt en mindre gruppe af iup:
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særsprog. Når vi på nutids-dansk må nøjes med suffikset -bar i anvendbar, salgbar etc, som en total
reduktion af den smukke gamle form kan man kun udbryde: er den bærbar, er den valgbar ?
Verber med formen [ken + dh +d +t],
skr.badhna- binde <*bhndhnagot.bundna binde <*bhndhnathr.bend- binde <*bhendhskr.bandha- bånd [=]
teu.*banda- n. bånd <*bhondhos
græ.pathnê bås <*bhndhnâ
lat.*fend- bånd
kym.benna vognkurv <*bhendhnâ
almindeligt tab af aspiration

*bhendh- binde: teu.*bendan binde. I sanskrit overlever verbet
kun i en inkoativ form skr.badhnati binde til lænke, en form der
svarer til teu.*bendan som o.dan.rifna revne til teu.*rifan rive. I
græsk har vi et græ.pathné krybbe <*phnthnå <*bhndhnâ,
svarende til got.bansts bås <*bhondhstis. Et græ.pentheros
svigerfader svarer til lit.bendras deltager og skr.bhandhu
slægtning stemmer med oln.bönd n. pl. guderne de bindende
magter. Med et gal.benna køretøj og et oir.buinne bånd
udtømmes den iup: pulje uden for den teutonske hævd stort set.

oht.blint blind uklar <*bhlendhos
oht.blentan blænde <**blandjan [=]
lit.blandyti slå øjnene ned
teu.*blundaz blond *bhlndhos
lit.blandus noget irørt
o.dan.bland blanding <*bhlondhos

*bhlendh- blive ukar udviskes: got.blinds < teu.*blendaz blind
betød oprindelig uklar, et tyd der kendes fra oht.blint uklar blind.
For dette verbum ligger tilknytningen i det bal )( sla område. Til
dan.blunde slumre har vi lit.blìnda blive mørkt og osl.bléda fare
vild rammer ags.blendan < teu.*blandjan blande forbytte. Som
pendent til dan.blænde har vi lit.blandyti misse med øjnene.

skr.vandhura- vognkurv [=]
ags.windel kurv <*wendhelos
umb.ab-vandu vende fra
tok.want omhylle
oln.vindr drejet <*wendhos
oln.vandr kringlet <*wondhos
got.wandus m. vånd <*wondhus
oln.vindill, vöndull snoning
arm.gind ring [=] ags.wind snoning
oht.bi-rinten afbarke [intransitiv]
ags.rendan skære <**rondhéjoht.rinta bark <*rendhâ
teu.*randaz rand <*rondhos
*ghrendh- knuse formale
ags.grindan formale,
lit.grendiu gnide <*ghrendhHar både lit: og teu: [d] er det et
[*dh]
oln.grutta <*ghrnd- formale
græ.*kh[r]ondros gryn korn
teu.*fen∂an gå finde spore
ags.fundjan stræbe ønske gå
oir.êtaim finde <*pentosa.*fundra spang <*pntrooln.fundr fund møde <*pntos
pru.pintis vej [in < *n]
lat.pons sti spang <*pontis

*wendh- i teu.*wendan vinde dreje flette. Sanskrit har til denne
rod bevaret et skr.vandhura vognkurv, der semantisk svarer til det
ovennævnte galliske ord, men ellers tier de ariske mål og de
andre i øvrigt, bortset fra umb.aha-vendu vende fra og tok.want
omhylle. Svagt, næsten udslukt spor i græ: og arm:
På dansk stiller kausativen dan.vende < teu.*wandjan sig overfor
den stærke form i dan.vinde slynge sno. [i fra en dækket nasal]
I dan.vante, oln.vöttr <*wondus har vi en parallel rod, *wend*rendh-: teu.*rendan skære i oht.rintan. Bortset fra skr.randhraåbning spalte breder tavsheden sig. Sanskrittermen ligger for i en
denominativ i ags.rendrjan afbarke. Med e-trin i oht.rinta bark,
med o-trin i dan.rand ophøjet kant <*rondhos.
*ghrendh- teu.*grendan formale knuse gnide, optræder tillige i
lit.grendiu gnide og lat.frendo gnide itu; i teutonsk: oln.grand
kisel sand, hol.grind sand, oln.grandi sandbanke.
*ghrend- oln.grutta formale korn <*ghrnd-, hertil græ.khondros
<**khrondros gryn korn med dissimilering af [*r]
*pent- teu.*fen∂an gå spore finde. Stort set kan kun de mange
afledninger med tydene vej vad spores blandt de øvrige sprog:
græ.pontos, græ.patos vej [a < *n] skr.panta- spor, osl.páti vej
[á < *on], lat.pons <*pontos sti spang over sump bro.
arm.hun vadested <*pntKausativen til dan.finde har vi ags.fandjan undersøge, egentlig få
til at finde søge <*pontéj-
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avs.hant nå komme frem <*sent
kym.hynt vej
oir.sêt vej < *sentos
nor.sinn gang tid <*sentes
oht.sinnan gå rejse stræbe
lat.sentîre føle mærke
lit.sìntyti- tænke <*snt- jf.
ags.fundjan stræbe ønske < *pntdan.sund n. <*sntos [=]
gal.santos sund havarm <*sntos

*sent- teu.*sen∂an gå rejse i oht.sinnan gå stræbe. Dette
verbum støder vi også på i avs.hant- nå frem. Ellers afledninger
som oir.sêt, bre.hent, kym.hynt vej, arm.[s]éntac vej gang.
Gallerne har præget et stednavn gabro-sentum gedestien. En
kausativ forligger i got.sandjan sende <*sontéj- ags.sî∂ m.
<*sentos gang bevægelse rejse, oln.sinn n. <*sentes gang
rejse, lat.sentîre føle blive var, oht.sinn tanke sind.
Kausativen kendes fra teu.*sandjan sende egentlig få til at rejse .
Sundet, dan.sund n. <*sntos, har samme semantiske forløb som
græ.pontos sejlled vej .

ags.tinnan brænde <*dent- ulme
dan.tænde <**tandjan
oln.tandr ild <*dontos
oln.tinna flintsten <**ten∂ôn
oln.tun∂r fyrtøj <*dntros

*dent-: teu.*ten∂an ulme gløde. Den rige overlevering med
stærkt bøjet ags.tinnan brænde og kausativ i dan.tænde <
teu.*tandjan få til at brænde har, som de afledede ord viser,
ældgammel hævd. De koblede tyd flintsten, letfængeligt stof, ild
repræsenterer en enestående mærkat fra jægertiden.

thr: fknv. denthe-leten <*dent- jf. thr:
penthesileia en amazone
◊ *pent- gå opspore og
*sil- stille: den stille stifinder
*lêd- lade

Ordet er helt forsvundet fra søstersprogene, bortset fra et thrakisk
stammenavn denthe-leten egentlig de opildnede de fyrrige
◊ *lêd lade [thr: /*d >t], [thr: /*t > th]. Jævnfør oln.storlâtr
overmodig, oln.od-lâtr ustyrlig voldsom i adfærd.

nor.sprintan skyde op springe ud
nor.sprett m. stænk strøm
osl.[s]prendati hopper ryster

*sprend- teu.*sprintan i oln.spetta springe løbe <*sprendnor.sprettugs rask livlig <*sprendukos
nor.spretten som let brister <*sprondîno-

oht.gi-nindan vove <*nento
oht.nand mod
got.nan∂s <*nontos dristig
oir.neit <*nenti- kamp
oln.nenninn stræbsom driftig
oln: nanna gudinde

*nent- teu.*nen∂an driste vove. Kausativ i got.nandjan fatte
mod, oln.nenna have lyst være beredt til rejse. Som afledninger
finder vi oht.nand mod og got.nands dristig i egennavnene:
Ferdinand og Roland < got: fridunand og got: hrodnand. Det
stærke verbums oprindelige tyd har antagelig været bryde op,
eller lign, jævnfør mht.ge-nende ivrig <*-nontio

sve.hinna nå gribe <*kjentsve.hanna røre ved <**han∂an
got.hin∂an fange
got.hun∂s fangst <*kjmtos
oln.hannr klog <*kjomtos
got.handugs vis <*kjomtukos
oir.conn forstand <*komtos
oir.*connos egnet klog [psnv.]
Desuden *kjemd- i
ags.hentan <**hantjan fange
ags.hunta <*kjmdon jæger ◊
*kjom- *kjm- hånd

*kjemt-: teu.*hen∂an fange nå Den stærke form lever endnu i
sve.hinna nå svarende til o.dan.hinna, med kausativ i dan.hænde
ske berøre < teu.*han∂jan, der i tydet er påvirket af få i hænde.
Det teu: ord for hånd: got.handus <*kjomtus er afledt til samme
verbum, dog med ældre rødder, [teu: m/ t d > n], hærdning.
Resterne af et parallelt verbum *kjemd- i ags.hentan <
teu.*hantjan forfølge gribe, stiller os overfor en ældre rod *kjem*kjm- hånd, der indgår i *de-kjm ti egentlig to hænder. Man
kunne forledes til at se hundens navn i denne sammenhæng,
opfattet som jæger, jævnfør ags.hunta jæger edderkop, dette er
dog ikke tilfældet Ω 2.

En enkel konklusion på den s-løse struktur er derfor, at proto-særsprogene har båret de lokale sprogbånd til de s-løse
former med sig, som tilfældet har været med det lokalt fremherskende ordforråd. I det teutonske særsprog er
mængden af tilfælde og overvægten af [sk]-former blot udtryk for at residuet har sanket i lade, hvad [ur]dialekterne lå
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inde med, præcis så naturligt som for ordforrådets vedkommende. Det er altså i højere grad udryk for det teutonske
sprogs dialekt-sankning end for sprogets rigdom. Vi kommer senere meget dybere ind i residuets forklaringstyrke;
her skal blot anføres, at teutonsk ikke er et særsprog, som de øvrige søstre. græ: lit: arm: avs: etc. Det teutonske
særsprog kan bedst opfattes som en opsamlingspulje, en restgruppe, et residue fra det nordisk tegnede
indoeuropæiske dialektfelt.
Nedenstående synes at afsløre belæg for et løst [s] foran aspirerede medier, hvis ikke, da et mere end ejendommeligt
sammentræf. I fald må det høre til det ældste indoeuropæiske stof.
Lad os se på formen: *[s]bhrêig svulme strutte. I græsk forskydes [bh] mod [ph] så vi får græ.sphrig- strutte overfor
sve.sprika spærre fylde ud, idet [*sbhr- må optræde som nor.spr-]. Tabes [s] får vi et *bhreig-, som vi finder i
græ.phrig- strutte og nor.brikja være prangende. Er de to serier forbundne og de kan ikke være andet, må det være
som *sbhrêig- og *bhrêig- med [*ê] i oln.sprækr livlig og nor.brækjen stolt fyrrig. Forbindelsen kræver samtidig en
lang vokal [êi].
*sbhrêig- svulme
ældgammel anlyd [sbh-]
græ.sphrigaô strutte
nor.sprika udspile strutte fylde ud
nor.sprikjen livskraftig svulmende
oln.sprækr livlig <*sprêigjos

*bhrêig- strutte
græ.phrigo strutte *bhrignor.brikja være prangende <*bhrignor.briken frisk livlig <*bhrignor.brikjen prægtig livlig
nor.brækjen stolt fyrig <*bhrêig-

Der findes nogle andre teutonske pendanter til det ovennævnte par: ?

1.

2.
3.
4.
5.

[sdh] i oht.stieban støve ◊ teu.*steuban støve <*sdheubh- støve hvirvle / *dheubh- støve hvirvle
got.stubjos støv, oht.stoub støv <*sdhubh- *sdhoubhgræ.typhos damp røg < theuph- <*dheubh- [se grassmann´s lov]
nor.duft f. støv <*dhubhtå / sve.stoft støv <*sdhubhtâ,
*dhûmos røg damp <*dhûmos / ags.stéam damp dunst <*stoumos <*sdhoumos
*dhûmos i lat.fûmos røg damp, lit.dûmai ft. røg, græ.thûmos lidenskab, men kun teu: har bevaret *sdh
[s]dhembh- / dhembh dampe fugte. sve.stimba <*sdhembh- støve / sve.dimba dampe støve <*dhembh[s]dhrembh- / dhrembh-, overleveret i nor.stremba / nor.dremba anspændelse
nor.bauka grave <*bhoug- modstillet nor.spauka grave <*sbhoug-. En s-løs form til *spoug- som *pougville have resulteret i nor.fauka- grave, men ukendt. Kun en forklaring er mulig: *sbhoug- / *bhoug-
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Fjorden har ikke altid været den blanke vandmasse, der flød over i kystlandets tungede profiler. Etymologisk,
knyttet til roden *per- sætte over trænge igennem, har det mere med rejse og færdsel at gøre end med vandmasser,
som det også fremgår af nedenstående listning, men hvordan?
*per- fare rejse sætte over igennem

*prtus m. vadested kendt fra
*prtis f. vadested i ags.fyrd f.
*pertus m. overfartssted  fjord
*poros n. vadested
*portis færd rejse m. i dan.færd <**far∂is
*pornon overfartssted [nordiske stednavne]
*permâ f. rejseled  sund
*portu n. oplevelse
*pormos pram skibscargo
*pôrjos farbar egnet
*pôréjo- sætte over
*porankos oppakning i oln.farangr
*porelos sti spor vej i oln.ferill

teu: + kel: lat: ill: og avs:
teu:
teu:
teu: + græ: [se Bos-poros]
teu:
teu:
teu:
teu:
teu: + osl:
teu: + skr:
teu: + skr:
teu:
teu:

teu.*far∂lom + græ.porthmos overfartssted

oln..faral∂ + græ: <*portlom

Inde i bunden af fjorden skulle man vade gennem *prtus for at komme over til fjordens modsatte bred; genvejen var
den gyngende bro *pertus fra næs til næs. Det bredt overleverede *prtus vad er simpelthen et svindtrin til *pertus
overfartssted. Svindtrinet *prtus forudsætter fuldformen *pertus, hvorfor flere af særsprogene kel: lat: ill: avs: må
kendt til tydet *pertus fjord (- overfartssted. Det er let at se, hvordan vendinger som: vi tager overfarten, vandvejen i
dag - lidt efter lidt tiltede betydningen og gav plads til de skillende vandmasser, fjorden. At tage vandvejen blev
udtrykt ved skr.pârayati- sætter over <*pôréj- en etymologisk ækvivalent til teu.*fôrjan føre. Jf got.farjan rejse til
søs og dan.færge <*porjon.

Vi skal i det følgende se på, hvad der taler for, at opfatte indoeuropæerne som havboere, eller mere
moderat, stammer med et udviklet kendskab til den livsverden der er rundet af den salte sø og dens
gennem fjorde og vige, vuggende møde med strand og klint. Kendte vore folk flodens munding og det
sejlivede forbjerg, de smulte vande og den skumstribede bølge. Havde de følt snerten af den brusende
brænding, og gemte de dybt i sjælen et ord for det funklende havblik. Kunne de fare til søs og kendte de
saltvandets fisk, nævnte de båden ved navn og fangstens lykkelige redskab.
Hav og kyst

*êkuus hav i ags.êgor, hertil oln.ægir havgud <*êkuios
*akuâ hav vand i got.ahwa og lat.aqva vand hav, rus: oka - flodnavn *akuijâ ø i urn.ahwiô > dan.ø, gal.*apia ø i stednavne [gal.p < *ku]
*âpa- *ap- hav vand. Overgangen til vand har vi også i hit.eku drikke, tok.yok- drikke ◊ *êkuus hav
*âpero kyst i ags.ôfer kyst, dan.fjordsôver fjordkyst
*âperjos kystbagland i ags.øfre identisk med græ.*âperjos > græ.êpeiros fastland
*moris m. hav i osl.morje og lat.mare ◊ *mer- glimte, jf. med oln.glær hav ◊ *gjhlêjo- klar
*môris f. kystbagland i oln.mørr, sve.møre kystlandskab
*wes n. i got.wis havblik <*awes *wes *us lyse, [got: alle *e > i]
*sntos sund i dan.sund se gal: santônes, en gallisk stamme nord for Garonne-mundingen
*pertus fjord i oln.fjördr [e-trin] til svindtrinet *prtus- vadested
*kuljâ kanal i skr: og teu: i oln.hylja- stræde til nor
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Ligesom havets nærende skabninger slår igennem med endog meget gammelt navnestof for hummer, musling,
edderfugl, spækhugger, haj og sæl følger kystlandets profiler efter med et ekko fra fænomener som hav, kyst, sand,
forbjerg, fjord, ø, strøm, bølge. Havde den etymologiske berøring med disse strande blot været et strejf af lighed,
der kunne begribes ud fra fælles sprogligt stof og forudsætninger, ville nedenstående termer kunne indordnes under
den betydelige sprogmasse, der peger mod genbrug og tilpasning af gamle rødder. Men havtermerne er ikke
nydannelser, de slår bro mellem fjerne tungemål; et gammelt minde om fælles erfaringer ved Sydskandinaviens
stenalderhav.
Hav og kyst

*sal- sald- salt, skr.salila salt [adjektiv] ◊ oln.sölr falmet gullig < *salwooln.söl <*salu hav, græ.[s]als hav, skr.salila hav
*sald- salte [lat: kel: teu:]. Det er herfra vi har teu.sald salt overfor *salos salt
*dhenu- i skr.dhanu sandbanke bred, ags.denu dal <**dhoniâ. Se *glend klint nr. 10
*dhwino- græ.thîs sandbanke < **dhwinos, hol.dûne klit, se nor.dvia- <*dhwija støve
bal: flodnavn Dvina.
*[s]trent- *[s]trontâ- strand egn i lit.trenta egn strøg og oln.strind, dan.strand [aflyd]
*ôsa- munding kyst i lat.ôra og ags.ôrá og oln.ôss flodmunding <*ôsos
*kopnâ havn i oir.cuan <*kopno, dan.havn <*kopnâ ◊ *kop- hæve sig
*akjétâ i græ.aktê ru kyst <*akjétâ, nor.ag∂ir <**agdios ru kyst << *akjétâ ◊ *akj - skarp
*prôn forbjerg i græ.prôn tange forbjerg og oht.frôn, oln.frôn land
*glend - klint i teu.*klintaz: brat strand ◊ kym.glen[d], kym.glyn oir.glend dal
*[p]samathos sand i oln.sandr og græ.[s]amathos
*woruth- strandøer dæmning værn i ags.warud og skr.varutha
*wreis- skrænt forbjerg i græ.rhion <*wrison forbjerg svarende til o.hol.wrisil kæmpe
oht.rise kæmpe <*wrison ◊ sve.vrêse knort knude, ags.wrâsen bånd kæde <*wroisinomed billede i skrænternes altid blottede båndslyng af fortidige aflejringer.
Nedenstående skema viser at teutonsk sprog afslører hvor bølgen tog land.
Bølge: ◊ *bhelgh- svulme, dan.bølge < teu.*bulgjan

*wêlo- *wôlo- i ags.wæl hvirvel flom, dan.wôl den yderste revle, og osl.valü bølge
*wêgjhos strøm i got.wêgs og skr.vâha- strøm
*wolmis *wlmi- bølge i ags.wielm og skr.ûrmi- bølge [skr: l > r]
*bhremes brænding i oln.brim og skr.bhrama- strømning
*krasnâ bølge i oln.hrönn bølge, græ.krênê væld <*kjrasnâ ◊ kjrôzâ i osa.hrôza bevægelse
*udnâ, *utnâ bølge i lat: teu:
*lendh- *lndhio- kilde, oir.lind vand, se Dublin ◊ *lendh- udbrede sig
*lndhio- bølge i mht.lünde bølge og oln.lind kilde <*lendhâ
*kûma- bølge hav i græ.kyma bølge og oln.hûm hav ?
*tun- bølge i oir.tonn og nty.tûnne bølge ◊ ags.∂unjan svulme hæve sig <*tûn- svulme
*bhongo- bølge brud i lit.banga bølge og skr.bhanga- brud bølge
◊ *bheng- bryde brække se dan.banke bakke <*bhongon

Spor af indoeuropæernes havtilværelse

En gammel kystbetegnelse kendes som*âpera- kyst i ags.ôfer kyst, dan.fjords-ôver fjordkyst.
Afledningen *âperjo kystens bagland finder vi i græ.êpeiro- fastland < *âperjo- > osa.øfre. Ordets alder
fremgår af arm.abn kyst, idet vi hermed står over for en urganmmel heteroklitisk r / n bøjning. Vi har
altså et kompleks: *âpero kyst / *âperjos kystbagland i ags.ôfer / græ.*âperjos.
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Homer bruger termen græ.êpeiro fastland som et nautisk begreb, hvilket vil sige: land i sigte.
Termen *âpero- kan vanskeligt skilles fra skr.âpa vand og det *ap- hav ? der indgår i *ap-iskos fisk alt
godt fra havet. *âpero- er et nautisk begreb, landet set fra søsiden; vi tager til stranden for at bade, ikke til
kysten. En mesolitisk sammentænkning lukker sig måske op i :
*âpa- hav *âpero- kyst og *ap- vand hvortil *âperjos kystbagland

En anden betegnelse for havet finder vi i skemaets første række: *êkuus hav, akuâ hav vand, akuijâ ø.
Her anes et lignende mønster: êkuús i ags.âgor, der giver os oln.ægir <*êkuios en havgud. Dette havnavn,
der i nordisk ellers kun lyser op i visse norske fjordnavne er derimod overleveret i ags.âgor <*êkuús hav
flom flod [*ê > teu: â] Svindtrinet akuâ kan kun tænkes som et henfaldsprodukt af *êkuús, ligesom *prtus
vadested kun kan ses som et svindtrin til dan.fjord <*pertus.
*êkuús hav *akuâ vand hav og teu.*ahwijâ ø, gal.apia ø <*akuijâ
endvidere *ekuios i oln.ægir havgud og ags.æg-weard havvagt ◊ *êkuús hav

Også lat.aqua vand <*akuâ rummer begge betydninger. Tydet hav optræder desuden i et gammelt navn på
Ålandsøerne, der er en modernisering af fnsk-sve.*ahvenna-maa, her i betydningen havøerne ◊ fnsk.maa
land. Fuldtrinet *êkuus hav er *jysk: med tilsvar i tok: og hit: Idet vi for begge sprog finder tok: )( hit: yok
drikke <*êkuus med aflydende *aku- i lat: kel: og bal: )( sla:
Fællesnavnet ø er ligeså isoleret som øen selv, men helt udslukt er det dog ikke. Måske er en del af
forklaringen den udprægede skik at give egennavne til selv de mindste holme, som en afspejling af den
ømme navnedåb for selv mindre vandløb i de norske landskaber.
Termen *akuijâ ø er på indoeuropæisk vis dannet med [jâ- suffix] til *akuâ vand. Jf. dan.ærme <*armijâ ◊ *armos
arm og skr.rathyâ vej ◊ skr.ratha- vogn, skr.vidjâ klogskab ◊ oln.vit forstand <*wides.
Her og der som et forudsætningssuff: uden arm intet ærme, uden vogn ingen vej, uden forstand ingen klogskab,
uden vand ingen ø. Sjovt nok er dan.å og dan.ø kusiner idet dan.å går på *akuâ og dan.ø på *akuijâ.
Alle andre særsprogs-navne for ø er sene dannelser, indbyrdes forskellige og af en formtype, der ikke hører til
indoeuropæisk fællesgods. Vi finder skr.dvîpa <**dvis-apa mellem vande, lat.insula <**in-salâ i havet, osl.o-struvü
omflydt, kel.enisti stående i [vandet], græ.nêsos svømmende, lit.pa-sala omflydt. Har der eksisteret et ord for
begrebet ø, skal vi ikke lede blandt disse former med betydningen ø.
Vores ø-term *akuijâ står dog ikke alene, der er navnefrænder i gæl.acia ø <*akuijâ, gal.*apia ø <*akuijâ i stednavne
der er formet før [gal: ku > p]. Man kunne godt forestille sig at gallisk, gal.*apia i stedet var afspundet *ap- vand,
men da [*p] er svundet både i gallisk og gælisk og gæl.acia viser [k], har vi kel: )( teu: akuijâ ø

Et tredie havnavn lyser op i *mori- hav, sikkert knyttet til *mer- lyse funkle. Termen kendes fra slavisk,
baltisk, keltisk, latin og teutonsk, med en optræden som i følgende skemaer: det skære og funklende
genfinder vi i oln.glær hav < teu.*glâjaz lys klar og got.wis havblik <*awes- lys blank, [got: *e < i]
*moris hav *môrî kystbagland

oln.marr hav <*moris
got.marei have <*morîn småhave koll.
oir.muir hav <*morilat.mare hav <*mreosl.morje hav

kym.[p]ar-fordir ved havet [kym: /*m > f]
kym.mor-gainc havgren
bre.pleg-mor havfold
gal.[p]are-morica havboere
rus.uz-more kyst. Egentlig ved havet
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*môrî kystbagland

pru.mary hav østersøen
kym.mor hav <*mor
lit.mares hav <*moreoln.möre <*môris kystbagland

osl.po-morjana kyst-beboere
stednavn: pommern ved havet
lit.pa-maris kyst ved havet
sla: stnv: fehmarn < osl.vu morje i havet

Listen melder renonce for et græsk og indisk kendskab til *mori- hav. Helt bortkastet er termen imidlertid
ikke i græsk. Grækerne har en Poseidon, nordboerne en Ægir. Dog må Poseidon nok finde sine slægtninge
og rødder hos Middelhavets befolkninger. Indtil videre er hans etymologi uopklaret, men hans søn har fået
navn efter et svindtrin, *mros- til havet *mori-, ligesom lat.mare hav. Sønnen, Poseidon´søn lyser nemlig
op som græ.amphi-maros <*ambhi-mros, en form der kan jævnføres med græ.amphi-luke tusmørke,
egentlig mellem lys og mørke. Sønnen: amphi-maros: altså mellem have. Se græ.amphi til begge sider
*sal- hav

En fjerde term: *sal hav knytter sig til *sal- salt i oln.söl n. <*salu hav, græ.[s]als salt hav, skr.salila hav.
Stoffet salt, *salis betragtes som afledt til oln.sölr grågult <*salwos
jvfr. oln.austrsalt østersøen med indgående teu.*saltos salt. Salt er antagelig en tilbagedannelse fra *saldgøre salt salte, som vi også finder i lat.sallere- gøre salt <*sald- + keltisk
Kyst:

græ.eripnê skrænt bred <*ripnâ ◊ *reip- rive styrte ned, se lat.rîpa stejl skrænt strand. Hertil
o.dan.*rifna <*ripnâ sprække revne ◊ oln.rîfa sønderrive <*reip-; herved skabes der en semantisk
forbindelse til den [s]løse form lit.krantas kyst <*krontos ◊ oht.scrindan briste revn <*skrent- og
nor.skrann bristet tør <*skrontos. Til lat.ripa knytter sig eng.river flod.
dan.kyst stammer fra o.fra.coste ribben side skråning (- lat.costa ribben. Se oln.rif rev hævning i
havbunden, samme ord som oln.rif ribben <*rebhjos- et dække ◊ rus.rebro ribben. Øvrige kystnavne
mangler enten anden støtte, eller knytter sig til *moris hav. lat.frêtum brænding hører til teu.*brâ∂an
stege <*bhrêt- syde. dan.nôr ringformet vig hører til *ner- trække sig sammen, se lit.neriu sno dreje

Til de ovennævnte havord kan vi knytte endnu en størrelse: *sntos sund. Det galliske Stednavn -gabrosentum- gedestien knytter an til *sentos vej ◊ *sent- fare rejse, ligesom osa.sîth vej <*sentos. Et
gal.*santos- sund <*sntos- [gal: *n > an], der kunne svare til dan.sund n. <*sntos, dukker op i det
galliske stammenavn, santônes. Med lidt drist kan vi altsa slutte os til et gal.*santos sund <*sntos snæver
passage. Hvor havde santônerne da slået sig ned; jo, de boede nord for Garonne-mundingen, det
havstræde der strækker sig dybt ind i landet til hovedbyen Bordeaux. Som en pendant har vi græ.patos
<*pntos sti ◊ *pent- gå finde.

107

Kapitel 15

Sejlads

Om sejlads:

For en del år siden blev der i fjernsynsprogrammet fup eller fakta plukket vidt og bredt i Ordbog over det Danske
Sprog. Næppe mange husker reaktionen på ordet nøst. Holdet fik ikke ram på betydningen og da det rette gæt
bådehus blev afsløret, opstod der almindelig munterhed over, hvor pudsige ord vores forfædre havde fundet på. Der
var ingen hjælp at hente hos studieværten, så seerne blev holdt i ulykkelig uvidenhed om det ældgamle ord:
*nau-stha bådehus -skjul i oln.naust og dan.nøst.
Ulykkelig fordi ordet etymologisk betyder læskur for både
◊ oln.nôr < *nâus båd stammekano og *stha- læskur.
I sanskrit finder vi fx :
skr.nâus båd og skr.gô-stha kostald.
Hertil en nøje parallel i oldhøjtysk: oht.ewist fårestald <teu.*awista <*owi-stha ◊ *owis hunfår. [teu: *o > a]
Et åretag dybere og vi støder på en anden brug af rodstørrelsen, teu.*nôwo <*nâwâ trug gemt i nor.nô trug hugget
ud af en træstamme og nor.nøla trug kar <*nâwilâ. Det falder måske naturligt her at pege på lat.nâvigâre sejle
styre, men dette verbum er imidlertid afledt til bådens navn, som dan.bade ◊ dan.bad. Dannet til *nâus og lat.agêre
drive føre supplerer formen derfor ikke *nâus båd. Bortset fra keltisk finder vi ikke blandt de øvrige
indoeuropæiske særsprog, græsk, sanskrit, latin, baltisk, oldslavisk andre afledninger til roden eller antydninger af
det semantisk enklere begreb: trug.
Det er mere end et tilfælde at o.dan.skaade skydelem <*skudon og oln.skutr skot rum ved bagstavnen, er hægtet på
den bagerste ende af båden [jf. nor.skuta ro baglæns]. Begge er nemlig forbundet med et bestemt forhold ved nogle
udformninger af stammebåden allerede fra mesolitisk tid.
Arkæologerne har i flere tilfælde kunnet konstatere, at bagstavnen havde været gennembrudt og erstattet med en
skodde i not. Begge former, der hører til *skeud- >teu.*skeutan drive på skyde frem, giver os et indblik i hvad der
egentlig ligger bag den vandtætte skodde. Foran os har vi en skydelem, der på land nemt og hurtigt kunne tømme
stammebåden for vand. Vi kan her henvise til termen got.nôta m. bagstavn, der med lang vokal direkte fortæller os
om den våde ende af båden ◊ oht.naz fugtig <teu.*nataz ◊ *ned- *nod- våd fugtig. Denne betragtning synes at føre
vores sprog tilbage i mesolitisk tid, til en tid der kan sidestilles med rusen fra Holbæk. Vi har et 7000 år gammelt
fund af en ti meter lang stammekano af lindetræ udhugget med spanter i et 2 cm, tykt skrog.

Som det vil fremgå af det følgende, kendte de iup: tider ikke til sejladsens vindbårne flugt; masten og
sejlet hører et langt yngre tidsafsnit til. Det var det kraftige greb om åren, og det vedvarende rytmiske
træk, der drev båden frem og folkene langt omkring.
En skindbåd øjner vi i *plewâ ◊ *plewô strømme flyde over, kendt fra: skr.plava- og tok.plewe båd.
Hertil oln.fley båd <*ploujon [=] græ.ploujon båd. Det er den bådtype, antagelig skindbåde, der
fornemmes som røntgen-gennemlyste på nordiske helleristninger.
Et eklatant minde om havsejladsen gemmer sig i verbet, *ausô øse, der kendes fra græsk, latin og
teutonsk. Det er fjord-sejlads, ø-sejlads og længere rejser til havs, der har nødvendiggjort den disciplin;
ikke en europæisk flodtransport.
Om sejlads:

*nâus stammebåd skr: græ: lat: kel: teu: ◊ *nâw- hugge, oln.nôr båd, oln.nôi trug <*nôwon
*plewâ-, plowâ- skindbåd i skr: og tok:
*plowjon skindbåd i oln.fley og græ.plo[w]ion ◊ *plew- strømme flyde over
oln.flaustr båd <*plow-stos ◊ *plew- flyde strømme over
*pormos båd, osl.pramü båd <*pormos båd pram færge. oht.farm båd <*pormos. dan.pram er et lån.
oln.køna båd <*gôniâ, se græ.gônia vinkel og nor.kæna strække hals <*gênjan.
dan.åre <*airâ ◊ *ei- *oi- gå som græ.oiâx åre, måske ældst en stage med påsat pulse, som vi kender fra
jægertidens fund, hertil knytter sig got.airus sendebud, måske en stagemand i grunde vådområder.
*aus- øse som i lat.aurîre øse, græ.au[s]- øse. Hertil oln.ausa øsekar, oln.austr øsevand <*austrom
*erôtrom i dan.rôr med svindtrin i skr.aritra- åre <*erªtrom ◊ *erê *erô ro.
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ags.bât båd < ags.baita- båd <*bhoidos ◊ *bheid- spalte. Lån igennem vikingetiden har omskabt vores
ikke overleverede oln.*beitr til den nu-danske form dan.båd identisk med oln.bàtr båd.
græ.spathê blad åreblad, ags.spadu f. spade <*spadhâ. Se padlen fra et fund ved Tybrind vig.
Svarende til sve.nô trug hugget af en stamme ◊ *nâw- hugge har vi en parallel i verbet- ◊ *kâw- hugge
slå, nemlig sve.hô båd <*kâwå. Verbet *kâw- kendes fra tok: teu: bal: osl:, en *svensk: term
*rôwâ, *rêwâ ro hvile kan måske ses som et frikvarter fra åretaget, græ.erô[w]ê ro pause [=] oht.rôwâ ro
hvile med aflyd i oht.râwa hvile <*rêwâ er da en [w+] udvidelse til verbet erê- *erô- ro ?
oht.mast mast [=] lat.mâlos <*masdos, måske en ældre strømkæp ◊ *mos - strømme
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- Italia terra est -, en af de første sætninger fra latinprøvens ABC. Men hvilken slags land. Ordet bruges på latin stort
set parallelt med dan.land landområde, så det er bemærkelsesværdigt at lat.terra jord land <*tersâ etymologisk
knytter sig til got.thersan tørre ud op. Mindre overraskende imidlertid om vi flytter de forhistoriske latinere ud til
nordvest-europas kyster. Det var livet ved det vidtstrakte vadehav med det optørrende land som et vældigt billede på
zonen mellem land og hav, der betingede det ejendommelige betydningslag. Efterhånden som vandringen mod syd
slettede mindet om den oprindelige semantik, kunne selv Jorden skrives ind i dette levn fra tiden ved de frisiske
kyster [se terræn, terrasse, territorium, terracotta, terrin]. Dansk har overleveret *piskis fisk <*apiskos med den
oprindlige betydning: - alt godt fra havet– fx som skælfisk og blækfisk <*apiskos ◊ *âp *ap vand og *iskos: tilhørssuffiks.
Efterhånden som gællefisk tog over som hovedmenu, svandt det ældre tyd og kun som relikt i fx stednavnet
Skælskør [år 1261 Skjælfiskør], der trækker på nogle rige muslinge-banker, mindes vi den fortidige indlevelse og
forståelse. Latinere og keltere, hvem vi deler *apiskos fisk med, har ikke bevaret dette levn fra fangerens verden.
Det samlede billede af fisken ser da således ud:
lat.piscis fisk kel.*peiskos fisk teu.*fiskaz fisk
Vender vi os atter mod verbet *ters- udtørres kommer svindtrinet [*r] til syne i o.dan.thur tør, samme ord samme
form som got.thursus og lat.torrus <*trsus tør [=] skr.trsu- tør  grådig. Hertil knytter sig got.∂ursjan tørste [=]
skr.trsyati tørste og som vist i skemaet en række indoeuropæiske afspind.
*ters- tørre ud
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Det er på dette aflydsstillads ◊ *ters- udtørre, vi kan hænge torsken op. Selve tremmeværket til tørring har vi i
græ.tarsos <*trsos og i sve.tarre tørrestativ <*torson [*o]. Torsken selv, stokfisken oln.∂orskr <*trskos med
svindtrin [*r] kan vi forestille os som fisken til udtørring. Det spændende er nu, at vi har arkæologisk belæg for
stokfisken helt tilbage i dansk jægertid.
Særlig talende er en mesolitisk boplads, Ølby Lyng ved Køge [4200 bc]. Her havde især torsk været på

menuen; de mange skeletrester stammede fra kg. store fisk, der var blevet taget med krog og snøre på dybt
vand. Kæbe og kraniefragmenter af fisken var imidlertid så godt som fraværende; det er en nærliggende
tanke, at fisken allerede ude på sundet var blevet klargjort til sin hovedløse skæbne på stilladset.

Nu har vi i vores dybere farvande en anden torskeart, gråsejen.
Dens navn oln.sei∂r sej < teu.*saithaz <*soitos matcher fuldstændigt *soitos bånd strik.
lit.saitas bånd <*soitos
oln.sei∂r bånd <*soitos, [oln: *oi > ai > ei] i dan: videre mod [ê]
skr.sêtu bånd strik <*soitos [skr.ê <*ei *oi *ai].

Tænker vi os nu, at et gammelt navn *soitos på torsken, formet og præget af fiskerens viden om
hagetråden på den vanlige torsk, er hyttefadet fuldt. Efterhånden som *trskos alias stokfisk vandt frem
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som fællesnavn, blev det frigjorte navn *soitos torsk overført på sejen, skønt netop denne torskeart ikke
har nogen hagetråd. Omdrejningspunktet er at *trskos tørfisk ikke har været møntet på en levende fisk;
kun på Samsø brugte man op i forrige århundrede at kalde snegle, muslinger og søstjerner for fisk, men
ikke torsk. Her fastholdt man traditionen, at en torsk var den tørrede filét, hvorfor samsingerne uden at
blinke kunne sige at en torsk ikke var en fisk.
Hvis vores historie holder vand, strammer den nettet, ikke blot om *apiskos og *trskos, men også om
tiden og det geografiske rum for den indoeuropæiske sprogtype. Som en parallel kan anføres at
karpefisken barbe har fået navn efter de fire hagetråde.
Om marsvinet *guelbhis

Marsvinet er de nordiske farvandes mest udbredte delfinart og under dens forårstræk fra Østersøen
gennem bælterne til Kattegat og nordsøen har den siden atlantisk tid været offer for jægerens spyd og net.
Det var dyrets kraftige spæklag jægeren var ude efter og hvorfra dens navn skriver sig. Heraf blev der
kogt tran til lamper og fedtstof til husbehov. Navnet svin < teu.*suina- er en substantivering af et adjektiv,
*suînos fra svin, så selvom teu.*mari-suina- ikke har iup: hævd, vidner de lat: og kel: former om en
kystkulturs ensartede betingelser.
lat.maris-sûs marsvin ◊ *sûs svin, ags.sû so
kym.mor-hwch delfin ◊ kym.hwch so <*sukko, som i sve.sugga so, ags.sugu so
Hvordan med delfinen selv? Er græ.delphis, -nos delfin ældst et marsvin? [her græ: *gu > d]. Hos Homer
møder vi: græ.delphinizo dukker snuden under vand som et marsvin, netop den sjove bevægelse som hos
nordboen foranledigede øgenavnet tumleren. Føjer vi hertil græ.delphax, -akos svin ◊ græ.delphys
livmoder, svarende til ags.ceolfor n. foster lam <*guelbhus, aner vi tilblivelsen af græ.delphis delfin,
under sydlige himmelstrøg.
græ.delphis delfin marsvin, græ.delphax foster  svin, græ.delphys livmoder <*guelbhus
ags.ceolfor n <*guelbhus foster  lam, oht kilbur foster, skr.garbha- <*guelbhos foster livmoder, hertil
oln.kalfr [spæd]kalv <*guolbhos, ags.ge-calfe drægtig
Om mallen *kualis

Forskellige forhold peger på at hvalen engang, måske så sent som i begyndelsen af romersk jernalder, har
været navn på mallen. De teu: former teu.*hwalaz, hwaliz føjer sig til pru.kalis malle. Ordet er dannet før
sat / ket og da der antagelig foreligger et tilfælde med gammelt bøjningsskema [heteroklesi], som
mht.wels < *kualses [gntv] malle antyder, da selvfølgelig langt ældre.
Den svenske filolog Jöran Sahlgren har påvist et lemma for fisken. En ø i Hjælmaren, hvor mallen har
levet siden fastlandstiden, indvandret gennem den ferske Ancylussø, minder ikke blot i form om mallen,
men den bærer også navnet Hvalen. At navnet i Norge, hvor mallen er fraværende, enten måtte forsvinde
eller iklæde sig en anden dragt er klart. Fællesnavne eller appellativer som pattedyr, plante, slange etc er
ikke det iup: sprogs stærke side; de hører i det store og hele hjemme i særsprogenes epoke.
*kualis kualos kualses
mht.[h]wels <**hwalsis malle,
pru.kalis malle <*kualis
fnsk.kala en fisk

lat.squalus <**[s]kualsos stor havfisk
græ.aspalos en fisk <**skualsos <**kualsos
oln.hvalr hval  malle <*kualos
avs.kara en fisk <*kualos

Lignende positive og negative match gælder for en række fugle, gnavere, krybdyr og fisk.
Selv fra det salte element, hvor netop immigranternes ukendskab skulle have fastholdt brugen hos den
mesolitiske jæger, nævnes væsnerne med endog meget gamle indoeuropæiske rødder. Fx har vi oln.leiftr
spækhugger <*loiptos afledt til oln.leiftr blink flamme og lit.liepsna flamme <*loip-snâ, semantisk bundet
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til den hvide lueformede blis ved øjet, der er meget synlig, når hvalen kommer op i havoverfladen. Endog
en aflydsform i o.dan.lyft lille hval <*leiptos ◊ *leip- lyse, dukker frem af det sproglige brus.
Alle teorier om indvandring af folk og sprog leder forgæves efter termer, der er blevet hængende i den ældre tradition, som en
gestus fra de nye immigrant-folk til landets autoktone jægerstammer. Sælens navn har også en rem af den indoeuropæiske hud,
selvom den er de grusede drags og de skærmende holmes indvåner; teu.*selhaz sæl <*selkos knyttes til *selk- trække slæbe,
hvad der tillader os at tyde sælen som slæberen. Jævnfør græ.[s]olkos enhver langsom slæbende bevægelse, eller det derved
frembragte, fx furen ved ploven. Gråsælen er antagelig lagt ind på farveskalaen, med det nordiske navn: oln.erkn sælart
<*orkwina- lysende ◊ tok.arkwinne lysende farve ◊ skr.arjuna- lys <*orgj-. Spækhuggeren optræder også med et mere
varslende navn. Berygtet som oln.vögn <*woguhno-, blinker den i bølgerne med sin sejlformede rygfinne, der er blevet opfattet
som havets kløvende plovskær ◊ *woguhnis plovskær- ◊ oht.wahs skarp <*woguhiso-.
Havets væsener:

*apiskos i teu.fiskaz fisk, lat.piskis fisk. Her hører det første led til skr.âp- ap- vand og sidste led er et suffix
*-iskos, *-eiskos, der betegner afstamning, tilhørsforhold etc
*gjhjuso- fisk lit: arm: græ: teu:
*kjmaros hummer, græ.kamaros hummer, oln.humarr. Hummeren, der driver sit asymmetriske klospil fra Norge
rundt om Europa til Sortehavet, er kun almindelig i Vesterhavet og de nære danske farvande.
*karko- skr.karka- krabbe, græ.karkinos krappe <**karkro ◊ *kar- hård ru. Taskekrappen har stort set samme
udbredelse som hummeren.
*atâ blåmusling [vandreren], oln.öduskjel ◊ *at- i skr.at- gå.
Fiskeren har sikkert lagt mærke til blåmuslingens langsomme løft op langs nedstukne pæle. Den eneste
musling der foretager den bevægelse.
*krûtrom rur i oln.hrû∂r rur ◊ osl.kryti dække
*seitlâ sild, *seitlom. tobis i dan.sild <*seitlâ ◊ *sêi- så, videre til dan.sæd <*sêtis sæd såning,
*kjonkh- græ.kogkhê musling snegl, skr.śankha- musling. jf. nedenfor med græ.kogkhlos snegl <*konkhlos
*gongh- nor.kong søsnegl, nor.kongla edderkop, nor.kongla frøkogle <*gengh- gngh- sno dreje.
*korbon i nor.harpeskjel kammusling ◊ oln.herpa rynke trække sig sammen
*woguhnâ i oln.vögn f. hajart se oln.veggr kile <*woguhios, oht.wahs skarp <*woguhisooln.erkn, örkn sælart <**orkwîna- ◊ skr.arjuna- lys glansfuld
*kjonkus i skr.śanku- havuhyre og oln.hâr haj <*kjonkus
*selkos sæl i teu.*selhos sæl ◊ *selk- trække slæbe,
græ.[s]olkos en slæbende trækkende bevægelse, slangens ormens, aflyd til *selkos sæl
*loiptos spækhugger, oln.leiptr spækhugger <*loiptos, dan.lypt- *leiptos ◊ *leiptr flamme glimt
*kjronos i ags.hran hvalart narhval ◊ keltisk: mare cronium ishavet, måske til græ.kronos titan ?
*trskos tørfisk stokfisk ◊ *ters- tørre ind
*soitos i oln.sei∂r torsk  sej - et gammelt navn på torsken der er gledet over på sejen.
*kualis malle, saltvandsfisk med indvandringsveje, dels over ancylos-søen, dels gennem urelben.
*guelbhis marsvin i græ.delphis marsvin, oht.kilbur moderlam <*guelbrus
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Det er et godt etymologisk dræt, at få laksen i nettet. Dens navn er rimeligt bredt overleveret, og både med
hensyn til lyd og tyd indfanges afslørende træk.
Laksen har en stort set nordlig udbredelse, fra Bretagne til nordnorge. Fra kanalen og indhavene søger den
tilbage til udmundende floders lave kildeområder for at gyde.
Tokharerne havde allerede inden de nåede steppen tabt laksen af syne. Deres videre færd mod øst lod dem
dog bevare navnet som appellativet fisk. Tokharene kan ikke have lånt øre til de østlige former med [kj].
oht.lahs laks <*lakjsos
osa.lahs laks
oln.lax laks
ags.leax laks
tok.laks fisk
skr.laksa- 100 000 <*lakjso

*lakjos *lakjso- laks
rus.losós laks <*lakjos
lit.lašis laks
pru.lasasso laks
◊ lit.lâšis dråbe
oss.læsæg laks forel

Der er andre eksempler på, at de store tal har fundet udtryk ved og via de små dyrs myriader .
Italikerne, der har haft følgeskab af laksen et langt stykke af vejen, har antagelig overtaget et ligurisk
navn, lat.salmona laks, som vi genfinder i flodnavnet Salmona, en biflod til Mosel;
Naturligt melder sig spørgsmålet; med hvilket ord nævnte de øvrige indoeuropæere da dette næsten vingede væsen.
Særsprogene giver os *gjjhus i lit.žjuvis fisk o.bal.žjus, arm.jukn fisk, græ.[i]khthys fisk <*gjjhus [græ: khth <*gjjh]
og o.sve.gyus hork < *gjjhus
Overleveringen af *gjjhus- fisk styrker ovennævnte tolkning af *piskos, som den anden vej rundt også gør
det forståeligt, at *svensk efter demonteringen af sat: dispositionen og dermed optaget af *jysk.apiskos
har overført *gjjhus- på en anden fisk, med det resultat at vi kan få øje på modstillingen *jysk: / *dansk )(
*svensk: ≈ *jysk.apiskos fiska / *svensk. )( *dansk.gjjhus- fisk. Fiskeørnen, o.svc.gjûse er antagelig
knyttet til det gamle etymologisk set komplekse satem-navn på fisk.
Brudzonen som her *jysk: / *dansk )( *svensk: eller andetsteds som *jysk: )( *dansk: / *svensk: bliver senere
omdrejnings-punkt for en dyb forståelse af den iup: lånematrix´ afsløring af indoeuropæernes nordiske hjemstavn

Vi har tidligere, under omtalen af de sydlige folk, påvist træk ved flora og fauna der ikke kunne bringes på
formel med iup: stof; den fremmede livsverden havde i vidt omfang lejret sig i ordforrådet og i dette
substrat så vi et skønsomt belæg for grækernes indvandring fra nordligere egne.
Vender vi os til havene mod nord, ligger lignende forventninger for. Dyb-europæernes møde med
havboerne, enten vi forestiller os denne indtrængen under halvnomadernes kappe, eller i et roligere
favntag mellem en mesolitisk jæger-befolkning og frasprængte grupper tilhørende den brogede
båndkeramiske kultur, måtte, specielt for havfaunaens vedkommende, føre til indlejring af navne på fisk
og havdyr, som kystfolkene var dybt afhængige af. Den nordiske overlevering imødekommer imidlertid
ikke denne formodning. Havdyrene var ukendte, de tegnede hverken nogen resource eller trussel for de
nyankomne, hvorimod jægeren endnu havde navnene ristes i både sprog og hjerte.
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Forgæves lytter vi efter gnyet fra folkeholmgangen.
Vi har tidligere berørt, at farve og grat for den mesolitiske fanger var blevet fiskens logo, det skal vi kort se en
række eksempler på i det følgende. Kun i ringe omfang er der andet sær-sprogligt nærvær. Den følgende liste med
nordiske fisk skulle om noget opvise gammelt ikke-indoeuropæisk vraggods kastet op på de ferske indoeuropæiske
strande, men det er ikke tilfældet.
Se osa.grimbos grundling [=] græ.khremps en fisk <*ghrembhos. Tilsvar af den art kendes stort set ikke.
*eus- brænde i skr.ôsati brænde
oln.ysa kuller <*eusiâ efter de to kul-tegninger ovenfor brystfinnen
*perkjos *porkjwo- broget

gæl.[p]orc laks, o.oir.[p]erc spættet, oht.forhana forel <*prkjanâ, sve.færna skalleart <*perkjnon. Græsk, græ.perké
aborre -) lat.perca opviser en geografisk betinget forskydning af navnet. Alt til oht.farwa farve <*porkjwo,
skr.perśni- broget, græ.perknos broget mørk.
*leukos

Endvidere finder vi *leuk- lys i dan.løje <*loukjå karpefisk, oln.lyrr < teu.*leuhis torskefiks, lat.lucius gedde
græ.leukos lys, svarende til nor.lysing hvilling ◊ *leuks-enkos
*aidh-, *idh-

Til *aidh- *idh- stråle lue har vi sve.id rimte, [leuciscus idus]
*bherkj- *bhrékj-

Bag brasen ligger *bherekj- skinne lyse; nor.brasma < teu.*brahsmon brasen, med aflyd i nor.bro[h]sma
torskeart.
*bherôgj- spættet broget

o.svc.brôk lakseyngel <*bherôgJ- ◊ dan.brôge broget dyr <*bherôgj*reudh- *roudh, *rudh-

Roden i dan.rød *reudh, *roudh, *rudh har også fundet anvendelse, oln.reydr < urn.*raudiô hvalart, og sve.ruda
rødskalle.
*sorbhos rød

Et nok ældre navn på samme fisk i sve.sarv < teu.*sarbaz rødskalle, identisk med græ.[s]orphos søfisk ◊ *sorbhos
rød, der har enklere rod *sor- i osl.soroga rødskalle.
*al- hvid

Rimten eller en af dens frænder nævnes i oldsaksisk: osa.alund, oht.alant, svarende til oln.ölunn makrel. Vi rører
her ved et ældre trin af *albhos hvid ◊ *al-, ligesom vi så osl.*sor- rød overfor *sorbhos rød
*ghleus- lys

sve.glysa torskeart ◊ oln.glys n. glans, oir.gluss lys *ghleus- ◊ *gjhel lys gul
*akj- *bhors- *gjhers- nål grat spids

dan.aborre <**ag-borsan antagelig kontamination af to forskellige navne *akjés i mht.ag aborre ◊ *akj- og
osa.bars m. aborre ◊ *bors spids med udvidelse i *bhrstis børst, dan.børst hår [=] skr.bhrsti- spids
*gjhers- spids
nor.gjørs sandart <*gjhersus ≈ prakrit, prk.jhasa en fisk ◊ skr.hrsh- stikke <*gjhrs-, ags.gorst ene tornblad
<*gjhrsto- jf. tys.gerste byg <*gjhersd-
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*gjhel- skære ◊ got.gil∂a segl <*gjheltâ ◊ *gjhelHertil hører o.dan.gæln gælle <*gjhelunå [=] græ.khelynê kæbe arm.jelun <*gjhelunå gane og oln.gjölnir en fisk
Det kimbriske forbjerg med omliggende nyfødte øer har, alt siden Gefjon med sine okser pløjede landet flot af
fastlandstidens sendrægtige krop og indristede de grusede og våde konturer, været et velsignet mødested for sæl og
menneske. oln.eyja-∂jalfi øhav ◊ lit.telpu omfatte, bringer en strofe hos Homer frem i våd erindring
Midt i det blålige dyb ligger et land hedder Kreta, havomskyllet, velsignet og skønt, en umådelig mængde
folk det bebo –

Vi skal i næste kapitel se på markens grøde og høstens forudsætninger i den simple plov, arden og i høstkniven.
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Agerbrug:

Pløjescene: Bonden har en skindpose med sædekorn ved siden og
i hånden en gren af korsved, vrietorn, livskraftens symbol.
Korsved har i Sverige været anvendt under pløjning og er i en
svensk folkemindesamling omtalt anbragt ved bæltet. Antagelig
som et frugtbarhedssymbol, idet korsved har tvebo.
Helleristning fra Tanum, Bohuslän i Sverige.

Et stenalderminde om afbarkning af de store skovtræer:
ags.rendan rive spalte <*rondhéj- som kausativ til et intransitivt verbum *rendh- skære, kendt fra
oht.rintan med afledninger som oht.rinte bark [oht: /d > t] og nor.rind <*rendh
Spændende er en [r+] i skr.randhra- spalte, som vi genfinder i ags.rendrian afbarke. Resten er
tavshed, ikke flere sprog, ikke flere afledninger.
Når forstfolk i dag hugger mærker i barken for at fortælle skovarbejderen hvilke træer, der skal fældes, siger vi,
at der bliver vist ud. På samme måde kan vi forestille os, at de første bønder bar sig ad. Overleveringen beretter
om parallellen, idet vi har nogle termer der direkte er afledt til verbet *deiki- vise. [dan.tê vise <*deikj-]
Eng Ager Fold Plads, forstået som det udviste område.

*deikj- lyse ➪vise

skr.dêśá- egn land
oln.teigr land ager
ags.tîg eng plads
skr.diśâ retning

<*doikjós identisk med
<*doikjós
<*déikjós [aflyd]
<*dikjâ [svindtrin]

[sanskrit]
[oldnordisk]
[angelsaksisk]
[sanskrit]

Til verbet *tekjs- hugge har vi sve.täkst mærke i træ <*tokjsti-

Det europæiske agerbrug står i dyb uomtvistelig gæld til de tidlige landbrugskulturer i forasien;
kornsorterne og småkvæget er ikke drevet frem i og af Europas natur, men at sproget skulle have fulgt
samme rute er mindre evident.
*agjros overdrev  ager
skr.ajra- overdrev <*agjros
got.akrs ager
græ.agros mark land
lat.ager mark ager
Overdrevet er her den vang, som
dyrene blev drevet ud på
se nor.ak bevægelse <*agjâ

Den iup: ager, *agjros var ældst et overdrev, hvor kvæget blev
drevet ud. Ordet er afledt til *agj- drive bevæge og semantisk
nært forbundet med tys.trift overdrev ◊ *dhreibh- drive. Allerede
i iup: tid må ploven være kommet i ageren; i hvert fald har græ:
lat: og teu: ikke ladet den ligge hen som skr.ajra- eng vang.
Vi må forstille os kvæget drevet ud med roterende armbevægelse,
der senere blev set som de rullende hjul forbundet med skulder
som akse <*agjsi ◊ *agj- drive afsted
De ældste kendte spor af arden fra Europas jord, går tilbage til
ardfurer under danske dysser, omkring 3400 bc.
Spændende nok rummer de indiske rigveda-tekster mindelser om
lignende rituelle pløjninger inden jordfæstelsen.
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oln.rjóda skovrydde <*reudh- rydde
oln.rud n. <*rudhos rydning
avs.raoi∂ya gøre dyrkbar
*okj-, *ok- skarp spids.

*mltâ muld ◊ * mel- sønderdele
*okjetâ harve ◊ *okj-, *ok- skarp
spids.
oht.egitha harve <*oketâ

Inden man overhovedet kan komme til med ploven, må jorden
gøres tilgængelig; den må ryddes, før bonden øjner sin oln.rud n.
rydning <*rudhes. Verbet, oln.rjóda skovrydde har sit nøje tilsvar
i avs.raoidya opdyrke. Inden mulden *mltâ det formalede som
dan.muld skulle tilsås, blev den revet igennem med *oketâ harve.
Ligningen got.worhstw- værk handling [=] avs.varštva handling
◊ *wergj- virke frembringe, er ikke langt fra arbejdets ide.

sve.hag n. tunstav <*kaghes ◊
ags.haga indhegning <*kaghon
*kagh- indhegnet jord have løkke
oln.hagi indgærdning <*kaghon

lat.caulae fårefold <*kagh- ◊ *kagh- flette sætte gærde
gal.caium <*kagh- agerstrimmel
kym.cae plads indhegning <*kagh-

teu.hai∂iô uopdyrket land

dan.hede <*koitiâ skov uopdyrket land med tilsvar i
kym.coit skov og gal.cêtum uopdyrket land

oht.huoba jordstykke <*kâpâ
græ.kêpos have <*kâpos
lit.lauke ager ◊ *loukos lysning ◊
*leukos lys

Hverken ploven *aretrom- eller harven *oketâ har formået at
trække dybe steppespor under østvandringen, men nogle
kornsorter er der blevet fundet i furerne.

teu.*ara∂ra ard
græ.arotron ard <*aratrom
lat.aratrum ard
oir.arathar ard
lit.arklas <**aratlo- ard
arm.araur plov
tok.are plov
De fem verber afspejler ganske godt
de østlige tab. *ar-, der med suff.
*-trom er ansvarlig for krogarden, er
kun tavst i de ariske sprog; armenierne
kender et arm.araur plov <*aratro og
selv de fjerne tokharer i øst-turkestan
har fastholdt roden i tok.âre plov.

oln.erja, lat.arare, græ.araô
oir.airim, osl.orjä, lit.ariu pløje
græ.artios tilmålt nøje
lat.artus snæver
skr.rti- passende ret
о1п.аг∂r ligefrem
ags.eard land jord <*artos
ags.ear∂ f. pløjning
arm.ard form struktur <*artioln.örd afgrøde sæd <*artâ
*arjo passende fornem
lat.ars art kunst <*artis [=]
mht.art f. art måde <*artis

Fem af bondens gøremål:
Det lille agerbrug med ard, kvern og segl begyndte efterhånden at
massere sproget, hvorved verber med ældre tyd blev indsat som
statister for de nyere teknologier:
*ar- pløje hører til *ar- føje passe sammen, se *armos arm
*sêi- så hører til *sêi- sprede slynge
*mel- formale hører til *melw- knuse, se oht.muljan knuse
*mêj- meje hører til *mê- måle idet det afmålte håndneg blev et
greb med hånden
*melgj- malke hører til *melgj- stryge, et tyd kendt fra
nor.mylkja og skr.mrjáti stryger. <*mlgj-

*arj- pløje er antagelig identisk med *ar- føje passe og har da
delvis opslugt det ældre tyd; jf lat.artire sammenføje,
græ.[s]om-artein slutte sig sammen ◊ ags.eard leje føjning
<*artos; med hunkøn lat.artis kunst [=] mht.art måde natur.
Ardens spor kan således tænkes pløjet ind i det ældre verbum
med ide fra de tætliggende furer. Armensk tager dem nærmest på
kornet med arm.ard form struktur og adjektiverne i græsk, latin
og oldnordisk uddyber ikke kløften mellem de to verber.
Skræver vi over furen, kommer vi til ags.eard hjemegn land og
med o.hol.aert agerland <*artos er vi tilbage i agerrenen.
Til gunst herfor taler lat.lîra fure <*leisâ, oht.lîsa fure <*leisâ
overfor osl.lêcha lille ager <*loisâ ◊ *leiso spore. Her forudsætter
begrebet ager, furen, både logisk og etymologisk, ◊ *loistos spor
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*sêj- så ◊ *sêj- sprede
*sêi- så sprede
oht.sâjen så
osl.sêja så
lit.sêju så
tok.sâry så
lat.serere så
dan.sæd <*sêtis udsæd såning
skr.sîta- fure
*sêmon frøkorn
lat.sêmen frøkorn
pru.sêmen frøkorn
osl.sêmë frøkorn
oht.sâmo frøkorn
oln.sâld sold <*sêtlom
græ.[s]êthmos si <*sêtlom
kym.hidl si <**sêtlom
lit.sêkla <*sêtlom skæppe  sæd ?
got.sêds f. sæd slægt <*sêtis
oln.sâd udsæd <*sêtos
lat.satio såning <*sªtio-

*sêj- så| ◊ *sêj- sprede
Verbet, at så, forsvinder helt i græsk og armensk, kun delvis i
arisk; her overlever roden i skr.sâyaka kastevåben, hvad der
antyder et ældre tyd kaste, sprede; da der endvidere er fundet
svage spor af det europæiske tyd så i sanskrit, må det græ.speirô
så <*sperjô, egentlig sprede, anses for en sekundær term. Termen
*sêj- er antagelig blevet nedlagt i furens navn, idet skr.sîti- fure
sandsynligvis må ses i sammenhæng med den særlige
plovfuresåning, en teknik der kendes fra det gamle
Mesopotamien og Indien i dag. Navnet er da nært beslæget med
dan.sæd sæd såning <*sêtis
Til *sêj- så er dannet *sêmen frøkorn, men for at kunne tilså
ageren eller strø sit frø, var det nødvendigt med en frøpose.
Sædekornet, *sêmen var fyldt op i en *sêtlom- sold, et forhold
som græsk, kymrisk og dansk kan tilslutte sig.
Endnu et ord o.dan.sæth såning udsæd sæd <*sêtis kompletterer
billedet. Vi har nu et verbum *sêj- et materiale *sêmen, et
redskab *sêtlom og endelig et resultat *sêtis. Denne række
afspejles fornemt af:
*nê- sy,
*nêmen spind tråd i græ.nêma tråd
*nêtla nål i oln.nâl nål <*nêt-lâ
*nêtis spinden sammensyning i oht.nât søm <*nêtis

Kornsorter:

*jewo- byg i skr.yava korn byg, per.jâv byg,
lit.javai pl. korn, græ.zeiai pl. spelt <*jew
kym.haidd byg, skr.sasya korn
hol.terwe, tarwe hvede, *derwon, overfor *drwos i
skr.durva- hirseart og lit.dìrva sædemark <*drva-

osa.gersta byg <*gjhersdâ
lat.hordeum byg <**gjhrzdiôm
grae.kri[z]thê byg <*gjhrzdhâ
alb.drith byg <**gjhrzdhnor.gare spids pig <*gjhoron
ags.gorst ene[bær] <*gjhrstgot.*baris byg, ags.bere byg
got.barizeins af byg <*bhorizîno- [=]
lat.farîna mel ◊ lat.far spelt
rus.borošno rugmel
dan.burre plante <*bhrson
skr.bhrsti- børst
ags.byrst hår børst <*bhrstis

Bag tys.gerste, osa.gersta byg åbner sig et *gjherzdâ, med
svindtrin *gjhrzdh- i lat.hordeum. Hertil græ.krithê <*gjrzdha
byg. Roden har vi i nor.gare spids <*gjhoron med [s+] i nor.gjørs
sandart <*gjhersus og [t+] og svindtrin i ags.gorst ene, *gjhrstMeget sigende indgår et andet bygnavn, om ikke på helt samme
måde i et tilsvarende mønster; det er ovennævnte got.*baris byg ◊
*bhor spids ◊ oln.barr n. spids nål med [s+] i osa.bars m. aborre
og dan.burre <*bhrson, der også indgår i det sikkert
kontaminerede navn, o.dan.agborre aborre.
Med svindtrin og [t+] har vi dan. børst hår børst, der har nøje
tilsvar i skr.bhrsti- tak spids <*bhrstis
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oln.ljâr le <*lewos
oln.lê le <*lewon
skr.lavi- segl <*lewis skr.lavitra segl
oln.ljâ < urn.*lewô nymejet græs,
skr.lava- kornskæring.
Tydet lew- skære er kun i nordisk og
sanskrit knyttet til kornet.
oln.sigd f. segl <*seketâ
jf. osa.erida f. ard <*aretâ
osa.segisna segl
lat.sacêna hakke
lat.sêcula segl -)) dan.segl
oht.suoha harve <*sôkâ

*mêj- meje ◊ *mê- måle
oht.mâen skære meje
græ.amêtos høst høslet <*mêtos
ags.mæ∂ høst <*mêtos
ags.mæ∂ f. made eng <*mêtâ
oln.lâfi, löfi tærskegulv lo
<*lêwon, *lôwon
græ.alôê <**alôwâ tærskegulv
◊ oln.ljâ <*lewâ det afskårne

Sammen med brødkornets avner lå det modne korns overvinder.
Høstens redskab, den skæftede flintflække havde ikke fået sin
skæbne beseglet som de øvrige redskaber; navnet levede videre i
dolktidens buede flintæg, og i norden gjorde navnet rejsen med
over den støbte bronzeklinge til smedens jernblad. Seglet, oln.lê
segl <*lewon havde måske samme halvmåneform som skr.lavi,

Suff. *-etâ finder vi i oln.sigd segl <*seketâ, og i osa.erida
<*aretâ plov, en sideform til *aretro. Til roden *sek- skære er
dannet osa.segisna segl <*sekesna [=] lat.sacena pontifex hakke
<*sokesna.
Det danske segl er et nyt lån fra lat.sêcula, der har langtrin [*ê]
overfor oht.suoha harve <*sôkâ [*ô]
Roden *sek- skære kendes stort set kun fra teutonsk og latin

For jævnføringen se oht.garba neg og skr.grâbha- håndfuld.
Bonden greb om kornstråene og skar et afmålt knippe eller neg.
Når kornet var modent blev det mejet, *mê- skære meje. Vi
finder her en tæt sammenhæng mellem oht.mâen og græ.amaô
meje, ags.mæd n. og græ.amêtos m. høst høslæt.
Et tilsvar med forbindelse østover har vi i got.asans afgrøde
sommer, oln.önn <*osnâ markarbejde, nært beslægtet med
osl.jeseni, rus.osen og pru.assanis høst.
Hjemkørt kom kornet i lo, *lêwon, *lôwon, i oln.lâfi, oln.lôfi [=]
græ.alô[w]ê tærskegulv ◊ oln.ljâ <*lewâ nymejet græs det
afskårne; loen er da rummet for negene, tærskestedet.

*gjrnom n. korn i dan.korn frøkorn
oir.grân korn
lat.grânum korn *gjrnom
osl.zrüno korn [sla: ž > z ]
lit. žìrnis ært
hertil oln.kjarni kerne <*gjernon
skr.jîrna- gammel <*gjrno-

Efter tærskningen *poiséj-, stod bonden tilbage med kornet
*gjrnom n. Navnet der har fuldtrin i dan.kerne <*gjernon, er
afledt til *gjer- modnes ældes. Som det tidligere er betonet
afslører vest-iup: [g] overfor øst-iup: [gj > ž] en iup: hjemmel for
ordet. Det oldslaviske adjektiv osl.zirelu moden <**zrelohvortil oln.karl, ags.ceorl moden mand, har et tilsvar i skr.jîrnagammel udslidt <*gjrnos modstilet *gjrnom korn.

oln.mjöl n. mel <*melwos
alb.mjel mel
hit.memal mel

*melw- male korn ◊ *melw- knuse
Tydet knuse forligger i oht.muljan [=] oln.mylja findele knuse og
i en del nordiske udtryk for støv, sand og grus. Resultatet af
møllerens arbejde - melet - er fremgået af samme rod *melwo- n.
> oln.mjöl [=] alb.mjel mel; her også hit.memal mel. Det baltoslaviske område skræver og selv indenfor det baltiske gebet er der
uenighed. Til svindtrinet *l har vi lit.mìltai mel, men pru.meltan
har e-trin; formerne svarer nøje til sve.molde *mlton og
dan.mælde *melton mælde [med melede bladundersider]. En
portion mel rystes ud af oln.mel∂r en omgang formaling til mel
<*meltrom [jf. græ.aleuron <*alewr, se nedenfor].

lit.mìltai mel <*mltpru.meltan mel
sve.molde *mlton
dan.mælde *melton mælde
om oln.grutta og oln.grinda formale
<*ghrend- og *ghrendh- Ω 10.
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*peiso slå stampe
med kausativ i lit.paisyti tærske
lit.paisyti banke avner af
oln.fis n. avne <*pises
skr.pêsana kværn <*peisanoskr.pista- mel
osl.pišeno- avne

Billede af håndkværn:

Sanskritverbet for kværnens arbejde *pis- er et svindtrin til
*peiso stampe støde, der har været brugt om tærskning; jf.
kausativen *poiséj- i lit.paisyti banke byg for avner og stak og
oln.fis n. avne. Hertil er dannet skr.pêsana kværn og skr.pistamel egentlig det formalede. Modsætningen er åbenbar og
afgørelsen må falde ud til gunst for brugen i det europæiske
område. Fraværet og afvigelserne indenfor agerbrugstermerne i
de ariske sprog synes efter det foreliggende ikke at kunne støtte
en separation mellem en europæisk, henholdsvis en asiatisk fase i
en tid forud for et fremspirende agerbrug. En så tidlig adskillelse
ville da også komme på tværs af det gamle gærde, der strækker
sig gennem alle bogens overvejelser. Materialet peger i langt
højere grad på tab og ombrydninger af et oprindeligt stof.
Noget lignende gælder for *mel-, *mol-. Græsk og armensk, der
har bibeholdt det utekniske tyd knuse, er her fælles om former,
svarende til græ.aleô male og græ.aleuron mel, udtryk der ellers
er ukendte. Da nu selv hittitisk har overleveret *melo male med
det tekniske tyd og denne betydning netop anes i græ.myle mølle,
må også *mel- male korn anses for en iup: agerbrugsterm.

got.qernus kværn <*guernuslit.gìrnos <*gurnos håndkværn
osI.žrünü <*gurno- kværn mølle
skr.grâvan soma-presse <*gurwoir.brau kværn <*gurw- (- skr.*gurâv-

græ.akhnê avner <*akjsnâ
græ.akanos tidsel <*akjanos
lit.ašnis spirende sæd
græ.kalamos rør halmstrå <*kjlmos
osl.slama halm <*kjolmos ◊ *kjellet.salms halm <*kjolmos
teu.*halmaz halm <*kjolmos
teu.*helman hjelme <*kjelmon

Håndkværnen got.qernus kværn har tilsvar i lit.gìrnos pl. og
osl.žrünü kværn, så den må altså have malet siden tidernes
morgen. I sammenhæng med skr.grâvan somapresse og fraværet
i græsk og latin synes termen at være en *svensk: type, alt til
*gueru tung.

Aksets anden halvdel, avnen, dan.avne [=] got.ahana
<*akjanâ, stikker også frem i lat.agna <**akna aks. Selve akset
tegnes af oht.ahir < teu.*akes og ags.ear < teu.*ahuz aks,
svarende til lat.acus avne.
Træffer det, synes aksets form som pilespids at være den
semantiske bund; Vi har et græ.akê spids et skr.aśani pilespids,
got.ahs aks <akjes.

Det er nærliggende i jys.hjelme at se
en gammel aflydsdannelse *kjelmon
◊ *kjel- spids skæg
eller til
*kjelm- dække som i
teu.helmos hjelm <*kjelmos
skr.śarman dække skærm <*kjelmon
◊ oht.helan skjule dække <*kjel-

Strået blev der i iup: tid, som langt senere tærsket langhalm af;
*kjolmos har i lat.culmus strå halmtag mindelse om et iup:
tækkemateriale. Ordet er nært beslægtet med skr.śala- stok pig,
oln.hali *kjolon hale spids.
Både marehalm og hjelme kunne for så vidt også knytte an til
roden *kjel- dække. jys.hjelme <*kjelmon, forstået som klittag.
derfor identisk med skr.śarman dække skærm <*kjelmon

Vor und fruhgeschichte
Stuttgart 1969
Herom skriver Herbert Jankuhn:

Tilsyneladende har den båndkeramiske tradition ikke behandlet
jorden med ard og gamle fund og spor af plov er da også ukendte
indenfor samme kultur.
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*woguhsni- muldskær
oln.vangsni plovjern <**vagsni
græ.[w]opsnis plovjern
lat.wômis plovjern
pru.wagnis plovjern <*wogjhnis
◊ oht.wahs skarp <*woguisooln.vögn spækhugger <*woguhnâ
med det sejlende plovskær
oir.fecc tand <*weguhnoln.erja, lat.arare, græ.araô
oir.airim, osl.orjä, lit.ariu pløje
Med ploven bringes vi tilbage i furen,
til teu.*ardaz pløjet land
egentlig et part. ◊ *ar- pløje.
Analogt hermed ags.fealg f. [=]
gal.[p]olca brakjord ◊
*pelk- vende dreje. kel: )( teu:
jf. oht.gefolgan vendt og
ags.fealg vendte.
Disse former synes at forudsætte en
intransitiv, teu.*felhan [=]
gal.*[p]elko, *pelk- vende  pløje
ifølge Herbert Petersson:
*er *ert *erg *eru *ernes [genitiv]
jord med heteroklitisk bøjning
oln.jör∂ <*ertâ jord
oht.ero <**ero jord
oln.jörfi <*erwon sandbanke
kym.erw f. mark
græ.eras jord
*ernes i dan: jerne i stnv.
jernum, jern-løse, jerne
ags.erce f. moder jord <*ergâ
arm.erkir jord <*erg-

ags.erce f. moder jord <*ergâ
Om bondens virke og fest
oln.afi mand bonde <*opon
lat.opus [=] skr.apas handling
skr.âpas religiøs handling <*ôpos
oht.ôbo m. bonde <*ôpon
oht.ôba f. fest <*ôpâ
oln.øfr <*ôpios vild rasende
dan.øve sætte i værk ◊ *ôpos

Om plovskæret har været kendt af enkeltgravsfolket er uvist,
ingen fund eller afbildninger rækker så langt tilbage. Imidlertid
kommer etymologien os til hjælp; *wogjhsni- har i flere sprog
overleveret tydet plovskær og da overgangen i græsk, *guh > bh >
ph, er en af de ældste græske afvigelser fra iup: lydnorm, har vi
muligvis et vink om nogle træk i plovens udvikling, som
arkæologien endnu ikke har kunnet kommentere.
- vel findes der indenfor den båndkeramiske kultur visse stenhakker [skolæstkiler], og de kunne muligvis også være
blevet isatte til jordbehandling, skønt dette i øvrigt er blevet
bestredet, men sporene efter en sådan simpel jordvending er
endnu ikke blevet fundet. Opfattelsen, at de såkaldte
skolæstkiler skulle være en slags muldskær, er i hvert fald
lidet sandsynlig.

Var indtil nu de ældste belæg for ploven i den nære orient at finde
i de sumeriske pictogrammer fra uruk-warka 4, altså fra midten af
det 4. årtusinde bc, i Europa imidlertid først fra enkeltgravstid, så
bevidner ardspor under neolitiske gravhøje brugen af krogarden i
Jylland allerede i dyssetiden,  3400 bc
I danmark hvor de neolitiske gravhøje tilhører
enkeltgravskulturen, må ardsporene strække sig hinsides 2800 bc.
Mere bemærkelsesværdigt, og på baggrund af samme kulturs
antagne iup: fysiognomi kan man sige ejendommeligt, er det at
stridsøksefolket kunne have pløjet størst, længst og dybest med
den gamle bondebefolkning. Nyere udgravninger har nemlig
afsløret ardspor bl.a. under en langdysse fra Steneng,
syd for Ribe. Her fortaber furen sig i et ca. 5400 år gammelt
netmønster.
Dette arbejde med at åbne jorden for himlens velsignelse,
var i bronzealderen, som det fremgår af svenske helleristninger, forbundet med omfattende religiøse ceremonier. Rester
af et sådant ritual er bevaret i en oldengelsk pløjehymne. I
det følgende klip der er spædet op med kristen påkaldelse,
fornemmes den iup: agerbrugsmyte om en formæling mellem
himmel og jord.
- Erce, erce, du moder jord, måtte den almægtige evige drot unde dig
agre som gror og grønnes. Han unde dig et væld af modnede sædestrå,
vækst af brede agre af hvede og byg, vækst af jordens grøde. Derefter
drive du ploven frem og gøre den første fure og udsige: Hil være du
jord, menneskenes moder, vorde du svanger i guds favn, fyldt med
næring, menneskene til gavn.

Med langtrin [*ô] har vi skr.âpas værk religiøs handling,
oht.ôbo bonde, oht.ôba f. fest og oht.uobjan sætte i
værk øve anråbe guderne. Da det lat.operari -) tys.opfern, udviser samme hældning mod det rituelle, er den
indristede klippebonde sikkert ikke nordens første anråber af
en lykkeligt forening mellem *ertâ )( *djêus
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Det er nok ukendt for de fleste men langt fra nogen ny opdagelse, at vores sprogæt havde et noget vankundigt
syn på forplantningens under; det befrugtede æg lå uden for dens viden, så i faunaens rige blev det sæden, der
lagde billet ind på navnedåben og hunkønnet måtte beskedent affinde sig med en sekundær aftapning som i
følgende eksempler:
got.ûrus urokse,
oln.yrr hunokse <*ûrî med hunkønssuffiks [î] etymologisk knyttet til
*ewêr, *owêr- *eur- *our- *wêr- *ûr- fugt væde, så meget som øgenavnet sprøjteren.
skr.pati- herre <*potis, skr.patnî frue <*potnî, med hunkønssufiks [nî]
Samme mønster i:
oln.orri urfugl <*rson, o.sve.yrsn urfuglehunnen <*rsnî, med hunkønssuffiks [nî]
◊ græ.arsen mandlig <*rsen
Men nu til fåreflokken got.awê∂i n. fåreflok <*owêtjo n. Denne neutrum-form lægger op til betydningen
hørende til. ligesom i oln.ness n. næs <*nasjo med identitet i skr.nasya n. <*nasjo n. som næsen. Hvad er da
mere naturligt end at opfatte *owêtjo- fåreflok som det begreb, der hører til væderen, hvis navn derformå være
*owêt. Vi har samme men naturligt nok omvendte forhold mellem dan.hjord <*kjerdhâ- og dan.hyrde
<*kjerdhjos. Se skr.śardha hjord flok <*kjerdho- ◊ *kjer- horn. .

Om de ariske sprog skr: og avs: var bukket under ligesom det thrakiske, endog før de spædeste
skrifttegn havde lagt vedaerne i blækkets lænker, ville teorien om asien som iup: hjemstavn næppe
være blevet opstillet. Det var imidlertid ikke kun henvisningen til mægtigheden af sanskrit indlejret i
den klassiske opfattelse af asien som menneskehedens vugge, der var pejlende; afgørende og her fører
sporet ind i den følgende fremstilling, blev den gryende erkendelse af, at arierne tilsyneladende ikke
havde været tilstede ved agerbrugets europæiske dåb. Samstemmet ari: )( eup: indenfor dyreholdet med
fællesord for ko, får, og ged, med navne for kvæg, hjord og hyrde, modstillet den overvældende
tavshed af ari: )( eup: når det gælder agerbrugets udtryk, talte stærkt for de steppefostrede nomader.
Indledningsvis vil vi kaste et blik på hjorden og hyrden, for siden at give et vue over husdyrenes
optræden, og navnenes etymologi.
Hjord:

lat.pecu kvæg
got.fehu småkvæg
skr.paśu kvæg
oln.smali <*smªlon småkvæg
græ.mêlon får geder <*[s]mêlon
frk.mâl kvie <*[s]mêlskr.śardhâ hjord ∑
oln.hjörd f. hjord <*kjerdhâ
got.herdîs hyrde
lit.kerdžius hyrde
[hjord ukendt], antagelig et lån fra
teu.*herdijaz, med [k for lit.š]

*pekju fæ der tidligst har betegnet fåreflokken, er gået tabt i
slavisk, osl.pisu hund måske fra fårehund viser tilbage på
sat.*pešu i skr.paśu kvæg.
*smêlon, *mêlo- småkvæg i oln.smali småkvæg, arm.mal får,
græ.mêlon får og geder, frk.mâla kvie, oir.mîl < mêlo dyr ;
*[s]mêl- lille ringe jf. nor.smæe småkvæg ◊ teu.*smâhiz lille,
ringe i oht.smâhi-.
*kjerdho hjord i skr.śardha- skare flok, teu.*herdo hjord
med o-aflyd i oir.crod kvæg, græ.korthys skare
Hertil en *jo- afledning *kjerdhijos hyrde i got.herdîs hyrde;

123

Kapitel 18

Kvægavl

o.dan.wrâth svinehjord
dan.vråd 12 svin i flok
skr.vrâta- skare mængde,
sve.vræda gå gruppevis
oln.râdi orne <*wrêdon
ags.wearn skare flok <*wornâ
skr.vrnda- hjord skare
ags.wer n. skare flok <*weros
avs.staora storkvæg ∑
got.stiur ungtyr <*steuros
oln.stjorr tyr <*steuros
sve.stûr stor
ikke at forveksle med *stôros stor

græ.poimen hyrde, *pôi- *pô
lit.piemo hyrde
oln.feima blufærdig pige
◊ *pôi- dække over beskytte
skr.pâtra- n. beholder <*pôtrom
oln.fôdr n. skede <*pôtrom, her *ô
oln.røkt omsorg <*rôgjetâ
oln.røkr have omsorg behov <*rôgjios
græ.arôgos hjælpende <*rôgjos
græ.arôgê hjælp <*rôgjâ
osl.pâsti græsse <*pâst-, *pâ- ernære
got.fôdjan opfostre <*pâtgræ.pateomai spise *pªtoln.fôstr fostring <**pât-trom
oln.fôdr foder <*pâtrom
dan.føde om mad <*pâtjâ

*guôus ko
græ.bous ko
let.guovs ko
skr.gau- ko
lat.bos ko (- umbrisk
teu.*kwoz ko
tok.ko ko
latin skulle have lat.vôs ko

*wrêto flok skare i dan.wrâth svinehjord, ags.wræd hjord
skr.vrâta- skare mængde, sve.vræda gå gruppevis
oln.râdi <*wrêton orne ◊ *wor-, wrn- skare hjord
ags.wearn skare flok, skr.vrnda skare hjord, oir.foirenn
<worîno skare, afdeling. Hos tokharerne i øst turkestan er der
overleveret et tok.warnai med, som naturligt føjer sig
til samme rod. En lokativ til skare, egentlig i flokken  med
[jf. dan i følge].
avs.staora storkvæg, got.stiur ungtyr ohr.stior tyr
◊ oht.stiori stor statelig, sve.stûr stor, skr.sthûra stor fast
lit.guta hjord, oht.kutti får- gedeflok .
lit.banda kvæg; sen dannelse til *bhendho binde, jf. jys.bende bås
< teu.*bandijo bås, rimeligvis opstaldet kvæg.

Hyrden:

skr.pâ -i skr.go-pâ kovogter ◊ *pôi- beskytte
At roden rummer den lange diftong [*ói] fremgår af udvidelsen i
gra.poimên, lit.piemo hyrde ◊ det teu: fknv: *faimanôz, kun
kendt fra en gallisk gengivelse, gal: paemani, kan opfattes som
hyrderne; muligvis dog til osa.fême <*pôimon forbund
fællesskab, at forstå som de solidariske, beskyttende, til samme
rod *pôiRoden *pôi- beskytte har en ældre betydning: dække over kendt
fra skr.pâtra beholder [=] oln.fôdr skede <*pôtrom
Udover vogteren og røgteren som særsprogenes sekundære
dannelser, udtømmes forrådet af et par [genetiske?] ligninger,
græ.boukolos kodriver, oir.buachaill kodriver.
Til *pâ[s] græsse ernære sekundært vogte hører lat.pâstor
hyrde og osl.pâstyri hyrde [muligvis et lån fra lat: jf.
ungr.pasztor]. Den etymologiske grund for *pâ- ser vi i
lat.pâbulum <*pâdhlom fodder, lat.pânis brød, oln.fôdr,
ags.fôdar <*pâtrom fodder

Koen:

Under afsnittet om den europæiske geografi stødte vi frem
til Bosperos ◊ græ.bous ko og *peros vadested
Det iup: navn *guous, der måske sigter til koens langstrakte brøl,
lægger sig semantisk tæt til sumr.gu- okse. Den tætte etymologi
inden for den iup: horisont, gør det dog højst usandsynligt at vi
skulle have at gøre med et ældgammelt lån.
Derimod kunne *tauros tyr måske leve op til betegnelsen: et
vandreord.
Tydspektret for tyrens navn og de svagt afvigende former giver
imidlertid anledning til nogle overvejelser.
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oln.∂jórr tyr <*teuraz
græ.tauros tyr, se minotaurus
lat.taurus tyr
osl.turü urokse <*tauros
pru.tauris urokse
etru.thevru tyr
semt.*tauru tyr
oht.steua- tyr men intet oht.taura-

ur.kel.*tauros tyr > **tarvos
u

skr.uksan okse <**wg stok.okso okse
kym.ych okse
teu.*uksan okse
got.uhsus okse <*ukusus

∑

skr.vrsa- tyr
lat.verrês orne <*wersteu.*wurznan orne <*wrsn*doméjo tæmme ∑
oln.tamr tam vænnet til <*domos
nor.tam n. tæmning <*domes
nor.tame m. øvelse <*domon
lat.domâre [=] oht.zamôn tæmme
oir.dam okse
skr.damja utæmmet ungtyr
tys.zamer ungokse [dialekt]
skr.gûtha- møg <*guûtos
ags.cwéad møg <*guoutos
◊ *guôu-s ko

Tyr:

Sammenholder vi teu.*teuraz med græ.tauros, ser vi at
aflydsforholdet ikke er afstemt [eu / au]; da endvidere
teu.*steuraz tyr har sin refleks i avs.staôra storkvæg, foreligger
muligheden, at et lånt teu.*tauraz har tilpasset sig [eu] i *steuros,
en antagelse - som i lyset af fraværet i arisk - åbner udsigten til
kulturvejen fra det østlige middelhav og i særdeleshed fra den
kretiske tyredyrkelse [minotauros], i tiden efter 2000 bc.
Imidlertid kunne der også være tale om en [s]løs form til oht.stior
tyr, [s]-løse former som vi har set eksempler på i kapitel 13.
Et ekko af et **tauru tyr klinger gennem etru.thevru tyr og videre
forbindelser til det semitiske sprogområde antydes af aram.tor,
hebr.šor tyr, former der lader sig føre tilbage på [ur]semt.tauru
tyr. Vi skimter her træk ved den kulturstrøm som i Europas
tidlige bronzealder fra nærøsten trængte op over Balkan; et forløb
hvori de afvigende tyd i bal: )( sla: og fraværet i arisk enkelt
kunne falde på plads. Fra vikingetiden stammer oln.tarfr tyr, der
er lånt fra oir.tarb < kel.*tarvos, en meget gammel omstilling af
*tauros tyr, idet metatesen udstrækker sig til hele det keltiske
område, [jf. gal.tarvas en tyreguddom].
Et andet navn på tyren gemmer sig i *ukson. Tydet avlstyr
fremgår dels af skr.uksan, oht.ohso < teu.*uhsan tyr, dels af
skr.uksati væder fugter ◊ *veguo- fugt i oln.vökva fugt, oln.vökr
fugtig. Tankevækkende overensstemmelse viser sig mellem
skr.uksanyu brunstig og oln.yxna < teu.*uksanja- brunstig.
Tilsvarende dannelser ud fra tydet væde har vi i skr.vrsan tyr,
let.vêrsis tyr ◊ *wers- fugt vand; hannen som avleren, sprøjteren
er også kimen til uroksens navn.
Hvorvidt iup: har tæmmet uroksens afkom er uafklaret, men at
got.tamjan [=] skr.damáyati tæmmer betvinger længst tilbage
skulle have været brugt om forsøget på at indfange uroksens
kalve, har et vist hold i det etymologiske stof. Begrebet tam har i
oln.tamr vænnet til en ældre betydning, der måske afspejler denne
påtvungne tilpasning. Et i norsk overleveret nor.tam tæmning
ligger måske til grund for denominativet lat.domâre [=]
oht.zamôn tæmme. Dyrene der blev ofre for tæmningen var, som
det fremgår af margin, ungtyre, kalve af urokser.
Angående kalvenavne med udspring i årstiderne Ω 23.
dan.kalv < teu.*kalbaz hører til *guolbhos livmoder foster i
skr.garbha- livmoder, græ.delphus livmoder <*guelbhus
ags.céolfor n. moderlam <**k[w]elbhus <*guelbhus.
oht.kilbur moderlam <*guelbhus.

Et meget talende kulturhistorisk tilfælde omtales af Axel Olrik: [Nordens gudeverden].
I Dalsland og Värmland var det gammel, ja hedensk skik, at malke kvæget tre gange, den dag det første gang
blev drevet af fjøs; som bevaret mundheld: når løvskoven lyser til by, skal kvæget malkes i try [tre gange].
Hos den angelsaksiske kirkeskriver Beda [672- 735] finder vi helt en passant angivet det folkelige navn på
maj måned, nemlig tri-milchi, åbenbart et svagt minde om en tilsvarende sædvane. Det er svært at bygge bro
over dette kulturgeografiske gab, uden at ty til ideen om en opblomstring af fælles forestillinger indenfor
den sydskandinaviske tragtbægerkulturs ældre faser Ω 33.
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*owis f. får
skr.avi- får
græ.o[w]is får
lat.ovis får
lit. avis får
urn.awiR får
oht.ewi får <*owis

*owêt vædder
oht.ewist fårestald fold <*owi-sthâ
jf. skr.gôstha kostald
*sthâ sted stald
*wlnâ uld
teu.*wulló uld <*wlnâ
let.vilna uld
osl.vlüna uld
skr.ûrnâ uld
lat.låna uld (- osk:
græ.lanos uld <*[w]lnos
oln.fær <*pokjes får
græ.pekos fåreskind <*pekjos
sve.fæt skind med uld <*pokjti◊ lit.pešu plukke rykke
oht.fahs hår <*pokjsoskr.paksman hår vipper
*aguhnos fårelam i
lat.agnus fårelam
osl.agnïcï fårelam
svc.öna læmme <*agunójgræ.em-bryon foster i vækst ◊
græ.em i <*en og græ.bryô svulme
<*guru- i
nor.kru n. yngel afkom
nor.krud yngel afkom slægt <*guruto

oht.lamb lam <*elombhos
sve.limb lam <*elembhos
græ.elaphos hjort <*elmbhos lam
oprindelig navn på elgkoens kalve ?
*gjhimrî lam i græsk og nordisk

Fåret:

Gennem hele den mellemeuropæiske agerbrugskultur, fra dens
udspring i det sydøstlige balkanområde 6000 bc til opblødningen i
den snorekeramiske tradition og den frembrydende bronzealder,
har får og ged slået følge med bondens øvrige dyr. På trods af
dette gamle samkvem, synes fåret ældre og udstyret med
dyberegående navne i iup: sammenhæng.
*owis f. får er overleveret i hele den iup: kreds, bortset fra hit:
hittitisk og tok: tokharisk.
Tegn på senere opstaldning viser sig i oht.ewist- fårestald
<*owistha, direkte sammenligneligt med skr.gôstha kostald.
Særlig interesse knytter sig til got.awê∂i <*owêtjo fåreflok. Her
foreligger en kollektiv dannelse til en kons. st. *owêt, men uden
spor blandt de øvrige særsprog. Jf. Intro.
Det iup: ord *pekju n. for småkvæg dækker længst tilbage over
fåreflokken, idet *pekj- plukke kæmme har været vilkåret for
datidens klippede får; det var ikke så meget den milde luft, som
en behersket uldhøst man kunne unde stenalderens småkvæg.
Pelsen havde endnu dækhårene i behold og sammenligninger
mellem danske uldfund fra ældre bronzealder og den
gammelnordiske fårerace afslører slående overensstemmelser i
forholdet dæk- / uldhår. Vi ved at der i bronzealderen kom nyt
blod til racen, men det islandske får, der ikke lader sig krydse og
det gotlandske udegangsfår er nok forædlede racer, men de er
ublandede og kan måske føre deres aner tilbage til
tragtbægerkulturens fæ, dan.fæ <*pekju.
Et til samme stamme *pekj- afledt navn er dan.får, oln.fær <
teu.*fahiz, sammenligneligt med græ.pokos, pekos uld skind.
Her falder også oht.fahs hår, oln.fax manke [myth, oln.hrimfaxi]
på plads, som *pokso- ◊ [skr.paksman vipper hår]. De baltiske
former lit.pekus, pru.pecku kvæg må være teutonske lån, der har
påvirket et bal.*pešu, idet kun litauisk og græsk kender det
bagvedliggende verbum, *pekj- rive plukke.
got.wi∂rus lam <*wetrus etåring ◊ *wetos år, er efter den gotiske
migration 100 bc, blevet håndteret på anden vis blandt de øvrige
teutonske mål, idet vi har fået fx ags.weder vædder [=]
dan.vædder, måske som afløser for det tabte iup: væddernavn der
lå gemt i got.awê∂i fåreflok, som hørende til vædderen, *owêt.
Et meget gammelt navn på lammet *aguhnos undgår os i baltisk
og arisk. Overleveringen i teu: er sparsom; udover sve.øna,
ags.eanjan < teu.*agwnjan læmme har betydningen være med lam
overlevet i sve: i-øn <*en-aguhni- svarende til sve: i-kalv drægtig
med kalv <*en-guholbhos

Afløseren teu.*lambaz lam fremtræder som en neutral esstamme, med [e]-trin i sve.limb < teu.*lembaz <*elembhos.
Ordet, der har svindtrin i græ.elaphos <*elmphos hjort, er måske
navn på elgkalven [jf dan.rålam]. Til vinteren knytter sig
græ.khimaira eetårs kid og sve.gimmer eet-års hunlam.
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Geden:

Den bristende sammenhæng i navnestoffet for gedens vedkommende har båret en teori om gedens fravær i iup: kvæghold.
Da navnene til en vis grad skræver over sat / ket skellet, må vi
imidlertid antage, at geden, der bidrog med skind og mælk i
husholdningen, tidligt er kommet ind i folden. Et vest-iup: navn
*kapros gedebuk i oln.hafr, kan ikke spores blandt satem-målene.
Den afvigende betydning i græ.kapros vildsvine-orne har sikkert
sammenhæng med det græske tab af *epuros vildsvin.
Havre, teu.*habran, der først dukker op i nord-europa omkring
1000 bc, blev oprindelig kun anvendt som foderkorn.
Afledningen til gedebuk, som bukkekorn er da rimelig og går
parallelt med lit: avis / aviza ≈ får / havre.
oln.hafr, ags.hæfer buk
lat.caper buk <*kapros
kym.ca[p]er buk <*kapros
oir.caera buk <*kapros buk
græ.kapros buk  vildsvine-orne
◊ skr.kaprth- avlelem ?
græ.aix
avs.izaêna af skind <*igjêno
arm.aic ged <*oigjskr.êjati bevæge sitre <*eigjags.âcol rystet <*oikjulolat.haedus ged <*gjhaidos [=]
got.gaits ged ◊ lit.žaid- lege, springe
oht.ziga ged <*digjhâ
græ.diza ged <**digjho
thr.diza ged <*digjhjo
osl.koza ged <*kogjoosa.haken kid <*kogjno
got.hakuls kappe <*kogjulos

nor.heklung gedeskinds-sko
lat.catulus dyreunge
mht.hatele ged <*katalâ

skr.aja- ged <*agjos
lit.ôzys ged <*âgjis
nor.par ak lam + kid <*agjos
◊ *agj- drive afsted
Egentlig at genne afsted med
roternede armbevægelser
idet såvel akse som skulder er afledt til
verbet.
zig.buzni gedebuk <*bhugjnis
oln.bukkr gedebuk <*bhugjnos
vest-iup: kapros gedebuk

græ.aix ged følges af arm.aic ged og avs.izaêna af gedeskind og
muligvis skjuler navnet sig i oln.eik-∂yrnir mythologisk hjort
gede-torn? Ofte vil vi se konturerne af et udrangeret navn,
anbragt på en hylde i det mytologiske rum. Navnet er afledt til
skr.êjati bevæge skælve, nor.eikja plage <*oigjéj- ◊ *eigjGedens navn dan.ged har et ældre billede i got.gaits <
teu.*gaitaz ged, med sit nøje tilsvar i lat.haedus <*gjhaidos. En
afledning, got.gaitîn kid er en substantivering af lat.haedînus fra
ged. Ordet er antagelig afledt til lit.žaid- lege, hoppe, der har et
medhør i sve: gtl.gaita lege <*gjhaid-Det teu: navn i oht.ziga ged
med sammenfald i græ.diza <**digjo, alb.di <**dighâ ged, er
antagelig en omstilling af en aflydsform *gjhidos til ovenstående
*gjhaidos.
Rimeligheden af sammenstillingen [ged skind læddersæk,
kappe] fremgår af det følgende navn, *kogjo- ged, osl.koža ged,
osl.koža < kogjjo gedeskind overfor osa.haken kid, got.hakuls
kappe, oln.hökull kappe.
Hertil oln.hekînn pels vest <**hakînaz <*kogjînos af fra ged og
nor.heklung sko skåret af gedeskind.

Endnu et navn, med udspring i gedens hurtige og springende
bevægelser begrænser sig til bal: )( skr: Ordet knytter sig
til *agj- drive på frem, et verbum der ellers ikke er overleveret i
baltisk, men forudsættes af let.âzis, lit.ôžys buk [*â], skr.ajaged, med en mulig opfølgning i nor.par ak lam og kid
Mere overbevisende er imidlertid indfældningen af *bheugj- bue
bøje i navnestoffet. oln.bukkr, oir.bocc buk, der begge
forudsætter et *bhugjno-, har et tilsvar i en sigøjnerdialekt i
böhmen, zig.buzni- buk.
Under deres vandringer fra Râjasthan, gennem Persien til Europa
har rômaerne bevaret et iup: bukkenavn, avs.*bhuznis buk.
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*sùs so
avs.hû vildsvin <*sûs
oln.syr so <*sûR <*sûs
oht.sû so
lat.sûs svin
græ.[h]ys svin <*sus
tok.suwo svin
osa.suga so, kym.hwch svin
græ.[h]yinos hyæne hørende til svin
lat.suînus som svin
osl.svînü som svin
teu.swîna- svin
*porkjos tamsvin
lat.porcus tamsvin
græ.porkos tamsvin
lit.paršas tamsvin
oir. [ρ]orc tamsvin
osl.prase tamsvin
ags.fearh m. tamsvin
◊ porkj- broget
oln.göltr galt <*gjholdus
skr.huda- vædder <*gjhldos
sikkert afløsning for det tabte *owêt
◊ *gjhel- skære, her kastrere.
Tamsvin billede tegning

Svinet:

En slags lakmusprøve på nomade / bondekultur røber sig i svinets
tilstedeværelse i hjorden. Svineholdet, der er ukendt i Indien og
Persien, satte derfor øst / vest spørgsmålet i relief, idet avs.hû
<*sûs, hos perserne betegnede vildsvinet modstillet vest-iup.sûs
svin ◊ *sû- føde avle med afledninger som *sûnus søn, *sûjos
søn, oir.suth foster fødsel.
Tydet avlende frembringende støttes endvidere af tilnavnet på
den nordiske gudinde Freyja med et ældre navn oln.syr <**sûs.
Den adjektiviske form *swîno- i lat.suînus som svin optræder i
teu: som artsnavnet. En lignende dannelse ligger bag
græ.[h]yinos den stribede hyæne, som grækerne stiftede
bekendtskab med i Lilleasien.
Afgørende for at første runde gik til Asien, blev imidlertid, at det
sikre navn på det europæiske tamsvin, *porkjos forholdt sig tavst
blandt de ariske sprog. Stilheden varede dog ikke ved; i løbet af
første halvdel af 1900-tallet kom *porkjos tilsyne i en sakisk
dialekt i østturkestan, som sak.pasi <**parsa, og senere dukkede
tamsvinet op i kurdisk, kur.purs tamsvin. Arierne kunne ikke
længere opfattes som rene nomader, inden de skiltes fra de øvrige
stammer og europæerne på deres side havde allerede været
halvagerbrugere, forud for deres omtvistede entre i Europas
forhistorie.
Denne opfattelse styrkes endvidere af det forhold at, *porkjos
tamsvin er et lemmaord og derfor dannet før sat / ket, hvilket
udelukker lån imellem de europæiske særsprog.
Selv om en forudsigelse af ordets optræden i de ariske sprog
udfra græ.porkos, lit.paršas ville være urimelig, understreger
tilstedeværelsen af *porkjos i persiske dialekter den spaltning af
det indoeuropæiske sprog, som sat / ket er udtryk for. Om man
skulle finde det rimeligt at anse dette skel for at være partielt,
afslører den ariske overlevering, at overgangen *kj > sat.š - der
må ligge forud for vokalsammenfaldet - under alle
omstændigheder må rykkes hinsides det 2. årt. bc.

*mazdos mast
tys.eichelmast svinefoder
oht.mast <*mazdos mæskning
ags.mæst <*masdos svinefoder
skr.mêda- fedt <*mazdos
skr.mêdana- mæskning <*masdeno
ags.mæsten n. olden-foder
<*masdeno
skr.mêdayati blive fed [=]
ags.mæstan blive fed mæske sig
oir.måt <*mazdâ svin

Ariernes syslen med tamsvinet rækker således tilbage til en
østeuropæisk lejring, hvor kontakt med andre satem-stammer,
alternativt endnu ubrudte indoeuropæiske folk, er både tænkelig
og nærliggende.
Desuden er der mere evidens for opfattelsen af tamsvinet alias
skovsvin, som vedstående listning viser.
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*melgj- malke ◊ melgj - stryge
nor.molka stryge af <*mlgj- [=]
skr.mrjati stryge <*mlgj◊ *mel- *mol- formale til mel
ags.melcan malke
græ.amelgô malke
lat.mulgeô malke
tok. malkwa malke
oir.bligim malke <**mlglit.mìlžti malke <*mlgjosl.mlêsti malke
oln.mjölk mælk <**melukis
srb.mljeza mælk
tok.malkwe mælk
oir.melg- lacht- mælk oir: kym:
rus.molozo- råmælk <*molgj-

*dheugh- du være tjenlig forøge
græ.teukhô du udforme [grassmann]
oht.tugund *dhughntis nytte brug
oht.taugen du ≈ *dhougéjgot.dugan du nytte <*dhugholn.dygd duelighed <*dhughetâ
nor.dygd kraftfuld nærende om mælk
skr.duháti malker <*dhugh- du
ags.déag <*dhoughos være tjenlig
nor.dygg duelig stærk <*dhughjos
rus.dužij- kraftig <*dhughjos

Verbet *melgj- med tydet malke undgår os kun i de ariske mål.
Her er til gengæld det oprindelige tyd bevaret, ganske vist kun i
svindtrinsfasen *mlgj- stryge, svarende til nor.molka stryge af.
Lige så lidt som âl- formale i græ: og arm: indebærer, at *melmale korn aldrig har været i brug, ligeså svagt står antagelsen om
de ariske stammers brug af *dheugh- malke som udtryk for
ukendskab til den tekniske brug af *melgj- malke
Anderledes med malkningens resultat, mælken. Her skilles
vejene. Dels fordi teu.*melukis ikke er en lydret udgave, dels
fordi græ: lat: kel: forholder sig til **gala galaktos med former
som græ.gala, lat.lac laktis mælk, som vi genfinder som en dublet
i kel.lacht. Da keltisk rummer begge former har vi nok at gøre
med et lån fra den utolkede og uklare græ: )( lat: pulje. Den
oldslaviske form, osl.mléko, med ekko i de øvrige slaviske
dialekter er et lån fra teutonsk, men som sidespejlet viser, peges
der tillige på *melgj- malke. Litauisk og arisk har egne former
for begrebet mælk, knyttet til *pî- svulme være fedt i stof.
På steppen måtte de antagne ariske nomader have betjent sig af et
fælles ord, men den afvigende term *dhugh- i skr.duhati malker
danner ingen logisk modstilling til den europæiske semantik.
Som det fremgår af sidespejlet kommer vi ikke i nærheden af
håndteringen stryge malke, når vi jævnfører tydet med de øvrige
overleveringer.
Dog der er en mulig vej i *dhughetâ duelighed. Den dertil bundne
norske form, nor.dygd giver os nemlig udover det kendte tyd
kraft styrke også tydet nærende og styrkende om fødemidler,
især om mælk. På norsk har mælken dygd.
Efter tabet af *melgj- malke har arierne fundet en passende
afløser i ideen om at skaffe den nærende mælk.
Den indoeuropæiske *dhugªtêr datter er i samme flugt blevet
afløst af skr.duhitar malkepige  datter Ω 11 intro.
Om fiskesæd og mælk

gæl.mealg fiskesæd
oln.mjölkvi fiskesæd
nor.mjølke fiskesæd plante-saft
nor.mjelte fiskesæd <**melhtan
lat.lac- lactis mælk fiskesæd

Blandt tydene for nor.mjølka malke finder vi også betydninger
som trække mælken af, stryge mælken til yveret. Denne brug af
ordet har sikkert været holdt i hævd langt op i tiden på baggrund
af skikken at stryge hanfiskens sæd. dan.melke [=] gæl.mealg
fiskesæd. En praksis der peger tilbage i jægerens verden

I almindelighed strømmede den fede nærende vædske fra koen Audhumla´s yver. Som det ses i skemaet har
yveret haft [r / n –bøjning] endnu bevaret i Sanskrit-tekster.
om yver **eûdhr- *oûdhr- *ûdhr
skr.ûdhar yver [nmtv] skr.udhnas [gntv]
græ.oûthar yver <*oudhro- [aflyd *ou|
lat.ûber yver [b <*dh]
oht.ûtar yver <*ûdhro
ags.ûder yver <*ûdhro
o.fri.jader yver <*eudhr- [aflyd *eu]

sanskrit.ûdhra / *udhnes yver [r / n –bøjning]
rus.udeti svulme
lit.udruoti være drægtig
oln.jô∂ nyfødt barn <*eudhes
teu: fknv: eudusii de avlende
<*eudhus- afkom
oln.jugr yver <*eudhr- [aflyd *eu]
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Baltisk mangler ordet, men i lit.udruoti give mælk være drægtig har vi en denominativ til samme ord. Maske er
tydet yver afledt til en verbalrod, *eudh- være drægtig. Det teutonske stammenavn eudusii, indeholder en
u-stamme *eudhus- antagelig med betydningen afkom, tydeligere trukket op af oln.jó∂ n. nyfødt barn afkom
<*eudhes,
smør, fløde og salve
oln.mysa sur mælk <*mihswo[n]
skr.âmikswa ostekerne i mælk
oln.∂el tykmælk <*tenklom [=]
skr.takra kernemælk <*tnklom
sve.tætt osteløbe <*tenktis

skr.sarpi- afsmeltet fedt
græ.[s]elpos fedt, smør <*selpos
alb.galpe salve smør
tok.šalyp fedt smør
oht.salba salve fedt
græ.trophalis frisk ost <*dhrobhalis
oln.drafli- ostet-mælk <*dhrobhalis

oln.økkvast klumpe sammen
<*engu- svulme klumpe
oln.økkvinn tyk <*enguînos
oln.ökkur byld <*enguos
græ.adên kirtel <*nguên [græ: *gu > b d g]
dan: jung- i jungshoved <*engu-

ags.hwæ[g]- valle <*kjwoik
arm.šicuk valle <*kjwoik-

skr.anj- salve <*ongu- smør
oir.imb <*ngu- smør
lat.unguen salve smør <*ngupru.ancte smør <*ongutoht.anko smør <*ongu-

nor.rjôme fløde <*reugmon fløde
ags.réam fløde <*rougmos
avs.raogna smør <*rougno-

Kun oldnordisk rummer det verbum der
bringer logik ind i udtrykkene. Med den
brede overlevering også et meget gammelt
verbum.
jf. oln.yngvi en gud <*enguhon ◊ parallelroden *eneguh- svulme. Herfra
græ.nephros nyre <*eneguhros
oht.nioro nyre testikkel <*eneguhron
lat.nefrônes nyrer testikler

græ.tyros ost|, skr.tûra- oste mælk
osl.tvaroga ostet mælk
[oht.dweran kærne, oln.∂vara rørestav]
avs.xšvid mælk, lit.svietas smør

oln.syra surmælk <**suriâ
lit.suris ost

lat.câseus ost <**kwatso-, se got.hwa∂a
skum ◊ skr.kvathati syder skummer
got.hwadjan skumme <*kuathéjlit.pienas mælk <*peinos ◊
skr.pîna fedt diger, oln.fîna noget tykt
o.sve.ôster ost <*jûs-tos ◊ *jûs- sammenrøre
eng.cheese og tys.käse ost er overtaget fra
lat.câseus ost

pru.dadan mælk <*dhe-dho
skr.dadhi- tykmælk <*dhe-dhialb.djathe ost <*dhe-dhi
egentlig diemælk ◊ *dhêi- die
Hertil *dhôi- dægge amme
se dan.kæle-dægge <*dhoijon
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Når vi idag bruger ord som dominere, domicil etc. falder det os let at koble disse ord til lat.domus hus med henholdsvist
en mandlig og en kvindelig hersker lat.dominus / dominâ. Huset lader sig enkelt forbinde med græ.demô - bygge, som et
grundudtryk for oldtidens måde at skabe tag over hovedet.
*dem - føje sammen
NAVN
A B S
dem
domêj-

G L K T BETYD

NAVN

A B S

G L K T BETYD

x

x

x

x

domôn
domos

x
x

x

føje sammen

domos

x

tæmme

dm-

x

tæmme

x

tam

x

x

x

x

hus
x

hus

dêmios

x

passende

dômios

x

føjelig

Imidlertid er det at bygge ikke den ældste betydning af verbet; dybere i tydlaget ligger det intranstive verbum
teu.*teman føje sammen som i got.timan. Hertil got.timrjô bygning <*demrjâ med betingelsessuffiks til teu.*temros
<*demros tømmer, det vil sige at termen forudsætter begrebet tømmer, som ærme <*armjâ forudsætter arm
<*armos. dan.tømmer <*tembros <*temros, med et tvungent [b] indskud mellem [m] og [r].
Huset *domos har på et tidspunkt fået overtaget, hvilket stemmer godt med, at transitiven eller kausativen *doméjfå noget til at føje sig brugt om vildkalve udvikler betydningen tæmme. Et par muligheds-adjektiver som oht.zâmi
passende <*dêmios - og oht.zoumi føjelig <*dômios - passer smukt ind i denne teutonske og ældre
betydningsbredde. Mere stof har vi i nor.tam n. tæmning <*domes og nor.tame m. øvelse <*domon. Hertil finder vi
tok.täm- opdrage.
Tænker man efter, bliver det klart, at kun *dem- føje sammen kan få brikkerne til at faldde på plads.

Telte skulle som jægernes bosteder være synlige i den indoeuropæiske sprogpulje, men der er ikke meget
fællesstof. Nomadetilværelsen måtte også forventes at have sat pæle om denne livsform. Sanskrit har
imidlertid ikke efterladt et særligt træffende udtryk: skr.vastra-grah telt, der oversat efter tydkataloget
betyder tøj-gård, bringer ikke turkotatarernes jurter i erindring. Shrader´s placering af indoeuropæerne i
de østlige volgastepper ville have haft bedre udsigter, om det europæiske hus kunne tolkes som et bræddetelt.
Vores telt foldes ud som et dan.tjæld telt <*deltos. Som vi kan se ved jævnføring med græ.deltos kløvet
tilhugget træ  skrivetavle, er det semantiske udgangspunkt ikke den dækkende dug, men de opspændte
stænger der har ligget i sprogbilledet.
Den eneste rod der lægger stof til et indoeuropæisk telt er *kjlei- overdække, i sin enkleste form
repræsenteret af got.hlîja telt og med suff. -tro i got.hlî∂ra- telt hytte <*kleitrâ. Hertil græ.kleisia
<*kleitiâ, græ.klision telt, <*klition. Endvidere oir.clithar skjul ◊ *kleit- i ags.hlîdan overdække.
eng.tent er lånt fra lat.tentus telt som noget udspændt til *ten- udspænde, men uden tilsvar i andre
særsprog.
Indoeuropæerne undværer en teknisk
betegnelse for husbygning;
der var flere ligeværdige processer
involveret, men med æltningen *dheigjh-,
som udbredt håndtering, tyder alt på en
type bindingsværk med lerklining knyttet
til roden *glei- *gloi- ler
der har en overvældende teutonsk profil.

Fra oldtidens geografer har vi kundskab om, at hyperboræerne
såvel thrakere som gallere ikke anvendte sten men udelukkende
brugte træ ved konstruktionen af deres huse. Dette forhold, som
arkæologien i vidt omfang kan bekræfte, synes stort set at være
rammende for Europa gennem hele oldtiden. De få tegn på mur i
den iup: overlevering viser sig ved nærmere berøring at være levn
fra en rønne, ikke en ruin.
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Stendiget har nok været kendt, men ikke som osl.stêna mur ◊
got.stains sten; heller ikke lat.mûrus mur <*moiros, har gammel
hævd, idet ordet er identisk med oln.-mæri grænse her som en koll.
til mnt.mêre <*moiro- grænsepæl, Det er alså palisadeværket, der
er skredet ud. Omvendt med lat.vallum bulværk, koll. ◊ got.valus
pæl, der som låneord i nyere eng.wall har antaget tydet mur. I alle
tre tilfælde ligger der andre betydninger bag.

osl.stêna mur <*stainos
got.stainahs stenet <*stainokos
got.stainîns af sten <*stainînos
lat.mûrus mur <*moiros
oln.-mæri <*moirjo grænse
o.hol.mêre post pæl <*moirgot.walus stav pæl
skr.vala- pæl stang

got.dîgan ælte forme <*dheigjhlat.fingêre forme med n-indskud, lat: *dh > ph > f
oln.deigja blødgøre [kausativ] <*dhoigjhéjgot.daigs dej <*dhoigjhos [=]
skr.dêha- m. legeme <*dhoigjhos

græ.teikhos mur
osk.feihuss <*dheigjh- mure
avs.para-daêza ved muren
domos hus
*[s]togos, *[s]tegos tag
*dhurâ dør, oprindelig en dual
med sigte på dørstolperne
græ.demô bygge [=]
got.timan føje passe sammen
got.timrîns <**temrînaz bygning,
egentlig gjort af tømmer
◊ got.*timbra tømmer <*demros
græ.da-pedon tomt <*dm-pedon
o.sve.tompt <*dm-pedos- tomt
skr.pada- skridt fodspor tomt
oln.fjöt n. fjed <*pedos
lit.peda fodspor ◊ *ped- fod

*ghordhos gård
got.gards gård <*ghordhos
skr.grha- hus gård
lit.gardas kvægfold
got.garda fold pilefletværk
jf. dan: urtegård ålegård
græ.khortos have <*ghortos
lat.hortus have <*ghortos
*ghêron i nor.gaare årringe i træ
nor.gaara <*ghêrâ ringe i vandet

got.digis n. form, billede <*dhigjhes
oln.digr diger <*dhigjhrolat.figura form <*dhigjhuro
oln.digull digel <*dhigjhelos
lat.figulus pottemager <*dhigjhelos

I græ.teikhos, osk.feihus mur er det væggen der skinner igennem
med afledning til *dheigjh- ælte. Den vidjeflettede væg klinet
med ler har været væg-strukturen i nordeuropæisk byggetradition,
helt frem i nyere tid.
At dømme efter de to termer *domos hus og *[s]togos tag havde
indoeuropæerne tag over hovedet, men løfter vi taget af og kigger
indenfor er der også noget at finde om indretning og
konstruktion. Der var dør og gulv men ingen skorsten og ovn,
derimod et åbent ildsted og måske en lyre i taget. Det sparsomme
gods er dog tilstrækkeligt til, at man kan stille sig tvivlende
overfor ættens nomadiske tilværelse.
o.sve.tompt tomt <*dmped- ◊ *pedos plads. Ordet har et tilsvar i
græsk, græ.dapedon husgrund med samme svindtrin til grund.
To andre termer *ghordhos med magen *ghortos og *weikjos
antyder også husets nærvær men spektret viser os at tyd som
indelukke, tun kommer tættere på de oprindelige forhold.

Det stærke verbum [intransitiven] got.gerdan *gherdh- omslutte
antyder fx via afledninger som nor.gard gærde ring, oht.gart
kreds, at vi står overfor et forløb fra omkreds til indhold.
Sanskritformen, skr.grha <*ghrdhos hus genfinder vi i bynavnet
skr: râja-griha kongsgården, en klassisk by syd for Ganges.
Vi kan også se at især øst-iup, på grund af det fælles tydskift, har
stået hinanden ret nært på det tidspunkt.
Fjerner vi [dh+], står vi tilbage med *gher-, *ghor- omslutte i
græ.khorio landsby. Tydet fremdeles i ags.gear værn [=]
græ.khoros danseplads, ældst om tunhegnet, der henter sit begreb
fra naturens egne ringe.

132

Kapitel 19

Gård og hushold

*weikjos bosted, hus
got.wîhs boplads ➪landsby
lat.vîcus landsby
skr.vêśa- boplads, bosted <*weikjos
græ.[w]oikos hus
ags.wâg væg  fletværk <*woikjós
ags.wâh fletværk <*wóikj os
oht.want væg, dan.vånd <*wondus
got.wandus vånd pilekvist
skr.vayâ vidje <*vejâ
oln.veggr < urn.*wajjus væg
let.vija tun
oht.wîa f. gren i tys.gevir
osl.vîsï bosted
*wer- tunhegn
*wert- vende dreje
*wergj- virke arbejde
Sarup på Vest-fyn

Noget lignende gælder *weikjos, woikjos hus landsby ◊ *weikjdreje flette med parallel rod i mht.weigen svinge <*woikéj-.
I ags.wâg m. <*woikjos fletværk  væg har vi en analogi til
oht.want væg, got.wandus vånd pileskud, afledt til *wendhvende, men got.wîhs landsby påminder os om stammens tunhegn.
Også for *weikjos har vi en enklere rod i *wêi- flette i lit.veju
dreje flette med afledning i osl.vêja vånd, skr.vayâ vidje. Det er
denne pilekvist eller vidje der er materialet i dan.væg, oln.veggr
< urn.*wajjus væg <*woijus ◊ skr.vayati fletter.
Denne byggemåde må endnu under folkevandringstiden have
været almindelig, idet fra.batir bygge skriver sig fra et frankisk
lån frk.*bastjan binde med bast .
Det vel smukkeste indblik i bondesamfundets mannhringr, dets
afgrænsning og værnende hegn mod urskoven har vi i dannelser
omkring *wer- flette, med udvidelser i *wert- vende dreje og
*wergj- virke udrette [ældre tyd: arbejde med tunhegnet ?].
Tydene værge værn dæmning synes at ridse de sproglige
konturer op omkring neolitikums store voldanlæg, som de
arkæologisk tegner sig i fx Sarup på vest-fyn. Her har man fundet
et vældigt anlæg fra 3400 bc med en kransende palisade af svære
nedgravede egestammer, fulgt af dæmnings- og voldgravsværker.

oln.verk n. værk <*wergjom [=]
græ.[w]ergon værk <*wergjom
sve.værke fiskegård <*wergjon
skr.vraja- tun
arm.gorc værk <*worgjom
sve.virke materiale tømmer

I oln.verk n. værk [=] græ.ergon <*wergjom n. har vi det færdige hegn,
som senere tillige antog det mere abstrakte tyd værk. De ældre
betydningslag kommer klart frem i sve.værke fiskegård <*wergjon,
skr.vraja- tun. Til sammenligning med listningen i margen tjener
oln.virki n. virke vold og svc.virke materiale tømmer, alt med rod i
intransitiven hol.werken flette <*wergjéj-

ags.weord n. gård <*wertos [=]
tok.warto have
ags.wyr∂ gård <*wrtis [=]
skr.vrti- indhegning

*wert- vende dreje udtrykker sig gennem ags.weor∂ gård, tok.warto,
og med svindtrin ags.wyr∂ gård, skr.vrti- indhegning

oln.tûn n. tun <*dûnom [=]
gal.dûnom befæstet sted
◊ græ.dynamis kraft ?

oht.helan, oir.celim dække skjule
skr.śâlâ hus <*kjêlâ
lat.cella kammer<*keljâ
oln.höll hal sal <**kjolno-

Befæstningen dukker også op i kel.*dûnom befæstet sted kendt fra
galliske stednavne. Ordet er uden sikker etymologisk anknytning men
identisk med oln.tûn n. gærde indhegning <*dûnom, jf. oln.nôa-tûn
Njörd´s bolig, egentlig skibstun, da et skibsværft fra urnordisk tid.

En anden type husord knytter sig til verber med tydet skjule
dække. Til *kjel- i ags.helan dække skjule finder vi skr.śâlâ hus
<*kjêlâ, lat.cella forrådskammer <*kjelâ, oln.höll hal <*kjolnâ
med svindtrin i græ.kalia lade hytte <*kjlia

Hertil got.haljo underverden hel
forstået som det skjulte.
got.hulistr skjul <*klis-tero

græ.kalyptô omhylle <*kluptô, mht.hulft hylster <*kluptos
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*keus- dække skjule
teu.hûsa hus <*kûsom
oln.hauss kranieskal <*kousos
dan.høs kranie <*kousos
let.kauss skål hjerneskal
skr.kôsa- beholder <*kousos
nor.huse fiskekrani e<*kuson
oln.hûsi m. hylster <*kûson
oln.∂rep stillads
oln.∂orp gård <*trbom
lat.trabs bjælkelag
lit.troba hus
græ.*terebno- hus bolig
oln.dref bjælkelag <*trebholn.∂rafni bjælke rafte

skr.grâma- m. landsby <*grêmos
oht.krâm m. teltdække <*grêmos
lit.šeimyni tyende <*kjeimoht.heim hjemn hus <*kjoimos
oht.hîwa ægtefælle *kjeiwâ
let.séva frue <*kjeiwâ
lat.civis tyende  borger
oln.hjon ægtepar <*kjeiwon
oln.hî∂ n. hi <*kjeites
græ.koitê leje <*kjoitâ
◊ *kjei- *kjoi- lejre sig
En enklere rod til *kjoim-

Huset teu.*hûsa- synes ikke at have gamle aner; etymologisk
afleder det sig, sammen med teu.*husan hose, til *keuso dække
indhylle. Den tilbageførte form *kûsom n. borger dog for iup:
alder. Samme grundrod *[s]keu- har udvidelse med [dh+] i
græ.keuthô [=] ags.hydan skjule dække, hvoraf sve.hydda hytte
<*kudhjâ.
Ved en anden udvidelse, *keut- til samme rod *[s]keu- har vi
termer som hud og overflade, der ligeledes trækker på
forestillingen om det dækkende, som dan.hûd <*kûtis
Til et stofnavn *treb- stiller sig oln.∂rep stillads, lat.trabs bjælke
tag hus, osk.triibum hus, kym.tref bolig, lit.troba hus,
græ.teremnon <**terebno- hus bolig .
Med svindtrin *trb- i oln.∂orp n. gård bosted udvidet mod
landsby, som i oht.dorf og dan.torp og videre mod gårdens
jordtilliggende i got.∂orp n. ager. Grundtydet har været tømmer i
vid forstand, som det også fremgår af rodvarianten *trebh- i
oln.∂ref bjælkeunderlag,

Begrebet landsby var naturligt nok ikke udviklet i sat )( ket tiden;
endnu herskede stammens boplads-forståelse i snæver
sammehæng med venskabets binding til slægtsskabet.
Derimod er der mere stof i skr.grâma- m. landsby. Går vi ud fra
begrebet marked nærmer vi os et et begreb der vanskeligt kan
skilles fra oht.krâm m. teltdække markedsbod <*grêmos. I
gotisk: got.haims landsby foreligger en lignende udvidelse fra
værested i teu.*haimaz <*kjoimos hjem  landsby.
Ud over lånet got.haims -) lit.kaimas landsby har bal: )( sla:
overleveringer med [*kj], lit.šeimyna tyende, osl.sêmija tyende,
begge tilhørsafledninger ◊ *kjeimos, *kjoimos hjem. Herhen hører
også græ.kômê landsby <*kôimä og den græske denominativ
græ koimaô lægge sig ≈ ags.hæman sove hos <*kjoiméj-

oln.bû n. bo bosted
dan.bôd hytte telt <*bhô[u]tâ
◊ *bhû- *bheu- *bhôu- bo trives
dan.bôl <*bhôtlom bosted leje

Bostedet knytter også an til *bheu- være bo ◊ lit.butas hus,
oir.both hytte og oln.bû∂ bod hytte telt. skr.bhûtâ væsen
oln.byr <*bhûwis, lit.buvis opholdssted <*bhuwis

lit.bûklas dyreleje <*bhûtlom
lit.bûkla bolig <*bhûtlâ
ags.botl hus, bolig <*bhutlom-

Disse afledninger til verber som *selo, *bheu-, *kjei- slå sig ned
være opholde sig, hører alle jægerens verden til. Jo længere vi
går tilbage i tid, desto tættere etymologiske bånd finder vi mellem
de indoeuropæiske særsprog.

oln.salr husbygning <*solos
got.sali∂wôs pl. boliger

ags.salor n. bolig <* solus
ags.sæl∂ hus <*solitwâ ◊ osl.selitvâ
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vest-iup.togos tag
teu..∂akaz tag, lat.têctum tag
øst-iup.stogos tag
lit.stagas tag
skr.stagati dækker skjuler

Husets tag *[s]togos n [s]tegos dække er det almindelige navn
◊ *[s]teg- dække; i keltisk har tydet hus fået overtaget med oir.teg
hus
Navnet skiller på ejendommelig vis mellem vest-iup: skik og
øst-iup: sædvane, med skiftet *tego- / stego- tag
Om s-løse former Ω 10

oln.hrôt tag <*krôdes
osl.krada halvtag ved bålstøde
mht.hrâz bålstøde halvtag <*krêdâ

oln.hrôt n. tag tagrum, got.hrôt tag hus <*krôdes, optræder med
[*ê] i mht.[h]râz bålstøde i aflyd til osl.krada bålstøde <*krôda-.
Man kunne tænke på et teltformet bjælketag over gravstedet,
kendt fra nordens ældste bondestenalder

græ.orophê tag
teu.*rebâ tag

græ.orophê tag er afledt til *rebh- dække over med tilsvar i
oht.hirna-reba hjerneskal, da egentlig dække tag

lat.lîber bast <*lubhrus
alb.lâbe <*loubhâ bark kork
oht.louba halvtag af bark
dan.loft <*lubhtos > luptos
oln.laupr kurv <*loubos,
dan.løb halmkurv <*loubos

Taget set indefra som loftsrum eller loft fortæller om et gammelt
byggemateriale; det er barken, der blev skrællet og skåret op i
korte render. Endnu kender vi fra den sibiriske taiga denne
tækning, med skifter af konkave og konvekse tegl med start fra
tagskægget og opefter. Roden er *leubh- bark i lat.lîber bast
<*loubros, alb.låbe <*loubhâ bark kork.

oln.hrôt tag <*krôdes
osl.krada halvtag ved bålgrav
mht.hrâz bålstøde <*krêdes

skr.chadis tag dække <*skadis
ags.hæteru [n. fl] klæder
jf. *[s]tego dække, beklæde
lat.toga overklædning
nor.taka svinehud <*toga-

Hertil oht.louba halvtag af bark <*laubhâ og dan.loft er da taget
set indefra, rummet under taget, hvoraf betydningen luft og i
got.luftus himmel har udviklet sig.
I den ariske overlvering henter vi skr.chadis tag dække til
skr.châdayáti dække beskytte. Hertil oht.hâz m klædning
<*[s]kêd-, jf. oln.stakkr vams, kort klædning <*stognos ◊ *[s]tegdække.

nor.flôke flade <*plâgon-

For gulv har vi udover det navnestof, der blot fører jordsmonnet
indendørs, som fx *telom n. bund overflade, overleveret et *plâr/ *plân- gulv. Her forudsættes et *plâ- flad der også indgår i
nor.flôke flad mark, med svindtrin i lat.plaga <*plgâ flade egn
græ.plagos side og hol.vlac flad.

oln.arinn arne <**asena
lat.ara <*âsa brændalter
sve.æsja arne <*asjâ
avs.ahja tørrested <*asjâ
het.hassi på arnen <*asjis

Hjemmets ildsted arnen, som en let forhøjning over gulvet lyser
op i oln.arinn < teu.*azéna; ordet hører sammen med lat.ara
brændalter, ◊ *âs- brænde gløde. Herfra stammer skr.âsa- aske,
dan.aske <*asgâ og arm.aciun aske.

græ.asbolos sod <**asg-bolos
egentlig aske udsmid

Til samme rod, sve.æsja herd der har aner i avs.ahja herd [h < *s]
og hit.hassi på herden.

oln.flôrr gulv <*plâros
oir.[p]lar trægulv <*plâros
let.plâns gulv
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lat.vesta arneildens gudinde
græ.[w]estia arne
oln.vist <*westi- værested
◊ *weso bo være Ω 9.
ags.here lille ovn
ukr.ceren ildsted [ukrainsk]
græ.ipnos ovn
got.uhns ovn <**ukunos <*wkunos
med varianter i oln.ogn, ags.ofen
der understreger [ku] i roden
Hertil ags.ofnet fad <*ukuned
Se oht.wâhi strålende <*wêkuios
◊ et ikke overleveret verbum,
*weku- varmestråle [ikke overleveret]
oln.set <*sedos sæde
græ.[s]edos sæde
skr.sada- sæde
oln.leg <*leghos [=] græ.lekhos leje
oln.lag [=] græ.lokhos leje
tok.lake leje lejr, osl.lože leje
dan.lejr [=] got.ligrs <*leghros
græ.lektron [=] oln.lâtr leje
<*lektrom: *loktrom leje [*e : *o];
med [*e] som i den græske form
oht.lehtar livmoder sejrsskjorte
<*lektrom fosterleje.

lgb.aiba stammerevir, oht.eiba
skr.ibha familie tyende <*ibhâ
◊ sve.êva vikle, sve.êv-del den øverste
del af linnedtøj <*oibhDet ældste tyd har været vikle flette

lat.vesta arneildens gudinde hører til græ.[w]estia ildsted.
Ifølge Hesiod var hun ud af Kronos og Rhea s børneflok, men
dog ikke ældre end at vi kan skimte hendes fødsel i en gammel
afledning til *wes- bo være, nemlig oln.vist værested, got.wists
<*westis væsen natur.
Herden fører os til det bal: )( sla: område;
ags.heord m. <**herdaz har enklere form i ags.here lille ovn ◊
let.ceri gløder, ukr.ceren ildsted; alle former til *ker- gløde .
Hvordan vi skal opfatte ags.here lille ovn er ikke klart, og
problemet bliver ikke mindre med ligningen græ.ipnos: got.uhns
ovn <*wkunos : *ukunos. Arkæologisk kan der nemlig ikke spores
et lukket ildsted i nord-vesteuropa, som den sproglige tradition
synes at forudsætte. Muligvis står vi overfor en jordmile til
keramisk brænding, en tolkning der støttes af ags.ofnet fad
<**uhwnet forstået som brændt lerfad.
Som mulighedsadjektiv må vi forudsætte en intransitiv Ω 10.
Som en refleks af den fraværende skorsten kender iup: soden i
oln.sôt sod <*sôdos ◊ sed- sod- sætte fæstne sig. Se lit.suod sod
<*sôd- .
Til samme rod knytter sig enkelt en række ord for siddeplads, sæde. oln.sæti sæde <*sêdio, oln.sjöt bosted slægt
<*sedus, oln.sât f. sæde baghold <*sedâ [jf. skr.sâda- sidden], oln.setr <*sedro- værested, græ.[s]edra sæde Ω 3.
Sengen har også sin plads i den iup: ordbog; med oln.leg n.
leje [=] græ.lekhos seng leje. Endvidere græ.lektron [=]
oln.lâtr <*loktro- leje. [*e *o]; ligeså med [*e], oht.lehtar
livmoder, sejrsskjorte <*lektrom fosterleje.
Mærkeligt nok har sanskrit fuldstændig tabt *legh- ligge, som vi
har overleveret i got.ligan ligge. [got: *e > i]

Stammereviret eller slægten skinner igennem i følgende:
teu.*aibo stammeområde, skr.ibha tyende, familie ◊ *oibh vikle,
med udvikling som i gårdens tilfælde: fra kreds til indhold.

teu.*aihtis besiddelse slægt
teu.*aigan eje have råderet over
oln.eign et eje <*âikjnis

got.aihts, oht.êht ejendom, oln.ætt slægt stamme har sit tilsvar i
skr.îśti- gods ejendom begge fra *âikjtis ◊ *âikj- eje. Endvidere i
skr.îśitar besidder, der finder sin ligemand i teu.*aihtar -)
lap.äitar besidder.

teu.*sebjâ slægt
◊ skr.sabha æt

skr.sabha æt slægt ➪forsamling hal fyrstehus ◊ got.sibja slægt,
osa.sibja blodslægtskab, oln.sefi <*sebhon ætling sønner

teu.*laihwnaz lån overdragelse ∑
jf. fnsk.laihna lån overdragelse

skr.rêknas n. gods arvet besiddelse <*loikunos i ags.læn n. lån,
overdragelse <*laikwnes -) fnsk.laihna lån overdrtagelse
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Brønden eller rettere den sprudlende kilde i nærheden af bopladsen kvæller også i ordforrådet, endog med gammel
heteroklitisk bøjning: *bhrêwr- *bhrêwnes kilde ◊ teu.*breuwan ◊ *bhrêw- bruse syde og osl.bruja strømning. Den
danske brønd fra teu.*brunô brønd kilde er en rest af genitiven i [r / n-bøjningen] ovenfor.
græ.phréar brønd <*bhrêw, arm. al-beur brønd <*bhrêwr- den armenske form, er et meget gammelt lånt fra
græsk og da inden [græ: bh > ph].
Jf. ags.séa∂ brønd ◊ teu.*seu∂an syde, got.sau∂r offer <*soutos, got.sau∂ [gotlandsk] brønd kilde.
Afledninger til roden *glei-, brugt om og til de
indoeuropæiske huses lerklinede vidjeflettede
vægge
gleim
glein

x

x

gli-

x

x

gloija

x

x

gleistrom
gleit
gleibh

x

x

x

kalk ler

x

smøre ler

x

slam ler

x

ler dynd

x

klister

x

lim klæbe

x

klæbe
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Natur:

Inden vi tager fat på de smukke match mellem naturen i de gammel-danske landskaber og den iup: ordbog, vil
vi kaste et blik på de manglende samstem mellem ordbog og det øvrige Eurasiens naturgeografi.
Fraværet i overleveringen af termer for jordskælv, vulkanisme, tørke, vedvarende vinterstorme, orkaner,
bjergmassiver, vandfald, pas, laviner, alpeenge, ørkner, hede kilder og huler, passer godt med den
nordeuropæiske synskreds. De aldeles forødende vinterstorme i steppeområdet og sommertørkens pludselige
indtræden i græssteppen fra Volga til Ungarn burde have fundet vej til vejrligsordbogen, men siderne er tomme.
Det gælder også geografibogens ørkener i de østlige saltstepper, der ligesom jordskælvsområdet i Lilleasien og
det sydlige Balkan er uden anmærkninger. I de fleste nyere sprog finder vi ord for bjerg, slette, skov og kyst ud
over udtryk for en lang række geografiske og geologiske grundforhold. Det er indlysende, at mange af disse
termer, nødvendige som de er for samfundets globale kommunikation, langtfra udtrykker en afspundet
forbundethed med sprogenes dybere etymologi. Bjergarter og kystomåder kan nok være ukendte for forskellige
folk, men minedrift og havfiskeri finder alligevel sine dækkende udtryk. Tidligere var sprogets nicher blandt en
gruppe af stammer begrænset til dagligsprogets gængse former, sangenes indhold og myternes overskridende
stammebevidsthed. Vandringer eller økologisk betingede ændringer i levevis kunne i et vist omfang overgive
viden og kulturmønstre til glemsel og sideløbende med vækst på nye områder forårsage et tab af sprogligt stof,
der let slettede sporene af visse sider af stammens tidligere livsytringer og tilholdssteder. Var det sumpede
søfyldte områder vores iup: folk beboede, eller trak de omkring med kvæget på åbne sletter. Blev deres første
syslen med agerbruget betinget af skovenes lysninger og senere rydning, eller satte de hakken i jord, som var
bund i åbne og lysfyldte skove, efter at steppen mod øst, dens kulde og tørke, havde vendt dem mod Europas
bakkede rod.

Umiddelbart kunne man få indtryk af, at iup: havde skoven godt på afstand. De forskellige og kun
parvis eller trippelvis optrædende navne for skov kunne godt styrke G Schrader´s opfattelse af iup:
midlertidige lejring ved foden af Karpaternes dønninger, inden de gruppevis fandt egne veje ind i det
europæiske vildnis. Lignende betragtninger kan imidlertid gøres gældende for slettens vedkommende.
Her mangler også udbredte fællesord; så man kunne fristes til at antage, at iup: har haft svært ved at se
skoven for bare træer; skoven med den tilfældige åbning, de lysende flodenge og mosernes forbundne
grænsestrøg, kunne have været et grundelement i iup: verden. Til alle tider har mennesket staget sig
frem langs vådområder, enten det var smålandshave, kystnære strøg eller flodernes udstrakte fraktaler.
Skovene var mindre farbare end vandløbene og langt vanskeligere at tage kending af. [jf. oln.flytja
flytte <*pludj- ◊ *pleud- flyde, forskelligt fra sve.fløta <*ploudéj- få til at flyde kausativ til teu.*fleutflyde < *pleud-]. Derfor er det ikke så overraskende, at skovens navn kan forbindes med det
spærrende, som i tilfældet oln.mörk skov <*morgjâ, udviklet fra en grænseskov som grænseland; jf. at
<*morgjâ grænse, som det optræder i lat.morgâ grænse, også i keltisk og persisk har udvidet tydet
mod det som grænsen rummer; oir.mruig mark landskab, per.marz grænsestrøg. Langs den samme
linie er lit.medis skov træ udsprunget af skr.madhya- [=] got.midjis midter <*medjos med
overgangen i osl.mežda grænse. Det er i den sammenhæng vi må se *widhu skov ◊ *widh- adskille;
skoven som det der adskiller. [kel: teu: ill:]
Et par ligninger fælles for kel: )( teu: gemt i dan.hede, dan.holt, foruden osl.lêsü skov ◊ ags.læs eng og
teu.*wal∂us skov ◊ skr.vâta- <*woltos have park, udtømmer stort set den iup: skovpulje. De
afvigende tyd må ses som udtryk for skovens vigen for overdrev og åbne græslunde. Tydet vild,
utæmmet, teu.*wel∂ia- med modsvar i kym.gwyllt foruden vildt som [dyre]vildt i teu.*weltos, hører
antagelig hjemme i denne sammenhæng og peger dermed ind i urskoven. *woltus skov / *weltos
skovens vildt
En udvikling fra bjerg til skov kendes fra spa.monte skov ◊ lat.mons bjerg og i lit.gire skov ◊ skr.giri
bjerg. Det omvendte repræsenteres af got.ferguni bjergegn, ags.fiergen bjergskov ◊ *perkuos stilkeg.
Føjer vi endelig græ.[s]yle skov træ materiale ◊ *sûl- i teu.*sûla stolpe post sule, med aflyd i
got.sauls stolpe <*soulos og osl.gvosdi skov ◊ teu.*kwastos løvgren kvast <*gwosdos forstår man
godt den tanke, at lade indoeuropæernes møde med skoven være et europæisk træf. Skønt kilderne til
skovens nærvær for indoeuropæerne ikke er en brusende strøm, findes der andre stier til iup:
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skovtilværelse: trænavne, træ som materiale og en skønsom skovkult pejler et mere omfattende
kendskab.
Som en forsmag på analysen skal vi se på en afledning til græ.leukos lys, der giver os skoven i
modlys, nemlig lysningen, hvor træerne midlertidigt er sunket i jorden. Skimmer vi de forskellige tyd
af *loukos, bemærker vi først, at ordet har iup: hævd; dernæst at skr.lôka- åbent rum verden sammen
med tydet åben plads ager i lit.laukas, har skoven som forudsætning, hvorfra ageren og slettelandet,
med tiden skilte sig ud som det åbne landskabs naturtype. Tydningen lysning kan desuden
underbygges med nogle nordiske termer for skovåbning knyttet til begrebet lys-åbning; således
sve.løsa lysning, sve.glænta lysning og dan.glime åbning i siv ◊ *gjhleim- lyse. Uden at stramme
fortolkningen må vi anse *loukos lysning som den foreligger i oln.lô f. lysning eng <*loukâ for et
væsentligt træk ved de iup: bosteder.
Betydningen lund afspejler dels landnammet, dels ordets oprindelse i skovens væsen. Hvor før
lysninger var øer i skoven, rundedes med tiden lund og småskov, sine steder som øer i landskabet.. En
række teutonske afledninger til træarterne af formen teu.*askja- klynge af asketræer et eske,
teu.*almia- klynge af elmetræer et elme, teu.*bôkia- et bøge indskriver begrebet træklynger, der
engang spillede lundens diskrete rolle i den store delvis forskelsløse skov. Et naturligt begreb for
børnenes stifinding i urskoven. Senere er betegnelsen overgået til isolerede trægrupper ved høje,
stengrunde eller anden ugunstig beliggenhed. Ordene var neutrum og optræder nu på dansk som fx
bøget i bestemt form ◊ teu.*bôkja-. I østskåne siger man endnu -nere i alet nede i ellekrattet- ◊
teu.*alizjo-.
Vi har tidligere påpeget at fraværet af et ord for vandfald i de vestteutonske dialekter, understreger
konklusionen om danmark som kildeområde for de vestlige teutonske tungemål. Det nordiske
vandfald, sve.fors < teu.*fursaz fos er stort set ukendt i o.dan: oht: og ags: men i Sverige finder vi det i
navnet på det østskånske vandfald Degerfors: ◊ *pers- sprøjte stænke, en rod der tillige er kendt fra
tok: hit: skr:
sve.degerfors ◊ teu.*fursaz
skr.parsati stænker skvætter
skr.prsat dråbe <*prsot

oln.foss <*prsos vandfald
hit.pa-parš sprøjte stænke
tok.pärs stænke på <*prs-

Et egentlig ord for vandfald forekommer imidlertid ikke hos indoeuropæerne; rus.vadapat betyder
ligeud vandfald og græ.potamos vild bjergbæk knyttet til *pet-, *pot- svæve falde, viser at stammerne
først i mellem-europas bjergegne har mødt faldende vand i tilstrækkelig mængde til et opkald af
naturtypen. Men Europa udfældede ikke udtryk for selve oplevelsen ved det faldende vand. Ligesom
vi har et sekundært nordlys, modstillet et primært nor.brag n. <*bhrokjes, egentlig det flammende lys,
fortsatte romerne med at konstruere sekundære udtryk for ukendte naturfænomener; se lat: aurora
borealis lys i nord, der har sin mage i lat: dejectus akuæ faldende vand, egentlig nedkastet vand. Retter
vi blikket mod landskabet, er det naturligt at vende perspektivet og se på de naturforhold, der ikke
markeres i sprogprofilen. Det drejer sig om bjerge, dale, pas, vandfald, laviner, jordskælv, vulkanisme,
hede kilder, huler, ørkner og voldsomme klimaudslag som skybrud, hvirvelstorme og tørke. De
ødelæggende vinterstorme over stepperne og den årligt tilbagevendende sommertørke i de russiske
sletter med udløbere til den ungarske puszta, skulle have efterladt sig spor i klimaets ordforråd, der
ellers rummer talrige navne for vind og vejr. Fraværet taler ikke for at indoeuropæerne skulle have
trådt deres barnesko i de egne. Et egentlig jordskælvsverbum optræder naturligt nok hos grækerne i
græ.seisô <*tweis ryste [græ: tw/ > s], men verbets utekniske, rent dagligdags betydning i sanskrit
viser at grækerne har tilpaset betydningen efter Balkans specielle forhold.
Sjølunds fagre sletter sig breder nu, hvor fordum skoven trindt slog rod.

De afvigende iup: synonymer for sletten viser sig at være sene dannelser. De er afledt til tyd som glat,
lige, åben, stor, flad, og kun en enkelt form knytter an til flere sprog. Billedet antyder at skoven stod i
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vejen for at sletten kunne få navn.
Ligeom vi finder dan.slette, oln.slettr dannet til *slikto- glat med et tydskred mod jævn overflade, kan
vi iagttage at baltisk og sanskrit har betjent sig af den samme sekundære opfattelse: fx har vi skr.sama
slette ◊ *somos samme, her med skredet til det ensartede og i lit.lyguma slette kan vi, ved at knytte an
til roden *lîgos i lit.lygus lig lignende svarende til oln.lîkr <*lîgos se samme formering. De tre former
er stort set formet efter samme opskrift. rus.step slette steppe står alene og er etymologisk ikke
klargjort.
En teu: )( bal: dannelse til *plein-, *ploin- være åben blottet ligger bag det sve: stnv: flên, hertil
lit.plyne ubevokset slette, nor.fleina ryddet skovstykke ◊ nor.flein nøgen blottet.
Der er kun en rod, *pel- flad åben udstrakt, med tråde til stednavne som Polen, Westfahlen, Falun, og
Falster, der strækker sig dybere i den indoeuropæiske overlevering som osl.polja slette, sve.fala- slette
trækker på. Da stednavnene i disse tilfælde dækker egnens karakter, synes navnene at være
landskabsnavne. Her er også forbindelsen til eng.field mark <*peltos.
Det åbne landskab, der udtrykker sig ved oht.feld, ags.feld < teu.*fel∂az mark slette, en term der er
sluset ind i fnsk.pelto mark via et urn.*fel∂a, har et svindtrin teu.*fuldô, i oln.fold jord mark [jf. nor:
vestfold]. Denne form *plt- det udstrakte er nært beslægtet med ags.folde f. jord [=] skr.prthivî f. jord
<*plthivî
Det helt gennemgående træk ved de iup: termer for bjerg er afledningen til rødder med tyd som: rage
frem, skråne, hæve sig, hvælve, svulme, rand, sten, tung. Selv om de tilgrundliggende rødder har iup:
hjemmel, er dette ikke tilfældet med tydene, da vi ofte vil se, at der langs med bjerg, lejrer sig: tue,
dynge, høj, banke, hoved, ryg, skulder etc.
Som det fremgår af oversigten, er det ikke muligt at udskille en term, der både har været gængs,
rodfæstet i stednavne og udstyret med en dunkel etymologi, alt som et vidne om indoeuropæernes
erfaring med fjeldmassivet.
Man kan tænke på hvordan fjeld optræder i nordiske sprog, netop med eftertryk på det massive,
vilde, stejle og ufremkommelige; men dan.fjeld bjergmassiv, der er et lån fra oln.fjall fjeld <*pelso-, er
en forholdsvis sen udvidelse af tydet *pelso- sten, et tyd som tysk ikke kender til. Her følges tråden til
*pelso sten klippe i græ.pella sten <*pelsâ, skr.pâsya sten <*plsia oir.[p]all klippe <*plso-, med
enklere rod i oht.felis sten klippe <*poliso-. Koblingen til *[s]pel-spalte viser os den nordiske kim til
fjeldet. Hertil hører endvidere gal: stnv. [p]alesia <*plesia
Forholdet kan jævnføres med skr.giri- bjerg <*gur- osl.gora bjerg <*guor- til alb.gur sten, tys.kur ral,
måske til *guer- tung  sten.
Nogle udtryk som skr.a-kala bjerg egentlig det ubevægelige, forudsætter samme uoplevede
dannelse som ved vandfaldet. skr.śâila- bjerg <*kjôil- ◊ skr.śila sten , har samme rod som i *kjôinos
hên brynesten og røber dermed samme tendens fra sten til bjerg Ω 2
Vi har lit.kalnas bjerg <*kolnos ◊ lit.kelti hæve sig, derimod lat.collis [=] ags.hyll bakke <*klnis;
endvidere osa.holm holm høj <*klmos. Hertil græsk, græ.kolonos bakke <*kel- *kol- hæve sig.
lat.mons bjerg <*montos- kendes ogsa fra avs.mati <*mnti bjergfremspring. Roden er *men- rage
frem op, med afledninger som oln.mön manke <*monâ, skr.manya nakke, og oln.møna tagryg
<*môniâ.
oss.khôgh bjerg ◊ oln.haugr høj <*koukós; hertil lit.kaukas bule, skr.kuca- kvindebryst,,
lit.kaukaras høj og got.hiuhma dynge <*keukmon, got.hauhi∂a høj <*kouketâ, hertil bjergkæden
Kaukasus.
Til samme grundrod *keu- svulme hvælve finder vi avs.kaofa bjerg <*koupo- [avs: /*p > f] men
med samme form i lit.kaupas dynge og osa.hubil bakke, oln.hof n. jordhævning <*kupes, oln.hjúf
bakkekam <*keupos, lit.kupra bukkel, ags.hofer hævning <*kupro-.
lat.clîvus skråning bakke <*kleiwos ◊ got.hlaiws gravhøj <*kjloiwos.
græ.kleitos, græ.klitos skrænt bakke, ags.hlî∂ n, oln.hli∂ skrænt bjergside <*kjleitos, *kjlitos
lit.šlaitas skråning <*kjloitos.
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alb.karp- sten som element i bjergkæden Karpaterne, [s]-løs form til nor.skarv sten klippe <*skorpos
ags.fyrst ryg bakkekam mønning <*prsti- [=] skr.prsta- ryg top <*prstos, oht.first <*perstis ryg top
dan.ås bakkedrag <*amsos skulder en drejning vi også kender fra latin.
oir.roen vej bjergkæde, bre.reun høj <*roino, ligesom mht.rein jordrand, oln.rein skel agerren.
Bjergene synes ikke at have været iup: daglige vej eller horisont; intet utolket udtryk med fastholdt tyd
og omfattende overlevering, lader sig lirke ud af det fælles stof, om man vil indfange højere bjerge,
end de konturer, som det kuperede landskab tegner sig for.
Dette forhold afspejler sig naturligt nok i manglen på fælles udtryk for tydet bjergdal, som i det
omfang de findes, stort set er sene tilpasninger til nye geografiske forhold. Jf. græ.ankos bjergdal [=]
oln.angr fjorddal <*ankós. Livet i bjergene, bevægelsen opover lierne, taler ikke gennem stoffet;
årstidernes gang, fra dalens vekslende lys-forhold med slagskyggens daglige vandring over dalbunden,
til snemassernes vælde og lavinens lurende fare i slugter og pas tier, ligesom højslettens luftige ynde,
det brusende vandfald og alpeengens tunge fylde.
Men hvor hører bjerg da hjemme ?
Den iup: rod bhergjh- lader sig spore vidt omkring, og med aflyd i rod og suffiks, gør den krav på en
anseelig alder [teu: kel: tok: hit: skr: avs: arm: thr:]. Ordet undgår os i græsk, latin, baltisk og slavisk, i
hvilke sprog roden må formodes at være gået tabt. Som en sikret iup: term med rod i såvel sat: som
ket: er dette tab uforståeligt, om ikke roden har haft eftertryk på bakke og dal, frem for bjerg.
Det danske stednavnestof rummer: bjerg, bjerge, bjerget, bjergelide foruden en lang række
sammensætninger med roden og dens aflyd burg- <*bhrgjh- [svindtrin].
Et lille næs på Vestmøn med udsigt til Kong Askers Høj bærer navnet Borren, tidligere Burgund
<*bhrgihnto. Det var højdedraget på 33 m. der gav anledning til navnet på næsset, der førhen var en ø i
stenalderhavet. Samme navn bar oprindelig øen Bornholm og flere norske øer. Det må være som
naturformen ø, at lokaliteten har fået tildelt stednavnet, der direkte kan sammenføres med sanskrit:
skr.brhant <*bhrg¡hnt opragende stor.
Billedet er besynderligt, om vi ser den nordiske brug af roden i lyset af indvandring. Uanset om vi
forudsætter bjergmassiv eller bakkedrag, forbliver det overraskende, at roden i det faktiske omfang er
blevet hæftet på det danske stednavnemateriale. Vender vi kikkerten fra nord mod syd forsvinder det
mærkværdige. Fx har vi oln.hjúf højderyg <*keupos og lit.kaupas dynge <*koupos [aflyd], overfor
oldpersisk, o.per.kaufa bjerg. [avs: /*p > f]. Samme tydskred kan vi jævnføre med, at dansk har
ændret betydningen af dan.bjerg fra stednavnenes bakke højdedrag til nutidens fjeld mountain,
ligesom i tys.berg.
Den fulde overlevering er registreret nedenfor:

1.
2.
3.

*bhergjh- i armensk: arm.berj højde, teu.*bergaz- bakke højde
thrakisk: thr: stnv. berzana < *bhergjh- om et kastel i sydøst-europa
*bhrgjh- i avs.baraz- høj, kel.*brigo befæstet høj bjerg, teu.*burga vold borg, hit.parkus høj
tok.pärk- hæve sig <*bhrgjh*bhrgjhnt opragende i skr.brhant, avs.barazant højt, gal: brigantion, nu Bregenz
gal: folkenavn: brigantes de høje. Hertil
norske og danske stednavne burgund, oht: stnv: burgunt hart <*bhrghnt
Om match mellem teutonsk og indoeuropæisk
Om *loukos lysning ◊ græ.leukos lys

oht.lôh m. bevokset lysning krat <*loukos, lit.laukas m. ager åben mark <*louk
nor.lô f. engdrag <*loukâ, skr.lôka m. rum verden <*loukos
lat.lûkus m. lund <*loukos [lat: û < ou] tok.lauke fjern åben <*loukos
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Lysningen, *loukos, der står i aflydsforhold til græ.leukos lys viser, at den ubevoksede eng i skoven.
Efterhånden som vi flytter os østpå i Eurasien, åbner den sig til ager og frit rum for ude i Øst-turkestan hos
tokharene at forvandles til adjektivet: fjern åben. Ændringen af tydet - lysning i skoven - viser samtidig
retningen.
Kun med få direkte termer røber skoven sin nærhed for vores folk, *widu, *kjoitos, *lndhos, *woltos hvoraf kun
den første form er kendt fra mere end to særsprog, teu: kel: ill: Til gengæld kommer skoven til syne gennem
navnene på en lang række træarter og sekundært vokser den ud af ord som: *loukos lysning, *derwo træ ved,
*ozdos gren, *wrâdâ rod, *guetu harpiks, *bhastos bast, *keldos træ gren, *loubos bark etc. I talrige ord for træ
som materiale afsløres skoven som nabo såvel som resurse for folkeflokken. .
om natur

En af de mere sunde måder at angribe det indoeuropæiske problem på er den tilgang geografi og
landskabstyper giver anledning til. Hvis fx stjerneformerne i skemaet, der alle er fastholdt i teutonsk,
*dholos dal
*panon sump
*meus mose mos
*bhergjhos højdedrag
*lokus sø vand
*moris hav

*widhu skov teu: kel: ill:
*loukos lysning
*londhos land
*telom grund flade
*bhudh- bund
*polâ *peltom slette

dækker over oprindelige betydninger, får vi i det mindste et glimt af en mulig jordegn for de
indoeuropæiske bopladser. Men spørgsmålet melder sig om vi kan være sikre på tydene. Der kunne
ligge et ældre og fremmed betydningslag gemt under det naturgeografiske stof, som dele af
folkegruppen havde genbrugt under andre himmelstrøg, afvigende fra de europæiske.
Til trods for den komplekse fonologiske dannelse *dhegjjhom jord, er termen en af de bredest
overleverede naturtermer. Se sidst i kapitlet.
Skov:

NAVN

A B S G L K T BETYD

widhukoitokldes

x x skov ved

lês-

x x x skov hede

sûlâ

x x

woltus

x x træ skov

x

loukos

NAVN

x

A B S G L K T BETYD
x
x

gwosdh-

x skov eng
x

x

x skov

lndhos

x

x lysning

loukos

x x

*londhos land

x skov sule
x skov løv
x land lund
verden ager

Hvordan ligger det med landet *londhos ? Roden *londh- optræder med aflyd i sve.linda brakmark
<*lendh- og med svindtrin i dan.lund < *lndhos. Samtænker vi nu disse tyd med dan.lænd <*londhiâ
ags.lendenu n. fl. lænder [dual] og lat.lumbus lænd <*lndhos, bliver det nærliggende i roden *lendhat se noget udstrakt åbent. Antagelig ligger der et gammelt glemt verbum til grund, *lendh- udbrede
åbne sig . urn.landaz -) fnsk.lannas land [neutral es- os-stamme] Ω 19.
dan.land <*londhos [n. os-st]
sve.linda <*lendhjâ brakjord
oir.land åben plads <*lªndh-

osl.lèdina ryddet jord <*lndhpru.lìndan skovdal <*lndholn.lundr lund <*lndhos
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*era- *ertâ land jord

Selvom *ertâ jord kun lyser relativt svagt uden for den teutonske tradition, afdækker heteroklisien
ordets dybe forankring i den iup: tradition. Ordet er antagelig vokset ud af roden *er- løfte hæve sig og
uden forbindelse med begreber som hegning, dyrkning og værested; jf. skr.bhûmi jord ◊ *bheu- bo,
være.
oln.jör∂ jord <*ertâ

[heteroklisie] Herbert Petersson:

*er *ert *erg *eru *ernes jord
oln.jör∂ <*ertâ jord
oht.ero <**ero jord
oln.jörfi <*erwon sandbanke

kym.erw f. mark
græ.era jord
ags.erce f. moder jord <*ergâ ≈
arm.erkir jord <*erg*ernes i dan: stnv:
jernum, jern-løse, jærne

*telom jord overflade

Formen finder vi i skr.tala- overflade og i oln.∂el n. grund bund. Sideformen oln.∂eli frossen
jordbund <*telon kendes også fra jys.tæl jordfrost. Med afvigende tyd i nor.tele skovløs fjeldmark;
grundordet i det norske landskab telemark og det danske stnv: tjele. De bal: )( sla: betydninger
modsvares af oln.∂ili, dan.tile < teu.*telja plankegulv, dertil dan.tild < teu.*∂elidô loft skibsdæk . Det
oprindelige tyd fast grund fremhæves af oln.∂el n. styrke kraft stof.
*telom overflade grund

skr.talam overflade <*telom
oln.∂el n. grund <*telom
lat.tellus jord, bund <*telnos
oir.talam jord <*tolmo-

oln.∂eli frossen bund <*telon
dan.tild < teu.*∂eli∂ô skibsdæk
osl.tilo- gulv < *tlolit.tìles bundbrædder <*tle-

Hele feltet kan antagelig henføres til *tel- bære hæve i tok.täl- bære. Herved bringes ordet i
forbindelse med oln.∂öll, sve.tall <*tolnâ fyrretræ, oht.dale fyr <*tolâ, der kan jævnføres med skr.tâlis
vinpalme, egentlig den som løfter sig i vejret. Samme verbum *tel-, *tl- bære hæve sig er kimen til de
senere inderlige betydninger i lat.tolerâre udholde bære og teu.*∂ulan tåle
Antagelig finder vi også her forklaringen på det iup: suffiks -tlom. Ser vi på oht.zâdal mangel <*dêtlom, hvor oht.zâ med tydet fra, er samme sag som lat.dê fra, bliver det enkelt at slutte sig til et -tlom
< *telom med tydet kraft som i oln.∂el n. styrke kraft <*telom. Det oprindelige suffiks har senere
fundet langt bredere anvendelse. Fx oln.sâld si <*sê-tlom, oln.mâl møde mæle <*mad-tlom med en
svindvokal til dan.møde <*môtio-, oht.zîdal honning <*dei-tlom ◊ *dei- skinne.
Et lignende tyd, med mere vægt på bund ligger for i skr.budhna, græ.pythmen, ags.bodan. lat.fundus
har n-indskud <*bhudhno- Samme [n] optræder også i mir.bond sål, hvorimod [d] i dan.bund er en
sen omdannelse af o.dan.botn svarende til dan.vand < o.dan.watn. Det er afviklingen af det gamle
paradigme, der er ophav til de svagt afvigende former, jf. græ.pundax fadbund med oln.bodn fad.
Oprindelsen til fnsk.putina fad træflaske finder vi nok i nor.byna fad < teu.*budina <*bhudh- bund
*bhudhna- *bhudhma- bund,

skr.budhna- bund grund
græ.pythmen bund karfod
lat.fundus bund <*bhudhna
oln.bodn fad <*bhudhno

*bhudh- *budnes [heteroklesie]

oln.botn bund <*bhudnoags.bytme, bу∂na skibsbund
ags.botm, bodan bund grund
osa.bodom grund bund

Det lat.terra land <*tersa lader sig næppe forstå, uden at antage at latinerne har haft langvarige
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erfaringer med de frisiske vådområder. Det gælder også kelterne med kel.*tîr- land <**têr[s]â
<*tersâ [kel: *ê > î] og det danske stednavn, dan: thersløse <*tersâ optørret bund.
*tersâ optørret land

lat.terra land jord jorden
oir.tîr jord <**têra <*tersâ
◊ *ters udtørre

kym.tîr jord <*têra- <*tersâ
dan: stnv. tersløse
◊ *ters- optørre

*peltom *polâ *plt- slette

Det sve: falun i dalarne er en akkusativ falun til sve.fala slette hede, nært beslægtet med osl.polje
slette og landskaberne polen, Falster, vestfahlen.
sve.fala slette
osl.polje slette
ags.feld jord land <*peltós
jf. fnsk.pelto land (- urn:

oln.fold f. jord land <*pltâ
skr.prthivî f. jorden <*pltiwî [=]
ags.folde f. jord egn verden
dan: falster <*poles-tero

Det åbne landskab, der udtrykker sig ved oht.feld, ags.feld < teu.*fel∂os mark slette, sluset ind i
fnsk.pelto mark, har et svindtrin teu.*fuldô, i oln.fold jord mark [jf. nor: vest fold]. Denne form
*plth- det udstrakte er nært beslægtet med et ældre gallisk navn pa Bretagne, gal: [p]litau og ags.folde
jord verden [=] skr.plthivi jorden.
En teu: )( bal: dannelse til *plein, *ploin være åben blottet ligger bag det sve: stnv: flên, lit.plyne
ubevokset slette, nor.fleina ryddet skovstykke, ◊ nor.flein nøgen blottet. Antagelig en udvidelse af
*plein- <*pelein- ◊ *[s]pel- spalte.
Angående skr.ajra- slette overdrev <*agjros i teu.*akraz ager, lat.agros ager, græ.agros ager
oprindelig overdrev, knyttet til *agj- drive af sted; i denne forbindelse set som det sted hvor man drev
dyrene ud.
*morgjâ rand grænse

lat.morga rand, grænse <*merogjâ
ill: mor[g]gentes grænsefolk.
oir.mruig mark landskab
got.marka grænse, grænseland
avs.mareza grænsestrøg, per.marz

tilsyneladende ingen sat: medløb bortset fra per.marz

gal.brog <*mrog- dyrket jord
kym.bro[g] egn område
kymrere: <**com-broges med fælles jord
modsat allo-broges ◊ *alios anden [=]
urn: alja-markir egentlig: andres jord

*dholos dal

Hvælvingen i kong Atreus kuppelgrav kaldte grækerne for en tholos <*dholos, der nøje svarer til
oln.dalr dal <*dholos. Der er spor af ordet i slavisk, osl.dolû lavning, rus.dolina dal, endvidere i
kym.dol dal. Hertil en række teu: dannelser med langtrin. Den græske trem, græ.*tholos dal har
åbenbart forskudt sig mod tydet hvalv, hvorved *kuolpos n. hvalv tiltede i tyd til græ.kolpos bugt bue.
Det er denne misopfattede betydning, der ligger til grund for det sene latinske lån, lat.golf stor
havbugt. Det oprindelige tyd røber sig dog i vendingen græ.aitheros kolpos himmelhvælv, der helt
svarer til brugen i ags.heofan hwealf himmelhvælv
græ.tholos dal  hvalv
oln.dalr dal <*dholos
rus.dolina dal
græ.kolpos <*kuolpos [=] dan.hvalv

kym.dol dal
[*o]
oln.døl lille dal <**dôlijô
[*õ]
oln.dæld <**dhêletâ lille dal hulvej [*ê]
Hertil teu.*hwelpos ◊ *kuelp- hvælve
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I hele det indoeuropæiske område er der ingen termer for dal, der har et tilsvarende samstem; over alt
støder vi på skillende dannelser som lat.vallis overfor græ.ankos; lat.vallis ◊ lat.volvêre ≈
got.walwjan vælte rulle; græ.ankos bjergdal [=] oln.angr fjord ◊ dan.eng <*ankia egentlig krumning
som i græ.ankon forbjerg sving slugt. Formen med [r+] kendes fra lat.ancrae dal med tilsvar i
oht.anger upløjet græsland <*ankroDet baltiske område har også afvigende ord: lit.lanka dal egentlig samme ord som lit.i-lanka bugt ◊
lit.lenkti bøje krumme <*lenku-.
Fraværet af laviner og pas stemmer godt med at *dholos dal er den blødt buede ådal. Aflydsformerne:
*dholos, *dhêl og *dhôl kendt fra nordisk viser hvor rodfæstet denne kontur har været i de nordiske
landskaber.
*lokos sø *lokâ sø

oln.lögr sø <*lokos
ags.lagu vand sø
oir.loch indsø *lokos

osl.loky indsø [oldslavisk]
lat.lacus indsø lavning
græ.lakkos dam

Den sidste form, *lokâ sø har vi i stednavnet, dan: Laaland -vandland- <*lokâ [om de kransende nôr].
*panon sump

Det romanske ord, spa.fango slam, sump er optaget fra et got.*fangaz under folkevandringstiden. Til
grund ligger et *pankos [=] skr.panka- sump slam, der en udvidelse til *pan- sump sumpvand. Med
fuldform finder vi ordet som det gamle stednavn Fane <*panon- på Fanefjord ved Møn og med
afledning i got.fani [=] oln.fen < *panjo. Endvidere i landskabsnavnet - Pannonien -. Tydet væde
dukker op i ags.fûht fugtig <*pnktus.
*panon sump

teu.*fanan fanja sump
gal.[p]anam mose
oir.[p]an urin vand

pru.pannean mosesump
skr.panka- sump slam
got.*fanga <*panka- -) spa.fango sump

*meus- mose

dan.mose < teu.*musan, ags.mos <*musaz mose, med fuldtrin i oln.myrr <*meuzî myr højmose ◊
*meu- væde. Moseplanten, dan.mos n, oht.mios n. <teu.*meusa- skal opfattes som vandurt; jf.
sve.nata fuglegræs ◊ *nod- fugt. Antagelig sigter navnet mod vores danske højmoser.
oln.myrr mose <*meuzî
oln.mosi mose <**musan
lit.musai skimmel
osl.mûchu mos <*musos

oht.mios mos <*meusos
lat.muscus mos
jys.musk skimmel
nor.musk fugt støvregn

De fleste danskere kender fed´et, en lav fugtig strandeng, oln.fit lavt landstrøg ved havet <*pidjos. Naturtypen
står i aflydsforhold til oln.feitr fed <*poidos. Som den sidste sump-type kan vi pege på den meget nært
beslægtede term i græsk, græ.pîsos lav fugtig eng <*pîdsos.
Arierne opviser ikke et egentlig ord for dal, kun fra persisk kender vi et gammelt udtryk, avs.jafnavo raônâm
her dalene til floderne <*guebhno- rounôm. Sidste led er gntv. til et *rounâ flod kendt fra nor: flodnavne som
raunâ. Første led hører til *guebh- synke dykke i oln.kvafna synke i dybet <*guobhno, nor.kveva synke dykke,
oln.kvaf n. neddykken, græ.baphê neddyppen. Med de analoge formler avs.jafra [=] tok.kupar dyb[t]
<*guebhro- og uden [r+] som navneord i sve.kvav dyb <*guobh-, antager verbet det samme tydspektrum som
*dheub- dybe synke, se dan.døbe -sænke i vand- <*dhoubéj-, lit.dauba slugt <*dhoubâ. Desuden har svensk en
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[r+] form i sve.kvaver kildesump <*guobhros, der må opfattes som en substantivering af avs.jafra dyb [=]
tok.kupar dyb[t] <*guobhros.
Med tanke på menneskets kobling til begrebet med opfattelsen af mennesket som det jordiske væsen, sikkert
også en term fra jægertiden. Som forventeligt rykker særsprogenes ordforråd på mange områder tættere
sammen, efterhånden som tidsperspektivet bliver dybere. Det gælder især de levende væsenere anatomi.
*dhegjjhôm jord > *dhgj jhem
Et meget gammelt ord for jord
med tilknytning til mennesket
forstået som det jordiske væsen
udtrykker sig gennem den nedbrudte term

*dhegjjhem, *dhegjjhôm jord
hit.tekan jord
tok.tkam jord

græ.khthôn jord <*[dhe]gjjhôm
lat.humî på jorden
oir.dû
alb.dhe jord
oln.gyma jord [poetisk brug]
teu.*guman mand menneske i brud-gom
oln.gymir far til ger∂ jætte
lat.homo < o.lat.hemo menneske
lit.žmou, pru.smoy mand

skr.ksam, avs.zam jord
lit.žeme, osl.zemlja jord
Overlevering af naturtyper

NAVN

A B S G L K T BETYD

erâ

x

x jord

erw-

x x jord

NAVN
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x

x drag
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x
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x x
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x x x x x x x jord
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x
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londhos
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x x
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+ +
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x x x
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x
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strond

NAVN
dongh-
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j

deik -
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x

x x egn
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x
x
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x x strand
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x
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x

ankos
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x

x x x kærstrøg

morgjo
ankro

x
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Summer vi op, får vi øje på den rige teutonske overlevering, men det mest overraskende er,, at vi
har så stort et tab af naturtermer i græsk og delvis i latin. Det er vanskeligt ikke at se dette tab som
prisen for vandringer til helt fremmede geografiske regioner i Europa. Det drejer sig om:
*mari hav, *pertus fjord, *pan sump, *wolmos *wlmis bølge, *rîtis flod, *akuâ vand *polâ *poltes
slette, *londes land, *dholos dal, *telom grund flade, *bhergjhes højdedrag, *montos ås, *koukos
høj, *morgjâ rand grænse, *widhu skov, *loukos lysning. I de følgende kapitler dukker lignende
huller op i fauna og flora-tæppet.
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Om mangler i indoeuropæernes fauniske fortegnelse
Om storken: *storgos

Tilsyneladende har storkens navn: teu.*sturkaz <*strgos ingen rejsekammerater blandt de øvrige særsprog. I
den henseende er et fælles navn så fraværende, at man kunne tro fuglen ikke havde været kendt blandt
indoeuropæerne. Egentlig betyder navnet den stive ◊ *sterg - i sve.stærkja dræbe <*storgéj- egentlig gøre stiv,
ligesom i verbet teu.*sturknan størkne stivne <*strgno- ◊ *sterg- stivne blive hård stærk. Adjektivet -stærkhører til samme rod.
I græsk finder vi et lignende ord: græ.[s]torgos <*storgos grib svane. Denne veksel mellem [st: t, sp: p, sk: k],
der blev belyst i kapitel 13, afspejler sandsynligvis barndommens besvær med det vanskelige konsonantsammenstød. Indoeuropæernes ukendskab til gribbe lader os formode at navnet er overført fra et ældre tyd, der
også har foranlediget navnet på svanen, men hvilken fugl. Ved siden af tydene grib og svane stiller sig fuglen
græ.ugri-phoitos, så meget som sump-vanker, men uden nærmere klassifikation. Nu er vi så heldigt stillet at
storken i en tysk dialekt tillige kaldes for **uda-faren, et udtryk, der lægger sig tæt op ad den græske
sidebetydning: sumpvanker. Lidt frimodigt kan vi derfor sammenholde den s-løse form græ.[s]torgos med den
aflydende form, teu.*sturkaz stork <*strgos. Det er i denne sammenhæng oplysende, at storkens nordiske
arkæologiske stenaldermarkering, er yderst spagfærdig, for ikke at sige næsten fraværende. Det baltiske
storkenavn, lit.gandras stork synes at være samme term som hol.gander, ags.ganra vildgås ◊ nor.gana strække
hals, græ.khain- gabe <*gjhanio- og viderte til oln.gan n. gaben skrig kløft <*gjhanos [=] græ.khanos n. gaben
kløft mund. Hertil grågåsens navn *gjhans.
Vender vi os mod dyrelivet, møder der os, trods faunaens ensartede præg over store dele af Eurasien, dog visse
forskelle mellem øst og vest. Endskønt klimaændringer må mane til forsigtighed, når vi ud fra nutidens fauna vil
slutte os til oldtidens, skal vi nok mere end 6000 år tilbage, før fordelingen mellem skov- og steppezoner
forrykkes væsentligt og dermed de særegne skift fra Europas skovvildt til steppens indvånere. Uanset om de
iup: stammer var de sydrussiske steppers autoktone mennesker siden istiden, eller om de var indvandret fra
højasien, måtte vi forvente at finde sletternes fauna rimeligt indskrevet i ordforrådet. På visse punkter stemmer
ordbogen dårligt overens med steppernes og tajgaens faunalister, så nogle tydelige anknytninger til de asiatiske
bopladser bidrager steppelivet ikke med.
Steppeantilopen, saiga, bærer et tyrkisk navn, turk.saiga -) rus:, skønt slaverne i det forudsatte sletteliv må have
boet tæt ved dyrets færden i over 3 årtusinder. Det samme gælder det asiatiske vildæsel kulanen ◊ turk.kula
grågul. Endnu i det 12. århundrede var dyret almindeligt i trakterne omkring Kiev og ved sortehavskysten var
kulanen talrig gennem store dele af den skytiske periode [700 bc 100 bc]. Fra skyternes træskulpturer kan vi
slutte, at de må have kendt då-dyret fra de samme kyststrøg og det vestlige Kaspis, men noget navn er ikke
overleveret.
Saiga antilope

Kulan vildæsel

Kigger vi længere mod øst møder vi vildhesten tarpan, der uddøde fra stepperne i midten af forrige århundrede;
om vi her får øje på *ekjwos hest er usandsynligt, for tripoljekulturen [4000 be  2200 bc], der antages at have
taget de indledende skridt i hesteholdet, måtte i så fald have inspireret indoeuropæerne, men det synes ikke at
være tilfældet; hesteopdrættet dukker først op hos vores folk  2000 bc.
Bemærkelsesværdigt er det ligeledes, at vildsvinet, som europæerne har kendt som *epuros, ikke optræder i den
ariske overlevering. Da dyret ikke kendes fra vestruslands skovløse områder og først optræder i egnene øst for
Aralsøen, som en forlængelse af den iranske bestand, kan fraværet hos arierne meget enkelt tolkes som et tab.
Dette stemmer fortræffeligt med at oldpersisk efter gensynet i Iran har genbrugt det almindelige indoeuropæiske
navn på svinet som avs.sû- vildsvin ◊ *sû- avle.
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Føjer vi hertil det udeblivende ekko fra steppens talrige gnavere, såvel som tavsheden omkring de utallige
fuglearter, der flokkes i de udstrakte sivbevoksninger, må vi nok længere mod nord, langs det russiske
skovbryn, hvis vi skal gøre os håb om at finde de stier, som indoeuropæerne kunne have fulgt på vej mod
aftenlandet. Her oppe følger en lang række af Europas større pattedyr løvskoven på vej; hjort, elg, bjørn, ulv,
los, odder, og bæver; alle navne der giver kraftigt genlyd fra både satem-og kentumsprog.
Af andre særtræk i faunaen kan nævnes bæverens udbredelse. Den har tydelig nordeurasisk optræden og kendes
stort set ikke fra sydeuropa, Lilleasien og egnene syd for Kaukasus. Afslørende for steppernes forhold i
forhistorisk tid er fraværet af egernet i de rige løvskove på Krim. Havde vestruslands løvskove engang nået de
nu skovløse kyster ved Sortehavet, ville egernets fravær næppe have været en kendsgerning dér og langs
nordhældet af Kaukasus. Skoven kan indoeuropæerne ikke have været fortrolige med fra sydrussiske bopladser
Selv det russiske skovområde, der overfladisk set ser lovende ud, taber pusten når man går i dybden med
undersøgelserne. Flyveegernet svæver rundt i tajgaens birke og nåleskove, men hverken dets karakteristiske
natteskrig eller sølvgrå pels har lagt navn til springeren. En lang række plante- og dyrenavne kan anmærkes
enten for deres manglende optræden i geografien, skønt de er opført i naturordbogen, eller for deres udeblevne
ekko i flora- og faunalisten, skønt de ingenlunde har været sjældenheder i geografien. Vi mangler en sproglig
refleks af den baktriske kamel, steppegnaver, vildæsel, sjakal, løve, leopard, steppeantilope, grib; tillige tiger og
elefant, når vi bevæger os ind i agerbrugets hjemstavn, det østlige Anatolien. Endog mellem- og centraleuropa
må melde hus forbi, når man spørger til korrespondance mellem natur og navn. Fx kunne C Renfew godt bruge
et ekko af sjakalens tilstedeværelse; den er blevet nedlagt så langt nordpå som i Ungarn og har igennem nyere
tid været almindelig i Bulgarien og Rumænien. Løven kendte Herodot fra det nordlige Grækenland, hvorfra den
er forsvundet i løbet af århundrederne omkring vor tidsregnings begyndelse. Et aftryk af dyrenes konge i det
indoeuropæiske skjold ville det anatolske prospekt være godt tjent med. En sjakal fra Balkan, en panter fra
Balkan, et dådyr fra Kaukasus, et vildæsel fra stepperne, en grib fra Sortehavet, et flyveegern fra tajgaen etc.
indlejret i den indoeuropæiske naturkalender og nord-europa ville være streget af det iup: hjemstavnskort.
Indoeuropæernes fauna
Om svanen.

Svane er i dag en samlebetegnelse, der rummer både knopsvane og sangsvane.
*albhid- *albhud- knopsvane [gammel konsonantstamme], overleveret i
oln.ölpt, oln.elpt, oht.albiz < teu.*albut-, albit- ◊ *albhos hvid og i oldslavisk:
pol.labedi svane <**olbedi <*albhid- ◊ *albhos hvid. [slavisk: *a > o]
*swonos sangsvane i teu.*swanaz svane, oln.svanr sangsvane ◊ *swen- tone lyde i
skr.svanati- tone lyde og ags.swana-, lat.sonus tone lyd <*swonos.
Hertil aflyd i ags.swinn <*swenos musik sang. [i <*e foran dækket nasal]
Endvidere aflyden *swôn- i teutonske kvindenavne.
Rimeligt nok er det kun teutonsk, der skelner mellem de to højnordiske arter. Allerede i den før-neolitiske
stenalder for 7000 år siden, øvede svanen indflydelse på gravlægningen.
De indbyrdes afvigende og semantisk set uklare navne i baltisk, græsk og latin kan ikke pejle en oprindelig
overlevering. Dette semantiske udfald stemmer godt med at både oldirsk og sanskrit helt og delvist har klædt
svanen på med gåsens sprogdragt. skr.hamsa- gås svane.
Om oln.∂röstr drossel

Nedenstående listning giver os overleveringen af drosselnavnet: *trosdus
oln.∂röstr <*trozdus
lat.turdus <*trsdus
lit.strazdaz <*trosdos, [s < en retrograd assimilation af [z] ?]
let.strazds <*trosdos, se sve.trast drossel
pru.tresde
rus.drozd <*trosdos, [en retrograd assimilation af d]w
oir.truid
<*trosdigræ.strûthos lille fugl <**strûsthos <*[s]trsdos
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som en mulig forklaring ifølge J B Hofmann: Etymologisches wörterbuch des griechischen. Det græske ord
græ.strûthos er via lån til latin kommet til os som navn på strudsen.
Drosselfamiliens navn kan åbenbart føres tilbage til *trozdus, med eller uden svindtrin [r]. Nok den bredeste
overlevering af et indoeuropæisk fuglenavn, tæt fulgt af - and og gås
Teutonske former som tys.*gerste byg, dan.kvast ses ofte at være [d+] til en simplere rod med udlydende [*s].
Således tys.gerste <*giherzdâ ◊ *gihers- noget spidst pikket som i nor.gjørs sandart <*gihersus og i dan.kvast
løvdusk <*gwozdos ◊ nor.kvase plantebundt <*gwoson. Skikken, måden er tillige indoeuropæisk. Dette giver
os anledning til at lede efter en hjemlig term teu.*∂ras-, måske teu.*∂rês-. Kunne vi oven i købet finde en med
tydet blæse ville vi stærkt nærme os en semantisk forklaring.
Det lykkes faktisk, vi har oln.∂ræsa blæse ånde tungt, dan.træse ånde tungt med en pibende lyd etc <*três-,
med tyske og nordiske tilsvar. Idet vi bemærker at vi blæser på fløjte og taler om træblæsere, bliver afledningen
til *três- blæse puste ikke så langsøgt, selvom kun teutonsk kommer op med roden.

Naturligvis er det ikke alt navnestof, der kan røntgenfotograferes på den måde, men tilstrækkeligt til at
tvivle på at Sydeuropas store halvøer, Anatolien og det eurasiske sletteland bør indtegnes på kortet
over indoeuropæernes mulige våninger. Fx kunne C Renfew godt bruge et ekko af sjakalens
tilstedeværelse; den er blevet nedlagt så langt nordpå som i Ungarn og har igennem nyere tid været
almindelig i Bulgarien og Rumænien. Løven kendte Herodot fra det nordlige Grækenland, hvorfra den
er forsvundet i løbet af århundrederne omkring vor tidsregnings begyndelse. Et aftryk af dyrenes
konge i det indoeuropæiske skjold ville det anatolske eller det sydøsteuropæiske prospekt være godt
tjent med.
Udelukkelsen af disse arter fører os ind i det vide skovland, der strækker sig fra Vesteuropa til
bjergkæden Ural, hvor den russiske løvskov svinder ind til en bladformet kile klemt mellem steppen i
syd og taigaen mod nord. Det er da også i de områder vi løber ind i dyrevekslerne for de store pattedyr:
elg, ulv, bjørn, los, hermelin, hest, hjort, hare, vildsvin, odder, bæver etc, alle arter med virkelig god
overensstemmelse i navnelaget.
Til jævnføring tjener jagtfundene fra ertebølledyngens fauna: elg urokse bjørn los ulv ræv sæl
bæver odder

Som det fremgår af listen kapitel 2 er de fleste af navnene lemmaord, det vil sige at de indeholder
enten det ene [gi gih ki] eller det andet [gu guh ku ] af de fonemer der borger for sat / ket splittet.
Da navnene desuden optræder i begge grupper, må de nødvendigvis være indført i ordbogen inden
kridtcirkelen blev brudt, det vil sige på et tidspunkt da alle de indoeuropæiske dialekter kunne og måtte
håndtere [*gu *gi -- *ku *ki etc].
Naturligvis kunne navnene være udtryk for en fælles ombrydning af en ældre og fremmed fauna men
det synspunkt har ikke etymologien med sig. Fx kan hermelinen *kiormon tydes som rimdyret, et navn
der giver god mening i det nordlige Eurasien, hvor pelsen toner hvid i vintermånederne. Se lit.šarma
rim <*kjormo-.
Anderledes med bæveren, *bhebhrus. På grund af navne-fraværet i græsk, oldirsk og et andet tyd i
sanskrit, netop de udgrænsede områder hvor bæveren ikke har fundet sig hjemme, bliver *bhebhrus en
ariadnetråd til de indoeuropæiske bopladser; et mere eklatant udtryk for indoeuropæernes kendskab til
skovhuggeren kan næppe ønskes. Stort set det samme kan siges om odderen; i græsk og sanskrit er
navnet bevaret, men tydet forskudt mod en art vanddyr. På irsk er odderen fældet ind med navnet
dobru-chu, så meget som vandhund.
Intet andet særsprog måler sig med teutonsk, når det gælder en sikker, omfattende og uforstyrret
dækning af den deri nedlagte flora og fauna. Alene bestandigheden her holdt op mod en hyppig vaklen
i de andre særsprog taler for styrken i det gammel-danske scenarie. [Se skr.hamsa- gås svane
flamingo <*gihans gås, oir.gêiss svane <*gihans gås].
Lignende positive og negative match gælder for en række fugle, gnavere, krybdyr og fisk. Selv fra
Nordens salte vande, hvor tænkte immigranters ukendskab skulle have fastholdt den hjemmefødte
brug, nævnes væsnerne med endog meget gamle indoeuropæiske rødder. Fx har vi oln.leiftr

150

Kapitel 21

Indoeuropæisk faunahåndbog

spækhugger <*loiptos afledt til oln.leiftr blink flamme og lit.liepsna flamme <*loipsnâ, semantisk
bundet til den hvide lueformede blis ved øjet, der er meget synlig når hvalen dukker frem i
havoverfladen. Endog en aflydsform i o.dan.lyft lille hval <*leiptos dukker frem af det sproglige brus.
Jægerstammerne har naturligt nok haft et særligt behov for at kunne identificere både deres byttedyr og
de farlige væsner i deres omverden. Hvor lat.aurora borealis nordlys røbede ukendskab og
konstruktion, møder vi i *leiptos spækhugger ren oplevelse og praktisk identifikation.
Relativt få navne på fugle og fisk markerer sig som fuldtonende indoeuropæiske navne som tilfældet er
med ørn, gås, and, spurv, drossel, laks, etc.; en noget større pulje vækker kun resonans i to eller tre
sprog. Det karakteristiske for det teutonske materiale er imidlertid, at det afspejler semantisk match.
Planter, dyr, fugle og fisk er tildelt navne, der smyger sig om væsenets farve, skrig, form, lugt, adfærd
etc. Desuden følges de ofte til vands, til lands og i luften af bilaterale overleveringer i andre særsprog.
Ser vi på hejren, så viser sammenligninger med andre teutonske sprog, at den oprindelige teutonske
form har været: teu.*hraihran, hvor det første [r] er blevet dissimileret. Denne form peger tilbage på en
indoeuropæisk form, *kroikron hejre, der passer smukt med den lyd [kræik], som ornitologer tillægger
fuglen.
Slaverne har et gammelt noaord for bjørnen, fælles med arierne, *medhu-edos honningæder; måske
gælder noget lignende for skr.bhalla- bjørn <*bholmos, kun med en aflydende forskel til oln.bolmr
bjørn <*bhlmos ?
*rkjsos bjørn ◊ *rekjs *rokjs

Bjørnens navn *rkjsos kan sammenstilles med skr.raksas skade fortræd, ligesom rævens *roupos ?
lægger sig op ad *reup- rive, jf. ags.réaf n. rov bytte <*roupes.
dan.rân tyveri plyndring < teu.*rahnes -) fnsk.rahna sår ◊ *rekj-, kunne høre hjemme her.
*rkjsos bjørn
skr.raksa- fortræd <*rakjsoskr.rksas bjørn [skr: ks <*kjs]
græ.arktos bjørn
gal.artos bjørn
kym.arth bjørn
lat.ursus bjørn
alb.ari bjørn

*wlkuos ulv

Ulvens navn er semantisk ikke klart, men med hensyn til betydning stilles det tvangfrit til
teu.swelhwan ? sluge <*swelku-? Utænkeligt er det ikke at der i teu.swelhan svælge <*swelk- sluge
foreligger et tab af labial [*ku > k], forårsaget af det indgående [w]. I så fald optræder *wlkuos ulv
som en s-løs form ◊ *swelku- sluge. Uden at vægte et etymologisk slægtskab passer de teutonske
afledninger, oln.sylgr <*swlkis slurk grovæder, sve.svulg <*swlkós m. hals svælg, sve.svalg svælg
ret godt. Det ville næppe være helt forkert at opfatte ulven som slugeren, som en s-løsform til
*swlkuos.
*wlkuos ulv
osl.vlukü ulv
tok.walkwe ulv
skr.vlka- ulv
lit.vìlkas ulv [lit: *l > il]
got.wulfs ulv <*wlkuos

græ.lykos ulv < lukuos <*wlkuos
sab.*lupos ulv <**lukuos <*wlkuos
lat.lupus ulv (- sab:
skr.vlkî hunulv <*wlkuî
oln.ylgr hunulv <*wlkuî
lit.vìlke hunulv <*wlkuî
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*lukjos los nomt. *lukjnos gent.

Parallel-rod *leukj- til *leuk- lys

j

Lossens navn *luk is er forsvundet under den itl: )( kel: fællestid; at disse folk ikke skulle have kendt
det langbenede kattedyr er ikke troligt og lader sig næppe opretholde på baggrund af det heteroklitiske
mønster, som de let afvigende former vidner om. Hos slaverne er navnet blevet påvirket af osl.rusii
blond < osl.*roudso- egentlig rødlig ◊ *roudh- rød. Dette er sket på trods af, at slavisk ligesom
skr.ruśant lys <*lukjant viser, at de har bevaret roden som adjektiv, rus.lysyj skallet, en parallel rod
*leukj- til *leuk lys. Jf. dan.bællet skallet ◊ *bhel- lys hvid .
*lukjes los, *lukjsos
oht.luhs <**luhses los
sve.lo los <**lukjos los
lit.lušis <*lukjis los
pru.luysis los

græ.*lynkos los ◊ *lukjnes
skr.ruśant lys ◊ *leukj- *lukjrus.ryssi los påvirket af
osl.rusii blond ◊ *roudh- rød
arm.lusanun los <*lukjn-

*ûrus *ûrî urokse:

Uroksen, bisonen og elgen, var allerede tidligt i oldtiden sprunget over de sydeuropæiske folks
mytetærskel, skønt mellem- og Østeuropa rummede disse dyr i trivelige bestande. Omkring Kristi
fødsel blev de teutonske navne samlet op af Cæsar og andre klassiske forfattere.
Uroksens navn teu.*ûrus giver kun ekko hos gallerne, kun svag genlyd, idet vi lige skimter det i psnv:
ûro-genus og ûro-nertus. Alligevel er der træk ved navnet som er ældgamle. Etymologien fører os til
*ewêr vand, jf. oln.ûr n. støvregn <*ûres. Det er da befugteren brugt om hannen, vi har for os, svarende
til *ukson okse sprøjteren, dannet med svindtrin *ugus ◊ *wogu- fugt i oln.vökva fugte, græ.ygros fugt
<*uguros.
Ælden styrkes ligeledes ved oln.yrr, uroksens bedre halvdel <*ûrî, med iup: hunkønsmærke som for
hunulvens vedkommende. Endnu et lag lægges på med parallellen oln.yxna: sve.yr vild utæmmet, der
angår henholdsvis oksens og uroksens brunst <*uksonjo-: ûrjo-.
oln.ûrr urokse <*ûrus
got.ûrus [runenavn for u]
gal: psnv. ûro-nertus
spor af et gal.ûrus urokse
oln.yrr f. <*ûrî [hunnen]

osl.zäbrü urokse <**gjhombhro
antagelig til oht.gambar kraftig
<*gjhombhro

jf. med oht.stior tyr ◊ oht.stiori stærk
og det teu: fknv: sû-gambri de stærke

Uroksen fra Vig

*kjerwis kronhjort:

lat.cervus hjort, nærmere til græ.kera[w]os behornet, ligesom pru.sìrwis rå -) fnsk.hirvi elg hjort
let.*sarwis -) lapp.cuarvi elg, kym.karv hjort. Endvidere kan vi slutte os til er thr.*serwos, idet
Hesiod´s ordliste opviser et thr.sergoi <*serwoi, som synonymt med græ.elaphoi hjorte .
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I de tre former: græ.kranos kvæg, let.sìrnas rå, osl.srina rå <*kjrno- foreligger en overføring fra del til
helhed, fra horn til behornet dyr. Den særdeles tætte opslutning om navnet *kerwos antyder nærmest
en navnedåb i før-neolitisk tid.
oln.hjörtr hjort <*kjerudos
*kjerwos hjort
lat.cervus hjort <*kjerwos
kym.karw hjort <kjrwos

pru.sìrwis hjort <*kjrwis
let.*sarwis -) lapp.cuarvi elg
thr.*serwos hjort [Hesiod]
let.sìrnas rå <*kjrnos

Den anden hjorteart, rådyret, har ikke megen plads i ordbogen, men de teutonske former teu.ráihaz /
rignî rå, <*róikos / *riknî ◊ *reig- *roig- plettet spættet, viser med køns-suffikserne [- os / - nî] at der
er iup: alder i opkaldene. Imidlertid er hverken råbukken eller magen spættede, så vi må have kalvenes
navne for os, de er nemlig brogede med hvide spætter i den brune pels.
græ.kemas ung hjort synes at give plads til et begrebet hornløs, der også indgår i dan.hind
kronhjortens mage <*teu.hin∂ô <*kjemtâ. De litaviske former følger samme måde, mode, med
lit.šmulas hornløs, lit.šmulê ko uden horn <*šemulo-. Hertil skr.śama- hornløs, oht.humlet hornløs ◊
*kjem- uden horn i græ.kemas ung hjort. Vores egen mytiske ko skal også placeres her. oln.audhumla den lykke bringende. Antagelig er der undervejs mistet en foranstående negation til, n-kjemos
uden horn, idet roden *kjem- selv har tydet dække over i fx oln.hamr ham <*kjomos, skr.śamî bælg.
*elkjís *ólkios *eleno- elg

Cæsar er den første der fortæller eftertiden, om mødet med eller i det mindste rygtet om elgen i de
hercyniske skove. Gamle tyske stednavne giver os Elchenwang og Elenwanga. lat.alcês ft. og
græ.alke er begge lån fra teutonsk og viser tilbage på teu.*álhês n. en vernersk vekselform til oln.elgr
< teu.*algís m. Denne form genfindes i rus.losi <*olkjis elg, med svindtrin i skr.rśa- antilopebuk
Normaltrin findes i oht.elh-, ags.eolh m. <*élkjos. Nært besægtet er lit.elenis elg, osl.jeleni hjort,
græ.ellos < græ.*elnos hjortekalv, arm.eln hjortekalv, kym.elain hjorteko,. Alle disse former
udflader sikkert et gammelt paradigme for elgens navn, knyttet til *el-, *ol- gulbrun i oht.elo gulbrun.
Kalvens navn har været elenbhos > *elembhos i sve.limb lam, elombhos i oln.lamb og*elmbhos i
græ.elaphos hjort. Græsk har vendt op og ned på kalv og voksen og hjorten har desuden indtaget
elgens plads. Jævnfør øverst det klassiske lån, græ.alke etc. Et yderligere vink om denne tolkning
hentes i gal: elembiu månedsnavn, kælvemåned ? skr.rśa- saiga <*lkjos er sandsynligvis en overførsel
af elgens navn, som den afspejler med den bløde plussede mule.
lat.alcês elge (- teu.*álhês <*olkjês
oln.elgr m. elg <*olkjis
rus.losi elg <*olkjis
skr.rśa- antilopebuk <*lkjos
oht. ags.eolh m. elg <*elkjos
oht: stnv: Elenwanga og Elchenwang

lit.elenis elg
græ.ellos hjortekalv <*elnos
oln.lamb n. lam <*elombhes
sve.limb lam <elembhos
græ.elaphos hjort <*elmbhos [a <*m]
gal.elembiu kælvemåned
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Mere elg har vi i mes.brendon hjort <*bhrendhon. Vi skal op i det svensk i for at finde et tilsvar. Det
sve.brinde *bhrendhon elg viser ved svindtrin i nor.brund rentyr, at ordet har ældgamle aner.
sve.brinde elg <*bhrendhon */dh
nor.brund rentyr <*bhrndhos
mes.brendon hjort <*bhrendhon
nor.bringe elg <*bhrenkon
oln.bringa bringe <*bhrenkâ

oln.brandr udskåren stolpe <*bhrontos
lat.frons front <*bhrontis
oir.braine skibsstavn. Se helleristning
alb.brine horn gevir <*bhrn-, *bhren-

I oln.brand-nôr båd med udskåret stævn far vi et glimt af skibene fra de nordiske helleristninger og et
vink om sammenhængen med alb.brine horn gevir <*bhrn- ◊ *bhren- stå rage frem, der ligger for i
dan.bratt stejl <*bhrondos. Endvidere nor.bringe elgtyr ◊ dan.bringe bryst-parti <**bhrenkon,
*kjeroinos ren:

Rensdyrets navn har samme etymologiske rod *kjer- horn, som vi ovenfor iagttog for hjortens
vedkommende. Renen holdt stand på den kimbriske halvø indtil 8000 - 7000 bc, da de første stenbuer
løftedes som en spinkel spang over det druknede mellemsvenske landskab. Formen ags.hrân,
oln.hreinn ren <*kroinos hører til *kjerei- *kjereu-, der kan jævnføres med mønsteret for spidsløn ◊
*kelei- *keleu spids. Den samme ældgamle veksel finder vi i oln.hrî∂r okse <*kjereit-, oln.hrei∂r okse
<*kjeroit- [jf oln.hjórtr <*kjerudos, oln.hrûtr vædder <*kjerûdos]. Vi skal senere se at det giver mere
mening at se ags.hrân ren som et arveord og ikke som et lån fra oldnordisk, oln.hreinn. Der er ingen
grund til at antage, at navnet ikke skulle gå tilbage til tiden før sat / ket, vi skal nok omkring 5
årtusinder tilbage for at finde denne opkaldsmodel i brug efterfulgt af senere sammentrækning. Da
imidlertid hverken oldhøjtysk eller oldsaksisk eller for sagens skyld andre særsprog har registreret
renen, er det rimeligt at se ags.hrân ren [=] oln.hreinn som en videreføring af svenske jægerstammers
brug og viden. Anglerne har ikke haft grunde til, at optage navnet på et dyr de ikke kunne forbinde
noget med. I et senere kapitel skal vi se hvad denne opfattelse indebærer.
*epuros vildsvin:

Ud over de østeuropæiske stepper kunne vildsvinet *epªros ikke slå følge med arierne, navnet er glemt.
Hos grækerne er navnet også gået tabt, men ikke fordi det fortræffelige jagtdyr manglede dem. Af nød
har de overført *kapros buk på vildsvineornen, modsat thrakerne der opkaldte gedebukken med
vildsvinets gamle navn. De italiske stammer har med itl.*apros ladet navnet påvirke af lat.caper buk. I
en fælles bal: )( sla: tid må ordet have fået w-forslag, fremkaldt af læbe-lyden [p]. Vildsvinet menes
ikke at have levet i Norge, så oln.jöfurr fyrste < teu.*eburaz peger på dyrets gamle adelsmærke,
hvilket stemmer med gamle personnavne og hjelmprydelser.
*epuros vildsvin
oht.eber vildsvin <*epuros
oln.jöfurr høvding <*epuros
lat.aper <*eper- vildsvin [a < caper]

græ.kapros buk  vildsvin
thr.ebros vildsvin  buk
osl.veprii vildsvin med w-forslag
let.vepris vildsvin

*udros odder

Odderens navn *udros [vanddyret] trækker på svindtrinet *udor <*udor til *wedor vand, lat.lutra
odder er påvirket af lat.lutum dam. Bemærk i øvrigt de afvigende tyd i græ: skr: og gæl:
*udros *udris odder [vanddyret]
ags.oter odder <*udros
lit.udra odder
pru.udro odder
avs.udra odder [oldpersisk]

osl.vydra odder
lat.lutra odder ◊ lat.lutum dam
gæl.dubru-chu odder [vandhund]
skr.udra- vanddyr
græ.[h]ydros vandslange
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*bhebhrus bæver:

Bæverens navn undgår os kun i græ: og arm: netop i de områder [Grækenland og Lilleasien], hvor
dyret ikke har bygget bo i forhistorisk tid. Navnet *bhebhrus bæver er en substantivering af
skr.babhrus brun, der er en reduplikation af *bhero- brun den brune, opfattet på samme måde som
noaordet teu.*beran bjørn . Bjørnens navn, rkjsos er netop afløst af noaord hos balterne, slaverne og
teutonerne, de områder hvor dens farlige og skadevoldende væsen har været mest udtalt.
Muligvis har vi også at gøre med et noaord for bæverens vedkommende, der har kastet et ældre mere
udtryksfuldt navn over bord, et navn der indrammede dyrets virkelige kunst, fældning og tømring.
Teutonernes navn på grævlingen teu.*∂ahsus <*tokjsus kunne have været et ældre navn på *bhebhrus;
grævlingen bygger ganske vist også, men den arkitektur passer bedre på en hulegraver, end på
*tokjsus, skr.taksan tømrer ◊ *tekjs- hugge fælde.
Vi ville i så fald have to tømmermænd, *tokjsus og tokjson, parallelt med *ukusus og *ukuson okse
Man kan undre sig over anledningen til et noaord og antagrlig hente en forklaring i nytteværdien af
bæverens skind og det forhold, at bæveren trækker sig tilbage fra sine stokke-bopladser og graver sig
ind i flodbredden, hvis menneskets bopladser kommer for tæt på dens revirer.
*bhebhrus bæver ◊
skr.babhrus brun
skr.babhru- en rotteart
oln.bjórr <*bhebhru bæver
o.dan.biavor bæver
lat.fiber bæver

osl.bebrü bæver
lit.bebrus bebras bæver
avs.bawra bæver
nor.töks grævling <*tokjsus
ældre navn på bæveren ?
dan: stnv Bjæverskov

*kjormon hermelin:

Lækatten, egentlig højkat til got.hlaiws gravhøj [jf. oln.hreysivisla væsel ◊ oln.hreysi stendynge ], har i
norden miste sit iup: navn *kjormon. Selvom navnet kun kendes fra bal: og teu:, kan vi ikke opfatte
ordet som tilhørende en bal )( teu fællestid, idet den forudsatte form *kjermon må tilhøre tiden før sat /
ket, og derfor have indoeuropæisk hjemmel. Senere er navnet da også dukket op i en rætoromansk
form itl.*carmu væsel <*kjormo-. Bemærk aflyden [*e / *o] og dyrets nordlige bioniche.
Etymologien indfanges naturligt af dyrets årstidsbetingede pelsskift, fra brun til hvid om vinteren. Vi
kan her anføre lit.šarma rim, beslægtet med oln.hjarn is skorpet sne <*kjernes, rus.seren skorpet sne
arm.sarn is. Et urgammelt opkald som rimdyret, kan vanskeligt tænkes mere fortællende. Jævnført
med det teutonske navn på bjørnen som den brune, der nærmest forudsætter et ældre navn, er det
åbenbart at *kjermon kan henregnes til den gruppe af basisnavne, der rummede viden om dyrets
egenart.
*kjormon hermelin [rimdyret]
osa.harmo hermelin
itl.*carmu væsel <*kjormo*kjasâ *kjason hare:

lit.šarmuo hermelin  væsel,
◊ lit.šarma rim <*kjormon
oln.hjarn is skorpet sne <*kjernes

Haren blev også navngivet med en tone fra den iup: naturpalet. Gråtonen er bevaret i oht.hasan
gråbrun [=] lat.cânus < *kjasnos grå. Dog har latinerne givet afkald på navnet til fordel for lat.lepus
hare, der er af iberisk rod. Det stemmer godt med den ariske overlevering, at haren udstrækker sit
livsrum over stepperne til Kaukasus og Ural. Dens iup: navn *kjaso- genfindes også i kym.ceinach <
kym.*kasinako- hunhare <<*kjesnî. Harens danske navn viser at vi engang har udtalt et urn.*hazán,
modstillet oht.haso <*kjáson. Denne vernerske vekselform med tryk på sidste stavelse skylder vi vores
[r] ligesom i ags.hara hare <*kjasón.
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*kjaso- *kjasni- hare

oht.hasan gråbrun <**hasna <*kjasnos [=]
lat.cânus <*kjasnos gråhvid
urn.*hasán hare vernersk veksel til
oht.haso hare <teu.*hásan
oln.höss grå <*kjaswooln.hjasi hare <*kjeson ◊ *kjes-

skr.śaśa- hare [*s har tilpasset sig anlyden]
o.per.saha- hare <*kjasos [avs: s > h]
pru.sasins <**kjosnîs hunhare [pru: š > s]
kym.ceinach hare <<*kjesnî hunhare
j
(- skr.*k esnî, dog ukendt

Der er imidlertid to forhold, der gør tingene uklare; sneharen har været enerådende i Sverige helt frem til midten
af 1800-tallet. Vi skulle da forvente et navn, der skilte sig ud fra *kjaso- *kjasnî- den europæiske hare. som en
semantisk parallel til hermelinen ◊ *kjormon rim, så også sneharen kunne forstås som en art rimdyr. Den
europæiske, den gråbrune hare dukker først op i det *jyske [jættestuetid 3200 bc  ] og da havde sneharen
været uddød her i årtusinder. Det er tænkeligt, at skr.śaśa- hare trækker på et *kjesos hanhare ◊ kjes-, der først
efter vokalviftens sammenfoldning fik [a] i roden. skr.śaśa- ville i så fald falde i tråd med oln.hjasi snehare
<*kjeson. Et *svensk: opkald modsvarende *jysk: i kym.*kjasnî hunhare blot nu til roden *kjes-. Den svenske
form urn.*hézan i oln.hjasi snehare <*kjeson kunne være blevet fortrængt som navn ligesom sneharen faktisk
er blevet det i gennem de sidste hundrede år. Vi ville da have *svensk.kjesos snehare / *kjosnî hunhare gemt i
pru.sasins <*kj osnî. *kjes- lys hvid hører til got: )( skr: )( ags: i verbet *kjes- prise kaste glans over
*wisontos bison:

De bal: )( sla: former er endnu omdebatterede og etymologien er uforstået, pru.wis-sambrs urokse
synes at være et miks af sla.**gjhombhro- urokse og *wîs- lugt, der indgår i oht.wisant, wisunt <*wisonto bison . Dette navn dukker op i lat.bisontis omkring 50 ac, som et lån fra teu.*wisun∂s, wisan∂s.
Den sidste form forudsættes af got.*wisands der optræder i det spanske psnv: guisand. Formen
*wisontos den muskuslugtende er ikke nogen sikret form; udtrykker blot at ordet måtte have haft den
støbning i bronzealderen. Til samme rod som væselet ◊ *weis- *wis- stank.
*wislâ ilder væsel

Nært beslægtet er ilderen eller væslet. Det teu.*wisulôn ilder er en diminutiv til et teu.*wisô i
oht.ellint-wiso ilder og teu.*wisjô i oht.wissa væsel. Disse ord forbindes med lat.wissio stank og
navnet kan jævnføres med o.fra.voisin < lat.*vissionem ilder, egentlig stinkdyr. Samme navn kan
spores i boh.vlaska < osl.*vilasuka væsel. Det er nærliggende heri at se en metatese til **wisla
fremkaldt af tabuering. Har man prøvet at leve med stanken fra et ilderbo forstår man skrækken for
gentagelsen. Roden hører til *weis- gå i opløsning ? [arm.gês <**weiso ådsel ], der allerede i iup: tid
med skr.vêsati havde fået tydet flyde ud, hvortil en lang række afledninger: fugt, gift og i lat.vîrus
<*veisus, oln.veira råd <*woisôn. Alt til samme rod som visenten, den europæiske bison.
teu.*wisulô væsel, oht.wiso væsel
oln.visla væsel

boh.vlaska væsel <**vilasuka <*wislo
teu.*wisjâ væsel ilder

*erebhos jærv

oln.jerfr jærv <*erebhos. Jærven er et rovdyr af mårfamilien, med kraftig mørkebrun pels og stor
busket hale. Den kunne i begyndelsen af 1900-tallet påtræffes i Balticum og strejfede nu og da om i det
sydlige Norge. Antagelig har den været kendt blandt nordlige stammer, allerede inden der kom brud på
kridtcirklen, hvad etymologien også kunne tyde på; *erebhos brun
*mûs *meus mûs:

Skal vi fortsætte rækken ødelægger, sluger, røver må det blive med tyven, et navn der tilkom
markmusen *mûs. Et verbum *meus- stjæle finder vi i skr.môsati stjæle og i sve.musla rapse.,
Endvidere i frankisk, frk.chreo-môsido ligrøveri <*mousetâ [lex salica]. Ordet har i iup: tid i øvrigt
været forbundet med begrebet muskel og menneskets kønsformer. oht.mûs [=] græ.mys
overarmsmuskel . *mûs mus [kons, st.] i skr: græ: lat: osl: og teu:

156

Kapitel 21

Indoeuropæisk faunahåndbog

*ekjwos hest

*ekjwos hest
skr.aśva- hest
lat.equus hest
græ.ippos og ikkos hest
gal.epo- hest
urn.ehwaR hest
osa.ehu hest
tok.yakwe hest
oln.foli ung hest <fulon <*pôulon
græ.pôlos <*pôulos
alb.pelë hoppe <*poulâ
*markos / markî i teu: og kel:

Som tidligere berørt var hesten kun svagt knyttet til de iup:
bopladser. Opfatter vi hesten som vild, senere med tilknytning
til en offerkult, rammer vi dels forudsætningen for den bredt
overleverede hestedyrkelse, dels det helt spagfærdige
navnestof, der lejrer sig om *ekjwos hest. Ord for hingst,
hoppe, vallak og føl er sene dannelser, uden hvilke vi næppe
kan tale om husdyr og opdræt.
Hestens tæmning i sydrusland 4000 bc. volder et problem for
iup: med henblik på deres østfra kommende indvandring, idet
man vanskeligt kan forestille sig indoeuropæerne upåvirkede af
denne tidlige ukrainske kultur.
At hesten var vild fremgår dels af grubekeramikernes
skeletaffald fra Kains bakke, 2800 bc, men med sit navn
indskrevet i iup: personnavne borges der også for dens vilde
tilstand. Ingen husdyr har fået den pris tilkendt.
Kelterne har et gammelt hestenavn fælles med teutonerne. Med
den teutonske overholdelse af han / hun køns-suffikset, kan
opkaldet gå tilbage til vores første møde med vildhesten.
*markos > oir.marc og kym.march hingst
*markos > teu.marhos hingst i ags.mearh hingst, oln.marr
Endvidere: markî hoppe <*markî i dan.mær og i oln.merr

Går vi til luftrummets betvingere finder vi, at heller ikke fuglene levede ubemærket. De fandt sig godt
til rette i de gammeldanske landskaber såvel som i den indoeuropæiske: ordbog. Fugl: *puklós ◊
*peuk- puste blæse i lit.pauksztis fugl, lit.pûkas dun fjer. Vi har en parallel-rod i oln.fjúka fyge blæse
<*peug- med tilsvar i let.pûga vindstød. I græ.ornos fugl har vi en afsmitning fra *or- ørn. Et andet
appellativ folder vingerne ud i latin og sanskrit, lat.avis fugl flyver med skr.vi- fugl. Skimmer man
termerne for æg, kan man godt få det indtryk, at ægget er semantisk primært, men det er vist ægget der
er afledt til fuglen. lat.avis <*auei-. Hertil lat.ôv[i]om æg, græ.ô[w]ion æg <*ôwiom, osl.ajice æg,
teu.*ajjom æg med mere fonologisk afkortede former i kymisk og armensk.
NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

awis ôwion

x

x fugl æg

oro- ornus

x

x fugl

krougos

x x

x x x x gås

kroikron

puk- poukj

g hans

x x

A B S G L K T BETYD
x x +
+

êtî

x x x x
x

trosdos
wortikâ

x x
x

x

x solsort

x and

[s]pink

x

x x bogfinke

x edderfugl

swolkwon

+

x svale

proknâ

x

+ svale

x x x drossel
x

x skarv
+ x hejre

amesulâ
anªtis

x ørn fugl

vagtel

[s]piko

x x

x

x spætte
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*gjhans gås konsonantisk stamme.

Som svanerne er gæssene stort set højnordiske fugle; egentlig kun grågåsen søger dybt nedover Europa
i vinterperioden. Det må være denne art, som iup: har nævnet med *gjhans. lat.anser gås < lat.*hanser
påvirket af lat.anas and.
NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

teturos

x x x x

sperg

x x tjur

A B S G L K T BETYD
x

x

x spurv

kraukî

x tjurhøne

sporwos

rson

x urfugl

gerô no

x x x x x x trane

rsnî

x urfuglehun

erbon

x

x knopsvane

kor-

x x

x ravn

x sangsvane

psâra

x x

x stær

x stork

[s]terno

albhut
j

x

*g hans gås konsonantisk stamme.

swonon

[s]torgos

x

*gjhans f. gås [kons, stamme]
lat.[h]anser gås <*gjhans
oht.gans f. gås <*gjhans
græ.khên gås <*gjhans
oir.geiss svane <**gansi
skr.hamsa gås svane <**gjhans-

x

x x stær
x jærpe

x

x terne

lit.žäsis gås <*gjhanspru.sansy gås <*gjhansteu.*ganta sædgas
ags.gandra gase -) lit.gandras stork
nor.gana strække hals - <*gjanoln.gan [=] græ.khanos åbning slugt

At [s] ikke ældst hører til roden, fremgår af at Plinius kendte en gåseart i germanien, teu.*ganotsædgås ? som vi genfinder som lån i o.fra.gante vildgås og udover ags.ganot hungås, tillige ags.ganragase. Etymologi: *gjhan- gabe i oln.gana, oln.gan n. [=] græ.khanos gaben. Bemærk de omtydede
navne i keltisk og sanskrit.
Andens forekomst i den iup: fauna er tilstrækkeligt bevidnet, men dens etymologi er ukendt. Aflyden i
suffikser *anet, *anat, *anit borger for navnets antagelige alder. De østlige folk har mistet navnet, som
tilfældet er for kelternes vedkommendeEn helt anden and har arierne bevaret i skr.âtî vandfugl, der er helt identisk med oln.ædr f. <*êtî
edderfugl. Knyttet til roden * êt- lufte og i så fald opfattet so dunfuglen
Sammenstillingen rummer spændende perspektiver, idet tydet edderfugl, på grund af de værdsatte dun,
sandsynligvis ikke har vekslet i den tid iup: tunge har været udbredt over Norden. Da fuglen er
højnordisk og navnet tidligt er svundet i de andre teutonske sprog, må *êtî edderfugl antagelig
indsluses i den iup: fuglefauna.
*anet *anat *anit and:

oln.önd and <*anutis
oht.anata and
oht.ente and <*anit-

lat.anas <*anitis and
lit.antis and
pru.antis and

oln.æ∂r edderfugl <*êtî

skr.âtî en vandfugl <*êtî

*wortikå vagtel:

Den lille hønsefugl vagtlen, med vinterophold i middelhavsområdet bar navnet *wortok- ◊ *wertvende dreje. Fuglen, der har fælles term i græsk og sankrit, er en udpræget trækfugl med nordligste
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udbredelse gennem Danmark og Sydsverige. Venderen som navnet kan fortolkes som, stemmer da
smukt med vagtlens årsrytme. skr.vartikâ vagtel græ.[w]ortyx vagtel ◊ *wert- vende. Dette verbum
har bredt i de teutonske dialekter forskudt sig mod tydet blive. Se tys.werden blive <*wert*ori ørn:

Ørnens navn er antagelig knyttet til en basal iup: rod *er- *or - hæve sig, stige [jf. oln.ar n <*ores
solstøv] De forskellige former antyder en heteroklitisk bøjning, der må have været levende endnu i sen
iup: tid. De afvigende græ: og arm: tyd, skal ses mod de gammeleuropæiske grænser som disse folk
overskred.
*er-, *or- hæve sig stige
oln.ar n. solstøv <*ores
*ori *orel *ornes ørn
oln.örn ørn < **arnuoln.ari ørn <*oran

lit.arelis ørn
osl.orila ørn
hit.haras ørn
græ.ornis fugl
arm.oror måge

*swolkwon / *swolkuon svale:

Et andet talende eksempel er grækernes ombytning af de gamle navne på svalen og isfuglen.
◊ *swolkuon ◊ *swelku- sluge og *perkj- *prokj- broget

*swolkwon svale
græ.alkuon isfugl <*swlkwon
oht.swalawa svale <*swolhwan
◊ *swelku- sluge svælge

*proknâ isfugl ◊ *perkj- *prokj- broget
græ.proknê svale <*prokjnâ
oln.fránn funklende <*prokjnos
sideformer til *perkjnos broget

Svalen i oht: klædebon oht.swalawa < teu.*swalhwon svælge sluge. Enten har vi at
gøre med et w-suff som i ekjwos hest, eller det intransitive verbum har haft formen swelku- sluge svælge. Se
oln.svelgr <*swolkis hvirvel slughals, oln.sylgr slurk <*slkis. Termen har et ekko i græ.[sw]alkuon
<**swlkuon, men her er betydningen isfugl og ikke svale. Som vi kan se tyder alt på at grækerne har vekslet på
isfuglens og svalens navne. Iagttagelsen af at svalerne kun tager insekter i flugt, har jægerne sikkert haft blik for
og med velberådet hu indrammet denne adfærd i *swolkwon slughals. Omvendt træffer svalens græske navn,
isfuglens forbilledligt. Se ovenfor under ulvens navn, *wlkuos, antagelig en s-løs form til *swolkuos.
*proknâ isfugl

Græsk har et andet ord for svalen, nemlig græ.proknâ, der nærmest må opfattes som en substantivering af
oln.fránn funklende <*prokjnos. Semantikken er et perfekt match på isfuglens udseende. Denne tolkning af
navnene forbinder isfuglen med dens funklende farvespil og svalerne med det forhold at insektfangsten
udelukkende er en jagt i flugten.
En rimelig forklaring på forvekslingen kunne være de for isfuglen og digesvalen særegne vandrette indborede
rederhuler i skråninger og lave brinker.
Vi har et lignende navnebytte med græ.kraugos spætte, der for den semantiske ordens skyld burde ses i
sammenhæng med oln.hraukr ålekrage skarv ◊ got.hruks skrig, græ.kraugê skrig. Nogen skrigende flok udgør
spættefamilien ikke. Der er desuden reserveret plads til spætten i *[s]piko- spætte ◊ *spiko- spids
Dette navn genfindes i oln.hraukr skarv ålekrage <*kraugos. Måske er det sortspætten, der har vekslet navn
med ålekragen. Der er på afstand en vis lighed i figur og stilling. Det teutonske navn i oht.speh- spætte
<*[s]pikos er antagelig et opkald forstået som fuglen med det spidse næb ◊ *spik træsøm spids. Dette søm
optræder endvidere i de s-løse former, lat.picus spætte, skr.pikas indisk gøg. Derfor græ.kraugos: skarv 
spætte. dan.spætte <*[s]piktos ◊ *spiko- spids søm.
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*[s]piko- spætte:

*oht.speh- spætte <*spika- [a-omlyd]
lat.pîkus spætte ◊ *[s]piko- spids
pru.[s]pikle spættefugle
ags.fîna spætte <**fihnon <*piknon

skr.piká- indisk gøg ◊ [s]peik- i
lat.spica aks, med parallel-rod *[s]peigi sve.spîk spids søm og aflyd i
sve.spaik- spids, dertil lit.speiglo- stikkel

Selvom særsprogene ikke dukker frem over den samme tidshorisont, tillader enkelheden os, ikke blot
at opfatte bortfald på den enkleste måde [tab af bæver, hermelin, hare, ræv i græsk etc], også de
enkeltstående skift i tyd [græ: odder  vanddyr, stork  grib, ørn  fugl, skr: elg  antilope, gås 
svane] bliver forståelige som geografiske tilpasninger. Som tydskifter afspejler sig i andre omgivelser,
gør manglerne det. Grib er et lån fra lat.grypos, videre fra græ.gryphos sagnfugl, som i sin tur hidrører
fra semitisk: hebr.kerub. Den separate tøven antyder lige så lidt som afsmitningen i fx lat.anser gås fra
lat.anas and, lat.aper vildsvin fra lat.caper buk, lat.lutra odder fra lat.lutum dam, at de europæiske
sprog er groet af en gammel jordbund, der for længst i et vist omfang har omkastet navne og
betydninger. Overalt ser vi enkelt-sproglige afvigelser styret af vandringer og misforståelser.
Angående den danske fauna anno 2800 bc er det for faunaens omfang værd at bemærke antallet af
pattedyr-arter fra en udgravning ved Kainsbakke på Djursland. Her blev omkring 1980 udgravet en
affaldsgrube med følgende fossiler fra datidens vilde fauna: vildhest, kronhjort, rå, urokse, vildsvin,
bjørn, sæl, ræv, bæver, grævling + husdyrene [tamokse, får, hund]
En og anden har nok undret sig over at ræven ikke er dukket op i vores dyrekreds. Grunden er ganske
enkel, vi savner et fælles ord for hønsedræberen med den buskede hale. Der ligger dog en spinkel
dyreveksel forude. Jævnfører vi opkald på mus, bjørn og ulv kunne vi forvente et navn som dræberen,
røveren og sigte på en afledning til fx *reup- rive plyndre og det er da også der stien ender. Navnet er
blevet skubbet i baggrunden af noaord, som fx oln.fôa <*pukâ busket hår og oln.refr <*[e]rebhos den
røde, der efter samme opskrift, har givet os dan.bjørn <*bhernu- den brune som afløser for *rkjsos
bjørn
*roupos ræv ◊ *reup- røve

skr.lôpâśa sjakal ræv [skr: ô <*ou, l > +r]
oss.rôbas ræv <**rôpas- <*roupos
thr.alôpekis hue af ræveskind (- arisk
græ.alôpex ræv [græ.ô < *ô] (- thr:
spa.raposa ræv [lån fra alanere]
let.rapsa ræv

i oln.rjúfa røve, skr.rôpati røve rive

fnsk.repo ræv -) oln.refr ræv ?
*roupos ræv ? ◊ *reupo rive røve
oln.rjufa rive bryde [=] skr.rôpati røver
teu.*fuhô hunræv ◊ *peuk fint hår i
rus.puch fint uldent hår <*puka
skr.puccha hale

Når vi ser på de to former, thr.alôpekis og græ.alôpex, bliver det klart, at om de to termer har noget
med ræv at skaffe, må græsk have lånt den thrakiske form, idet græ.ô ikke kan stå for et *ou. græ: [ô
<*ô]. Antagelig viser oss.rôbas ræv <*roupos ? tilbage til deres stammegruppering, alanerne, der
fulgte goterne på vandringer fra østeuropa til Spanien. Her som forudsætning for spa.raposa ræv ? Ofte
bliver oln.refr ræv set som afledt til *erebhos rødbrun. Men der er en mulighed for, at den
østeuropæiske form kunne have sat sig spor i let.rapsa ræv og videre til fnsk.repo, hvorfra urn.refaz
kunne have udviklet sig ? De øvrige teutonske sprog kender ikke ræven under det navn. De sidste trin
er dog usikre.
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De urgamle han / hun: emblemer

han / hun: emblemernes fæste i den teutonske dyrekreds har, som opstillingen viser, både et stort omfang, og en
betragtelig tidsdybde, men kendes så godt som ikke udenfor skr: )( teu: hvilket indbærer at måden har været
begrænset til det *svenske. Et forhold vi kommer meget tættere på i kapitel 26.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

oln.marr hingst <*markus, oln.merr hoppe <*markî hingst, kel.markos hest
oln.göltr galt <*gjholtus, oln.gyltr <*gjhltî
oln.ulfr ulv <*wlkjos, oln.ylgr ulvinde <*wlkuî [=] skr.vlkos ulv, skr.vlkî
teu.*urus urokse, oln.yrr hunurokse <*ûrî, se sve.ûre brunstig okse <*ûron
teu.raihaz / rignî rålam [han / hun] <*róikos / *riknî ◊ *rei- *roi- plettet spættet,
antagelig navne på lammene, etymologien går på det spættede udseende
oln.orri urhane <*rson, sve.ynn urhane hun <*rsnî
◊ græ.arsen mandlig <*rsen
oln.∂i∂urr tjur <*teturos, *kroukî tjurhun i nor.røj <*teu.*hraugî tjurhun
oln.mögr søn yngling <*maghus, got.magus dreng, kel.maug- ung mand tjener <*maghus,
dan.mø *maghwî jomfru, *maghus / *maghwî, hertil avs.maghava- ugift
skr.patis husherre, skr.patnî husfrue, got.fads husherre <*potis

Se endvidere det skjulte hankøn i:

*
*
*
*
*

got.*awê∂ <*owêt vædder ◊ got.awêdi fåreflok, *owis hunfår ◊ *êwêt vand sprøjteren Ω 12.
*ukuson okse ◊ *uguâ vædske ◊ oln.vökwa vædske, dertil got.uhsus okse, *ukuson / *ukusus okse
teu.*wurznon orne <*wrs- fugte, se skr.vrsan mandlig
lat.versés orne <*wers- til samme rod skr.vrsan mandlig
teu.*gûlos orne ◊ *gjheul gyde, altså sprøjter.
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Om mangler i indoeuropæernes plantekatalog
Flora:

Lidt overraskende at syd-europas træflora forholder sig tavs i iup: sammenhæng. Træarterne, kastanie, korkeg,
oliven, laurbær, morbær, syren, valnød og mispel har åbenbart vokset hinsides vore folks horisonter. Mere
bemærkelsesværdigt er det at platan, lærk, cembrafyr, buksbom, sortpoppel, druehyld, båndpil, sølvpoppel,
ædelgran, rødgran, bjergfyr ikke har [ord]rødder der kan sidestilles med de øvrige europæiske træarter.

Thrakerne kaldte platanen kalamin-daru det skallede træ ◊ *kelmo blis i dan.hjelm blis. Alene
koblingen med appelativet træ viser at arten var ny for thrakerne [jf. dan.grantræ rødgran, skr.pîtudaru fyr ]. Grækerne tog bestik af træets lave næsten jordsatte forgrening og den dermed opståede
brede trækrone ◊ græ.platos bred . Fra græsk er ordet græ.platanos bragt ind i latin. I slavisk finder vi
et osl.javarü platan, men det er et lån fra og en omdannelse af tys.ahorn. Lærken og cembrafyren, der
begge har spredt forekomst i de nordlige alper og i Karpaternes bue, jøfter intet iup: ekko, bortset fra
de latinske navne, lat.larix og lat.raviculus der antagelig er lån fra et ligurisk alpesprog. Udstyret med
store nærende nøddeagtige koglefrø, skulle cembrafyrens navn, om den havde været kendt blandt iup:
nok have kunnet overleve. Navnet poppel er lånt fra lat.populus, etym? som osl.topolu poppel også
trækker på; lit.tapalas poppel er i sin tur lånt fra slavisk. Hverken sølvpoppel eller sortpoppel hører til
Skandinaviens naturflora, hvad der i overensstemmelse med det nordlige synspunkt måtte medføre at
stammerne hver for sig måtte navngive dem. Der findes ikke noget iup: navn for disse arter, endskønt
deres biotoper strækker sig fra mellem-europa langt ind i asien.
Grækernes navn på sølvpoppel: græ.leuké er klart i etymologien ◊ *leuk- lys, men andre særsprog
følger det ikke op, selvom arten med de sølvhvide bladundersider burde være blevet bemærket.
græ.akherois med samme tyd, sammenholdt med makedonsk: mak.aliza sølvpoppel, der er overført
fra *oliso el, peger ikke mod et gammelt iup: navn, i flugt med at det latinske: lat.albulus sølvpoppel
trækker på *albhos hvid.
Rødgranen indtager en særlig position i nordens træflora. Modsat de øvrige invasive arter siden istiden
kom granen fra nord, over Finland fra et istidsrefugium i Sibirien, hvor også cembrafyren værnede sig
mod kulden. Man antager at granen først i subatlantisk tid [500 bc] nåede Oslo-egnen og i
Sydskandinavien blev dens naturlige ankomst indhentet af udplantning. Store dele af vest- og
nordeuropa har langt frem i historisk tid ligget uden for træets naturlige biotop. De bal: )( sla: ord,
lit.eglê, osl.jela, pru.addle alle fra *edlâ gran, modsvares ikke fra andet hold [jf. lit.eglius taks ene ].
Disse ord hører til. *edh- *odh- stikke spids, og kan vanskeligt skilles fra osa.ader tunpæl, osa.edor
tun og boh.odr pæl, boh.odry [fl.] stillads. Vi har ganske vist et *egjh- i navnet på pindsvinet,
o.dan.jægel <*egjhulo-, men denne spidsrod skulle give [bal: ež- og ikke eg-]
Granen synes hos grækerne i græ.elatê gran at være forbundet med et svindtrin *lntâ til teu.*len∂â
lind, et forhold med en parallel i teu.*furhô fyr <**prkuâ, svindtrin til *perkuos eg. Det har ofte været
indvendt og Renfrew betragter det som en alvorlig anke mod alle plantegeografiske argumenter, at vi
ikke kan være sikre på navnenes oprindelige tyd. Om end navnene divergerer og etymologisk set ikke
altid er gennemsigtige, så er det dog ikke muligt at indfange billedet af en gruppevis forskellig brug,
der kunne tolkes som en splittet lejring af en ældre helt fremmed flora. Opdelingen mellem sat: og ket:
følges ikke op af en brudlinje mellem navne på el, bøg, ask, asp etc, tværtimod er afvigelserne,
overføringen og bortfaldet et enkeltsprogligt fænomen, der i vidt omfang afspejler de vandringer som
på anden vis kan gøres antagelige. Vi skal i det følgende se, at skepticismen ikke kan underbygges, og
som udgangspunkt for en teoridannelse føre os ud af den europæiske skov til andre klimabælter.
Dermed svinder substansen bag formodningen om, at træfloraens navnestof skulle have permuteret fra
et ældre nu uransageligt stof.
I prologen skitserede vi nogle træk ved Eurasiens skove; det fligede til dels zoneopdelte vestrussiske
skovområde med færre arter, der udtyndes efterhånden som bladet spidser til mod øst, klemt mellem
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steppen og vægten af den nordrussiske tajga, overfor Europas langt fyldigere løvskove med bløde og
geografisk tonede overgange mellem de klimatiske styr.
Vi omtalte endvidere den bølgede østeuropæiske grænse for bøg og taks over for den vide udbredelse
for birk, fyr, asp, pil, rødgran og ene, og nævnte desuden rødgranens sene indtræden i vest- og
nordeuropas træflora. Kan disse naturgeografiske forhold bringes i forbindelse med det etymologiske
stof, til belysning af øst / vest. Det gotiske stammenavn, got: terwingi skovboer gemmer på *derwo
træ, med aflyd i *doru træ, det videst udbredte trænavn, der kun undgår os, som listen viser i lat: og
arm:
Hele dette navnestof udpeger Europa og specielt nord-europa som kilde for skovfloraen. De mange lån
fra anatolske og sydeuropæiske sprog, som lat.pirum pære, græ.apion pære < antl.*apison? pære,
græ.mêlon æble, lat.mâlos æble ◊ mêlos [ø-navn], fortæller om en sen indtrængen, de øvrige iup:
stammer ikke har deltaget i. Tavsheden omkring trænavne som valnød, guldregn, steneg, lærk etc.
tvinger os længere nordpå i mellem-europa. Er der elementer i overleveringen eller mangler i denne,
som gør det muligt at stramme grænserne yderligere for indoeuropæernes færden ?
Ukendte arter for indoeuropæerne, navne der ikke er optaget i naturkalenderen

pære
valnød
oliven
morbær
steneg
korkeg

druehyld
laurbær
syren
mispel
guldregn

platan

hestekastanje
sølvpoppel,
sortpoppel

bjergfyr og ædelgran
lærk og cembra fyr
pinje

Bortset fra rødgran tegner den nordiske træflora randkonturerne af mellem-europas skove mod nord, så
det må nødvendigvis blive i manglerne vi skal finde tegn på mere sluttede bopladser for vores folk.
Ingen af arterne i skemaerne her kan med god vilje optegnes i den indoeuropæiske ordbog. Hverken
sølvpoppel eller sortpoppel kan på baggrund af navnestoffet øjnes indenfor iup: geografiske horisont,
skønt deres biotoper strækker sig fra de Hercyniske skove, gennem Østeuropa og springvis langs
floddalene, langt ind over de sydrussiske stepper. Grækernes navn på sølvpoppel: græ.leukê er klart i
etymologien ◊ *leuk- lys, men andre særsprog følger det ikke op, selvom arten med de sølvhvide
bladundersider burde være blevet bemærket. Selv den østeuropæiske båndpil uden niche i den nordiske
træfauna men med fortræffelige egenskaber som flettemateriale har ikke fundet en plads i den iup:
ordbog.
Rødgranen hører som nævnt heller ikke til vores indoeuropæiske arv; i syd-skandinavien samt i en stor
del af nord- og vesteuropa har træet ikke naturlig hjemmel. Går vi tilbage til sat: / ket: 2700 bc, må vi
formode at granen ikke fandtes nord for en bue, strækkende sig fra de nordlige alper over Karpaterne
til Balticum og Finland og derfra videre som en meget væsentlig part i tajgaens tyste skovverden; i
Skandinavien altså kun hjemmehørende i de nordligste dele af den botniske bugt, hvorfra den langsomt
trængte mod syd; til mellem-sverige nåede den i yngre bronzealder og endnu i dag kan man næppe tale
om, at den ved egen hjælp er kommet til skåne.
De to navne, oln.börr nåletræ og ags.bearu skov lund < teu.*barwaz <*bhorwos må, såfremt vi sætter
det i forbindelse med osl.boru nåletræ fyr og boh.bor fyrreskov [sla: *o bevares], oprindelig have
tegnet skovfyren. Den oldnordiske term, oln.grön gran <*ghranâ er et nordisk ord med svindvokal ◊
*ghrê- børst spids hår også kendt fra osl.grani spids kant. Gamle stednavne røber at dan.gran ældst
må have nævnet fyr, thi først i 1700-tallet indledes granens fremmarch i Danmark.
Som en afrunding af diskussionen af de træk ved træfloraen, der gør det muligt at skærpe indsigten i de
naturgeografiske forhold som det indoeuropæiske sprog har udviklet sig under, vil vi ganske kort
redegøre for omfanget af den teutonske hævd. Alle de arter, som endnu før borealtiden og i løbet af
denne og atlantisk tid lod deres herolder fæste rod i Sydskandinavien, kan spores i de teutonske
dialekter. Skønt man kunne ønske et stærkere ekko fra den iup: opslutning som helhed, er der dog ikke
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tvivl om, at netop det stof der går dybt i nordisk tradition, mere eller mindre kraftigt rører ved de
samme strenge i den iup: overlevering. Omvendt synes navnepuljen ikke at rumme stof, der bedre
kunne ses i lyset af arter, der er ukendte i de gammeldanske landskaber.
En analyse af flora- og faunalisten lader Anatolien og de Sydeuropæiske halvøer ude af betragtning
som områder, hvor indoeuropæerne har navngivet deres dyr og planter. Heller ikke de russiske stepper
kan lægge livsverden til overleveringen, med mindre man forudsætter tab, ukendskab og forveksling i
et urimeligt omfang. Det gælder også den anden vej rundt; der er for mange tavse arter fra steppen,
Anatolien og middelhavets halvøer, såvel med røde blodlegemer som med grønkorn, til at glemsel,
substitution og tab kan gøre rede for fraværet.
Som bekendt er de gammel-danske landskaber et så veldefineret geografisk område, at bogens tese
bliver yderst sensitiv overfor navne fra den naturgeografiske ordbog. Peger den på væsener og
vækster, der aldrig har fundet vej til den kimbriske halvø med opland, mister teorien pusten. En
ædelgran, en buksbom, en syren, en steneg, en sølvpoppel, en druehyld, en guldregn, valnød og et
laurbærtræ ville med en silhuet i den indoeuropæiske naturalmanak, endegyldigt have strøget dette
nordlige morænelandskab fra hjemstavnskortet. Noget lignende gælder også faunaens flok; en sjakal
og en løve fra Balkan, et dådyr fra Kaukasus, et vildæsel fra stepperne, en grib fra Sortehavet, et
flyveegern fra tajgaen etc. indlejret i den indoeuropæiske naturkalender ville ligeledes have kørt
Norden ud på et sidespor.
Om sammenfald mellem den indoeuropæiske ordbog og Nordens stenalder flora
Om spyd og bue

Vores danske elm svarer ret godt til oln.almr elm < olmos, som vi med svindtrin kender fra latin og oldirsk.
Formen med [e] er en omlydsform, ikke en aflyd og derfor ikke båret af et [*e]. Det er resultatet af, at vi har
opfattet *olmio- klynge af elmetræer > teu.almia- > urn.elmia- > dan.elme som en flertalsform og ikke som et
kollektiv-navn. Ved simpel subtraktionsdannelse har vi på dansk udskilt dan.elm alm. I oldnordisk betyder
oln.almr tillige bue. Danske fund af buer fra mesoliticum 4500 bc – 4000 bc, og tidlig neoliticum fortæller om
det foretrukne materiale, elmetræ. Ertebølle-kulturen ved Gamborg fjord har ved marinarkæologiske optag bragt
en smuk elmetræsbue for dagen. Helt tilsvarende finder vi: oln.askr ask bue spyd <*oskos i overensstemmelse
med en hævd, der rækker tilbage i jægerstenalderen, blandt andet en asketræsbue fra Brabrandfundet. Det
samme materialekundskab viser sig i:
græ.oxyê <*oskjâ bøg spyd.
Her er tydet ganske vist bøg, men da bøg er aldeles uegnet som spydmateriale, stemmer pengene. græ.oxyê bøg
er et nyt opkald af bøgetræet, der var blevet navnløst, efter at grækerne havde overladt det oprindelige navn,
*bhâgos bøg til græ.phâgos egetræ [egetræet med de spiselige agern møder os i Thessalien]. Et genbrug af
askens navn *oskos ask forudsatte naturligvis at det var blevet fritstillet og det er netop tilfældet. Et ord fra et nu
ukendt middelhavssprog blev i græsk lånt og optaget som græ.meliê ask spyd. Hele sceneskiftet afsløres af den
misforståede kobling bøg spyd, hvor spydet er fulgt med som bøgens uægte væbner af gammel sædvane. Kun
de nordvestlige dele af Grækenland har del i bøgens sydeuropæiske biotoper. Ifølge Hesiod var meliê den
træart, hvoraf zeus skabte den tredie menneskeslægt [jf. myten om oln: askr og embla].
Om *guetu harpiks
Bag lat.betula birk ligger et ejendommeligt krydsklip, der kun kan tolkes og forstås ud fra nordisk overlevering.
Latinerne kender som den øvrige indoeuropæiske folkestok roden: *bherªgi- for birketræet, men tidligt har
navnet ændret betydning til bjergask, sikkert fordi birken kun optræder som en montan art på de breddegrader.
Sekundært og under kelternes ekspansion omkring 400 bc har de fyldt hullet ud med en diminutiv til et gal.*betu
birk. Som vist idet følgende skema må denne rod også hos kelterne oprindeligt have været et navn på harpiks:
På et tidspunkt ➪1000 bc da alle kelterne endnu var fastlandskeltere får udvindingen af tjære fra birkebarken en
så stor betydning for denne folkegruppe at harpiksnavnet *guetu bliver synonymt med birken: Da nu ordet i latin
ville have lydt, lat.*vetu må lat.betula være et lån, men ikke fra nabosproget oskisk, da den gamle betydning
osk.bitumen beg her er delvis bevaret; det må være fra gallisk, gal.*betu birk
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*guetu harpiks
ags.cwe∂u harpiks [*gu > kw]
sve.kväd harpiks
osk.bitumen harpiks  beg [osk:*gu > b]
lat.*vetu harpiks [lat: *gu > v] kendes ikke
skr.jatu harpiks  lak, skr: [*gue > **ge > **je > skr.ja]

kel.*betu harpiks  birk [kel: *gu > b]
kym.bedwen birk [kymrisk]
gal.betu birk i personnavne [gallisk]
oir.beith <*guetjo birk  buksbom
buksbom, fordi birken ikke har slået rod i
Irland

Den ældgamle stof, der styrer scenen, er nor.kvæde tjære fra birkebark <*guêtjâ, med aflyd i langtrinet [*ê].
Fra en mesolitisk boplads ved Ystad [7000 bc] har vi fund af harpiksklumper med tydelige tandaftryk, der sætter
sve.tygg-kvå∂a og ags.cudu tygget harpiks i relief. Her finder vi også armensk, arm.kiv harpiks ◊ ags.ceowan
tygge <*gjew-. Vi må da opfatte arm.kiw harpiks ligesom sve.tyggkvâda.
Om træfloraens kontur og dele

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

kjôkâ

x

x gren

gongulos

x rod

weiâ

x rod urt

woijus

x

wrâd-

x x

wrdis

A B S G L K T BETYD
x
x

x

x knort

x

x gren
x gren

bhlªtos

+ + x x blad

sperag

osdos

x

x gren

bhuzg

x gevækst

stupo

x skov træ

dus- mo

x bast

torom

x

x træ suffix

x kvist

stabos

x

x busk skud

NAVN

A B S G L K T BETYD

x bast bark

bhast

x

x løv

bhôst

ôsdos
drumo

x

lenton

x
x

dweikes
NAVN

A B S G L K T BETYD

loubos

x x

loubh
loubto

x x bark bast

delghu

g etu

x

x
x

x gren brædt
x x x harpiks

x

x
x

x skud kvist
x

x busk krat

x

x stub
x

x busk

x bast
x bast

nizdos

x

x x

werpo-

x

x

j

bhorg us

x x x rede
x x

x gren
x bark

Bortset fra at trænavnene har ført lingvisterne nordpå i Eurasien, har det ikke været muligt at lokke
særlige lokaliteter ud af stofmængden. Betydningsbredden har været for stor og den samlede uklarhed
har åbenbart ikke fristet som en almindelig gåde, blot efterladt spørgsmålet om de eurasiske bopladser
i et almindeligt øde. Situationen kan lidt skarpt jævnføres med et simpelt krydsord; man opgav ikke
fordi det første det bedste trænavn på tre bogstaver gik ud over det kvadratiske net, men hovedsagelig
på grund af en overbevisning om, at matrice og tekst var blevet ombrudt. Havde denne skepsis været
mindre udbredt, var forskerne blevet tvunget ned i finstrukturen; en løsning måtte der være, selvom det
skulle indebære forskellige betydningsskift og nydannelser.
Metoden med de rekonstruerede og afbalancerede helheder, et forhold vi kiggede på i forrige kapitel
hvor tab, ændringer og fravær blev vurderet i sammenhæng med de pågældende sprogs lejring i
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forhold til grænser for udbredelse, bionicher eller andre forhistoriske limiteringer, vil for træfloraens
vedkommende også afsløre en fremkommelig vej. Groft sagt tegner de danske træarter omridset af
indoeuropæernes kendskab til denne del af floraen. Fx savnes rødgranen både på dansk bund og i
indoeuropæernes ordbog.
Nord for de hercyniske skove vokser omkring 40 træagtige vækster, der alle har rod i *dansk muld og
teutonsk sprog. Cirka 30 af navnene er på forskellig vis hjemlet i det iup: stof. Det gælder bøg,
vintereg, stilkeg etc. Småbladet elm *olmos i oln.almr skovelm, der fordum smykkede talrige nord- og
mellemeuropæiske flodbrinker, endnu bevidnet gennem flodnavne som alma, almana, almantia,
almaros er i vidt omfang fortrængt fra den gammeldanske flora. Skovelm, *wîgjâ har overtaget dens
navn, men endnu før anglernes udvandring levede begge navne i det sydlige Jylland. Den småbladede
elm har aldrig vundet naturligt rodfæste på de brittiske øer, men takket være flodnavnene blev det
almen der trak det længste strå. Skovelmens iup: navn *wigjes i ags.wîce, med tilsvar i [kurdisk]
kur.viz skovelm, blev i England overført på bjergelm.
Kaster vi et blik på den europæiske overlevering, må vi erkende, at de øvrige sprog i vidt omfang har
vist sig som stedmødre overfor de gamle navne. Under vandringen mod syd har de efterladt nogle af
børnene i skovlysninger, som grækerne med *perkuos eg, *olmos elm og latinerne med *apsâ asp og
*peukjå skovfyr; de har endvidere byttet om på navnene og adopteret nye, i den udstrækning de
ændrede livsforhold krævede det. Bøgen måtte hos grækerne afstå sit navn til egen og affinde sig med
navnet på ask, som til gengæld fik nyt navn efter fremmed skik.
Lad os ganske kort se på birkens skæbne, *bherªgjâ. Grækerne var lovligt undskyldt. Da de kastede
navnet bort, tabte de også træet af syne; senere optog de græ.semyda birk fra Anatolien, hvor træet
forekommer i de nordlige strøg. Latinerne overførte en afledning af navnet på bjergasken, men optog
under gallernes opmarch på Posletten, som erstatning et keltisk inspireret, lat.betula birk. Roden i dette
navn er *guetu harpiks, som i kel: og sab: fik formen **betu, jf. osk.bitumen beg. Grundet
tjærefremstillingen især af birkenæver dannede de et kel.*betuja birk. I Irland hvor birken kun har
ringe rodnet ændredes tydet til mir.beithe < oir.*-betuia buksbum. Antagelig er det en gallisk
sideform, tjære-træet, der er kommet latinerne i hænde. jf. nor.kvæde n. < teu.*kwê∂ja tjære
udvundet af birkebark. Det er vigtigt at mærke sig, at denne forvirring, om den kan struktureres som
andet, kun kan opløses og samles på baggrund af den teutonske overlevering.
Vi har før spøgt med tanken: at indoeuropæerne ikke kunne se skoven for bare træer; i det følgende
skal vi se at det var mere end en vits. Med stadige sidekast til inklusions-kriterierne, vil vi forsigtigt
stille *widhu skov i randen af en snævre vest-iup: fase, og begynde ved roden. *werâd- har vi i
oln.[w]rôt rod, med varierende suffiks og aflyd i lat.râdix rod **wrdikos rod. Den verbale rod er
*werd-, der med svindtrin *wrd- løfter dan.urt <*wrdis og endvidere oln.virtr n. ølurt <*werdes.
Sanskrit, skr.mûla rod er sikkert identisk med oht.mûla mund mule, en tanke der bliver mindre
fortænkt i lyset af det litterære forlæg skr.pad-apa træ egentlig foddrikker, med overgangen vand 
drikke, ligesom i hit.eku- drikke ◊ *akuâ vand.
Et gammelt navn på stammen *stam[n]o- er fælles for tokharer og teutoner, og i ags.truma stok,
stamme stikker skr.druma træ og græ.drymos skov, alle til tyd som hård, fast, sikker i ags.trum fast.
Materialet til oln.nökkvi båd stammebåd er antagelig skr.naga- træ stamme <*noguo- nøgen, måske
den nøgne stamme, den afgrenede. For grenen har vi et *osdos gren egentlig den vedsatte med
svindtrin *-sd til *sedo sidde. Samme svindtrin i løvtagets bo, *nizdos rede leje <*ni-sdos ned
fældet, nedsat, en refleks af skarv- og hejrekolonier ? oht.nest rede, lat.nîdus rede <*nisdos, skr.nîdaleje bolig <*nisdos. Om *osdos er en sidegren så har vi en iup: gren i *kjâkâ, i lit.šaka- skr.śâkhâ og
som en anvendt gren got.hôha plov <*kjâka-. Under folkevandringstiden lod mange stammer, ploven
glide dem af hænde og greb om den krogede gren til husbehov. Gamle afledninger til tallet to dukker
op i navne på gren og de redskaber med kløft, der blev dannet deraf. o.dan.tvige totandet gaffel
<*dwikon ◊ skr.dvika todelt, har sin sideform i o.dan.tiugæ fork [=] oln.tjuga <*deukon, med enklere
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form i oln.tyja høtyv <*deujôn, ◊ *deu- to. Ligeledes med totallet gemt har vi oht.zwîg kvist
<*dweikés, oht.zwî kvist <*dwei-, ags.twist kvist gaffel, skr.dvisthi- todelt.
Men nu til den indoeuropæiske træflora
*lent *lont lind

Lindetræet, *lentâ er knyttet til *lentos blød bøjelig i lat.lentus og nor.linn bøjelig. Lindetræ er let og
kaster sig ikke, derfor oln.lind skjold spyd; desuden har basten altid været lindetræets stof som udtrykt
i tys.lind bast, oln.lindi <*lenton bælte og rus.lut <*lont- bast. Kollektivformen osl.*lontio n.
lindeskov, egentlig en samling af linde fører navnet langt tilbage.
Det var denne, sine steder meget sammenhængende lindeskov, der forsynede iup: med deres eneste
sødemiddel *medhu n. honning. I modsætning til vores øvrige træsorter er det bierne og ikke vinden,
der flyver med blomsterstøvet. Et andet ord, *melit honning, got.mili∂ [=] hit.milit understreger
værdien af den vilde honninghøst. Vores hjemlige, honning <**hunaga -) fnsk.hunaja, hører muligvis
til en tredie term. *kªnakos, der kendes fra græ.knêkos gullig, skr.kânaka guld. Tydet guld må
nødvendigvis være overført fra et vanligere stof.
Et minde om honningens farve har vi oht.zîdal honning <*dei-tlom ◊ *dei - stråle
Bisværmen, dronen og den myreflittige bi i højsommerens blomstrende lindeskov røber endnu deres
etymologi, til henholdsvis *emp- sværm *dhreno drøne tone og *bhêi- sitre bæve, med navne som
osa.drån drone, græ.thrônax drone, teu.*bîón bi, lit.bitis bi og kym.bydaf bistade
*lentâ lindetræ ◊ *lentos lind bøjelig
lat.lentus [=] dan.lind <*lentos
teu.lindâ lindetræ
rus.lutie lindeskov <*lontio
lit.lenta bræt
græ.elatê fyr <*lntâ
skr.latâ ranke lian <*lntâ
dan.lund <*lntâ lind som element i
stednavne, hvor det indgår helt
analogt med dan.lind i en række stednavne fx
lind: lund,
linde: lunde,
lindholm: lundholm
lindbjærg: lundbjærg

osa.drån drone, græ.thrônax drone
oht.imbi bisværm
græ.empis sværm  stikmyg
oht.zîdal honning <*dei-tlom ◊ *dêi- lyse,
*medhu honning
lit.medus honning
osl.medu honning
skr.madhu honning
græ.methu vin
teu.medu mjød, o.sve.mjöd honning
tok.mit honning -) chin.mit
*melit honning i got.mili∂ honning og
hit.melit honning
græ.meli[t] honning

rus.lut <*lont- lindebast
ags.lind bast
oln.lindi bånd bælte <lenton

græ.knekos gullig
skr.kanaka- gylden guld
teu.*hunagaz honning -) fnsk.hunaja

En række danske stednavne med elementet lund, som fx lind / lund linde / lunde lindholm / lundholm
lindø / lundø, kunne tyde på at vi ikke kun har at gøre med *lndhos lund ◊ *lendh- *londh- land, men
også med et svindtrin til lindetræets navn, lntâ lind. Derved bringes termen i trit med skr.latâ ranke
lian og i græ.elatê fyr <*lntâ
Den ovennævnte kollektivform i sla.*lontio lindeskov er stort set forsvundet ud af overleveringen,
bortset fra de nordiske tungemål. Formen dækker over en klynge af bøge, ege, elme, som fx i fruens
bøge etc. Ser man for sig oldtidens udstrakte urskove, forstår man godt den betydning træøerne havde
for stifinderen. Ved hjælp af dem tegnede han tydelige varder ind i sit kort over den ellers forskelsløse
skov, så mødrene kunne give børnene vink om vejen hjem. Vi har fx o.dan.bøki <**bôgjio- dan.elme
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<*olmio-, oln.eiki <*aigio-. Det er disse småskovsnavne, der på dansk er blevet opfattet som
flertalsformer og derfor har givet os de umage entalsformer bøg, elm, el etc.
*bhâugjs bøg [konsonantisk. stamme.]

Det iup: navn på bøgen begrænser sig til de vestlige bosteder; hos ø-kelterne er roden dog forsvundet,
idet træet først i romersk jernalder vandrer over kanalen. Grækerne overførte navnet på en eg med
spiselige nødder, da de trængte ned mod Pindar-bjergene. Her trak bøgen sin sydgrænse, som mod vest
i passende afstand følger de regnfattige strøg langs illyriens og dalmatiens kyster; samme stræk der
blev dorernes indfaldsport under fremrykningen i det 12. århd. bc. Gallernes navn på træet,
gal.*bâgos var ikke tilstrækkeligt rodfæstet til at blive støbt ind i det gryende oldfranske sprog,
men som element i stednavne fik det asyl i gal: bâgusta og bâgacon. Det skulle blive lat.fâgus bøg
i lånets skikkelse, der kom til at præge hele det keltiske område. *bhâgjos har oprindelig været en
konsonant stamme *bhâugjs f, med et svindtrin *bhûgjs. Med denne udformning af roden, der også
forklarer teu.*bûkon udbløde i bøgelud, nor.bøykja koge i lud < **bhaukjan kan vi indskrive
rus.buz hyld og kur.bûz småbladet elm i bøgens navnering. At navnet enten forstummer eller slår
om, netop i de egne, hvor bøgen ikke trives, styrker uden at sikre denne tolkning af *bhaugjs bøg.
Det hviderussiske landskabsnavn Bôkuvina minder os, med det indgående teutonske lån, om
bøgens grænsehorisont i egnene øst for Karpaterne. Talende er det også, at lit.bukas, skønt termen
her er et teutonsk lån også har taget tydet hyld, svarende til osl.buz bøg  hyld.
teu.*bâgaz bøg,
lat.fâgus bøg
gal: bâgacon i stednavne,
græ.phâgos bøg ➪eg
o.frk.bûkôn udvaske i lud

rus.buz <*bhaugj- bøg  hyld
kur.bûz <*bhûgj- bøg  småbladet elm
lit.bûkas hyld (- teu:
rus: landskab Bokuvina (- teu:

En ældre form har vi i nor.bøykja koge i lud

*olmos, *lmos småbladet elm

Navnet på den småbladede elm knytter sig til *el- *ol- brunlig rødgul i oht.elo rødgul. Hertil med
svindtrin [*l] i lat.ulmus <**lmos, der også foreligger i oir: og i det tyske flnv: ilmen elmevandet. En
anden benævnelse på elmen er *wigj- skovelm der afslører rester af heteroklisi og da navnet løber tværs
over sat / ket skellet står vi overfor et meget tidligt opkald på skovelm. Stammen *olm- reduceret til
sen iup.alm-, slynger sig gennem en lang række europæiske flodnavne, hvor åskove af småbladet elm
tidligere randede de fugtige bredder af Alma, Almana, Almantia, Almaros etc. Trænavnet *wigj[h]- har
da oprindelig sigtet på ulmus glabra, skovelm. Bortset fra Øland og Gotland findes småbladet elm i
Sydskandinavien nu mest som varmerelikt fra atlantisk tid, men da med en langt større udbredelse.
Efterhånden som åskov-træet blev trængt i nordeuropa, overførtes navnet på skovelm, og kun i
ags.wice overlevede skovelmens navn.
Som vi har to egearter benævnt for sig, således også for elmens vedkommende, dels en småbladet elm
*olmos, dels en skovelm *wîgjes
*olmos småbladet elm

*olmos småbladet elm i oln.almr
ags.ëlm <*olmos

*lmos elm i lat.ulmus
oir.lem elm svindtrin til *olmos
oht.ulm elm svindtrin til *olmos
*aigs vintereg:

*wîgj- skovelm

*wîgj - skovelm i ags.wîce
alb.vith skovelm <*wîgjkur.viz skovelm <*wigj kur.bûz småbladet elm  bøg

I Nordeuropa optræder to arter af eg, vinteregen *aigjs og stilkegen *perkuos. Roden *aigj -, som vi
genfinder i oln.eik eg, møder vi i lat.aesculus <**aigsklo- bjergeg og i græ.aigilôps egeart, græ.krat-
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aiges hård træsort. Kommer vi i hu, at såvel græsk som keltisk har overført egens navn på *dervotræ, at latin helt har mistet *derwo -, er det rimeligt i græ.aigîros sortpoppel, at se sporene af mødet
med fremmede træarter. [græ.kratos hård er et svindtrin *krtos, til teu.*hardus <*kordus hård].
*aigs m vintereg
teu.*aiks vintereg
græ.aigilôps en art eg

græ.aigîros sortpoppel
græ.krat aigos hård træsort
lat.aesculus bjergeg <**aig-sklos

Begge arter har stort set samme udbredelse langs den sydlige rand af det kaspiske hav, gennem
Kaukasus og syd om Sortehavet frem og ind i Europa. Kun med den forskel, at stilkegen skyder en
bladformet tunge ind i Rusland. Det er imidlertid kun latin, keltisk, illyrisk og teutonsk, der direkte
forholder sig til nedenstilledeq navn, der med formen, *perkunio- har været kilden til et stort
mellemeuropæisk skovområde. Et gammelt østeuropæisk landskabsnavn Perke, antagelig af thrakisk
rod, er nok et kollektivnavn, samling af ege < thr.*perkuio- egelund, overført på et større område. Jf.
sve.fere fyrelund < **ferhia- <*perkuio-. Tidligere en lund af stilkege, svarende til en lund af vinterege
i sve.eke <*aigio-.
*perkuos stilkeg

lat.querqus <*perkuos TA som i
kel.*kwerkwos stilkeg og i
ill.quarqueni egemænd
teu.*ferhwos stilkeg,
oln.fjörr træart < *perkuos
u

got.ferhwus verden <*perk us

got.ferguni bjerg bjergskov <*perkuniooln.fjörgyn jord Thor´s mor <*perkuniâ
*perkuuniâ, navn på mellemeuropæisk egeskov

der i klassisk tid kendtes som Ercynia [Cæsar]

thr: perke landskabsnavn <*perkuio egeskov

kollektivform som i o.sve.fere <*perkuio fyrrelund
i ældre tid skovafsnit med stilkeg

*olus *olis rødel

Elletræet stikker også dybt i de europæiske sprog, men i syden ofte på tærsklen til glemsel. Tabet i
græsk kan sidestilles med forskydningen i makedonsk, mak.aliza sølvpoppel, den sydøsteuropæiske
art, som grækerne gav navnet græ.leukê ◊ *leuk - lys. Mødet med sølvpoppel var åbenbart nyt. I
gallisk kender vi kun termen *olis- fra overdragelsen til o.fra.alise røn rosenart, samt gemt i gamle
flodnavne som Alsenz <gal.*alisontiâ. Ligesom *olmos småbladet elm har elletræet omkranset og
navngivet en lang række flodnavne.
sve.al el <*oluso- [=] oln.ölr,
ags.alor <*olus el
oln.elri <*olizjo- el
*akjer *akjrna løn

lat.alnus el <*olisno
lit.alksnis el <**olisno rus.olicha el <*olisâ

Den europæiske ahorn har sin nordgrænse langs de mellemeuropæiske bjerges nordlige rand og følger
mod øst i det store og hele den samme bølgende linie som bøg og taks, dog uden på noget sted at
nærme sig Østersøen. Balterne og slaverne har derfor af gode grunde ikke navngivet den.
En langt dybere vest-asiatisk niche ser vi for lønnens vedkommende, med trivsel helt til det kaspiske
hav. Overfladisk synes sagen klar; ahornen, *akjrna er et kentum-navn på den art de stødte på i
mellemeuropa og lønnen havde de nordlige folk: teutonere og balto-slaver lagt navn til med *klei-
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*kleu- løn. Nu ligger landet imidlertid sådan, at lønnen over store strøg blandede sig med ahornen i
mellemeuropas skove og med det teutonske ekko fra både ahorn og løn giver ahorntræet gode grunde
til en nøjere afgrænsning af det iup: skovområde.
Afslører de to navnesæt *akjer *akjrna og *klei- *kleu- to forskellige arter eller røber navnene to
forskellige opkald, et vestligt og et østligt på den samme art og det må i så fald være løn. Vi skal i det
følgende se, at det sidste er tilfældet.
Sammenligner vi teu.*ahurna med græ.akarno glider de let på plads som to fonologiske udfald af
samme formel, *akjrna. Det samme gør lydbillederne for lat.acer og teu.ahira ahorn ær <*akjero.
Det er ikke noget problem at græ.akarna dækker laurbær-træ, idet grækerne først ved mødet med
middelhavets flora fik kendskab til det stedsegrønne art med de spydspidsformede blade. Foranlediget
af den gamle rod *akj- skarp spids navngav de laurbær-træets med ahornens gamle opkald. Grækerne
havde forinden mistet ahornen af syne idet hverken den eller lønnen trives på Balkan.
Ahornens sydlige navneformer, lat.acer og græ.akarna udgør sammen med de teu: former måske levn
fra en gammel heteroklitisk bøjning, men hvilken art, lønnen eller ahornen? Skulle det vise sig at
*akjr[no] tidligst havde sigtet mod den mellemeuropæiske ahorn, som i modsætning til lønnen ikke har
sendt sine hvirvlende frøvinger ind over det nordeuropæiske lavland, ville en teori om indoeuropæerne
som oprindelige havboere være sværere at opretholde. Kan vi sige noget afgørende om det ? Fra dansk
har vi formen dan.ær < teu.*ahira, der nøje stemmer med lat.acer ahornart. Hos Peder Syv [1650 ac]
forekommer for første gang i vores skriftlige overlevering, de bevingede ord: æren er det fejreste træ i
skoven; at der menes lønnen, med de smukke gule blomster, er mere end nærliggende og støttes for så
vidt af ahornens relativt sene indplantning i midten af 1700-tallet. Den mellemeuropæiske ahorn som
skovtræ [acer pseudoplatanus] kunne der på Peder Syv s tid ikke være tale om.
Der er imidlertid et forhold som gør det overmåde sandsynligt, at *akjr[n] var et andet navn på løn.
Ordets etymologi har rod i *akj-; spids, skarp, kendt fra talrige former, som fx dan.ægg < teu.*agjo,
got.ahs n. <*akjes aks. Andre former som græ.akanos tidsel, sve.åm < teu.*ahma cladium mariscus
tidligt lånt til fnsk.ahma, viser den samme brug i floraens navnestof. Sammenholder man ahornens
bladform, med de som syle udløbende bladflige hos lønnen, giver navnesættet *akjer *akjrna
imidlertid kun mening i forhold til spidsløn, på hvilken art navnet semantisk passer på en spids.
Vi nævnte ovenfor at osl.javorii platan var et lån fra teu.*ahurna; sammen med lit.jovaras poppel der
sidelængs er lånt fra samme oldslaviske form, får vi yderligere opridset de nordlige egne, hvor hverken
platan, druehyld, ahorn og poppel har hjemme.
*akj- spids,
dan.ær løn <*akjira, lat.acer ahorn
græ.akarna laurbærtræ <*akjrna
oht.ahorn løn <*akjrna
skr.akra- træart [rig veda] ?
sve.ag plante <*akjgræ.akostâ byg ◊ *akjos aks
got.ahs aks <*ákjus
almindelig ahorn

*kelei- *keleu- kelenes løn;

løn

Endnu et navn på spidsløn oln.hlynr, ags.hlyne < teu.*hluniz, lit.klevas løn, osl.klen løn synes at
trække på det samme tyd. Det drejer sig om *kel- stikke, der danner basis for det opstillede mønster.
De små karpather i det østlige Mæhren har græske geografer omtalt som louna ylê ahornskoven ?
antagelig til et teu.*[h]lûna løn <*kjelûno- [jf. Cæsar: bâcenis silva bøgeskoven].
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*kelno *kulis kristtjørn: med samme rod *kel- spids. Måske fra *akjelno ◊ *akj- spids

Kristtorn med nordvest- og sydeuropæisk udbredelse. Tåler dårligt den mellem- og øst-europæiske
vinterkulde. Vi har i teutonsk og keltisk til dels sammenfaldende navne: oht.hulis, ags.holgen og
oln.hulfr [jys.hylvertorn], alle med svindtrind *kl- til *kel-, *kol- stikke; de sidste helformer derimod i
kym.celyn, oir.cuileann <**kolen- kristtorn.
*oskos - *ôs- *osenu- ask:

Måske har indoeuropæerne aflæst træets biologi, idet asken kan optræde i tre udgaver, med han- hunblomster, dvs. tvebo, plus en type med tvekøns-blomster, et forhold der også kunne få en til at tænke
på myten om hvordan menneskeslægten formedes af asketræet. Ifølge Hesiod var meliê ask den træart,
hvoraf zeus skabte den tredie menneskeslægt [jf. myten om: Askr og Embla <*ombhilâ gedeblad ◊
*ombh- navle slægt ?] Et andet navn er caprifolium, som dan.gedeblad er et oversættelseslån fra.
Navnene for asken er bredt overleveret, kun græsk og albansk har skiftet til tydet bøg. Sammenfaldet i
græ.oksyê bøg og alb.ah <**oska bøg kunne tolkes som udtryk for en gammel spaltning, men
jævnføringen bøg spyd / ask spyd afslører det ældre tyd ask, idet bøg vælges fra ved fremstilling af
buer og kastevåben. Albansk, alb.ah bøg er med tydet bøg et relativt sent lån fra græsk, idet grunden
til det græske skift var det niche-betingede tab af græ.phêgos bøg  eg.
Endnu fjernere lytter vi til ekkoet fra de ugriske stammer, tscheresmeser og mordviner med tsch.osko
ask poppel og mord.usku ask, former der sandsynligvis er lån fra tokharerne, under denne
folkegruppes østvandring Ω 23. Simplest udformet er lit.uosis <*ôsis, muligvis den ældste nominativ i
et urgammelt bøjningsskema. Navnet danner også roden i en illyrisk folkestamme i karpaterne: ill: ôsi
askmænd spydmænd [jf. den sabinske stamme osker i sydøstitalien]. Da de tre asketræs-navne, som
skemaet viser, spreder sig bredt blandt sat / ket sprogene, er et gammelt bøjningsmønster med bortfald
rimeligere end en række lån indenfor den iup: kridtcirkel.
*ôs- *oskos *osenu: ask

græ.oxyê bøg spyd <*oskos ask
græ.meliê ask spyd (- mhsp.
*ôs-, *osk-, *osenes ask
lat.ornus <**osenos ask spyd
osl.jasenu ask <*oseno
kym.onn <**osen- ask
ags.æsk ask spyd skjold

oln.askr <*oskos ask spyd
lit.uosis ask <*ôsis
arm.haci ask <**oski
alb.ah bøg <**oska ask
Albansk, alb.ah bøg (- græsk
tsch.osko ask poppel (- tok:
tok.osko- ask -) mord.usko ask

*eiwos *oiwâ taks:

Takstræet, der stort set deler østgrænse med bøgen, havde allerede i bronzealderen nået Irland. Økelterne bragte et kel.*iwos med sig fra fastlandet, hvor gal.*ivos optræder i indskrifter. Ordet står
i aflydsforhold til teu.*eiwaz taks og sammenlignelige former i baltisk, slavisk og græsk, men her
går tydene sine egne veje. Bemærkelsesværdigt er det, at den bal: )( sla: gruppe har kastet
forskellige tyd af sig. Man har villet forklare dette forhold med, at *eiwos- *oiwâ- skulle have
udtegnet træer med farvet kerneved, røde bær eller lignende; i denne opfattelse skulle også
græ.oi[w]ê røn og arm.aiga <**oiwâ- vinstok falde på plads.
teu.eiwaz taks
oir.ivos taks
bøh.jiva båndpil  taks *oiwâ
oln.yr taks bue <*eiwos
kym.yven taks, kel.*iwos taks

osl.iva pil båndpil
lit.ieva tørst vrietorn <*eiwlet.ieva kirsebærart <*eiwgræ.oi[w]ê røn <*oiwâ
arm.aigi vinstok <*oiw-
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Godt nok har vi et farveadjektiv i skr.êta lysende ◊ *ei- *oi- men tydet pil i oldslavisk, der ellers
optræder med en flerhed af iup: navne og endelig fraværet af nogen samlende idé i navngivningen,
styrker ikke ovennævnte opfattelse. En sådan navnedåb er helt fremmed såvel for den udpegende
betydning, der i fortiden løb parallelt med den diskrete anvendelse af træ og materialer, som for de
indoeuropæiske trænavne overhovedet. De to identiske baltiske navne med afvigende tyd, mere
end antyder overskridelsen af taksens biotop.
I almindelighed finder træarterne deres passende etymologiske rødder, men følger vi
farvemodellen her bliver det kuløren, der fanger træer. At dette skulle være sket for de adskilte
særsprog med den samme farverod og tilmed overfor ellers kendte arter er helt ude i skoven.
Jævnfører vi imidlertid, ligesom for bøgens vedkommende, samtydet i de egne hvor taksen trives,
med flertydigheden i de egne hvor træets forekomst er sporadisk eller fraværende, bliver det
rimeligere at anskue spredningen ud fra en særsproglig overgang: taksens bioniche er blevet
overskredet, med de følgende forskydninger til følge. [taks  tørst båndpil røn] grundet på lighed
i farve, fibre og bær. Herfor taler nedenstående sammenfatning af ligheder:
1
2
3

Tørst, kirsebærtræ er bærtræer som taks.
Pil og taks har begge haft stor betydning for fletteteknikken, se lat.texô væve [jf. nor.barlind
taks egentlig nålelind, Endvidere båndpilens forekomst i østeuropa og vestasien uden iup:
navn
Røn og taks har træfrugter af samme størrelse og farve. Den armenske term, der er blevet
tildelt vinplanten, er under alle omstændigheder overført via et græ.*oiwâ røn. Taksen
mister grækerne kontakten med i det nordlige Balkan, så vilkåret bliver tab eller genbrug; det
sidste er tilfældet, rønnen er overleveren.

Føjer vi hertil det forhold at taks har tvebo, [han- og hunblomster på hvert sit træ], et træk der
smukt kunne bæres af aflydsformerne *eiwos m. og *oiwâ f, kommer vi tættere på en oprindelig
hævd. Endvidere kan aflydene *ei- *oi- forbindes med roden *oibh- flette, som den forligger i
sve.*oibh- sno vikle, en [bh+] ◊ *ei- *oi-. Det er højst tænkeligt, at taks, med dets bredt anvendelige
ved og fibre, har båret flere navne [kært barn har -]. Indoeuropæerne har tilsyneladende kun kendt
tre slags nåletræer: fyr, taks og ene, af hvilken grund tys.tanne rødgran godt kunne være et
taksnavn overført på rødgran [i øst- og centraleuropa], en art som teutonerne ikke kendte fra det
sydskandinaviske område. Ligeledes kunne lat.taxus? lat.toxos taks være oprindeligt
sammenhørende med skr.taksaka trænavn <**tokjso-, der stemmer med roden, *tekjs- hugge. Ind i
denne åbne tegning passer oht.*dahs <**∂ahsa- <*tokjsos. Termen er kun kendt fra bay.dahs gren
af ædelgran, en træart teutonerne først sent har fået kendskab til. [bjergegne i central-europa].
Billederne af Nålekvistene har meget stor lighed].
Suff. –ako i skr.taksaka <**takjsako- genfinder vi i skr.stabaka- busk nært beslægtet med nor.stapa
bladstilk <*stoboSammenstillingen bliver endnu skarpere, nar vi kaster et blik på nedenstående oversigt.
1.

oht.tanne <*dhanwâ rødgran  taks ? skr.dhanvana frugttræ  taks ? skr.dhanvan bue.

2.

lat.taxus taks, skr.taksaka taks ? græ.toxon bue (- sky.*taxan bue
sky.taksakis personnavn, teu.*∂ahsa- ædelgran  taks

3.

teu.*eiwaz taks overfor mht.îwe bue, og oln.yr taks bue <*eiwos
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Siden de tidligste tider har taks og elm været træet til buer og så langt op i tiden som 1415, i slaget ved
Agincourt, ser vi taksbuen med dens afbalancerede forhold mellem styrke og elasticitet, sat på den
sidste kraftprøve.

Aspen, der hører til poppelslægten og som den eneste af samme hjemmehørende i Skandinavien,
er den videst udbredte træart i Eurasien. Alle tænkte indoeuropæiske hjemlande har den sået sig
over, kun steppekorridoren opsøger den ikke. I modsætning til de beslægtede arter sølv- og
sortpoppel bærer aspen ligesom birken et genlydende iup: navn, der dog kun efterlader sig et svagt
ekko hos de syd- og vestboende folk.
Der hersker et metatesisk forhold mellem de østlige former i bal: )( sla: *apsa og teu.*aspô; den
sidste form ogsa i græ.aspis skjold [af asp ?]. Antagelige er metatesen forårsaget af sidestillingen
med asketræet, asp / ask. turk.apsak poppel, der antages for et lån fra oldarmensk med den
karakteristikske armenske flertalsform [k] peger på *apsâ Bemærkelsesværdigt at den keltoitaliske gruppe er uden markering. *apsâ asp synes at være et øst-iup: term, men nogle bjergstrømme i Appenninerne, med navnet apsâ, støtter ikke den antagelse.
*apsâ asp

let.apse asp
pru.abse asp <*apse
lit.apuse asp
rus.osina <*apsina [sla: o <*a]

teu.aspâ asp <*apsâ
oln.ösp asp <*apsâ
græ.aspis skjold ?
turk.apsak poppel (- arm:

*bhergjâ *bhrgjos vortebirk

Også birkens navn har haft en krank skæbne hos sydfolkene. Grækerne og kelterne har ladet det
synke i glemsel, hvorimod latinerne har overført en afledning af navnet på bjergask [birken
optræder kun spredt iblandet bjergskovene ned langs Appenninerne].
*bhergj- vortebirk det lyse træ ◊ *bhergj- i oln.bjartr lys <**berhtaz. Norsk, nor.burk hvidgul
indeholder samme svindtrin som i skr.bhûrja birk.
Bag lat.betula birk ligger en ejendommelig men illustrerende krydsning. Harpiksudtrækket gik hos
iup: under navnet *guetu, kel.*betu [*gu- > kel.*b]; allerede inden gælerne søgte til Irland, må
kelterne have skiftet *bhergj- ud med kel.*betu barktjære, angiveligt fordi de udvandt tjære af
birkebarken. Navneelementet, gal.*betu i personnavne beretter ligesom kym.bedwen birk om
skredet. Harpiks indgår naturligvis set som en stof, ikke i personnavne.
Dette galliske navn pa birken må omkring 400 bc være lånt til lat.betula birk, idet oskisk, der
fulgte kelterne i overgangen [*gu > b], har fastholdt det gamle tyd; herfra stammer nemlig
lat.bitumen jordbeg.
*bhergjâ *bhrgjos vortebirk

oln.björk birk <*bhergjâ
nor.bjerk lys i stednavne
nor.burk hvidgul
sve.bjørkna karpeart <*bhergjna
lit.beržas birk
*kldhrâ dunbirk

rus.berëza birk
oss.bärz birk
skr.bûrja- himalayabirk [j < *gj]
lat.fraxinus bjergask
<**bhragsinos ◊ *bherªgj birk

På et senere tidspunkt har grækerne optaget navnet, græ.semyda birk fra et anatolsk tungemål; den
voksede nok udenfor deres europæiske synskreds, men i en blød bue syd for Sortehavet i
Anatolien trivedes den godt.
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I en tysk dialekt har vi overleveret et teu.*[h]ludere birk som i form stemmer nøje med
græ.kalathra el <*kldhra ◊ *kel- hvid i dan.hjelm blis <*kelmo- ≈ per.carmu hvid hest. Da
elletræets navn er godt dækket ind af den øvrige overlevering, står vi ret sikkert med et iup: navn
på dunbirken. Grækerne har antagelig overført navnet på ellen, da de allerede ved overskridelsen
af Donau mistede dunbirken af syne; det iup: *olisa el er nok af samme grund gået tabt i den
græske tradition. I makedonsk har ellens navn stået bi ved sølvpoplens dåb.
Dunbirken, der slår sine folder fra Atlanterhavet til Stillehavet, får over hele sit udbredelsesområde
følgeskab af skovfyrren. Fra sit istids-refugium på Balkan nåede fyrretræet tidligt frem til
nordeuropa, hvor de pommerske fyrreskove vidner om et urgammelt tilholdssted.
Fyrren har en mere sydlig tyngde i Europa end dunbirken, men hverken middelhavets øvrige
havhøfder eller atlanterhavskysten frister nu skovfyrren.
*peukjâ skovfyr

græ.peukê fyr <*peukjâ
lit.peušis fyr *peukjis
pru.peuse fyr

oht.fiuhta fyr <**feuhtô <
*peukjtâ fyr
oir.[p]ochtach fyr

Navnet *peukjâ fyr, der som lemmaord, må være udformet i iup: sat )( ket tid, antyder nordlige
bopladser i det eurasiske område. Grækerne har ikke kendt fyrretræet fra deres historiske bosteder
og da rødgranen, med stort set samme asiatiske udbredelse, imidlertid savnes i det fælles
ordforråd, virker det russiske skovbælte mindre lovende. Granen har sammen med cembrafyren
haft istids refugie øst for Ural, men allerede i atlantisk tid havde den sået sig frem til Ladogasøen.
*arkuâ fyr

Et andet navn på fyr har vi i det forskudte oldhøjtyske navn på Cembrafyren, idet teutonerne først i
romersk jernalder kan have stiftet bekendtskab med den art i Karpaterne og de nordlige alpestrøg.
Springet fra skovfyr til cembrafyr falder fint i hak med de to trætypers spirallagte kogler
oht.arve cembra-fyr <*arkuâ fyr

oht.arve cembra-fyr <*arkuâ
oht.arf spydspids
oln.örr <**arhwaz pil
got.arhwa-zna pil <*arku-snâ

sve.arf pil
oir.diub arcu kærv
lat.arcus bue
skr.arka- < *arkuos en træart

Set fra et nordisk mesolitisk stade tvinges vi ikke til at vælge mellem bue og pil, da danske fund
afslører begge artefakter forarbejdet af fyr. Dog er pile almindeligvis forfærdiget af udflækket fyretræ.
Den oldirske form. oir.diub-arcu går på pilens kærv. Cembrafyren har ikke været skrevet ind i den iup:
træliste; dels savnes et navn, dels ville de store nærende koglefrø i så fald have givet navnet et langt
liv, men tavsheden breder sig.
*kalin- hyld

osl.kalina kvalkved, der har stor lighed med hyld, blot røde modne bær, knytter sig tæt til oln.höll
<**halnô hyld, jf. dan.hyld <**hulan-, der indgår i oht.hulantar hyld <*klontar hyldetræ
*kosulos hassel

Hassel har tilsyneladende kun været gangbart blandt kentum-folkene. Den lat: form lat.corylos med [r]
fra mellemvokalisk [s] peger på *kasulos hassel. Imidlertid har vi overleveret et lit.kasulas jæger-
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spyd, som et minde om det gamle navn [jf. under ask]. I det skånske bynavn hæsleholm foreligger et
urn.*haslija- hassellund, forstået som et kollektiv af hasseltræer.
Navnet sigter til de let afrevne seje bastfibre, ◊ *kes- *kos- kradse oprive i græ.keskion blår
Hertil knytter sig dan.has gærde <*kosos.
*kosulos hassel
lat.corulus hassel kosulos
oir.coll hassel <*kosulos

oht.hasal hassel
sve.hæssli hassellund
lit.kasulas jægerspyd

*joini- enebærbusk| kender vi fra lat.jûniperus ene <*joini- , oir.ain ene <*joini- og oln.einir < teu.*joinia ene
Et *jysk ord

En række pilearter bliver fulgt til dørs i teutonsk sammenhæng. Båndpilen med østeuropæisk og
vestasiatisk udbredelse optræder imidlertid ikke i klyngen af piletræer.
*wîtis pil ◊ *wei- flette :
avs.waêti pil
græ.[w]itea pil
lit.wytis pil
oht.wîda pil; endvidere
lat.vitis ranke vidje
ags.wîdig pil [=] lat.vîtex [=] .
*welikos *welikâ [pil har tvebo] i
ags.welig pil m. [=] græ.[w]elikê f. pil.
◊ *wel- sno dreje :

*salikâ pil [gråpil] kentum-navn
lat.salix pil,
oir.sail gntv. sailech pil
kym.helygen pil [h <*s ],
teu.*salakaz pil
oht.salaha pil
◊ *salwo- grålig, smudset i
oln.sölr bleg grå
oln.jölstr <*elustra femhannet pil
◊ *elu- gul [de store gule rakler]

Som afslutning på trælisten skal vi se på nogle egne træligninger mellem teutonsk og arisk.
oln.reynir < urn.*raudniaz røn
skr.rôhinî <*roudhinî røn
oht.tanne <*dhanwâ taks  rødgran
skr.dhanvana taks  art frugttræ
skr.tâlis vinpalme ◊ *tel- løfte hæve sig

oht.arfâ fyr  cembra-fyr <*arkuâ
skr.arkas <*arkuos en træart
oht.felwa pil <*pelwo- ◊ oln.fölr grå
oss.farva pil  el <*pelwo- [gråpil]
sve.tall fyr <*tolnâ ◊ *tel- hæve sig

Om skr.rôhinî <*roudhinî ved vi kun, at det drejer sig om en vækst med samme magiske egenskaber
som nordboernes hellige røn. Dertil kommer de røde rønnebær ◊ *roudh- rød som en god semantisk
tegning.
oht.tanna fyr  taks <*dhanwâ ◊ skr.dhanvana- frugttræ bue [jf. oln.yr taks bue]
oht.arfa fyr  cembrafyr, skr.arkas træart, [jf. lat.arcus bue, teu.*arhwaz pil ◊ *arkuâ fyr
oht.felwa pil [=] oss.farva el < ari.*palva <*pelwo grå i oln.fölr < teu.*falwaz falmet, lit.palvias
bleggul.
Angående sve.tall fyr <*tolnâ må den term kaldes særdeles træffende, med høj nøgen stamme og
topklædt nålekrone ◊ *tel- hæve - løfte sig. Navnet er tæt forbundet med skr.tâlis vinpalme.
Et sidste etymologisk eksperiment vil vi udsætte rønnetræet for. Vi har nemlig skr.rôhinî en vækst
<*roudhinî ◊ *roudh- rød, svarende til oln.reynir røn <*roudhinos. I det lapiske lån, lapp.raudna røn
er [d] bevaret. Men vi savner et modsvar fra andet hold. Den vækst der gemmer sig i sanskrit-ordet har
de samme magiske egenskaber som nordboernes hellige røn [Elof Hellquist, svensk etymolog]. Latin
og keltisk kender ikke dette navn og heller ikke i oldhøjtysk og angelsaksisk kan det opdrives.
eng.raun-tree er et vikingetids-lån fra nordisk. Især på baggrund af det tætte slægtskab mellem kel: )(
lat: savner vi et fælles aftryk af en *jysk: term for rønnen.

175

Kapitel 22

Indoeuropæisk flora håndbog

Galliske stednavne som eburo-magus, eburo-dunum, udskiller et gal.*eburos, der af franske lingvister
er blevet set som et keltisk navn på taks eller røn, med lignende spor hos gælerne i Irland, oir.ibar taks
røn. Her samme veksel mellem taks og røn, som mellem teu.*eiwaz taks og græ.oiwâ røn. Da
endvidere taksen er sikret såvel et keltisk navn som et bredt overleveret indoeuropæisk navn, *eiwos
*oiwâ, to navne med grund i takstræets tvebo, synes pilen at pege på gal.eburos røn. Kunne
kel.*eburos have være et *jysk navn på røn, Her kommer det latinske ord på druehylden os i møde.
Hvorvidt lat.ebulos druehyld hører herhen er usikkert, men med de jævnstore røde bær, den hvide
blomsterstand, samt blade og bladfingring, der har stor lighed med rønnens fremtoning, muligheden
tilstede. Druehylden, med centraleuropæisk udbredelse, var antagelig, med vores geografiske fremkast,
ukendt for latinernes ældste fase, så et tydskifte *ebhulos røn til lat.ebulos druehyld, er på den
baggrund ikke utænkeligt.
Druehyld

Almindelig røn

Det sammensatte tyske navn mht.eberesche røn, rækker tilbage i middelalderen. Skulle vi forstå
eberesche som rønneask, må den første del af det sammensatte navn **eber, på dette tidspunkt være
gået i glemmebogen, bortset fra bladstillingen, der muliggjorde koblingen til askestræet. En vis ligning
kan vi finde i tys.eber vildsvin < oht.ebur vildsvin <*epuros, svarende til oln.jöfurr vildsvin <*epuros.
Et *ebhuros røn ville også lande på mht.*eber røn. Samler vi trådene i et usikkert net får vi:
kel.*eburos røn <*ebhuros
lat.ebhulos druehyld  røn
oht.*eber <*ebhuros røn
alt i alt ket.*ebhuros *ebhulos røn.
obs: eng.roan tree, der er lånt fra nordisk betyder ikke røn men bjergask, så vi har her den samme
forbindelse mellem røn og ask, som i tys.eberesche røn. Sammenbindingen kunne være skabt på
grundlag de røde bær og den tydeligt ensartede blad- og bladfingring for røn og ask. Muligvis kunne
også gammelt mytestof spille ind.
Vi har sjovt nok en parallel i norsk, nor.barlind taks, i så fald knyttet til *bhor- nål og nor.lind<*lentia- flettemateriale
Kun i et enkelt tilfælde kan vi i norden konstatere et væsentlig skift i tyd, nemlig i svindtrinet til
*perkuos eg, teu.*furhwo fyr <*prkuâ. Denne besynderlige ændring må nødvendigvis have fulgt
omvejen over træ, et forhold der også må ligge til grund for græ.elatê lind  fyr med svindtrin til
*lentâ lind. Dette mellemstadie finder vi i ags.fyrh∂ < teu.*furhidô skovland, idet fyrretræet kun i
Skotland har været et skovdannende træ. Forvandlingen går imidlertid ikke dybt i tiden; så sent som i
400-tallet ac, da langobarderne brød op fra deres bopladser ved Elben [Lüneburg], var det oprindelige
tyd endnu levende i lgb.fereha eg, svarende til oht.fereh-eih eg.
Se sve.fere fyrreskov <*perkuon-, en kollektiv-dannelse med det ældre tyd klynge af egetræer
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Denne omskrivning er udtryk for en ambivalens i sprogbrugen, som vi har en smuk analogi til i
sve.hagal-sten ral ◊ græ.kakhlêx ral. Dansk: dan.hagl frosne dråber <*kaghles har ældst dækket tydet
ral, som det også er indskrevet i et dansk stednavn: Haglbjerg. Samme sløjfe kan hjælpe os med
sve.naverlønn navr. Fortolker vi langs det samme spor finder vi en usikkehed med hensyn til [n] i
termen: sve.naver. Den svenske ambivalens kunne være skabt ud fra en afsmitning af [n] fra
sve.näfver birkebark sigtende til navr´ens regelmæssigt bristede bark. Følges det op, mødes vi af et
urn.*afura navr <*opuro-, et navn der giver genlyd i lat.opulus navr. Holder ekkoet lyd står vi med
*oporos / *opolos navr acer campestris. I og med at oln.næfr, sve.næfer birkebark, o.dan.næver
birkebark <*nêbhiso- naturligt knyttes til skr.nabhatê brister syndres <*nebh-, bliver skredet fra
urn.*afura navr <*opuro- til o.dan.nafer navr mere forståelig.
Et helt analogt suffiksforhold har vi ejendommeligt nok overleveret i oln.möpurr [=] ags.mapul ahorn,
teu: mapuraz / mapulaz. Kigger vi lidt tilbage på afsøgningen af et *jysk navn på røn opdager vi
samme suffiks-veksel, ikke blot som sådan, men med de latinske former som særegne. lat.ebulos røn /
oir.eburos røn.
*jysk.opolos / oporâ navr
*jysk.oporâ navr / *opolos navr
urn.*afura navr [=] lat.opulus navr

oln.möpurr [=] ags.mapul ahorn
teu: mapuraz / mapulaz ahorn

*jysk.ebhulos / *ebhuros røn.
lat.ebulos røn ? / gal.eburos
oht.eburos røn
Den samme suffiks-veksel *or- *ol- kunne måske skyldes det forhold, at ahornfamilien ofte har tvebo, med han og
hun-blomster på hvert sit træ.

Vi skal i det følgende forsøgsvis sammenfatte den henfaldsproces, der langsomt opløste enheden i det
europæiske skovbillede og bragte urgamle termer i indbyrdes modstrid. Med udgangspunkt i den teu:
hævd nærmer vi os ikke vilkårlighed, men den identifikation der ikke kan opstilles noget troværdigt
alternativ til. Som det fremgår af ovenstående materiale kommer etymologien til hjælp, når den
overhovedet kan ledes frem og indflydelse fra en fremmed flora lurer ofte bag mange betydningsskift.
Såvel birk som ask er blevet behandlet stedmoderligt af grækere, latinere og keltere. Med hensyn til
birken var grækerne lovlig undskyldt, idet træet sank bag horisonten i deres europæiske udsyn.
Kelterne gjorde kort proces med birkens navn ved at opkalde træet i flugt med den udsvedne barktjære,
*guetu harpiks, som de åbenbart havde stor gavn af. Latinerne fandt kun birken som en montan art ned
igennem Appenninerne og rettede navnet mod den samme sted hjemmehørende bjergask. Underkastet
samme behov for den naturkundskab, der påtvang grækerne et anatolsk lån, græ.semyda birk, blev
latinerne inspireret af kelternes skift fra *bherªgj- til *guetu og videre til kel.*betu- birk, som gallerne
bragte med sig til Posletten hvorfra det blev lånt som lat.betula birk.
Mere mærkværdigt er tabet af *apsâ i alle tre særsprog. Hverken græsk eller latin har bevaret navnet. I
græ.aspis skjold måske en relikt ? Dog har vi flodnavne i Appenninerne af formen *apsä
Birken og taksen, der begge danner en nogenlunde sammenfaldende afvisende front mod øst fra en
zone omkring weichsel-mundingen til krim, sender dog smalle udløbere gennem Anatolien, Kaukasus
til det nordlige Iran og for taksens vedkommende helt til Himalaya, hvor den mødes med skr.bhûrja
himalaya-birk. Balterne og slaverne på bøge- og taksgrænsen har kun en svag erindring om de to arter.
Slaverne har dog, ligesom vestperserne i kur.bûz småbladet elm, bevaret roden i rus.buz hyld,
hvorimod rus.buki bøg, som det forekommer i stednavnet Bokuvina ved karpaternes nordøstlige fod,
er et lån fra tysk. Slaverne har tidligt ladet pil være taks, dog skinner det gamle tyd gennem boh.*oiwa
taks. I den baltiske ambivalens fik vi et bal.ieva vrietorn kirsebærtræ. Det aflydende græ.oi[w]ê røn
<*oiwâ afspejler taksens forsvinden i sydøst-europa.
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Gennem *dhanwon i skr.dhanvana frugttræ kan vi følge takstræets slangeformede udbredelse til verdens
tag, syd om det kaspiske hav, muligvis også skr.taksaka en træart set i relation til lat.taxus taks-. Mod syd i
Makedonien svinder bøgen med det resultat at græ.phêgos ændrede tyd fra bøg  eg. Dette er i god
overensstemmelse med tavsheden af *bhâgjos i det ø-keltiske, hvor bøgen indfandt sig så sent, at der ved
århundredets begyndelse kun fandtes egentlig bøgeskov i egnene omkring London. Årsagen til at *bhâgjos
kun optræder som stednavn i det galliske, må søges i det pres som latin øvede på de keltiske sprog i tiden 
500 ac. Det samme gælder ask, som vi kun har overleveret i gal: stnv. Oskelo askeskoven. I
Grækenland er askens navn blevet overført på bøgen, efter at dette trænavn var blevet tillagt egen.
Disse skift er særegne for grækerne, men ikke mere ejendommelige end at ændringerne i floraen kan
spejle sig i hellenernes sydgående vandringer, hvorved bøg, taks, vortebirk, dunbirk, løn og småbladet
lind forsvandt bag horisonten. Forholdet løber helt parallelt med faunaens omklædning, hvor bæver,
egern, odder, elg, ørn, stork etc. klædes af eller skifter ham, i overensstemmelse med samme sigt.
græ: *lntâ lind  gran
græ: *osko- ask  bøg
græ: *keladhra dunbirk  el

græ: *bhâgjos bøg  eg
græ: *oiwa- taks  røn
græ: *akrno- løn  laurbærtræ

Forsøg på at tolke de græske afvigelser som udtryk for almindelig usikkerhed om de iup: trænavne,
yder ikke stoffet nogen retfærdighed. Tabet af *perkuos, *bhergj-, *olis[no], *apsa, *olmos, viser kun
alt for tydeligt, i forbindelse med måden hvorpå *aigj- er blevet hæftet på nye sydøsteuropæiske
egearter, at vandring og fremmede bio-nicher har været den udløsende anledning.
Ligesom bøgen har egen sine irgange er de øvrige tab omfattende. Det gamle *perkuos stilkeg har kun
efterladt sig fragmenter i de keltiske sprog, som til gengæld har optaget *derwo træ for egen.
Druidekulten, selv afledt til *derwo, var knyttet til egetræet.
kel: *derwo træ  eg
kel: *lentâ lind [forstumme]
kel: *perkuos [kun svage spor]
kel: *olis- [kun i flodnavne]
kel: *aigs eg [forstummet]
kel: *apsâ asp [forstummet]
kel: *bhâgjos bøg [gal: stednavne]
kel: *witis pil [forstummet]
kel: *arkuâ fyr [kun som buepil] kel:
*bhrgj- birk  *guetu harpiks

lat: *lentâ lind er forstummet
lat: *bhrgjh birk  bjergask
lat: *wêigj- skovelm forstummet
lat: *derwo- træ forstummet
lat: *apsâ asp flodnavn i alperne
lat.*aig- eg
lat.aesculus bjergeg <**aiksklo
lat: *peukj- fyr forstummet
lat: *akjiro- løn  ahorn
lat.ulmus elm <*lmos

En af de få træligninger mellem lat: og græ: et samstem med høj indbygget alder, fører os
tilsyneladende ud af den nordeuropæiske skov. Det drejer sig om græ.kranos [=] lat.cornus cornus
mas, cornel kirsebærtræ <*kjrnos, der vanskeligt kan skilles fra *kjrnom- horn horntræ. Selve navnet
må være dannet endnu mens svindtrinnet [*r] var gængs lyd; på et senere tidspunkt ville et eventuelt
lån have valgt side. Da træet ligesom laurbærkirsebær hører hjemme i sydøst-europa og Anatolien, må
den hornhårde træart have overtaget *kjrnos, men hvorfra?
Her kommer rød kornel, cornus sanguinea ind som en oplagt kandidat, genetisk beslægtet og med det
samme hårde seje ved. oht.harttrugil rød kornel er afledt til *druko af træ, som er substansen af
dan.trug *drukés, oln.trygill lille kar. Det er højst sandsynligt at *kjrnos engang var navnet på rød
kornel, som cornus mas slægter på, såvel genetisk som i veddets karakter. oht.harttrugil er ihvertfald
ikke et oprindeligt navn.
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Som eksponent for de alderstegne nordiske trænavne må vi omtale bøgen. Skal vi sammenføre de to
former, tvinges vi til at tillade en langdiftong. En iup: form *bhâugs med konsonantisk bøjning
omfatter da, såvel lat.fågus og oln.bôk, som rus.buz hyld og kur.bûz småbladet elm. De afvigende
former vidner, som i mange andre fald, om at langdiftongerne først er blevet nedbrudt i
enkeltsprogstid. Hertil knytter sig udvaskningen ved lud i oht.bûkjan vaske i ludvand, svarende til
nor.bøykja <*bhaugj- koge i lud, idet luden blev fremstillet af bøgetræsaske.
Kaster vi et blik på den europæiske overlevering, må vi erkende, at de øvrige sprog i vidt omfang har
vist sig som stedmødre overfor de gamle navne. Under vandringen mod syd har de efterladt nogle af
børnene i skovlysninger,
Uden nogle forbehold kan man sige: den nødvendige og tilstrækkelige betingelse for at et trænavn kan
erkendes som indoeuropæisk, er at træarten hører hjemme i sydskandinaviens neolitiske træflora.
Dobbelte navne bunder ofte i to udgaver af den samme art: vi har to ege [2 navne], to birke [2 navne],
to elme [2 navne], 5 pile [5 navne], en taks [3 navne, taks har tvebo], ask [3 navne] tvebo udover han
og hun-blomster på samme træ. Visse navne som fx teu.*hasalaz hassel synes umiddelbart kun at
optræde i *jysk: stof, men lit.kasulas jægerspyd, der antyder at bredden var større, opfordrer samtidigt
til forsigtighed når navnestoffet svigter. Som støtte kan nævnes ags.deox <*tekjsos jagtspyd, lat.têlum
jagtspyd <*tekjslom ◊ lat.taks taks <<*tekjsos ? der falder fint i tråd med oln.askr ask spyd.
Vi har påpeget det mistænkelige i, at de tyd som teutonske former fastlægger, ofte svigtes når sprogene
befinder sig på udbredelsesgrænsen for de pågældende træer [jf. bøg, taks, birk]; nu kan vi supplere
med en indsigt i, at indoeuropæisk mangler fælles ord for træfloraen, når vi bevæger os uden for det
havnære nordeuropa.
Det samme gør sig gældende langs kulturfronten; dyrkningen af hør, linse, hirse, ært og bønne har
rødder i den båndkeramiske stenalder, men et indoeuropæisk klæde fører disse vigtige kulturplanter sig
ikke frem i. Det er karakteristisk for danske arkæologiske fund, at materiale og funktion stort set
stemmer overens med etymologien. I tilfælde af indvandring kunne man enkelt tænke sig, at navne på
materialer og redskaber var semantisk knyttede til en anderledes flora. Fx. kunne man forestille sig, at
begrebet bast havde været knyttet til fx navnet på oliventræet, for derefter at blive brugt i Norden som
det gennemgående navn på lindebasten. Både fund og etymologi forbinder imidlertid basttaverne med
teu.*lindâ lindetræ, som i ags.lind bast oln.lindi bånd <*lenton ◊ dan.lind <*lentos blød føjelig,
identisk med lat.lentus bøjelig sej. Lignende billeder i oln.almr elm bue, i pile fra *arkuâ fyr etc
[fund fra mesolitikum].
*derwo- *doru- træ

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

derwo-

x x x

drukés

x x træ eg

drewo

x

dorwo

x

ved spyd

x

hårdt træ

dôrwo

x
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x

x tjære

dreujo
droujâ

x Træ eg

x benved
x

x

x kar
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x x trug

drewînos

x

drunom

x
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drum-

x x

bue
x

x

x x fast sikker
x

x

x

x ved kvas

drukelo
drûs-

x af træ

skov
x hårdt træ
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Om nordlys

Ordet nordlys fortæller ikke om oprindelighed og oplevelse; det er ligesom dets klassiske forlæg - Aurora
Borealis - sekundært og refererende. Skal nytolkningen prises for sine plusser i naturlisten, må den til gengæld
også lastes for sine mangler. Et gammelt og sanset ord for det flammende naturfænomen burde være opført i
listen. Det o.nor.brag nordlys må for danskere synes som havde nordboerne sammenblandet lynets følgesvend,
det bragende drøn med dette aldeles tyste natteskue. Den bedømmelse er imidlertid forkert, det er kun dansk,
der har brag for brak. [Se oln.brak brag brud ]. Derfor: nor.brag n. nordlys <*bhrokjés n. er afledt til *bhrekjfunkle flamme, et verbum vi har overleveret i oht.brehan, oln.brj[h]â funkle og skr.bhraśati funkler. Har
indoeuropæerne set nordlyset, har de kendt det under navnet *bhrokjes.
Om de lyse morgener

Den unge kvinde fra den indoeuropæiske kulturkreds kunne ikke smykke sig med sytten somre; det var antallet
af vintre, der borgede for sundheden. Sandsynligvis er der en sammenhæng mellem vinteren som alderens mål
og natten som opregner af døgnets gang. Tacitus fortæller overrasket om teutonernes skik: at tælle uger i nætter
og lade den nye dag begynde med den tilstundende nat. Det engelske udtryk eng.a fortnight fjorten dage og
ældre tysk tys.sieben nehte en uge, er ligesom ags.frîge-æfen torsdagaften, got.anda-naht aften - før nat - og
o.dan.natvarth nadver aftensmåltid rester af en ældgammel indoeuropæisk kalenderskik, der tillige skimtes i
græsk, keltisk og arisk. I et oldpersisk skrift forekommer vendingen; lad os fejre de gamle nætter og vintre og
fra grækerne ved vi at de indledte jævndøgn ved solnedgangstide.
Til *nokutos nat optræder et svindtrin *nkutwo-, som vi kender fra dan.ôtte tidlig morgenstund [=] got.ûhtwô.
Måske en gammel erindring om Nordens lyse morgener, nætter. jf: skr.aktu- lysstråle dæmring <*nktwu-.
[græ: )( skr: *n > a]
Som en efterklang af Europas næsten symfoniske frembrusen af den asiatiske geografis enstonighed, løfter også
vejrliget sig i sødme og variation over Vestasiens kompakte rytmer, der monotont ruller gennem fastlandets
tungere krop. Når permafrosten dækker op og breder vinterens dug sydover, mens hans søstre bygger
kuldebroer fra Djnestr til Ural, er det kavajens og kanefartens tid; ingen lunefulde vinde blafrer med dugen og
ægger vårens herolder som i det nordvesteuropæiske lavland. Igennem måneder ligger det vældige lavland
bastet og bundet af sne- og ismasser, tålmodigt afventende forårsvindene fra de snefrie områder mod sydvest.
Våren er kort og står i tøbrudets tegn. Nu kaster floderne endelig deres lænker og bringer umådelige
oversvømmelser til de lavereliggende østlige bækkener; fra de vestlige højdedrag ved volgaknæet kunne man
ved forårshøjvande se ned over Zarizin, og udover flodens vældige flade, der strakte sig op til fyrre kilometer
indover saltsteppen. Foråret står længe i tøbruddets tegn, sø og sumprige egne sættes under vand, så vej og sti
over den frostbundne jord bliver ufremkommelige. Snesmeltningen og den langsomme opvarmning af de
lavvandede men vidtstrakte vandrum, kræver vældige mængder solenergi, så det korte forår er temmelig køligt
og uden forsmag på den varme, som den kontinentale sommer så pludseligt fører med sig. Årets gang mejsler
sine spor dramatisk ind i det asiatiske fysiognomi. Flodernes isgang, der nøje følger det store solur,
oversvømmelsernes afmålte varighed og den bratte sommers komme med overvældende varme er træk, der med
aftagende strenghed strækker sig ind i Sydøsteuropa og mod nord til Baltikum. Sommerens hurtige optørring og
floraens blegnen har sine vestlige forposter i den Ungarske steppe. Sivbevoksningen, der bælter sig om
steppeløbene, træfattigdommen udenfor flodernes fugtige tværkløfter, er genkendeligt klimaafkom fra Pusztaen,
gennem Bessarabien og Podolien i vest til de grænseløse sydrussiske græsstepper. Vinterens strenghed, den
knugende blygrå himmel med de voldsomme snestorme der tager tilløb fra de ubrudte vidder mod øst,
kompletterer billedet af Eurasiens tungere krop, øst og nordøst om Karpaternes fjeldmassiver.

Da den tyske sprogforsker G Schrader anbragte indoeuropæerne nord for saltstepperne ved nedre Volga
havde han, udover det geografiske sigte, også en pejling af vejrliget som begrundelse. Det geografiske
valg rummede foruden hensynet til det indoeuropæiske skisma Europa / Asien, også iagttagelsen af en
nogle lån, iup: -) ugri:
Det klimatiske synspunkt udsprang af jævnføringen mellem de turkotatariske nomader og de tidlige
indoeuropæere med en formodet lignende afhængighed af kvæghjorden. Hos hine var året klart opdelt
mellem en udstrakt vandringstid og en snetid. Sommeren med de græssende fåre- og gedeflokke ud
over de grønne vidder [turk.jaz sommer gå på steppen], vinteren som stammens stille tid, lejret i
skærmende sydlige dalstrøg [turk.kis vintertid snedrive].
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Suffiks parringen i iup: mellem sommer og vinter: *sem sommer, *gjhim- vinter tydede sammen med
*sêmi- halv på en fortidig færden, hvor sommeren var en halvårstid og vinteren, ligesom hos asiatiske
nomadefolk, udtrykt ved sne og kulde: græ.khiôn sne, skr.hima vinter kulde is.
Foråret, der med sikkerhed havde fået navn i iup: tid, faldt imidlertid ikke i hak med [m suffixet] og
blev af Schrader opfattet som en tertiær dannelse, der ikke forstyrrede billedet af det asiatiske
fastlandsklimas dybe indflydelse på indoeuropæisk sprog. Denne kobling mellem de to hovedårstider
er imidlertid kun tilsyneladende. Vårens iup: betegnelse kom ud som en gammel r / n - stamme: *wesr,
*wesn- wår og da den derfor må henregnes til sprogets urgamle stof, brister antagelig forudsætningen
for at tænke vore folkestammers barnesko trådt i hine ugæstmilde egne, ja, præmissernes vejrhaner
peger nærmest bort fra højasien.
Tvinges vi mod vest, fordi overleveringen ikke giver os belæg for det pludselige klip mellem sommer
og vinter, føres vi dog ikke bort fra Eurasiens nordlige strækninger, hvor tiden med sne og is var en
væsentlig adagio i de tre årstider. Høsten som årstid har nemlig ikke, modsat vinter, vår og sommer,
nogen iup: ligninger, der kan give den udklingende sommer substans. De nyere former antyder
sensommer, høsttid, frugtsæson, løvfald; selv gælisk og kymrisk har trukket på forskellige
forestillinger. I dansk sprogbrug springer høst / høste i øjnene. Ordet har sin ældre form i oht.herbist
<**harbistaz <*karpistos som er tjenlig at høstes dvs: afgrøde. Det er udbyttet, der forskyder sig mod
den sensommerlige sæson; jf. dan: høst: afgrøde / årstid. Forholdet har en parallel i got.asans sommer
afgrøde, oln.önn <**aznô markarbejde afgrøde. Selv om ordet har slægtninge i sat: sprog, osl.jeseni
høsttid afgrøde, borger ordets opkomst for udviklingen, høst  høsttid.
*osonis- afgrøde

got.asans sommer afgrøde <*osanis
oln.önn markarbejde <*oznâ
oht.arnôt kornhøst <*oznôd

osl.jesenü høsttid afgrøde
rus.osén høst
pru.assanis høst <*osanis

Sommerens iup: navn *sem, *sm-, der er gledet ud af græ: lat: bal: og sla:, har en bemærkelsesværdig
ligning i arm.[s]amarn sommer ≈, teu.*sumar sommer. Da armensk ikke får medløb fra satem-siden
kunne arm.[s]amarn sommer være et lån fra proto.græ.*smaro- sommer. I så fald et meget tidligt lån,
som vi senere skal se en række klare eksempler på. Ω 34. Med vandringen mod syd fandt grækerne
ikke det gamle ord dækkende for varmen og lyset syd for de skærmende bjærgkæder, hvorfor de
dannede en ny term, græ.theros sommer ◊ *guher- varm. Samme nød fik latineren til ligeledes ar
række ud efter et mere passende navn på deb sydlige sommeres varme med lat.aestas sommer
<*aidhtos ◊ *aidh- lyse ulme
Det hele virker måske lidt hypotetisk, men falder smukt i hak med kel.*sama sommer <*smo, en term
der efter det nære slægtskab at dømme også har rådet i de latinske mundarter. Vi skulle i såfald have
lat: )( kel: smo- sommer suppleret med [ø]dansk: i *præ.græsk.smro- sommer.
Balterne har med lit.vasara sommer løftet den iup: vår, *wesr- frem i den kommende årstid og i
en tilbagegående bevægelse erstattet vårens navn med lit.pa-vasara forår, egentlig ved
sommeren. Slaverne, der i osl.vesna vår har bevaret en genitiv af den gamle r / n bøjning *wesro
*wesnes vår, har derimod skubbet *sem- ud til fordel for osl.lêto år sommer; hertil knytter sig
sve.lâdigs om
våren <*lêtikos, sve.lâ∂i-sviken vårsvækket [om husdyrene] <*lêtis tøbrud ? Et bemærkelsesværdigt
fællestræk idet ordet ikke ellers er overleveret.
Navnene er afledt til *sem- enhed helhed sammenfatning der er rod i et ikke overleveret intransitivt
verbum, *sem- udgøre føje sig til en helhed; jf. *sêmi halv og kausativen got.samjan forlige [=]
skr.samáyati- ordner [=] oln.semja ordne. Det er i denne forbindelse vi også må se oln.simull
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<**semulaz okse, benævnelser på ungkvæg [et åringer], der ligesom lat.vitulus kalv er afledt til tydet
år, her *wetos år.
Ord for sommer halvår

osl.lêto sommer <*lêto
sve.lâdi[s] vår <*lêtis
græ.theros sommer ◊ *guher- varm
arm.ger- sommer ◊ guher- varm
lat.aestas sommer <*aidhtos- lys ild ◊
grae.aithos brand glød
lit.vasara vår  sommer
lit.pa-vasara forsommer

oln.sumar sommer <smar
arm.[s]amarn sommer <*smarn
oir.sam sommer <*sm- + lat.smo- ?
kym.ham sommer <*sm- + lat.smo- ?
skr.sama halvår årstid <*semo
avs.hama sommer
sve.somel renkalv ◊ *sm- halvår

Ord for vår

osl.vesna vår
skr.vasan-ta- vår

lit.pa-vasara forsommer
lat.vêr vår <*wesr
teu.wêres vår <*wesr
græ.ear vår <*wesar

alt til et gammelt bøjningsmønster
nomt: *wesro gent: wesna
Ord for år

*wetos år, græ.vetos år, *utos år
*peruti i fjord <per-uti gennem året
græ.perysi i fjord <*peruti
skr.parut i fjord <*peruti
arm.heru i fjord arm: *p/ > h
oln.fjor∂ i fjord <*peruti

osl.jara forår <*jôro- *ô
græ.hôra årstid [jf. horoskop] < *jôragot.jêr n. år <*jêros [=]
avs.yâr- n. år <*jêr- *ê
lat.annus [=] got.adns <*atnos år ◊
skr.atati går skrider ◊ *at- gå

Den mest udbredte betegnelse *wetos år, der er kilde til begreber som alder, gammel, dyr som
årsgamle [got.wi∂rus lam <*wetrus], peger mod den forgangne tid. Udtrykket *per-uti i fjord ◊ *utsvindtrin til *wetos år, har samme knytning til året der er gået.
Muligvis gemmer der sig i vores eget dan.år <*jêres-, *jôro- forår, et ældre tyd, det kommende år, set
ud fra forårsjævndøgn med tiltagende solhøjde. De oldnordiske bibetydninger godt år frugtbarhed
peger ligeledes fremover og antyder samme synsvinkel. Roden er *jê- gå forløbe skride frem;. Vi har
en parallel i ligningen lat.annus [=] got.a∂ns <*atnos år, afledt til *at- gå.
Hos inderne spalter årstiderne sig ud, alt for at fange de mange hurtige rytmer i det subtropiske klima;
ser vi dette som en tilpasning til et andet klima, er vi ikke helt på afveje ved at lade de tre årstider
afbildes i termerne: *gjhjem- vinter, *vesr *vesn vår og *sem- *sm- sommer. De rummer ret nøje iup:
forestillinger om årets gang, suppleret med en høsttid, der hos de nordlige folk folder sig ud som navn på
den udklingende somrner.
I modsætning til den iup: sommer rummer vinteren en lang række træk; fænomener der afspejler sig i
ordforrådet, som sne, is, frost, og tø. Fænomenologisk kunne man gætte på et lignende spektrum for
sommerens vedkommende; havde det iup: vejrlig været præget af fastlandsklima med stabile varme somre;
men her tier det iup: stof, termer der ville have hjulpet Schrader på vej med det todelte år.
Da det er vinteren der fylder godt i ordbogen med ord for sne, is, frost og kulde indleder vi med en
kanefart. Sytten somre sukker vi og bladrer vemodigt gennem barndommens fotominder, den første
skoletid og her næsten voksen, sytten ….Den indoeuropæiske mø ville måske ikke have misforstået
vendingen, men hendes oplevelse af alderen var afgjort anderledes. For hende var vinteren årets mål
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og livets mærke. Når våren slog stalddøren op og kvæget blev svirpet på græs med nyudsprungne
rønnebærkviste, var året på dets højde. Endnu en vinter var gennemlevet og et år lagt til. Forestillingen
om vinteren som en dyster livshurdel er ikke hele sandheden. Sandsynligvis er der en sammenhæng
mellem vinteren og alderens mål på den ene side modstillet natten som opregner af døgnets gang.
Tacitus fortæller overrasket om teutonerne skik: at tælle uger i nætter og lade den nye dag begynde
med den tilstundende nat.
NAVN

A B S G L K T BETYD
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x
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x
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x
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Skærer vi vores egen vinter til efter iup: format får vi *wendrus, men tydet vinter har ikke været
dækkende i tidligere tider. Antagelig er det et gammelt navn på tøbrudet: **we[n]drus med et nindskud ◊ *wed- vand. Se skr.indra guddom <i[n]dro- med [n]-indskud ◊ *eid- svulme.
Da hele det teutonske område træder i det samme spor og tillige har gode levn af *gjhim- skal vi nok
se oprindelsen til teu.*wedrus i lyset af det våde klima ved overgangen til sub-atlantisk tid ved
bronzealderens udløb  500 bc.
Vi har her flere gange brugt ordet gammel. Længst ude og med aflyd er det en adjektivisk dannelse
med betydningen: gammel forstået som åremål af vintre, gammel <*gihjomelo vinter-ing, jævnfør
åring. Ligesom græsk har vi med [r+] dannet, eller rettere, det er stort set det samme indoeuropæiske
ord, dan.gimmerlam, oln.gimbr f. <**gimrî f. <*gihimrî f. vintergammelt hunlam. [b] er et sent
formidlende indskud mellem m og r, der også optræder i oln.timbr tømmer <**timbraz <*demros].
På samme måde som lit.vetusas gammel forholder sig til græ.[w]etos år, afleder teu.*gamalaz
gammel sig fra *gjhiom- vinter. Alderens mål blev af teutonerne udtrykt ved antallet af vintre.
Vores betegnelse gammel har rod i det iup: ord for vinter og har oprindeligt haft det neutrale tyd: så
mange vintre ◊ *gjhiom - *gjhiem - *gjhim -. I frankisk, frk.en-gimus eetår lam <*oin-gjhimus stikker
samme måde som i lat.bimus <*dvi-gjhimus toårig. Den græske ged, græ.khimaira svarer til
o.dan.gimmer <*gjhimrî et års hunfår, som vi har en parallel til i oln.gemla et år gammelt får <
teu.*gamlian <<*gjhomli-, hvor det ældre tyd træder klart frem. Skikken at regne i vintre, der har iup:
hævd, ligger tillige for i lat.bi-mus to år gammel <**dui-hiemus [lat: dh / > b]. At komme gennem
vinteren, var det første års prøvelse; alt i alt et minde om fostringens nordlige strøg.
Selvom *gjhim- blev fortrængt af teu.*wentrus, overlevede dog visse dannelser, som inden da i
forhold til betydning var blevet skilt ud fra vinterens begreb. Ligesom bredden af teu.*wentrus tøbrud
vinter, lader os fornemme det snævre fællesskab ned imod 500 bc, giver frk.en-gimus, etårs kreatur
<**aina-gimus, os på den anden side indtrykket af, at de to termer i en periode må have sameksisteret;
tabet af et ord, om ikke udviskningen af alle spor, kan undertiden forløbe forbløffende hurtigt.
Ord fra vinterens årstid

Hertil knytter sig græ.khiôn, arm.jiun sne <*gjhjôm, nor.gjø sporsne <*gjhjôm.

Senere skal vi se, at det giver god mening at netop græ: arm: og oln: er ene om termen *gjhjom- sne og
også *smro- sommer.
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Sneen som det hvide dække er afledt til præt. *snoiguh- af det stærke verbum *sneiguh- at sne. Verbet,
der er vidt udbredt i ætten med ags.snîwan, avs.snaeza- at sne, betyder imidlertid på sanskrit fugte
klampe og i Irland hvor sneen sjældent ligger dagen over, har de affundet sig med oir.snigid regne
dryppe
*snoiguhos sne

*snoiguhos sne
got.snaiws sne <*snoiguhos
osl.snegu sne
lit.sniegas sne <*snoiguhos
lat.nivis sne, [lat: græ: sn / > n]
græ.nipha sne <*sniguhoir.snige dråbe regn
kym.nyf sne <*sniguh-

*sneiguh at sne

*sneiguh- at sne
ags.snîwan at sne <*sneiguhlit.sniega at sne
græ.neiph- at sne <*[s]neiguhlat.nîvi- at sne <*[s]neiguhoir.snigid dryppe regne
avs.snaêža- at sne
skr.snéha- klampe ➪klæbe

Isen spænder også sine broer mellem satem- og kentum-sprog. Skønt teu.*îsos is kun kendes fra de
persiske dialekter, må ordet have iup: alder. Derimod står det bal: )( sla: ledas is isoleret og vidner om
en snæver sen iup: forbindelse. Måske til *sledh-, *slodh- skråne glide i oln.slôd slæbespor, nor.slôd
slædespor, lit.slednas skrånende; [eng.slide isbane ◊ *sleidho glide ]. Bræens navn, oln.jökull
genfinder vi i o.dan.egle istap ; endvidere uden suffiks i oln.jaki istap isflage. Roden er *iegj- med
tilsvar i oir.aig is, kym.ia[g]en isflage.
Det latinske: lat.algor frost kulde <*agh- får måske følgeskab af oln.elgr snedrive halvsmeltet sne
*algh- En østlig form *kjern- finder vi i arm.sarn is, rus.seren sneskorpe, let.serns rim, med en
pendant i oln.hjarn frossen sne sneskorpe <*kjern-. En [m+] i lit.šarma, let.sermo rim ligger for i det
iup: navn på hermelinen <*kjermo-. Hermelinen opfattet som rimdyret, på grund af årstidernes
indvirken på pelsen Ω 18.
*îsos is, teu.îsas is
oss.ix is <**iskavs.isu iskold, avs.aêxa frost <**iskju

oln.jaki <urn.*ekan <**jekan oln.jokull
<teu.*jekulaz, dan.egel istap
oir.aig is, gntv. ega, *jeg- is

Fader frost, som vinterens behersker, skinner kun behersket gennem overleveringen.
Roden *preus- frysen stivne ved kulde optræder i teu.*freusan med *preusom frost i got.frius n. og
kel.*[p]reuso-, i cor.reu, kym.rhew frost. Hertil knytter sig lat.pruina <*pruswina rim frost vintertid
og skr.prusva rim isdråber. Det er værd at bemærke at oln.frjósa ikke kommer op med det danske
tyd småfryse; *preus- synes kun at dække den fysiske side af sagen, svarende til at roden end ikke
opviser tydet kulde, jf. nor.frose <*frusan frossen jord.
*preuso stivne ved kulde
oln.frost frost <*prusto
got.frius n. frost <*preuso
kym.rhew frost < *preus-

nor.frøysa <*prousej- tørre i frostluft
nor.frose frossen jord <*proson
skr.prusva is
lat.pruina rim <**prusvìna

Processen bag nyisens dannelse har sprogligt været dækket af *preuso > oln.frjósa. Det danske tyd
fryse om fingrene egentlig at have prikken i fingrene er en nydannelse, som den oln: litteratur ikke
kender til. Blandt de ældre udtryk finder vi kun forfrysninger, frostskader. Det hævdes ofte at verbet
oprindeligt var et sanseudsagnsord, men af formelle grunde er det uantageligt. Om *preus- skulle
dække over en sansning af smerte, ville man forvente navne for kulde blandt de afledede ord, men det
overleverede materiale taler kun om frost, frossen tilstand. I Keltisk har vi et nøje tilsvar til got.frius n.
frost <*preusos frost [neutral os-stamme]. Det er endvidere uforståeligt hvorfor frysefornemmelser
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helt undgår os blandt tydene; sådanne ville da være naturlige stationer på vejen mod det helt objektive
procesverbum *preus- fryse til is.
I norsk optræder transitiven, kausativen *prouséj- > teu.*frausjan > nor.frøysa hænge huder og skind
til tørring i frostluften peger tilbage på kuldens virkning, ikke på oplevelsen af den. Vi har ingen
former *preus *prous med tydet kulde.
Anderledes er det gået med *kreus- stivne blive fast. I oln.hrjósa gyse bæve er udviklingen forløbet
via stivne i huden, få gåsehud med tilsvar i de græske ord for frost, kulde og is. Hele komplekset har
rod i *kreu- danne skorpe, hvorfra tydene løber dels mod skorpe og is, [jf. oht.hrosa skorpe is], dels
mod stivnen, gysen.
oln.hrjósa gyse bæve <*kreusgræ.krystallos is <*kreusgræ.kry[s]os isnende kold
oht.hrosa skorpe is <*krusâ
lat.crusta skorpe
skr.krud- <**krusd- blive hård
tok.krust kold
oln.hrjóstr <*kjreus-trom hård jord

græ.krymos is frost <*krusmos
lit.krušâ is-skorpe <*krusâ
rus.seren sneskorpe *kjernoln.hjarn sneskorpe <*kjernolit.šarma rim, der lægger navn til
hermelinen Ω 21
avs.xrûždra hård <*krusd

Et ord for kulde, der strækker sig mellem latin og teutonsk: *gel-,*gol- i lat.gela kulde frost is, har
tilsvar i nor.kale frost, got.kalds kold <*goltos og oln.kuldi kulde <*glton; samme trin i nor.kyl
frostperiode og i oln.kul n kold vind. En dubletrod *kjel *kjol kulde, forligger i lit.šalu fryse og med
hovedsagelig *svensk: optræden.
*kjel- kold
j

*gel- kold
j

j

*k el-, *k ol-, k oltolit.šaltas kold <*kjoltos
ags.hâl-stân krystal *kjêlhol.hal <*kjolaz frossen jord [=]
lit.pa-šalas frossen jord
oln.hêla rimfrost <*kjikjelo [=]
skr.śiśira kulde frost <*kjikjelolit.šalna rim [=] osl.slana rim
ags.heolca rim <*kjelgâ

*gel-, *gol-, *goltolat.gelu kulde frost is
got.kalds kold <*goltos
osl.goloti- is
lit.geluma frost
ags.côl kølig *gôlus
dan.kulde <*glton
dan.køl <*gôlia- kølig
lat.glacies is <*glagi- [=]
oln.klaki is i jorden

Tydet kold i lit.šaltas og avs.sareta- <*kjolto-, ligger helt parallelt med ovennævnte *golto-. Hertil
slutter sig hol.hal frossen jord [=] lit.pa-šalas frossen jord. Et fint samstem har vi i den reduplicerede
dannelse *kjikjalo-, mellem oln.hêla frostrim <*hihªlô og skr.śiśira <*kjikjalo kulde frost.
Vinterens mange termer, afledte til forskellige rødder, fører os med stor sandsynlighed nordpå i det
eurasiske område; en antagelse der dels støttes af ordenes alder [*kjel-, *kjern- må have formet tydene
inden sat / ket], dels af den tættere overlevering langs en nordgående bosætningskurve.
Det foreløbige opgør med isen og driverne sætter ind med tøvejret, tegnet af *tâw-, *tâj- tø smelte.
oln.∂eyja at tø <*tawj- står overfor oss.thayun at tø <*tâj og oln.teyr tø går sammen med skr.tôyavand <*tawjos smeltevand. I osl.tajeti smelte <*tâj- [osl: a < â] og nor.teia optø <*taj- foreligger en
urgammel vekselform *tâj- til *tâw sne-smelte. Tøvejrets etymologiske geografi er *svensk:

*tâj- tø smelte
oln.∂eyja at tø <*tawoln.deyr m. tø <*tawjos

skr.tôya- tø ➪vand <*tawjos
oln.∂â snefri jord <*tawâ

*tâj tø smelte
osl.tajeti smelter <*tâjsve.tî[∂]-væder / sve.tø-væder *tâj / *tâw
oss.thayun at tø <*taj*tâj- / *tâw- smelte
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Foruden termerne for is rim frost har iup: kendt to stærke verber *sneiguh- at sne og *preus- fryse til
is, begge intransitive.
kulde sne is frost

kulde sne is frost

NAVN
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+ x x x x + x sne, fugt
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x

x x x frost

x

x rim
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x

x fryse is

j

k ern +m

x x

x rim

is

kjol

x x

x sne is

x at tø

j

k olt

x

x kold fugt

k el-, k êl-

x x x

x tø væde

en

x x

x kold

jegon

j

j

kold
x fryse
x

is

x x is

Det teu.*freusan kuldestørkne og teu.*sneigwan må formodes også i tyd at have rod i iup: sprog.
Set fra ordforrådets synsvinkel, afslører de mange iup: rødder for is sne kulde slud, at vinterens fremtoninger var dybt
indskrevet i stammernes bevidsthed. De mange rødder ca. 20, lader sig ikke forstå udfra jordbrugerens forudsætninger. Det
er jægerens verden, der røber sig i de fint nuancerede tyd som: nor.klaki den første skorpefrost i jorden, nor.krav den
første isfilm i vandfladen etc, navne der kun får mening, når man opfatter dem i forbindelse med sporingen af jagtbyttet og
andre næringstilgange i den svære tid. Skønt vi ikke i et og alt kan komme tilrette med de særlige tyd, peger undersøgelser
over forholdene hos naturfolk på, at disse rødder, som i meget vidt omfang er holdt i live hos baltere slaver og teutoner,
engang har tonet sprøde toner i vinterens musik.
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Hos indoeuropæerne havde vinter og nat forvægt, når tiden skulle måles, oht.sieben-nehte syv døgn, en uge
afspejler en iup: sædvane, som Cæsar og Tacitus bemærkede sig hos kelter og teutoner, og eng.fortnight minder
os om dengang ny og næ skar måneden ud i to halvdele. At natten endvidere sattes ved døgnets begyndelse,
falder godt i trad med de mytologiske forestillinger hos grækere og teutoner, hos hvem natten opfattedes som
dagens moder. Vinteren og natten er indoeuropasernes mørke urskive, månen den store viser.
*mênâ måne

*mên- måne ◊ *mê- måle
græ.mênê <*mênâ måne
lit.mênuo måne måned
tok.man måne
teu.*mênan måne

*menôt- måned

skr.mâs måne måned <*mênslat.mênsis måned,
oir.mî <**mêns måned
formen mêns- er en rest af genitiven
til *mênôt måned i got.mênô∂s

Den almindelige opfattelse af forbindelse mellem *swel- lyse skinne i skr.svarati lyse skinne og *sâwelâ sol,
viser i et solglimt, at der hinsides den iup: kridtcirkel dukker fonologiske træk op, der peger mod ældre
lydstrukturer.
*sâwula sol
*swelo ulme, lue

*sâwel sol

skr.svarati lyse skinne <*sweloht.swelan ulme brænde
let.svelt svide ulme
græ.elé varme lys <*swelå
græ.aleâ < **swlâ solvarme
ags.swol varme glød <*swles
osl.sôlnce sol

oln.sôl sol <*sâwulâ
got.sauil sol <*sâwilâ
lit.saule sol
græ.hêlios <[s]â[w]lios sol
kym.haul sol <*sâwel
lat.sôl sol
skr.suvar sol <*suwal

Selvom den brændende sol ikke giver genlyd i overleveringen var den iup: sol dog stærk nok til at
kaste skygger over land. Den teutonske betegnelse i got.skadus, ags.sceadu skygge kan vanskeligt
skilles fra græ.skotos mørke. Idet skyggen indeholder mørkets begreb, må tydet mørke gradvist have
fortrængt skyggens begreb.
Skumringens halvmørke er semantisk nært forbundet ned oln.myrkr n. mørke <*mergues ◊ *mergu- flimre lyse
svagt, der er en udvidelse til *mer- funkle i lit.margas broget, græ.amorbos tåget <*sm-morguos
Et andet mørke fører os ind i orpheus underverden, græ.erebos tåge fra den græske mytologi; Her omsluttes vi
af *regues, *reguos n. mørke fra got.riqis, oln.røkkr og skr.rajas mørke med adjektiv i got.riqizîns mørk og med
denominativ i got.riqisjan [=] skr.rajasyati mørkne.
*tem- mørke ved tåge
lat.tenebra- mørke <*temesro- [=]
skr. tamisra- mørke <*temisro- [=]
oht.dinster mørke <*temisro ◊
osa.thimm tåge <*temsos dunkel
lit.tamus mørk <*tomus
lit.tamsa- mørke <*tomsos
*temsos har vi i flnv: Themsen

skr.tamas mørke <*temos
oln.∂âm tåge <*têmos
skr.tâmra- mørkerød <*têmro
oht.demar skumring <*temrooir.temel mørke <*temeloosl.tima mørke <*tmâ
se svensk stednavn: Timsfors

De indoeuropæiske vejrudtryk afspejler et nordeuropæisk vejrlig med en lang række termer for blæst
og vind. Strækket fra Skotland over Sydskandinavien til Østersøen hører til jordens mest forblæste
områder.
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*peus-, *peis-, *bhlê-, *wê-, *wês-, *peug-, *wêd-, *dheu-, dhem-, *pê-, *pês-, *an-, êt-; *bhei*bheu-, *keis-, forstået som termer for vindens bevægelse. Alle kendte fra teutonske dialekter .
Til det latinske verbum, lat.cûrâre tage sig af sørge for har vi en række senere afspind som kurator,
kurere etc. Roden er *keis- lufte, der desuden dukker op i oln.hisja blæse svagt, oln.hisma avne,
jys.hisa snappe efter vejret etc. lat.cûra <**keira- <*keis-, med et tydskift fra puste ånde til pusle om.
kan følges sådan. Lat: cûrare < **cûsare <*keis- [lat: mellemvokalisk s > r]
Nordeuropæerne taler om vejret, men det er vinden der gør noget ved det. De fremherskende vestlige
vinde, som hos os stedse ombinder vejrliget i brogede buketter, lader sig etymologisk føre tilbage på
en iup: rod, *wê blæse. *wentos vind der er et præs. part. af *wê- blæse, egentlig det blæsende, er
tilsyneladende en vest-iup: term, kendt fra teu: kel: lat: tok: [pru.wins (- got.winds]. Det er værd at
bemærke, at græsk, ligesom i en række andre forhold, ligger uden for den kreds.
Det pågældende verbum *wê-, der giver et kraftigt ekko i det iup: rum, har i satem-sprogene andre
afledninger: skr.vâta, skr.vâyu vind, lit.vêjas vind <*wêjos, der ikke kendes fra det *jyske.
De dobbelte betydninger vind, luft, peger tilbage i en tid da luften var åndedragets værk, enten det
store, jordens, eller det lille, menneskets eget [jvfr dan: trække vejret]. At nævne luften var at tale om
dens ytringer; stormens ødende kraft, blæsten i ansigtet eller den første morgenluftning i bladhanget.
Søvnens fredfyldte drag og anstrengelsens hivende gisp, fandt sit billede i de større rytmer, ligesom
ømhedens varme og duftende pust tonede som sommerengens drivende duft, når alt åndede fred.
Vinden har da ogsa fundet vej til menneskets livgivende ånde og sjælens verden. Den iup: rod *anånde slår os i møde i græ.anemos vind, lat.animus sjæl, skr.anila vind ånde. En betydning blæse med
munden findes i det st. verbum, got.blêsan; ordet er en [s+] udvidelse til *bhlê puste, her med tydet
blæse [jf. blæse og have mel i munden]. Allerede oht.blâjan puste blæse ånde havde antaget dette tyd,
svarende til lat.flâre blæse ånde <**bhlê- svulme. Den ovenstående form lit.vêjas vind ◊ *wê- har et
nøje modsvar i oln.blær vindstød <**blêjaz ◊ *bhlê-. Bag dan.regnskure gemmer der sig et gammelt
navn på den udmarvende [norden]vind; det vekslende tyd i teutonsk, heftig regn, vindstød skriver sig
muligvis fra den våde subatlantiske tid, se nor.skjøra vindstød <*skeurôn. Ordet, der strækker sig
gennem en bue af sprog fra lat: og teu: i vest over bal: og sla: i øst, endog med udløbere så langt borte
som i armensk, peger mod nordlige himmelstrøg. Roden *skjewro med svindtrinnet skjuro, forklarer
såvel osl.severu nordenvind, som teu.*-skuro regnbyge. Det lit.šiaurys nordenvind har ligesom
ags.sceór <**skeura storm [*ew], over lat.caurus nordvestenvind og nor.skøyra <**skaurja storme
frem i blinde.
Vind som forudsætning for ånd, sjæl og sind
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Den iup: rod *gjhâi- hvortil vi knyttede en række spydnavne Ω 4, overlever i skr.hayati drive
Frem slynge og med [s+] i oln.geisa styrte buse frem, nor.geis m. damp. Tidligt synes denne rod,
via tyd som jag chok ophidselse, at være trængt ind i det mentale ordforråd. Vi finder fx
got.gaisjan forskrækkes, avs.zaésa skrækkelig, med [d+] i skr.hêda- vrede <*gjhaisdos > oht.geist
sjæl. Noget ord for sjælen kendte indoeuropæerne ikke til; der er ord for forstand, viden og tanke, men
selve opdelingen mellem sjæl og legeme falder i en senere fase. I ags.*gæstan forskrække gemmer sig
et teu.*gaistaz ophidselse, verbet er en denominativ til skr.hêda vrede. Det er den indre bevægelse der
ytrer sig i ags.gæst ånd sjæl liv dæmon. Tilsvarende i got.saiwala sjæl ◊ græ.[s]ai[w]olos
foranderlig bevægelig <*saiwolos. Det altovervejende udgangspunkt for sjælens kontur er imidlertid
begrebet vejrtrækning. Fra roden *an- løfter sig lat.animus sjæl ånd, lat.anima ånd, o.fri.amma ånde
<*anima, oir.anim sjæl ånd, tok.ânm liv ånd, oir.anal ånde. Med [t+] i oln.önd sjæl ånde, oln.andi
<*anton vind ånde sjæl i avs.*anti ånde. Roden ligger for i skr.aniti og got.anan trække vejret, men
af græ.anemos vind, skr.anila vind pust ånde røber det ældre tyd puste blæse, der også må
forudsættes af det sve: sønv: anen, den blæsende. Endvidere skr.prâna sjæl <**pra-ana sjæl. Endelig
med [gjh+] i oln.angr <*angjhos duft luft, sve.angi damp <*angjon med overgangen til arm.anjn sjæl
væsen <*angjhon.
Analogien strækker sig videre gennem græ.pneuma sjæl åndedræt, oln.fnysa fnyse spytte <*pneus-,
videre til græ.thymos sjæl ånde duft <*dhumos duft røg i lat.fumus, skr.dhuma- røg damp,
pru.dumis røg, osa.dômjan dampe <*dhouméj-, antagelig kausativ til et ikke overleveret *dheumdampe ◊ *dheu- støve fyge hvirvle. Hertil hører tillige med [s+] osl.dusa sjæl [alment slavisk],
osl.duchu ånde, lit.dvasia sjæl ånde og teu.*deuza- n. dyr, egentlig det åndende væsen.
Græsk, græ.psykhé sjæl ◊ græ.psykhô ånde blæse, trækker ligeledes på vinden; ordet menes tidligt at
være sammentrukket af *bhys- > phsy- i græ.physaô blæse < *bheus- i sve.buse blæse hårdt
[jf. græ.psykhros kold].
Endelig skr.åtman m. ånde sjæl selvet <*étmon identisk med ags.ædm m, osa.å∂om ånde luft
blæsen ◊ *ét- blæse fyge. Da roden har afledninger som græ.étor hjerte og teu.*ådro- blodåre, der da
i sammenhængen må opfattes som åndingsorganer, må tydet blæse fyge nødvendigvis være meget
gammelt. Antagelig er edderfuglens navn *êtî i oln.ädr og skr.âtî en vandfugl knyttet til samme rod.
Fuglens semantiske vinge kunne da være dunfuglen ◊ *étå dun ? som *anât and ◊ *an- blæse ? og
dan.fugl <*puklós fugl ◊ *peuk- blæse i lit.puksti blæse ånde tungt, lit.pukas dun, med parallel rod i
oln.fjúka fyge <*peug- blæse ◊ let.pûga vindstød
Det er blandt sådanne gamle tyd man kunne fristes til at søge slægtskab med andre sprogætter, men
ekkoet blæser i vinden
Om Væsentlige tidsbetegnelser.
Væsentlige tidsbetegnelser
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Den iup: vejrkalender

*ai- lys ild, *egnis *ognis ild, *pûr ild
*aidh- lys, sve.id <*idhes fisken rimte
græ.aithér æteren <*aidhro
græ.itharos <*idhros klar lysende
ags.ides jomfru gudinde <*idhesâ*aidhos bål flamme
græ.aithos brand <*aidhskr.édha- brændsel| <*aidhos
skr.indhana brændsel <**i[n]dhana
ags.âd m. bål ild flamme| <*aidhos
ags.âst tørreovn <*aidhstå
lat.aestus varme *aidhstos

En enklere rod har vi i *ai- lyse, hertil *ajes kobber
ags.âl n. *ailes flamme, med [l +]
ags.ælan brænde <**ailjan
teu.aili∂az ild <*ailetos i oln.eldr, ags.æled
kym.aelwyd herd <*ailetå
oln.eisa glødende aske <**aison med [s+]
dan.ising flynder se nor.fjærsing ◊ *perkj- spættet
*aim lue med [m+] i
oln.eimr ild lys <*aimos
oln.im n. støv, med [î] i svenske sønavne

Vovet og svært stof om tidsdateringen – i går -, men en rebus fra tidernes morgen.
Mange kender sikkert den lille perlegåde: Hvornår er i dag i går ? med svaret i morgen. Det er tydeligt at det her
drejer síg om tidsrelationer og ikke om noget særpræg ved i dag og i går. Idet vi erindrer os den nordiske og
græske myte om - natten som dagens moder - kunne man fristes til at spørge om ikke der tidligere har været en
etymologisk kobling mellem *gjhês i går og *dhagjhos i dag, i fald en meget enkel og naturlig måde at se
verden på. Det følgende er blot en leg med de to størrelser, der hver for sig står uforbundne og uforklarede.
Vi begynder med antagelsen, at *gjhês i går < *dhgjhês <*dhªgjhês og teu.*dagoz dag <*dhagjhos og springer
videre til den afgørende teu: )( skr: overensstemmelse:
*teu:
*skr
skr:

dhâgjher
agjher
ahar

dhâgjhen
agjhen
ahen

dhâgjhes dag
agjhes dag >
ahes
dag

der mest af alt ligner en heteroklisi [r / n bøjning]. Skal det give mening, må sanskrit have tabt [*dh]. Først et
tab af aspirationen [h] ved grassmann lov: skr.dhagjher > dagjher, siden tabet af [d] et tab af samme art som
tabet af [*d] i termen for tåre, *drakjru > skr.*daśru > skr.aśru tåre. Jf *jysk: og *dansk: med formen *jysk. )(
*dansk.dakru tåre <*drakjru Ω 10
Vi står altså med skr.*dhagjher > skr.ahar dag overfor teu.*dhâgher > teu*dôgaz dag døgn
Men hvordan får vi de to termer *gjhês i går og *dhagjhes til at komme i etymologisk nærkontakt. Ser vi på
søstersprogenes overlevering fanges de ind i listningen herunder.
oir.in-de i går <*dhª-gjjhês
alb.dje i går <*dhª-gjjhês
oln.gær i går <*gjjhês <*dhª-gjjhês
lat.heri i går <*dhª-gjjhês
skr.hyáh i går <*dhª-gjjhês
græ.khthés i går <*dhª-gjjhês
tok.ksär i morgen <*dhª-gjjhes

oln.dögr halvdøgn
dan.döger dag <*dhâgjjher
oln.dögn halvdøgn <*dhâgjjhen
ags.dôgur dag <*dhôgjjhus
got.dôgs dags varighed <*dhâgjjhes
ags.dög dag <*dhôgjjhes
dan.dag dag <*dhagjjhos

I den oldirske og den albanske overlevering finder det [*dh] delvis bevaret, men til gengæld er der ikke meget
tilbage af *gjjhês i går. Det er sammenstødet *dhgjjhês, der betinger reduktionen. Skal vi komme til rette med
den græske form, græ.khthés i går, må vi forudsætte *dhªgjjhês svarende til græ.khthôn jord <*gjjhôm
<**dhªgjjhôm jord, der kræver [græ: *gjjh > khth] Ω 17. Den samme lydophobning indfanger vi i græ,ikhthys
fisk <*[i]gjjhus Ω 21.
Holder i går og i dag hinanden i hånden må det være som *dhªgjjhês i går og *dhagjjhes i dag
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Om Karpaterne

Omkring 1200 bc har to yderst svagt overleverede særsprog, venetisk og messapisk været hjemmehørende i det
nordlige Polen. De to sprog finder vi senere koblet til veneterne i Norditalien [byen Venedig] og messapierne i
støvlelandets sydlige del. Den teutonske lydforskydning [ 450 bc] havde forstyrret lydbilledet af [*k] [*p] og [*t],
som det fremgår af lat.caput hoved jævnført med oln.höfu∂ hoved <*kaput. Sjovt nok rummer Centraleuropas
bjergkæde: Karpaterne et meget gammelt minde om de samme fonetiske ændringer. Den oldnordiske form: harfa∂afjall er den græske udgave: græ: karpatâ udsat for lydforskydningen [*k > teu.*h, *p > teu.*f, *t > teu.*th].
Engang i løbet af bronzealderen eller endnu tidligere er det gamle navn på bjergkæden blevet bragt nordpå af tin- og
kobberprangere fra Mellemeuropa. Identiteten fortæller os, at navnet Karpatâ må have været kendt og almindeligt
brugt nordpå i Skandinavien længe inden den keltiske jernalder [500 bc  ] slog igennem og delvis hæmmede
handelen mellem nord og syd. I modsat fald ville den lydforskudte form ikke have kunnet overleve livtaget med det
gængse navn Karpatâ. Det er almindeligt antaget at roden dækkes ind af alb.karp- sten <*korpos, der kan ses som
en s-løs sideform til nor.skarv nøgen klippe <*skorpos ◊ *[s]kerp- skære [alb: *o > a] Ω.
Den anden del af oln.harfada-fjall trækker på *pelso- sten, der tidligt i Norge og Sverige voksede i højden til det
vældige fjeld, til forskel fra oldhøjtysk, der bevarede det ældre tyd, oht.felza sten. Det var den samme vækst fra
sten til fjeld, albanerne lagde ind i navnet på Europas fjeldryg mod sletterne i øst.
Der knytter sig en sjov ende til teu.*hafu∂ <*kaput hoved. Kun nordisk og angelsaksisk har bevaret den form; de
øvrige teutonske dialekter kender kun en omdannet udgave, got.haubi∂, osa.haubi∂- hoved. Man går ud fra at der
foreligger påvirkning fra *kûbhâ hue pukkel, der får en til at tænke på bronzealder-huen fra Muldbjerg-graven.
Snarere foreligger der et lån eller en afsmitning fra et af de særsprog, syd for Østersøen vi kun har sørgeligt få
fragmenter fra. Denne fremrykning af en efterfølgende vokal finder vi ellers ikke i teutonsk, så en omdannelse hos
veneterne, *kaput > ven.*kauput- kunne være både tilfældet og lånekilden. Vi kender lignende vokal-fremrykninger
fra græsk, fx græ.keirô skærer <*keriô, en s-løs form ◊ *sker- skære, græ.peirô trænger igennem < græ.*periô .
Da de balto-slaviske folk heller ikke ligger inde med termen -kaput- og påvirkningen må være sket inden TL  450
bc, er folkeflokken venethî et godt bud på en långiver. Begrundelsen for et sydligt lån ind i tysk og gotisk før TL
bygger på, at vi har samme lånevej, men nu efter TL. Det drejer sig om got.kaupatjan ørefigen, egentlig et par på
hovedet. Termen må være lånt efter lydskredet [teu: *k > h] så sent som i 1. århundrede ac, hvor goterne viser tegn
på afvigelser fra den øvrige teutonske fonologi [got: *ê bevares / oht: *ê > â]. Denne gang har goterne haft dybere
kontakt med folkeflokken venethî og genoptaget den let forskudte form kauput med nyglosen got.kaupatjan
ørefigen.

Da termen *kaput hoved er ukendt i græ: kel: tok: og hit: og i *jysk: alene markeret ved lat.kaput, kunne
den venetiske form, ven.*kauput, skyldes et illyrisk belæg opfanget og omdannet af veneterne inden den
teutonske lydforskydning. Kun angelsaksisk og oldnordisk kender den ubrudte form. ags.héafo∂,
oln.hafu∂. Disse former er, som det blev dokumenteret i kapitel 21 nært beslægtede med nogle sanskritbelæg. Vi vender senere tilbage til forklaringen på dette lån indenfor kridtcirklen med sat )( ket intakt.
Mange folkegrupper er blevet bortskyllet eller opsuget af en senere vandrings folkeflom. Det thrakiske
sprog blev dels offer for romaniseringen efter Trajan´s erobring, dels den slaviske ekspansion i midten af
500 tallet ac . Det illyriske sprog var under bronzealderen vidt udbredt i central-europa. I periodens
senere del finder vi disse stammer bosat i Ungarn [pannonien] og undertiden sammen med dorer på
strejftog ned over balkan-halvøen. Illyrerne jordfæstede de døde, hvorfor vi må finde andre stammer som
indstiftere af oldtidens ligbrænding. Sandsynligvis var det veneterne, der var den fremherskende gruppe
inden for urnemarkskulturen. Heller ikke dette sprog nåede som en levende erfaring op i historisk tid.
Grunden til, at vi overhovedet kan skelne disse døde sprog fra hinanden, hvis levn kun foreligger i
stednavne og ofte utydede indskrifter, beror på særegne fonetiske varianter i det genkendelige iup:
gloseforråd.
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Det aspirerede [*dh] optræder i venetisk som et [z], som til ords i ven.louzera fri. Termen er bundet til
roden *leudh- vokse gro, der kun har et meget svagt ekko i *jysk og *dansk. Fragmentet *leudheros fri er
oven i købet et tværgâende lån, der hat forplantet sig fra lat.lîbero- fri <*leudheros til græ.eleutheros fri,
og videre til ven.louzera fri <*leudheros. [lat: *eu > î ]. Kap. 26.
Den venetiske sprogstamme, *wenetî er med en vis ret blevet knyttet til den arkæologiske lausitzgruppe i
Schlesien og Posen. Det var den nordligste udløber af bronzealderens urnemarkskultur [1300  700 bc] og
herfra udgik antagelig impulsen til det nordiske ekko, der satte skel mellem ældre og yngre bronzealder.
Om denne identifikation er rigtig, kan vi forbinde stammenavnet med det teutonske opkald oht: winida,
brugt om venderne, om de slaviske stammer, der trængte op over det polske lavland i 400-tallet ac. Da
navnet er optaget i teutonsk inden TL [ca. 450 bc  ], kan stammenavnet ikke være møntet på slaverne.
Det er et langt ældre naboskab der ytrer sig her, som endvidere lod nordfolkene få kendskab til det sydlige
udlands geografi. Overføringen af navnet teu.*wene∂is på de slaviske vender forudsætter venetiske
lommer op i romersk jernalder. Skal vi finde et udstrålings punkt for den venetiske folkegruppe, der tager
skyldigt hensyn til veneternes optræden inden for teutonernes synskreds i tidsrummet fra yngre
bronzealder til ind i urnordisk tid 400 ac, må det blive det nordeuropæiske lavlands østlige del, hvorfra
successive vandringer har trukket deres spor.
Opbruddet fra veneternes nordlige bosteder førte dem vidt omkring. Østlige stammer trængte gennem den
mähriske sænkning ind i Pannonien, hvorfra de omkring 1000 bc dukkede op i landskabet venetien. Andre
grene bøjede mod vest og nåede via Donau frem til Boden-søen, hvor navnet laccus venetus engang må
have afmærket deres bopladser. Helt til Bretagne nåede skvulpet af den før-keltiske folkestrøm, hvor byen
Vannes kan føres tilbage til venetiske stammeforbund. Både i Lilleasien og syd for Donau, langs Morava,
kender oldtidens geografer stammer med samme navn: [v]enetoi / venetoi.
Uanset stammenavnene, afspejler spredningen et mønster, som adskillige sydgående vandringer indgår i.
Grækere, thrakere, keltere, teutoner og slaver har alle med mellemrum foretaget lignende geometriske
progressioner ned over Europa; ja den indoeuropæiske migration lader sig vel bedst opfatte som en
prototype på disse senere gentagelser.
Antagelig er det adjektivet, ill.venit stræbsom elsket <*wenit- som illyrerne i venskabelig omgang har
tildelt grækernes slægtsfæller og derved foranlediget folkenavnet wenetî. Det bagved liggende verbum
*wen- stræbe elske i o.dan.winna nå et mål må da gå i mål som en *jysk: term, i samklang med at roden
er ukendt i græ: bal: og osl: men bredt udfoldet i *jyske: særsprog. Her optræder fx følgende former:
gal.weni- i personnavne, oir.fine familie <*wene, tok.wina- fornøjelse, oln.vänn lovende smuk <*wênios,
oln.vanr frugtbarheds-guden <*wonos, lat.wenus elskov venus <*wenos, skr.vanas lyst <*wenos.
Illyrerne synes sammen med latinere og kelter at have gennemlidt lydskredet, [den særegne
tilbagevirkende assimilation TA] der bragte *perkuos eg på formen kuerkuos, eksemplificeret i lat.quercus
eg. Vi har nemlig overleveret et illyrisk stammenavn ill: quarqueni egemænd, der fastlægger en snæver
sammenhæng med den keltisk )( latinske gruppe Ω 25. Det etymologisk klare stof er så sparsomt, at det har
været vanskeligt at afgøre, på hvilken side af sat / ket skellet illyrer, veneter og messapier skulle
anbringes. Det illyriske personnavn: ill: ves-cleves, der direkte kan sidestilles med skr: vasu-śravas <
*vesu-kjlewes med et godt ry, taler imidlertid klart om et tilhørsforhold til kentumgruppen, et slægtskab
som det ovennævnte navn på egetræet også røbede; den assimilation ville efter sat / ket ikke være mulig
for et satem sprog.
Måske kan vi indfange endnu en glose med vores etymologiske fangstnet; det drejer sig om karpens navn.
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Navnet på den europæiske karpe, cyprinus carpio, er muligvis en omplantning af slet-hvarrens iup: navn *kuorpon >
teu.hwarfan > dan.hvarre. Afledt til oln.hverfa vende dreje <*kuerp- kan navnet opfattes som venderen, fisken med
det opdrejede øje. Det latinske navn: carpo en donaufisk vides at være lånt fra gotisk, som i sin tur antagelig har
optaget ordet fra den muligvis videreførte venetiske form, karpo- efter [TL]. Den europæiske karpe med udbredelse
i alpeområdet synes at have ligget uden for indoeuropæernes hjemmefødte næringstilgange og navnet kan da heller
ikke takles af en anden etymologi. Udover at dan.hvarre stemmer med got.karpa, når det navn ses som lån fra
ven.*korpon <*kuorpon, er der ingen substans bag antagelsen, men et *kuorpon slethvar falder smukt ind i rækken
af etymologisk set enkle navne, som til ords: *webho- edderkop, ◊ *webh- væve, *molå- møl ◊ *mol- knuse, *mûs
mus ◊ *meus- stjæle etc. Endvidere må vi forvente at livet ved havet i nord har ladet dem tage kending af den lækre
saltvandfisk, flynderen.

De messapiske stammer eller afspaltninger fra dem finder vi omkring år 1000 bc ned langs de dalmatiske
kystbjerge, hvorfra de sætter over til støvlelandet. Der er gode grunde til at antage ankomsten til Apulien
og Calabrien forud for anlæggelsen af de græske kolonier. Disse messapier ◊ græ: meti-apia boende
mellem havene ◊ *ap- vand hav, har efterladt nogle få kulturord som mes.basta sål sandal ◊ oln.bast
lindetræsfibre og mes.bûrion bolig ◊ teu.bûres hus bolig
Disse ligninger, hvor spagfærdige de end er, trækker dog dybe spor tilbage til en nordlig lejring. Bag det
klassisk overleverede bynavn Brundisium i Calabrien ligger et stammenavn **brendisii ◊ mes.brendon
hjort. Vi skal op i det svenske for at finde et tilsvar. Det sve.brinde <*bhrendhon elg viser med et svindtrin
i nor.brund rentyr <*bhrndhos, at ordet har ældgamle aner. I oln.brandr <*bhrondhos båd med udskaret
stævn får vi et glimt af skibene fra de nordiske helleristninger og et vink om sammenhængen med
alb.brine horn gevir <*bhrnâ ◊ *bhren stå rage frem.
Den satem-fødte messapiske folkestok, der fra Dalmatien satte over Adriaterhavet til Apulien og Calabrien, har
efterladt sig tydelige overensstemmelser i toponymien langs de kystvendte landskaber øst og vest for det sydlige
Adriaterhav. Strædet mellem de dalmatiske kystbjerge og den bjergrige halvø Gargano [sporen på støvlelandet] har
antagelig tidligere båret halvøens navn. Tolker vi navnet, som en snævring i Adriaterhavet, kan vi knytte an til
navnet Kvarken, brugt om et lignende sted i den botniske bugt. Stednavnet Kvarken stiger da frem af *guerg- hals
strube, i oht.quarka <*guorgâ. Det messapiske stednavn Gargano kan da opfattes som et o-trin, *guorg- hals svælg.
u
Se oln.kverk svælg, oht.querchala svælg [=] skr.gargara svælg hvirvel <*g ergolo-, lat.gurgula strube
<*gurgola-. Navnet kan i den etymologi hverken være af latinsk eller oskisk oprindelse idet [*gu/ o > lat.v og
u
u
osk.b] som til ords i lat.vorâre sluge <**g orâre ◊ *g er- sluge Ω 25.

Via det gamle overfartssted må messapiske stammer være trængt frem til sydøstitalien; antagelig omkring
800 år bc, endnu før de græske kolonier voksede frem langs de samme strøg.
Ifølge Plinius var der på hans tid 50 ac, berømmede bronzeværksteder i brundisium. Vores ord for
metallet, dan.bronze stammmer fra sen græ.brontesion bronze. Forholdet er helt analogt med kobber fra
Cypern, men både her og der uden forbindelse med et gammelt metalnavn. Langt senere modtog vi navnet
for jern: teu.*îsarna fra hallstatt kulturen som et lån (- ill.eisarnom jern. Det var nemlig illyrerne, der i
europæisk sammenhæng først lagde jernet i essen og viderebragte såvel teknik som navn til kelterne, da
bronzealderen gik på hæld. Hvis vi tager formen ill.quarqueni egemænd, ill.vidu skov, ill.morgâ grænse og
ill.teutâ folk borger, som udtryk for en ældre sproglig tilknytning til den lat: )( kel: gruppe, kan
mes.brendon hjort [=] sve.brinde elgtyr pejle en østlig forbindelse for messapiernes del.
Analogt med teu.*ekô jeg <*egjom jeg har venetisk ligesom teutonsk udviklet en klar parallel, teu.*mekô
≈ ven.mekho mig. Denne omdannelse kendes tillige fra græsk og hittitisk, ellers ikke. Måske en meget
tidlig *[ø]dansk omdannelse af *mê mig, den udgave der hersker i skr: lat: kel: lit: osl: Formen har senere
smittet hele det teutonske område.
En anden stedords-form er ven.[s]veinan sin, svarende til teu.*s[w]einaz sin ◊ *swei- egen.
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Bilateralt ordsammenfald med teutonsk:
Messapisk en *svensk: satem-typen
mes.s[w]ipta tavs, got.swîban ophøre, oht.swift- stille tavs
mes.bûrion bolig, teu.bûres hus bolig
mes.brendon hjort, sve.brinde elg <*bhrendhon
mes.basta sandal, oln.bast lindetræs barkfibre,
◊ avs.basta bundt, oss.bast bundtet viklet: begge sat: typer
Venetisk er *dansk: kentum-type
ven.sselboi selv, teu*selbo selv <*selbho.
ven.mekho mig <*megô mig ◊ *mê mig
ven.ahsu gudebillede hertil teu.*ansus aser
ven.leuzero- fri, <*leudhero- ◊ *leudh- vokse [græ: lat: ven:]
Verbet og øvrige afledte termer er ukendte i [græ: lat: kel:]
ven.ecco hest (- ill.*ekjwos hest Ω 35.
ven.kauput hoved (- ill: , ukendt i *dansk: ≈ *præ.græsk:
ven.kuorpon slethvar -)) got.carpo- -)) lat.carpo karpe
Veneterne kunne ligefrem være blevet tildelt navnet som Ill:
venetî de stræbsomme i og med at kun *jysk: kender roden
*ven- stræbe elske med en lang række afledninger.
Illyrisk er en *jysk: kentum-type
ill.vidu skov træ <*widhu- skov i o.dan.vith skov ved + kel:
ill.marga grænse ◊ lat.morgâ grænse, o.dan.mark grænseland
ill.quarqenni egemænd [udsat for TA] lat: umb: gal: gæl: ill:
ill.bardos sort <*swordos i dan.sort. lat: teu: ill:
ill.venit- elsket stræbsom ◊ *wen- stræbe elske
ill.teutâ folk, oln.∂jó∂ folk, ill.teutana dronning
ill.mento- bjerg, lat.montos bjerg ◊ *men- rage op frem

Anskuer vi situationen ud fra den meget spagfærdige overlevering kan vi kun konkludere, at den
messapiske folkestok har haft dybe rødder i Skåne. Rødderne *bhrendh- elg, *bhûro- rum bolig, peger
ligesom mes.basta sandal på østlige områder i det gammeldanske sprogfelt. Hverken græsk, keltisk eller
latin forholder sig til denne pulje.
Som udtryk for, at ordpuljen er uden *jyske: og *danske: tilsvar, må vi opfatte messapisk som en *svensk:
type, selv om vi her i yngre bronzealder, kunne forvente et *guorg- svælg og ikke det reducerede
mes.*gorg- > mes.garg- svælg. [svensk: bevarer jo som påtrykt kentum-sprog, arven *gu *ku]
Veneterne kan vi uden videre se som sene *[ø]danske: idet de sammen med grækere og latinere har
optaget det fritsvævende tværlån *leudhero- fri, fra *svensk.leudh- vokse gro trives, en verbal-rod der
bortset fra en enkel afledning i keltisk ikke optræder i kentum-særsprog. Her  1500 bc kan vi opfatte
venetisk som en nordisk *præ.græsk: type med alt hvad det indebærer af senere tilpasninger til de
omfattende folkebevægelser Ω 29.
Nogle århundreder tidligere er tokharerne antagelig trukket forbi i en fjernere horisont. De havde, som det
fremgår af næste kapitel, kendskab til både *kuerp vende dreje og *wen- stræbe elske etc. og indfældes
derfor som *jyske folk:
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Lad os et øjeblik se bort fra de mangfoldige allerede opviste indicier for teutonernes nordiske ophav. Vi
har trukket på udstillingen af jægerverdenens fangst og jagtvåben, jættestuekulturens isolerede originalitet,
flintøksernes mageløse differentiering og udformning, stridsøksefolkets tydeligste kulturprofil i europæisk
sammenhæng, det lyse fysiognomi i Skandinavien og som almindeligt kendt den nordiske bronzealders
enestående kunstneriske sluttethed og støbetekniske formåen. Naturligvis er arkæologiens erkendelse af en
stille spredning af tragtbægerkulturen ned over det nordeuropæiske lavland, ikke afgørende vægtig, ifald
forskningen ad andre veje og med andre grunde tvinges til at opfatte teutonerne som en mellem-europæisk
folkeflok, der som en afspaltning af horder af keltere sydfra var trængt op over Jyllands rod og over havet
havde invaderet Sydskandinavien og det danske ørige. En sådan opfattelse var gængs om end vigende
frem til mellemkrigstiden og goternes nordiske hjemstavn fik først anerkendelse frem mod århundredets
midte. Det var imidlertid ikke så let at rokere med teutonerne. Selvom det fra begyndelsen af 1900-tallet
har været god latin at opfatte de nordiske ætter som en amalgamering af jættestuefolk og stridsøksefolk, et
kulturelt og etnisk møde mellem bønderne, der sad på jorden i de gammeldanske landskaber gennem
nordens neoliticum og nomadestammer, der med base i de sydrussiske stepper, havde tilkæmpet sig
albuerum i Sydskandinavien 2700 bc, var der fortsat brede meningsstrømme, der fastholdt germanernes
mellemeuropæiske bopladser og derfor sekundære nordiske opdukken: Således siger Anders Bæksted i
bogen Guder og Helte i Norden [København 1978].
- Det antages at nord-europas germanske befolkning, øst for Rhinen og nord for Alperne, er opstået i slutningen
af yngre stenalder, ved sammensmeltning af disse egnes ældre befolkning og de ved denne tid indvandrede
nomadestammer med indoeuropæisk sprog og kultur.

Modviljen var stor, især blandt tyske forskere. Tanken om at nordboerne havde ydet deres til
folkevandringstiden kunne godt accepteres, men ideen om at alle de tyske stammer skulle være ankommet
fra de samme egne, blev igennem 1800-tallet og frem mod år 1900 anset for uhyrlig og lattervækkende af
folk som Kasper Zeuss og Otto Bremer.
En af vore hjemlige kulturforskere Gudmund Schütte har grundigt argumenteret for det nordiske
synspunkt i sin bog: Vor folkegruppe: [København 1926]. Her fremdrager han blandt andet en række
legender og puljer af sagnstof, nedfældet som spredte tekststykker i gamle lovsamlinger og andet
europæisk materiale. Disse indpassede stammer kan egentlig fint opfattes som senere migrationsbølger i
forhold til messapier ne, veneterne og illyrerne.
Om goterne:

Fra øen Skandia, folkeslagenes livmoder, siges goterne fordum at være udgåede med deres konge Berik. Da de
landede og gik fra skibene, gav de stedet navn, thi det kaldes endnu i dag Gotiskandia. Snart drog de videre til
holmrygerne, som dengang boede ved havkysten, slog lejr, yppede kiv og jog dem ud af deres boliger. Deres naboer
vandalerne kuede de også og føjede dem allerede dengang ind i deres sejrsliste.
Om burgunderne:

På den ældre kejser Tiberius´ tid udvandrede de fra en ø, som havet omgiver og som kaldes Skandanauja; de blev i
mange år tvungne til at vogte de borge, som ligger omkring floden Rhinen, hvorefter de blev kaldt burgundfarer.
Om svêberne:

Ved den nordlige kyst ligger ved havet et land, som man kalder Svevia. Gud plagede landsfolket med
hungersnødens svækkelse. De havde en konge ved navn Rudolf. En af Anshelm´s sønner ved navn Dietwin sagde:
hvis det huer kongen, bør der hellere skaffes skibe, hvori de der skulle dræbes kan føres over havet. De gik ombord
i disse skibe og landede i en af danernes havne, på et sted som kaldes Slesvig. Her huggede de alle fartøjerne op, for
at ikke nogen af deres folk skulle vende hjem igen. De vandrede til floden Elben, satte over den og bredte sig over
de tilgrænsende egne. efter lydskredet [teu: *ê > â] kender vi folkestammen som – swâber -
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Om langobarderne:

Vindilicus kaldes en strøm, der strækker sig fra det yderste Galliens grænser. Ved denne strøm var oprindelig deres
bygd og odelseje. Efter at winilerne var gået ud fra denne kyst, fæstede de nye bopladser i Scatenauga på floden
Elben´s bred.
Om winilerne:

Langobardernes folk kom fra en ø, som kaldes Scadanauja. Altså gik winilerne med deres høvdinge Ebor og Agjo
fra Scadanauja og kom til en egn, som kaldes Scoringa, hvor de slog sig ned for nogle år. Endelig kom de til
Mauringa.
Om anglerne:

Scéaf landede siger man, på en ø Scandza i Germanien med et skib uden ror, som smådreng med et kornneg under
hovedet, derfor kaldes han Scéaf. Af mændene i den egn blev han taget for et vidunder og ivrigt plejet; i sin voksne
alder herskede han i byen Slesvig, nu kaldes den hedeby. Den egn ligger mellem jyders og saksers land og kaldes
Gammelangel, og derfra kom anglerne til Britannien.
Anglerne, med deres konge Angling, forlod det land, som nu danerne ejer, idet kong Vortigern indbød og lejede
dem til kamp mod skotter og pikter. ags.scèaf bundt neg [=] oln.skauf dusk bundt.
Om sveberne: ?
Om ambronerne:

Til det yderste vestlige hav boede ambronerne ved en ø med navnet Ambrum. Ligesom de nordfrisiske øer er
Amrum brudstykker af et større landområde som i løbet af de sidste 3000 år er blevet havets bytte. I
Valdemar´jordebog omtales øen endnu ved navnet Ambrum <*ombhrom. Vi ved at mange ambroner faldt i kamp
mod Marius hære ved Aqua Sextiae 102 bc Ω 29.
Om sakserne:

Til det førnævnte Dania grænser det nævnte Saksonia, som oprindelig sagdes at have sin rod fra Dania.
Om frankerne:

Der var et gammelt folk imidlertid; dette folk kaldtes i fordums tid med et gammelt kendingsnavn daner og de
nævnes desuden på frankisk tunge normanner. Sagnet siger, at fra dem nedstammer frankernes æt.
Om tyskerne:

De bogstaver [runer], som markmændene, hvem vi kalder normanner, bruger, har vi skrevet op nedenfor; fra disse
folk udleder de, der taler det tyske sprog, deres oprindelse. Se oln.rûn rune *rûnâ, oir.rûn hemmelighed
Om peukiner:
Denne stamme er taget så tidligt hjemmefra, at de smyger sig uden om lydforskydningen [TF] og af den grund fastholder
[*k *p *t], men naturligvis ikke palatalen [*kj]. Ligesom vi har askmænd kan vi tyde peukiner som fyretræsfolk ◊
*peukjâ fyretræ. Følger vi deres videre færd møder vi i klasisk tid navnet Peuke på en ø i Donaufloden. Stednavnet kan
med den mistede palatal ikke have haft bal: )( sla: )( thr: ophav. Se o.pru.peusis fyretræ <*peukjis Ω 25.

Det er let at få øje på en geografisk horisont, der ligger nærmere nedskrivningstidspunktet end
vandringsfasens egen synskreds, men den prunkløse fremstilling og den næsten stereotype
retningsangivelse fra nord til syd, synes at gemme på gamle fortællinger, der er mere sag end sagn. Skønt
de lærde i sidste århundrede var utilbøjelige til at betragte vandringssagnene som andet end opdigt, er det
dog nærliggende at forbinde den sydgående bevægelse i hævden med udvidelsen af den nordiske
kulturkreds igennem yngre bronzealder. Da endvidere enkelte af sagnene indeholder brudstykker af
faktiske hændelsesforløb, har vi i hvert fald ingen gode grunde til helt at forkaste den tradition, der ligger
bag. Kasper Zeuss, der anså nordvejen for en latterlig hypotese, fremhævede i morsomhedens navn nogle
legender, der lod bayerske stammer udvandre fra Troya og andre udlede deres ætter fra romerne. ’
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Her et stykke fra Brøndsteds beskrivelse af nordisk broncealder ekspansion
Gudmund Schütte afviste fuldstændig denne sammenligning mellem de simple prunkløse nordiske
stammesagn og de vidtløftige og udpyntede og hvad angår vej og konsekvens helt vilkårlige fortællinger.
En samstemmende opfattelse kommer til udtryk hos en fransk historiker, Lucien Musset i hans bog: Les
Vagues Germaniques, Paris 1975, hvor han kommenterer situationen således:
- den germanske kultur kan enkelt identificeres med en sen bronzealderkultur, der åbnede sig fra
Sydskandinavien, hvor lingvisterne ikke har kunnet opspore et præ-teutonsk substrat, hverken i sprog- eller
stednavnepuljen.

Noget lignende fra en langt yngre tidshorisont kan naturligvis gøres gældende mod den opfattelse, at urnordisk
sprog blot skule være en tilkommen variant fra et germansk sprog-hierarki. Den sporadiske forekomst i
Mellemeuropa af de nordiske våben og øvrige bronzeartefakter var en væsentlig grund til, at tyske arkæologer var
meget sene og træge i deres opslutning om C J Thomsens tredelingssystem af oldtiden i sten- bronze- og jernalder.
Hvis tredelingssystemet var sandheden om kronologien, måtte oprindelsessporet til tysk pege tilbage på
Sydskandinavien. I det følgende fremlægges nogle sproglige iagttagelser, der gør den teutonske folkegruppes ældre
mellemeuropæiske bosætning uhåndterlig
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Kaster man et blik på tok.okso okse, tok.ko ko, tok.malk- malke, kunne man fristes til at tro, at ordene stammede
fra en vikingehorde, der var kommet på afveje, men skinnet bedrager; det er et delvist sammenfald af uafhængige
lydskred, der betinger ligheden. Derimod er der intet at indvende mod den nære etymologiske forbindelse.
Tokharerne var bønder med små dyrkede haver, tok.warta have svarer til ags.weord gård.
Huset, tok.vast hus er bygget som oln.vist <*westis opholdssted. Af tøj kendte folkene i centralasien, tok.wasti
skåret som got.wasti klædning og tok.wsäl som oln.vesl kappe <*wesªlo-. Tragten efter jord i det fremmede
krævede en indsats med sværdet tok.kâre sværd [=] oln.hjörr sværd, der skabte både bekymring tok.kærye [=]
got.kara bekymring og frygt, tok.praski ◊ *perk-,*prk- frygt i teu.*furhtu frygt.
Tidligt i den ældre bronzealder, måske i slutningen af dolktid, synes der at have hersket et sprogligt samkvem
mellem teutonsk og tokharisk, ikke i Centralasien men i Jylland.
Erkendelsen af det tokhariske sprog slog den filologiske verden med forundring. Det var et overvældende nyt udsyn
over den iup: sprogæts udbredelse, der blev åbnet for i begyndelsen af 1900-tallet med de bortgemte tilsandede
manuskripter i Takla-makan ørkenen. Udsigten til et bekendtskab med et nærmest opgravet sprogmønster stemte
forventningerne højt. De ariske sprog manglede et modspil, der kunne tegne omridset af en spredning, svarende til
den de vestlige særsprog kunne opvise.
Opdagelsen af det tokhariske sprog.

I begyndelsen af 1900-tallet føjedes endnu to søstre til flokken af indoeuropæiske særsprog.
Opdagelsen vakte straks håbet om en bedre balance mellem Europa og Asien. Især det tokhariske sprog i
Centralasien, ved grænsen til Kina kunne tænkes at bidrage med en naturgeografisk sprogprofil, der kunne
revitalisere ideen om en oldgammel asiatisk enhed. Sprogfordelingens tyngdepunkt lå helt klart i Europa,
men da forskningen gennem det meste af 1800-tallet ikke magtede den tanke at indoeuropæerne havde
trådt deres barnesko milevidt fra kulturens vugge i Asien, var nogle naboer til de to ariske sprog, sanskrit
og oldpersisk [avestisk] yderst kærkomne. Efterhånden som materialet blev draget frem og teksterne blev
tolkede, smuldrede imidlertid denne mulighed. Det tokhariske sprog gled nemlig enkelt på plads i en
vesteuropæisk sammenhæng; såvel i ordforrådet som med hensyn til det lingvistiske skel, der udtrykker
sig som en opdeling mellem østlige og vestlige særsprog: satem / kentum.
Tokharisk viste sig at tilhøre kentum-gruppen, ligesom græsk, latin, keltisk og teutonsk, modstillet
baltisk, slavisk, armensk sanskrit og oldpersisk der udgør gruppen af satem-sprog. Henvisningen til
vesteuropæisk går her på fællesskabet, mindre på geografien.
Det andet søster-sprog var hittitisk i Lilleasien, men heller ikke dette særsprog kunne levere varen; også
her en kentum-type uden et snævert sammenfald i natur og geografi, der kunne give sanskrit og oldpersisk
dybere følgeskab.
Det relativt karrige materiale i tokharisk tilhører to dialekter fra epoken efter vores tidsregning. Man
mener, at sprogets bærere langsomt forsvinder ud af historien omkring år 1000 ac ved en opsugning i de
fremstormende tyrkiske folk. [Uigurer].
Det forbløffende er nu, skønt det kun i ringe grad får opmærksomhed, at ordforrådet knytter sig meget
tættere til teutonsk end til noget andet særsprog. Endog teutonske gloser, der tidligere opfattedes som
isolerede, finder her deres tydelige pendant. Laksens navn dukker også op som: tok.laks fisk, ganske vist
kun som et fællesnavn på fisk, men da dette navn: *lakisos tillige i baltisk og slavisk viser hen til laksen,
forekommer en østvendt vandring fra områderne omkring Østersøen, hvor netop det baltiske flodbækken
rummer laksens østgrænse, mere begribelig end en ældgammel grænsepost for ættens østasiatiske
udbredelse.
Selvom en lang række forhold knyttede sproget tættere til aftenlandet og med et ord som tok.are plov, hvis
fravær i de ariske mål, havde været en hjørnesten i teorierne om indoeuropæernes nomadiske og asiatiske
udspring, vedblev den geografiske afstand til Europa at nære opfattelsen af, at det iup: spørgsmål måtte
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stilles ud fra helt nye præmisser. Det vældige iup: sprogrum syntes at forudsætte et dybere tidsperspektiv
og ældre dialektsløjfer end sat / ket spaltningen kunne opvise.
Fortsatte studier af de tokhariske sprogminder afslørede imidlertid ingen særlig affinitet med de ariske
tungemål. Havde det været tilfældet, fx i form af et fælles ordforråd fra en central-asiatisk naturgeografi,
ville man have stået overfor en bølge i det iup: sproglegeme, der var langt ældre end sat / ket vandskellet.
En sejere udfordring af ideen om indoeuropæerne som et gammelt folkefællesskab kunne næppe tænkes.
Sproget fandt imidlertid, skønt meget var falmet og omformet, ind i en vesteuropæisk sammenhæng. Nok
ville forskningen lade det iup: sproglegeme strække sig vidt og bredt, men stillet overfor den langt større
tilknytning til latin, keltisk og især det udprægede sammenfald med teutonsk, forekom en østgående
vandring som en simplere løsning end absorption af en række nu forsvundne iup: folkegrupper, der
engang skulle have fanet deres kentum herkomst og bygget sprogbroer og bygder gennem de eurasiske
stepper til Europa.
Tokharerne bragte *medhu honning med sig mod øst, hvorfra navnet tidligt blev optaget i ugrisk og senere
via Øst-turkestan gled ind i kinesisk som chin.mit (- tok.mit honning. Den samme vej blev fulgt af
tok.*gjhans gås -) chin.ghen gås.
Et panorama over tokharernes nære tilknytning til teutonsk

Dette samliv afspejles i en række kun bilaterale overensstemmelser i ordforrådet.
Der findes en lang række eksempler på, at teutonsk og tokharisk deler et ordforråd, som nærmere må
dateres til ældre bronzealder end til den indoeuropæiske horisont. Materialet er, som vi skal se så
omfattende, at vi må antage at der er foregået en udvandring fra Jylland.
Det består dels af nyudviklinger, dels af gammelt stof med nye fælles betydninger som fx. *kjerus harpun
i skr.śaru- kastespyd, men i oln.hjörr, tok.kâra- sværd <*kierus. Disse forhold lader sig vanskeligt
håndtere under anden forudsætning end, at tokharerne er udvandret fra Jylland engang i ældre bronzealder.
Til almindelig fonologisk orientering:
I tokharisk er *bh *dh *gh > tok: **b **d **g og såvel disse lyde lyde som *b *d *g har på samme
vis senere forskudt sig mod tok: p t k i alle stillinger.
Det følgende vue over slægtskabet skal naturligvis først og fremmest ses i lyset af den relativt sparsomme
tokhariske overlevering. Sammenholdt med en pulje af nybrud i ordforrådet, der parallelt ikke kan
opdrives i forhold til andre særsprog, skabes der en ret solid ide om denne folkefloks udvandring fra
Norden [1800 bc  ]. Vi skal senere anskue det iup: sprogfelt som et nordisk sammenfatning af *jyske,
*danske og *svenske [ur]dialekter. Som en refleks af denne gruppering finder vi, at tok: må rubriceres
under *jyske tungemål nært forbundet med keltisk og latin. Sidst i kapitlet ser vi på nogle lån til de
ugriske folk, der fint lader sig indpasse i en udvandring fra Jylland med videre færd udover vestrusland.
Listerne over de forskellige kategorier skal ikke granskes, det hat andre gjort grundigt. Først og fremmest
skal de give et indtryk af bredden og dybden som en plausibel forklaring på tesen om det jyske
tilhørsforhold.
H i denne liste henviser til en stort set tosidet teu: )( tok: forbindelse

H
H
H
H

tok.aik kende vide, got.af-aikan fornægte frakende
tok.aks- være vågen, got.ahs forstandig
tok.alyak ellers, teu.*aljaz anden *aljos anden [en *jysk: )( *dansk: form]
tok.ârwar hurtig, ags.earu <*arwos rask hurtig
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tok.âtal mand, teu.*athal adel natur væsen, teu.ôdel- slægtsjord
tok.enkwe mand <*enguhos, teu.*engwos stamfader <*enguhos
oln.yngve en gud, se stammenavnet inguiônes <*enguhiônes [Tacitus]
tok.kærye [=] got.kara bekymring
tok.klôsæm øren, [dual] <*kleusom, oln.hlyr < teu.*hleuza øre
nor.[h]lyra ørefigen <*kjleuso
tok.kärpye skorpet ru, teu.*skurpo skorpe <*skrbtok.kastwar mørkne, oln.hösvast mørkne ◊ *kiaswo- grå
tok.kunac strid, oht.gund kamp <*guhnto-,
tok.käntwa tunge <**tnkwâ, omstilling af *dngjhwâ, dan.tunge <*dngjhwâ
tok.kauc højt i vejret <*kouketâ, oht.hôhida højde <*kouketâ, oht.hôh <*koúkos høj[t]
overfor lit.kaukas hævning og oln.haugr banke høj <*koukós
tok.kru- rør siv ≈ ags.hréo∂ n <*kreudhom rør siv, se tok: *dh > d > t; d tabes i udlyd ligesom i tok.pa- fod
tok.kus gyde hælde <*gjheus-, oln.gjósa strømme ud. Ingen andre tilsvar
tok.kârp vende sig mod ◊ *kuerpô vende dreje i teu.*hwerfan vende
tok.lêp blive, teu.*lîban efterlade ◊ *leipô smøre klæbe .
Kun tokharisk følger teutonsk, jvfr. tok.lyipär rest, nor.leiv levn <*loipnes
tok.lipo rest, oln.leifr rest <**laifaz <*loibhos
tok.läk se, ags.lôcian se ◊ *leg-, *log- *lôg lyse i græ.logades det hvide i øjet
tok.lkâl blik <*legªlo, ags.løc blik <*lôgis
tok.lant gå bort forlade ◊ teu.*[s]lendh gå skride glide
tok.lyäsk lysken, oln.ljóski lysken
tok.leswi sygdomsanfald, tys.leswen skrante blive syg
tok.lankts let <*lenktos, oln.lêttr let <**lenktos <*lenguhto- ◊ *lenguh- fremmes lykkes
tok.mit honning ◊ *medhu honning, o.sve.mjø∂ honning
tok.mak mange, oln.mjök <*megu- mange overfor græ.mega stor
tok.mokats <**maktukas stærk mægtig, teu.*mahtugaz mægtig i oln.mattugr
tok.oktænt ottende, identisk med teu.*ahtunda <**okitntos,. Ingen iup: mager
tok.prenke ø <*bhrenkós, oln.bringr høj <*bhrenkós, jvfr. holm  ø
tok.parne udenfor, osa.ferne fjern .
tok.pärwa[s]t den ældste til ags.forwost høvding den første
tok.präst tid [=] oln.frist n. frist tidsrum
tok.pält blad <*bhlªt- i oln.blad blad <*bhlªtos ◊*bhlô- blomstre
tok.pate ager, oln.bjöd land <*bhedâ
tok.pare skyld, got.ferina skyld
tok.prenke ø, oln.bringr lille høj <*bhrenkós
tok.praski ◊ *perk- *prk- frygt i teu.*furhtu frygt .
tok.sik strømme over, teu.*seihan sive dryppe <*seik- ◊ *sei- sive
tok.sepal salve, ags.sâp harpiks salve, ags.sâpe sæbe <*soipâ
tok.śpârâñ spurvefugl <*sporwon, ags.spearwa spurv, got.sparwa <*sporwon
tok.stâm træ <*stamno stamme [=] teu.*stamno stamme,
tok.swese regn, nor.svaasa arbejde i pløre ◊ *swês- fugt væde
tok.tek, täk berøre, got.têkan gribe tage berøre
tok.tseke figur, med svindtrin i got.digis billede ◊ *dheigihô æltte forme i got.dîgan ælte
tok.tiri art måde, oln.tîrr <*deiros glans ry ære
tok.täm- opdrage ◊ *toméj- tæmme, jvfr. nor.tâm opdragelse
tok.tsalp hjælpe <*kjelb-, teu.*helpan hjælpe
tok.wasti klædning, skåret som got.wasti klædning og
tok.wsâl klædning <*wesªlo, oln.vesl <*wesªlo kåbe.
tok.wiskanc slam sump <*wiskonto-, teu.*wîs teu.*wais teu.*wis <*weis- *wois- *wis- sump
tok.wast hus, oln.vist <*westis ophold ◊ *wes- bo være
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H tok.wes form, mht.wesen natur måde ◊ *wes- bo være
H tok.warta have svarer til ags.weord gård .
H tok.wani villighed, oln.vani vane, *wen- stræbe
H tok.wâp- væve ◊ *webhô væve, ellers kun med svindtrin *ubh- i andre særsprog
H tok.wät vadested, dan.vad <*wadhom
H tok.yase ærefrygt, oln.eir nåde hjælp <*aisâ
Vi forudgriber her kapitel 31 om de nordiske stednavne. Der møder vi sønavnet sve: jûten der knytter sig til en iup:
rod *eud- vand som en mere kompleks udgave af *wed- vand. Denne rod *eud- er ikke sikkert erkendt i *jysk, når
man ser bort fra egennavnet Jylland, i oldnordisk dragt oln.jótland <*eud-. Navnet oln.jóti mand fra Jylland jyde,
ags.éotas jyde <*eudos ? kunne i princippet være en reminicens af samme rod. Som optrædende i fortegnelsen over
folkevandringstiden stammer kender vi dem som **eucii < teu.*eutii og en forbindelse til oln.ytar mennesker < teu:
eutiôs er mere end sandsynlig. Det kunne være et menneskebegreb fra de mellemsvenske sø-områder, som
grubekeramikerne havde bragt med sig til det *jyske. En anden udvej er billedet af jylland og det må først og
fremmest være det våde nordjylland, som det våde landskab gennem den atlantiske periode, men da er det også
medbragt af grube-keramikerne. Disse *proto.arier bevægwe sig gennem og udover den *jyske sluse før noget brud
på sat )( ket samdrægtigheden. På denne baggrund er kinesernes navngivning af de lyshårede agerbrugere i vestkina
måske hentet direkte fra tokharernes selvforståelse: tok.yueti jyde <*ewêd- ?.
Det er vigtigt at komme til rette med, at nærværende prospekt ikke anbringer arierne i mellemsverige ej heller
placerer tokharerne i Jylland. Forholdet er meget enklere; Arierne er og var urgamle hjemmefødinge i Dalsland og
omegn, som vores her berørte folkegruppe blot er jyske indvånere fra tiderne morgen.
natur:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

tok.yok drikke <**êku-, teu.*êguus vand, hertil lat.aquâ vand <*akuâ som i dan.å <*akuâ
tok.popok betændelse, oln.fûki stank,
tok.lût vokse <*leudh- vokse, got.liudan vokse
tok.auks vokse, teu.*aukan øge, se oln.vexa <** waksjan få til at vokse [=] skr.vaksayáti vokser
tok.auks vokse ◊ skr.vaksa, græ.a[w]exô formere, teu.*wahsan vokse, tok.auks et bland af begge former
tok.rû åben, oln.rûmr vid rummelig <*rûmos
tok.pärne udenfor <**prne, oln.firn ødemark
tok.läsp slim <*lekto ◊ *legi- dryppe sive, oln.leka dryppe
tok.slam flamme, ags.swôl brand flamme ◊ *swel- brænde,
mht.swalm lummervarme damp
tok[a].koc, tok[b].kauc højt <**kouketâ-, oht.hôhida <**kouketâ høj.
tok.wär vand, ags.wær vand
tok.pärk hæve sig <*bhergjh- i *bergjh- bjerg
tok.pär- bære bringe, oln.bera bære <*bhertok.sul bjerg ◊ *swel- svulme, oht.swil n. vabel blegn <*sweles,
tok.plu- flyde svæve <*plud- tab af udlydende [*d] ◊ oln.fljôta flyde

kultur:

tok.tuñk kærlighed, oln.∂ekkr elsket <*tongjos
tok.kene rytme <**kânos, oht.huon n. høne <*kânes + lat: )( kel: + græ.
tok.kuntis-tsek pottemager, got.kasa-digana lerkar
tok.keme tand <*gjhombhos, obs: tab af [*b]. teu.*kambo kam
tok.ârkyant sølv <*

stamme:

* tok.âtal mand ◊ teu.*adala- ædel fornem og oln.adal n. slægt natur beskaffenhed
* tok.enkwe mand <*enguhos, teu.*ingwos stamfader <*enguos, oln.yngve- en gud, se inguiônes -folkenavn-

a
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tok[b].ser søster <*swesor, obs: [*s] er dissimileret
tok.wir ung, *wiros mand, oln.ver <teu.*wiraz [a-omlyd i teutonsk], hertil lat.vir viri- mand
tok.tät-k fordele, græ.dateomai fordele, oht.zetten sprede adskille <*datej-, oln.ta∂ gødning
tok.kercye palads <*ghortijo, se græ.khortos plads gård
tok.mrâc gavl, ags.brægen hjerne, oln.bragr den første øverste, [*mr > br]
tok.lake lejr <*logos ◊ oln.leg leje <*leghes, oln.lag lejring <*loges
tok.pärwat den ældste, ags.forwost høvding den første
tok.pâs tigge <*bhôns-, se ags.bônsjan anmode
tok[b].särs bestemme, teu.*swaraz svar, osk.sverrunei ordfører, herimod osl.svarü kamp kiv

* tok.pac∂r fader ◊ *patêr fader. [ tok: / t > c, se tok.kercye palads ovenfor]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

legeme:

tok.säth- sætte
tok.poke arm <*bhôgjhus i oln.bôgr skulder <*bhôgjhus
tok.pe- pai- fod, se tok.plu- flyve flyde, tok.kru- siv, [tab af udlydende [d]]
tok.ak øje <*okutok.rsu- bælge, oln.rosa hudens kødside ◊ *reus- flå,
tok.śew gabe <*gjhew-, oht.gewôn gabe
tok.läk se, ags.lôgjan se <*lôg- lyse  se
tok.ârwar hurtig, ags.earu <*arwos rask hurtig
tok.ânte pande, hit.hanz pande, oln.enni pande <*antia, lat.antiae pande
tok.šanwem kæber ◊ *gjenus kæbe, se got.kinnus kæbe <**kenwus
tok.klôsäm øren, oln.hlyr <*kjleusos øre, oir.cluas øre
tok.šwa spise, teu.*keuwan tygge, rus.ževat tygge ◊ *gjew
tok.tsuk drikke <*deuk- trække, teu.*teuhan trække, lat.ducô trække. En *jysk term
tok.tappre høj stor, jys.dapper hård tyk, oht.tapfar tung tapper,
tok.atär helt, oht.âtar hurtig klog <*êtros, lit.âtrus heftig
tok.träm sitre, lat.tremere sitre < *tremô sitre ryste hoppe
tok.slâkkär <*slegro- tåbe nar, ags.slacor slap <*slogrotok.snau sene, græ.[s]neurôn sene, lat.nervus <**[s]neuro- ◊ *snêu- sno dreje i oln.snûa sno dreje
tok.kâc hud <*kûtis, ags.hy∂ <*kûtis hud
tok.wâsk- bevæge sig, sve.vaska slentre, oln.vaskr rask stærk
tok.sârk sygdom, oht.serewên sygne hen
tok.sâtûr kraftløs ◊ *swendh- svinde ind smægte
tok.ysar blod, hit.eshar blod <*êsar se samme anlyd i tok.yok- hit.eka drikke <*êkutok.âkar tåre <*dakiru-, oln.târ tåre <*dakiro- <*drakiro [*r er i alle særsprog blevet dissimileret]
tok.lkâl blik, ags.løc blik <*leg-, *log-, *lôg
tok.spän søvn, almindeligt overleveret i mange særsprog
færdsel:

* tok.ak, âk- rejse føre, teu.*akan age fare ◊ *agi- drive
* tok.lêp blive <*leip- smøre klæbe, tok.lip- blive tilbage, oln.leifa efterlade,
dan.live lervælling til at overstryge væggene med <*lipon
* tok.lît gå, teu.*lî∂an gå
* tok.käm komme, teu.*kweman komme ◊ *guem- komme
* tok.läk ligge, teu.*legan ligge
* tok.lant gå forlade, teu.*slent- teu.*lent- gå, *[s]lend- gå
* tok.säk følge ◊ *seku- følge med øjnene
* tok[a].räk rak udbrede, ags.recan gå bevæge bringe ◊ *regj- udbrede
* tok.spaktâm spejden ◊ *spekj-, oht.spehôn spejde
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psyke:

tok.sklok forvirring <*skolg-, oln.skelkr frygt <*skelg
tok.kärye bekymring, got.kara bekymring, got.karja bekymret
tok.praski frygt <*prk-sk, oht.furht <*prkti, got.fáurhts frygtsom
tok.pare skyld, got.ferina skyld
tok.poto tilbedelse, teu.*bedjan anmode ◊ *bhedh - bøje sig
tok.kartse god, teu.*har∂uz hård, græ.kratys stærk fast
tok.päl-, pâl rose ◊ *bhel- lyde drøne, oln.belja brøle <*bholjtok.wär- lugte ◊ *oln.varr opmærksom <*woros
tok.mank skyld fejl, mht.manc- <teu.*mang- mangel skade
tok.âlym liv ånd

tanke.

tok.aik vide kende, got.aikan vise
tok.warñai med <*worn- i følge ◊ ags.weorn wearn flok
tok.orto op ◊ *eredh- vokse trives, oln.ör∂ugr høj <*ardhukos
tok.pratim afgørelse, got.fra∂i forstand ◊ *pret- tænke
tok.âks forstand, got.ahs forstand i in-ahs forstandig
tok.wes figur, teu.*wesa- væsen
tok.prast tid, tok.prešciya tid <prestijo, oln.frest <**fresti frist tid
tok.mâk megen <*megu, oln.mjók meget megen <*megu
tok.spinai [dativ] krog pløk, lat.spîna torn hårnål, ags.spinel nål,
tok.ok desuden endvidere, oln.auk og desuden, græ.auge igen
tok.wes vi, teu.*wîz vi, begge med et uoprindeligt [s] som i hit.weis, til *wei- vi
tok.wär bemærke vågne, teu.*waraz vågen opmærksom
teu.*warôn våge tage sig i agt
* tok.se denne, teu.*sâ <*sê, sô denne
* tok.salu fuldstændig ◊ *solus hel, got.salu*
*
*
*
*
*
*
*

værk:

tok.wip slynge kaste, teu.*weip-, weib- slynge
tok.wâp væve, oln.vefa væve ◊ *webhtok.kau slå, teu.*hawwan slå hugge *kâu- + lit: osl:
tok.mal knuse træde itu, teu.*malan formale
tok.pat smykkeskrin, oln.fad, lit.puodas <*pôdos, skr.palla < **padla- beholder
tok.wastsi klæde, got.wasti klæde
tok.warta hus plads, ags.weor∂ tun gård
tok.pyâkos pæl <*speigos, teu.*spîk-, spoik- søm stav

kamp:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

tok.yuk besejre, got.jiukan kæmpe <*jeug- kæmpe, got.jiuka strid
tok.meit mit åbne med magt, teu.*maitan hugge skære
tok.tsärk kvæle, ags.tiergan plage kvæle ◊ *derghtok.wäl dø, tok.walu død, teu.*walaz kampdød
tok.naut dø, teu.*nau∂is nød tvang < *nªut ◊ *nâu- trætte plage
tok.kunac strid <*ghjntiâ, got.gun∂i f <*gjhntiâ krig strid, skr.hatjâ drab <*gjhntjâ
tok.kat tilintetgørelse, got.hatis had
tok.wark jagt, se tys.weid-werk jagt jagtkunst
tok.kâre sværd, oln.hjörr sværd, begge fra <*kjerus harpun
tok.nati magt kraft, got.ni∂an understøtte <*net-
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kvægavl:

tok.malk malke, oln.mjólka malke
tok.ko ko, oln.kyr ko
tok.okso okse, got.uhsus, uhsa okse ◊ *ukusus, *ukuson
tok.malkw mælk
tok.klenke lastdyr, oln.hlekkr tovværk <*klengos
tok.yuk trækdyr <*jugom åg, et skift fra åg til ågets bærer, se oln.eykr trækdyr <*jougios + skr:
agerbrug:

tok.are plov, oln.ar∂r plov ◊ *arj- pløje
tok.pât, pate agerbrug pløjning, oln.bjö∂ jordstykke <*bhedhus ◊ *bhedh- grave
tok.sâry så ◊ *sêi- så
tok.trisk- drøne, got.∂riskan tærske
tok.malyw trykke træde ned knuse, oln.mölva knuse <*molwj-

fauna:

tok.luwo, lwâsa ft. dyr ◊ kel: )( teu:, *lôus lus,
tok.laks laks, oln.lax laks + bal )( sla
tok.kalye hale, oln.hali hale spydskaft <*kjolon
tok.kranko hane ◊ teu.*hrengan tone klinge lyde
tok.yuk hest tok.yakwe hest <*ekjwos
flora:

* tok.lauke åben  fjern <*loukos lysning, oln.lô lysning <*loukâ
* tok.stop stok, oln.stafr stav <*stabhos
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

fysis:

tok.tsâk, tsæk brænde <*dheg-, ags.dæccan brænde <*dhogéjtok.yäs- syde koge, oht.jesan gære ◊ *jes- syde i skr.yasyati syde skumme og græ.zéô <*jestok.want omhylle, teu.wendan vende sno <*wendh-, [d] efter nasal tabes ikke
tok.karp vende imod, teu.*hwerban dreje vende, ku < k
tok.luk lyse, teu.*leuhs- lyse, ◊ *leuk- lys
tok.kor spids, nor.gare spids
tok.spim hakke pløk, sve.fime finne aks
tok.epastye passende, oln.fastr fast
tok.wratsai værts ◊ *wert- vende, oht.varts, dan.værts vendt mod, lat.versus
tok.klan tone, ags.hlynn tone

vejr:

* tok.swese regn, nor.svaasa arbejde i pløre ◊ *swês- fugt væde
* tok.kastwar mørkne, oln.hösvast mørkne ◊ *kiaswo- grå
fareveadjektiver som *kiaswo-, *bhlâwo -, *salwo-, *gjhelwo er *jyske
* tok.perna strålende ◊ *bher- skinnende, se oln.björn -den brune- <**bhernus
* tok.ratre rød <*rudhªros, se ags.ryderian gøre rød, oln.rjoda være rød
* tok.want vind + lat: kel: hit: teu: savner ari: bal: sla: medløb
* tok.wazir lynstråle <*wogjris ◊ skr.wajra- Indra´ tordenkile <*wogjros ≈ o.dan.vakker djærv <*wogjros
Tordenkilens ariske navn er en substantivering af *jysk.wogjros djærv ◊ *wegj- være vågen opmærksom. Da
verbet *wegj- være vågen er en *jysk: term med transitiven dan.vække <teu.*wakjan <*wogjéj-, må sanskrit
have optaget og skabt termen til navnet på tordenkilen. Vi skriver *jysk.wegj- -) *proto.ari: der i betydning
senere smittede af på tok.wasir lynstråle. Hvordan dette naboskab kom i stand og hvorfor kommer vi frem til i
kapitlerne 32 og 33.
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Fra kinesiske annaler [300 bc] har vi efterretninger om mødet med lyshårede og blåøjede agerbrugere
i landets vestlige grænseregioner. De nævnes med stammenavne som Usun og Yueti. Antagelig drejer det
sig om forfædre til de tokharer, hvis indoeuropæiske sprogminder er blevet gravet frem fra ørknen i Østturkestan. I samme egne er der endvidere fremdraget vægmalerier af mennesker med gult hår og blå øjne.
Udgravninger i 90´erne har afsløret træk ved de gravlagte, der leder tanken hen på nordeuropæere med
rødgult hår.
Den nordiske stammeopnævner: oln.yngvi <*enguho i stammenavnet, teu: engwiones finder vi i tok.enkwe mand.
Samme betydning i tok.atal mand ◊ teu.*adala- ædel fornem og oln.adal n. slægt natur beskaffenhed. Ser man
disse ligninger på baggrund af den karrige tokhariske overlevering, kan man vanskeligt berøves det indtryk, at
teu: )( tok: udgør en særlig enhed, eller anderledes udtrykt, at tokharisk repræsenterer et relativt sent skvulp fra det
[ur]teutonske område. Med en ligning som tok.kâre [=] teu.*herus sværd [=] skr.śaru- spyd <*kierus, ledes vi ned i
bronzealderens indledende faser, før tokharerne tager afsked med det jyske. Tydet spyd i sanskrit går antagelig
tilbage til stenalderens harpunspidser, forarbejdet af horn, som vi kender fra jægerkulturer i Danmark
Bare for at fremhæve to forhold:
1.
Bemærk hvor tæt og gedigent tokharisk stemmer med en *jysk: opkobling2.
Al logik og sandsynlighed taler for, at vi her står overfor en migration af en folkeflok fra Jylland. Den
trækker naturligvis ikke alle andre indoeuropæiske stammer ud af en nordisk stald, men understreger at en
sådan udvandring har fundet sted og til egne meget langt borte fra jydernes bopladser.
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Om *bhlndhos blond.

Sammen med en række farvebetegnelse er ordet blond, teu.*blundaz tidligt trængt ind i de romanske sprog, hvorfra
vi har fået det tilbage fra fransk som blond. Svindtrinet kender vi også fra en række galliske familienavne: Blandus,
Blanda <*bhlndho overalt i gamle galliske bosættelser [gal: *n > an]. Tillige fra sanskrit, skr.bradhna- <*bhlndhnableggul rødlig. [skr: *n > a og *l > r]
teu*blundaz blond <*bhlndhogal.*blanda blond <*bhlndho
skr.bradhna- blond <*bhlndhnoDet spændende er, at roden, *bhlendh- oprindeligt ikke er et udtryk for farve, lys eller glans, som tilfældet er med
rødderne *bhel-, *gihel-, *perki-, *leuk-, *reudh- etc. se fx skr.hari- gul blond <*gjhelis- oln.gulr gul <*gjlos,
oht.gelwa- gul <*gjhelwos.
Roden skjuler sig i blind, blande, blænde og blund, egentlig noget uklart og uskarpt, et tydspektrum som også
baltisk og slavisk forholder sig til. Se o.dan.bland blanding <*bhlondhos. Engelsk, eng.blunt uskarp er et skævt lån
fra nordisk under vikingetiden. Det intransitive verbum, *bhlendh- er svundet i alle særsprog, men må have betydet
noget i retning af svækkes i skarphed, fordunkles, blive uklar. Jævnfør at oht.blint og o.dan.blind <*bhlendhos
foruden blind også betyder uklar uskarp uigennemsigtig.
Den forhistoriske sprogprofil antyder altså, at vi står overfor erfaringen med, at det lyse hår svækkes i tonen, bliver
asketræsfarvet, gulligt eller så. Altså et indirekte udsagn, nedfældet i selve sproget, om indoeuropæernes oprindelige
mere end lyse hovedhår.
Til historien om det falmende hår har grækerne en lille tilføjelse. Som betegnelse for hårfarven hos odysseens og
illiadens helte anvendes termen, græ.xanthos gul blond som følger:
græ.xanthos blond [om Menelaos]
græ.xanthe kômê med gult hår [om Akilleus]
græ.xanthai trikhes med gult hår [om Odysseus]
Efterhånden som hårfarven falmede tog man en burreart til hjælp. Lokkerne blev skyllet i et udtræk fra planten, som
derfor fik navnet græ.xanthion. Termen synes ikke at have andre etymologiske slægtninge.

Vi har fået et vist indtryk af de indoeuropæiske folkegruppers livsform og bosætning. Har Kilderne og
overleveringen også noget at fortælle om de antropologiske forhold ?
Tolker vi med forsigtighed, idet de klassiske udsagn ofte modsiges af nutidens forhold, må svaret blive et
klart ja. Hvad angår afvigelserne mellem kilderne og de notoriske forhold er det sigende, at frasagnene om
de sekundære racetræk, som lys hud, blå øjne og blondt hår, netop bliver til myte- og legendestof i
områder, hvor vores viden om indoeuropæernes vandringer gør det forventeligt.
Selvom man kan følge den nyere forsknings uvilje mod, at se et bestemt etnos som bærere af det iup:
sprog i snæver forstand, så må der dog indrømmes det lyse fysiognomi en betragtelig andel i denne
folkegruppes fremtoning. Disse træk afslører sig ikke blot i ordene selv, der røber det iup: sprogmærke af
denne gamle norm, men også i oldtidens opmærksomhed på hyber-boræernes udseende. Det er således
bemærkelsesværdigt, at netop de folkegrupper, som oldtidens forfattere fandt besynderlige på grund af
deres lyse fysiognomi, af en langt senere tradition blev sammenknyttet i det indoeuropæiske
sprogfællesskab. De græske og latinske forfattere havde ingen anelse om dette slægtskab, der jo først blev
afdækket af sprogvidenskaben i løbet af det 19. og 20. århundrede.
Vi møder den rødskæggede indiske gud Indra, den blåøjede græske gudinde Athene og havjomfruerne,
neriderne med det gyldne hår. Fremdeles lyshåret som epitet hos de græske helte og halvguder. Om
thrakerne giver oldtidens etnografer, de samme næsten stereotype beskrivelser, der ligeledes bliver keltere
og teutonere til del.
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Babyloniske kilder fra omkring 2000 bc omtaler en folkestamme – guti - i Mesopotamien med lyst hår og
blå øjne. Teksten er en kileindskrift på lertavler, der kun i ringe grad skelner mellem [d] og [t], så navnet
*gjheud- ligger lige for, samme lydrod som goterne er rundet af. I den æra var *svensk: allerede et kentum
sprog.
Om fundene i Anatolien, dronningegraven

De usædvanligt rigt udstyrede grave fra Dorak i Lilleasien, nær ved Marmara-havet, rummede blandt
meget andet, fire stridsøkser [en af rav], et scepter med ravhoved og endelig fire naturalistiske
kvindestatuetter af elektron. Det ejendommelige ved figurerne er, at alle fire er udstyret med forskellige
gule håropsætninger. Skønt de ikke er fundet i dronningegraven, må de være nært knyttet til selve dorakgravenes tradition, idet de antydede smykker er helt magen til dronningens udstyr. Tidshorisonten angives
af kongegravens jernsværd. Dette våben dukker tidligst op i de græske skaktgrave omkring 1650 bc.
Diodor: om galaterne, keltiske folk indvandret til Anatolien 280 bc.
- en mennesketype af høj vækst, lys hudfarve, rødblondt hår og blå øjne; i det ydre ikke meget forskellige
fra germanerne.

Om Galaterne skriver F Brentano i bogen: Frankrigs oprindelse, København 1926:
- da de græske kunstnere med værksteder i Lilleasien for første gang mødte kelterne, disse høje mænd med

kraftige muskler og det blonde hår, der så ud som var det spundet af lutter solskin, blev de grebne af en sådan
begejstring for deres hele fremtoning, at de opgav deres sædvanlige forbilleder etc.

Beskrivelsen af Robert Guiscard, normanner og grundlægger af et rige i Apulien, falder, trods den noget
oppustede karakteristik af de mandlige galatere, i tankerne. Anna Comnena, byzantinsk kvindelig
historiker og datter af [kejser Alexius 1. 1081 – 1118] kan på trods af, at Robert var hendes fars farligste
fjende, ikke undlade at omtale ham med begejstring. Guiscard ◊ oln.viskr klog forstandig <*witskos

- han var en Achilleus i strid og en Odysseus i snildhed og med usvækket udholdenhed gennemførte han sine
planer. Hans tordenstemme kunne drive myriader på flugt og hans skønne kæmpevækst lod ham skue ud over
alle andre med levende øjne, der syntes at sprudle af ild, de brede skuldre og de blussende kinder ombølget af de
gule lokker, dannede et fuldendt billede på mandlig skønhed

Nyere genetisk forskning har afsløret at højkaste-indere opviser et dybere slægtskab med østeuropæerene.
Denne ældgamle kobling til et mere europæisk etnos fremgår desuden af en række fotos fra Edward den 2.
kroning i 1905, hvortil en række indiske maharajaér var inviteret. [Hermann Hirt´s to binds værk om
indoeuropæerene.]
Fra nogle vægmalerier, der skildrer etruskernes erobring af Rom [4. årh. bc.] fornemmer man det lyse
hovedhår hos umbrerne, der på det tidspunkt var blevet en del af befolkningen i Toscana. Stednavne
afslører at umbrerne havde siddet på disse områder før 1000 bc, en datering der giver os etruskernes
ankomst fra det ægæiske øhav.
En anden folkeenklave, med tilknytning til persisk sprog finder vi i Kaukasus. Ossetere menes at være
restgrupper fra folkevandringstidens alanere, der under tyrkernes tryk i det 13. årh. søgte op i bjergene. De
var i geografisk forstand tilbageblevne, idet alaneme i stort tal fulgte goterne vestpå. Om osseterne
fortæller Daniel Dolgov i bogen - Ryssland i bild - [Stockholm 1945]:
ossetinerne er de eneste folk i Kaukasus, der anvender stole i deres boliger, og brygger øl af hirse. De er
langskallede og deres hudfarve er rødlig. For det meste har de blå eller grå øjne og blondt til lysebrunt hår.
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Denne lette karakteristik ville sikkert i udpræget grad have truffet deres nomadiske forfædre alanerne, som
åbenbart smertefrit lod sig forbinde med goterne undervejs til Spanien og endnu tidligere med bastarnerne,
en teutonsk folkegruppe, der omkring 300 bc forlod området mellem Oder og Weichel. Den romerske
historieskriver Ammiånus skriver ca. 380 ac.
- næsten alle alaner er lyshårede og velbyggede folk
Med de store folkeforskydninger, der har fundet sted op i gennem Europas nyere historie, er disse
sekundære racepræg ikke længere så enkle at iagttage. Det er dog almindeligt antaget at denne type
tidligere havde en vid udbredelse over Skandinavien, Frisland, Oldenburg, Hannover, Holsten
Mecklenburg, Rügen og Pommern. Om Lüneburger heide skriver Richard Linde i sin bog om lokaliteten
[Leipzig 1921]:
- mange bondeslægter trækker her sporene af deres bosættelser tilbage til Widukinds dage og som vandrer i
disse egne bliver man ikke sjældent mindet om Tacitus skildring af den germanske folkegruppe.

Tacitus, den romerske krønikeskriver [50 ac] undrede sig nemlig over teutonernes ublandethed:

- skønt de er så talrige, ligner de alle hinanden, med hvasse øjne af blå farve, lyst rødligt hår og store legemer,
ypperligt egnede til angreb.

Om de antropologiske forhold i Danmark, i tiden efter Widu-kind, får vi et vink fra den normanniske
landbefolkning. Herom skriver A Fabricius i danske minder i normandiet [København l897]

- men bliver man pludselig ved nogle timers jernbanefart fra Paris hensat til Normandiet, vil man studse over
den påfaldende forskel i folketypen og finde det nordiske stærkt udtrykt i de kraftige, stærktbyggede blonde og
blåøjede folk.

Ganske vist er asien stort, og vi kan ikke a priori udelukke eksistensen af et lyst folk, men de primære spor
savnes; i Anatolien, om muligt i endnu højere grad. Hos danskeren af i dag er det blonde præg mindre
tydeligt, dog slår det kraftigt igennem hos mindreårige børn, i flugt med Posidonius' iagttagelse for 2000 år
siden. Han iagttog kimbrernes tummel med vogne, husgeråd, kvinder og hvidhårede børn.
Endnu 1600 år senere virker præget påfaldende på fremmede. Vi har en førstehåndsskildring af forholdene
i Østjylland fra midten af det 17. århundrede, i tiden efter søndringen af de gamle danske lanskaber. En
polsk adelsmand Jan Pasek, løjttnant i de polsk-østriske hjælpetropper, der kom danskerne til undsætning
efter freden i Roskilde, har følgende bemærkning. Efter først at have skildret forskellige særegne træk som
kvindernes lidenskab, imødekommenhed og mangel på undseelighed, fortæller han:
- befolkningen har et tiltalende ydre; kvinderne er kønne og overmåde lyshårede. De klæder sig smukt, men går
både på landet og i byerne med sko skårne af træ.

I betragtning af at lyshårede kvinder sikkert ikke var noget særsyn i hans hjemland, er iagttagelsen både
overraskende og talende, set i lyset af nutidens forhold.
Fra Valdajs højland i det nordvestlige Rusland hvor Volga har sine kilder, har vi en iagttagelse fra Albert
Engstrøm i bogen [Moskoviter]
- her minder landskabet om Ångermanland med blå højdedrag bag fjernere i et smukt kuperet terræn. Folket
ligner svenskere; man kunne let føle sig hensat til Småland, Uppland, eller Nordland; samme blonde typer,
samme trygge absolut uasiatiske gestalter, stærke og rolige.

Fra Sverige berømmes især kvinderne fra områderne nord for dalelvene: Citat fra: Europa, Natur og
Menneskeliv. København 1902.
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- den tindrende friskhed, der kan ejes af en ljusnadals-tøs, ses ikke let andetsteds. Luften er god for den skæreste
lød, der kan nå til en forunderlig klarhed og håret bevarer en sølvblond glans, der ellers kun ses hos det unge
barn.

Håret var åbenbart endnu ikke falmet eller med et andet ord endnu ikke blondt-bleven.
Graver vi et spadestik dybere i tiden, tilbage til midten af Danmarks ældre bronzealder, til de vidt berømte
egekistegrave, kan arkæologen berette, at i det mindste et af disse træk, det blonde hår, var kraftigt
fremtrædende hos datidens befolkning. I de ti udgravede jyske bronzealderhøje med mænd og kvinder,
hvor det overhovedet har været muligt at konstatere tilstedeværelsen af hovedhår, har typen været blond.
Tilsvarende iagttagelser af hårfarve i de såkaldte mosefund og fund af fletninger ned igennem keltisk
jernalder understreger kontinuiteten tværs over yngre bronzealders ligbrændingsskik.
Både Brøndsted og Glob ser bronzealderens højfolk som en sen udløber af snorekeramikerne, der endelig
havde formået at hævde deres adel og besegle tragtbægerkulturens trælleskæbne. Dette scenario blev ikke
til, blot som en spændende formodning; billedet var nødvendigt, ja påkrævet for at kunne fastholde teorien
om de indvandrende stridsøksefolk. En uvilkårlig opblanding af jættestuefolk og stridsøksefolk ville
udgøre en næsten umulig baggrund for bronzealderens blonde aristokrati.
Det er imidlertid et vældigt tidsspand, hvorover enkeltgravsfolket skulle have vogtet sit etniske særpræg.
Betænker vi, at den mellemliggende æra rummede dolktidens udjævningsproces og fremvæksten af en
revolutionerende teknologi, der ikke var stridsøksefolkets arv, bliver skærmningen af adelsmærket
gennem næsten 1500 år [2800  1300] helt ubegribelig.
Opfattelsen af oprindelsen til bronzealderens adel passer da også dårligt med forholdene i det sydlige
udland, hvor de snorekeramiske grupper over de nærmeste århundreder, viser opblanding med andre, som
fx klokkebægerkulturens folk. En indvandring af selve bronzealder-kulturens bærere ville bedre kunne
gøre rede for højfolkets blonde profil. Men her er ingen vej fremkommelig, hverken arkæologisk eller
lingvistisk. Vi nødes da til, men i overensstemmelse med bogens øvrige konklusioner, at opfatte
enkeltgravskulturen som et opbrud indenfor tragtbægerkulturens etniske rammer, med den konsekvens at
det lyse fysiognomi overskrider såvel agerbrugsfasen som den yngste jægerkultur.
Om etnicitet skriver den amerikanske sociolog William Ripley i: The Races of Europe 1900.
- om den nordiske types autoktoni taler ikke blot typens dominans i nordeuropa, men tillige dens jævne aftagen
fra nord til syd. Billedet er det samme østover. Her aftager det blonde hår og de blå øjne hos balto-slaverne
harmonisk fra Østersøen og nedover Galicien, Hviderusland til Podolien. Endvidere bemærker W Ripley sig
koblingen mellem blå øjne og lyst hår. Dette indeks [blond & blåøjet] viser et tydeligt fald ned over Europa, fra
81 % i Sverige over 63 % i Baden i Sydtyskland til 30 % i Italien. Omvendt for indekset [brunette & brunøjet].
Samme rekrutundersøgelse i 1899 [6880 personer] viste i Sydtyskland at 84 % af de brunøjede havde affinitet til
mørkebrunt hår; i de svenske undersøgelser lå dette indeks på 54 %, hvorimod det italienske materiale bringer
procenten op over 90 %.

Selvom forestillingen om arvens overførsel på det tidspunkt var uklar, var tolkningen for så vidt rimelig.
Den svagere kobling opfattedes som et resultat af en kraftigere ombrydning af det, som vi nu vil kalde et
syndrom, eller kromosomforbundne gener. Der knyttes altså en meget tydelig og dybt indvævet tråd
mellem geografi og sekundære racepræg, der kun kan tydes som oprindelige træk ved de pågældende
befolkninger. I sig selv en højst bemærkelsesværdig iagttagelse.
Det samme mente W Ripley, men ikke for at klæde nordboerne på som indoeuropæere. W Ripley kunne
ikke bruge sporene fra folkene fra kurgangravene, der fortrinsvis indeholder høje langskallede individer
med tendens til rødt hår som fortidige stedfortrædere for sine indoeuropæere. Han havde andre men
asiatiske folkegrupper som mulige kandidater og ansvarlige for denne sproglige omvæltning.
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Uviljen mod at opspore og følge etniske træk, frem til de iup: bopladser, udspringer selvsagt af, at den iup:
enhed er en sproglig sammenfatning; påvisningen af et særegent racepræg må, om det overhovedet er
muligt, have indirekte karakter og bero på en tidsmæssig og geografisk lokalisering.
Den reservation, som kommer til udtryk i følgende passus af Holger Pedersen, i hans bog: videnskaben
om sproget [København 1924], er mere en afvisning af, end en forsigtig tilnærmelse til problemet:
- og skulle der hos indoeuropæerne, i deres videre områder, have været visse fremherskende racetræk, som lys
hud, blondhed, blå øjne og kanske højere vækst, kunne forklaringen jo udmærket være, at sproget havde udbredt
sig til en række folkegrupper, der i forvejen besad dette særpræg; måske havde sprogets allerførste bærere dem
slet ikke, eller, hvis de havde, var de måske det sidste led i racens kæde, etc-

Ovenstående slører problemet, ja! opløser nærmest koblingen mellem etnos og sprog i en uhåndterlig
gåde. Selvfølgelig kan man ikke løfte spørgsmålet om det iup: sprogs geografiske kreds ved hjælp a£
raceteorier, men at forkaste de antropologiske forhold som facetter af et samlet mønster, hvori
kulturforholdene i øvrigt delvis må kunne afspejles af sproget, er udtryk for en skepticisme, som H
Pedersen ingenlunde delte. Udtrykket sprogets allerførste bærere, må være prentet med smerte; det var
inderligt imod H Pedersen hele sprogopfattelse. Han nærede ingen tvivl om det iup: sprogs residue,
konsistens og rimeligt overskuelige tidshorisont, så forflygtigelsen springer måske fra den uro, en
indrømmelse af nord-europas centrale rolle skabte.
Denne utryghed dukker frem i andre sammenhænge. Vi har set den i spørgsmålet om megalitkulturens
oprindelse [Sophus Müller], om flintøksens kobberforlæg, [J V Brøndsted], i talrige underkendelser af den
sydskandinaviske bronzealders selvstændighed og i den tyske filologis afvisning af de germanske
vandringssagn som kildemateriale til folkevandringstiden [Zeuss og Bremer]
Hvordan kunne det lyse fysiognomi forflytte sig uberørt gennem Europas neoliticum, fra sydøst-europa til
Norden, for endelig på rejsens sidste station kun at kendes ved dette kropslige islæt. Det er et godt
spørgsmål, men det er sådan set allerede blevet besvaret, blot med et andet fokus. Det er den samme
forbløffelse der møder os her, som i tilfældet med overleveringen af fx verbet *wegjh- bevæge. Hvor de
øvrige særsprog kommer op med tyd som drage afsted fare rejse, mødes vi i den teutonske tradition af
tyd som rokke røre veje bevæge, se oln.vægr bevægelig <*wêgjjos, et udtryk, der passende kunne bruges
om rokkestene, mulige at bevæge. Anknytninger til tydene rokke bevæge er imidlertid ikke helt forduftet.
Begrebet løftestang er fx overleveret både i græsk og teutonsk og knyttet til den samme rod, *wegjh- som
*wogjhelo- i oln.vagl bærestang, sve.vagle bærestang, overfor græ.[w]okhleus hævestang og lat.vogtis
løftestang.
Netop her hvor den lingvistiske stafet skulle have sat sin seneste aflægger, blomstrer udsæden med de
ældste betydninger, netop her hvor migrationens sidste bølge tog land er de lyse træk dybtgående og
udprægede, skønt det må have været et iboende særkende ved de ældste agerbrugere i det sydøstlige
Europa, eller længere borte i Anatolien, om agerbrugsteorien har noget i kurven.
Balterne kaldte sig de lyse, med grund i lit.baltas lys ◊ *bhel, *bhol lys, skinnende, svarende til fra.blond lys. Dette
ord dan.blond lyshåret er længst ude et teutonsk ord, men det er tidligt gledet ud af de teu: dialekter. Via fransk er
det gamle lån til latin: teu.*blundaz -) lat.blundus blond vendt tilbage. Ordet har først fundet vej ind i latin, efter
Ovid´s tid. I hans Elegi Amores, hvor man mærker sig de romerske kvinders interesse for germanernes blonde hår,
er det lat.flâvus gylden blond rødgul <*bhlwos, der tages i brug. Formen med normaltrin *bhlêwos kender vi fra
dan.blå < **blâwaz, tydeligere erkendt i oht.blâo blå gul. Sjovt nok har latin optaget formen, teu.*blâwaz i det
tidlige lån: lat.blâvus gullig, mens det gamle teutonske tyd endnu var fremherskende.
Det ejendommelige dobbelte tyd skriver sig fra, at iup: sprog ikke rummede et ord for farven blå. Et selvstændigt
ord er først udviklet i enkeltsprogstid. Såvel øjets som den klare himmels farve opfattedes som en skær
gennemsigtighed; derfor kunne det nye begreb blå hente sit stof i tydet klar, strålende. Jævnfør at lat.caelum
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himmel < lat.*cait-lom himmel ◊ *kâito- klar strålende, har affødt det latinske ord for farven blå, lat.caesius
blåøjet <*kaitios
I slavisk foreligger en lignende situation; rus.solovoj isabellafarvet over for rus.slavo-ocije blåøjethed. Alle
former til oln.sölr <*salwos bleg gulligt.
osl.modru blå ◊
oln.madra gul snerre [farveurt] <*modhro<*modhro ◊ *medhu honning ?
nor.mad fiskeyngel ◊ *modh- gul ?
Jvfr: sve.brôk lakseyngel ◊ *bherôg lys
teu.*blâwaz gul lys  blå <*bhlêwos
lat.flâvus gylden blond <*bhlwos
lat.blâvus gullig (- teu.blâwaz

oir.glass blå <*ghlôs- lys klar ◊
teu.*glêsa- gul strålende
græ.kyaneus blå (- antl.
lit.melys blå ◊ græ.melâs sort,
teu.mêl- mærke
lat.caesius blåøjet <*kaitios
o.lat.caerulus blå < **caisulos
◊ *kaito- lys <**koito- ?
Se lat.caelum himmel <*caitlom

I skemaerne nedenfor vises oveleveringer af forskellige anatomiske træk, der må antages at række tilbage
i jægerstenalderen
Om hår, skæg og faser
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Om arm og skulder
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x
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x
x

læg knogle

x
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x
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x

x

rumpe

x

x

x

x

hofte

x

x

x

hofte

x

x

rumpe
x

ryg

x

x

hæl knæ

x

x

hæl knæ

x

x

x
x

arm bov
x

Åbenbart kendte lidelser:
lit.sausys eksem oht-siura udslet <**seuzå
let.kraupa skurv oht.hriubi skurv skab
skr.dadru hududslet teu.*tetru- udslet sår
skr.dadruka- udslet oht.zitaroh udslet sår
lat.scabies udslet oln.skabb hudsygdom
oht.hager mager <*kakjro
lit.nu-kašéti afkræftes <*kakjoln.horr afmagring <*krkjos,
skr.krśa- udmagret
*makrós
mager græ: teu: hit: lat: avs:
x

bryst
»»»»««««««

ben ribben

x

x

x

G L K T BETYD
x

x

arm skulder

oln.haull brok <*hawalaz
ags.héala brok <*kawalaz
græ.kélé brok <*kawalå
oht.eiz byld <*oidos
græ.oidos svulst
nor.eitil kirtel <**aitilaz
got.gunds byld <*ghndhos
nor.gande eksem <*ghondhon
græ.kanthylé byld <*ghndhulå
*kaikos blind enøjet teu: kel: lat: skr:

knæhase
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Undertiden flyder nye ideer og teknologier ind i kulturens hovedstrøm, på en pludselig og omvæltende måde.
Jagtspydet og håndarbejdet gled nok frem som store bifloder, ligesom hundens følgeskab og lerpottens brænding,
men skønt vandene sydede i kvislet, blandedes de klare sideløb langsomt op i kulturens gulgrønne hovedstrøm,
genskabt med større bredde og frodighed. Anderledes for ildkunsten, frøavlen og metallets vedkommende. Her
svulmede tilløbene til stormfloder, der tvang kulturens jagtmarker ud langs helt ukendte flodlejer.
Spørgsmålet om metallernes stilling i en indoeuropæisk sammenhæng, med smalle sidekast til Europas
forhistorie, skal søges belyst i det følgende.
Guld:

Ligesom manglen på et fælles ord for guld hos indoeuropæerne synes at afspejle ukendskab, således
forekommer dette sagnomspundne stofs beskedne optræden i de mellem-europæiske neolitiske kulturer,
at berette om et lignende forhold for Europas del. Guldet er spredt og tyndt tilstede i de tidligste
båndkeramiske kulturkredse, mere som et tilfældigt materiale, ikke forlenet med den kraft, som senere
gennem det 3. årtusinde gjorde det til genstand for menneskets skabende evne eller til karrig løn for
møjsommeligt arbejde med kurve og skind ved flodernes grunde tilløb. Skatten i det næstældste Troya
[2600- 2300 bc], indeholdt adskillige guldsager, hvis kunstneriske forarbejdning nødvendigvis måtte
pege østpå, mod ukendte kaukasiske håndværkstraditioner. I de samme egne, nord for Kaukasus, ved
Kubanfloden [Phasis], kendes de guldrige fund fra Majkop fyrstegraven, fra omtrent samme tid. Guldet
har altså en tydelig vestasiatisk kulturfødsel bag sig, hvis europæiske dåb måtte udsættes til den gryende
bronzealder. I Norden, hvor guldet sporadisk lyser frem i fund, fra overgangen til sen neolitisk tid [2400
bc], dækkes ædelmetallet ind af teu.*gul∂a- n, et navn der også fandtes passende af slaverne og en del af
balterne. Samme rod *gjhel- gul optræder i ariernes benævnelse, ari.**žhlenya guld <*gjhlenja, et navn
der tidligt er blevet optaget i ugrisk sprog, men først efter den brudte lydovergang, [ari: *l > + r].
Bemærkelsesværdig er delingen indenfor det baltiske område, idet lettisk sammen med slavisk tilslutter
sig den teutonske etymologi, overfor lit: og pru: der slutter sig til lat.aurum guld. Denne splittelse kunne
tænkes at bero på lån, idet let.zelts guld < *gjheltos- må formodes at række tilbage i en fælles baltoslavisk tid.
teu.*gul∂a- guld <*gjhltom [*l]
osl.zlato guld <*gjholtom [*ol]
let.zelts guld <*gjheltos [*el]
skr.hataka guld <**gjhelt- [*el]

skr.hiranya guld <**žhlenya <
<*gjhlenya, *l > skr.ir, *l > avs.ara
◊ *gjhel- gul lysende i
skr.hari- gul <*gjhel- [skr: *gjh > h]

Det latinske, lat.aurum guld grunder sig på *awes lyse stråle, med udvidelse i lit.ausra, lat.aurora
morgenrøde. Da mellemvokalisk [*s] i lat: i 400-tallet bc omdannedes til [r], jf. sab.ausum guld, må de
keltiske navne betragtes som relativt sene lån fra latin og af samme grund antages at have afløst et ældre
kel.*ausom, der på det tidspunkt på grund af tab af [*s] måtte være henfaldet til kel.*ô. [kel: au > ô]
Den oldirske form, oir.ôr guld viser ved sit [r] at et lat.aurum ligger bag lånet.
lat.aurum guld <*ausom
sab.ausom guld
o.lit.ausas guld
pru.ausis guld
oir.ôr, kym.awr guld (- lat:

lit.ausrâ morgenrøde
lat.aurora morgenrøde <*ausora
got.austro glans morgenrøde <*ausro
oln.*aurr glans <**ausaz
dan.øster mod øst <*aus-tero østlig

Antager vi at et tidligt *ausom, hos nogle vestlige stammer, der indbefatter latinere, sabinere, keltere og
illyrer, ville et lån til de nærmeste baltiske sprog, preussisk og lithauisk, formidlet gennem illyrerne, i
snævre forstand lausitz-kulturen, ikke være utænkeligt. Bedømt ud fra en arkæologisk synsvinkel synes
det baltiske område og for så vidt også det slaviske at have haft en yderst ringe berøring med guldet,
gennem den uudviklede bronzealder og frem i jernalderen.
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Til yderligere belysning af denne folkeforbindelse kan påpeges nogle parvise enslydende flodnavne,
strækkende sig fra nord-østeuropa, over det polske lavland, gennem Pannonien og fra den vestlige del
ind over Posletten. Hele dette kompleks må ses i forbindelse med den mes: )( ven: folkegruppering,
under den bredt tegnede ærkæologisk bestemte urnemarks kultur [1300  700 bc] Ω 23. Et senere lån til
lit: og pru: gennem den keltiske jernalder 500 bc  , ville stride imod det ovennævnte latinske lydskift.
I betragtning af grækernes dybe gæld til semitterne indenfor metalteknologi er det mindre overraskende,
at grækerne ikke har kunnet bevare et af de åbenbart gamle europæiske guldnavne. Ligesom ord for
metal, kobber og tin er lån, er navnet græ.khrysos guld, et lån fra semitisk. Et vink om et ældre navn
opfanges af fry.glouros guld. I iup: dragt må det have lydt *gjhlôros > græ.khlôros lysgul grønlig, i så
fald en ket: komponent i det thrakisk-frygiske område, som den relativt sene tradition afgiver flere
eksempler på. Se oln.glôr glans <*gjhlôros
græ.khrysos guld (- semt:
akkd.hurâšu guld
hebr.hârûs guld

fry.glouros guld <*gjhlôros
græ.khlôros lysgul grønlig <*gjhlôros
oln.glôr n. glans <*gjhlôros

Sammenfattende kan vi sige at den europæiske bronzealder antagelig har kendt såvel et vest-iup:
*ausom n. guld ◊ *aues- lys, som et øst-iup: *gjholtom n. guld ◊ *gjhel- gul, men ingen af navnene
udformet så betids, at iup: som samlet flok synes at have kunnet forholde sig til erfaringen med det ædle
metal.
Sølv:

Overalt hvor man i fund og overlevering støder på sølvet, synes det hvide metal at være kommet i
menneskets besiddelse senere end guld og kobber. I gamle ægyptiske hieroglyf-lister har sølv forvægt
overfor guld i opregningen af kostbarheder; et forhold der enklest forstås ud fra sølvets sjældenhed. I
modsætning til guld kan sølv ikke udvaskes af flodslam og må først brydes og udskilles fra andre
mineraler. I nærøsten må sølvet dog have været kendt siden 3000 bc, idet semitterne i en fælles periode
har kendt stoffet under flere navne.
De smukt forarbejdede sølvsager fra Majkop ved Kuban-floden [ 2600 bc], Troya 2 og Borodino i
Bessarabien [nordvest for Sortehavet], står i stærk kontrast til europæiske belæg. Her skal vi langt ned i
bronzealderen, før sølvet giver sig til kende. Guld er almindeligt i den tidlige jernalderkultur i Hallstatt [700
bc  ], hvorimod sølv er så godt som ukendt
Idet vi forholder os til sølvets tavshed igennem Europas bronzealder, forekommer en iup: østvandring at
finde støtte i den ariske overlevering. I den ældste indiske metaloversigt optræder skr.ayas malm kobber
jern umiddelbart efter skr.hiranya guld; sølvet var åbenbart ukendt.
1. skr.hiranya guld <*gjhlenja2. skr.ayas malm kobber jern
3. skr.rajata-hiranyam sølv egentlig hvidligt guld

<**rgjntom [ari: *n > a] [* gj > j] [*r > ra]

avs.arazata sølv <**rgjntom [*n > a] [r > ara]
Da sølvet dukker op anvendes den samme iup: rod, som andre steder, men tidligst kun som adjektivet skr.rajatam
hvidligt <*rgjntom for at beskrive sølvet som det hvide guld. De ældste avestiske [oldpersiske] tekster kender
sølvet som, avs.arazata sølv, men navnet lever ikke videre i de persiske dialekter og ingen term markerer sig som
fælles for på anden vis at udtrykke et tidligt kendskab.
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Det er indtil videre et paradoks, at indoeuropæisk synes at rumme et navn for sølv, der overskrider sat /
ket, fx. mellem tok.ârkyant sølv og arm.arcat sølv, hvor [c] afgjort viser tilbage på et [arm: *gj > c]
Det tilsvarende lyd-gab mellem teu.*ghltom guld og sla.*gjholtom guld rejser ikke de samme
spørgsmål, thi guldets nord-europæiske debut ligger antagelig ikke langt fra det vadested, hvor
indoeuropæerne overskred den fonologiske kridtcirkel. Vi har hjemlige fund af guldsager fra tiden
omkring 2400 bc. I den periode kunne vi stå med et oversættelseslån, beroende på et *svensk.gjhel gul,
eller helt enkelt på grund af roden *gjel- lysende gul
*argjntom sølv <*rgjntom sølv
*rgjnto- sølv
lat.argentum sølv <*rgjntom
oir.argat sølv <*rgjnttok.ârkyant sølv <*rgjtok.arkwinne lysende farve

arm.arcat sølv <*rgjntgræ.argyros sølv <**rgjuros
◊ græ.argos hvid <*rgjos
skr.rjra- strålende < *rgjros
sve: sønv: Arken - den strålende –
<*ork- [teu: *rgj- > urk-]

Vender vi os mod nord-europa, finder vi en mere sikker og enklere korrespondance mellem fund og
sprog. Arkæologien viser os ned i den yngste fase af keltisk jernalder og de særsproglige teutonske
former lader sig enkelt forene i teu.*silubra- sølv. Ordet har ingen sanset semantisk ækvivalent og er
antagelig koblet til den pontiske by [S]alubê, der ifølge Herodot skulle være sølvets kildefelt. Herved
falder tidspunktet på plads, efter det teutonske lydskred hvorved [*b > teu.*p] og et gotisk formidlet lån
stemmer både med den tidlige folkevandringstid og med de afvigende øst-europæiske udtryk, der ikke
lader sig indordne under nogen bal: )( sla: fællesterm.
teu. *silubra sølv
got.silubr sølv, oln.silfr sølv
◊ [Salybê pontisk by]

pru.siraplis sølv
osl.sirebro sølv
lit.sidebras sølv

Det er naturligvis tænkeligt at *rgjntom sølv har været kendt af de nordlige folk, men navnet
forstummet på grund af en langsomt udklingende tilgang. Denne afkobling må imidlertid have fundet
sted, før folkene nåede frem til de nuværende bosteder. Enkeltgravsfolket synes intetsteds at have haft
sølv i kulturbagagen og i øvrigt er sølvet arkæologisk fraværende i Norden frem til det første århundrede
bc. Har indoeuropæerne kendt sølvet som stof, har det ikke været under den nordiske sol. Fastholder vi,
at sat / ket splittet ikke har været et tilfældigt og spontant forløb, men bundet til dybere fonologiske
fællestræk, må erkendelsen af et sølvnavn skabt før dette split, siges at være et alvorligt stød mod
Norden som det indoeuropæiske homeland og vækstpunkt.
De afvigende suffikser mellem lat.argentum og græ.argyros sølv taler om uafhængige dannelser til
stammen, *rgj- skinnende hvid i græ.argos hvid strålende. Samme tyd gemmer sig antagelig bag
*rgjntom > lat.argentum, thi i de galliske stamme-områder, hvor sølvet, ligesom i norden, er fraværende
i jordfundene, vidner et rigt stednavnestof om gallernes kendskab til den samme fonologiske dannelse.
Flodnavne som **argantia og sletter opfattet som **arganto-magos rimer bedre med adjektivet
strålende hvid, end med stoffet sølv.
gal: argantia [flodnavn]
gal: **arganto magos [slette]
gal: **arganto jalum [Argenteuil]
gal: **vindo-jalum [Vendeuil]
◊ gal.jalum slette
◊ gal.*arganto- hvid
◊ gal.vindo hvid

jf. oln.erkn sælart <*orgjwîna◊ tok.arkwinne lys farve <*orgjwskr.arjuna- lys strålende <*ergjunos
got.erkns ren hellig <*ergjunos
oln.jarkna-stein ædelsten <*ergjnooht.erchan lys <*ergjno
lat.arguêre gøre klart <*rgju-
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Da der endvidere kendes såvel et **arganto-jalum [Argenteuil] som et **vindo-jalum [Vendeuil] knyttet
til gal.*jalum mark slette, gør sammenstillingen det naturligt at se **argento-jalum i samme billede
som **vindo-jalum, der netup er bundet til det lyse og strålende udtrykt i gal.*vindo- hvid. Det er
givetvis ikke sølvets navn der røber sig gennem disse galliske flod- og marknavne. Denne analyse
antyder, at sølvets navn er en substantivering af et ældre iup: adjektiv *rgjnto- skinnende hvid. Et
fuldtrin til roden optræder da i skr.arjuna- lys strålende og i got.erkns ren hellig og i oht.erchan lys.
Hertil kan vi også knytte lat.argilla hvidler, der er et lån fra græ.argillos hvidler ◊ græ.argos lys
glinsende.
Vægter vi endvidere påvisningen af tokharerne som udvandrede fra Jylland, der må være følgen af det
geografisk set asymmetriske sprogslægtskab med teutonsk, bliver tok.ârkyant sølv <*rgj- en term, der
må være gledet på plads efter migrationen fra det jyske område i vid forstand, bundet til den samme rod.
Navnet kunne eventuelt være blevet overført fra mineralet glimmer.
sve: sønv. Arken stammer nødvendigvis fra et *orgj- den lysende, der sammen med oht.erchan lys antyder *rgjsom svindtrinet der er ansvarlig for sølvets navn
Kobber:

Anderledes tegner billedet sig for kobber; ikke blot foreligger der et i geografisk forstand bredt
overleveret navn *ajes, der kaster slagskygger tilbage i det 4. årtusinde bc, men også en europæisk og
vestasiatisk jordbund, der borger for kobberets tidlige forekomst og derved støtter antagelsen om
indoeuropæernes erfaring med eller kendskab til metallet. Vi kan sætte tid på kobberets nordiske
optræden, idet vi har jyske fund fra omkr. 3400 bc  , en datering der i bogens ide også bliver gældende
for latin. Allerede i gravfund fra de første båndkeramiske kulturer dukker kobberet op; fund der trækker
sporene op omkring sumerernes inspiration for agerbrugets europæiske tilkomst, sent i det 6. årt. bc.
Metallets spredte og vekslende optræden i sydøst-europa 5000 bc  2500 bc bliver først virkeligt brudt,
da bronzen, kobberets tinforurenede støbevenlige afkom indfinder sig. Det skulle blive en entré, der i
lighed med frøavlen åbnede helt nye veje for menneskets livsvilkår.
skr.ayas n. kobber malm
lat.aes n. kobber <*ajes
oln.eir n. kobber <*ajes
ags.âr n. kobber <*ajes

got.aiza-smîda kobbersmed
teu.*aizúgaz som kobber ir
i sve.ärga irre <teu.*aizúga◊ *ai- *aj- lyse lue ?

Denne udvikling deltager indoeuropæerne: - forstået som en sluttet enhed - tilsyneladende ikke i; som
omtalt tidligere var rigveda-tiden en ren kobbertid og nordboernes bronzealder skærer først dybt
omkring 1800 bc  , med herolder tilbage i dolktid. Svenske kobberbelæg påtræffes først inde i
enkeltgravstiden. Den balto-slaviske verden er kun yderst svagt koblet til denne fase og den markerer
sig egentlig ikke som en skarp periode forud for jernalderen. Grækernes ukendskab til *ajes, med
modstykke i græ.khalkos kobber bronze, falder godt i tråd med, at det var den ægæiske bronzeverden,
de græske stammer trængte indover. Forestiller vi os at indoeuropæerne skulle have haft kendskab til
bronzestøbningen, bliver den spagfærdige overlevering, vanskelig at forstå. Vi leder nemlig forgæves
efter fælles ord for støbning, smed, digel og tang. Grundstoffet tin, der i forholdet 1:10 kunne sprøde
kobberet, er der som skemaet viser, ikke grunde til at forudsætte.
teu.*tîna- tin <*dînom- ◊ *dêi- lyse
teu.*blîwa- bly ◊
osa.blî farve <*bhlîwolit.blyvas lilla blå <*bhlîwos

græ.kassiteros tin,
skr.kastîram tin, elam.kassitira tin,
osl.kassiterü tin
Fra navnet på en ø i den persiske golf.

græ.molibos bly, fra samme kilde som
græ.bolimos bly og lat.plumbum
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Selv med en åbenhed overfor tab og udskiftning i ordstoffet er det svært at undgå den opfattelse, at
vores samlede folkeflok havde yderst ringe kontakt med mellem-europas spirende bronzehåndværk i
bøhmen-mæhren [aunjetiz 2400 bc]. Hermed tvinges vi også til at opfatte *ajes kobber som et
oprindeligt tyd, sprogstøbt lang tid før den nye teknologi blev aktuel og nærværende. Vi skal senere få
en forklaring på hvorfor latin, sanskrit og teutonsk er enige og fælles om *ajes kobber.
Navnet græ.khalkos er blevet sat i forbindelse med Khalkis, en by på Euboa, der ifølge Plinius engang
havde været navn på hele øen; endvidere Kolkhis, et sted ved Sortehavet. Vi står da overfor en analogi
til lat.cuprum / græ.cypros, kobber / cypern, som en almindelig iagttagelse af at stoffer, frugter og
tekstiler navngives efter det sted, hvorfra de trækker deres ældste spor jf. under sølv: teu.*silubra].
Hos balterne og slaverne genfinder vi samme term i lit.geležis jern. Ordgruppen, der fonetisk set er
lydret forbundet uden dog at opvise en form, der snævert kan forbindes med græ.khalkos, lader sig
enklest forklare som et gennem thrakerne formidlet lån fra thessalien. På baggrund af den kun svagt
udviklede bronzealder inden for det balto-slaviske område, volder skiftet fra et ældre tyd bronze til det
yngre jern ingen betænkeligheder, jf. skr.ayas kobber erts jern.
græ.khalkis [by på euboa]
græ.khalkos kobber
græ.kolkhis sted ved sortehavet

pru.gelso jern, osl.želêzo jern
lit.geležis jern <**ghelegjis
bal: )( sla: **ghelegj- jern

Vi har før påvist, at en identificering af indoeuropæerne med de snorekeramiske folk har en afgørende
indflydelse på dateringen af sat / ket slusen. Om vi antager at vore folk havde lært kobberet at kende på
de sydrussiske stepper, nærmer vi os ikke blot tidshorisonten for metallets brede entré nord for
Kaukasus og i Tripoljekulturen, men vi stilles tillige i et dilemma, idet de europæiske enkeltgravsfolk i
deres ældste fase ikke synes at have kendt til kobber som materiale tilgang; arkæologer opfattede
tidligere stridsøkserne - under steppescenariets vinkel - som uklare omformninger af kaukasiske
kobberforlæg. Hele billedet bliver enklere, om vi lader *ajes kobber være et tidligt udtryk for
nordboernes møde med kobberalderens importprodukter [3400 bc  ]
oln.töng f. tang <**tanhâ ◊
*denkj- trykke klemme i
ags.tingan klemme <*denkjoln.digull digel <*dhigjhulosbrændt lerskål ◊ *dheigjh- ælte ler

*gjheu- hælde skr: græ: teu:
*gjheud gyde flyde ud
som i
teu.*geutan gyde støbe
lat.fundo støbe <*gjheud-

Tangen var antagelig en flad spaltet spån, der kunne spændes og klemmes rundt om digelen

Et tidligt møde med kobber, sekundært bronze, før chancen for at prøve kræfter med det nye var til
stede, stemmer godt med smedehåndværkets tavshed i ordforrådet. Billedet af de manglende samtyd
styrker ikke opfattelse af en jævn udbredelse af lån gennem kontakt fra folkegruppe til andre, thi netop
bronzealderens frembrusende teknologi skulle som kulturformidler, om nogen, have haft kraft til at
fæstne låneord dybt i de forskellige sprog, især i den periode der må regnes for Europas første
grænseoverskridende kulturepoke. Ordforrådet tier som nævnt, og vi kan roligt slutte, at nordboerne,
afventende og modtagende befinder sig i periferien af den frembrydende europæiske bronzealder. I den
æra var skr: græ: lat: ill: og kel: over alle bjerge. Vi skal senere se hvorfor de eneste overleveringer af
*ajes kobber danner de tre hjørner i den vældige trekant: Râjastan, Italien og Jylland.
En almindelige term for ilden dukker bredt op i termen *aidh-. Imidlertid har det ældste tyd udmærket
lyset og først senere tager ilden over, men hele skiftet er sket indenfor den indoeuropæiske kridtcirkel.
De øvrige teutonske udvidelser [ l+ s+ m+] må vi anse for gammelt indoeuropæisk stof, idet de viser
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tilbage på roden *âi- lyse lue, der er den semantiske bund for *ajes kobber. Tydskiftet fra lys / ild, fra
det almene til det særlige stiller sig på linie med *bhêlom glans / bål
*ai- lyse
*aidh- lys, sve.id <*idhes fisken rimte
græ.aithér æteren <*aidhro
græ.itharos <*idhros klar lysende
ags.ides jomfru gudinde <*idhesâ*aidhos bål flamme
græ.aithos brand <*aidhskr.édha- brændsel| <*aidhos
skr.indhana brændsel <**i[n]dhana
ags.âd m. bål ild, flamme| <*aidhos
ags.âst tørreovn <*aidhstå
lat.aestus varme *aidhstos

En enklere rod har vi i *ai- lyse, hertil *ajes kobber
ags.âl n. *ailes flamme, med [l +]
ags.ælan brænde <*ailjteu.aili∂az ild <*ailetos i oln.eldr, ags.æled
kym.aelwyd herd <*ailetå
oln.eisa glødende aske <**aison med [s+]
dan.ising flynder se nor.fjærsing ◊ *perkj- spættet
*aim lue med [m+] i
oln.eimr ild lys <*aimos
oln.im n. støv, med [î] i svenske sønavne

Lidt mærkværdigt at latin trækker på *egnis ild og samtidig må undvære *pûr- ild. Hele den øvrige
vestlige gruppe *dansk: )( *jysk: forholder sig til *pûr- ild, indbefattet umbrisk. Det gælder også
hittitisk, ganske vist med en noget ældre [r / n] bøjning. Man antager, at måske ikke det ældste men dog
et godt bud har været *peuor [nmtv], *punes [gntv] hvortil oht.fiur ild og oln.funi ild knytter sig. I det
billede vi allerede har tegnet af sat / ket bliver det naturligt at se divergensen *egnis *ognis ild / *peuor
*punes ild som udslag af netop dette skel.
*egnis *ognis ild
*egnis *ognis ild
skr.agni- ild <*egnis
lit.ugnis ild
osl.*ogni- ild
rus: pol: bøh: ogn- ild
lat.ignis ild (- ari.*egnis

*peuor ild
*pûr- ild
oht.fiur ild <*peuor
oln.pûrr- ild [nmtv]
oln.funi ild [rest af gntv]
oir.ûr ild < pûr
umb.pir ild <*pûr,
umb.pûrom akusativ.

*pûr- ild
tok.por- puwar ild
hit.pahhur ild <*peu or
græ.pyr ild
arm.hur (- græ.pûr-

obs: græ: )( arm:

lat.ignis ild med det umage [i] og dets kentum-isolation kan vi da kun opfatte som et lån:
*proto.ari.egnis ild -) *jysk: -) lat.ignis. Med omvendt fortegn har armensk optaget *pûr fra græsk: og i
samme bytte givet afkald på sat.*ognis ild. Billedet her afspejler den udvidede residueteoris helt
enestående evne til at bringe orden i det fonologiske lingvistiske kaos, det kaos der overhovedet gjorde
det muligt for C Renfrew at fremsætte en teori om, at planterødder og etymologiske rødder skulle have
vandret hånd i hånd gennem Europa.
Den lange række af smykkesten: marmor, safir, korund, jade, rubin, smaragd, karfunkel, brillant, alabast, topas, granat,
har ligget gemt i jordegne helt udenfor indoeuropæernes bokredse. Den eneste ædelsten vores folk har kendt er

ravstenen, *gjhlêsom rav -) lat.glêsum [Tacitus] semantisk knyttet til *gjhlês- lysende glar strålende i
oln.glæsa smykke <*gjhlês-jo. I en vernersk vekselform hat vi ags.glær <*gjhlêsó- rav harpiks. Måske har
skovfolkene været opmærksom på ligheden og forstillet sig en dybere sammenhæng, når de fandt indstøbte
kravl i såvel kvadens dråber som i de strandede størknede ravklumper. Materialet har senere med sin
gennemsigtighed naturligt lagt navn til glasset.
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Billede af danske ravkæder

Stennavne med et rimeligt fælles rodslægtskab

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

pelso

x

sten klippe

ghreud

x

klippe

ghrûs

x

x

sten grus

ghrondh

x

x

sten hagl

ghrond

x

x x

pelis
kjorko

x

kakhlâ

NAVN

A B S G L K T BETYD

akjmon akjmor x x x x
saks-

x

stainoj

g eis + l

x
x

NAVN

x

sten

[s]korp-

x

sten

adri-

x

sten

wolo-

x

kisel

skouris

A B S G L K T BETYD
x x

x

x

x grus korn
x grus
x sandkorn

x x

x ral korn

A B S G L K T BETYD
x klippe
x

sten klippe
x

x

x ral

x

x flis
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Italia terra est.

De, der har studset over ordene, glemmer ikke sætningen fra latinens abc. Italia terra est, men hvilket land ? Ordet
bruges på latin foruden som dan.land land landområde på en række andre felter som territorium, terræn, terrarium,
terrasse, terrin etc, så det er bemærkelsesværdigt, at lat.terra land <*tersâ etymologisk knytter sig til verbet *ters- i
got.∂ersan tørre op ud. Mindre overraskende om vi flytter de forhistoriske latinere ud til nordvesteuropas kyster.
Egentlig betyder *tersâ optørret bund. Det var livet ved det vidtstrakte vadehav med det optørrende land som et
vældigt sindbillede på zonen mellem land og hav, der betingede denne ejendommelige drejning af betydningen.
Selv Jorden kunne skrives ind i dette levn fra tiden ved de frisiske kyster, efterhånden som vandringen mod syd og
bort fra vadehavet slettede mindet om den oprindelige semantik.
Denne tilbageføring kan måske virke lidt vilkårlig, men da termen tillige er kendt blandt de keltiske sprog med
samme tvistede betydning, er Nordvesteuropa et godt bud på et tidligere homeland for de latinske og keltiske
stammer. Termen *tersâ optørret bund er en *jysk term, vi genfinder den i dan: stednavne, fx Thersløse, men ellers
ikke blandt ættens sprog. Vådområder som vaderne, o.dan.vade optørret havbund ved ebbe, og verbet *wâdh- vade
som latin- teutonske fællestermer underkender ikke den placering, som også de arkæologisk fund støtter.
Megalitkrukker svarende til holstensk og jysk keramik kendes i stor mængde fra stengravene i den hollandske provins
Drenthe [3000 bc  ], hvor nordiske tynd- og tyknakkede flintøkser falder på plads i grav- og løsfund Ω.
Nedenstående snit fra [1 - 20] er en sammenfatning af lyd- og tydskift indenfor keltisk-latinske gruppe af

kentum-sprog. De herhen hørende ændringer af lyd og tyd vil i det følgende blive sat ind i en relativ kronologisk
ramme, der strækker sig fra tiden før satem / kentum splittet  4000 bc til briternes og gælernes bosætning på
den anden side af kanalen med et endeligt farvel til gallerne på fastlandet 500 bc. Skønt navngivningen af de tre
gammeldanske [ur]dialekter *jysk: *[ø]dansk: og *svensk: forudgriber residueteorien i kapitel 31, letter det ikke
blot forståelsen her og nu men også beskrivelsen af den udskillelse og sammenfatning af de geografiske forhold,
som dette og næste kapitel sigter imod. Residueteorien viser sig at kunne redegøre for en række afvigelser
mellem overleveringerne inden for de to grupper: sat: og ket: En del af disse indre brudlinier har tidligere på
forskellig vis været bragt på bane, dog uden at have være bundet op på andet end overraskende sammenfald
eller fravær i ordforrådet. Fx oln.hverr = skr.caru- krukke <*kuerus.
På de ældste trin løber det kronologiske skema parallelt med residueteoriens iagttagelse af et dybere
dialektskel mellem *jysk: og *svensk: med hensyn til vokabulariet. Som en dobbelt-spiller har vi
*[ø]dansk, her *proto.græsk: som et formidlende led mellem *jysk: og *svensk:
For ikke at løbe sur i formlerne: *jysk: kentum: lat: *svensk: satem: dan: sve: bal: etc. så ganske kort.
*jysk: *dansk: *svensk: står for de tre [ur]dialekter i de gammel-danske landskaber, hvorfra de to
grupper kentum og satem senere udskiller sig, som virkninger af en forskellig behandling af labialer og
palataler [*ku *gu] og [*kj *gj]. *dansk: følger *jysk: ind i kentum-gruppen, hvorimod *svensk: bliver
ansvarlig for satem-gruppen. Ur-dialekterne bærer på latensen til ket: / sat: der dog først kommer til
udfoldelse efter migrationen mod syd. Det særsprog, vi gennem teksten har omtalt som det teutonske,
bæres i sine helt forhistoriske faser af *jysk: *dansk: *svensk: som et sandt dialekt-felt. Alle tre
dialektgrupper er bundet op samme fonologi, hvorimod ordforrådet afslører divergenser med hensyn til
mangler, tab og forskelle i betydninger. Senere efter migrationen og det afgørende split: kentum / satem,
kan vi opfatte det teutonske sprog som en opsamlingspulje fra viften af bevarede dele af proto-sprogene.
Mængden eller vægten af det teutonske sprog får naturligvis først faste konturer med de ældste teutonske
sprogoverleveringer: ags: osa: oht: got: urn: der i residueteoriens forståelse skal ses i deres respektive
tilhørsforhold til de antagne urdialekter. Når teutonsk er nævnt i teksten sideordnet med hittitisk og
tokarisk for fx at registrere et fælles grammatisk skift fra *wei- vi til *weis- vi, så skal teutonsk her forstås
som denne baggrundspulje der senere fældedes ud i dialekterne ags: osa: urn: got: der alle røber et *weisvi. Der har ikke været et teutonsk særsprog som fulgte tokharisk og hittitisk i dette; grammatiske skift;
teutonsk opsugede blot det sprogstof, der var efterladt af migranterne.
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Skemaet indledes med en række verber, der med deres brede optræden i de fleste særsprog, med god
grund kan tilskrives Nordens jægerstenalder. Næst melder der sig verber indbefattet afledninger, der
kun lige er synlige i græsk og sanskrit. Fraværet kan i et vist omfang anskues som bortfald, men da bal: og
osl: ofte falder helt ud, måske mere end tab.
Vi kan nu opstille en relativ tidsfølge for ændringerne i de italisk-keltiske vest-sprog, der er en delmængde
af *jysk, med sideblik på resten af kentum-gruppen: Tallene 1. 2. 3. ---- står for tidsfaser.
1 a 1 b 1 c viser således nogle afgørende geografiske samstem og forskelle i samme epoke  3000 bc
1.
a

Den brede opkobling til verber med jægerlivsnerve: *et- spise, *bhendh- binde, *bher- bære, *sent- gå opdage,
*pent- opspore finde, *ghrendh- formale gnide itu, *wendh- dreje sno, *dhê- sætte, *legh- ligge Ω

b

I samme æra optræder fx verber, der med afledninger lige kan skimtes i græsk og sanskrit. Den spagfærdige
optræden røber antagelig senere lån.
*kiel - skjule dække er *jysk + græ: + skr: Ingen andre satem-særsprog er med.
*al- ernære
er *jysk + græ: + skr: græ.an-altos umættelig skr.an-alta- ild, den umættelige.

c

På grænsen til dybere dialektspor øjner vi *jyske: )( *danske: verber, men uden ekko i satem-sprog.
*deuk - trække
*jysk: )( *dansk: + hit: + tok: [*jysk:]
*sâg - søge spore
*jysk: )( *dansk: + hit: [*jysk]
*leg- samle i græ: lat: teu:
*jysk: )( *dansk:
*bheidh- vente udholde bie
*jysk: )( *dansk:
*regj- udstrække
*jysk: )( *dansk: + tok: [*jysk]

2.

[*kj > k] i alle kentum-sprog, tab af palatal, *kirnom horn > *jysk.krnom.
[*ku bevares i ældste fase] i alle kentum-sprog, *akuâ vand hav, senere får vi lat.aqua vand og got.ahwa vand
3.

[**/dt > ss]. Kun vestsprogene plus teutonsk deltager i den udvikling. Som eksempel *widtos bekendt sikker >
*jysk.wissos som i dan.viss. jf. oln.hvass skarp <*kuodtos ◊ *kued- bore
Her falder proto.græsk fra med udviklingen [*/dt > græ.st] og følger dermed bal: og sla: [*/dt > st].
Sanskrit har *widtos > skr.vitta- bekendt [skr: */dt > tt]. Det ældste tyd har været, *widtos opdaget set, et
participium ◊ *weid- opdage vide. Fx har vi skr.ûd- [=] teu.*ût ud både i tids- og rumlig forstand, udviklet som
skr.ût-tero- senere <*ûd-teros med komparativen *tero-. Da *ûd- i græsk imidlertid kun afslører sig gennem
græ.ysteros senere <*ûd-tero-, er den græ: term for senere antagelig et lån fra sanskrit, men lånt mens [/*dt- endnu
var intakt]. Først efter en adskillelse indledes [græ: /dt > /st og skr: /dt > /tt]. Dette møde mellem *proto.græsk og
*proto.ari: vender vi tilbage til i kapitel 35. Forholdene i hittitisk og tokharisk er ikke helt klare.
4.

Her løber vi ind i en lang række rene *jyske termer, der ikke behøver at være nydannelser, men for hovedpartens
vedkommende igennem en længere fortidig periode har været båret af *jysk. Termen udfældning i overskriften kan
virke lidt misvisende, idet vi ikke har grunde til at opfatte fx. kym: lat: oir: gal: sab: tok: ill: som sene udspaltninger
fra *jysk. Antagelig rækker disse dialekter langt tilbage i mere eller mindre adskilte jyske stenaldersamfund.
Tilsvarende puljer kan vi naturligvis iagttage for det *svenske område som den anden halvdel af residueteoriens
skabelon. Det ofte udeblevne ekko fra og mellem satem-gruppens særsprog hænger på samme betragtning og de
endnu videre afstande i det svenske område Ω .
*ad til
*com sammen
*piskis fisk <*ap-iskos

teu: lat: kel:
teu: lat: kel:
teu: lat: oir:
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*sald- i verbet nedsalte
*bhlô- blomstre
*wertos mod værts,
*wasto- øde
*olmos *lmos elm
*salikâ gråpil
*widhu- skov
*nêtero- hugorm ◊ *nê- sy
*ant- pande i
*bhrûg- nyde anvende
*bhreg- bryde brække
*perkuos stilkeg
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teu: lat: oir:
teu: lat: oir: tok:
teu: lat: oir: tok:
teu: lat: kel: hit:
teu: lat: kel:
teu: lat: kel:
teu: kym: gæl: ill: + lat: tabt ? ligesom *derwo træ.
teu: lat: gal: gæl: + sab: ?
teu: lat: tok: hit:
teu: lat:
teu: lat: kel:
teu: lat: kel: ill:

5.

Om oprindelsen til navnet på den mellemeuropæiske egeskov, der i klassisk tid er overleveret som Ercunia:
Skovlandskabets ældre navn perkuniâ knytter sig nært til et gammelt trænavn, *jysk.perkuos stilkeg, et trænavn vi
kender fra teu: lat: sab: gal: gæl: ill: Navnet må være blevet formet inden den tilbagevirkende assimilation [TA]
slog igennem, hvorved *perkuos > **kuerkuos. [TA] omtales nedenfor i punkt 6.
Havde den Mellemeuropæiske egeskov fået navn i tiden efter [TA] ville overleveringen have efterladt os med
*kuerkunia, et navn der ikke kunne have resulteret i Ercunia.
6.

Tilbagevirkende assimilation [TA]: *perkuos stilkeg > **kuerkuos. Kun i de fem vestsprog: gælisk [gæl:] gallisk
[gal:] latin [lat:] sabinsk [sab:] og illyrisk [ill:] slår denne lov igennem. [TA] angriber i de samme særsprog tillige:
*peku- koge > **kuekuo og *penkue fem > **kuenkue. I latin er [TA] klar med lat.quenqe fem, men mindre
begribelig er det relativt sent overleverede oir.côic fem. Imidlertid kommer det gamle irske runealfabet os til hjælp
med ogham-skriftens ældre fonologi. Her møder vi ogh.cuencue fem, svarende til det latinske billede.
Tilsyneladende falder gallisk, gal.pempe fem udenfor, men det skyldes at gallerne senere omdannede alle [ku] til [p].
dvs: gal.*kuenkue > gal.pempe fem, Se punkt 16.
Ændringen, der nævnes tilbagevirkende assimilation *[p.....ku] > [ku.....ku] smitter hverken teutonsk, tokharisk,
hittitisk, græsk, venetisk. Ændringen er så tilpas særpræget og omfattende, at forudsætningen for at de pågældende
sprog blev ramt af [TA] må have været, at de indtil da, såvel strukturelt som geografisk, udgjorde en
bosætningsmæssig snæver gruppering.
7.

*tersâ optørret land  land jord, afledt til verbet *ters- tørre op ud. [lat: osk: gæl: gal:]
lat.terra <*tersâ, kel: oir.tîr < têr[s] << *tersâ. [oir: ê > î]
Teutonsk kender termen fra stednavne, men kun med tydet optørret jordbund. Det omfattende tyd land jord må
være dannet i nordvesteuropa med kontakt til vadehavet. Til trods for at tokharisk og hittitisk og teutonsk knytter
sig tæt til den italisk-keltiske gruppe er opkoblingen her ikke til stede. Det kan kun betyde at den italisk-keltiske
gruppe under ovennævnte metamorfose allerede havde fjernet sig fra de øvrige kentum-særsprog. Skilsmissen
kunne naturligvis have fundet sted i Asien, men det er vigtigt at holde sig for øje, at det meget store sammenfald
mellem latin og teutonsk ligger forud for skilsmissen, bogens øvrige geografiske indramning, ufortalt. I øvrigt er de
tre andre *jyske: særsprog, der står uden for [TA], tokharisk, hittitisk og teutonsk fælles om en ændring af *wei- vi
til formen *weiz vi, en omdannelse kun de tre sprog kender til. Også denne situation bliver håndterbar i et
nordeuropæisk perspektiv.

8.

*gueru stav stok forskyder sig i sab: lat: gal: og gæl: mod tydet spyd, altså i de samme fire vest-sprog, som var
blevet ramt af [TA]. *gueru gravestok  spyd
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Se got.kweru stok pigkæp <*gueru. + sanskrit [ældgammel neutral u-stamme]. De fire vest-sprog er endnu samlede.
Illyrisk er af uden støtte, antagelig på grund af den yderst spagfærdige overlevering.
9.

Fuldformen eller højtrinet med den lange vokal *jysk.nê-trâ hugorm har vi bevaret i teu.*nêtrô og efter den
teutonske lydforskydning som ags: oht: osa: nâ∂ra-, men i [TA]- gruppen er den reduceret til natro- [*ê > a]
10.

I en lidt senere periode har vi nogle grammatiske nydannelser i latin og gælisk [oldirsk], som hverken sab: gal: har
del i og her kan vi tillige øjne forskellen mellem udvidelsen af *nªtrolat.natrix snog <**naatrikos [+ gæl] overfor status quo i
gal.natro- snog <**natro [+ kym]. [den reducerede lange vokal a <*ê er her skrevet ª]
Åbenbart er gruppen nu blevet opdelt langs et skel: lat: )( gæl: / gal: )( sab:
Ordet er en *jysk form, idet græsk såvel som satem-gruppen er tavse. Det tilsvarende svindtrin i gotisk og
oldnordisk: got.na∂rs og oln.na∂r snog <**nª∂ros er sikkert yngre sekundære lån fra *jysk.nêtrâ, med efterfølgende
tab af den lange vokal [*ê]. Tidsfaserne er vist herunder:
a.
vest-iup: eller *jysk.nêtro hugorm, bevaret i oht: osa: ags:
b.
*nªtro tab af den lange vokal [*ê] gal: gæl: lat: + sab: ?
c.
*nªtrikos fælles [k+] udvidelse i lat: gæl: + ill: ?
d.
*nªtros i got: og oln: låneoptag fra et osa.nâ∂ra-.
Oprindelig hugorm ? og med tanke på den syende zigzag-linie, ◊ *nê- sy væve, et sikkert semantisk greb.
11.

[*gu / > b] kun i sabinsk, gallisk og gælisk.
Modsat sabinsk er Latin ikke med. Her foreligger [*gu > v], som i lat.veru spyd overfor oir.biur spyd, alle fra
*gueru. Den enige forskydning mod våbnet spyd [punkt 8.] forudsætter at forløbet [*gu > b] [*gu > v] ikke er
indledt. Det er jo en term, der ændrer betydning, ikke en stav der ændrer form. Gælerne har nærmet sig gruppen af
galler og sabinere. Arkæologien afslører, at jyske enkeltgravs-økser er fundet i strøg sydpå langs Rhinens østlige
bredder men vesten for det store gravfelt ved Saale-floden med de karakteristiske facetslebne øksetyper Ω 11.
Græsk har del i samme lydforskydning, men da udfaldet har flere varianter, græ: [gu > b d g] alt efter den
fonologiske stilling, tvinges vi til at indlægge en større geografisk afstand. Om end latin ikke helt følger de øvrige
særsprog fra [TA]-gruppen, så er [*gu] dog under massering i en række af særsprog, nu inklusiv græsk.
Vi bemærker at de øvrige kentum-særsprog, teu: tok: hit:, der ikke blev mærket af den tilbagevirkende assimilation
[TA], heller ikke her tager del i omformningerne, hverken den smalle eller den bredere, der rammer græsk.
*jysk.rêgjos fyrste konge ◊ *regj- udstrække er fundet brugbart i en tidlig fase af den lat: )( kel: migrationsfase-.
Hvordan og hvornår vi har fået skr.râja- fyrste <*rêgjos, vender vi tilbage til i kapitlerne 29 30.
12.
Latin og sabinsk har fået forstyrret [de aspirerede medier] *bh *dh og *gh som følger:
[lat )( sab: *dh / > th > ph > f], got.daban egne sig du <*dhabh- har en refleks i lat.faber smed <**phabro<**thabhro- <*dhabhro- ◊ *dhabh- egne sig du.
[lat: *bh / > ph > f] som i lat.flôs blomst ◊ *bhlô- blomstre,
[lat: *gh / > h] se lat.hostis gæst <*gihostis, lat.helvus gul <*gjhelwos [=] oht.gelwo-, lat.vehô fare bringe
<*wegih- bevæge, her [ /*gjh > gh > h]
Er den aspirerede lyd [*bh *dh] derimod en indre lyd sker lydændringen kun i sabinsk ikke i latin. Vi har derfor
lat.medius <*medhios- midter [lat: /*dh > d med tab af aspiration], men i sabinsk har vi osk.mefius <**methius
<*medhios [sab: /*dh > **th > ph > f], sabinsk omfatter oskisk og umbrisk.[sab: [=] osk: )( umb:.]
lat.albus <*albhos ≈ umb.alfu hvid <*albhos. [umb )(: osk: /*bh > ph > f]
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Disse omformninger, som de keltiske dialekter ikke kender, finder først vej til latin og sabinsk under passagen langs
den vestlige del af den ungarske slette. Her mødes de af det meget ældre lydfald i [græsk: *bh *dh *gh > ph th kh]
13.

Alle [*p] svinder bort [*p << ], kun gallisk og gælisk deltager, det vil sige alene i keltisk: *prtus vad > gal.[p]ritu
vadested. [kel: *r > ri]. *patêr fader > oir.[p]athir fader.
Sabinerne rykker også sydpå. Det er på dette tidspunkt vi får dannet det overleverede navn Erkunia på den
mellemeuropæiske egeskov, som vesteuropæerne langt tidligere havde navngivet *perkunia-.
Her en lille forudgriben. Keltisk har nu mistet [*p], men som om dette tab var for meget, omdanner gallisk senere
[ku > p], det eneste [p] der nu er tilbage i keltisk, men nu ikke længere et genuint [*p] og her får de følge af sabinsk
[=] oskisk )( umbrisk, sandsynligvis resultatet af en latens fra deres fælles periode. Punkt 16.
Vi er endnu på fastlandet og først efter migrationen til de britiske øer, får vi galliske varianter, der skiller sig ud som
kymrisk, kornisk14.

I de keltiske særsprog optræder en række særegne semantiske forhold, der kun kan begribes ud fra en fællestid før
nogen udvandring til de britiske øer havde taget sin begyndelse. latin og sabinsk bærer ingen spor af disse lidt
ejendommelige betydningsskred, i god samklang med at hverken gallisk eller gælisk kender til de mangfoldige lån
fra et eller flere middelhavssprog ind i græ: lat: sab:
a.

Både gallisk og gælisk har forskudt begrebet *guitu liv mod begrebet verden. I og med at kel: [*gu > b] finder vi
kel.*bitu verden. Se gal.bitu-rîges verdenskonger, oir.bith- verden, men derimod lat.vita liv <*guitâ-, idet lat:
[*gu > v] som vi så det ovenfor med lat.veru spyd <*gueru stav

b.

I samme flugt ligger der ord som: kel.*alt- flodbred banke kyst ◊ *altos udvokset  høj, se lat.altus høj og
oht.alt gammel <*altos, oln.aldr alder <*altro-, alle afledninger til verbet *jysk.al- ernære

c

kel.dobru vand <*dheub- dyb, se oir.dobru-chu odder egentlig vandhund. Roden er her *dheub- dyb, altså fra
dyb forstået som hav sø  vand. For [r+] jf. ill.dubris hav. Den illyriske form ill.dubris kan for så vidt række
tilbage i det *jyske: Se dan.grådyb <*dheubos [dan.dyb <teu.*deupes]

d

Det gælder også det indoeuropæiske fællesnavn *dervo træ, der i samtlige keltiske dialekter er blevet forskudt
mod tydet eg, ligesom tilfældet er i græsk.
[Vogngravene i Nordfrankrig viser, at egetømmeret var blevet det mest almindelige brugstræ]. En parallel
udvikling har vi i sve.korn byg og eng.corn hvede, begge tyd fra korn som plantefrø. Skift e i tyd fra det
generelle til det specielle. I USA finder vi corn som majs.

e For birkens del er *bhrgj- gået tabt og et nyt navn etableret på basis af birkebarkens tjæreudsved,

*guetu harpiks. Denne term er substansen bag kel.*betu birk idet [kel: gu > b]. Hverken sabinsk eller latin
kender dette særprægede skift, der hører hjemme i samme periode, et stykke inde i bronzealderen. Latin
kender birkens navn, men har skiftet tydet ud med en bjergask. Senere under gallernes erobringsperiode i
Italien optager latinerne gal.betu[la] som nyt navn på birketræet. Det kan ikke være fra sab: oskisk )( umbrisk,
idet osk.bitumen jordbeg tjære <*guetu harpiks er bibeholdt og derfor ikke veksler med birken Ω.

f

g

Det indoeuropæiske ord for tag *[s]teg-, *[s]tog- har spundet en særegen ende i keltisk. Først er kel.*tegos
tag blevet forskudt mod hus for siden at give anledning til begrebet kel.*tegernos husherre. Også en
fastlandsudformning, idet den omfatter såvel gæler som galler.
oir.cloch-cenn kranie, kym.clog-penn kranie <*klok-kuendh ◊ *kuendh- gavl top > kel.*kuendhhoved. Bemærk at keltisk ikke kender termen *kaput hoved.
Ordet med den ejendommelige semantik, egentlig sten-hoved må være dannet inden gal: [*ku > p].
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Der må næsten ligge en fælles erfaring eller et fælles ritual bag den besynderlige konstruktion.
h

kel.*upo-bher- strøm flod, oir.fobar <**w[p]o-bher, kym. gofer strøm, bre.gouer strøm ◊ *upo op
og *bhero bære, [ gæl:*w/ > f , gal: *w/ > gw]

15.

Talrige låneord i latin og sabinsk fra fremmede middelhavssprog optages dels direkte, dels formidlet gennem græsk
som første optag. Disse lån har ikke vundet indpas de keltiske sprog; de fremmede termer har aldrig været i
nabolaget til keltiske dialekter. Punkt 12. og 15. fortæller at kelterne ikke har taget del i sabinerenes og latinernes
bevægelse langs Donau for at komme østen om Alperne, over de juliske alper og derfra ind på posletten.
16.

[ku > p] i gallisk og sabinsk. Som vi så under [punkt 6] avlede [TA] en uægte labial [ku]. Denne sekundære labial
står ikke tilbage for [*ku] og omskaber sig ligeledes til et [p]. Ser vi fx på *penkue fem, så får vi først på grund af
[TA] italo-keltisk.*kuenkue fem, der nu følges op af gallisk-sabinsk.**pempe. Det fælles udkomme beror imidlertid
på en indre fælles latens, ikke på et aktualiseret samliv. På det tidspunkt var sabinerne på vej mod varmere
himmelstrøg. I gallisk: og gælisk: er alle [*p] svundet og kun dette sekundære gal: [p < ku] står tilbage. Vi er endnu
på fastlandet, men nu uden fælles bosætning. [gal: )( sab: **kuerkuos > perpos eg, her er [p] som version 2 ikke et
genetisk *p]
17.

Både gallisk og gælisk omdanner [*ê > î]. Vi får gæl.rîgis, gal.rîx konge fra *rêgiis konge fyrste [=] lat.*rêgos, ikke
senere end første halvdel af 1. årtusinde bc, omkring 600 bc. Det skyldes at termen optages af teutonerne som
låneordet, teu.*rîkiz konge. Denne titel må være optaget som teu.*rîgis > got.rîks hersker, altså inden den teutonske
lydforskydning sætter ind. [teu: g > k]. Vi er endnu på fastlandet.
18.

[*w/ > gal.gw] se kym.gwydd <*widhu skov, gal.gwyr mand <*wiros, oln.verr mand <*jysk.wiros.
[*w/ > gæl.f] se oir.fid skov <*widhu, oir.fer mand <*wiro. lat.viros mand
*m *n > gal: am an [gallisk afføder efter en migration til de britiske øer, særsprogene kymrisk og bretonsk.
*m *n > gæl: im in [gælisk, oldirsk]. I modsætning til gallisk forsvinder gælisk fra fastlandet.
19.

Senere omdanner gallisk [*ei] til [ê], som i gallisk: gal.rêd vogn <*reidhâ ◊ *reidh- svinge ride med aflyd i oln.reid
vogn skib <*roidhâ. I samme styring får vi gal: Rênâ <*reinâ om Rhînen, en form som romerne tager til sig som
Rênos. Den ældre udgave af rhîn-navnet, *Reinâ med oprindeligt [*ei og hunkønsmærket å] optager teutonerne som
floden flyder og omdanner den senere helt efter bogen til teu: Rînô [teu: *ei > î *à > ô]. Dette teutonske lån ligger
altså inden [kel: *ei > ê] [Både *roinâ og *reinâ kendes som nordiske flodnavne.]
Samme har vi omdannelsen af flodnavnet Seinen <**sêkuana <*seikuanâ ◊ *seiku- strømme.
Da cæsar på sine togter nåede frem til hovedstaden, var Paris nok parisernes by, men den havde et andet navn:
Lutetia. Om Lutetia beretter Cæsar: - oppidum parisiorum positum in insula fluminis Sêquana -. Modsat hvad vi
forestiller os i dag er staden altså opkaldt efter et stammenavn *parisii. Etymologien fortæller os, at bynavnet må
have gallisk ophav, da det eneste [p] der syner i keltisk er det gal: [p < ku]. Selve Seine-navnet knytter sig til verbet
*seiku- strømme. Om flodnavnet havde været et gallisk opkald, ville det have haft formen gal: Sêpanâ, så vi må
antage, at navnet er et gæl: Seiquanå, der senere efter fremrykningen af de galliske Parisii er blevet fastholdt som
Sequanå, men nu tidsmæssigt forpasset for lydfaldet [ p < ku]. Her er vi ved kilden til den nyere tids Seinen.
Stammenavnet Parisii kender vi på begge sider af den engelske kanal. Etymologien fortæller at Parisii <*kurpiso >
kur[p]iso- [tab af *p] > kuriso- [ku > p, *r < ar] > Parisii. Måske dækker navnet over de hurtige de snarrådige og
knytter derved an til *kuerp- vende dreje i oln.hverfa. Hertil græ.karpalimos hurtig. Vi kender andre, et par satem-
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stammenavne ?, til samme rod, nemlig to thrakiske stammer ? Karpoi- og Korpiler de hurtige de raske ? <
sat.*korp- <*kuorp- vende sno. Se oln.hverfr hurtig <’kuerpos og dan.hvirvel skruende strømning <*kuerpelos. Da
*kuerp- ikke kendes fra satem-stammerne, må vi nok opfatte karpoi som *[ø]danske i blok med veneterne Ω.
Først her efter punkterne 18 19 skilles vejene for gallisk og gælisk og vi bevæger os ind i tiden omkring 600 bc med
de rige vogngrave på begge sider af kanalen. Kymrisk eller walisisk udvikler sig til en variant af gallisk, men nu på
britisk bund. Gælerne fortsætter i både over det irske hav, hvorfra de også tager afsked med kymrerne og de andre
galliske aflæggere på den største af de britiske øer.
Om samme sag skriver W B Lockwood:
- i den første halvdel af det 5. årh. bc blev de nærmeste områder af Britannien løbet over ende af folk
fra nord-frankrig og nederlandene. Det synes at have været en invasion af enestående mål jævnført med det
tusinde år yngre angelsaksiske tilsvar. De nyankomne, kendt som bærer af iron age A culture, spredtes meget
hurtigt over det meste af landet.
Stridsvognen var på begge sider af kanalen en af kulturens mere iøjnefaldende frembringelser; herom skriver
Haakon Shetelig: de forhistoriske tider i Europa 2. [København 1927]
- de mest overdådigt udstyrede grave fra nordfrankrig er vogngravene, hvor høvdingen hviler udstrakt i en let
stridsvogn, omgivet af våben og kostbarheder indbefattet sydlandske bronzekar og vaser. I kelternes
nordvestlige område på de britiske øer, ser det ud til at la tene kulturen sætter ind noget senere, end den
udvikles på kontinentet, men den viser sig dog alt i første afsnit af perioden, blandt andet med de
karakteristiske vogngrave, som uden for det nordfranske område, ellers er sjældne. I Britannien på
Cæsar's tid, da den for længst var gået af mode hos gallerne på fastlandet, rasede den tohjulede vogn endnu
af sted i krigens tummel.
20.

Kelterne tager ikke del i skiftet fra aspirerede medier til aspirerede tenniuser; det italiske spring må antagelig ses
som en afsmitning fra græsk: [*bh > ph], [*dh > th], [gh > kh] på Donausletten. Sammenholdt med kelternes
ukendskab til den lange række af lån, der er tilgået latin, sabinsk og græsk fra et eller flere nu ukendte
middelhavssprog, må vi konkludere, at det meget tidlige samliv mellem italo-keltiske folk, har udfoldet sig over det
nordvestlige Europa.
Vi kommer i kapitel 34 tilbage til opmarchen for denne afsmitning fra græsk til lat: )( sab:
Det tungere slægtskab mellem keltisk og italisk, som vi er kommet på tæt hold af i opregningens 20 punkter, fælder
logisk set en afgørende dom over et græ: )( lat: slægtskab. Den migration fra stepperne nord om Sortehavet, ind
igennem Debrudja og herfra med Donau’s flydende følgeskab gennem Europas naturrigeste egne frem til kvislet
med Morava, den vandring lukker det nære kel: )( lat: slægtskab for. Kelternes ukendskab til de mangfoldige lån der
er tilflydt græsk og italisk fra et til flere middelhavssprog kan ikke justeres ud fra andre tankegange.
Hvor vi herunder har listet en række termer af *jysk: observans tillige med en rad af fællesord for *jysk: )( *dansk:
så opviser næste kapitel, der følger udfældningen af de *svenske satem-dialekter, en tilsvarende række af *svenske
termer med overgang til *svensk )( *dansk materiale. Listerne lægger op til fremlæggelsen af residue-teorien i
kapitel 32, der bygger på de gammel-danske dialekter *jysk *dansk *svensk og deres kobling til, dels en kentumdels en satem-attraktor indenfor det teutonske sprogfelt og den dermed sammenhængende udgrænsende geografi for
indoeuropæernes homeland.
Listernes indhold er en slags markører for sat )( ket- gruppens attraktorer indenfor det teutonske sprogfelt.
Den *jyske liste, der i alle linier rummer et teutonsk tilsvar og er uden pendanter i satem-sprog, kan læseren nøjes
med at slå ned i som en vidensbase for residueteorien i kapitlerne 29. og 30.
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*jysk.amesula- solsort [turdus merula] <*amesula, lat.merula solsort <**mesula [mellemvokalisk s > r]
*jysk.arkwos pil bue fyretræ got: oht: oln: ags: lat: kel: *jysk: -) *proto.ari: skr.arka træart
*jysk.bhlâ- blote i lat,flâmen offerpræst og oln.blôta ofre, got.blôtan ofre, fnsk.bluote tryllesang (- urn.blôtes
oht.bluostar offer <*bhlâstero
*jysk.bhlês- blæse i teu.blâsan, lat.flâra blæse <*bhlês*jysk.bhlôs blomstre, lat: kel: teu: tok: lat.flôrire blomstre, hol.blôsen blomstre
*jysk.bhoidh- lat.foedâre tilsmudse ags.bædan tilsmudse, *bhoidh*jysk.bhônâ stemme i græ.phônê stemmei og i
*jysk.bhoukuos bremse, lat.fûcus drone, ags.béaw bremse < teu.*bauhwaz <*bhoukuos
*jysk.bhrenk- bringe bære kel: teu:
*bhreug- bruge lat: teu:
*jysk.bhregj- bryde brække, i lat: kel: teu: + skr:
*jysk.bhelgh- svulme, i kel: og teu: + skr.barhi- strå som fyld
*jysk.deuk- trække lat: teu: kel: med svage reflekser i græ: hit:
*jysk.dhengu- fugte kym: hit: teu: i dan.dynke befugte. Endvidere *jysk.dhenku- fugte i dan.djung fugtig
<*dhenkuos. Her to parallelrødder *dhengu- / *dhenku- et forhold vi ofte støder på i teutonsk.
*jysk.derbh- vende dreje i oht: oln: ags: + skr.drbhati snor sammen, *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.deuk- trække, er som figurerende tovholder under punkt 1 ukendt i satem-sprog; bortset fra latin, samt enkelte
termer i græ., hit: og tok: står teutonsk alene med den omfangsrige overlevering.
*jysk.dnghwâ tunge lat: kel: tok: teu: Denne jyske gruppe er også enige om brugen af termen for tange
og tungemål ◊ *dengjh- presse klemme, som i oln.tangi oddfæste på skaft <*dengjhon. Tungen opfattet som –
en presser, klemmer- med w-suffika ◊ ags.tengan trykke presse, med en meget oplevet semantik.
*jysk.dhreub- dryppe, dan.drypa <*dheub dryppe, dan.drøpa <*dhroubéj-, dan.dråbe <*dhrubon +
oirdrucht dråbe <*drubtos
*jysk.dûnom i kel.dûnom fæstning, teu.*tûna tun <*dûnom kel: teu:
*jysk.eg- mangle, lat.egeô, oln.ekla
*jysk.gjhesternos med hensyn til i går lat: oht: ags:
*jysk.gjnêwos dygtig, lat.gnâvus virksom <*gjnwos [=] oln.knâr dygtig <*gjnêwos,
*jysk.gueru stav stok
*jysk.guetu harpiks skr: oln: ags: oht: kel: lat: intet græ: bal. osl: ekko, derfor *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.joinio- ene[bær] i oln.einir, lat.jûni-perus ene
*jysk.kadh- skærme i osa.hôdjan skærme dække <*kâdh- dække oht.huota opsyn omsorg, ags.hôd- hætte
<*kodhos, oln.höttr hat <*kadhnus, lat.cassis hjelm <*kadhtis
*jysk.kap- lat.capiô gribe tage teu.hafjan hæve ◊ *kap- gribe hæve
*jysk.kaptos tilfangetagen teu: lat: kel:
*jysk.kjasno- grå i oht.hasan grå <*kjasno og lat.cânus grå <*kjasno*jysk.kjoimos fortrolig teu: kel:
*jysk.kolsos hals lat: teu:
*jysk.kreitrom si lat: kel: teu:, græ.krînô sigte si, teu.hreinaz ren <*kroinos sigtet renset
*jysk.krispos i oht.hrisp [=] lat.crispus <*krispos krøl krus, mht.[h]rispen rynke <*krisp*jysk.kjrnom horn i lat: kel: teu:
*jysk.leigj- binde teu: lat: hit: + alb: antagelig en illyrisk form lånt i sat )( ket tiden
*jysk.pandos krum, lat.pandus krum bøjet, oln.fattr < teu.fantas krum
*jysk.pend- hænge lat: ags:
*jysk.pôukos få lidt i oht.fôh og lat.paukus <*pªukos, med enklere form i
*jysk.pôu- få givet i dan.få <*pªwos <*pôuos
*jysk.rat- gennemtænke, got.ra∂jo afregning tal, lat.ratiô beregning fornuft, osa.redia afregning
*jysk.reidh- svinge teu: kel: oir.riadein fare rejse, gal.rêda <*reidho- vogn, oln.reid vej vogn <*roidhos
*jysk.rêgjis konge + skr.râja- lat: kel: skr: *lat.rêgjis konge > *skr.rêgjis konge > skr.râja*jysk.regjtu ret efter loven, orln.réttr <*rekjtu, oir.recht <*rekjtu
*jysk.rog- søge, lat.rogô spørge søge, oht.rahha beretning sag
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*jysk.sap- smage forstå lat: oht:
*jysk.sêros sen i lat.sêros sen, kel.sêros lang sen. Ingen teutonske tilsvar
*jysk.sêitu- sen i ags.sî∂- sen og I lat.sêtius senere
*jysk.skabh- gnide skrabe, lat.scabere gnide skrabe, oht.scaban skrabe, dan.skave gnide skrabe
*jysk.skleud- slutte lukke, lat.cludêre lukke, oht.sliezen slutte, <*sleud-, s-løs form i latin
*jysk.slîg- slå hakke i lat.[s]lîgô hakke, hol.slîkan slå. s-løs form i latin
*jysk.sokuios i oln.seggr mand kriger <*sokuios, lat.socius følgesvend ◊ *seku- se følge
*jysk.soksom sten i lat.saxum )( dan.saks sten i en række stednavne som [gladsakse + eng: gladstone]
ellers oln.sax n. sværd kniv <*saksom [kunne være stenalderens flintkniv]
*jysk.sontos i lat.sons skyldig <*sontos ◊ oln.sannr skyldig <*sontos
*jysk.strâta brolagt vej, lat.strâtâ vej, ags.strôd tilvokset sump, oht.struot
*jysk.swordos sort i lat: ill: teu:
*jysk.tak- tie got.∂ahan, oht.dagên, lat.takêre, oln.∂egja tie <*takj- tie
*jysk.tang- berøre, lat: ags: osa: lat.tangô berøre, ags.∂accian berøre stryge,
*jysk.teu[t] god fast sikker- lat: kel: teu: lat.tûtus sikker, oln.∂y∂r venlig mild, o.dan.thythæ søge tilflugt
*jysk.tong- kende vide i lat: teu: lat.tongêre tænke, ags.∂akkjan tænke, dan.tanke <*tongon
*jysk.trîstis dristig trodsig i lat.trîstis, osa.drîsti- < teu.*∂reistis
*jysk.trog. skarn <*trogj- teu: kym: lat:
*jysk.wadâ vader vådområder teu: lat:
*jysk.wadhom vadested teu: lat: tok:
*jysk.wegj- være vågen i teu: lat: skr:
*jysk.wltos udseende, lat.wultus udseende, got.wul∂us herlighed
*jysk.wes- klæde sig, i lat: teu: tok: hit: lat: græ: + skr:
*jysk.wrôd- rode i ags.wrôtan oprode, o.dan.wrâta rode <*wrêd-, se lat.rôstrum tryne <*wrôdtrom,
oht.rüzzel tryne <*wrôdelos
*jysk.weis- wois- wis- fugt i teu: lat: hit: tok: + skr:
*jysk. )( *dansk.aiwos tid lat: kel: teu: græ: tok: + skr:
*jysk. )( *dansk.âist- agte ære lat: græ: teu: + skr:
*jysk. )( *dansk.anktu- fredløshed, teu: græ: lat: kel: hit:
*jysk. )( *dansk.arªtrom plov ard i græ: lat: kel: tok: oln:
*jysk. )( *dansk.aus- øse græ: lat. teu:
*jysk. )( *dansk.bhôg- riste i græ.phôgein riste, nor.boken tørret <*bhôginos
*jysk. )( *dansk.bheidh- vente teu: græ: lat: alb:
*jysk. )( *dansk.bhr- bore, lat.forâre bore, teu.*boran bore, græ.pharâre spalte <*bhr- teu: lat: græ:
*jysk. )( *dansk.ers- fare vild teu: græ: lat: + skr: *jysk.ers- -) *proto.ari:
*jysk. )( *dansk.ghêtos mangel i græ.khêtos [=) ags.gâd mangel
*jysk. )( *dansk.ghndh- skurv, i græ.khathlä skurv og i nor.gund skurv
*jysk. )( *dansk.guurus tung i lat.gravis, græ.barus, teu.kurus tung + skr.guru- tung
*jysk. )( *dansk.kan- synge. græ: lat: kel: tok og teu:
*jysk. )( *dansk.kuerp- vende dreje græ: oln: got: oht: ags: tok: kel: intet sat: ekko
*jysk. )( *dansk.kudh- skjule i græ.kythô skjule ags.hydan skjule + lat: og oht:
*jysk. )( *dansk.leg- samle i græ: lat: teu: se græ.logos ord og teu.lêkios læge, egentlig urtesamler
*jysk. )( *dansk.med- måle, i græ: lat: kel: teu: tok:
*jysk. )( *dansk.megjalo- stor græ: teu: hit: oir:
*jysk. )( *dansk.mrghus kort i ags: oht: græ: lat: avs: intet ekko fra bal: sla: *jysk: -) *proto.ari:
*jysk. )( *dansk.neguhro- nyre lat: græ: teu: men uden *svenske tilsvar og uden et ags: ekko
*jysk. )( *dansk.ok- overveje tøve teu: tok:
*jysk. )( *dansk.ôwiom æg lat: kel: teu: græ: arm: osl:, men ikke i skr: og ags:
*jysk. )( *dansk.pûr ild teu: græ: hit: tok: arm: + umb:
*jysk. )( *dansk.rap- rive, lat.rapere rive røve, teu: lat: græ: + skr:
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*jysk. )( *dansk.rêsos strømning, græ.erôê strømning <*rôsä, oln.rôsos strømning
*jysk. )( *dansk.regj- udstrække, lat: kel: græ: teu: ukendt i satem.
*jysk. )( *dansk.sâg- opsøge teu: lat: græ: hit:
*jysk. )( *dansk.songuo- sang i græ.ômphê røst <*songuhâ og i dan.sang <*songuhos sang ◊ *senguh- istemme.
*jysk. )( *dansk.selk- trække slæbe:
*jysk. )( *dansk.sleip- *sleup- glide [ældgamle teutonske ei- eu- veksler], mærkes kun lige i [græ: lat: kel:]
*jysk. )( *dansk.solwos hel teu: græ: arm: alb: lat: kel: tok: + skr:
*jysk. )( *dansk.spekj- se, skr.spaśati se, lat.spacio se teu: græ: lat: + skr: *jysk: -) proto.ari:
*jysk. )( *dansk.[s]tengu- fugte i lat: græ: teu:
*jysk. )( *dansk.wedh- forbinde got: græ: oht: kel: + skr.vedhu- brud
*jysk. )( *dansk.wes- være bo græ: lat: teu: skr:
*jysk. )( *dansk.wokis stemme i græ.epos, latvox, tok.wak, skr.vak, teu:
*jysk. )( *dansk.plmos håndflade græ: lat: kel: teu: + skr:
*dansk.aulos rørfløjte, nor.jôl hul stængel < *eulos
*dansk.antijos overfor liggende græ: teu: skr:
*dansk.jêmeros mild tam sorgfuld i græ.êmeros, oht.jâmar, ags.gêomor sorgfuld
*dansk.gangj- hån spot græ: teu: skr:
*dansk.gongus knude i oln.kökkr og græ.goggros knude
*dansk.gulios vadsæk, græ.gylios vadsæk, oln.kyll <*gulios lædersæk
*dansk.guebh- synke græ: græ.baptô synke dykke, oln.kvefja dykke kvæles i vand sne røg
*dansk.kâl- bedrage forføre græ: teu.
*dansk.kaus- høre, teu: græ:
*dansk.keuro- krum i fnsk.keura- krum, græ.gyros krum
*dansk.kratus hård fast, græ.kratys stærk kraftig, teu.*har∂us hård fast
*dansk.lag- gribe, græ: ags:
*dansk.pôul- dan.fole ung hest <*p[ô]ulon ◊ græ.pôlos ung hest <*pô[u]los
*dansk.reunô undersøge græ.ereunô ransage, oln.reyna undersøge prøve.
*dansk.rôgjâ græ: teu: græ.arôgê hjælp, oln.røkt omsorg <*rôgjetâ, oln.røkr have omsorg behov <*røgjios
*dansk.sep- pleje vise omsorg græ: oln: skr:
*dansk.skath- skêth- skade græ: teu: kel:
*dansk.skâd- spot skam, græ.kêdô såre, oln.skæting spot skam <*skôdenkâ
*dansk.wekunos ovn i græ.[w]ipnos og teu.uhwnos ◊ *weku- stråle med et mulighedsadjektiv i oht.wâhi strålende
<*wêkuios Ω 10. Med afledningen ags.ofnet skål fad <*ukunet, røber ovnen sig som en keramisk jordgrube
med strålevarme omkring. Antagelig *dansk: )( *jysk: -) *svensk:
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Om låneordet jungle

Det er englænderne, der fra den indiske kolonitid har hjembragt ordet jungle og videreformidlet det til de øvrige
teutonske sprog. Forlæget er skr.jangâla <*guengolos. Betydningen uigennemtrængelig tropeskov hjemles dog ikke af
ophavsordet; her er meningen øde ubeboet land. Utroligt nok rummer kun den angel[saksiske] ordbog det
bagvedliggende verbum, ags.cwincan <*gueng- udslukkes.

Ligeom vi i forrige kapitel kunne følge den kel: )( itl: sproggruppe fra Norden og sydpå, er det også
muligt at tegne en geografisk profil af den skridtvise fonologiske omdannelse, som *svensk: har
undergået. I hvert fald kan vi konstatere, at særsprogene med de færreste og mindste lydskift indenfor
satem-gruppen befinder sig nærmest Østersøen. Allerførst kan vi iagttage de fælles trin, udover den
fonologiske kridtcirkel.
Fælles satem forskydninger
labialer:
u

[*k > k] som fælles forløb
[*gu > g] som fælles forløb
[*guh > gh ] som fælles forløb

palataler:
[*kj > š] ≈ tys: sch som fælles forløb
[*gj > ž ] fælles forløb [ž som j i fra.jour]
[*gjh > žh] med aspiration som fælles forløb

Hos kentum-folkene var det labialerne [*ku *gu *guh], der havde kompleksitet til at henfalde,
palatalerne [kj gj gjh] var blevet reduceret til rene velarer. Lige modsat hos de østlige folk; her var det
palatalernes udglidning, der langsomt kom til at adskille tungemålene. Følger vi udviklingen bagover
gennem en tiltagende fortætning i satem-gruppen, finder vi de mest uforstyrrede forhold i det
oldbaltiske sproglegeme. Øst for Weichsel er det første fællestrin i palatalernes skred forblevet
uforandret; ser vi bort fra tabet af aspirationen, lyser overgangen [*kj *gj *gjh > lit: š ž žh] med en
helt anden klarhed end i sanskrit hvor [sat.š > skr.ś sat.ž > skr.j sat.žh > h]. Dette fonologiske
billede var tilmed blevet formørket af grassmann’s lov. Føjer vi hertil den sekundære palatalisering,
der slyngede, såvel de rene velarer [*k *g *gh] som det labial-reducerede udkomme af [*ku *gu[h]],
tilbage i palatalernes række, med samme slutresultat som for de iup: palatalers vedkommende, aner
man omfanget af de konservative træk i de baltiske sprog.
Neden stående skemalagte verbum *gjhengh- er en *svensk: term, ingen kel: lat: eller græ: medløb.
Venstre skema illustrerer hvordan

*gjhonghes ændres til skr.jamhas skridt

Højre skema illustrerer hvordan

*gjhonghâ ændres til lit.žanga- gang

*svensk.gjhengh- gâ gange i lit.žengiu gâ

*svensk.gjhonghâ gange > lit.žang gang

*gjhonghes > **žhonghes skridt [sat.gjh > žh]
**žhonghes > **žonghes [grassmann s lov] >
**žonghes > **žongjhes [sek. palatalisering]
**žongjhes > skr.*jonžhes [skr.ž > j, skr.gjh > žh]
**skr.*jonžhes > skr.*janžhas [vokalviften]
skr.*janhas > skr.jamhas skridt [lyd-udligning]

*gjhonghâ > **žhonghâ gang [ gjh > lit.žh]
**žhonghâ > **žongâ [tab af aspiration]
**žongâ > **žanga [*o > a], herfra formen
lit.pra-žanga overtrædelse ≈ dan.gang

Måske lidt omstændeligt, men eksemplerne viser hvor sikkert og smukt de fonologiske omdannelser
træder frem.
lit: litauisk: fonologi med fraser.

1 */dt > */dst > lit.st. *widtos bekendt sikker > lit.vistas
2 *kj > š ≈ tys.sch- ≈ eng.sh- ≈ skr.ś.
3 *gj[h] > ž[h] > lit.ž ≈ [j] i fra.jour [aspirationen er tabt som i oldslavisk]
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*gh > lit.*gh > lit.g [aspirationen er tabt som i oldslavisk]
En eventuel grassmann kan ikke iagttages, da alle aspirerede medier er nedbrudt til rene medier.
Hverken *k eller lit.k < ku gen-palatiseres
Hverken *g[h] eller lit.g[h] < *gu[h] gen-palataliseres
*a og *o > a, *â og *ô > ô. Stort set samme forløb som i teutonsk
*ei > lit.ei, *ai *oi > lit.ai
*eu *au *ou > lit.au
*r og *l > ìr ìl
*n og *m > ìn

osl: oldslavisk: fonologi med eksempler

1 */dt > */dst > osl.st. *widtos bekendt sikker > osl.vista2 *kj > š > s, uskelneligt fra [*s]
3 *gj[h] > ž[h] > ž > z [fra j i fra.jour til stemt s] [aspirationen er tabt]
4 *g[h] såvel som osl.g[h] < *gu[h] gen-palataliseres foran fortungevokal til gj > ž.
[aspirationen er tabt] Processen er yngre end punkt 3, da den ikke følger *gj[h] frem mod [z].
5 En eventuel grassmann kan ikke iagttages, da alle aspirerede medier er nedbrudt til rene medier.
6 *k og osl.k < *ku, gen-palataliseres foran fortungevokal til c. osl.cermus ramsløg [c som ch i
eng.chin]
7 *a og *o > o, *ô og *â > â [modsat forløbet i lit: og teu:]
8 *ei > î, *ai *oi > sla.*ai > ê
9 *eu *au *ou > sla.û
10 *r > ïr rï rü og *l > ïl lï lü
11 *n og *m > in
skr: sanskrit: fonologi med eksempler

*kj > skr.ś [som tys.sch]
*/dt > */dst > skr.tt. *widtos bekendt sikker > skr.vitta*gj > skr.*ž > skr.j [fra j i fra.jour til j i eng.jam]
*gjh > skr.*žh > skr.*jh > skr.h
*gh > skr.gh [forudsat ingen grassmann og ingen genpalatalisering foran fortungevokal]
Såvel *g[h] som skr.g[h] <*gu[h] gen-palataliseres med resultatet [g > gj > j og gh > gjh > žh > h]
se fx skr.jatu lak <*guetu harpiks som følge af [skr: *gu > g, g/e > gj > ž > j].
7 Såvel *k som skr.k <*ku gen-palataliseres og kommer ud som skr.c ≈ ch i eng.chin hage
8 *sk/ e > skr.ch [ch som i sve.skilja] se *sked- dække > skr.ched
9 grassmann´s lov: *bheudh- være årvågen > skr.*beudhati > skr.bôdhati vâgner
10 vokalviften foldes sammen: [*a *e *o > a], hvilket resulterer i at de lange vokaler følger trop med:
[*â *ê *ô > â]
11 diftongerne *ai *ei *oi smelter tilsvarende ned til [ai] og senere til [ê].
12 diftongerne *au *eu *ou smelter ned til [au] og senere til [ô]
13 *r > ir, *l > ir
14 *n > a, *m > a
1
2
3
4
5
6

Fonologerne var længe i vildrede om skiftet mellem [c] og [k] i sanskrit. Vi har fx skr.ca endog
overfor lat.que endog <*kue. Vildreden beroede imidlertid på en vildfarelse. Det var ikke sanskrit som
særsprogenes moder, der havde de oprindelige vokaler; sammenfoldningen af vokalviften [*a *e *o
til skr.a] var længe, af samme grund ikke et farbart synspunkt. Først hen imod sluttet på 1800-tallet
blev det erkendt, at det var de græske vokaler [*a *e *o], der rummede de uforstyrrede forhold.
Hermed løstes problemet med *kue-, idet man nu uden videre kunne antage et ældre *kue > skr.*ke >
*ce [c ≈ ch i eng.chin hage] og videre mod skr.ca, efter vokalviftens sammenfoldning. [c] var ganske
enkelt et udtryk for en sekundær palatalisering, der mærkede de reducerede konsonanter [k < ku, g <
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gu] som en afsmitning fra den følgende fortungevokal [*e *i ], jf. skr.citra klar <*kitro overfor
skr.kêtu- glans tegn <*koitus [=] got.hai∂us art mâde < *koitus.
Hvor de ariske sprog allerede i tiden  2400 bc ? fik foldet vokalviften sammen skr: [*a *e *o > a],
efterfulgt af de lange vokaler [*â *ê *ô > â], skal vi op i romersk jernalder før baltisk og slavisk får møbleret
om på de korte og lange vokaler, antagelig i samme æra som tilfældet i teutonsk.
teu )( lit: [*o > a] [*â > ô]. Præcis omvendt forholder det sig i oldslavisk: osl: [*a > o] [*ô > â]
Allerede efter passagen over Kaukasus 1900 bc  er sanskrit mærket af punkterne 7 8 9 10 11 12
Vi kan konstatere det på grundlag af nogle ariske personnavne, der er gledet ind i Mitanni-rigets
kongerække. Fx. mitn: Su-banda ◊ skr: psnv: su-bandha ◊ *su helt fuldt og skr.bandhu slægtning Ω .
Grassmann´s lov, der allerede i forhistorisk tid rammer græsk og sanskrit fælder som bekendt den
første aspiration i stavelser med dobbelt aspiration, som følger: *bhendh- binde > bendh-, *dheigjhælte > deigjh-. Hvor vi i sanskrit ser skr.bandh- støder vi i græsk på græ.penth-. <**phenth-.
Den sekundære palatalisering, der i en fuld turnering får fat i sanskrit og avestisk med en række
sekundære ombrydninger til følge, rammer kun i mindre grad oldslavisk, men slet ikke den baltiske
gruppe nærmest Østersøen. Sanskrit optræder fx med skr.côdati driver frem <*keud- skyde frem,
[k/ *e > c], overfor skr.kad < kod < *kuod hvad [=] oln.hvat hvad.
Den samlede iagttagelse viser os, at allerede før 2300 bc ? har sanskrit og avestisk gennemløbet nogle
fonologiske omdannelser, der langt overgår de forskydninger, som slavisk og i endnu højere grad de
baltiske sprog overhovedet har gennemlidt. Uden nogen reservation kan vi sige, at jo længere fra
Østersøen satem-sprogene har fjernet sig, desto større er afvigelserne fra den indoeuropæiske lydnorm.
De følgende ligninger i *svensk unddrager sig naturligvis ikke muligheden for gammelt bortfald i
*dansk og *jysk, men stoffet synes at pejle en *svensk: form, der gennem urnordisk er lånt til *jysk:
*jysk.bhêi- bæve sitre

*svensk.bhêi- frygte ængstes

teu.*bei- bæve sitre <*bheilit.bijotis frygte

lit.baimê frygt <*bhoimâ
skr.bháyatê være bange

oht.bi-bêt <*bhi-boiti bævede [3. ps. sg]

skr.bi-bhêti <*bhi-bhoiti frygtede [3. ps. sg]

Verbet er en reduplicerende form med en refleks i oht.bi-bêt <*bhi-bhoiti bævede og skr.bi-bhêti
frygtede [3. ps. sg.] <*bhi-bhoiti. På baggrund af tydet frygte være bange både i sanskrit og baltisk,
opfattes dette tyd ofte som det oprindelige og ophav til tydet bæven. Men det er forkert, tydet bæve er
ganske enkelt primært. Kun under den forudsætning kan vi forstå tyd-udvidelsen. Vi har set det før ved
*svensk.bhêlom glans  dan.bål bål, ved *svensk.bhosos bar  barfodet. Ændringer i tyd bevæger
sig naturligt fra det almene til det specielle. I tilfældet *bhei- ville der i modsat fald være alt for mange
psykologiske strukturer, der hindrede skiftet til *bhei- bæve.
omkransning  indhold
glat  glad
lys  ild
hurtig  flink,
lys  klog

ælte  forme
slå  smede
spids  pynt  sted
ånde  sjæl
fugt  mørke

Herunder et eksempel på teu: )( satem, hvor osa: oht: kel: lat: græ: står helt udenfor
Som vi kan se i understillede skema har *leudh- vokse gro kun et meget svagt ekko i *jysk og *dansk.
Fragmentet *leudheros fri, er oven i købet et tværgâende lån der hat forplantet sig til græ.eleutheros
fri, lat.lîbero- fri <*leudheros, ven.louzera fri <*leudheros [ven: *dh > th > z] Skiftet i betydning
opstår i forløbet opvokset  myndig  fri.
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Det isolerede oir.luss <*ludhtos plante falder helt uden for belægget *leudheros- og må, da verbum og
afspind over hele det *jysk: )( *dansk: område er ukendt, formodentlig være et lån fra:
*proto.ang.léodh- vokse gro. Verbet er helt tydeligt et *svensk af slagsen.
*svensk.leudh- vokse gro

skr.rôdhati vokse <*leudh- [r < *l]
got.liudan vokse <*leudhags,lêo∂an vokse
avs.raoda form skikkelse [r < *l]
got.laudi form skikkelse
got.ludja åsyn, per.rô[d]ia ansigt

oln.ljódi fyrste <**leudan
osl.ljuda folk
pru.lûdis menneske
let.laudis folk
o.rus.ljudina frigiven
brg.leudis frimand [burgundisk]

Længere fremme [kap: 29 30] løber vi ind i vandringer indenfor rammerne af de gammel-danske,
nordiske landskaber, der kan kaste dagklart lys over en lang række af de skæve indkapslinger mellem
hoveddialekterne *jysk: *dansk: *svensk: og bibringe os meningen med og forståelsen for, at *leudh
vokse gro er et *svensk verbum
got.-lau∂s beskaffen <*loudhos
sve.luden tilgroet [=] dan.lådden
oln.ljódr folk
lit.liaudis folk

mht.-lôte beskaffen <*loudhos
græ.eleutheros fri <*leudheros
lat.lîbero fri <*leudheros
ven.louzera- fri <*leudheros

græ.luttos høj <**luthios <*ludhios

oir.luss plante <*ludhtis (- ang:

Som nedenstående eksempel viser, fældes der ikke blot tårer, tåren fælder selv. Formen drakjru har
først mistet et [*r] i en fælles indoeuropæisk sat )( ket tid, [dissimilation af *r på grund af den dobbelte
besætning] Senere har satem-gruppen desuden givet afkald på [*d]. At [*r] er faldet bort i nominativen
fremgår af genitiven *drakjno- i oht.trahan tåre. Det er den urgamle [r / n bøjning: nomt. *drakjru /
gent. *drakjno- tåre] der her markerer et fælles satem-forløb med tab af [*d /]. Efterhånden som disse r
/ n bøjninger gik i opløsning, udspaltedes nominativen og genitiven ofte i selvstændige ord. Disse [r /
n] bøjninger som brudte former støder vi på i alle nulevende særsprog.
*svensk.akjru tåre < *dakjru tåre <*drakjru

skr.aśru tåre <*akjru <*dakjru
lit.ašru tåre <*akjru <*dakjru
alt fra *drakjru-, med et dissimileret [r],
som det fremgar af n-formen i
oht.trahan tåre <**trahno*drakjru- [nmtv] *drakjno- [gntv]

*jysk.dakjru tåre < *drakjru tåre

oht.zahar tåre < *dakru < *dakjrugræ.dakry tåre < *dakru <*dakjru
o.lat.dacruma > lat.lacrima târe
got.tagr tåre <*dakjruoln.târ tåre <<*dakjrutok.akar tåre <**akru

Der må have været en tid, hvor bal: )( skr: har været fælles om formen *akjru tåre > bal. )( skr.ašru tåre. Tabet
af [d] må have været et fælles tab med forudsætning i og nu adskilt fra *jysk )( *dansk.dakjru tåre.
En anden brudlinie mellem arisk og balto-slavisk viser sig i måden de to grupper behandler fonem-komplekset
[*gjs- > */ kjs- hærdning] på. Det fremgår fx af begrebet *agjsa- hjulakse. Her afviger sanskrit, skr.aksa- akse <
*akjsos fra *akjsis i bal )( sla.aši- akse, idet ari: bortkaster palatalen og flytter forstyrrelsen til det efterfølgende
[*s], hvorimod bal: )( sla: fuldbyrder den regelrette omdannelse af [kj > sat.š] og derefter sletter det følgende
[*s]. Det bal: )( sla: forløb er altså *agjsis > *akjsis > **ašsis- > aši-. Har [*kjs] først forskudt sig mod [šs] er der
ingen vej tilbage. Sanskrit må med formen skr.aksa- akse og tilsvarende fodfejl i en række lignende termer være
blevet geografisk adskilt fra bal: )( sla: inden [*kjs > šs], der ellers er en regulær fonologisk udvikling i hele
satem-området. Vi skal i kapitel 30 se, at *proto.arisk: kan identificeres med satem-dialekten hos de
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grubekeramikere, der tog sejlleden over Kattegat Ω 28. Som det senere viser sig er *proto.ari: under den *jyske
passage fra 3000 bc - 2700 bc endnu af ren iup: type og er bortset fra den iboende latens til at slippe labialerne
[ku gu guh] endnu ikke fonologisk skilt fra *jysk. Vi er endnu i sat )( ket tiden, men antagelig er afvigelsen af
samme grund præget af *jysk.akjsa > aksa, som et indledende opgør med sat / ket splittet ?
Samme slip har vi med *kjs- i skr.taksan tømrer ◊ tekjs- hugge og i skr.laksa- mylder uoverskuelig mængde
<*lakjsos laks. En nøje opfølgning har vi også i former der ikke går tilbage på [*kjs-], som fx i skr.vaksáyati
lader vokse [=] got.wahsjan [=] oln.vexa < *wokséj- lade vokse.
Skemaerne herunder peger på en anden opsplitning mellem *svensk.sûnus søn og *dansk. )( *jysk.sujos søn.
Da tokharisk følger græsk med *sujos søn og latin og keltisk falder anderledes og indbyrdes forskelligt ud,
synes skellet mellem *svensk.sûnus søn og *jysk.sujos søn, at afspejle meget gamle oprindelige forhold.
*svensk.sûnus søn
nmtv. aktv gntv
lit: sûnus
sûnu sûnaus
skr: sûnu- sûnu sûnôs
got: sunus sunu sunaus
oln: sunr <*sunus
med gammelt hunkøns suff i:
dan.mø jomfru <*maghwî ◊ avs.maghavaugift

*jysk og *dansk.sujos søn
lat.filius søn ◊ *dhêij- die
filia datter ◊ *dhêij- die

kel.magu- søn ◊ *maghus dreng søn [=]
oln.mögr <*maghus yngling søn
Se venstre skema.

Da vi i kapitel 11 så, at alle særsprog havde taget del i rollebyttet mellem *swesor datter og *dhugªtêr søster, må
lat.filia datter trække på en langt yngre navngivning. Der er derfor ingen grund til antage en tabt form som kel
)( lat.sûnus søn. Vi må da opfatte teu.*sunus for et lån fra *svensk: Hvordan disse lån skal sættes ind i en logisk
og forhistorisk sammenhæng, nærmer vi os i kapitel 32 33.

I en række eksempler som fx i nedenstående kan vi iagttage, at teu: )( skr: savner en bal: )( sla: form og
tilsvarende står teu: )( bal: )( osl: puljer ofte uden en sanskrit refleks.
*
*
*

oln.hvôma svælge, skr.câmati svælge. Hertil oln.hvôm svælg, avs.kâm gumme <*kuêmskr.jâni- hustru <*guênis, teu.*kwênis hustru: skr: )( teu: uden bal: )( sla: eller andre belæg.
got.filu-faihs mangfoldig overfor skr. puru-péśa- mangfoldig. skr: )( got:
begge former til *pelu-poikjos, der er afledt til *peikj- male tegne, [jvfr. dan: en broget verden]

De store sammenhængende skovområder i Skandinavien har ofte hindret udligning og fælles sprogskabelse,
som det fremgår af de følgende listninger og skemaer. Først møder vi fraværet i bal: )( sla::
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teu: )( skr: fællesord uden bal: )( sla: medløb
ags.folde jord <*prthivî,
skr.prthivî jord <*prthivî
oht.swâgur sviger <*swêkjuros
skr.svâśuras sviger <*swêkjúros
ags.swatan øl <*swadskr.svadati krydrer
oln.∂êl n kærnemælk <*tenklom,
skr.takra- n kærnemælk <*tnklom
nor.mysa valle <*mikswôn,
skr.â-mikså osteklumper i vallen <*mikswâ
got.spurds løbebane <*sprdhos,
skr.sprdhos kappelyst
oln.semja ordne <*soméj-,
skr.samáyati ordner <*soméjgot.hamôn klæde sig <*kjom-,
skr.śamulya- uldskjorte
oln.∂a∂ra der borte,
skr.tatra der borte <*totraoht.spuon lykkes <*spôj-,
skr.sphâyati lykkes <*sphôjgot.witi n viden <*widjo-,
skr.vidya- viden <*widjo-

ags.réotan græde klage <*reudskr.rôdati græder jamrer <*reudags.cennan <**canjan opfostre <*gjonéjskr.janáyati opfostrer <*gjonéjoht.tunst dunst uddunstning, ags.dûst støv
skr.dhvans- støve <*dhwens- støve til
ags.fyrsn hæl <*prsnî
skr.parsni- hæl <*persnî, avs: hit:
ags.â∂m ånde vindpust <*êtmon ◊ *êt- blæse
skr.âtman ånde sjæl <*êtmon ◊ *êt- blæse
oln.bâl bål <*bhêlom
skr.bhâla- n. glans <*bhêlom
ags.wealcan rulle <*welgskr.valgati hopper ruller <*welgoln.yrkja virke <*wrgjjoavs.varzyeiti virker <*wrgjjogot.waljan vælge <*woléjskr.varayati vælger <*wolèjoln.kvæmr bekvem <*guêmioskr.gâmia- fremkommelig <*guêmiooln.hvôma- svælge <*kuômoskr.kâma- svælg <*kuômo-

Nedenstâende listning giver et udpluk af det teu )( skr ord-forrâd, uden bal: )( sla: medløb.
Fraværet af et *jysk )( *dansk ekko giver os gode grunde til at opatte ordfonden som *svensk:

*svensk.aghalos ond skændig i got: skr:
*svensk.aju- liv hertil got.ajuk evighed
*svensk.angjos hurtig i got.anaks pludselig, skr.anjas straks <*angjos
*svensk.âpnên udtørre, i nor.ôvna tørres
*svensk.armos arm, i teu.armaz arm, avs.arªma- arm, pru.irma arm, skr.irma arm
*svensk.arwes ar i oln.örr <*arwes. og skr.arus sår
*svensk.bhêwos strålende, ags.biewan få til at straåle, skr.vi-bhâva- strålende
*svensk.âpîno- våd i nor.ôven læk utæt <*âpîno ◊ *âp- hav vand, se nor.treen træagtig <*drewîno
*svensk.bhordh- noget afskåret i oln.bord bræt <*bhrdhos og i skr.bhordhako- afskåret
*svensk.bhâdâ forbedring, -bhadiso- bedre. Knyttet hertil har vi skr.bhadra- glædelig lykkelig ◊ *bhad- god
*svensk.bhrogjhman offerpræst skr.brahman og oln.bragr digtekunst <*bhrogjhos
*svensk.bheid- spalte teu: skr: lat: *svensk: -) *jysk
*svensk.derp- lyse, i skr.darpana spejl, oht.zorft lysende <*drptos
*svensk.derkj- lyse, i skr.drśta- lys [=] ags.torht lys smuk
*svensk.dorbhos græsvred i skr.darbha- græsvred, oln.torf n. ags.turf græstørv <*drbhes oht.zirbel kogle
<*derbhelo, skr.drbhati drejer vrider, oht.zerben drejer snor <*derbh*svensk.dhrêgji- stribe i oln.drâk stribe, skr.dhrâji stribe
*svensk.dwistos todelt, oln.tvistr <*dwistos tospaltet delelig med to, skr.dvistha- tvetydig
*svensk.ekj- spise bide græsse teu: skr:
*svensk.êlâ pren, i skr.âra, ags.æli, got.êla, oht.âla pren syl
*svensk.êlos rygstribe i oln.âll <*êlos rygstribe på dyr, skr.âli stribe streg
*svensk.elnis navpal, ags.lynis navpal <*lniso ◊ skr.ani- <*elnis hjulpal ◊ albue, *proto.ang -) *jysk:
*svensk.êikj- eje besidde, i teu: og skr: intet ekko fra græ: lat: kel:
*svensk.gongos hån spot i ags.canc hån
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spot og i skr.ganga- hån spot
*svensk.ghouretâ sorg krænkelse i got: skr:
*svensk.ghouso- råb i got.gausa ry, skr.ghôsa- râb, nor.gøysa larme <*ghouséj*svensk.guernus, *guernâ kværn er et proto.ang -) *jysk
*svensk.gjhel- skære i skr.hala plov <*gjhelos og got.gil∂a segl <*gjheltâ ◊ ags.gielm- håndfuld bundt neg
<*gjhelmos
*svensk.gjeltu- livmoder i skr.jartu <*gjeltu-, got.kil∂ei <*gjeltîn- livmoder,
hertil ags.cild n. <*gjeltes barn og dan.kuld <*gjltos
*svensk.gjhrâd- lyde i skr.hrâdati lyder, oln.grâta græde
*svensk.kjenkus havuhyre, skr.ankus havuhyre, oln.hâr haj <*kjonkos
*svensk.kjenkus pæl, oln.hâr pæl [=] skr. ankus pæl
*svensk.gueng- svinde hen er et proto.ang -) *jysk
*svensk.gueltis kildeområde i sve.kvild med billede i skr.jala- vand <*gueltos
*svensk.jougjios trækdyr i oln.eykr trækdyr, skr.yôgya- trækdyr <*jougijos
*svensk.kjwoido *kjweito- hvid lys skr: lit: osl: teu:
*svensk.krisd- ryste hoppe i oln.hristan ryste skælve, skr.kridati danser hopper <*krisd
*svensk.krkjo- udsultning i oln.horr afmagring <*krkjos, skr.krśa- afmagret
*svensk.kjeuki- got.hugs sind, skr.śuci- glød lue *kjeuki*svensk.kjeik- finregne nor.higl <*kjikelo-, skr.śîkalo nedbør.
*svensk.kjighro- ryste, skr.śighra- rask hurtig, nor.higra ryste af kulde <*kjighro-. Nøglen er tydet ryste
jf. oln.hradr hurtig <*krotos, lit.api-kratai hurtig med oir.crothaim ryste <*krot*svensk.kjomiso-, oln.hams frugtbælg, oln.hamr hud ham, skr.śami- frugtbælg, ◊ kjem- dække
*svensk.kjomnâ klædning, nor.hamn klædning, skr.śamula uldskjorte- got.hamôn klæde sig ◊ *kjem dække
*svensk.krkj- afmagring teu: skr:
u
*svensk.loik nes overdragelse i skr.lêkne- og teu.*laihnez lån len ◊ *leiku- udlåne
*svensk. -leit- gå gå bort i got.fra-lî∂an dø [=] avs.para-lîth- dø, tok.lit gå bort, *proto.ang -) *jys
*svensk.leudh- vokse i lit: osl: skr: teu: + reminicenser i græ: lat: kel:
*svensk.medhuma- midte got: oln: ags: oht: skr: ari: proto.ari: -) jysk:
*svensk.mltsnâ støv, ags.mol[∂]sn støv <*mltsnâ, skr.mrtsnâ støv [teu: klarer ikke 3 indre konsonanter i rad
*svensk.monéj- lære råde forstå lit: ags: skr: ◊ *men- tænke, hertil *svensk.monus menneske
*svensk.mihswôn i nor.mysa syrnet mælk og skr.âmiksa ostet mælk
*svensk.nâwis lig i lit: osl: got: ags: oln: tabt i sanskrit
*svensk.nêthâ hjælp, oln.nâ∂ f. nåde hvile, skr.nâtha hjælp ◊ got.ni∂an understøtte <*neth*svensk.nitarom ned i oln.ni∂r nedre og skr.nitaram nedre
*svensk.ndhos nede i oln.und nede og i skr.adhas nede
*svensk.pasto- fast skr: arm: teu: tok: skr.pastya- m. bosted, se sve.fastighet ejendom
*svensk.pâtrom kogger i oln.fô∂r foderal og skr.pâtra- beholder
*svensk.peltos kappe i oln.feldr fårepels kappe <*peltos, skr.pata- klædning <*peltos
*svensk.pret- tænke, [skr:] lit: got: oln: oht: tok:
*svensk.prew- springe være i bevægelse, i skr: osl: teu:
*svensk.puno- tilbage, oht.fona <*puna fra, skr.punar igen tilbage
*svensk.poltos fold i oln.faldr fold <*poltos, skr.puta- fold <*pultos
◊ ags.wôhs [=] skr.vanká- krum, dan: stnv: vaaen ligger ved en å-vinkel på 90 grader
*svensk.rawos land, avs.ravah sletteland, oln.râ <*rawos jord område
*svensk.reup- rive flå i skr: oln: ags: oht: + lat:
*svensk.rêdh- styre råde ordne, i skr: osl: teu: + kel:
*svensk.rôdhéj- ordner styrer bskr.rädháyati ordner og got.rôdjan + oln.røda taler
*svensk.rîtî flod, i ags.rî∂ og skr.rîtî flod
*svensk.roikâ, oln.râ < teu.*raiho linje afgrænsning, skr.rékhâ stribe streg <*roikâ
*svensk.rotos vogn, sve.dung-rad gødnings-vogn, skr.ratha- vogn
*svensk.rudhªro blod ◊ *reudh- rød i oln.rodra blod og skr.rudhira offerblod
*svensk.samano- sammen i got.samana sammen, skr.samana fælles,
*svensk.sambhondh- oln.samband forbindelse, skr.sambandh- forbindelse
*svensk.sil- tie, lat.silere tie, got.silan forstumme, lat: got: ags:
*svensk.sjoumon søm bånd syning i oln.saumr søm <*sjoumos, skr.syuman bånd syning ◊ *sjû- sy
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*svensk.soméj- ordne, i skr. oln:
*svensk.sômo- enig i ags.sôm forsoning, skr.sâma lighed
*svensk.swêpéj- sove ind berolige, skr.svâpáyati sove ind, oln.svæfa berolige. *proto.ang -) *jysk:
*svensk.trno- torn en spids i teu.∂urnaz torn og i osl.trünu torn + skr.trnam strå græs
*svensk.tatrâ der borte i oln.∂a∂ra <*totrâ der borte, skr.tâtrâ der borte
*svensk.tep- støde, i oln.∂efja banke slå, oln.∂ôfi filt ◊ skr.tapati støder
*svensk.teukjos skank, oln.∂jô skank, avs.tavsa <*teukjos skank
*svensk.tel- bund sål, i nor.tela sok <*telôn, skr.tala fodsål ◊ *telom n. bund grund
*svensk.teklom i oln.∂êl løbet mælk <*tenklom, skr.takra kærnemælk <*tnklom ◊ *tenk- samles
*svensk.witero- videre i teu: skr: og osl:
*svensk.woipéj- omhylle i got.waibjan omhyller [=] skr,vêpáyati omhyller, *proto.ang -) *jysk:
*svensk.wanisthâ oht.wanist mave, skr.vanistha tyktarm
*svensk.weisk- kaste, i sve.viske kaste og skr.veska- snare slynge <*weiskos
*svensk.woléj- vælge i got.waljan vælger [=] skr.varáyati vælger,
*svensk.woles valg i oln.val n. valg <*woles som i skr.vala- n. ønske <*woles, *proto.ang -) *jysk:
*svensk.wertulo- spindering i mht.wirtel ten spindering [=] skr.vartura <*wertulo- ◊ *werto vende dreje
*svensk.wrkjtwo- handling i got.waurstwa handling dâd, avs.warstva- handling
*svensk.wrdhos hunderose, i avs: ags: nor:
*svensk.weigj- bøje vige, i oln.vîka vige, skr.vijati vige tilbage
*svensk.wonkâ krumning, skr.vanká- flodkrumning, oln.vâ krog hjørne <*wonká *svensk:
*svensk.visuna- forskellighed, skr.visuna- ags.wesnes forskellighed, *proto.ang -) *jysk:
teu: )( bal )( osl: fællesord uden skr: medløb
ags.wrî∂an vride sno <*wreitlet.[w]riesti vinde vikle <*wreit
oln.byr landsby < teu.*buwis,
lit.buvis bosted
ags.botl < teu.*butlo bolig,
lit.buklas dyrebo <*bhutlooht.zarga omkreds grænse <*dorgjos
lit.daržas have <*dorgjos
hol.bole slægtning bror,
let.balins småbrødre
oln.sveinn ung mand, lit.svainis svoger

osa.hobar lok, lit.kubra lok
mht.kranz krans <**krantis,
lit.grandis ring armbånd
nor.vreist vidjering,
lit.[w]raiste kreds
nor.vaga tømmerslæde,
lit.važis lille slæde
ags.truh trug <*drukos
lit.traukas fad <*droukos
oln.sr <**saihaz kar, lit.saikas hulmål
nor.meis m <*moisaz hønet,

Nedenstâende listning giver et udpluk af det teu: )( bal: )( sla: ord-forrâd, der er uden tilsvar i sanskrit.
Fraværet af et *jysk )( *dansk ekko giver os gode grunde til at opfatte ordfonden som *svensk:

*svensk.bharwo- fyr, oln.börr fyr, osl.borü fyr.
*svensk.dhelbh- grave udhule i osl: bal: teu:
*svensk.dherbh- arbejde, lit.dìrbti arbejder <*dhrbh- i ags.deorfan arbejde <*dherbh-, teu: bal:
*svensk.gjei- spalte blomstre teu: lit: let:
*svensk.kjelb- hjælpe i teu.helpan, o.lit.šelb- hjælpe <*kjelb- hjælpe
*svensk.kuorjis hvem, got.hwarjis hvilken, lit.kuris hvilken
*svensk.kuorjis hvem i got.hwarjis hvem svarer til lit.kuris <*kur-jis hvilken egentlig hvor er han.
*svensk.lêswo- skov i osl.lês og i ags.læsw- eng, ags: nor: osl: nor:
*svensk.lêti- vårtid i sve.lâ∂i- vårtid, osl.lêto sommer
*svensk.loisos ler i oln.leir < *loisos ler, pru.loyso lerjord bal: teu:
*svensk.mozguon maske, i lit: teu: ◊ lit.mezgu knytte strikke <*mezgu*svensk.osanis høst i got.asans sommer afgrøde, pru.assanis høst, bal: osl: teu: intet skr: medløb
*svensk.sainus sen lit: teu: i lit.at-sainus efterladende, oln.seinn sen <*soinus, *svensk: -) *jysk:
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oln.barn barn, let.bernas yngling
oht.geil opstemt <*goilos,
lit.gailas heftig <*goilos
got.hauns lav, ringe, let.kaunas lavt
oln.vild ønske, lit.viltis hâb *weltis
ags.truwa tro, pru.druwis tro
got.maudjan mindes, lit.maudžiu længes
oln.likr lig[hed],
lit.lygis lig lige, [lit.y ~î]
oht.klaftra favn, lit.glebys favn *glebholn.valr rund, pru.ap-valus rund
ags.swangor tung,

oln.möskva [net]maske,
lit.mazgas maske <*mozguos
nor.flusk hårtot, lit.pluskas hårtot
got.ferns i fjord, lit.pernei forrige år
oht.melm sand støv, lit.melmo nyresten
oln.vâkr <**wanaka- høg, lit.vanagas høg
ags.cæfan smykke <*gjoibhéj- skinne
lit.žaibas lyn, lit.žibeti skinne glitre
lit.stengiu stikke
teu.*steng- stikke <*stengh- stikke
lit.telpu omfatte, oln.∂jalfi- omfattende
<*telpon, se *telmâ slynge lasso-

*svensk.smelt- sand smuld i lit.smìltis sand <*smlto- smuld sand, teu.smuld- < *smlt- bal: teu:
*svensk.[s]pegj- se, oln.spakr klog fremsynet, dan.spag klog, osl.[s]paziti vise omsorg.
*svensk.stâro- stor fast teu: lit: osl: + skr.sthira tyk fast <*stªro
*svensk.stego- stogo- stang, dan.stage stang, rus.stožari- stang, lit.stagaras stage
*svensk.stôlos - stol sæde, bal: osl: teu:
*svensk.swêros tung i teu.swêraz svær tung + lit.svarus tung
*svensk.tompa- buestreng, oln.∂ömba, lit.tìmpa- buestreng <*tmpos ◊ *temp- spænde, se lat.tempus tid.
*svensk.tenghsiâ trækstang, i sve.tais og pru: se oln.∂îsl [=] oht.*∂enhsla <*tenghslâ trækstang
hertil dan.tîst trækrem <*tenghistos
*svensk.telp- omfatte i lit.telpu- omfatte, oln.eyja-∂jalfi øhav *telp- omslutte
*svensk.tnghos tung i urn.*∂ungaz tung <*tnghos + lit.tìngus træg tung
*svensk.welg- welk- fugte se Volga ◊ *welg- fugt osl: bal: teu: intet skr: medløb
*svensk.wergjh- tilsnøre spænde lit: osl: teu: intet skr: medløb
*svensk.bharwo- fyr, oln.börr fyr, osl.borü fyr.
*svensk.dhelbh- grave udhule i osl: bal: teu:
*svensk.dherbh- arbejde, lit.dìrbti arbejder <*dhrbh- i ags.deorfan arbejde <*dherbh-, teu: bal:
*svensk.gjei- spalte blomstre teu: lit: let:
*svensk.kjelb- hjælpe i teu.helpan, o.lit.šelb- hjælpe <*kjelb- hjælpe
*svensk.kuorjis hvem, got.hwarjis hvilken, lit.kuris hvilken
*svensk.kuorjis hvem i got.hwarjis hvem svarer til lit.kuris <*kur-jis hvilken egentlig hvor er han.
*svensk.lêswo- skov i osl.lês og i ags.læsw- eng, ags: nor: osl: nor:
*svensk.lêti- vårtid i sve.lâ∂i- vårtid, osl.lêto sommer
*svensk.loisos ler i oln.leir < *loisos ler, pru.loyso lerjord bal: teu:
*svensk.mozguon maske, i lit: teu: ◊ lit.mezgu knytte strikke <*mezgu*svensk.osanis høst i got.asans sommer afgrøde, pru.assanis høst, bal: osl: teu: intet skr: medløb
*svensk.sainus sen lit: teu: i lit.at-sainus efterladende, oln.seinn sen <*soinus, *svensk: -) *jysk:
Den følgende *svenske liste, der i alle linie rummer et teutonsk tilsvar, har ligesom i listningerne ovenfor
ingen medløbere i kentum-sprog, når der bortses fra *dansk: )( *svensk:

*svensk.dherôgh drage oln: nor: rus:
*svensk.dwistos tospaltet delelig med to, skr.dvistha- tvetydig, oln.tvistr deleligt med to <*dwistos
*svensk.dhenv- flyder, ags: skr.dhanvati flyder
*svensk.ghrebh- grave udhule, let: osl: got: oln: osa: ags: med tyd som grav grube, ingen lat: kel: græ: tilsvar
*svensk.gjhrêd- lyde i teu.grâtan græde, skr.hrâdati lyde larme
*svensk.guernus kværn skr: lit: osl: got: ingen græ: kel: lat: *svensk: -) *jysk:
*svensk.gjholtom guld, hertil skr.hiranya- <*gjhlenya-, dan.gul <*gjhl*svensk.hrista ryste, oln.hrista ryste, skr.kridati ryster <*krisd*svensk.kjeigh- hige stræbe, ags.hîgjan stræbe anstrenge sig, rus.sigat spring <*kjigh-
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*svensk.keuk- hvælve hæve sig teu: lit: skr: *svensk.keup- hæve sig, teu: lit: skr:
*svensk.mazghos marv. skr: avs: lit: osl: teu: ingen latinske eller keltiske tilsvar. *svensk: -) *jysk:
*svensk.manus menneske mand skr: teu: fry: osl:
*svensk.[s]pegj- se være opmærksom, oln.spakr klog <*spogos, oln.spekt forstand <*spogetâ, osl.paziti tilse
*svensk.pol- slette, *pelt- *plt- land slette, ingen græ: kel: lat: mager
*svensk.reug- ryge i let.rûgt ryger, oln.rjûka ryge <*reug- ryge med kausativen dan.røge <*rougéjalb.rê sky <*rougi*svensk.reirêj- sitre, med udfældning i got.reiran sitre, skr.lêlâyati sitrer <*rei-rêj
*svensk.rôdo- hengiven i ags.rôt tro ædel, osl.râd- villig hjælpsom <*rôd- ags.røtan <**rôtjan glædes
*svensk.rek- ordne beregne osl: skr: got: ags:
*svensk.maghtus magt osl: teu:
*svensk.sainus sen i lit.at-sainus efterladende + *svensk: -) *jysk: ingen kel: og lat: tilsvar
*svensk.swêpéj- sove ind, skr.svâpáyati sover ind, oln.svæfa <*swêpéj- sove ind berolige + sve: nor:
*svensk.somano- got.samana sammen, skr.samana fælles, oln.samband, skr.sambandh forbindelse
ags.sôm forsoning, skr.sâma lighed.
*svensk.swopa- kost løvkvist i skr.svapa kost, oln.sôfl kost lime <*swôpelo*svensk.soméj- ordne, skr.samáyati ordner [=] oln.semja ordne indrette ◊ *sem- samle til en helhed
*svensk.smel- smuld sand i dan.smuld, lit.smelis sand, dan.smule
*svensk.trno torn, dan.torn, osl.trunu torn, skr.trna- strå.
*svensk.tnghos tung i lit.tìngus træg <*tnghus + osl: + oln.∂ungr tung <*tnghos, lit: osl: arm: urn:
*svensk.witero- i skr.vitara- videre, ags.wi∂er igen overfor, got.widra igen. *svensk: -) *jysk:
*svensk.woléj- vælge, got.waljan vælge [=] skr.varáyati vælger
*svensk.weip- omkranse omhylle i got.waibjan omhyller [=] skr,vêpáyati omhyller [=] oln.veiba svinge
*svensk.woikalos arbejde sag i lit.vaikalos anliggende, oln.vêl <*woikalos redskab
*svensk.wôb- kalde råbe, oln: ags: oht: got: lit: osl:
*svensk.woikos kraft i oln: lit: + oht.weigar modig <*woikros
*svensk.welk- fugt let.valks fugtig oht.welh fugt, bal: teu:
*svensk.wrstwos- got.waurstwa- handling dåd, avs.warstva handling ◊ *wergj- arbejde virke
*dansk. )( *svensk.dhers- vove
*dansk. )( *svensk.guhel- lokke forføre, oln.gilja bejle forføre, græ.thelô vil ønske, osl.želeti ønsker
*dansk )( *svensk.sêtlom si, oln.sáld si <*sêtlom, græ.[s]êthmos si <*sêtlom, lit.sêklas frø <*sêtlom
se græ.isthmos tange <*idhtlom
*dansk. )( *svensk.sengu- arm.[s]ankanim synke <*sngu-, græ.eaphthê sank
dan.synke <*sengu- med kausativen dan.sænke <*songuêj*dansk. )( *svensk.[s]mldaros blød i sve.smultron jordbær, s-løst i græ.bladaros slap blød <**maladaros
<*mldaros, som i sve.multer multebær <*mldaro*dansk. )( *svensk.sntero- afsides for sig teu: græ: enklere i skr.sanutar langt borte et stykke vej fra
*dansk. )( *svensk.dhers vove være dristig kendes ikke fra keltisk og latin.

Hvor mageløst træffende udskilningen kan optræde, afgiver de to intransitiver verber *svensk.bheudhvære vågen opmærksom og *jysk.wegj- være vågen opmærksom et godt eksempel på.
De spagfærdige rester i oir: og kym: af *bheudh- afslører sig som levn fra *proto.ari.bheudh- -) *jysk: -) kel:
kym.bodd tilslutning og oir.buide godkendelse. Lånet når ikke den latinske ordbog, der er helt uden ekko fra
*proto.ang.bheudh- være opmærksom vågen rammet ind af skr.bõdhati vågner vækker. Fra *svensk: kendes
tillige lit.bûsti vågne <*beudh- osl.bûdru- vagtsom, rus.budit vække. De teutonske og græske former afslører sig
som transistiver, græ.peuth- erfare spørge, dan.byde <*bheudh- byde Her overfor stiller sig *jysk.*wegj- være
opmærksom med ekko i lat: teu; tok: + skr: Overleveringen viser os den klare tegning.
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*jysk.wegj. være opmærksom

*svensk.bheudh- være opmærksom

NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

bheudh-

x x x

wegj-

være vågen

heudh-

x

bhodh

x

budhrubhuddhi-

x x bud tilbud
x

x

x byde erfare
vagtsom
x indsigt

A B S G L K T BETYD
x x x være vågen

j

x vække

j

x vagtsom

wog éjwog ulos
wegjelos
j

wog ros

x
x

vagtsom
x kraftfuld

Det kimbriske forbjerg med omliggende nyfødte øer har, alt siden Gefjon med sine okser pløjede landet flot af
fastlandstidens sendrægtige krop og indristede de grusede og våde konturer, været et velsignet mødested for sæl og
menneske. oln.eyja-∂jalfi øhav ◊ lit.telpu omfatte, bringer en strofe hos Homer frem i våd erindring:
Midt i det blålige dyb ligger et land hedder Kreta, havomskyllet, velsignet og skønt, en umådelig mængde
folk det bebo -
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Nordens stednavne

Fra de ældste tider har jægere og fiskere navngivet deres livsverden. Fiskerige søer, farlige sumpe og passable floder
forlenedes med større nærvær og tryghed ved at kunne bringes ind i samtalen; vi kan se stednavnet som en
bestræbelse på at inddrage omgivelserne i bopladsens snævre kreds. Fangerfolk strejfede imidlertid vidt omkring, i
forsøget på at forene årstidens jagtrigdom med stedets beboelighed. Færdens navne går måske dybere og fremmaner
en tid, da floder, højdedrag og udstrakte moser fik navne der langsomt blev fælles ejendom for adskillige stammer.
Rejsen over åse og gennem sammenhængende vanddrag fremkaldte naturligt gængse navne på pas og vadesteder. De
fremstikkende opragende partier langs vejen var de sande varder, nar solen stod lavt og varmen ikke længere
velsignede hvilken boplads som helst. Dette finmaskede net, som jægeren kastede over landskabet, er i vidt omfang
mørnet; afløst en til flere gange af traditionen hos senere tiders agerbrugere.
Om elvnavne skriver O Rygh, i indledning til Norske Gaardnavne. [Kristiania 1898]
- Der har været en tid, da alle vandløb i det hele land, havde sit eget selvstændige navn, et egennavn der i
reglen var et usammensat ord, i al fald ikke sammensat med appellativet elv. I nogle dele af landet har dette sæt af
elvnavne holdt sig ret godt frem til nutiden, bedst vel i Østerdalen, Gudbrandsdalen og i dalbygderne i søndre
trondhjems amt, særlig i Orkla´s dalføre. I disse strøg ses endnu egennavne på næsten alle elve, ofte på ganske
ubetydelige bække.
Om ø-navnet Burgund.

Et lille næs på vestmøn med udsigt til Kong Askers Høj bærer navnet - Borren-, i ældste overlevering - Burgund <*bhrgihnto. Det var højdedraget på 33 m. der formede navnet, der direkte kan sammenføres med sanskrit:
skr.brhant <*bhrgjhnt opragende stor. Samme navn bar oprindelig øen Bornholm og flere norske øer. Næsset har
tidligere været en ø i stenalderhavet, en kalv til Møn og da det antagelig er som naturformen ø, at Borren har fået
tildelt sit stednavn, kan vi her sigte 5000 år tilbage med en iup: naturformular i hånden. Navnet Burgund er et lemma,
idet det forbinder etymologi med geologi. En brudlinie der løber fra Nissum fjord til nordfalster har siden istidens
ophør været et skel mellem de nordøstlige landskaber der løftes af havet og de sydvestlige dele, der langsomt synker i
dybet. Beliggende nord-øst for denne skilning har øen Burgund siden hævet sine grønne flanker, indtil Møn´s
kystprofil indfangede Burgund som et næs.
Ind i denne skæring føjer sig et forhold om det indoeuropæiske sprogs ældste dokumenterede optræden. Bortset fra
Norden er det ikke muligt at flytte [ur]sprogets grænse hinsides 1800 bc. Ingen fragmenter af et særsprog er
tilgængelige for en sproglig udforskning fra tiden før 1800 bc. Anderledes for Nordens vedkommende; her har istidens
eftervirkninger gennem de sidste 6000 år givet os enestående muligheder for en dynamisk datering af stednavne: fx ønavne om steder der ikke længere er øer. I dette stof lejres eksempler, der med overvejende sandsynlighed kan
fremvise indoeuropæisk navnestof så langt tilbage som 3000 bc. [Se begrebet lemma i ordlisten]

I almindelighed er det langt lettere at fastlægge tidsrammen for bebyggelsesnavne end for naturnavne. De
modetræk, der gennem jævnføringer med andre landområder, ofte gør det muligt at udspalte snævre
tidshorisonter, er ikke tilstede ved naturnavne. Selv når de anvendte appellativer opviser høj ælde ved fx
nært slægtskab med i andre sprog allerede alderdommelige ord, er det tænkeligt, at roden har overlevet
gennem en længere periode og først på et senere tidspunkt er blevet foldet udover en sø, en ås eller en flod.
Når det en sjælden gang er muligt at følge et stednavn tilbage i tiden og give et bud på en minimumsalder,
må det bero på helt særlige omstændigheder.
Øst for Vætteren, ligger den rigt besøgte fuglesø Tåkern. Fra søens vestlige bred strømmer o.sve: juts-kjælda nu
djurkjælla, som et minde om at Tåkern engang har båret et ældre navn jût-. Dette navn er overleveret ved flere
svenske søer i bestemt form: sve: Júten og det er knyttet til teu.*euta- < *ewêd vand, en ældre og mere kompleks
udgave af *wed- vand, nært beslægtet med vores eget o.dan.watn vand. Syd for Tåkern og ned mod et højdedrag
Jussberg < o.sve.jutsberg ligger Dagsmossen. Tidligere var mosen, som et forholdsvist grundt vådområde, forbundet
med Tåkern, men allerede for 5000 år siden begyndte tilgroningen af Jûten´s sydlige del. Da navngivningen må have
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fundet sted inden søens strande var krøbet for langt mod nord, kan vi skyde os ind på en minimumsalder af navnet
Juten [*ewêd] på 5000 år, et tidsmål der overgår, hvad der kan tilregnes andre kendte iup: stednavne.
Men hvem skulle have givet navn til søen i en så fjern tid ?

I begyndelsen af 1900-tallet tog man fat på opdyrkningen af de oprindelige sydlige søbredder. Ikke så langt fra
Alvastra dukkede der en 5000 år gammel boplads op, som oprindeligt - bygget på pæle - havde ligget ude i søen.
Bopladsen afslørede en usædvanlig blanding af elementer fra både tragtbægerkultur og den mere jagtbaserede
grubekeramiske kultur. Hvede og byg, okser og småkvæg, flintsager og dobbeltæggede bjergartsøkser, en nært
beliggende jættestue, en svensk gånggrift pegede på agerbrugere, men keramikken antydede ligesom skeletrester af
en lang række jagtdyr, kronhjort, elg, rådyr, vildsvin, ulv, bjørn, los, bæver odder og vildkat indbefattet fisk som
stalling, helt, malle, brasen, suder og gedde en opblanding med fangerkultur.
Nyere undersøgelser [Docent Jöran Burenhult - Länkar Till Vår Forntid: 1988 -] har ændret arkæologernes opfattelse
af stedets betydning; fundene fortæller ikke om en boplads placeret i søen som et værn mod fjender, men om et
religiøst samlingssted og festramme for egnens stammer. Valget har været betinget af det vældige vandtryk fra den
tætbeliggende Vætteren, der dengang skabte fontænelignende væld rundt om i søens overflade. Endnu var forholdene
gode for folkene ved Alvastra; der er fundet tørrede æbler og vildkattens knoglelevn blandt affaldet antyder, at
trakterne endnu ikke var blevet berørt af den tiltagende kulde. Langs mellemskandinaviens kyster spreder den
svenske bopladskultur sig til sydsverige, hvor dens levn et par hundrede år senere påtræffes sammen med den
svenske enkeltgravskultur, men aldrig i koblede fund med tragtbægerkulturen. Ligesom i Jylland afløses den ældste
bondekultur af den snorekeramiske kultur med mere vægt på kvægavl.
En rimelig konklusion på ovenstående kunne være, at bondekulturens yderste forpost har givet navnet *ewêd vand til
det samlede søområde, så vi med en vis ret kan betragte denne nordiske agerbrugskultur som værende af iup:
observans. Vi skal senere indfange disse grubekeramikere som *proto.anglere: eller i den nære kobling mellem
angelsk og sanskrit ligesåvel som *proto.ariere: Rettelig, arierne befinder sig ikke tilfældigvis lige der i det
nordvestlige mellemsverige, de hører til der og må identificeres med anglerne. Det drejer sig ikke om folk med
sproget sanskrit i sjælen; de er fødte af jorden og det er migtationen og historien der har gjort dem til nutidens arier.
Fra ômberg, den vældige forkastningsbrant, der rejser sig som en lodret væg fra Vætteren, har man den videste udsigt
over denne umådelige vandgrav. Man fornemmer hvorfor vand engang blev søens navn. Vætteren bar i ældste
overlevering navnet: o.sve.vætor < urn.*wetôr <*wedôr, fuldtrin til svindtrinet i græ.udôr vand.
Etymologi:

*ewêd- *eud- *wêd- *wed *ud- vand, avs.aoda vand <**oudâ <*owêdâ [oldpersisk]
lit.audra flod flom <*eudro [lit: *eu *ou *au > au], skr.ôdma- flom <*eudmo- [skr: *eu *ou *au > ô
Til *ewêt *eut > sve.jû∂-, hører andre svenske sønavne Jû∂-, der mødes med ags.wa∂um bølge strøm flom
<*wotmu-. De ovenfor omtalte fontænelignende springkilder i selve søen jûten, giver os en god og oplevet forklaring
på navnet ◊ *ewêd- Denne form vækker genklang i parallel-roden *ewêt. Vi har nemlig overleveret et let.avuota kilde
<*owôtâ, der går parallelt med skr.avata- brønd <*ewotos ◊ *svensk.ewêt- i sønavne sve: Jû∂-

Den svenske sprogforsker Elof Hellquist har i sit værk om svenske sønavne gjort opmærksom på visse Á
koblede sø- og flodnavne, som fx [naten: neta], i indoeuropæisk regi, [nodos: nedâ]. Hellquist anser det for
muligt at navngivningen af komplekset skulle have fundet sted inden den karakteristiske aflyd kom på
banen. Oprindelig skulle de have haft samme vokalisering, men måden vokalen blev sunget på [en
musikalsk accent] fremkaldte den nu almindelige kvalitative forskel [e: o], kendt fra alle særsprogene. I så
fald en proto-indoeuropæisk dåb og vi er tilbage i en tid, måske før 4000 bc, hvor aflyden endnu lå svøbt i
den musikalske accent. Man kan få en ide om forløbet, idet vi fra en langt senere tid har en norsk analogi.
Her har vi komplekser af elv- og fjordnavne som fx nor: atna overfor nor: etnir <**atniaz. I urnordisk regi:
urn: atnâ / atniaz. Musikalsk set har vi fået to forskellige former på norsk: [a og e], men oprindelig uden
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vokalskifte. Fjordnavnet er her dannet af elvnavnet ved almindelig i-omlyd [400 ac ?], fremkaldt af
tilhørssuffikset -[iaz]. Således også med nor: aura <**aurâ : eyrir <**auriaz
Komplekserne aurâ : auriaz etc som flod- og fjordnavn er selvfølgelig dannet inden omlyden satte ind og
dækker over, at fjorden er blevet opfattet som tilhørende floden, elven. Elven er ophav, fjorden en pode.
nor: auga <**augâ : eygir <**augiaz
nor. marna <**marnâ : mernir <**marniaz

Vender vi os nu mod aflydsforholdene, vekslen mellem vokalerne [*e og *o], er det muligt at se tingene
analogt. Hellquist´s ide går nu på, at de bagvedliggende drivende årsager til aflyden repræsenterede urgamle
måder at udtrykke visse forholdskategorier på. Udsondringen af [*e og *o] var hverken valgt eller tænkt
men blev den varige konsekvens af det fonologiske påtryk, analogt med virkningen af [urn: -iaz]. Den
tilhører som sådan den indoeuropæiske sprogarv og kan ikke tænkes at være løbet af stabelen inden for
særsprogenes egne kredse.
Til sønavnet sve: naten [*o] har Hellquist fremdraget et nu udslukt flodnavn sve: næta [*e], der
gennemstrømmer søen, som *nedâ
I indoeuropæisk regi *nedâ / nod, flod / sø
se skr.nadî flod < *nodî
græ: nedâ flodnavn
oln.nöt mytisk flodnavn <*nodâ.
hertil got.nats våd <*nodos

*morsâ / *mersos, flod / sø
Mörsa er elvnavnet <*morsâ der i
genitiv markerer sig i dalnavnet
Mörsardalr og Mjarr <*mersos er
søen der afvandes

Ved byen Moss i Østfold udmunder mosselven, der strømmer gennem mörsar-dalen og endvidere afvander
søen mjarr. Det navnesæt, der reder trådene ud for det norske kompleks: flod / sø, er: o.nor: mörsô / mjarr
eller i indoeuropæisk dragt: *morsâ / mersos
Også til Vætteren **vætôr <*wedôr dukker der en biflod op i billede af den gamle motalaelv, sve: vata
<*wodâ. Motalaelvens sydlige bredder udgjorde i forhistorisk tid, mellemsveriges kyst mod yoldiahavet,
det hav der blev resultatet af landhævningen efter udtømningen af den baltiske issø Ω prolog.
*wodâ / wedôr, flod / sø
se græ.udôr vand som svindtrin til *wedôr
vand og skr.udan vand <*wedon-

Kan vi fastholde betragtningen, at disse navnepar ikke er tilfældigt formede, men indstøbte i samme tid
udfra en forhistorisk oplevelse af samhørighed, må vi antage, ikke bare en indoeuropæisk sprogtilstand i
vores stenalder, men en proto-indoeuropæisk sprogfase. Det vil sige en tid før nogen aflyds-tilkomst, og
derfor også forud for særsprogenes tilkomst eller opståen.
Holmgangen mellem jættestuekulturen, der engang opfattedes som en udløber af den vesteuropæiske
megalittradition og udfordreren, de nytilkomne øksesvingende steppeindvånere, blev langt op i 1900-tallet
set som et skoleeksempel på en folkeblanding og fremkomsten af et indoeuropæisk særsprog, her det
teutonske. Omkring år 1900 havde tyske forskere antydet at en række ord, som sten, sø, strand, hav etc,
kunne være sprogrester fra jættestuetidens verden, der ubesværet var gledet på plads i stridsøksefolkenes
indoeuropæiske dialekt som et takoffer fra landkrabberne til havboernes verden. Snart blegnede disse
formodninger og vel inde i 1900-tallet, var der ikke meget tilbage af disse - logisk tænkte naturlige levn -,
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hverken i de teutonske tungemål eller i stednavnematerialet. Materialet sten dukkede op i oldslavisk,
osl.stêna mur <*staina-; sø og strand optrådte med aflydsformer og endog med et ekko i de baltiske sprog.
I USA bærer en lang række floder, søer og bjergkæder navne af indiansk oprindelse og op mod halvdelen af
staterne er ligeledes rundet af den ældre befolknings navneskik, så fraværet af et ældre ikke indoeuropæisk
stof i Nordens stednavnelag kan næppe forklares ved ankomsten af en overlegen kultur; i det hele viser
undersøgelser, at forhistoriske landvindinger ikke bærer en bevidst sprogimperialisme i sit skød.
Det negative udbytte af jagten på fragmenter af jættestuekulturens tungemål faldt i øvrigt i tråd med fx en
opfattelse hos Lucien Musset i hans bog: Les Vagues Germaniques, Paris 1965, hvor han kommenterer
situationen således:
- den germanske kultur kan enkelt identificeres med en sen bronzealderkultur, der åbnede sig fra

Sydskandinavien, hvor lingvisterne ikke har været i stand til at opspore et præ-teutonsk substrat, hverken i sprogeller stednavnepuljen -.

Desangående skriver Kristian Hald i [Vore Stednavne – København 1965]
- af særlig interesse er det, at de suffikser, afledningsendelser der findes i fx de danske ø-navne også har været i
brug i det allerældste indoeuropæiske navnestof vi kender; det der findes i indskrifter på de uddøde
indoeuropæiske sprog i Lilleasien [1800 bc ➪
]. Der er intet i vore ældste stednavne, der tyder på ikkeindoeuropæiske elementer og heller intet der må tolkes som ikke-teutonsk. Stednavnene viser altså, at der har
været en ubrudt sproglig kontinuitet i Danmark fra indoeuropæisk tid til nutiden -.

Det forhold K Hald hentyder til, vedrører de udtalte [s-] og [n-] suffikser ved vores ø-navne. Her er tale om
en forskellig sideordnet brug, der næppe kan forstås ved en simpel og turbulent indvandring. Måske, men
mere end usandsynligt, kunne en af vore første storkonger have gennemtrumfet et gab mellem s-suffikser i
det jyske vandområde og n-suffikser ved Sjælland og omliggende øer. Men Hvordan et sådant arrangement
er kommet på plads en gang i forhistorien er ubegribeligt, med mindre skikken er vokset frem indefra
ligesom andre lokale traditioner, der har bredt sig til større områder. Som udefra påført mønster er billedet
uhåndterligt. Jævnfør: Sams-ø, Mors, Als, Djurs, Vaars-ø, Rougs-ø, Bars-ø, Roms-ø, Stavns med Hven,
Gavn-ø, Fyn, Glæn-ø, En-ø <**ithn-, Stryn-ø, Masn-êd-ø [-êd for oln.eid drag]. I det store og hele drejer
det sig om et navnegab mellem Jôtland jylland plus det løse / Selha-un∂i sjælland plus det løse.
Vi må antage, at [ø] er en senere tilkommen klargøring.
K Hald´s udsagn rummer imidlertid intet om datering; hvornår vi er blevet beriget med en indoeuropæisk
dialekt, siger han ikke noget om. Så længe troen på en indvandring nærmest var en viden, forekom udsagnet
ikke anstødeligt; dog en anelse foruroligende, at alt ikke-indoeuropæisk sprogmateriale skulle være blevet
fejet af bordet. Det havde været bekvemt for formodningen om en indoeuropæisk sprogpodning, at
kystnære forhold som hav, fjord, kyst, strand, sand, torsk, sild, hummer, sæl etc havde røbet sprogtræk fra
en helt ukendt sprogæt; det var og er som det blev vist i kapitel 16 ikke tilfældet.
En lang række termer: *ôsâ kystland, *wadhom vadested, *tersâ optørret land, *akuâ vand hav, føjer sig til
*apiskos i billedet af et gammelt fællesliv mellem latinere, keltere og teutoner i den nordvestlige del af
Europa for mere end 5000 år siden. Teutonerne er det vanskeligt at rokere om på; siden århundredeskiftet
har det været god latin at opfatte dem som en amalgamering af jættestuefolket og stridsøksefolket, et
kulturelt og etnisk møde mellem bønderne der sad på jorden i de gammeldanske landskaber gennem den
ældste del af nordens neoliticum og nomadestammer, der med base i de sydrussiske stepper, havde
tilkæmpet sig albuerum i Sydskandinavien  2800 bc.
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Ifølge den opfattelse skulle enkeltgravsfolket alias stridsøksefolket udover at have skænket
megalitbyggerne et andet sprog af indoeuropæisk type have overmalet stednavnene fra dyssetidens
landskaber; søer, vandløb, højdedrag, fjorde og dale fremstår nemlig og det gælder nordiske stednavne over
en bred bakkekam, med et kraftigt aftryk af en indoeuropæisk støbeform. Åse, moser, strøg og øer bærer
mærke af den samme ide og rutine, som andre indoeuropæiske særsprog, fx græsk, latin, slavisk og baltisk
har lagt ned i de pågældende landområders stednavne. Hverken den foregående eller den følgende
diskussion kan støtte den indsigt.
Om Samsø.

Selv den isolerede Samsø skulle være blevet døbt på ny ved enkeltgravsfolkets indvandring og påfølgende
dominans. Adam af Bremen omtaler øen som Samse og efter alt hvad vi ved pejler navnet et *somiso-.
Tolkningen af navnet, ø er en senere tilføjelse og [s] derfor ikke at opfatte som en genitiv forstået som Sams
ø, nærer imidlertid en tvivl om tiden for dåben. Stridsøksefolkets ankomst er imidlertid ikke tidlig nok, når
vi prøver at forstå det semantiske lag bag navnet på øen. Derfor må megalitbyggernes eget tungemål have
været formet over en indoeuropæisk læst
På en måde er navnet Samsø et fossil i mere end en forstand. Udover at være en
sproglig forstening rummer navnet nemlig en kode for en geologisk tildragelse, en
information om balancerne langs den tidligere omtalte brudzone fra Nissum fjord til
nordfalster. I yngre lindetid  4000 bc var Samsø spaltet i to og delenes drøm om at
blive samlet til én udgjordes af et langt undersøisk drag, der med tiden blev løftet op
over havspejlet. Det er antagelig dette undersøiske favntag, der kommer til udtryk i
stednavnet *somiso-. Hvordan skal det forstås?
I skemaet nedenfor ses en række ord, der knytter sig til et intransitivt verbum *semô
sammenføjes af to til en helhed. Ingen af sprogættens tungemål krænger ud med den
intransitive form men den transitive udgave som got.samjan [=] skr.samáyati ordne
og sværmen af afledninger røber nærværet af den skjulte dronning.

1. adjektivet *sêmi halv i skr.sâmi, oht.sâmi halv, lat.sêmi, græ.[s]êmi
2. *sem- én helhed i
oln.sîvalr helt rund < teu.*sem-walaz, oht.sin-vluot syndflod
< teu.*sem-flô∂os, egentlig den fuldstændige endelige flod.
3. oln.sem∂ mytisk flodnavn < teu.*sami∂ô <*sometâ; floden født af sammenløbende bifloder
4. *sôm- i ags.sôm i enighed <*sômos, skr.sâman ligedan ?
5. adjektivet *somos samme repræsenteret af skr.sama-, men dertil de interssante bi-tyd
oln.samr samme sammenhængende med <*somos [=]
græ.[s]omos samme forenet forbundet [=]
tok.sam sammen forenet <*somos

Denne tolkning af Samsø <*somiso- som den der er sammenhængende med, giver kun mening, om vi antager, at
dåben har fundet sted inden øen var blevet forenet til et hele over havets overflade; i tiden derefter ville
anledningen til den navngivning være forpasset. Spørgsmålet om hvorvidt de jyske enkeltgravsfolk, som P
V Glob anså for steppenomadernes efterslægt i Danmark og indoeuropæernes herolder i Norden, er
ankommet indenfor tolkningens tidslige præmisser, har de senere årtiers arkæologiske forskning imidlertid
gjort uinteressant.
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Endnu op gennem 70´erne udgjorde enkeltgravsfolket arkæologernes bud på jættestuefolkets betvingere. Det
materielle kulturgab mellem de to arkæologiske grupper anså J Brøndsted for så dybt og åbenlyst, at det
tegnede det hidtil sikreste eksempel på en forhistorisk migration indover de danske jagtmarker. Nye
dateringer og enkelte særlige gravomstændigheder har helt ændret synet på denne skelsættende periode i
nordens forhistorie. Specielt i Sverige har stridsøksefolkets levn vist sig at sprede sig fra den gamle
tragtbægerkulturs kerneområder. Såvel dateringer som mangel på samlede fund fra stridsøksekulturen og
jættestuekulturen modsiger de klassiske ideer og skriver enkeltgravskulturen ind som megalitbyggernes og
tragtbægerkulturens beslægtede arvtager Ω 11.
Fra samme Samsø-lokalitet har vi Stavns, en holm i stenalderhavet, nu beliggende ved den sydlige rand af det
tidligere undersøiske drag. Som tilfældet med den tidligere ø Burgund, har landhævningen løftet Stavns til en
omfavnelse med resten af hovedøen. Ligesom Samsø leder sig fra *somiso- går Stavns tilbage på *stabhniso- ◊
*stabhno- bund grundlag i o.dan.stavn grundlag kystfremspring. Kridtklinten Stevns hører ikke til her; Den ældre
ordform viser i en helt anden retning.

Trækker vi en n-afledning ud af nedenstående liste, det kunne være dan: Masn-edø <*mosino-, åbner der
sig en analog tolkning med suff: ino- overfor isoMasnedø ligger tæt ved men ligesom Borren nordøst for den gamle
brudlinie. Tolkningen af navnet fører os til teu: masn-eid, hvor
dan.êd betyder drag som i oln.eid n. landbræmme drag <*oidhom.
Samme måde indgår i navnet på tangen der forbinder Peloponnes
med hovedlandet, græ.isthmos ◊ *idh-tlom. Antager vi, at teu: masn
stammer fra et mosino, forstået som strøm-øen ◊ *mos- strøm falder
brikkerne på plads. Masnedø har, som engang ø, båret navnet
*mosino-, men som øen løftedes af havet, kom draget til syne med
en forbindelse til fastlandet, derfor fik *mosino- > masn tilføjet
teu.*eid drag og derfra videre mod masneid- > masned med ø som
et minde. Vi har et norsk ø-navn, nor: eids <*oidhiso- med et
lignende geografisk billede. Jf. flnv: mosel etc, nor: flnv: masa
<*mosâ, nor.masar-vîk [genitiv ◊ nor: masâ]
Andre *jyske og *danske ø-navne af samme type ?

dan:
dan:
dan:
nor:
dan:
dan:
dan:
dan:
dan:
dan:
tys:
dan:

*jyske [s]-øer: latris, djurs, mors, sams, bars, rougs, roms, als,
latris <*latriso ◊ *lat- ler, en ø omtalt 300 bc ved den jyske veskyst og inden [teu: *t > ∂], se oln.le∂ja ler
sams[ø] <*somiso ◊ *somos tilhørende forbundet med
roms-ø <*rumiso s-løst i forhold til *srum- strøm. Se græ.[s]reumâ] strøm
troms-ø, s-løst i forhold til strøm <*strums <*strumiso, se nor: flnv. rauma <*[s]roumâ
stavns <*stabhniso- ◊ *stabhno- bund grund. En stenalder-holm i strædet mellem Samsø og nordøen.
djurs <*dheuriso ◊ *dheues- blæsende fygende. Djurs, det nordlige Djursland var i stenalderen en ø
roxæ <*krogiso ◊ oln.hrokr top dynge puld.
als <*aliso ◊ *al- ernære
vaars-ø <*wêriso- ◊ wêr- se oht.wuorî <*wôrî dæmning værn.
mors <*mriso ◊ *mer- funkle stråle, se nor: mörsa flodnavn <*morsâ
darss, tidligere ø nu halvø ved Rygen ◊ *ters tør *torsiso-, se lat.terrâ land
bars-ø <*bhoriso- ◊ *bher- bære *bhor- højdedrag. Den 3 km2 store ø har højdedrag på 20 - 38 meter, højder
der har været endnu mere særegne i stenalderhavets perspektiv, beliggende sydvest for brudzonen..
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*danske [n]-øer: Møn Hvenø Fyn Masn Illumø Strynø Enø Glænø Gavnø
møn <**mô-ino ◊ dan.mô kridt ler
hven <**hve∂ino- ◊ græ.petra sten <*kuetro. Se isl.hvedna- sten økse. Tillige oln: hvedra som navn på en ø.
masned[ø] <**masn-eid ◊ *mosino, ø med draget *oidhom ◊ *mos- strømme i nor.masa flnv:
stryn[ø] < *strewino <*srewino ◊ *srewa strøm med vanligt [t] indskud. Strynø forstået som strøm-øen
Jf, tyske flodnavne: strewa og strawa + svenske og danske tilsvar <*srewâ *srowâ
en[ø] < ithn[ø] <*idhino ◊ idh- drag aflyd til oln.eid <*oidhom drag. Ø-drag over Karrebæksminde fjord.
glæn[ø] <*glaiwino <**ghloiwino ◊ oln.glær lysende <*gjhloiwos [de lysende kridtklinter]
ilum[ø] <**ilino ◊ *ail- *il- lyse i ags.ælan brænde ◊ *ai- ældst med tydet lyse. som i græ.aithra lys <’aidhrogavn[ø] <*gjhabhino øen i åbningen gabet ◊ *ghabh- åbne sig.
fyn <**feuhino <*peúkjino- fyrretræs-øen ◊ *peukjâ fyr. Dansk, dan.fyr <*prkjâ eg har skubbet *peukjâ ud.
nor: ø-navn: fogn <*fogino <*pukjíno-, velnok en aflyd *pukj- til *peukj- fyr med n-suffix som ø-navn,
havn-ø <*kapino- ◊ *kap- løfte sig. Tidligere en yder-ø i Mariager fjord med ertebøllebosted

Den iup: rod *ewé- vand

Roden synes i sig selv og med en række udvidelser at ligge for i en lang række nordiske stednavne. Da en af
udvidelserne [d+] i *ewêd, kendt fra avs.aoda vand, lit.audra flod, skr.ôdma flom, tillige er basis for den
iup: r / n bøjning i det mest udbredte vandnavn, *vedôr [nomn.] *wedenes [gntv.], må de forskellige
udvidelser antages at være betydeligt ældre. Omfanget af rødder og vægten af termer er så overvældende, at
overleveringen ville være ubegribelig, om ikke tilblivelsen af rødderne og udbredelsen af navnelaget, havde
sin oprindelse her i det *svenske.
*ewà- vand
nor: jâ-stadir, jâ-tun, jâ-fjordr [som indgående elvnavn], nor: ya [flnv], nor: ûa [flodnavn]. sve: y-sjon,
ya-sjon [sønv. Skåne, Blekinge, østergötland, Halland], sve: yan [flnv. vestergötland], sve: yen [sønv.
Blekinge og Småland], sve: n-endelsen i svenske former står ligesom i sve: jûten for den bestemte form.
*ewêd:

sve: jûten forudsæter **eud- <*ewêd

sve: juten <**eud, flere [sønv], sve: jutr <*eudros [sønv], sve: vætteren <**wétor [sønv], nor.utn
[fjordnavn], ags.wâta vand <*wêdos
*ewêt:

sve: jû∂en forudsætter **eut- <*ewêt

sve: ju∂en <*eut [2 sønv] / oht.udo sump <*utå, ags.wa∂um flom strøm <*wotmo, nor: jo∂a [flnv], nor:
**jo∂ra i jodru-dalr. dan: jutha mose. Med n-indskud nor: und [flnv], sve: unden, unnen <**un∂a [sønv]
ags.y∂ bølge <*ûtios, oln.ú∂i støvregn <*euton, skr.avat brønd <*ewota, let.avuots brønd <*owôt*ewêr:

*nor: jôra forudsætter **eura- hvorfor nor:aura må pege på et ældre *ourâ

oln.úr fugt væde i lat.ûrina vand, oln.úrinn fugtig, skr.vâr vand, lit.jures sø hav <*ûres
nor: jóra [flnv], nor: aurr [fjordnavn], nor: aura [flnv], nor: yrja [flnv], sve.orja <**urja sump
ags.éar m <*ouros bølge hav, oln.úrigr fugtig <*ûrikos, nor: vera [flnv], nor: vara [flnv], oln.ver hav
flod, oln.vâri vand væske.
*ewên:

sve.jóna forudsætter **euna <*ewenâ, derfor nor.auma <*oumâ

sve: jóna [flnv], nor: jóna [flnv], sve: vænir <**wâni- [sønv], fra finland, sve: *vânis [sønv.], nu fnsk:
vesi jærvi vand-sø, skr.vanam vand, nor.auma [flnv], skr.avani- flod strøm <*ewenis
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nor.jóla forudsætter **eula, derfor dan: øle flnv. <**aula <*oulâ

nor: júla [flnv], dan: *jóla [fjnv] <*ewelâ, nor: úla [flnv], dan: øle [flnv] <**aula, nor: ylma [flnv]

*ewês:
oln.jóla tilsøle <*ewel*ewes

nor: aus-unda[flnv], nor: usma [flnv], oln.vâs fugt søle, sve.[w]ôs træsaft, oht.waso fugtig bund
oht.wasal regn, let.vasa fugtighed
*ewêgu:

sve: jókk slam forudsætter *eugua, derfor oln.vökva finregne dryppe <*ewoguo-

svc.jókk slam <**eukua-, oln.vökr våd fugtig <woguos, oln.vökva fugt, oln.vök f. våge <*voguå
oht.ucha tudse <**ukwo, ags,yce frø <**ukuâ, svc.okse tåge i sve.vår-okse forårståge ◊ skr.ukusati
fugte væde og *ukuson okse. græ.ygros fugt <*uguros, lat.ûvidus fugt væde <*ûguid-, lat.ûveô vædes
<*ûgueô ◊ ewêgu- idet [lat: *gu > v og lat: *eu > û]

Det samlede antal gamle stednavn fra Nordens jagtmarker er svimlende i antal og det etymologiske stof vikler sig
rundt om stort set alle rødder, der kan betragtes som kimen til indoeuropæiske stednavne. Se fx de tre svemske sønavne:
sve: trôn trôr trôs <*drân drâr drâs ◊ *drâ- løbe skælve.
Nordens stednavne:

Fjorde:
*
*
*
Floder:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

dan: Fanefjord ◊ *pan- sump , oln.fen f. sump < panjâ,
nor: Talgr den opspaltede <*dolghos ◊ teu.*talaz tal spalte, nor: talaberg bjergnavn ◊ *del- skære
med [g+] sve.tolk kile hol.tolk lille stav, nor.talkn gæller <*dolgno-. Se nor: ønavn talga
nor: Salpt ◊ flnv: **sölptâ, lit.salpas havbugt <*selp- vædske
sve: Sjælevad i ångermanland ◊ *sel- vanddrag, dan: sjælsø <*selos græ.[s]elos mosedrag,
skr.saras sø <*selos, se mht.selken sive ◊ *selg- i sve: salke fjnv
nor: Masardal, Masarvîk [gntv] ◊ flnv: *mosâ ◊ *mes- mos- strømm, se Mosel, Masned-ø
nor: Sîrudalr ◊ flnv: *sîrä *sei- strømme, skr.siru flod, se dan: sejerø <*sîr[ø]
hol: Ame vandløb, se Emsen <*amisâ, se sve: Amo-quarn flnv. ◊ *am
sve: ômberg [ved vætteren] <*âm- tåge fugt
sve: Nissan <*nit-tos ◊ *neit strålende, lat.nitêre stråle, got.nidwa rust <*nitwogræ.nestos <*ned-tos ◊ got.natjan fugte, flnv, skr.srô-tas strøm, de tre flnv. med suff: -tos
nor: Hîra den blanke lysende ◊ *kjeir- lysende
sve: Tidan <*ditâ ◊ *dêi- stråle
sve: Tîsnaren **tîsniaz ◊ *dêi- lyse , nor: tinn < *disna sønavn
nor: Tîtra om flere øer ◊ *dêi- lyse
sve: Ôfferdal ◊ *âpro ◊ *âp- vand , se nor.ôven utæt <*âpino
nor: Opudalr ◊ ab- vand
nor: Îstra [romsdal] ◊ *eis- styrte frem i oln.eisa <*oiséjnor: Arendal, arna, gammel flodnavnsstamme, se lat: arno
nor: Rîda-bu bosted ◊ *rîtâ strøm i ags.rî∂ flod skr.rîtâ flod
sve: Aghle-bæk ◊ *aghlâ fugt, tåge + græ.akhlâ fugt + pru:
sve: Ignarsandr [om indalselven], nor: Ignarbakki [gntv. til *egjhnî] ◊ bal )( sla.eznî sø
hol: Vloer flnv. <*plowra- ◊ *plew- strømme, nor: flôra flnv, hol.vlôder strømning
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Søer:
*
*
Øer:
*
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hol: Vlevo zuiderstrømmen <*plewâ, se skr.samplava strøm flod flom
oir: lô vand <*plowâ, se oln.flôi flodmunding <plôwon
sve: Strö <*srawâ, oht: strowa, strewa, lit.srove, skr.srava flod, græ.rhoê strøm <*srowâ
nor: Sigma <*seikº fugte sile ◊ græ.[s]ikmas fugt, se dan: sîmested å ◊ *seimâ eller seikmâ
sve: Timsfors ◊ *temsâ som rod i Themsen ◊ *tem- mørke
sve: Arken ◊ *argj- lyse hvidt, græ.argos glans, græ.argyros sølv
sve: Akaren ◊ skr.ajira hurtig ◊ *agjâro heftig ◊ *agj- drive frem
dan: Tastum sø, tidligere dung <*dhnkuos ◊ *dhenku- fugte , dan.dy sump <*dhnku- fugte
hit.dankwis mørk fugt  mørke, se dan.djung i dyng-våd <*dhenkuos,
kym.dew tåge <*dhenguos, dan.dunkel fugtig overfor tys.dunkel mørk
*dhenku - *dhengu, begge verbalrødder i *dansk: med tydet fugte
sve: Ätran <*oidrâ ◊ *eid- isvulme. En kildesø til floden har navnet alsungen ◊ *al- êrnære
oln: Nöf <*nobhâ ◊ tys: naba og skr. nabhana kilde, til *nebh- fugt tåge i tys.nebel tåge
nor: Mistra <**mihstrâ <*mighstrâ ◊ oln.mistr tåge <*mighstas [hærdning]. Hertil hører lit.migle
græ.omikhlê tåge <*mighlâ, skr.mêgha sky <*meighâ og hol.miggelen finregne ◊ *mighlâ
dan. Immervad, vadested over åen embhrâ, sve: ammer <**ambhrâ <*ombhrâ
nor: Nôma <*namâ ◊ græ.nâmâ vand, sve: nôd- sønv <*nâdh
nor: Ni∂ar-os mundingen af elven ni∂â, oln: ni∂elvi <*nitâ ◊ lat.nitêre stråle*
sve: Näta <*nedâ ◊ græ: nedâ flodnavn og skr.nadî flod < *nedî.
oln.nöt mytisk flodnavn <*nodâ ◊ *ned- *nod- vand
sve: Saxen sønavn <*saks- ◊ *saksom sten i lat.saxum sten
oht.Wuor, Wuorî sønavne <*wôr- *wêr vand ◊ skr.vâr vand etc
nor: Hitra ønvn ◊ *keid- skære spalte s-løs form til *skeid- skille spalte ,
oln.hît bælgpose skindpung <*keidâ , i norsk udgave bælg, skr.khidati rive af flå
nor: Hisøy ◊ *keis spalte, [øen er næsten kløvet i to dele]
nor: Torghatten <*drkj- lyse, måske opfattet som øjet, idet øen er kendt for en smal klippe med en
oval gennembrydning fra istidens havbølger.
sve: Lôvø ◊ *lôp- hånd, passer præcist på øens form., oln.lôfi <*lôpon håndflade
rus.lapa lab pote <*lôpâ, lit.lôpeta skovl, ags.lôf åre, se oln.glôfi [=] ags.glôf handske
nor: Tjûme <*deumon ◊ oln.taumr tømme <*deu- trække [øen er langstrakt som en snor]
nor: Troms <*trumiso- [både ø-navn og flodnavn], s-løs form i til *strums <*strumiso
se flnv. thr: strymon. Hertil dan: roms-ø <*rumiso som en s-løs form til *srum-, der med
[t-udligning] foreligger i aflyden teu.*straum- strøm
nor: Imsa <*imiso- glans ◊ *aim- *im- lys, se immelen sve: sønavn
nor: Eids drags-øen, forstået som dragsholm <*oidhiso drag
dan: Amrum, ø ved den jyske vestkyst <*ombhrum, ambronernes bygd ◊ *ombhros, se lat:
umbrer <*ombhros
sve: Lîster tidligere ø <**leittrom ◊ * leit- strømme ud som i navnet lietuva <*leituva –
Lithauen forstået som kystlandskab og lat.litus strand i itl: lidoen, lat.monstrom <*monttrom.
Se dan.fôster foster  opfostring <**fôstram <*pâttrom ◊ *pât- ernære opfostre
dan: Imbre <*embhro-. Et ældre navn på Femarn [Valdemar´ jordebog], der først blev omdøbt
efter slavernes ekspansiom indover gamle teutonske områder i 500-tallet ac.
dan: Borren, Et lille næs på vestmøn med udsigt til Kong Askers Høj i ældste overlevering o.dan:
Burgund <*bhrgihnto. Det vader direkte kan sammenføres med sanskrit: skr.brhant <*bhrgjhnt
opragende stor. Burgund var tidligere en ø i stenalderhavet
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Nordens rige stednavnelag

dan: Haglbjerg, med det gamle tyd ral som i græ.kakhlêx ral kisel, kendes i teutonsk ellers kun
forstået som teu.haglos hagl
dan: Jungshoved < **iunk ◊ *engu- svulme, se o.dan.siunkæ synke <*sengusve: Möne i vestgötaland <*moniâ ◊ *men- rage frem op
dan: Dovns klint, 16 meter høj klint. *dhupnes, se *dhupro- i dan: Dover-kîl landskab
hvortil knyttet sig nor: Dovre med grundbetydningen kløft [fragmenter af r / n- bøjning]
sve: Kalmar ◊ o.sve.kalm stenrøse stengrav <*golmos ≈ skr.gona- <*golnos mængde hop
jvfr. for vekslen sve.karm fletværk vognkurv <*gormos ≈ skr.guna- fletværk <*grnos Ω 13.
tys: Lüneburg < teu.*hliuneburg ◊ *klewos *kleun- løn, altså lønneegnen. Vi har også en
græsk overlevering: [h]loyne ylê lønneskoven, navn på De Små Karpater, derfor Lønnegnen.
Den *svenske form for Lüneburg er antagelig bragt med af longobarderne, der fandt midlertidige
bopladser ved nedre Elben.
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I sin bog om de oldgermanske dialekters forhistorie [Strassburg 1913] stiller F Kluge spørgsmålet, efter
indledningsvis at have gjort rede for det gruppevise slægtskab mellem kel )( lat og bal )( sla.
- lader det sig ligeledes gøre at påvise et nærmere slægtskab
mellem germansk og et andet indoeuropæisk sprog.

F Kluge´s egen kommentar:

- dette spørgsmål er så meget sværere at udrede, idet teutonsk i karakteristiske enkeltheder udviser
nøje overensstemmelser med flertallet af ættens sprog -.

Et både dybere og mere omfavnende billede fremgår af nedenstående opdeling mellem *svensk: og *jysk:
en liste over en række termer fra faunaens og floraens verden, der i det store og hele følger splittet mellem satemkentum-grupperne som en teutonsk dobbelt attraktor. Omsatte lister for *svenske: / *jyske: attraktorer er så
enestående, at det er umuligt andetsteds at finde noget blot lignende. Tænker vi det teutonske sprog fjernet, er det
ikke muligt mellem de øvrige særsprog at udskille et tilsvarende sæt af dobbeltformer mellem de resterende kentum
og satem sprog.
*svensk: fauna flora

*jysk: fauna flora

*gjhjuso- fisk lit: arm: græ: teu:
*wobhâ edderkop, skr.vâbhi*snêkos snog, *snôgos slange, skr: oln:
*gnîd- luseæg oln: sve: let:_rus:
*sîkos helt sve: let: osl: sve: oln:
*korsus stalling sve: lit:
*lakjso- laks sve: lit: osl: oss: oln: osa: tok:
*akjes aborre
*wlniâ lake sve: pru: ferskvandstorsk
*idhes rimte sve:
*olkjís elg oln: sve: osl: + skr: ?
*seitlom sild
*oporos navr sve: ?
*roudhªni- røn skr: oln: sve:
*kelei- *keleu- løn oln: sve: osl: lit:
*pelwes gråpil
*liwo suder

*apisko- fisk lat: kel: teu:
*arakh- edderkop græ: ags:
*nêter hugorm snog ? lat: kel: osa: ags:
*knid- luseæg [jysk )( dansk]
*keldos helt dan: hol:
*esoko *osako- stalling oir: oht: ags:
*perkj- porkjos laks, ørred kel: osa:
*bhorsos aborre oht
*wlogon dan.[w]lokon ferskvandstorsk
*alanto- elmt i osa.alund + oht
*élkjos elg oht: ags:
*kjêrenkos hering sild oht: ags: got:
*opolos navr *jysk: lat:
*ebhuros røn lat: kel: oht: ?
*akjrno- løn græ: lat: oht:
*saliko- gråpil lat: kel: teu:
*sleiwos suder ◊ *slei- slimet osa:

Når der på skift igennem teksten er trukket på ordforrådet i oldnordisk, gotisk eller oldhøjtysk, til
jævnføring med gloser og verber i sanskrit, kymrisk, græsk, litauisk etc, betyder det blot at dette stof var
levende indenfor de gammel-danske landskaber, ikke at ordene nødvendigvis var kendte eller brugbare i
alle dele af området. Selvom mere end 3500 års samfærdsel [3000 bc - 400 ac] har blæst med udlignende
vinde gennem det nordiske sprogområde, synes et skel mellem *jysk og *svensk endnu kendeligt i
romersk jernalder. I almindelighed betragtes den teutonske sprogstamme på lige fod med de øvrige
særsprog, som en søster ud af flokken. Det gamle vandskel mellem øst og vest [sat / ket] henviste sproget
til en plads i den vest-indoeuropæiske søskendeflok, et slægtskab der tillige styrkedes af en lang række
sammenfald i ordforrådet. Selvom de teutonske dialekter i dag antages at have haft deres blomstring og
tyngdepunkt i Sydskandinavien, er der almindelig enighed om, at sproggrenen trods alt er kommet til
Norden over det nordtyske lavland, om end i en ældre klædning. Stort set alle teorier om indoeuropæernes
oprindelse fordrede en indvandring der kunne forklare, at også Skandinavien havde måttet give efter for
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den fremmede impuls og overgive en ældre sprogverden til glemsel. Eksistensen af såvel en vestlig som
en østlig attraktor indenfor det gammel-danske område er aldrig blevet opfattet som en dybtliggende
brydning, der fordrede et helt andet udgangspunkt. Denne dobbeltbund i ordforrådet, som til trods for
bronzealderens homogene kultur og folkevandrings-tidens overlejring og opblødning endnu giver sig til
kende ved slutfasen af romersk jernalder, er residueteoriens grund og argument.
Kunne de mange facetter af sprog, kultur og natur, som i de foregående kapitler er blevet eksemplificeret
og rangordnet i et øst- / vestligt hierarki, indskrives i en helhed, der enkelt redegjorde for kontinuiteten,
det mangesidede slægtskabs-perspektiv og konvergens-mønsteret i det nordiske stof, ville meget være
vundet. En skabelon der kan sammenfatte de mange delstrukturer i et klart billede, må være yderst
velkommen.
Det er en sådan skabelon der skal ridses op i det følgende. Skabelonen omtales fremover som
residueteorien. Hvor har vi at gøre med et residue ?
Efter istiden bredte løvtræerne sig fra Adriaterhavets snævre kystområder til Donau-bækkenet og videre til
Mellemeuropa. Gennem den mähriske sænkning fandt de årstidsbetingede grønne vækster vejen til
lavlandet og de kølige strande langs det Kimbriske forbjerg. Forskellige vækstbetingelser og varierende
klimaer skabte det løvskovsmønster, der har været relativt stabilt siden den yngre stenalder.
På lignende måde og som resultat af istidens virkninger kan vi opfatte mellemskandinavien som et residue
for de talrige eratiske stenblokke, der findes spredt ned over Nordeuropa. Analysen af moræneblokkenes
mineralske sammensætning viser noget om storisens bevægelser og vejen den fulgte.
I og med at et residue defineres som kildefelt for et spredningsforløb, fremstår residueteorien som en
abstrakt synsvinkel, der som vi kommer til at se, kan håndtere alle koblinger mellem [ur]sprogets udsagn
på den ene side og de gammel-danske landskabers forhistorie på den anden.
Det nordiske residue forsyner os med en naturlig platform for sat / ket spaltningen, som, i det omfang den
ikke blot er partiel, nærmest forlanger geografiske kløfter, langs hvis rande satem- og kentum-sprogene
har kunnet udfolde, hvad der lå i svøb. Hypotetisk kunne man i Asien tænke på et skel som Ural, med to
bassiner, et vest for og et andet hinsides bjergkæden, der uden relevans i øvrigt kunne opvise mindre men
endnu levende sproggrupper med levn og præg af satem / kentum splittelsen. Et satem-bassin øst for
modstillet et kentum-bassin vest for bjergkæden ville med sideordnede gab i det naturgeografiske
sprogstof for længst have cementeret en centralasiatisk løsning på det indoeuropæiske enigma.
Med de gammel-danske landskaber som residue bliver det desuden forståeligt, at den historiske
grænseflade mellem grupperne danner en relativ enkel kurve; havde splittet fundet sted i Asien, ville
vestvandringen højst sandsynligt have rimpet de to sprogtyper sammen langs en mere kompleks
geografísk fraktal. Intet tyder på at satem-stammer har forsøgt at slå sig ned i Vesteuropa. At antage at
disse stammer skulle være efternølere, kunne måske forklare det fraværende kludetæppe mellem kentumog satem-typer, men Eurasien var jo tilgængeligt for kentum stammernes vandringer, så nogen indlysende
årsag rummer dette synspunkt ikke [Jf. tokharer og hittiter]. Om en folkebølge af satem og kentum
stammer skulle have nået Europa østfra, måtte man forvente en delvis sammenblanding af de to
sprogtypers former, men en sådan omrøring har ikke kunnet opspores udover de grænser, hvor lån i en
langt senere tid har kunnet redegøre for forholdet. Denne fraværende opblanding kunne måske forklares
ved gradvise indvandringer af henholdsvis kentum- og satemfolk. Umiddelbart kunne den europæiske
fordeling tydes i den retning, med baltiske, slaviske og thrakiske sprog langs Europas øst-rand og de
øvrige tungemål pænt fordelt over resten af kontinentet. Overvejer man imidlertid slavernes tidlige
bopladser ved pripetsumpene i vestrusland og balternes valg af de sump- og sørige strækninger nordøst for
Masurien, synes hverken nomadens krav til kvægets tarv eller krigerens stridbare fordring på jord at være
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blevet indfriet. Slettescenariet giver os ingen forklaring på, hvorfor satem-folkene ikke ligesom deres iup:
herolder trængte dybere ind i Europas egne.
Et kludetæppe strikket sammen af ordforrådet er der heller ikke mange spor af. Fx kender man ikke ét
tilfælde af, at et kentum-sprog har modtaget et eller flere lån efter ændringen [*kj > š ≈ tys: sch], en
omdannelse alle satem-sprog har gennemlidt. Der findes ikke et lån sat: -) ket: svarende til det ovenfor
omtalte o.lit.*poršas tamsvin -) fnsk.porsas tamsvin. Det er ikke lige den situation, men forventer efter en
turbulent vandring vestover fra stepperne, eller fra Lilleasien for den sags skyld.
Fastholder vi ideen om de gammel-danske landskaber som indoeuropæisk residue, betyder det at kimen til
den indoeuropæiske sprogtype er kommet til Sydskandinavien flere tusinde år før det overhovedet var
relevant at tale om indoeuropæiske særsprog og udbredelsen af dem. Skellet mellem vest-iup: og øst-iup:
har i så fald sin begrundelse i de geografiske skel inden for de gammeldanske landskaber. I stenalderens
dialekter *jysk:, [ø]*dansk: og *svensk:, funderet i klart adskilte regioner, gemmer sig svaret på F.
Kluge´s spørgsmål om det teutonske sprogs nære slægtskab med ættens øvrige tungemål.
Residueteorien:

Teorien bygger på den antagelse, at der i løbet af bondestenalderen og endnu tidligere optræder visse
dialektale forskelle i Sydskandinaviens tungemål. På det fonologiske plan har skellene ikke været store,
men nogle fonetiske tilløb kan have ligget i svøb igennem en længere forhistorisk periode, fx en lettere
afvigende behandling af labialer som [ku - gu] og palataler som [kj - gj], fonemer der senere gav os gabet
mellem satem- og kentumsprog. Det er dog ingen begrundelse, men et vist opdelt geografisk kort over de
senere sat / ket stammer, er ikke det ringeste udgangspunkt for en indsigt i de faktiske forskelligheder.
I det følgende skal vi se på en række umage forhold i ordforrådet, der enklest lader sig forklare som
oprindelige forskelle mellem *jysk: og *svensk: med *ø-dansk: i en formidlende midterstilling.
Selvom vi må antage at bronzealderens øgede samkvem tegner sig for en vis udglidning og tillempning
mellem ur-dialekterne i Norden, kan de fonologiske skel såvel som afvigelserne i ordforrådet mellem vestiup: græsk: og øst-iup: ses som en afspejling af ældre skel i de gammel-danske landskaber mellem *jysk:,
*[ø]dansk: og *svensk:
Grundsynspunktet er da det, at de tre ur-dialekter i de gammel-danske landskaber, repræsenteret af *jysk:
*dansk: og *svensk: er ansvarlige for og har fastholdt forhold, der senere kommer til udtryk i vest-iup,
græsk og øst-iup. I mange tilfælde vil vi se sider af den græske overlevering som et udtryk for dobbeltnaboskabet, dels til latin og keltisk på den ene side, dels til sanskrit, baltisk og slavisk på den anden. Helt i
overensstemmelse med denne opdeling kan det teutonske sprog ikke ses som et særsprog parallelt med
ættens øvrige særsprog. Det forstås bedst som en senere sammenvoksning af residuets dialekter og videre
vækst.
Man kan for så vidt godt forestille sig, at en fælles term i teu: og avs: som fx. *wrkjtwes dåd handling ◊
*wergj- virke uden andre tilsvar, simpelthen engang har været et lokalt begreb, der nu på grund af
migrationen overlever i og kun i gotisk, got.wur[h]stw n og oldpersisk, avs.varštvaPå et vist tidspunkt omkring  2800 bc begynder den differentiering, der langsomt opdeler området i en
kentum-region og en satem-region. Det virker måske omsonst at lede efter de enkelte særsprogs
oprindelse i forskellige dele af de gammeldanske landskaber, men som det følgende viser giver det god
mening at placere *proto-latin, *proto-keltisk og *proto-tokharisk i Jylland, *proto-hittitisk på Fyn ?
*proto-græsk på Sjælland med øer og de tilsvarende *proto-udgaver af armensk, baltisk, slavisk og arisk i
syd- og mellemsverige indbefattet Øland og Gotland. Den meget tydelige affinitet mellem græsk og
armensk, på trods af ket / sat, kunne skabe plads for armensk i det vestlige Skåne, hvor vi også fandt det
rimeligt at anbringe den messapiske folkestoks bopæle, men kun kendt som migranter efter at *svensk:
havde valgt kentum-siden i sat / ket vadestedet.
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Vi har her en naturlig geografisk regionsopdeling, der næsten logisk påtrykker disse oprindelige
indoeuropæiske dialekter visse urgamle forskelle. Følgende eksempel illustrerer, skønt oprindelsen måske
skal søges i nordisk bronzealder, hvad der kunne være foregået i indoeuropæisk tid. Det drejer sig om to
forskellige udvidelser til verbet *dhem- i skr.dham- ryge blæse og hjemlet i nor.dâm dunkel <*dhêmos,
oln.dâmr lugt smag og nor.dâma skydække <*dhêmâ. Den ene har givet:
*jysk.dhembô i oht.dimpfan dampe ryge ◊ *dham- blæse [b+]
plt.dempen dæmpe <*dhombéj-, plt.damp damp
den anden form finder vi som: [bh+]
*svensk.dhembhô i sve.dimban dampe støve med afledninger som
nor.damb støv <*dhombhes og oln.dumba støvsky <*dhmbhâ
*jysk kender ikke den *svenske form og omvendt.

*jysk.kêrenkos sild i oht.hâring, ags.hæring sild
◊ *kjêr ben grat
*svensk.seitlom sild, i sve.sîld, oln.sîld <*seitlâ
◊ *sêi- sæd
*jysk kender ikke den *svenske form og omvendt.

*jysk.gleit- glit- burre ◊ *glei- klæbe
*svensk.bhrson burre ◊ *bhrs- spids
ukendte termer for den andet dialekt

Som enlige svaler er der ikke megen flugt over sammenstillingen, men de flyver i flok og når ud i alle dele
af den indoeuropæiske overlevering. I det omfang forskningen har været opmærksom på disse
forekommende forskelle, har de været anset for tilfældige. Man var af rent kulturhistoriske grunde tvunget
til, at se teutonsk som en af de yderste grene på det indoeuropæiske udviklingstræ. Selv da forskningen i
midten af 1900-tallet så den kendsgerning i øjnene, at Norden, måske indbefattet et snævert kystområde
langs Østersøen, havde været hjemsted for kimen til og udformningen af det teutonske sprog,
aktualiserede det blot spørgsmålet om, hvornår en fjern gren af [ur]sproget var ankommet til ravlandet i
nord. Hvordan det skulle være foregået; om sproget var trængt over Øresund til Sverige, eller om det
hinsides sundet var blevet bragt over sø og land, har ikke været et hedt emne.
Omvendt, hvis indoeuropæisk sprog er hjemlet i Norden fra tider, der er relevante for tilblivelsen af de
indoeuropæiske særsprog, bliver disse regionale forskelle ikke blot begribelige, men også påkrævede. Af
samme grund tillige oplysende for forståelsen af spredningsforløbet. Som introen viser, peger såvel
floraen som faunaen på denne dobbelte attraktor i ordforrådet. Lad os først se på nogle eksempler, hvor
satem-gruppen er helt fraværende. Til trods for de spæde overleveringer, markerer tokharisk og hittitisk
sig pænt i puljen.
Et lille udpluk fra den *jyske: liste, hvor satem-gruppen er helt fraværende.
*jysk.kom med tilsammen
*jysk.wertos *wortos værts mod
*jysk.ad til
*jysk.blô - blomstre
*jysk.wât - digtning
*jysk.wâstos øde tom
*jysk.wadhom vadested

teu: lat: umb: oir: gal:
teu: lat: kym: tok:
teu: lat: kel:
teu: lat: kel: tok:
teu: lat: kel:
teu: lat: kel: hit:
teu: lat: tok:
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*jysk.wentos vind
*jysk.antio pande
*jysk.nêterâ hugorm
*jysk.teng- fugte
*jysk.deuk- trække
*jysk.soksom sten
*jysk.kjrnom horn
*jysk.lentos blød føjelig
*jysk.bhrûg- bruge nytte
*jysk.bhregj - brække bryde
*jysk.kagh- hegning indeslutning
*jysk.kanô synge

teu: lat: kel: tok: hit:
teu: lat: hit:
teu: lat: kel:
teu: lat: græ:
teu: lat: kym:, hit: græ: og alb: hænger kun lige på.
teu: lat:
.
teu: lat: kel:
teu: lat:
teu: lat: kel:
teu: lat: kel: + skr.bhraj- bryde frem (- *jysk:
teu: lat: oir: gal: kym:
teu: lat: kel: tok: græ:

Et udvalg fra den *svenske: liste, hvor kentum-gruppen bortset fra teutonsk er helt fraværende:
*svensk.gjhengh- gå
*svensk.sthâro- sthªro stor fast
*svensk.stûro stærk stor
*svensk.lêtos vår sommer
*svensk.osanis høsttid
*svensk.kuêmo- svælg
*svensk.tenklos kærnemælk
*svensk.ghouretâ sorg krænkelse
*svensk.êdjos spiselig
*svensk.aghalos ond skændig
*svensk.ghousos ry råb
*svensk.dhelbh- grave udhule
*svensk.keuk- hvælve krumme
*svensk.prot- tænke erkende
*svensk.prôt- klog forstand
*svensk.pêkj- *pôkj- smykke rense
*svensk.kjwoido *kjweito- hvid lys
*svensk.dherbh- arbejde
*svensk.bhosos bar
*svensk.ûd op ud
*svensk.pod- fad kar

teu: skr: lit:
teu: bal: osl: skr:
teu: skr:
teu: osl:
teu: osl: bal:
teu: skr: avs: arm:
teu: skr:
teu: skr:
teu: skr:
teu: skr:
teu: skr:
teu: osl: bal:
teu: lit: osl: skr:
teu: bal:
teu: bal:
teu: lit.
teu: lit: osl: skr:
teu: lit: arm:
teu: lit: osl: arm:
teu: skr:
teu: skr: lit:

En mindre, men til gengæld slående pulje, udgøres af synonymer, der skræver mellem *jysk og *svensk.
*svensk.sntios sand
*jysk.wêros sand
*svensk.antero- den anden
*jysk.alios den anden
*svensk.loiso- ler en [s+] ◊ *lei- klæbe
*jysk.loimas ler en [m+] ◊ *lei- klæbe
*svensk.ghordhos gærde gård
*jysk.ghortos have gårdrum
*svensk.gjei- blomstre
*jysk.bhlô- blomstre
*svensk.lewos lewis kornsegl

got: skr:
oht: lat: kel:
teu: bal: skr:
teu: græ: lat: kel: tok:
teu: bal:
teu: lat:
teu: skr: bal: sla: alb: fry:
teu: lat: græ: hit: tok:
teu: bal: arm:
teu: lat: kel: tok:
teu: skr:
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*jysk.sekesnâ kornsegl
*svensk.enobh- navle
*jysk.ombhªlo- (- *onebhªlo- navle
*jysk steig- stikke
*svensk.teig- stikke
*dansk.dekjswo højre
*svensk.dekjsino højre
*svensk.bheudh- være vågen opmærksom
*jysk.wegj- være vågen opmærksom

teu: lat:
teu: bal: skr:
teu: lat: kel: græ:
teu: græ: og lat:
teu: skr : avs:
teu: oir: græ: dog lat.dexter højre <*dekjs-teroskr: lit: osl:
skr: lit: osl: græ: teu: + kel:
teu: kel: lat: tok: + skr:

Der er her ikke redegjort for om den teutonske term hører til *jysk: *dansk: eller *svensk: men da hele
dette kapitel behandler netop disse sammenhænge, får vi rig lejlighed til at se hvor solidt oht: oln: ags: og
got: føjer sig ind i residueteoriens skema som børn af henholdsvis *jysk: *dansk: og *svensk:
Overraskende, men i lyset af residueteoriens skæring ingenlunde mærkeligt, har *jysk: og *svensk: gjort
forskellig brug af farveroden *perkj - spættet, som vi kender fra oht.farhwa farve <*pórkjwo-,
græ.perknos spættet, nor.fjersing flammet harpiksholdig fyrretræ <<*perkjiso-, skr.prśni- spættet broget
<*prkjni-. I *svensk: findes roden, når møntet på fisk, kun brugt om karpefisk, hvorimod dens optræden i
tysk og keltisk er bundet til laks og laksefisk
Lad os se på et par kritiske synsvinkler man kunne have på opdelingen i de gammeldanske [ur]-dialekter.
a.
Listerne udgør blot et selektivt udvalg af gloser og særsprog. Opfattet på denne måde bliver listerne en
konstruktion og ikke en påpegning af virkelige basale forhold. Hertil er kun at sige, at det bliver svært overhovedet
at finde brede overleveringer i det basale indoeuropæiske ordforråd, hvor teutonsk ikke melder sig med et verbum
eller en term. For det andet indfanger det nordiske residue sat / ket skellet og endelig må et alternativt residue
nødvendigvis tage højde for det notoriske gab mellem en vestlig og en østlig gren indenfor det teutonske sproggebet
og forklare det. Hertil kommer, at det mangfoldige samstem mellem teutonsk og tokharisk Ω 23 lægger sig helt
præcist tilrette indenfor denne dialektramme mellem *jysk / * dansk / * svensk. At listerne kun udgør en brøkdel af
brud-stoffet, svækker selvfølgelig også kritikpunktet.

Her falder det andet kritikpunkt ind.
b.
Det kunne være fristende, at tolke den nordiske diskrepans som udtryk for to forskellige indvandringsveje for
det teutonske særsprog. En over Jyllands rod og en anden over havet til Skåne, i så fald to, i henseende til ordforråd,
allerede opsplittede folkeflokke. I forløb måske også i tid svarende til Brøndsted´s og Glob´s opfattelse af
stridsøksefolkets nordiske entré, som erobrere, der fra hver sin kant langsomt omsluttede jættestuekulturen og satte
standard for den fremtidige udvikling. Måske bortset fra Sjælland, der for en tid forblev relativt upåvirket af
enkeltgravsfolkets dominans.

Hertil bemærkes: - det teutonske særsprog har været enten af ren kentum type fra dets første optræden i
Norden, eller af udifferentieret iup: type. En satem komponent i Sverige er på grund af irreversibiliteten
ikke en mulighed. Vi står altså overfor valget mellem:
1.
2.

Indvandringen over Østersøen til Skåne har også været af kentumtypen.
Såvel den jyske- som den skånske vej har været befærdet af sprogligt rene indoeuropæere. Hermed menes
en ankomst fra tiden før sat / ket splittet.

ad 1.

1. er udelukket, da ur-dialekterne *jysk og *svensk, jo netop trækker på en forskel mellem kentum og satem.

256

Kapitel 32
ad 2

Residue 1

Dette scenarie forudsætter, at allerede de uopsplittede indoeuropæere skulle have gennemløbet en
forhistorisk udskillelsesproces, der ikke var baseret på det senere skel mellem kentum- og satem sprog.

Det var netop den mulighed, der åbnede sig for sprogforskerne, da man i begyndelsen af det tyvende
århundrede opdagede to nye særsprog; tokharisk i Øst-turkestan og hittitisk i Anatolien. Dels er ideen om
en sådan forhistorisk sprængning blot metodisk, dels rummer den ingen nye knæsætninger i det
indoeuropæiske stof. De to nyopdagede særsprog med en tydelig affinitet til kentum-gruppen, følger blot
et begribeligt vandringsskema som børn af kentum-grupperingen. Ingen immigrations-teori kan gøre rede
for disse forhold. Der er kun en slutning, der kan drages: det nordiske residue er en skabelon for de
forskelle, der siden dukker op i henholdsvis øst og vest, mellem kentum- og satem sprog.
En mulig forklaring kunne være sprogtab, men det ændrer for det første ikke på tabenes fordeling; de store
puljer, som vi allerede har mødt i de to foregående kapitler, gør det for det andet helt usandsynligt som
tilfælde.
Skulle ad 2. tillægges mening, måtte man forvente en spredning i ordforrådet mellem *jysk og *svensk,
der netop ikke beroede på vadestedet sat / ket, men havde helt andre divergenser på menuen. Det kunne
være et helt andet geografisk register, kendskab til en pulje af mineraler, et helt andet vejr-repertoire etc.
Sådanne diskrepanser kender særsprogene ikke til; den største af slagsen vi har mødt var ariernes
ukendskab til agerbruget, men dette ydre modstykke er blevet pløjet ned. Det er efterhånden blevet en
hård prøvelse, at fjerne indoeuropæernes vugge fra de gamle danske landskaber. De to omgående kapitler
rummer i listerne talrige eksempler på, at teutonsk har fat i begge sider af sat / ket opdelingen, som her:
*doukéj- trække,

*monéj- forstå råde

lat.ducâre føre [=] oht.zogôn føre *â
lat.monêre erindre [=] oht.manên formane *ê

*doméj- tæmme

*gjouséj- prøve

lat.domâre tæmme [=] oht.zamôn tæmme *â
lat.gustâre smage [=] oht.kostôn prøve *â

Ovenstående fire kausative eller transitive verber viser både i form og betydning et meget gammelt
snævert sammenfald inden for det jyske område, altså *jysk. Satem-gruppen holder sig i det omfang de er
med, til blokoverskriftens former. Dels melder sanskrit pas i forhold til 1. linie i venstre box, idet *deuktrække er ukendt i satem-gruppen og hvad angår 2. linie har vi lit: )( ags: )( skr: *monéj- lære tænke forstå.
I højre box, der mangler tilsvar fra bal: )( sla: stiller sanskrit og angelsk sig på linie med de tilsvarende
transitive former i gotisk, *doméj- og *gjouséj-, manifest i skr.damáyati- betvinger [=] got.tamjan tæmme
[=] ags.*temjan <*dem- passe føje sammen og skr.jôsáyti- ønsker [=] got.kausjan prøve [=] ags.cêosan
vælge ◊ *gjeus- vælge.
Herunder et østvendt eksempel, *svensk.sleidh- glide. Ingen latinske mager og den oldirske term står helt
isoleret. græ.olisthos glat sted, hører nok hjemme her, men det ombrudte mønster tilsiger et lån.
Det falder naturligt at spørge, hvorfor ags.slîdan glide som en *jysk spiller her blander sig i satem-koret.
Det spørgsmåls opklaring nærmer vi os i næste kapitel, med en meget frugtbar udvidelse af residueteorien,
der bringer angelsk-[saksisk] ind som en leverandør af *sleidh- glide, som sat-stof gemt i en troyansk hest.
Denne troyanske hest kommer i det følgende til at optræde med to hoveder, dels *proto.ang: -) *jysk: og
*jysk: -) *proto.ari: Det første hoved fortæller om *svenske: det vil sige *proto.ang: lån ind i *jysk: det
andet om svenske: det vil sige *proto.ari: optag fra *jysk: under deres migration til og passage gennem det
*jyske:
*svensk.sleidh- glide

skr.srêdhati glide af <*sleidhags.slîdan glide <*sleidhags.slidor glat <*slidhus
lit.slidus glat <*slidhus

oln.sledi slæde <*slidhon [a-omlyd]
let.slidas skøjter
osl.slêdu spor <*sleidhoir.slâet glidebane <*sloidhno
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Den troyanske hest får da følgende hoved: *proto.ang.sleidh -) *jysk: -) oir.slâet
Havde disse særegne forhold overalt stået skarpt og bredt i overleveringen, ville styrken i denne
godtgørelse, alene være tilstrækkelig til at bilægge diskussionen om jordbunden for det indoeuropæiske
sprogs ældste spor. Som vi imidlertid skal se, er sporene både dybe, omfattende og tydelige nok.
Teorien om de gammel-danske landskaber som indoeuropæisk residue evner således på ganske enkel vis
at forklare en lang række etymologiske divergenser mellem vest- og øst-iup: Residuet kaster samtidig et
opklarende lys over den længe erkendte, mangesidede affinitet mellem de teutonske dialekter og øvrige
indoeuropæiske særsprog. Ikke mindst den geografiske fordeling af kentum- og satemsprog bliver et
indlysende træk ved en vandringsteori, der via Jyllands rod og ellers tværs over Østersøen forbinder urdialekterne med de indoeuropæiske *proto-sprog langs Emsen, Weser, Elben, Oder og Weichsel. I det
afsluttende kapitel 32 vil vi se, at disse floder alle har såvel nordisk som indoeuropæisk byrd og dåb.
Det er tidligere blevet antydet at lydændringer hinsides den indoeuropæiske horisont var usporlige, det var
jo netop særsprogenes umage behandling af fonemerne, der gjorde det muligt at rekonstruere de ældre
lydkomplekser. Om fx [*gu] indenfor alle særsprog var blevet forskudt mod [g], ville vi ikke have nogen
grund til at antage, at [*gu] engang havde været et iup: fonem. Langs denne tankebane kunne tidsforløbet
indenfor kridtcirklen have rummet lydtab, der nu er usporlige. Det er ikke helt rigtigt; der er visse
ændringer, der afslører sig ved deres grammatiske brøst. Fx har alle særsprog forvandlet fonemet: -*/dt til
-*/dst. Det er en af de ældste ændringer vi kan komme på sporet af, ældst fordi alle særsprog har
gennemlidt den. Vi finder fx et participium *widtos opdaget kendt til *weid- opdage se >*widstos.
Dette trin ville afsløre sig logisk og grammatisk, selvom alle særsprog var stoppet op her.
Imidlertid viser analysen af særsprogenes fonologi at: *widtos > **widstos ændrer sig som følger.
kel: lat: teu: har omdannet: [**/-dst > -ss] se dan.viss, got.wiss, osa.wiss sikker, oir.-fess kendt + lat.
græ: har omdannet: [**- /dst > -st] se græ.a[w]istos ukendt uset
bal: osl: har omdannet: [**- /dst > st] lit.sóstas stol, pru.sosta- bænk <*sodstos <*sodtos ◊ *sed- sidde
skr: har omdannet: [**- /dst > -tt] se skr.vitta- bekendt <*widstos]
Igen kan vi iagttage at selv meget gamle differentieringer, der ikke direkte har noget med sat / ket splittet at skaffe,
retter ind efter residueteoriens mønster. Set i lyset af en turbulent asiatisk migration er der ingen grund til den
overensstemmelse. I kapitel 3 så vi at teutonsk ikke tager del i andre særsprogs fonologiske omformninger, hvorfor
de divergerende ændringer [*/dst > -ss -st -tt] må være afspundet ikke meget senere end migrationsfasen.

Afvigelsen i behandlingen af den s-løse rod, *[s]teg- dække, hvor *teg- i vest [kel: lat: teu:] står
overfor *steg- i øst med [lit.stogas tag, pru.stogis tag, osl.stegnati dækker], afdækker det samme gab.
*teg- dække i teu.∂akjan tække
græ.tegos tag hus
lat.tegêre dække / teu.∂akjan dække
lat.toga klædning <*togâ
oir.tech tag hus
teu.*∂akaz tag <*togos
teu.*∂akjan tække <*togéjnor.∂aka svineskind <*togâ

*steg- dække i skr.stagáyati
græ.stegos tag,
lit.stogas tag
pru.stogis tag
osl.stegnati dækker
græ.stegô dækker
skr.stagáyati dækker <*stogéjoln.staka dyrehud

I oldnordisk har vi imidlertid også et oln.staka ugarvet skind modstillet nor.∂aka svinehud <*togâ [=]
lat.togâ. I lyset af *jysk: *teg- *tog-, overfor *svensk: *steg- *stog- og begge former i græsk og

258

Kapitel 32

Residue 1

oldnordisk, er det højst tænkeligt at *togos n. tag er slået igennem i Sverige og har bredt sig på *stogos
bekostning. [se endvidere lat.togâ klædning, lat.têgula tegl, lat.tegêre dække].
Da hverken latin eller keltisk alment har mistet [st-] som anlyd, er gabet nok mere end et tilfælde. Med
dobbeltformerne i græsk og i oln.staka dyreskind og oln.stakkr vams <*stagnos, men uden tilsvar i
oldhøjtysk, kastes et smukt lys over residueteoriens nordiske dialekter.
Et meget lignende forhold møder os ved roden, *steigj- stikke, her blot med omvendt tab af [s]. *svensk:
har *teig- stikke i skr: og avs: modstillet *steig- i lat: og græ: Teutonsk har begge former, foruden
teu.∂ihstila tidsel, en diminutiv til teu.*∂ihsta- <*[s]tigsto i dan.tidse havtorn finder vi sve.stikkel spidsværktøj overfor sve.[s]tikkel istap <*[s]tigelo-. I sanskrit har vi skr.[s]têjas æg overfor oln.steigja stege
<*stoigj- sætte på spid, egentlig ◊ *stoigos spid og skr.[s]tigma skarp overfor græ.stigma punkt.
Meget stærkere end udspaltningen af de s-løse former, står *svensk: / * jysk: i synonymer, som begrebet
den anden i *svensk.antero- / *jysk. )( *dansk.alios. Vi har fx kym: allo-broges anden mark land ◊
*morgâ grænseland og kym: com-broges samme mark land. Hertil nor: alja-markir fremmed mark land.
*jysk. )( *dansk.aljos den anden
lat.alias den anden
græ.allos den anden -) arm.ail anden
oln.elja elskerinde, den anden
tok.alyak ellers
fnsk.aljo hore (- urn:
got.aljis den anden
dan.ellers <*alja-lîkos af andet udseende

*svensk.anteros den anden
skr.antara- den anden
lit.antras den anden
pru.antras den anden
got.an∂ar den anden
ags.ôther <*anteros den anden
oht.andar den anden Sen ombytning
oln.annarr de andre

I overensstemmelse med bogens residuebillede gør F Kluge opmærksom på, at oht.andar den anden i
løbet af middelalderen har afløst oht.**aljas den anden, der nu kun er fastholdt i svage spor: oht.elios
elskerinde den anden.
Her kommer angelsk-[saksisk] ind fra en anden kant og smitter *jysk: med *proto.ang.antero, som
hverken græ: kel: eller lat: kender til. Armensk, arm.ail den anden er lånt fra *dansk.alios, alias
*proto.græsk. I kapitel 31 beriger vi residueteorien med en vinkel, der blandt andet gør en række
fællestermer for græsk og armensk forståelige som lån fra græsk.
Et af de klareste udtryk for vadestedet gennem Øresund springer fra gabet mellem: *ghortos / *ghordhos
Antagelig hører osa.gard- og oht.gart- til *ghórdhos, men vi kan ikke udelukke et teu.*gar∂ós have, der i
såfald ville give os en fuld *jysk.ghortos form, uden udglidning mod *svensk.ghordhos. Under alle
omstændigheder afslører skemaerne et dybtgående skel, inden sprogætten faldt ud som ket- og sat-typer.
*jysk: )( *dansk.ghortos
græ.khórtos have indhegning fold
lat.hortus have
osk.hurz have
gal.gorto- hæk
oir.gort ager
kym.garth have indelukke gård
hit.gurtas borg <*ghortos
tok.kercye palads <*ghortijo ◊
oht.gart <teu.*gar∂ós have ?

*svensk.ghordhos
got.gards fold indelukke <*ghordhos
osl.gradü- borg stad have
lit.gardas hegning kvægfold
alb.garth hegning <*ghordhos
fry.-gordum stad
skr.grha- hus bolig <*ghrdhos
dan.gård <*ghordhos ◊
ags.geard gård indelukke <*ghordhos
got.gerdan omslutte <*gherdholn.ger∂ f. fold ring <*gherdhâ
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De nordiske former urtegård og fiskegård fortæller os, at en ældre betydning har været pæleomslutning og endnu
ældre en ring som i nor.rjómegard m. flødering i et mælkefad, nor.gard-orm ringorm. Længst tilbage ligger tyd
hentet fra naturens egne ringe: nor.gaara ringe i vand årringe <*ghêrâ.

*svensk.dekjsno- højre skr: lit: osl: overfor *jysk. )( *dansk.dekjswo- højre græ: teu: kel:
*svensk: skr.lavi- segl <*lewis ≈ oln.ljâr <*lewos segl og oln.lê segl <*lewan kan følges op med *jysk i
osa.segisna <*sokésnâ segl ≈ lat.sacéna <*sokesnâ pontifex hakke ◊ *sek-, *sok- skære.
*svensk.lewos, lewis segl ◊ *leu- *lou skære

*jysk.sekesnâ segl ◊ *sek- skære

*leu- skære i nor.lûa afbarke
oln.ljâr le <*lewos
skr.lavi- segl <*lewis

sve.ljôder træsår <*leu-trom
osa.*sokésnâ segl ◊ *sek- skære
lat.*socesnâ segl  hakke ◊ *sek- skære

oln.ljâ nymejet græs <*lewâ
skr.lava- kornskæring <*lewos

oln.lâfi lôfi logulv <*lêwon
græ.alô[w]ê lo-gulv <*lôwâ ◊

skr.lavitra- segl <*lewi-trom

Termen skr.lavi-tra- viser måske hen til det skæftede flintsegl, hvor suff. *trom kunne spille på det
sekundære ord for træ, vi kender som sufiks -∂ra <*-tro i en række teutonske trænavne: oht.flie-der hyld,
oln.apal-dr æbletræ, oht.wachol-der enebærbusk [vikletræ]. Siden er sufikset -tro i skr.tra- træ, blevet
almindeliggjort og brugt i vidt omfang ved orddannelsen. Fx sve.ljó∂er sår i træstamme <*leu-trom ◊
*leu- skære.
Om nav og navle:

Først bemærker vi, at *jysk )( *dansk ikke har forbundet navlen med hjulnavet, modsat forholdet i
*svensk: Græsk, keltisk og latin har ikke nogen fælles term for navet. Desuden har *svensk: ikke gjort
brug af [l+] ved termen for navle, som tilfælder er i *jysk:
+

*jysk. )( dansk.onobh- navle >*ombh- med [l ]

* jysk: )( * dansk.ombh- navle
græ.omphalos navle < *ombhalos
lat.umbilicus navle <*ombhelos
oir.imbliu navle [svindtrin *m > oir.im]
itl: fknv. umbri <*ombhrôs
teu: fknv: ambroner <*jysk.ombhrôs
oht.amban vom < *ombhno livmoder foster
[r / n] bøjning *ombhro / ombhno ?

* svensk.enobh- navle + nav >*nobh-

* svensk.enobh- navle nav
pru.nabis navle nav <*nobhis
skr.nâbhi- navle nav <*nôbhis
let.naba navle
teu.*nabo navle  nav
oln.nöf nav <*nobhâ
teu.*nabala- navle
oln.nafli navle <*nobhaloskr.nabhya- navle slægtskab <*nobhjos

Kigger man skemaerne nøje igennem bliver det klart at *jysk: i en senere fase, teutonsk fase, har taget
navet til sig og nydannet en [l+] term **nobhelon navle, som en amalgamering af *jysk: og *svensk:
Denne form er så i en yngre tid slået igennem i hele det teutonske område. Som både den *jyske og den
*svenske form afslører, er navle det bærende i etymologien og forbindelsen til stammenavnet
*jysk.ombhrôs ganske ligetil, ligesom ags.umbor n. barn <*mbhus og det teu: kongenavn, ambri
<*ombhri- naturligt falder på plads her.
Som vi så i kapitel 24 kan bogstaveligt talt alle rødder for begreber som sjæl, ånd føres tilbage til
åndedrættet og videre mod en rod for vind og luftning. Det gælder også *an- ånde. Ser vi på nederste
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række i højre skema opdager vi først, at *anemo- savnes i *svensk: men *dansk: der har roden, har ikke
deltaget i den *jyske udvidelse vind luft  ånde liv sjæl. Her har vi græ.anemos vind luftning som en
baggrund for lånet af vores forårsbebuder, anemonen. *svensk.angjh- optræder i sve.ânga- blæse dampe
<*angjh- men med mental udvidelse i arm.anjn sjæl <*angjh-. *ans- kender vi fra skr: osl: og fra oln.âss,
ags.ôs vindguder <*ansu- aser. Ingen græ: lat: kel: modsvar.
*an- ånde blæse,

*dansk.anemos vind / *jysk.anemos sjæl liv

an- blæse

A B S G L K T BETYD

an- blæse

A B S G L K T BETYD

an-

x

x ånde lufte

ans

x

antâ

x

x ånde

anemos

x luft sjæl

anemâ

x

j

ang h+ j

*an- med [ g h-] luft sjæl er kun kendt

x

x ånde guder
x

vindpust
x x x ånde sjæl

fra svensk og armensk, derfor *svensk:

Se skr.asu livsånde verden, avs.asu-ra guddom <*nsu vindguder ? ◊ *ans- ånde. Oldslavisk træder os i
møde med osl.achati dufter <*ans- men uden forbindelse til asernes verden. I oldhøjtysk kendes oht.anskun fra personnavne og asernes-ballader er kun kendt gennem nordisk stof. Igen *proto.ang.ansvindguder -) *jysk: -) osa: oht: Ingen kel: lat: eller græ: medløb. Aserne tilhører *svensk: mytologi.
Måske kan vi også her rubricere en *jysk og en *svensk term for guld, kendt fra danske fund 2400 bc Ω 28.
I så fald har sen *svensk.gjheltom guld bredt sig på bekostning af *jysk.ausom guld, der aldrig nåede at slå an som
lån fra itl: )( kel: til sen *jysk. Hertil kan vi knytte tok.wës guld antagelig fra <*ausom?
*jysk.ausom guld
*svensk.gjheltom guld
*svensk.angjhus snæver
oln.angr skade bedrøvelse <*angjhos [=]
skr.amhas angst trængsel nød <*angjhos
◊ *angjhus snæver i oln.öngr, got.aggwus
snæver [=] skr.amhu- snæver <* angjhus
[skr: *gjh > **žh > skr.h] Ω 2

lat: umb: kel: tok:
teu: let: osl: skr:
*jysk.angusto snæver
lat.angustiae snævring <*angjhusto
Hertil oht.angust angst <*angjhustoSom et spring fra det somatiske til det
psykiske har vi overleveret begrebet snævring
i et tysk flodnavn - Angustâ -

*jysk: inklusiv oht: kender ikke *angjhus snæver og omvendt rummer *svensk: ikke *angjhusto- snæver
Det bredt overleverede *prtus vadested, der kun kan ses som et svindtrin til *pertus overfartssted, fortæller at
*pertus er et *jysk: ord, idet kun lat: kel: ill: teu: rummer termen. I den henseende ligner billedet i et og alt
tegningen for *morgjâ grænse grænseskov. Hvor vi i nævnte tilfælde kunne tilføje avs.marz grænseskov, som et
udtryk for et lån *jysk -) *proto.ari:, står vi her med en klar parallel med *prtus vadested, idet alene de samme
særsprog lat: kel: ill: teu: har kendt begrebet. Vi nødes derfor til enkelt at opfatte avs.paratus gennemgang vadested
som et tilsvarende lån *jysk.prtus vadested -) avs.paratus vadested. Senere gør oldperserne brug af naturnavnet
under omformnigen af det sumeriske navn på den vestligste af floderne i Mesopotamien, nemlig avs: Su-parates
Euphrat, floden med de gode vadesteder.
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Vi har indfanget svaret på F Kluge´s spørgsmål, men i bogens kontekst ud fra helt andre præmisser. Som
en naturlig konsekvens af de tre dialekter optræder følgende helheder med de to overgangsformer.
*jysk. --- *jysk. )( dansk. --- *dansk. --- *dansk. )( *svensk. --- *svensk

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de udskilte dialekter indenfor *jysk: *dansk: og *svensk: også
inden migrationen eller inden sat / ket, havde deres hævdvundne liv med hensyn til ordforråd og latente
fonologiske træk. Der er med samme indsigt ingen grund til at forvente, at *jysk.bhrenk- bringe,
*jysk.bhrug- bruge nyde, *jysk.bhregj- bryde brække, *jysk.sap- smage have indsigt skulle have fuld
tilslutning indenfor for hele det jyske område.
Verbet *bhrenk- bringe er teu: )( kel: ligesom de aflydende navne for bro spang, teu.*bhrôwâ og
kel.*bhrêwâ, hvorimod de øvrige rødder, om vi ser bort fra eventuelle tab, pejler en teu: )( lat:
dialektkreds.
Når teutonsk er tilstede i listningen, er det blot en følge af residuet; teutonsk er ikke en primær spiller, teutonsk er et
sprogfelt der naturligt har høstet fra de kim, der allerede var blevet sået. Teutonsk er enkelt sagt de levedygtige levn
af *jysk: *dansk: og *svensk efter migrationen. Et kritisk blik på *jysk.dûnom der kun optræder i kel.dûnom
fæstning og teu.*tûna tun <*dûnom, åbner derfor for den mulighed, at teu*dûna- har samme dialektudspring som
kel.dûnom. Fra denne vinkel behøver vi slet ikke at tale om lån. Der har ikke nødvendigvis været to *jyske:
dialekter med brug og kendskab til *jysk.dûnom. I Sverige hvor skovene og vældige afstande satte grænser for det
sproglige samkvem, har dette i endnu højere grad været gyldigt for dialektkredsene. Det er ikke den ringeste
forklaring på de anomalier, der kom til udtryk i forrige kapitel, hvor vi fik indblik i, at teu: )( ari: i vidt omfang var
uden bal: )( sla: tilsvar og omvendt at teu: )( bal: )( sla: ofte manglede tilsvar i sanskrit. Det er selvfølgeligt vigtigt at
være opmærksom på, at alle særsprog i et vist omfang har været underkastet tidens tand og af samme grund på
forskellig vis og på varierende områder har mistet eller bevaret gammelt fælles stof. Der er trods alt et skillende
tidsmål på mere end 5000 år, når vi jævnfører teutonsk stof med ækvivalenter i andre særsprog.
Nedenstående alfabetiske lister er ordnet efter om det etymologiske indhold holder sig til en af de fem ovenstillede
grupperinger. Nederst i fx den *jyske: liste er stillet anomalier, som vi senere i næste kapitel vil betragte som udtryk
for lån betingede af vandringer. En *proto.ang: troyansk hest er på banen, inden den fonologiske kridtcirkel blev
brudt. Lad os tage et par eksempler:
*jysk.wen- stræbe elske teu: lat: kel: tok: + skr: næsten hele den *jyske fløj er repræsenteret, men ingen græ: bal:
eller sla: termer optræder. Antagelig skal tilstedeværelsen af skr.van- tilskrives et lån *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.bhrem- brumme i lat: kel: og teu:, sanskrit har kun skr.bhramara- bi. Bien har ellers et godt indoeuropæisk
aftryk med *bhî- ryste surre, så den enkeltstående sankrit-term falder bedst på plads som lån: *jysk -) *proto.ari:
Det samme gør sig gældende for skr.bhraj- bryde brække <*bhregj-, der ellers kun markerer sig i *jysk.bhregj- og
herfra som et lån *jysk: -) *proto.ari:
Omvendt med fx *svensk.kuâs- hoste skr: lit: osl: + ags: [ingen osa: oht: græ: lat: oir: tilsvar]. Derfor
*proto.ang.kuâs -) *jysk: -) kym.*kuas > kym.pas hoste [kym: ku > p, a < â].
Denne rubricering kan næppe opfattes som en letkøbt vare; eksemplerne er talrige som fisk i stimer og låneringen
indenfor den indoeuropæiske horisont udvider naturligt billedet af residueteorien. Det er værd at holde sig for øje, at
vi endnu befinder os indenfor den iup: kridtcirkel, hvilket indebærer at fonemer som [kj gu] er fuldtonende, såvel i
*svensk og *dansk som i *jysk. I næste kapitel kikker vi nærmere på den migration indenfor de gammel-danske
landskaber, der gør det indlysende at tale om *proto.ang: som skaffer til *jysk: og om *proto.ari: som modtager fra
*jysk. Angel[saksisk], ang: er en teutonsk dialekt på linie med oldnordisk og gotisk og skal ikke forveksles med
*proto.ang: Ser vi for et øjeblik bort fra den pulje, der skyldes det efterhånden lange samliv mellem ang: og *jysk:
og tilsvarende bort fra udviklingen af arisk efter passagen gennem den *jyske: sluse, kan man sige at Angelsk: er
den del af *proto.ang: der er blevet hængende i *jysk: præ.ari: er den del af *proto.ang: der passerer gennem den
*jyske sluse.

262

Kapitel 32

Residue 1

Hvilke veje og hvilke stammer der udgør dynamikken i denne låne-sluse; det spørgsmål kommer der mere klarhed
over i kapitel 33.
Det er ingenlunde afgørende for forståelsen af øst / vest- skærpningen og de optrædende anomalier, at dykke ned i
de enkelte linier for *jysk: *dansk: og *svensk. Listningen skal først og fremmest vise hvilken sund bredde, der er
på de ordklynger, der binder sig til det hele område indenfor de gammel-danske landskaber, mængden ufortalt.
Tager vi et kig på listen herunder fx: *kadh- skærme, må vi betragte det isolerede lat.cassis hjelm <*kadhtis [/*dt >
/*dst > ss] som udtryk for at latinerne også har kendt roden, eller måske har modtaget termen som lån inden
kridtcirklen blev brudt. Et lignende forhold gør sig gældende for keltisk i det andet eksempel.
Eks: 1
Eks:2

*jysk.kâdh- skærme i osa.hôdjan skærme dække <*kâdh- dække oht.huota opsyn omsorg, ags.hôd- hætte
<*kodhos, oln.höttr hat <*kadhnus, lat.cassis hjelm <*kadhtis
*jysk.dhreub- dryppe i dan.drypa <*dhreub- dryppe, med kausativ i dan.drøpa <*dhroubéj- få til at
dryppe, dan.dråbe <*dhrubon. Knyttet hertil har vi oir.drucht dråbe <*drubtos. Det forhold, at teutonsk
er alene om verbet *dhreub- uden tilsvar blandt andre *jyske dialekter, er et udtryk for tab og bevaring i
netværket af *jyske tungemål.

*jysk.al- ernære, som fuldt verbum i teu: lat: kel: og kun sporadiske tilsvar i græ: og skr: med græ.an-altos
umættelig- skr.an-alta- ild egentlig den umættelige, peger på *jysk: -) *proto.ari: og *proto.græ: Tab er
naturligvis en mulig forklaring, men det bal: )( sla: fravær styrker ikke denne tolkning.
*jysk.bheid- spalte got: oht: ags: oln: teu: lat: + skr: *jysk: -) *proto.ari: Ingen bal: sla: græ: tilsvar
*jysk.bhrem- brumme lat. teu: kym: + skr: *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.bhreg- brække lat: teu: kel: + skr: *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.bhrûg- bruge nyde lat: osa: ags: *jysk -) *proto.ari:
*jysk.dhreub- dryppe i dan.drypa <*dhreub dryppe, med kausativ i dan.drøpa <*dhroubéj-, dan.dråbe <*dhrubon.
Knyttet hertil har vi oir.drucht dråbe <*drubtos. Det forhold, at teutonsk er alene om verbet *dhreub- uden
tilsvar blandt andre *jyske dialekter, er et udtryk for tab og bevaring i netværket af *jyske tungemål.
*jysk.ghebhelo- ghobhelo- hoved gavl græ: mak: teu: tok: *jysk )( *dansk
*jysk.gjholdus galt, i oln.göltr, skr.huda- vædder, egentlig den kastrerede til oln.gilda kastrere <*gjhelt*jysk.kâdh- skærme i osa.hôdjan skærme dække <*kâdh- dække oht.huota opsyn omsorg, ags.hôd- hætte <*kodhos,
oln.höttr hat <*kadhnus, lat.cassis hjelm <*kadhtis
*jysk.kan- synge græ: lat: kel: teu: tok: Ingen satem medløb
*jysk.kjel- skjule dække + græ: + skr: *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.kjenk- kjonk- hænge vakle, lat: hit: teu: skr: *jysk: -) *proto.ari: Ingen græ: bal: sla: tilsvar
*jysk.kuerus, teu.hverus potte kedel oir.coire potte, kym.pair kedel + skr.śaru- potte <*kueru- *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.montos højdedrag i lat.mons bjerg <*montos- kendes ogsa fra avs.mati <*mntis bjergfremspring.
◊ *men- rage op frem i oln.mön manke, skr.manya nakke, og oln.møna tagryg <*môniâ. *jysk -) avs:

*jysk.maghwî / maghus mø / yngling *proto.ang: -) *jysk: gammelt hunkøns-suffiks î]
*jysk.morgjâ rand grænse lat: kel: teu: + avs: *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.nodstelo bånd i osa.nestila båndsløjfe ◊ *ned- nod- flette knytte. Hertil avs.naska- tekstsanling, kel.*nascbånd <*nodsko-. Da roden *ned- kun optræder i skr.nada- rør siv som en fletteplante på linie med
*nodon nælde i *dansk: og *jysk: kan vi antage: *jysk.nodsko- i kel.*nasc bånd -) avs.naska- tekstsamling.
Altså *jysk: -) *proto.ari: [tydet indbinding ligesom i skr.sutra- bog ◊ *sjû- sy].
*jysk.nodstelo bånd i osa.nestila båndsløjfe ◊ *ned- nod- flette knytte. Hertil avs.naska- tekstsanling, kel.*nascbånd <*nodsko-. Da roden *ned- kun optræder i skr.nada- rør siv som en fletteplante på linie med
*nodon nælde i *dansk: og *jysk: kan vi antage: *jysk.nodsko- i kel.*nasc bånd -) avs.naska- tekstsamling.
Altså *jysk: -) *proto.ari: [tydet indbinding ligesom i skr.sutra- bog ◊ *sjû- sy].
*jysk.oiwâ gang lov i oht.êwa lov, ags.æw lov skik, skr.êvâ sæd skik <*oiwâ, *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.oketâ harve, oht.egida harve, ags.egede harve, o.kym.oket harve, lat.occa harve < otikâ, metatese af *oketâ
*jysk.patruwios farbroder i skr.pitruva-, lat.patruus, ags.fädera farboder. *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.souos fugt, saft i oht.sou, ags.séaw m. saft fugtighed + ill: [=] skr.sava- soma-most. *jysk: -) proto.ari:
*jysk.spigis- spæk skr.spigi- balle, oln.spik spæk + osa: ags: *jysk: -) *proto.ari:
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*jysk.wegj- være vågen djærv lat: tok: teu: ingen græ: bal: sla: tilsvar. skr.vajra- tordenkile (- *jysk.wogjros
*jysk.wen- elske stræbe teu: tok: lat: kel: + skr: *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.wensk- wnsk- ønske skr: teu: ◊ *wen- + skr: *jysk: -) *proto.ari:
*jysk.wendhulos kurv, ags.wendel kurv, skr.vandhura vognkurv ◊ dan.vånd vidje <*wondhus
*jysk: -) *proto.ari: *wendh- sno dreje græ: teu: tok: umb: bal )( sla melder renonce
*jysk.wrôd- rode i ags.wrôtan oprode, o.dan.wrâta rode <*wrêd-, se lat.rôstrum tryne <*wrôdtrom, oht.rüzzel
tryne <*wrôdelos,
*jysk. )( *dansk.med- måle i græ: lat: kel: teu: ukendt i bal: sla: arm: alb: Sanskrit, skr.masti- målen vejen
<*modtis, skulle være skr.matti-. *jysk: -) *proto.ari.
*jysk. )( *dansk.solwos hel uskadt, græ: lat: kel: teu: skr: intet bal )( sla: medlåb, derfor *jysk.solwos -) *proto.ari:
*dansk.âporo / apnes [r / n-bøjning], græ: -) arm.abn kyst Ω 20. Intet ekko fra kel: og lat:
*dansk.ghalgh- sorgfuld græ: ags: *proto.ang: -) *jysk:
*dansk.leit- gå forløbe, avs: teu: got: tok: + græ: *proto.ang: -) *dansk: og *jysk: Ingen kel: lat: tilsvar
*dansk. )( *svensk.gangj- hån spot græ: skr: ags: *proto.ang: -) *jysk:
*dansk. )( *svensk.gjeus- prøve. skr: got: teu: græ: lat: oir: *svensk: -) *jysk:
*dansk. )( *svensk.mâgjh- mªgjh- evne formå, græ: osl: bal: teu: skr: avs: ukendt i keltisk og latin
*proto.ang: -) *jysk:
dansk. )( svensk.sausós tør

ang.seár tør <*sauros ses som et lån til *jysk:

græ.[s]auos tør <*sausos
ags.séar tør <*sausós [ vernersk veksel]
nor.søyr tør <*sausós [vernersk veksel]

skr.sôsa- tørhed <*sausos
lit.sausas tør <*sausos
osl.sûchu tør <*sausos [o.sla: eu ou au > û]

Ingen *jyske: tilsvar, ej heller oht: osa:

Et tydeligt *proto.ang.sausós -) *jysk:

*dansk. )( *svensk.stabho stav teu: græ: bal: skr: + oir: *proto.ang: -) *jysk: -) oir:
*dansk. )( *svensk.wergjom værk, græ: teu: arm: avs: + kym: *proto.ang: -) *jysk: -) kym:
*svensk.gjhalga- gren i lit.žalga stang, arm.jalk gren, teu.*galga- galje
*svensk.bhoidelos mejsel i ags.bætel mejsel <*bhoidelos, skr.bhêdura tordenkile *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.doikjos udvist skovstykke, oln.teigr <*doikjos agerstvkke, skr.déśâ- egn land, *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.dedru hududslet i skr.dadru hududslet, ags.teter udslet sår, skr.dadruka- udslet oht.zitaroh
<*dedruko- udslet sår + lit.dedervinê udslet. Antagelig *svensk.dedru psoreasis -) *jysk:
*svensk.dhreugh- bedrage, forføre i oht.triogan bedrage, avs.draoga bedrag, oln.draugr gespenst <*dhroughos
avs.drug f. bedrag løgn, oht.trog n. blændværk, skr.drôgha- fordærv skade
*proto.ang.dhreugh -) *jysk: -) oir.aurd-drach genganger
*svensk.êlâ pren syl i got.êlâ, ags.âl- oht.âla <*êlâ syl pren, skr.ârâ syl pren, *proto.ang: -) *jysk:
Kun tavshed i baltisk og slavisk, lit.yla syl menes lånt fra got.êlâ syl. Ingen refleks i græ: kel: eller lat
*svensk.euk- vænne sig til skr: lit: osl: arm: got: Derfor *proto.ang: -) græ.eukêlos bekvem behagelig
*svensk.gjhengh- gå kun skr: lit: teu: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.geuro- krum græ: arm: lit: osl: teu: her *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.gouro- gouno kropshår [r / n-bøjning] avs: lit: teu: med avs.gouna- lok, lit.gaurai kropshår, nor.kaur
pubes <*gouros, *proto.ang: -) *jysk: -) oir.guaire hår
*svensk.gueng- svinde hen I ags.cwincan svinde hen, skr: jangala ubeboet område. Her *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.gjhel- skære i skr.hala- plov ◊ *gjel- spalte, got.gil∂a segl <*gjeltos, ags.gielm håndfuld bundt neg,
*proto.ang. -) *jysk:
*svensk.gjibh- lys, i lit.žiburys lys, ags.cæfan <*gjoibhêj- smykke, kausativ til *geibh- lyse, *proto.ang: -) *jysk:
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*svensk.gnet- ælte ags: oln: oht: rus : pru: ingen lat: kel: tilsvar, *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.jeugj- ophidse kæmpe arm: avs: got: tok: teu *svensk: -) *jysk:
*svensk.kjwês- hvæse, skr.śvásiti pruster ånder <*kjwês- hvæse fnyse, oln.hvæse blæse fnyse, ags.hwæsan fnyse,
lat.querî <**kjwesî klage *proto.ang: -) *jysk: -) lat: Ingen græ: kel: oht: ekko
*svensk.kuâs- hoste skr: lit: osl: ags: [ingen osa: oht: og lat: tilsvar], *proto.ang: -) *jysk: -) kym.pâs hoste
*svensk.kjeigh- hige stræbe skr: ags: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.kjereinos rensdyr i oln.hreinn og ags,hrân ren. Her et lån: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.kapelom- hoved, skr.kapakam ags. hafola- hoved. Ingen lignende teutonske, latinske, keltiske eller baltoslaviske former
*svensk.kaput- hoved i skr: ags: oln: lat: Da såvel græsk som de keltiske dialekter undværer termen og da kun
ags: og oln: kender teu.hafu∂ hoved i samklang med ovenstående *kapelom, falder det naturligt at
finde en anden forklaring på got.haupi∂ og oht.houbid. Nok har den skæve form, got.haubi∂ smittet med
termerne oln.haufud og ags.héafo∂ hoved, men de særlige forhold nævnt i Ω 24, afslører et lån: *proto.ang:
-) *jysk: Kun lat.kaput stikker hovedet frem for at gøre opmærksom på lånet.
*svensk.kjîvos teu: skr: let: derfor *proto.ang: -) *jysk: se lat.cîvis borger, som isoleret term og uden kel: tilsvar
*svensk.kjelb- kjelp- hjælpe teu.*helpan og o.lit.šelb- hjælpe, *proto.ang. -) *jysk:
*svensk.kjerdho- hjord ◊ *kjer- horn, skr: teu: græ: *proto.ang: -) *jysk: kym.crodd flok. Ingen latinske tilsvar.
*svensk.kjerus kastespyd, skr.śaru- <*kjerus harpun, oln.hjörr sværd <*kjerus, + ags: + osa: + tok:
*proto.ang -) *jysk: Ingen *jyske tilvar*svensk.koilos hel sund uskadt teu: rus: pru: + kym.coel varsel. *proto.ang: -) *jysk: -) kel:
*svensk.kjormo- sorg vrede skam osl: avs: teu: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.les- samle lit: ags: oht: oln: hit: + kel.*lestrom potte krukke, *proto.ang: -) *jysk: ingen græ: og lat: ekko
*svensk.lûg- bryde brække op lit: skr: arm: teu: *proto.ang: -) *jysk: Ingen kel: lat: tilsvar
*svensk.leug- lyve got: oln: lit: osl: ags: + osa: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.meit- forandre veksle skr: avs: osl: let: ags: got: oht: + lat: her *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.mltsnâ sand støv i ags.mol[t]sn støv <*mltsnâ, skr.mrtsnâ støv. *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.pasto- fast teu: skr: arm: tok: *proto.ang: -) *jysk: Ingen græ: lat: kel: ekko
*svensk.pltiwî jord -) *jysk: -) ags.folde jord og videre til det galliske navn på Bretagne, modstillet
*jysk. )( *dansk.ertâ jord med en gammel [r / n-bøjning]. Intet kel: lat: ekko Ω 17.
*svensk.polâ slette *svensk.peltos land mark *svensk.pltâ jord land -) *jysk:
*svensk.peltos, overleveret i oln.pel∂r fårekåbe og skr.patas klæde <*peltos
*svensk.*svensk.preuth- skr.prothati pruste <*preuth- ags.fréo∂an skumme fråde, *proto.ang: -) *jysk_
*svensk.rek- ordne bestemme, skr: osl: ags: oln: *proto.ags: -) *jysk:
*svensk.rêdh-tale teu: med kausativen rôdhêj- råde ordne skr: osl: lit: teu: + kym: oir: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.res- râbe, oln.rödd stemme *rosdhos, ags.reord stemme <*resdhos ◊ skr.rasati râber,
*proto.ang: -) *jysk: Ingen : græ: kel: lat: osa: oht:
*svensk.rîtis flod i ags.rît flod, skr.rîtis flod. *proto.ang.rîtis flod -) *jysk: ags.rît. Her levn fra den troyanske hest,
med et nødvendigvis ældre tyd i norske flodnavne. Termen pige går forud for pigenavn.
*svensk.sail- tie være tavs, got: ags: lat: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.sainus sen i lit.at-sainus efterladende, teu: dan.sên, oln.seinn sen <*soinos *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.segjhis *segjhus sejr i skr: teu: græsk har verbet segjh- fastholde, men ikke begrebet.
oir.seg styrke er et lån: *proto.ang: -) *jysk: -) oir:
*svensk.[s]keud- skyde frem lit: osl: skr: teu: skr.côdati driver frem <*[s]keud- *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.stâro- stor kraftig fast I teu: lit: osl: skr: Ingen *danske eller *jyske tilsvar. *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.stoklo- stærk hård i avs: pru: teu: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.stoko- fast stærk skr: avs: teu: umb: derfor *proto.ang: -) *jysk: -) umb:
*svensk.stûro- stor fast skr: teu: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.swêros tung i teu.swêraz svær tung og lit.svarus tung *proto.ang: -) *jysk:

265

Kapitel 32

Residueteori 1

*sten- stønner drøner skr: lit: osl: græ: ags:
skr.stanati drøner bruser [intransitiv]
lit.stenati stønner drøner
osl.stenati stønner drøner
græ.stenein drøner stønner
ags.stenan stønner [intransitiv] -) *jysk:

s-løs form i *ten- tordne lat: gal: teu: skr:
lat.tonâre tordne
gal: flnv tanaros den tordnende <*tnaros
ags.∂unjan tordne drøne stønne <*tnjoht.donar torden <*tnaros
skr.tanyati tordner <*tonj- afg.tanâ torden

Vi har her et tydeligt *proto.ang.sten drøne -) *jysk: og *jysk.ten- tordne -) *proto.ari. skr.tanyati tordner <*tonj-.
Husk at *proto.ang: er logoet for formidleren og *proto.ari: er logoet for ariernes passage gennem den *jyske sluse.
*svensk.swongus tung i lit.sunkus tung og ags.swangor tung. *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.tatrâ der borte skr.tatrâ derhen did, oln.∂a∂ra der derhen, ags.∂äder derhen *proto.ang: -) *jysk.
*svensk.wrêto- flok skare i o.dan.wrâth- 12 svin i flok, skr.vrâta- skare mængde, got.wrê∂us, ags.wræd hjord,
sve.vræda gå gruppevis, oln.râdi <*wrêton orne. *proto.ari: -) *jysk: Intet græ: lat: kel: ekko.
*svensk.wregj- drive omkring, o.dan,wræka drive kaste, o.dan.wrak vrag, skr.vrajati driver omkring. Hertil er der
udviklet en form med lang vokal, oln.[w]rækja fordrive forkaste afsky, got.wrêkei forfølgelse med nøje
tilsvar i skr.vrâjáyati forbande forstøde <*wrêgjéj- *proto.ang: -) *jysk: -) lat.urgêre trænge
*svensk.welg- dreje vride hoppe teu: skr: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.wónkos krum skr: ags, *svensk.wonkós krumning oln: skr: *proto.ang -) *jysk:, se dan.vang <*wonkós
*svensk.wês- duft vind, skr.wâs duft, skr: lit: teu: *proto.ang: -) *jysk:
*svensk.woléj- vælge, teu.waljan [=] skr.varayáti Hertil skr.vara- ønske ønskets genstand [=] teu.wala valg,
ingen genlyd fra kel: lat: græ: derimod fra osl: heraf *proto.ang: -) *jysk.
*svensk.wregj- dríve støde skride- *proto.ang.wregj- -) *jysk: -) lat.urgêre støde
Man kunne godt få det indtryk, at vi her står over et kaos i det sproglige netværk, der nærmest afviser en dybere
syntese. Imidlertid er det kun en strukturel uorden vi står overfor og den finder sin smukkeste forklaring med
henvisning til den gamle sejlled over Kattegat, der blev fulgt af de svenske grubekeramikere Ω 28. Hvordan disse
låneforhold, der forløber begge veje, *proto.ang: -) *jysk og *jysk -) *proto.ari, stiger frem af den forhistoriske
virkelighed, vil blive taget op i næste kapitel. *proto.ang: er ikke valgt tilfældigt, det er nemlig angelsk-[saksisk] der
i alle tilfælde udfolder og kan redegøre for den dynamiske lånepulje mellem de nordiske dialekter. Det er dette
tidsmæssigt dybe greb ned i en omfattende lånematriks indenfor kridtcirklens rammer, det vil sige inden det
indoeuropæiske fonologiske skema blev brudt, der på en gang gør en lang række skæve overleveringer forståelige.
Det er endvidere den nordiske geografi, der gør det meningsfuldt at rokere med migrationer inden for horisonten. I
et asiatisk billede ville en omflytning ikke have nogle åbenlyse logiske holdepunkter og Anatolien ville slå tilbage
med uoverstigelige lingvistiske tider, for at forklare de talrige samstem mellem fx oldnordisk og sanskrit. Frem for
alt er billedet naturligvis smukt med den sikrede arkæologiske migration over Kattegat, frem for en blot og bar
postuleret ditto for at kunne håndtere de komplekse og tilsyneladende vilkårlige samstem og mangel på samme i det
brogede billede af den indoeuropæiske sprogverden. Se fx verbet *svensk.guein- ældes svinde hen som intransitiv i
ags.cwînan forgå svinde hen, kun med tilsvar i skr.jinâti ældes, avs.jinâiti svinder hen <*guin- ◊ *guein-.

Læseren undrer sig måske over at oldnordisk fungerer både som en *jysk: og en *svensk: spiller; det er
der imidlertid en ganske god forklaring på. Dels flyttede den svenske stridsøksekultur sig nordover og den
jyske enkeltgravskultur har haft rig kontakt både med øst- og vestfold, alt indenfor kridtcirklens rammer.
Vejen kommer klart til udtryk i termen *proto.ang.bhêlom n glans, der kendes fra oln.bâl bål, ags.bæl bål
flamme og skr.bhâlom n. glans. Intet *jysk: )( *dansk: ekko inkluderende osa: og oht: Fraværet giver os
*proto.ang: -) *jysk:
Meget kort vender vi her tilbage til den store geografiske trekant, som overleveringen af kobber danner, nemlig
Indien, Italien og Norden. Bagrunden er skr.ajes, lat.aes og teu.aies kobber Ω 25. Trekanten bliver noget mindre,

266

Kapitel 32

Residue 1

hvis en *jysk: form, der naturligt rummer lat.aes, som lån har givet plads til skr.ayas. Alt i alt som resultatet af
*jysk.ajes kobber -) *proto.ari.ajes-. Fra sverige kendes kobber tidligst som en drypvis importvare under den
begyndende stridsøksekulturs æra. Den samme trekant kender vi fra skr.asi sværd <*nsi-, lat.ensis kniv sværd
<*nsis og got.ins- sværd <*ensis. Det kunne her dreje sig om jættestuetidens let buede flintblade, som arkæologerne
opfatter som en knivtype. Da sværdet tidligst dukker op  1700 bc er skiftet kniv  sværd en særsproglig
udvikling, for på det tidspunkt var der ingen kontakt mellem ariere og italiske folk. De tidlige dolkblade- klinger af
kobber, der findes sammen med kobersagerne fra Bygholm ved Horsens [3400 bc] kan næppe have foranlediget
dette fællesnavn.

267

Kapitel 33

Residue 2

Et meget talende eksempel på en kulturhistorisk overlevering omtales af Axel Olrik: [Nordens gudeverden].
- i Dalsland og Värmland var det gammel, ja hedensk skik, at malke kvæget tre gange, den dag det første
gang blev drevet af fjøs; som bevaret mundheld: når løvskoven lyser til by, skal kvæget malkes i try [tre
gange]. Hos den angelsaksiske kirkeskriver Beda [672- 735 ac] finder vi helt en passant angivet det
folkelige navn på maj måned, nemlig tri-milchi, åbenbart et svagt minde om en tilsvarende sædvane.
Kunne dette sammenfald være en rest af et gammelt kulturspejl mellem Angel og Dalsland ? Beda´s bemærkning
kommer på ingen måde på tværs af en udvandring af før-angler, fra et sted i det vestlige mellemsverige i den tidlige
folkevandringstid, [se legenden om kong Scéaf og kornneget og samme sted om sveberne Ω 25]. En sådan
migration kunne redegøre for en del af de påviste læk eller anomalier i residueteorien. Anglerne har taget navn efter
landskabet omkring den krogede Flensborg fjord. Da anglerne sammen med jyder og sakser vender bådene mod
England smelter folkegrupperne delvis sammen og der er i sprogmaterialet fra de brittiske øer ikke vægtet mellem
lodderne i de to overleveringer, oldsaksisk og angelsk, her er blot brugt sammenfatningen angelsaksisk i
sprogforkortelsen, fx ags.fatjan hente [=] skr.padyati går ◊ *pod- fod. Som vi kommer nærmere ind på i det
følgende, rækker denne svenske arv imidlertid ikke til at forklare en lang række snævre sammenfald i *jysk: med
tilsvar i sanskrit og avestisk [oldpersisk].
En naturlig læsning bliver da, at en tilsvarende migration har fundet sted allerede i jættestuetid. Proto-angler må
antages at være ankommet måske i flere omgange til Sønderjylland, tilstrækkelig betids til at kontakten med den
*jyske: gruppe [lat: )( kel: )( ill )( etc] endnu var levende. Det er dette møde folkevandringstidens angler ikke kan
indkapsle. I kapitel 29 om nordens stednavne omtalte vi en folkestamme ved søen Jûten, tæt ved Vätteren i tid ned
mod 3000 bc; den tiltagende klimaforværring havde skubbet disse stammer tilbage i en mere fiskeri- og jagtbaseret
næringstilgang. Kulturen kunne dog opviste adskillige jordbrugs- og avls-træk fra tragtbægerfolkenes verden.
Blandt andet er der ved udgravninger fundet omkring 10 % af de dobbeltæggede økser, der er kendte fra den
svenske jættestuekultur. Endog en gånggrift [jættestue] er dukket op i nærheden. Fiskeri med benkroge og
sælfangst med harpuner med løs od af hjortetak havde været almindeligt udbredt. Se ags.heoru sværd [=] skr.śarukastespyd ◊ *kjer- horn. Samme type kulturfolk træffer vi omkring 3000 bc. ved Kajnsbakke på Djursland, hvor der
efter danske forhold er fremdraget et helt enestående rigt fundmateriale af datidens jyske pattedyrfauna. Samme
folkegruppe eller ej, gruppen udviser i hvert fald i deres keramik slående slægtskab med de vestsvenske
grubekeramikere. I et bælte fra Mors gennem Limfjorden og sydpå til Djursland og Samsø og videre til nordvestsjælland bærer denne svenske bopladskultur vidne om en meget tidlig havsejlads over Kattegat. Tværs over
Øresund til nordsjælland finder vi deres bopladskultur langs kysterne og i de dybe vige ved Bøgebakken. Længere
mod syd på de danske øer i smålandshavet har de svenske grubekeramikere også fundet sig til rette; de synes med
tiden at have optaget så store dele af tragtbægerkulturens livsform, at arkæologerne fristes til at indsnævre
forskellene til varierende økologiske næringstilgange. Da et nærmere møde med enkeltgravskulturen savnes,
formodes den med tiden at være blevet opslugt af megalitkulturen ➪2800 bc.
Tilbage til sønavnet jût- der hænger på et *eud- vand som en mere kompleks udgave af *wed- vand. Denne rod
*eud- er ikke sikkert erkendt i *jysk: når man ser bort fra egennavnet Jylland, i oldnordisk dragt oln.jótland.
Navnet oln.jóti mand fra Jylland jyde, ags.éotas jyde <*eud- kunne i princippet være en reminicens af samme
rod. Som indlagt i fortegnelsen over folkevandringstidens stammer kender vi dem som **eucii < teu.*eutii og
en forbindelse til oln.ytar mennesker < teu: eutiôs er mere end sandsynlig. Det kunne være dette folkebegreb fra
de mellemsvenske søområder, som grubekeramikerne havde bragt med sig til det *jyske. En anden udvej er
billedet af jylland og det må først og fremmest være nordjylland, som det våde landskab gennem den atlantiske
periode, men i så fald også medbragt af grube-keramikerne. Disse *proto.ari: slipper gennem den *jyske sluse
før noget brud på den iup: kridtcirkel, alias sat )( ket.
Måske bærer tokharerne navnet med sig til vestkina hvor vi har overleveret et tok.yueti <*eudusii jyder ?
Rosens navn: *svensk.wrdhos hunderose

o.per.vrdi- rose <*wrdhisags.wor∂ tjørnebusk <*wrdhos
kunne være vores hunderose ◊
skr.vardhati vokser <*werdhnor.or ol ribes <*wrdh-

græ: kel: lat: osa: oht: kender ikke termen

o.per.vrdi- rose > per.gul -)
turk.gül rose
græ.rodon rose, græ.brodon rose
er ligesom
arm.ward og lat.rosa rose ((o.per.vrdi- <*wrdhis rose
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Vi skal nu se nærmere på denne hypotetiske kontakt i Angel + Slesvig-Holsten, som i sproglig henseende har været
såvel modtagende som ydende.

Uden *dansk: eller *jysk: opkobling til *wrdhos tjørn hunderose, bliver eksemplet et godt udtryk for et
urgammelt slægtskab mellem angelsk: og arisk: der vil blive fulgt op i det følgende, som udtryk for fortidige
*svenske: platforme i den nutidige teutonske dialekt. For at undgå forveksling omkring disse gamle lån indenfor
den iup: kridtcirkel vil der i det følgende blive brugt mærkaterne *proto.ang: og *proto.ari: for at skelne disse
proto-sprog med indoeuropæisk fonologi, fra de særsprog vi indtil nu har betegnet som ags: skr: avs: Det sprog
som var levende hos grubekeramikerne, hvilede altså som de *jyske dialekter indenfor den indoeuropæiske
horisont. De levede stadig med og ved de arkaiske fonemer [ku kj gu gj] i vest som i øst, men ordforrådet
kunne variere. Stjerneformer som *svensk: *[ø]dansk: *jysk: registrerer det indtil videre hypotetiske ved den
iup: geografi.
*proto.ang: er altså ansvarlig for det *svenske: stof, der indsmeltedes i *jysk: og *dansk: men
ingenlunde identisk med hverken ariske eller baltiske dialekter.
*proto.ari: betegner de ariske tungemål, der senere frigør sig fra den *jyske omfavnelse, som de i
vidt omfang har tilført *svensk: ordgods. *proto.ari: har naturligvis en anden sporing end
det meget yngre sprog, der møder os i veda-teksterne. *Proto-arisk er indtil videre identisk med
angelsk, altså en *svensk dialekt. Faktuelt skiller *proto.ari: sig ud fra *proto.ang: ved
forbindelsen til og identifikationen med sanskrit som et resultat af migrationen og historien.
Nogle laboratorieøvelser vil kaste lidt lys over den lidt indviklede redegørelse for lån og migration indenfor den
indoeuropæiske kridtcirkel. Et i *jysk: bredt overleveret navn, lat.morgâ rand grænse svarende til teu.*markô
grænse grænseskov, oir.mruig grænseland, ill.morga grænse kender vi også fra avs.marz strøg grænseland
<*morgjâ, men ellers ikke i græ: skr: bal: osl: Vi står her overfor et fortidigt lån *jysk: -) *proto.ari.morgjâ, men
stadig indenfor den iup: horisont med fastholdt [gj], da vi ellers ville være blevet mødt af avs.margâ.
Ideen er nu, at uden et *svensk: og *jysk: møde ville avs.marz grænseland, på baggrund af fraværet i *svensk
og *dansk, næppe være en begribelig størrelse. Naturligvis kan man hæfte sig ved usandsynligheder, men vi kan
ikke se bort fra, at denne og de kommende øvelser allerede stikker dybt i residueteorien. Heller ikke bogens
talrige evidenser for det teutonske sprogs helt igennem tunge og overvældende andel i det basale
indoeuropæiske ordforråd, der ofte rummer residueteoriens dialektslugter, må overses.
*dansk: )( *jysk.âisd- agte ære <*âisd

got.aistan have ærefrygt <*aisdgræ.ai[s]domai agte <*aisdskr. îdê <*îzdê agte ære <*îsdlat.aistomô anseelse værd

ældre basis i *âis- ære ærefrygt

oln.eir skånsel fred ære <*aisâ
tok.yase ærefrygt <*aisâ
ags.îstas baltere de agtede <*îsdoln.eistr estere om baltere <*âisd-

Sanskrit, skr.îdê agte ære viser både i svindtrinet og manglen på anden satem opbakning, at vi nok står overfor
en lånt form *jysk: -) *proto.ari: Vokalen må have været lang, da vi ellers ikke kan forklare ang.îstas baltere de
agtede <*îsd-. Med modsat retning har vi *proto.ang.sleidh- glat -) *jysk: -) keltisk Ω 32.
*rêgjis konge ◊ *regj – udstrække

lat.rex konge <*rêgjis
*rêgjis konge > kel.rîgs [ê > î] -) teu.*rîks
skr.râja- konge <*rêgjos
got.rîki- rige << kel.*rîgjon, lat.*rêgiom
oln.rekr fyrste <*regjos

*regj- udstrække er uden satem tilsvar

*jysk )( *dansk.regjtos ret lige
avs.rašta ret lige <*regjtos
skr.rju- ret <*rgjos
overfor oln.rakr ret <*rogjos
*rengj- udstrække, skr: lit: ags: oln:

Et blik på venstre tavle siger os at bal: sla: græ: og tok: teu: hit: undværer dette fyrstenavn, der knytter
sig til *regj- udstrække. Den kongelige uorden er tydelig. Roden *regj- udstrække kender vi fra teu: lat:
kel: og græ: men ellers ikke fra satem-sprogenes rækker, så en rimelig antagelse lader skr.râja- konge
være et lån, med samme vandringspil: *jysk -) *proto.ari: Spiren til regenten har vi i ags.ge-rec styre
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beslutning. Det græske, græ.o-regô række strække var ikke modent til den overgang, der fandt sted
med lat.regô regere. Hverken græske eller hettitiske storkonger bærer kongetitlen *rêgjos. Fraværet,
antyder, at hettiternes havde taget afsked med det *jyske, inden arierne får del i den lat: )( kel:
kongetitel. Dette lån forudsætter, at *jysk: med holstensk opland endnu taler med den oprindelige
palatal [*gj]. Den afspundne fyrstetitel ligger sådan set ligefor, idet vi har et oln.folk-rekr folkefyrste
<*regjos. På tavlen til højre har vi et avs.rašta- ret <*regjtos, der ligeledes må være lånt fra *jysk: )(
*dansk: regjtos ret. Endvidere et oln.rakr ret <*rogjos og med svindtrin-formen skr.rju- ret <*rgjus.
Litauisk og sanskrit opviser imidlertid et *rengj- med stort set samme betydning som *regj-,
lit.ranžyti- strækker sig, skr.rnjati strækker sig, men her er det ags.rancjan ranke sig <*rongjéj-,
med afledning i oln.rakkr ret lige <*rongjos, der påtvinger os et tyndt lån den modsatte vej,
*proto.ang: -) *jysk: lat: kel: græ: er uden ekko. Som det også fremgår af overleveringen, må lånene
være afsluttet mens *jysk: og *proto.ang: endnu lå indenfor den iup: kridtcirkel, det vil sige stadig
lå lejret i sat )( ket. Hvis fx det avestiske lån havde haft formen avs.rakta- <*regjtos ret lige, ville
kridtcirklen være overskredet. Fraværet af et teu.*rêgjis konge åbner for, at de indledende
migrationer til Holsten med opland er foregået under sat )( ket tidens paraply.
Hjulet som vognens forudsætning finder vi dels i *kuekulos hjul, dels i *rotos hjul.
Den første form er *dansk. )( svensk.kuekuelos hjul ◊ *kuel- dreje [græ: ags: oln: tok: fry: skr]
*jysk: [lat: kel: oht:] kender ikke termen. Den baltiske term lit.kaklas hals skive har samme grund.
Som vi så det med *sleidh- glide, hvor ags: optrådte som en troyansk hest, ser vi her atter ags:
indtage den forkerte position. Som jysk spiller skulle ags: være uden kendskab til *kuekuelos hjul,
som tilfældet er med lat: kel: oht: osa: Men netop ags: har den mest nærgående overlevering med
ags.hweogl, hweohl hjul. Derfor *proto.ang: -) *jysk: Forstået ret er ags.hweogl hjul netop det
indslusede *jyske lån, der blev taget op af tok.kukäl hjul.
*kuekulos hjul
græ.kyklos ring hjul
skr.cakra- vognhjul skive <*kuekuelooln.hjól [=] dan.hjul <*kuekuelo-

fry.kiklên store bjørn karlsvognen
græ.kyklop kæmpens hjuløje
lat.cyklus (- græ.kyklos

tok.kukäl hjul

lit.kaklas hals skive <*kuokulos

*kuekulos hjul er en reduplicerende form til *kuel- dreje. Skønt hele området kender *kuelos, *kuolos hjul, som i
oln.hvel rund skive, græ.polos akse, lat.colus rok, osl.kolo hjul, finder vi hverken i latin, keltisk ej heller i
oldhøjtysk den reduplicerede form med det klare tyd hjul. Stort set modsat ligger sporet for det andet udtryk for
hjulet, *rotos hjul. Her ser vi at græsk melder pas og atter en ags: anomali: ags: holder sig tilbage, skønt netop
denne form er udbredt med *jyske former: lat: oir: oht: osa: som afspind af verbet, oir.rethim løbe med aflyd i
lat.rotâre dreje. Angelsaksisk føjer sig med ags.ra∂or den lysende himmel til oln.rö∂ull solkrans skive
<*rotulos- til forestillingen om bronzealderens solhjul.
*rotâ- *rotos hjul ◊ *ret- løbe rotere

*proto.ang: er uden kendskab til *rotos

lat.rota hjul
oir.roth hjul <*ret- løbe,
oht.rad hjul <*rotos
lit.ratas hjul kreds <*rotos
got.ra∂s let. ags.ræ∂ hurtig <*rotos

skr.ratha- vogn ◊ *ret- *rot- løbe
sve.ra∂ vogn i sve.dung-ra∂ møgvogn
ags.rador æther himmel < *rotus
oln.rödull solkrans skive <*rotulos

Vadesteder knyttet til *per- por- pr- sætte over, finder vi i *dansk.poros [græ: teu:] og i *jysk.prtus [teu: kel:
lat: ill:]. *svensk: rummer kun *prtus vadested i avs.farthu-, ingen baltiske eller slaviske tilsvar hvorfor vi med
de samme takter kan betragte forholdet som *jysk: -) *proto.ari.prtus, her lånt ligesom avs.marz grænsestrøg
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og før svindtrinets afsporing. Det er vigtigt at mærke sig forskellen mellem den hypotetiske migrations-dialekt
*proto.ang: på dden ene side og ags: som en integreret del af de meget senere afledte og udbyggede teutonske
dialekter.
*svensk.les- samle, [lit: oln: ags: got: oht: + hit: + kel:], ingen lat: eller græ: tilsvar.
Den fulde vægt i teutonsk beror på lån og udglidning *svensk -) *jysk: Ser vi på den keltiske overlevering, hvor
kel.*les-trom potte skål er den eneste refleks af *les- samle falder det enkelt, at betragte denne term som et lån
fra *proto.ang: -) *jysk: Ligeså med hit.les- plukke.
Lignede enkeltstående spor har vi for kym.rhydd fri <*prijo- kær ◊ *svensk.prîja elske. Ingen lat: og andre kel:
mager, derfor *proto.ang.prijo kær -) *jysk: Verbet *svensk.prija elske er der ingen spor af i keltisk. kym.rhydd
fri må være lånt inden [*p <<], det vil sige inden [*p] faldt bort faldt bort Ω 25.
I kapitel 27 stiftede vi bekendtskab med *leudh- vokse gro, med en særlig affinitet til *svensk: område. lat: græ:
og ven: kendte kun *leudheros fri, der måtte opfattes som et singulært lån, der havde spredt sig vest-over. Her
er det igen proto-anglerne der har været den udløsende årsag, forstået som *proto.ang: -) *jysk: og *dansk:
Angående singlen oir.luss plante <*ludhto- ◊ *svensk.leudh- vokse, drejer det sig om *proto.ang -) *jysk.
Samme vinkel i *svensk.segjhes sejr manifesteret i skr.sahas, teu.*segus, teu.*segis. Singlen i oir.seg styrke
må gå på *proto.ang.segjhes sejr. Græsk står med verbet, *segjh- fastholde, men uden kendskab til sejrens
billede, som hverken keltisk eller latin rummer en spejling af. *proto.ang.segjes sejr -) *jysk: -) kel.*seg styrke.
*svensk.kuâs- hoste, ags.hwôsan hoste <*kuâs-, skr.kâsati hoste, lit.kôsiu hoste, let.kâs-, rus.kâs- hoste,
Vi har kun kym.pâs hoste, [kym: p <*ku] [kym: *â bevares]. Ingen lat: oir: græ: oht: ekko. Igen ser vi antagelig
en tidlig *svensk: form, *proto.ang.kuâs- være ansvarlig for den keltiske enegang. Bemærk den fulde
bemanding: skr: lit: let: osl: [let: osl: *â bevares, ligefuldt i keltisk]
*ekj- *okj- æde græsse kendes kun fra oln: og skr: Antagelig har vi her en forbindelse til hestens navn *ekjwos,
hvor [w] er suffiks, modsat tilfældet for ulvens vedkommende, *wlkuos ulv. Den utæmmede springer kunne da
forstås som det græssende dyr. Se oln.aivangr græsning for heste <*æja-vangr <*okjjo-wonkos ◊ *svensk.ekjbide. Overleveringen rummer kun oln.æjan græsse <*okjéj-, kausativ til *ekj- bide med ord for tand, oln.jaxl
tand <*ekjslos og for agn i dan.agn <*okjeno agn ædelse. Samme parallelle udvikling er indtruffet med
*bheid- spalte  bide, idet vi har oln.beita <*bhoidéj- lade græsse, oln.biti tand <*bhidon, oln.beita <*bhoidâ
agn mading Ω 30.
*svensk.okjéj- lade æde spise,

oln.æja græsse <**ahjan <*okjéjskr.aśnati spiser <*okjndan.agn madding <*okjanom [=]
j
skr.aśanamad bid
<*okjanom
*svensk.âik
- eje
*âikj- besidde råde over ari: teu:

got.aihan have del i <*âikjoln.eiga, ags.âgan eje <*âikjoln.eign ejendom <*âikjinis
dan.æt slægt stamme <*âikjtis
oir.icht æt [svindtrin]

*ekj- *okj- *ôk- tand

oln.jaxl kindtand <*ekjslos
dan.axeltand <*okjslos
sve.ôxeltand <*ôkjslos
oir. icht æt [solo] + tok.aik- kende vide

skr.îśê besidder ejer <*îkjavs.îšti- gods rigdom <*îštis [=]
skr: iśîtar ejermand
lap.äitar ejermand (- urnordisk
got.aihts besiddelse <*âikjtis

Her har vi også at gøre med en term der er bergrænset til teu: )( skr: hverken verbet eller afledninger træffes
udenfor dette snævre rum. Gotisk er med, men bal: og osl: har ingen overleveringer. Dog har vi som iagttaget
ovenfor en afsmitning fra teu.*âihtis æt, en singel i oir.icht æt folkeflok <*ikjtis. *proto.ang: -) *jysk: -) oir:
Et andet ejendoms-begreb er *svensk.loikunes lån noget overdraget arv, der fra urnordisk er opfanget som et
lån i fnsk.laihna lån. Termen, der på trods af det bredt overleverede ophav, verbet *leiku- leje overdrage, kun
optræder i teu: og skr: som ags.læn arv gave, oht.lêhan len, oln.lân lån, skr.rêknas <*loikunos arv
overdragelse, kaster endnu et lysstrejf over det urgamle nordiske bygdefælleskab inden nogen migration af
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svenske nordboere og de senere arier. De for stenalderen vældige afstande, ifoldet med sumpe og
uigennemtrængelige skovstrækninger, har næppe virket befordrende på udveksling af sprogstof. Vi ser da også,
at det ofte er bal: )( osl: eller skr: )( avs: der på skift viser fælles islæt med den teutonske overlevering. Her ser vi
billedet *proto.ang.loikunes -) *jysk:
I kapitel 19 sluttede vi os til, at takstræet med tvebo havde hankøn og hunkøn i teu.*eiwos m. græ.*oiwâ f. Med
sigte på træets udsøgte taver, opfattet som vævetræet, kunne *svensk.oibhâ bygd hushold vise tilbage på et
flettet gærde med udvikling som i *svensk.ghordhos kreds  gård. Norsk har et meget gammelt tyd ring i
nor.rjome-gard flødering i mælkefad. se lat.texo væve <*tekjs*svensk.oibh- ◊ *ei- *oi- væve sno

oht.-eiba egn i stednavne

lgb.aiba bygd <*oibhâ [svensk sprog]
skr.ibha hushold <*ibhos
sve.êva vinde nøglegarn <*oibh-

sve. êv- linning <*oibhâ
oln.ifungr tørklæde <*ibh-nkos
oln.yr taks <*eiwos [vikle- fibertræ]

Oplever man det her som langsøgt, må det påhuskes at dette stof har mere end 5000 år på bagen. Vi kan supplere
med got.sibja slægt <*sebhjâ ◊ skr.sabhâ husfællesskab <*sebhâ.
Skønt vi har lat.dîcere sige, græ.deiknymi viser, skr.diśati viser, oht.zîhan vise, står skr: og teu: alene med den
brug, der ligesom vores skovbrugsudtryk udvise, fortæller om træfældning; åbenbart endnu et mønster i den
mellemsvenske bosætnings-kultur. Verbet *deikj- vise er kun i teutonsk overleveret som intransitiv i teu,*teihan
≈ dan.tê vise. Hertil nogle rets-termer som skr.diśti anvisning [=] ags.tiht anklage <*dikjtis. græ.dikê <*dikjâ
ret, oln.tig mistanke <*dikjes. Ingen bal: sla: kel: lat: tilsvar. *proto.ang -) *jysk:
*deikj- vise ældre lyse

*proto.ang: -) *jysk
j

skr.dêśá- plads egn land <*deik ós
ags.tîg plads <*deikjós

oln.teigr agerstykke doikjós
skr.diśâ retning <*dikjâ

Nedenstående skema viser en lignende skillelinie mellem øst og vest, igen med en græsk afvigelse og med
afvigende men sammenlignelige tyd af *sont- væren og *wâr- tro tillid over hele det gammel-danske
landskabsområde. Det er helt i residueteoriens billede og ellers ganske uforståeligt. Bemærk at ags.wær sand er
et lån fra oldsaksisk.
*svensk.sntjos sand
got.sunjis < *sntjos sand [=]
skr.satya <*sntjos sand
got.sunja <*sntjâ sandhed
oln.syn <*sntjâ benægtelse <*n-sntjâ
oln.sannr sand skyldig <*sontos [=]
lat.sons skyldig <*sontis
oht.sand sand forstået som det værende

*jysk.wêros sand
lat.vêru sand
oir.fîr sand [=] kym.gwîr sand <*wêroht.wâr- sand,
ags.wær sand (- osa.wâr sand
ags.wær tro løfte, oht.wâra- tro lovning
oln.vârar fl. løfte, ingen kel: lat: tilsvar
osl.vêra tro <*wêr- tro

*svensk.kjok- tilpasse ordne
oln.haga ordne indrette <*kjokoln.hagr forhold vilkår <*kjokós
nor.heg∂ mådehold <*kjoketâ
oln.høg∂ tilpas ordnet <*kjôketâ
oln.hôgr let bekvem <*kjôkos
oln.hagall passende <*kjokolos
oln.hagr dygtig snild <*kjokos

skr.śakti- evne hjælp <*kjoktis
oln.hâttr art måde <*kjoktus
skr.śâkja udførlig <*kjôkjooln.høgr tilgængelig <*kjôkjo-,
skr.śaknôti evner magter <*kjoknoln.hagna lykkes <*kjoknskr.śaka- stærk <*kjokos
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Ovenstående skema er helt enestående med den næsten udelukkende norske tilknytning til sanskrit. Her er der
ikke tale om lån til nogen side, men om et ordforråd, som *proto.ang: stort set ikke gav videre til *jysk: Ingen
andre særsprog har del i det omfattende rodnet og kun former svarende til oln.haga ordne behage er blevet
hængende i *jysk:
*svensk.keit- stråle i skr.cêtati lysne

skr.kêtu- glans tegn <*koitus
got.haidus art måde <*koitus
skr.kêta- gestalt billede <*koitos
ags.hâ∂ rang værd art <*koitos

oln.hei∂r hæder rang <*koitus
skr.citra- strålende <*kitros [ c < k/ i]
oht.heitar klar strålende <*koitros
oln.heid klart vejr høj himmel <*kaites

De manglende tilsvar i græ: kel: og lat: sammenholdt med fraværet i bal: og sla: viser *proto.ang: -) *jysk
Termen lat.caelom himmel <**caitlom er nok en forskydning fra [*oi] idet skr.cêtati lysne kræver et [*ei]
Det følgende verbum *prekj- spørge udviser også anomalier, der sætter skel mellem dialekterne. *jysk: hænger
på med tydet bede om, ligeså lit: og osl: men her med tydet fordre; græsk er slet ikke med. Se oln.frægr berømt
<*prêkjio- omspurgt. *svensk.prekj- spørge -) *jysk.prekj- bede om.
oln.frêtt efterretning <*prokjtis

got.frehnan spørge

ags.fricca herold <*prekjnon
oht.forskôn forske <*prkjskoln.fregn spørgsmål <*prekjnó-

skr.praśnin en spørger <*prekjnon
skr.prcchâ spørgsmål <*prkjskâ
skr.praśna- spørgsmål <*prekjno-

Bemærk at sanskrit har tabt tråden til *êt- lufte og det fra en tid ➪
1000 bc. Tavlen til højre antyder en bagvedliggende
indsigt i åndedrættets sammenhæng med blodets kredsløb. Da *êt- lufte blæse i øvrigt undgår os i *jysk )( bal: )( osl: ,
har vi nok at gøre med et lån: *proto.ang: -) *jysk: [ingen latinske eller keltiske tilsvar]
*êt- blæse lufte [teu: *ê > â]

Bemærk: skr: har mistet tydet vindpust

*êtmon vindpust  ånde sjæl
ags.æ∂m luft vind ånde <*êtmon
osa.â∂om pust ånde sjæl < *êtmon
skr.âtman ånde sjæl <*êtmon

teu.â∂rôn âdrô blodåre <*êtrô
græ.êtor hjerte, græ.êtron indvolde
oln.æ∂r edderfugl <*êtî [=] skr.âtî
vandfugl ◊ êt- lufte, måske set som dunfugl

Her nogle vægtige antydninger af at vi nok ikke skal så langt tilbage som 6500 bc, før vi løber ind i det
lingvistiske big bang. Det drejer sig om gloser dannet til verbet, *svensk.prîj- elske,

Åbner vi anden række finder vi skr.priyatvâ kærlighed overfor got.frijatwa kærlighed. I femte række finder vi
skr.priyâ hustru identisk med osa.frî <*prijâ hustru og oln.frigg. Niende række giver os oln.frî∂r <*prîtos smuk
fredsom overfor skr.prîta- kær tilfreds. Roden er ligesom gloserne *svensk. Se thr.*prijânds i thr.priântæ
<*prijântes ven, formelt identisk med got.frijônds ven fælle. Tredie linie i venstre skema giver os ags.frio∂ [=]
skr.priyatâ kærlighed. Kun en kymrisk term, kym.rhydd fri <*prijo- kær.
*svensk.prîj- elske
ari:

sla:

prîja

x

x

prijatwâ

x

prijetâ
prijos
prijâ
prîno-

x
x
x
x

teu:

betydning

x

elske

x

kærlighed

x
x
x
x

kærlighed
kær fri
hustru
smuk

ari:
pritus
prîtis
x
prîtos
x
prijatelâ
prijôntos
pritâ

sla:

teu: betydning
x

x

x
x
x
x

forsoning
glæde
ven
elskede
ven
elskerinde
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Da vi bortset fra kym.rhydd fri <*prijos kær mangler lat: kel: tilsvar må den kym: term være et lån, svarende til
formen i oht.frî fri <*prijos kær. Lånet må være kommet i stand inden [kel: *p <<], nogenlunde samtidig med at
*prtus vad > gal.ritu vad. Derfor *proto.ang: -) *jysk: -) kym:
*svensk.pîj- pêi- hade håne

oln.fîa hade [=]
got.fîjan hade med tilsvar i
skr.pîyati håner smæder <*pîj-

skr: )( got.pêi- hade håne

got.fajan dadle **pªi- <*pêi-

skr.piyatva fjendskab <*pijatwâ
got.fijatwa fjendskab <*pijatwâ

Bemærk de dobbelte parallelle former i got.frijatwâ kærlighed og skr.pijatwâ fjendskab i skemaerne.
græsk latin keltisk og bal: )( sla: melder renonce. Derfor *svensk.pîj- pêi- hade håne -) *jysk:
*kjlew- lyde
Udover den helt enestående kobling mellem sanskrit og teutonsk og med kun svage reflekser i græ: kel: [lat:
melder ligesom bal: og sla: stort set renonce] afslører oldnordisk nogle mere alderdommelige betydninger, der
må være forudsætninger for de senere hoffærdige tyd, som oldhøjtysk og angelsaksisk forholder sig til.
Termen er helt klart af *proto.ang: oprindelse, *svensk.kjlew- lyde tone -) *jysk: )( *dansk:
De enklere tyd i oldnordisk, der mere sigter til lyd som sådan end til lydens afsmitning til ry og berømmelse,
peger i samme retning.
*kjlew- lyde, oir.cloth berømt <*kjlutos, græ.klytos berømt, lat.clutus berømt, osl.slava berømmelse

avs.sraota n. opmærksomhed
got.hliu∂ n. opmærksomhed <*kjleutes
avs.sraotra lyd sang <*kjleutrom
ags.hléodor lyd sang <*kjleutrom
avs.sraôman øre gehør
got.hliuma <*kjleumon øre gehør
avs.sruta berømt *kjlutoags.hlud- højt tonende
oht.hliumund godt rygte <*kjleumntoskr.śrômata- godt rygte <*kjleumntoskr.śrusti- gehør <*kjlustis
ags.hlyst f. øre gehør <*kjlustis

teu.*hlu∂a [psnv] berømt
skr.śruta-, græ.klytos berømt + kel: + lat:
teu.*hlewa- [psnv.] berømt <*kjlewos
skr.śravas ry
græ.kle[w]os ry
*proto.ang.kjlustis -) kym.clust lytten
oln.hljómr <*kjleumos stærk lyd
nor.[h]ljóma døne give ekko
oln.hljómi <*kjleumon lyd klang
oln.hljódr lydt <*kjleutos
oln.hljóda lyde råbe synge <*kjleut- NB.

NB. Samme enklere tyd her og samme logiske formidling som med verbet *wegjh- bevæge røre, der kun i
teutonsk har undgået udviklingen mod bevægelse som mål, det at rejse, fare, drage og hjemføre Ω 4.

Fraværet af indholdet i venstre skema blandt de øvrige særsprog peger på *proto.ang: -) *jysk: De
oldnordiske primær-former peger tilbage i en sprogtid, som de øvrige særsprog allerede omkring 2000
bc havde tabt kontakten til.
Hvor uventet og omfattende en overlevering vi ligger inde med i de teutonske dialekter er roden *op*ôp- arbejde værk handling et godt eksempel på. De fleste kender *opos værk fra latin og glosens
brug fra musikkens verden; desuden i den abstrakte betydning operere.
Antagelig et lån fra *jysk.op- -) *proto.ari: Hverken græ: got: eller bal: sla: kender *op- være i virke
Former som *ôpos religiøs handling, *ôpâ fest, *ôpios ekstatisk, *opon bonde afslører gammel *jysk: hævd.
Femte linie i venstre skema, *opnes materiale giver baggrunden for at anbringe *opelo opuro naur i denne
sammenhæng. Naur har de samme stærke og hårde egenskaber som de andre arter af ahornamilien Ω 22.
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*jysk.op- arbejde værk
Glose
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

opos
opus
opelos
opeles
opnes
opon
opros
oput

ari
x

lat teu

betydning

Glose

x

værk
arbejdspligt
kraft
værksted
materiale
mand
stærk
styrke

9. opesâ
x x
10 ôpos x
x
11. ôpâ
x
12. ôpon
x
13. ôpx
14. ôpios
x
15. ôplos
x
16. opero, opolo x x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

ari

lat teu betydning
arbejde
religiøs handling
fest
bonde
øve stride
rasende ekstatisk
dyrkning af jorden
træarten naur ?

Det hævdes nu og da, at teu.*ai∂az ed, i got.ai∂s, oln.eidr ed, ags.â∂ ed er et lån fra oir.oeth ed <*oitos. Nu har
græsk imidlertid den samme form overleveret i græ.oitos, ikke som ed men som lov skæbne. Det ældre tyd
synes at have været gang jf. livets gang som skæbne. Herved knyttes an til ei- *oi- gå vandre. Nært forbundet
er en glose fra Hesiod´s thrakiske ordliste, thr.itos ed, idet han oversætter thr.itos med græ.orkos ed. Det hele
billede synes at samle sig om *oitos *itos med tydet gang  ed. Det stemmer fortræffeligt med o.sve.êd-gång
edsaflæggelse, der netop er en påpegning af, at eden mere var en fysisk markering end en inderlig lovning,
svarende til *oitos gang. Uden latinske tilsvar ser det ud som et lån: *proto.ang.oitos -) *jysk.oitos -) kel:
En opfølgning til *ei- *oi- gå møder os i oht.êwa- lov ægteskab, ags.æw lov ægteskab < teu.*aiwo- <*oiwâ.
Kigger vi nemlig mod sanskrit finder vi skr.êwa- <*oiwos gang løb vane, der uden andre *jyske: tilsvar peger
på et lån: *proto.ang: -) *jysk:
Som en understregning af gabet og lånets retning, har vi lat.iter vej tok.iter vej hit.iter vej, ellers ukendt og da
en *jysk term, *jysk.iter gang ◊ *ei- *oi- gå.
*svensk.jênos- i oht.jân gang række [=] skr.yâna- bane [=] sve.ån leskår <*jênos [jf. swz: das geht in einem
jahn] i en arbejdsgang ◊ *jê- gå ligesom *jêres år > dan.år ◊ *jê- gå. Her står vi overfor *proto.ang: -) *jysk.
Måske har vi tillige at gøre med en heteroklisi [r / n bøjning] til *jêres årets tid med en genitiv der udviklede sig
til *jênos årets gang, som solens bane? lat.jânus område er et lån fra longobardisk i Lombardiet.
Næste eksempel drejer sig om pilen, *arkuâ
oln.ör pil <*arkuâ
ags.earh pil <*arkuos
oir.diub-arcu <*deub-arkuos kærv
der forudsætter oir.arcu pil <*arkuos

tildannet af træsorten *arkuâ fyr Ω 7

Ω 22.

oht.arf kastespyd <*arku◊ teu.*arhwå træart fyr ?
lat.arcus bue <*arkuos
skr.arka- træart <*arkuos

*jysk.arkuâ -) *proto.ari.arkuâ træart > skr.arka

Vanskeligt at afgøre om det er lat.arcus bue, med en klassisk afledning som arkade eller teu.*arhwaz pil
spyd, der skal have førstefødsretten, dog peger den teutonske tradition og oir.diub-arcu pil på sidstnævnte.
*gjhaisos spyd
oln.geirr spyd <*gjhaisos
skr.hêsa- kastevåben <*gjhaisos
ags.gâr spyd <*gjhaisos

oir.gae spyd <*gjhaisos
lat.gaesum spyd (- teu: skulle have h /
græ.gaison spyd (- teu: skulle have kh /

Da hverken det græ: eller det lat: spyd er fonologisk målfaste må vi anse disse størrelser for lån og da tilmed
græ.khaîos hyrdestav <*gjhaisos åbner for et parallelt, antagelig et ældre mere oprindeligt tyd, ligger det ligetil
at se *proto.ang: -) *jysk: -) oir: lat: Af kapitel 5 fremgår det, at den der opførte spydpulje til samme rod, *gjhâidrive frem både er såvel omfattende og uden græ: )( lat: )( kel: tilsvar. Obs: *gueru stav  spyd Ω 29.
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*kjerus harpun

skr.śaru- kastespyd pil
<* kjerus harpun ◊ *kjer- horn
got.hairus sværd <*kjerus

*jysk.kjerus



kastepyd  lanse  sværd

oln.hjörr sværd <*kjerus
ags.heoru sværd, osa.heru sværd
tok.kâre sværd <*kjerus

Fund af harpuner med løst harpunspids af hjortetak fra grubekeramikernes boplads ved søen Jûten.
Fraværet i græ lat: kel: lit: osl: giver os *proto.ang.kjerus harpun -) *jysk:

Sandsynligvis har vi også i rønnens og lønnens navne at gøre med et par sat / ket split liggende
indenfor de gammel-danske landskaber Ω 22.
*svensk.roudhnî røn / jysk.ebhuros ebhuros røn
*svensk: *kelei- *keleu- kelenes løn / *dansk. )( *jysk.akjrn akjro løn

De største fangster kan vi håbe at få indenfor faunaens rige, især arter der ikke har haft en jævn
udbredelse. Her dog først eksempler hentet fra dagligdagens liv og problemer.
*proto.ang.ukuson -) *jysk:

skr.uksan okse <*uguson
teu.*ukson, ags.oksa <*uguson
tok.okso okse
kym.ych okse
græ. ygros fugt <*uguros

*svensk.ukuson okse ◊ *ewêgu- fugt

got.uhsus okse
skr.uksanyu brunstig og
oln.yxna < teu.*uksanja brunstig
skr.uksati væde fugte
oln.vökr fugtig <*woguos

Som vi så i kapitel 23 kunne tokarisk kun forstås som en *jysk: dialekt og da græsk og latin ikke rummer
*ukuson okse, falder formen godt i tråd med de ovenstillede eksempler på en berøringszone mellem *proto.ang:
og *jysk: omkring 2800 bc. Som man kan se er roden, *wogu- kun bibeholdt i oldnordisk, græ.ygros fugt og
lat.ûvidus fugt, der ligesom lat.ûveô fugte udgår fra ûgu- [lat: *gu > v]. Derimod er formen *ugus- kun kendt fra
*svensk, fx sve.vår-okse forårståge og skr.uksati fugter Ω 31.
*jysk. )( *dansk.knid- luseæg

oht.hniz luseæg <*knidâ
græ.konides luseæg
lat.nidôr lus <*cnidôr <*knidoir.sned luseæg <*sknidâ

*svensk.ghnîdâ- luseæg

oln.gnít luseæg, o.dan.gnîtæ
eng.gnit luseæg [dialekt] *proto.ang:
let.gnîdâ luseæg <*gnîdrus.gnîda luseæg

Flytter vi os fra hjemmets arne til den vilde natur møder vi elgen, der også giver anledning til et gab
mellem *jysk: og *svensk:

Mod vest har vi *jysk.élkjos elg i oht.elho- og ags.eolh elg, mod øst, *svensk.olkjís i sve.älg, oln.elgr
<teu.*alhís <*olkjís, en form der genfindes i russisk, rus.los elg <*olkjis [sla: *kj > š > s ] med omstilling af [*o
og *l]. Ellers glemsel i kel: lat: og græ: Tilsvaret i sanskrit med svindtrinet, skr.rśa- <*lkjos dækker dog navnet
på en antilopebuk, men da netop sajga-antilopens muleparti minder svært om elgens, er det ikke specielt søgt at
opfatte elgens navn overført på den antilope, arierne stødte på ude på de sydrussiske stepper. Som tidligere
omtalt var sajgaen ukendt for vores sprogæt. Hvad angår elgen siver dens levn langsomt ud af jyske fund
gennem enkeltgravstid og på sjælland og øerne sker dette tab allerede i mesolitisk tid; derfor glemt i græsk ?

Hverken hjærpen eller agerhønen er danske fugle, hvilket stemmer godt med de tyske navne.
oht.hasal-huon hjærpe, oht.reba-huon agerhøne ◊ osl.rebu brunlig mørkerød <*erebh-. Alene
sammensætningen afslører sene dannelser; hane betød oprindelig sanger, og nogen sanger er
agerhønen ikke just. Teutonerne har åbenbart kendt hønsene før de fik færden af agerhønen [sent i
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keltisk jernalder] og opkaldt de nytilkomne hønsefugle efter deres kammede slægtninge, se græ.eikanos hane morgensanger, der ligesom vores morgensanger, dan.hane <*kanon semantisk knytter sig
til *jysk.kan- synge [græ: lat: kel: tok: teu:]
Agerhønen er kommet forholdsvist sent til nordeuropa, idet den foretrækker det åbne dyrkede landskab
og tillige er yderst stationær. Heller ikke i Sverige er den eller har været hjemmehørende og i bal: og
sla: er dens navn delvis sammenfaldende med hjærpens. Denne fugl hører imidlertid sammen med de
øvrige hønsefugle til Sveriges gamle fauna.
Hjærpen oln.jarpi, sve.jærpe hjærpe <*ereb[h]on forbinder sig med osl.jarebe agerhøne -) lit.jerube
hjærpe. At det ældre tyd godt kunne være hjærpe antyder let.lauka-irbe agerhøne ◊ let.lauka ager,
egentlig ager-hjærpe, agerhønen forstået som en slags hjærpe.
Nordiske hjemsteder for hjærpen og urfuglen skal vi til Sverige for at finde. oht.hasal-huon hjærpe og
oht.birk-huon urfugl, der taler om foretrukne tilholdssteder i hassel og birketræer, røber ligesom det
irregulære danske lån, dan.hjærpe, at disse hønsefugle ikke har haft stenalderluft under vingerne over
de nutidige danske landskaber.
*svensk.ereb[h]os hjærpe ◊ *ereb[h]os brunlig

oln.jarpi <*erebon, sve.järpe,
let.irbe <*rbe järpe ◊ *ereb[h]
græ.orphnos mørkebrun <*orebhosl.rebu spættet < *ereb[h]ags.eorp mørkfarvet <*erboht.reba-huon agerhøne <*erebho-

oln.jarpr mørkebrun <*erbos
osl.jarebi agerhøne
let.lauka-irbe ager-hjærpe
lit.meza-irbe [stor] hjærpe
oln.jerfr jærv <*erebhos den brune

Urfuglen fandt sig først til rette på de voksende jyske hedearealer i løbet af bronzealderen. Antagelig
er oln.orri urfugl < teu.*urzan, blevet overtaget af jyderne som *rson det mandlige væsen, rigtigt
forstået som avleren. Herfra har navnet spredt sig og med jydernes sydgående vandring landet et
teu.*urzon i det nordtyske lavland. Senere træffer vi og nu med suffiks, urfuglen som oht.or[re]-hahn.
Gennem flere tyske dialektiske skred, der etymologisk set helt forkert forbinder urfuglen med ûroksen,
fremmes en form ûrhahn, der med den oldhøjtyske diftongering fører til oht.auerhahn og nu med tydet
tjur, som de nordtyske folk heller ikke havde noget navn for. Det etymologiske mærke for urn. urzon
urfugl, havde jyderne ingen viden om.
Tjuren var i løbet af yngre bronzealder veget fra Jylland, i trit med den foretrukne fyrreskovs
tilbagegang og af gode grunde kunne det tyske ikke opvise et navn, idet Slesvig-Holsten og store dele
af det nordvest-tyske lavland ikke stillede tilstrækkelige gunstige nicher til rådighed for fuglen.
Med hensyn til tjurens navn, oln.∂idurr <*tetéros, svinger betydningerne kraftigt. Tydet fasan er
sikkert indkommet via skyterne, jf. per.tedzrev fasan, en hønsefugl hjemmehørende ved floden Phasis
[Sortehavet], den flod som grækerne fandt det passende at navngive fasanen efter. Tjuren måtte
nødvendigvis glide ud af ariernes synskreds, idet fuglen forlænger sine europæiske tilholdssteder ind
igennem det russiske nåleskovsbælte. Se ags.wôr-hana tjur ◊ *wer- *wôr- *ûr- fugt.
*svensk.rson / *svensk.rsnî han / hun urfugl

*svensk.tetéros tjur / *svensk.krougî hunnen

oln.orri urfugl < teu.*urzan <*rson
◊ skr.rsan hanlig, græ.arsen mandlig
sve.ynn <**urzni <*rsnî hunfuglen
med hunkøns-sufiks [nî] som i
skr.pati- patnî herre / frue
her den samme kobling: rson / rsnî
oht.hasal-huon jærpe
oht.birk-huon urfugl
oht.or[re]-huon tjur
senere oht.ûr-hano tjur ◊ *ûr- væde

oln.∂i∂urr tjur <*teturos
sve.röj <*krougî nor.røy tjurhunnen
let.teteris urfugl
pru.tatarwis urfugl tjur
græ.tetrax urfugl hønsefugl
oir.tethra urfugl,
tjuren kendes ikke fra de britiske øer

osl.tetrev fasan
tys.auerhahn urfugl omdannelse af ældre
orrehahn efter tys.auerochs urokse
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I etymologiske værker vil man ofte få opfattelsen af, at tjurens og urfuglens svenske navne er
ombyttede termer. Imidlertid er svensk og norsk ene om begge navne, kun preussisk bifalder delvist
den svenske navngivning. Dertil føjer sig de helt enestående han- og hunkønsformer med de ældgamle
hunkøns- suff. [î] Ω 21. Skulle der her foreligge en forveksling beroende på indvandrig, måtte disse
koblede kønsidentiteter for både urfugl og tjur på utrolig vis have fulgt trop, skønt de øvrige særsprog
ikke opviser kendskab til forholdet.
Dertil kommer at tjuren, der helt sikkert har været kendt, må være fløjet i glemsel hos de øvrige
indoeuropæere. Sandsynligvis er de to hønsefugle, trods deres ulige størrelse, blevet slået sammen i det
fælles navn, *teturos, et navn der pejler de store hønsefugles koglende parringslyde.
I det følgende kig tilbage på fastlandstidens to helt forskellige indvandringsveje for Nordens
ferskvandsfisk mødes vi af lignende navneskel mellem Jylland og Sverige.
De to vidt adskilte vandveje til den Kimbriske halvø versus Skandinaviens sø- og flodsystemer,
henholdsvis urelben og den ferske ancylussø stod ikke for tid og evighed til rådighed for
ferskvandsfaunaen. I takt med at fastlandstiden gik på hæld, sank [ur]elben´s bredder i havet. Tidligere
havde Doggerbanken været et højdedrag på ur-elben´s vestlige bred. Den langstrakte sundformede
mundning sørgede for en tilstrækkelig lav saltholdighed for ferskvandfaunaens træk. Fra Nordtyskland
var der fri vandvej til elbmundningen, hvorfra flod- og søfaunaen kunne søge op gennem de floder der
langs den vestlige strand afvandede det kimbriske forbjerg.
Efterhånden som mundingen formedes til en åben saltvig lukkedes porten endeligt til den jyske
højderyg. Disse to adskilte vandveje til Sydskandinaviens ferskvandsbiotoper kunne mistænkes for
ikke at have sluset de samme arter indenfor og det er netop tilfældet.
To fisk nåede ikke frem til det jyske inden lukketid. Den ene var sandarten. Såvel bestanden som
navnet er overtaget fra områderne syd for os, men heller ikke i tyske dialekter har man et oprindeligt
navn på denne art, altså intet *jysk navn, skønt fisken er almindelig fra Elben til Weichsel og
endvidere udbredt i Donau med bifloder.
Senere, da havet skar igennem ved Øresund og satte punktum for Ancylussøen som ferskvands-indhav,
havde begge arter for længst fundet sig til rette i svenske og norske sø- og flodsystemer.

Derfor har vi et *svensk.gjersus sandart [us- stamme] i nor.gjörs sandart, der går helt parallelt med
den sene sanskritdialekt prakrit, prk.jhasa <*gjherso- en vis fisk. Roden *gjhers- betegner noget spidst
og pikket, som i *gjhersdâ byg, tys.gerste byg.
tys.sander sandart er hverken gammelt eller tolkbart og i Jylland er fisken udsat.
Den anden art, der heller ikke nåede frem til det jyske, var karpefisken, lauciscus cephalus [döbel],
derfor intet *jysk navn.
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Fra svenske sø-områder kendes den under navnet, sve.färne < **ferhnon <*perkjnon ◊ græ.perknos
<*perkjnos dunkel mørkspættet: et adjektiv der er ganske træffende. Som modstykke til denne brudte
sløjfe kan man nævne karpefisken, aspius alburnus, dan.løje, o.sve.löga <*loukjôn, der har sit tilsvar i
swz.laugen <*loukjôn aspius alburnus ◊ *leuk- *louk- lys. Den nåede åbenbart frem i tide.
Under slutfasen af fastlandstiden flådes den kimbriske halvø op i et utal af øer fastholdt i vældige
floders salte omslyngning. Klokken var faldet i slag for ferskvandsfaunaens velkomst til vores indre
farvande. To ferskvandslaks, stalling og helt, var ret sent ude og nåede ikke i tide frem til de danske
øer. Til Sverige nåede begge arter gennem Ancylussøen og til Jylland via Urelben og det Kimbriske
forbjergs vestvendte flodsystemer. Lakunen blev de danske øer og deres å-systemer, hvor hverken
helten eller stallingen [vores to ferskvandslaks] naturligt har fundet deres niche. Antager vi at det er
nordens urindvånere, der har navngivet dem, skulle man forvente et skel i navngivningen, skabt af det
uudfyldte rum de danske øer udgjorde gennem hele fastlandstidens fase og fremefter, mellem
fødevejene til henholdsvist det *jyske: og det *svenske: Sådan forholder det sig og situationen er
yderligere så enestående, at vi for stallingens vedkommende finder springet fortsat både i en satem
type [østlig] og en kentum type [vestlig]. Det drejer sig om et mageløst samgreb af fauniske,
geografiske og lingvistiske forhold, der med en kraftigere og tydeligere markering alene ville have
kunnet diskvalificere alle teorier om en indoeuropæisk sprogpodning i Norden. *[ø]dansk: melder af
gode grunde renonce. Se det tilsvarende om elgens iup: navne ovenover.
Inden vi trækker vod efter faktiske indicier, skal vi kigge på en torskeart, fanget med et finmasket
etymologisk net, mellem Gotland og Preussen. Det drejer sig om laken, vores ferskvandstorsk. Den
befandt sig godt i den ferske ancylus-sø, hvorfra den sammen med mallen fandt vej til Fyn og
Sjælland. Endnu længere ude i dana-elvens munding strøg laken gennem kvislet ind i gudenåsystemet. De vest-og sønderjydske bestande stammer derimod fra urelben. sve.lake lota vulgaris
<*wlokon ◊ ags.wlacu fugtig klam, plt.wlak blød fugtig, osl.vlagi fugt ◊ *welg- fugtig i let.welgs
fugtig. På Gotland kendes fisken under et beslægtet navn, gtl.ylle < teu.*wulniô <*wlniå. Hertil svarer
pru.vìlnis <*wlnios lake. Navnet har antagelig iup: hævd [svindtrin til *wel- fugt med [g+] i *welg- i
ags.velk- sky, oht.wolka sky <*wlgâ. Floden Volga henter også sit etymologiske klædebånd her.
Stallingen thymallus < o.dan.sterling ◊ sve.stirr lakseyngel, synes at have erstattet et ældre navn, kendt
fra oht.asca m. <*oskon, en term der kan forfølges videre i oir.*esok laks. Ferskvandslaksen har mørk
ryg med sidespejl der spætter i gulgrønne toner. Igen skal vi hinsides stallingens fravær på øerne, før vi
i Sverige igen fanger den velsmagende laksefisk. Her med navnet nor.harr, sve.harr stalling <*korzus
◊ *kers- mørkspættet. Samme navn genfinder vi i balticum, lit.kìrszlys stalling <*krs-, og med o-trin i
lit.karszis brasen. Nu er brasen en lys strålende fisk, hvorimod stallingens fremtoning falder smukt ind
i den baltiske naturpalet, modstillet dan.brasen ◊ *bhrokj- funkle. Usikkerheden, der viser sig i lit.ešé
brasen stalling ◊ *ekj- skarp spids-, udvælger naturligt *svensk.korsus, korsis stalling
*jysk.esok- osªko stalling [ferskvandsslaks]

oht.asca <*osªkon stalling
oir.*esok stalling  laks
◊ *es- os- grågul
Samme rod i lat.ornus ask <*osenos
og i nor.asal rønneart <*osalomed gråfiltede bladundersider

*svensk.korsus stalling [ferskvandslaks]

sve.harr <**harzu <*korsus stalling
lit.kirszlys stalling <*krslilit.karszis brasen <*korsis
lit.kerszas sort spættet <*kersos
skr.krsna- sort mørk jf.
lit.ešé brasen stalling ◊ *ekj- spids ?

Her kan vi igen følge sporet af de svenske proto-ariere med *proto.ang.korsus stalling -) *jysk: idet vi har ags.hara
og hol. heardra < *korz- overleveret som blot og bart en vis fisk. Ukendt fra oht: osa: og andre *jyske særsprog.

Et lignende billede for heltens vedkommende. En *jysk: / *svensk: divergens med *[ø]dansk: tavshed.
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*jysk.keldos helt

dan.helt helt <*keldos
hol.hout <*hultaz helt <*kldos
jf. hol.goud guld <*gjhltom
*kel- i dan.hjelm blis <*kelmoper.carma skimmel [hest] <*kelmo
*kel- i dunbirkens navn *kl-dhrâ
I modsætning til stallingen er helten en
meget lys laks, som også navnet antyder.

*svensk.sîgos helt

oln.sîkr helt, sve.sîk, nor.sîk helt
brh: siggen unglaks <teu.sîkazlet.sîga- helt
rus.sig helt
lit.sykas helt er lånt fra teutonsk
jys: sighelt helt er en påpegning af et lån,

der skal tydeliggøre at siggen er en helt
Helten kendes som spisefisk fra den svenske
stenalderboplads ved søen Júten Ω 31

Vi står altså overfor en tregrenet sammenhæng;
1. det notoriske niche-slip eller lakunen i ferskvandsfaunaen.
2. virkningen som forskel i urdialekterne *jysk og *svensk
3. afspejlingen i de iup: proto-sprog: keltisk, baltisk etc.
Hvordan ligger vandet for laksen. Den har som saltvandsfisk ikke været underlagt nogen deadline for
at kunne optræde i vores å-systemer. Overraskende, men i lyset af residueteoriens skæring ingenlunde
mærkeligt, har *jysk: og *svensk: gjort forskellig brug af farveroden *perki - spættet, som vi kender
fra oht.farhwa farve <*pórkiwo-, græ.perknos spættet, skr.prśni- spættet broget <*prkjni-.
Det første vi ser er, at svensk ikke har brugt *perkj- om ørred eller laks; her møder vi ligesom i det
baltoslaviske område roden *lakjis-. Dernæst fraværet af roden *lakjis- i keltisk og latin. Da nu laksen
ikke går op i de sjællandske å-systemer kunne situationen vær helt analog med mønsterbrudet for helt
og stalling, uden dog at være bundet til de omtalte indvandringsveje.
*jysk.perkjos laks
*porkjâ laks i teu.*fariô -) lat.fario lakseforel [lat: f < teu: f]]
*perkjos i oir.[p]erc laks ◊ oir.[p]erc rødlig spættet
*prkjnâ i oht.forhna og ags.forne bækørred
*perkjnon i sve.färne leuciscus cephalus, alias döbel
*porkjnâ i sve.faren abramis balleus, alias brasenflire
*perkjâ aborre i græ.perkê, ordet er lånt til lat.perca aborre
*porkjos i lat.porcus en pigfinnet fisk fjæsing ?
*perkjes fjæsing ◊ nor.fjersing harpiksholdig fyrretræ

*svensk.lakjis laks
*lakjis, *lakjos, [gntv] *lakjses
rus.lososu laks [osl: *a > o]
let.lasis laks
lit.lašis laks
oss.læsæg forel
osa.lahs laks <*lakjsos
tok.laks laks  fisk
◊ lit.lašas dråbe <*lakjos

Vi skulle da have et jysk.*perkjos, *prkjnâ ørred laks og svensk.*lakjis laks. Intet tyder på at denne
opsplitning skulle være resultat af nye stammers fremmede naturgeografiske bagage; tværtimod fristes
vi til at se disse navnekomplekser som parallelle nordiske favntag mellem ældgamle tildragelser i natur
og sprog. Dette forudsætter naturligvis et lån: *proto.ang.lakjis -) *jysk.laks, et lån der af gode grunde
ikke vandt indpas i græsk. Efter indslusningen af *lakjos laks i det *jyske, har forellen muligvis
overtaget laksens *jyske navn.
Det er ved siden af samme farverod vi også skal se fjæsingen anbragt på naturpaletten. Aborrearten
med giftige pigge hører hjemme i de nordlige havområder: nordsøen, kattegat og østersøen.
I norsk finder vi fælles udtryk, **fersingaz, for fjæsing og flammet harpiksholdig fyrretræ og da
formen rummer et tilhørsforhold, *- enkos, har fjæsingen ældst haft det iup: opkald: nor.fjærsing
<*pérkies ◊ *pérkjes broget spættet.
Kunne lat.porcus <*porkjos en pigfinnet fisk ældst være møntet på fjærsingen ?
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Selvom hyttefadet ikke er helt fuldt er der et klar vink om at også *svensk: rummede et fællesnavn for
fisk. Vi har tidligere fundet at *jysk: omtalte vandenes våde væsener med termen *apiskos fisk. Som
en satem-parallel hertil har vi *gjjhus fisk, idet fangstnettet giver os:
lit.žuvis fisk <o.lit.žûs
arm.jukn fisk
græ.ikhthus fisk <**[i]khthus <*gjjhus [græ: gjjh > khth] J B Hofmann: græsk etymologi.
sve.*gyus fisk <*gjjhus
Svensk har nemlig overleveret en form sve.gyus hork. Tyd-ændringen skal ses i sammenhæng med, at sveaerne
med tiden blev indspundet i kentum-gruppen og da de derved optog *jysk.apiskos fisk, blev navnet naturligt
tillagt en anden art. I ældre tid kan vi antage et sve.gyus fisk <*gjjhus
Langs denne udredning får vi opstillet endnu en sat / ket dublet indenfor det skandinaviske område.
*dansk. )( *svensk.gjjhus fisk / *jysk.apiskos fisk
Der er yderligere en detalje: Fiskeørnen lyder på svensk navnet sve.gjúse, der kunne være et meget gammelt
opkald og da fiskeørnens stemme under parringsflyvet bliver gengivet som -kiu kiu- [Benny Gensbøl,
felthåndbog Gads forlag 1987] er det ikke utænkeligt, at fiskens navn er rettet til efter fuglens kald, som et
onomatopoetisk opkald, især da det komplekse *svensk.gjjhus, ikke har et helt almindelig fonologisk spejl.

Et godt eksempel på angel[saksisk] enegang er ukendskabet til organet nyre, som kun *dansk )( *jysk
forholder sig enigt til. Egentlig har vi ingen navne for nyre i satem-sprogene
*jysk. )( *dansk.neguhros nyre
græ.nephros nyre <*neguhros
lat. nefrônês nyrer <*neguhro
teu.*neuhro <*neguhro- nyre,
Ingen angelsk term for nyre.

oht.niuro- nyre testikel
der ligesom i latin også dækker tydet
testikel, en semantik der sigtede på det
blæreformet organ.

Hverken ags: eller skr: avs: bal: sla: har kendt denne form eller nogen anden *svensk: fællesform. Det
vil sige, at *proto.ang: har været renonce og først i vikingetiden er o.dan.niuræ nyre blevet optaget
som eng.nire, sidte led i eng.kidney nyre.
Residueteorien kaster et opklarende lys over den længe erkendte, mangesidede affinitet mellem de
teutonske dialekter og øvrige indoeuropæiske særsprog. Ikke mindst, den geografiske fordeling af
kentum- og satemsprog bliver et indlysende træk ved en vandringsteori, der tværs over Østersøen
forbinder urdialekterne med protosprogene langs Emsen, Weser, Elben, Oder og Weichsel.
På dette punkt kan vandringen suppleres med arkæologiske positioner, idet den svenske gravtype
under flad mark følger de svenske overflytninger i Schlesien, Pommern og længere østpå, stillet
overfor den jyske gravform med høj, der nok delvis brydes op syd for Holsten, men alligevel holder
stand med snorekeramiske højgrave fra Schweiz.
Desuden giver teorien en god indgang til at forstå den omfattende fælles pulje for ags: og skr: det
forhold som vi har tegnet med logoerne: *proto.ang: -) *jysk: og *jysk: -) *proto.ari:
Allerede iagttagelsen af såvel en satem- som en kentum-attraktor indenfor det teutonske sprogfelt,
gjorde det klart, at grebet om de indoeuropæiske sprogs genese, måtte håndteres ud fra helt nye
præmisser. Den efterfølgende erkendelse af, at lånevejene registrerede en helt særegen geografisk
struktur indenfor den iup: kridtcirkel, der såvel har arkæologisk som etymologisk evidens, bliver i det
følgende et sundt anker og origo for den indoeuropæiske migration. Det bliver nu klart at den hele
sproglige sammenhæng ikke kan flyttes til en anden geografisk jordegn. Det er her i Sydskandinavien,
billedet af homeland bliver tydeligt. De mange vanskeligheder med særsprogenes inkongruente
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slægtskab, der i talrige etymologiske sammenhænge ikke nødvendigvis sætter skel mellem satem og
kentum, finder her et geografisk rum for spredning og udvikling, lån og migration, der på engang er
enkelt og logisk, overraskende og forhistorisk betinget.
Lidt mærkværdigt at latin trækker på *egnis ild og samtidig må undvære *pûr- ild Ω 14. Hele den
øvrige vestlige gruppe *dansk: )( *jysk: forholder sig til *pûr- ild, indbefattet umbrisk. Det gælder
også hittitisk, ganske vist med en noget ældre [r / n] bøjning. Man antager, at måske ikke det ældste
men dog et godt bud har været *peuor [nmtv], *punes [gntv] hvortil oht.fiur ild og oln.funi ild knytter
sig. I det billede vi allerede har tegnet af sat / ket bliver det naturligt at se divergensen *egnis *ognis
ild / *peuor *punes ild som udslag af netop dette skel.
lat.ignis ild med det umage [i] og dets kentum-isolation kan vi da kun opfatte som et lån:
*proto.ang.egnis ild -) *jysk: -) lat.ignis. Med omvendt fortegn har armensk optaget *pûr fra græsk: og
i samme bytte givet afkald på sat.*ognis ild. Billedet her afspejler den udvidede residueteoris helt
enestående evne til at bringe orden i det fonologiske lingvistiske kaos, der overhovedet gjorde det
muligt for C Renfrew at fremsætte en teori om, at planterødder og etymologiske rødder skulle have
vandret hånd i hånd gennem Europa.
*egnis *ognis ild
*egnis *ognis ild
skr.agni- ild <*egnis
lit.ugnis ild
osl.*ogni- ild
rus: pol: bøh: ogn- ild
lat.ignis ild (- ari.*egnis

*peuor ild
*pûr- ild
oht.fiur ild <*peuor
oln.pûrr- ild [nmtv]
oln.funi ild [gntv]
oir.ûr ild <** pûr
umb.pir ild <*pûr,
umb.pûrom akusativ.

*pûr- ild
tok.por- puwar ild
hit.pahhur ild <*peu or
græ.pyr ild
arm.hur (- græ.pûrobs: græ: )( arm: samliv i
en sen fase af sat )( ket

I oldnordisk har vi overleveret et oln.ekni- <*ognis ? Med betydningen, noget stort og omfattende,
kunne det forstærkende udtryk tænkes at have overlevet tab af vokalen [i]. Termen ville da stille sig
ved siden af den brug vi gør af ordene brand og ild i brand-[godt] og ild-[hu], fyr og flamme; i så
fald et rudiment af *svensk.ognis ildSom det er fremgået af listerne i kapitlerne 29 30, har vi gennem residueteorien fået udskilt talrige
termer, der isolerer sprogstof i satem- fra kentum-sprogenes ditto og omvendt. Åbenbart er det en
ældgammel virkelighed, da man vanskeligt kan se en eurasisk vandring for sig, der skulle have
resulteret i en sådan udskilning. Uanset hvor man vil anbringe de ældste pæle om folkeflokken,
kommer man ikke uden om, at der indenfor kridtcirklen har hersket en latent satem / kentum
opsplitning i sprogmassen, på trods af den fonologiske akkord. Spørgsmålet, hvordan asymmetrien i
ordforrådet skulle være kommet til veje, om ikke de to grupper havde levet tæt og nært i geografisk
forstand, men tillige isoleret af samme geografi, har ikke noget svar. Vi har ikke blot fundet en
dobblelt attraktor for sat / ket indenfor de gammeldanske landskaber, men med de to matricer
*proto.ang: -) *jysk og *jysk -) *proto.ari: tillige afdækket en forklaring på hvordan denne udbredelse
og omrøring i ordforrådet har fundet sted. Det er reelt umuligt at afvise det gammeldanske arkipelag
som en enestående pejling af indoeuropæerens homeland.
Som en forudgribende konklusion kan vi opfatte det første trin i den indoeuropæiske migration som en
overlejring af jysk jættestuekultur med jysk enkeltgravskultur påtvunget urdialekterne *[ø]dansk: og
nu i stridsøksefasen *svensk:
Alle stier indenfor den nordiske arkæologi fra mesoliticum til dolktidens verden, får på den smukkeste
måde lingvistisk følge af den indoeuropæiske ordbog.
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Når det ikke er mængden af indicier, der er tiltænkt rollen som en sikker krans om det nordiske
homeland, hvordan kommer etymologiens og fonologiens DNA da ind som bevisets pennefører?
Jo, det teutonske sprog rummer en dobbelt attraktor for satem / kentum splittet. Hermed menes at vi
for talrige satem-termer finder teutonske tilsvar, men ingen kentum mager. Med modsat vinkling,
talrige kentum-termer med teutonsk tilsvar, men uden mager i satempuljen. Det teutonske sprog er på
sæt og vis satem / kentum kløvet, med skyldigt hensyn til den meget store gruppe af verber og
ordklasser, der rummer fælles indoeuropæisk sprogstof.
Nogle valg fra den *jyske: liste, hvor satem-gruppen bortset fra teutonsk er helt fraværende
*jysk.kan- synge
*jysk.blô – blomstre
*jysk.wentos vind
*jysk.sâg- opspore

teutonsk: latin: keltisk: tokharisk: + græsk: forstået som *ø.dansk:
teutonsk: latin: keltisk: tokharisk: tavshed fra satem: + *ø.dansk:
teutonsk: latin: keltisk: tokharisk: hittitisk: tavshed fra satem: + ø-dansk:
teutonsk: latin: keltisk: tokharisk: hittitisk: + græsk: tavshed fra satem:

overfor nogle valg fra den *svenske: liste, hvor kentum-gruppen bortset fra teutonsk er helt borte:
oldnordisk: angelsk: gotisk: sanskrit: litauisk: + oldhøjtysk:
*svensk.gjhengh- gå
oldnordisk: [sanskrit: avestisk:] [=] arisk:
*svensk.kuêmo- svælg
*svensk.voléj- vælg
teutonsk: oldslavisk: sanskrit: Intet ekko i *ø.dansk: og *jysk:
*svensk.nawis lig
satem: + gotisk: oldnordisk: angelsk: Kun fravær i *dansk: )( *jysk:

Som enlige svaler er der ikke megen flugt over sammenstillingen, men de dialektstyrede termer flyver
i flok og når ud i alle dele af den indoeuropæiske overlevering. Denne dobbelte attraktors position i
den teutonske overlevering er så gennemgribende, at den kun kan læses ind i ovennævnte tegning af
satem-gruppens svenske bopæle modstillet kentum-gruppens jyske ditto.
I en naturligt nok langt mindre pulje finder vi, at synonymer som fx:

*svensk.antero- den anden overfor *jysk. )( *ø.dansk.alios den anden. Begge former i teutonsk:
*svensk.medhus honning overfor *jysk. )( *ø.dansk.melis honning. Begge former i teutonsk *svensk.ghordhos
gærde gård overfor *jysk. )( *ø.dansk.ghortos have gårdrum
*svensk.enobh- > *nobh- navle i teutonsk: preussisk litauisk: sanskrit: modstillet
*jysk. )( *ø.dansk.onebhªlo- > *ombhªlo- navle teutonsk: latin: keltisk: græsk:

lægger sig ind i de nordiske dialekter, præcis som spaltningen satem / kentum foreskriver.
Med lidt overvejelse bliver det klart, at denne dobbelte attraktor-fordeling ikke kan forstås udfra et
immigrationsprospekt. At en indoeuropæisk migration til Norden, som vi ovenfor anså for mere end
tvivlsom, endnu inden sat / ket spaltningen var fuldbyrdet, skulle have lejret sig langs nordiske
bosteder, der netop ækvivalerede med satem- / kentum-folkenes anatolske eller andre geografiske
oprindelige bopæle, er egentlig ikke tænkbart.
Vi kommer nu til finstrukturen i vores DNA analyse. Ovenfor indlagde vi *gjhengh- gå gange som en
*svensk: term selvom oldhøjtysk og oldsaksisk også kender til verbet. Om nu termen er *svensk:
hvorfor så et teutonsk indslag fra den *jyske gruppe ?
Det hele spørgsmål drejer sig om en brudzone i den *jyske overlevering. Hvor vi med dobbeltattraktoren så, at de gammeldanske landskaber var delt op i zoner, samstemmende med satem / kentum
skellet, drejer finstrukturen sig om en opdeling i det *jyske: mellem latin: keltisk: hittitisk: tokharisk:
illyrisk: versus en større lånepulje fra angelsk, en *svensk dialekt på den anden side. Ned imod 3000
bc kan arkæologien iagttage en større indvandring fra det mellemsvenske område, tværs over Kattegat
rettet mod Jylland. Disse stammer der længe har været kendt som grubekeramikere, bliver i nyere
svensk arkæologi opfattet som agerbrugere, der grundet et forværret klima havde ændret
næringstilgange med mere vægt på fangst og jagt foruden et migrations-tække til store dels af
nordjylland og videre fra Mors over midtjylland til sydøstjylland. Vi kender dem især fra Kainsbakke
på Djursland, hvor bopladslevninger har givet det mest omfattende billede af faunaen i omkring 3000
bc. Det er denne migration indenfor det nordiske område vi passende kan opfatte som *proto-anglernes
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færden. Da nu angel-[saksisk] alias angelsk: sammen med oldnordisk, gotisk, norsk og svensk med et
talrigt gloseforråd partikulært falder i tråd med sanskrit, ligger det lige for at udpege disse *proto.anglere som *præ.arier. Anglerne havde altså, i modsætning til tovholderne for oldsaksisk og
oldhøjtysk, ingen oprindelig hjemmel i det *jyske: og både samstem og mangler skal ses i lyset af
denne migration fra det *svenske. Hvor smukt termerne lægger sig til rette fremgår af det følgende,
men et billede af omfanget giver listerne naturligvis ikke noget sundt indtryk af.
Lad os tage et eksempel: Det indoeuropæiske verbum *leiku- overlade er bredt overleveret, kendt fra ari: lit:
osl: græ; lat: kel: teu: med lidt afvigende betydninger.
Et navneord *leikunos noget overladt arv deslige kender vi kun fra teutonsk og sanskrit. Ordet er tidligt
optaget i finsk som fnsk.laihna, der i yngre udgaver optræder som ags.län gave overdragelse, oln.lân lån.
Ellers tavshed bortset fra skr.rêkna- besiddelse gods <*leikunos.
Videre:
*svensk.bhêlom bål glans i oldnordisk: angelsk: sanskrit: tavhed i *jysk )( *ø.dansk: + oldhøjtysk:
*svensk )( *ø.dansk.kuekuelos hjul i oldnordisk: angelsk: græsk: og sanskrit:, men ukendt *jysk: inklusiv
oldhøjtysk: og oldsaksisk:
*svensk.doikjos *svensk.deikjos egn land ager er *svensk: sanskrit: oldnordisk: angelsk:
+ et ekko i oldhøjtysk, men ukendt i latin: keltisk: græsk: etc. Roden er det bredt overleverede
verbum *deikj- vise men kun i *svensk: brugt om udvisningen med hugmærke i fældbare træer.
*svensk.jougios trækdyr i skr.yôgya- [=] oln.eykr trækdyr det forspændte dyr er knyttet til det
bredt overleverede *jeugom åg [=] dan.åg. Ellers ukendt. At det er ploven og ikke vognen, oksen har
været spændt for, ser vi af oln.eykt tiden mellem til og fraspænding < teu.*jauki∂ô <*jougetâ. Alt til
verbet *jeug- forbinde. Se dan.øg udslidt hest <*jougios og skr.yôga- lære <*jeugos
*svensk.angjhos bekymring trængsel i oln.angr skade bedrøvelse [=] skr.amhas angst trængsel nød
knyttet til *angjhus snæver i oln.öngr [=] got.aggwus snæver [=] skr.amhu- snæver. Ingen tilsvar.
*svensk.kjikjelo- i oln.hêla rimfrost <*kjikjelo [=] skr.śiśira kulde frost <*kjikjelo-, ellers tavshed.
*svensk.êtmon vindpust  ånde sjæl i ags.æ∂m luft vind ånde <*êtmon [=] osa.â∂om pust ånde sjæl
[=] skr.âtman ånde sjæl <*êtmon. Intet *jysk: )( *dansk: ekko. Se oln.æ∂r edderfugl <*êtî [=] skr.âtî
vandfugl knyttet til verbet *êt- lufte. Intet *ø.dansk: )( *jysk: ekko. Antagelig er edderfuglen blevet set
som dunfuglen.
*svensk.aju- liv evighed i got.ajuks evighed, ang.ece skr.aju- liv. Ellers tavshed
*svensk.lew- skære er kendt fra andre særsprog, men kun i sanskrit og oldnordisk brugt om kornskæroimg.
Hertil knytter sig leen eller rettere seglet i stenalderens agerbrug.
oln.ljâr le <*lewos
oln.lê le <*lewon
skr.lavi- segl, skr.lavitra segl
oln.ljâ < urn.*lewô nymejet græs,
skr.lava- kornskæring.

*jysk.morgjâ grænse grænseland, latin: keltisk: illyrisk teutonsk, men ukendt i litauisk: oldslavisk og
græsk: Som lån til *proto.ari: finder vi oldpersisk, avs.marza grænseland (- jysk.morgjâ.
Om ordet var blevet optaget efter [kentum: gj > g] ville vi have kunnet iagttage et avs.*marga grænse.
Derfor *jysk: -) *proto.ari: [avs: *gj > z]
*jysk.arkuâ fyrretræ i teutonsk: keltisk: latin: + sanskrit, skr.*arkuâ fyrretræ, der senere efter det
regulære lydfald [ku > k] bliver overleveret som skr.arka træart, Derfor *jysk: -) *proto.ari:
*jysk. )( *ø.dansk.med- måle, intet ekko fra satem-sprog, bortset fra skr.masti- vægt (- *græsk.mostis.
Idet sanskrit skulle have afspundet formen skr.*matti- slutter vi *ø.dansk: -) *proto.ari:
Der er altså to kilder til lånematrixen:
1.

*proto.ang: -) *jysk: med videre drypvise uforbundne singulære lån til latin og keltisk.
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*jysk: -) *proto.ari: Arisk: [sanskrit + avestisk] er den del af *proto.ang: der med *jyske: ind- og
udlån føres gennem den jyske: sluse og videre østover gennem Forpommeren og Posen. Her mødes
de med de *ø.danske folk alias de senere grækere, se skr.masti- vægt ovenfor. Fra dette møde
skriver sig endvidere nogle karakteristiske og ellers ukendte lydfald fælles for græsk: og arisk:
De to følgende udtryk for mælkehåndteringen, der indenfor sprogætten kun supplerer hinanden,
afslører at de *proto.ang: udtryk ikke har slået rod i *jysk:
oln.mysa sur mælk <*mihswo[n] [=] skr.âmikswa ostekerne i mælk ◊ *meikjs blande
oln.∂êl tykmælk <*tenklom [=] skr.takra kernemælk <*tnklom, sve.tætt osteløbe <*tenktis
◊ *tenk- tættes ved sammenløb

Indsigten i hvordan lånematrixens prisme skal drejes er naturligvis nytolkningens clou og nøglen til
forståelsen af, at de 5000 år gamle migrationer nødvendigvis må have fundet sted indenfor de gammeldanske landskaber. En markant pulje af mere end 5000 år gamle spydnavne kendt fra *svensk: angelsk,
gotisk og oldnordisk men uden *jyske: og *ø.danske: afkast, toner smukt med *proto.ariske: tilsvar,
som et fodaftryk af grubekeramikernes *jyske: migration og vandringer.
En konklusion på denne artikel bliver da:
Hvor mageløst træffende sat )( ket skellet kan optræde, afgiver de to intransitive veeber
*svensk.bheudh- være vågen opmærksom og *jysk.wegj- være vågen opmærksom et godt
eksempel på
De spagfærdige rester i oir: og kym: af *bheudh- afslører sig som levn fra *proto.ari.bheudh- -) *jysk:
-) kel: kym.bodd tilslutning og oir.buide godkendelse. Se dan.bud n. <*bhudhes
Overleveringen viser os den klare tegning.
*svensk.bheudh- være opmærksom / *jysk.wegj. være opmærksom
*svensk.bheudh- være opmærksom
*jysk.wegj. være opmærksom
NAVN

A B S G L K T BETYD

NAVN

bheudh-

x x x

wegj-

heudh-

x

bhodh

x

budhrubhuddhi-

være vågen

x
x

x byde erfare
x x bud tilbud
vagtsom
indsigt

j

A B S G L K T BETYD
x

x våge

wog éj

x

x vække

wogjros

x

x årvågen

j

weg eloj

wog elo-

x

vågen
x

vågen

Lånet når ikke den latinske ordbog, der er helt uden ekko fra *proto.ang.bheudh- være opmærksom
vågen rammet ind af skr.bôdhati vågner vækker. Fra *svensk: kendes tillige lit.bûsti vågne <*beudhosl.bûdru- vagtsom, rus.budit vække. De teutonske og græske former afslører sig som transistiver,
græ.peuth- erfare spørge, dan.byde <*bheudh- byde [få til at være opmærksom]. Her overfor stiller
sig *jysk.*wegj- være opmærksom med ekko i lat: teu; tok: + skr:
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Et af de større folk i det samnitiske forbund er umbrerne, tidligst bosatte i Toscana. Navnet er etymologisk nøje
knyttet til den teutonske stamme ambronerne, kendt fra tidlige kampe mellem romerriget og germanske
stammer. I indoeuropæisk regi, formes begge stammer som *ombhrôs. Det er ikke søgt at se umbrene som
indvånere i det nordiske landskab, der dengang udstrakte sig bag nutidens frisiske øbue og nord på til Esbjerg,
hvor også keltere, illyrer og de øvrige italiske folk fristede tilværelsen. Stammenavnet ambroner knytter sig til
øen Amrum i vadehavet der i Valdemar´s Jordebog nævnes som Ambrum <*ombhro-. Se længere fremme.

Hvor vi i kapitel 29 tog bestik af lydudviklingerne for en del af de *jyske særsprog og igennem
fonologien opridsede en vej fra nordvesteuropa til Alperne og videre mod støvlelandet, vil vi i dette
kapitel undersøge og konkretisere stammernes bevægelser ned over Europa på bagrund af
stridsøksekulturens udbredelse, sammenstød og de dermed forbundne lån i ordforrådet og afsmitninger
i fonologien.
Den forhistoriske kronologiske listning af den *jyske fonologi, der blev udfoldet i kapitel 29, beretter
om et nordligt udgangspunkt for den italo-keltiske migration. Vadehavet, det nære slægtskab som den
tilbagegående assimilation [TA] borger for, de fælles lyd- og tydskift, udgrænsningen af først græsk,
senere af den *jyske rest-gruppe hit: tok: [teu:] afslører utvetydigt, at vi befinder os i nord-vesteuropa.
Om disse folk var kommet sydfra, ville kelterne for det første havde taget del i de talrige lån fra nu
ukendte middelhavssprog, der er tilgået græsk og latin. For det andet kan rest-gruppen het: tok: og
[teu:] der ligesom kelterne hverken deltager i de dyb-europæiske kulturlån eller omdannelsen af de
aspirerede medier [*bh *dh *gh], rent sprogligt ikke isoleres fra latin )( keltisk. I et alternativt
migrationsmønster kan latin derfor ikke være kommet østfra sammen med græsk. De to sproggrupper
mødes først i det ungarske sletteland, hvor kimen til det ujævne skift af de aspirerede medier skal
findes. Grækernes udrejse med udgangspunkt i nordlige egne, mere præcist Sjælland+, bliver belyst
længere fremme. De følger Oder og gennem den mæhriske sænkning når de frem til Donau og
floderne Drava og Sava. Ændringen af de aspirerede medier har et vist ujævnt tilsvar i de sydøstlige
satem-sprog, thrakisk, frygisk etc, men da disse fonologiske skift ellers er ukendte i baltisk, slavisk og
arisk [sansktit og avestisk], er det ligetil at se dem som resultat af en anden bilateral nu østlig regional
kontakt under denne tidlige græske indfaldsport til det sydlige Balkan.
I det nordvestlige Hannover havde gal: gæl: lat: osk: umb: og ill: tilbage i megalitisk tid 3000 bc  ,
med udsigt til vadehavets ældre fase, været fælles om den tilbagevirkende assimilation, der bragte fx
*perkuos eg på den muterede form *kuerkuos eg. Den begyndende enkeltgravskultur 2800  , der
gennem de næste fire hundreder år sætter sig igennem og stort set eroderer den megalitiske kultur
indefra, gør det vanskeligt at skelne vadehavets stengravs-kultur fra den begyndende stridsøksekultur.
Endvidere forbliver det uklart om denne afledte stridsøksekultur kun har nordisk ide og inspiration
som baggrund, eller om den afløsende kultur i vidt omfang også rummede tilskud fra de gammeldanske landskaber, der gendannede de gamle stammer i et nyt kalejdoskopisk mønster. Det primære
mønster indlejret i de jyske højgrave, i keramikken, i ravets optræden, i den kønsartikulerede
gravlægning og i øksernes typologi, dette mønster der trækker tråde til de øvrige snorekeramiske
kulturer, har imidlertid ingen rival; ingen af de andre grupper fremstår med en koreografi, der kan gøre
rede for andet end en kronologisk afsmitning til nabo-områder. Se økserne fra vrads herred Ω 11.
Ligesom vadehavets megalitkultur havde taget form fra en holstensk læst, således også med
stridsøkse-kulturen fra de samme områder, med let degenererede øksetyper og en keramik-decor, der
forholder sig lettere opløsende til den holstenske tradition. Vi skal nu forsøge, at kigge ind i dette
teleskopiske væv af megalit- og enkeltgravs-stammer, der også møder os ved nedre Oder, etc hvor
megalitiske udvandringer bliver overhalet indenom og smittet af stridsøksekulturens nye kulturparadigme.
Jævnfører vi indsigten i de kel: )( itl: sprog-stammers fonologiske udvikling, med stridsøkse-kulturens
vestlige udbredelse, kan vi afdække en ret god overensstemmelse mellem de gruppevise sammenfald
af fonetiske og grammatiske ændringer blandt de *jyske proto-sprog og spredningsvejene for øksernes
typologisk sammenfattede former. Den særegne facetterede stridsøkse der har sit tavlefelt vest for

286

Kapitel 34

Indoeuropæisk vandring

Saale-floden, dog med et ældre kildefelt nord for Harzen, trænger nu efter en markant optræden via
Fichtel-gebirge ind over den frankiske højslette. På det tidspunkt har de ufacetterede øksetyper A1 og
A2 fra det sydlige Lüneburg allerede sendt herolder til Main´s bækken. I denne omgående bevægelse
kan vi øjne samniterne [oskere og umbrer] følge Weser vest om den thüringske højslette til floden
Main. Illyrer og falisker har derimod fulgt Elben sydpå, nord og øst om Harzen til floden Saale.
Illyrerne kan vi bedst opfatte som tilbageblevne ved Elb-knæet og ansvarlige for spredningen af den
facetterede økse indover Schlesien, Böhmen og Mähren, som lysende sten langs deres vandringer mod
øst. Kun ganske få stykker af denne øksetype kendes fra Posen og andre strøg af det vestlige Polen. Vi
befinder os i den spæde bøhmiske bronzealder, aunjetitz  2400 bc. Modsat thrakerne øst for og de
italiske stammer vest for grækernes bredspektrede hærveje til Balkan blev illyrerne ikke smittede af
grækernes fuldtonede omdannelse af [*bh *dh *gh]. Antagelig fik Illyrerne et længere nordligt ophold
inden de trak ned langs Oder og March, passagen gennem den mæhriske sænkning frem til Donau, der
førte dem ud på den ungarske steppe. Senere finder vi dem ved floden Sava, som de opkaldte efter et
*souos fugt saft i oht.sou, ags.séaw m. saft fugtighed <*souo- [=] skr.sava- sôma-saft. Længere oppe
langs floden ved Laibach kendes et gammelt vadested, ill: *nauportus det nye vad ◊ *prtus. Herfra lå
den bjergsti over de lave juliske alper åben og fremkommelig, den færd som blandt andre veneterne
tiltrådte under deres vandringer ind i Venetien. Under dorernes pres i det 12. årh. bc fulgte nogle illyrer
deres naboer, messapierne syd for Donau, ned igennem Dalmatien, hvor kentum-komponenten i den
albanske satem-type kunne være et kende fra de gamle illyrer Ω 25.
I de yngste stenalderfund fra pæle-byggerkulturen ved alpesøerne, ofte opblandet med tidlige
bronzesager, finder vi stridsøkser og snorekeramik. Især fra Bielersøen og Neuchatelsøen, et
søområde, der nærmest som en ruse har indfanget vandringer sydpå langs Rhinen, kan fundene i
omvendt tidsperspektiv følges nordover via Rhinen til Neckar og Main, hvorfra den mest direkte vej
strækker sig over Weser til Thüringen og Hannover.
I særlig grad ved Bielersøen og i de yngste lag, skriver C A Nordman: [De Forhistoriske Tider i
Europa 1927] er der en tydelig indflydelse af kulturel og tillige etnisk art.
Vi befinder os et stykke inde i dolktid  2300 bc. Stridsøkserne, der falder helt ud af de danske
fundserier 2400 bc, har naturligt et længere efterliv i det fremmede, men da de italiske stammer vender
sig mod øst og følger Donau ud i den ungarske slette er stridsøksen ikke længere højeste mode; kun få
og sporadiske fund er gjort på den bayerske højslette. Det er bemærkelsesværdigt, at stridsøksen, som
vi kan følge over den frankiske højslette, kun i ringe grad optræder langs og vest for Rhînen. Frem til
den tidlige bronzealder  2300 ser det ikke ud til, at kelterne er trængt ind i det senere Gallien. Kun i
nord-frankrig synes de spredte fund af rent jyske øksetyper, at vidne om kelternes overskridelse af
floden.
I Remedello i nærheden af Brescia, 80 kilometer øst for Milano mærker vi måske de første dønninger
af immigranter, der er trængt gennem de lave pas i de juliske alper.

En økse, hammer fra remedello kulturen

snorekeramisk krukke
fra alpernes bronzealder
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Omtrent ligeså befærdet er vejen gennem Brennerpasset, den rute der også lagde strøg til transporten
af nordens urgamle ravklumper. Det drejer sig om megalitkulturens inventar af flintknive,
hjortetaksøkse, tværpile og tidlige hamre, 2500 bc  . Især de rige fund ved Brescia har leveret
skafthulsøkser og hamre, asketræsskafter til spyd og slebne flintøkser der mildt sagt er yderst sjældne i
Italien. Fra Italiens stenalder kendes ingen slebne flintøkser skønt flint, ligesom på Balkan, har været
anvendt til andre formål.
Meget oplysende er udbredelsen af de såkaldte skafthulsøkser, der er særegne for den yngste stenalder
i store dele af Europa. Syd for Alperne træffes de hyppigt i Emilia, ret ofte i Lombardiet og Umbrien
men i aftagende grad jo længere syd på man kommer. Stort set mødes alle de italiske hamre og økser
af tilsvarende typer fra Schweiz og de nordlige Donau-revirer.
Lejringen i Latium omringet af sabinske folk, umbrere mod nord i Toscana og oskere mod øst og syd
tyder på, at gælernes gamle naboer ved havet i nord-vesteuropa er ankommet først.
Om end vi således indirekte har et bevis for halvøens bosættelse med italiske folk i tiden  2400 bc
savner vi sikre spor; over eller rundt om alperne. Den begyndende bronzealder, der er forbundet med
de nys tilkomne stenvåben og flinttyper indenfor Remodello-kulturen, kan godt tillægges de tidligste
italiske indoeuropæere og ses som gælernes stammebeslægtede fra vadehavet i det nordvestlige
Europa. Et af de mere brydsomme problemer er teleskop-perspektivet; hvor går skellet mellem
megalittradition og enkeltgrave i nordeuropæisk perspektiv og endnu mere uklart i det sydeuropæiske
folke- og migrationsskue.
Nord for Latium i - Toscana - havde etruskerne sat sig tilrette i den tidlige jernalder 1000 - 900 bc, efter
en udvandring fra Lydien og fra øen Lemnos. Som etruskerne selv var blev trængt og tvunget bort fra
Lemnos af thrakerne, stod de umbriske stammer nu for tur, idet de måtte flytte fra det sydlige Ligurien
og fortrække til Appenninerne, hvor de sammen med deres brødrefolk oskerne beboede langt videre
strøg end de sejrende romere. Som en af konklusionerne på studier over europæiske flodnavne, kan
nævnes de italiske stammers ældre tilhørsforhold til Toscana. I hele landskabet synes etruskiske navne
at have overlejret italiske. Grænsefloden Tiberen har fx tidligere båret navnet albulâ ◊ lat.albus hvid
<*albhos.
Hvad vi i dag omfatter som romanske sprog, lader sig på forskellig vis føre tilbage til det latinske
tungemål i landskabet Latium syd for Tiberen. Det var alene væksten af det romerske imperium i tiden
fra 400 bc frem til Cæsar´s kejsertid, der fasttømrede latin som fælles handels- og administrationssprog
for hele halvøen. Under kampene og opgøret med samniterne [290 bc], de græske kolonier i Calabrien
[265 bc] og gallerne på posletten [190 bc] vinder landet også sit navn Italien.
Det er her på sin plads at få rede på de italiske stammenavne, der som vi så i kapitel 29, kan føres
tilbage til egne særsprog indenfor den *jyske: kreds.
De italiske stammenavne: sabini, sabelli og samnites <**sabhnetes udgår fra en form *s[w]ebh i
skr.svabha egenart natur, svarende til det teu: stammenavn teu: swêba <*swêbho-. Antagelig hører
serber og sorber, som en metatesisk form af old-serbisk, o.srb.sebru fribonde til samme rod med
kobling til rus.sob- egenart <*swobh- og osl.svoboda frihed. Se den teutonske stamme – semnoner <*sebhno-, oln.sifr bror <*sebhjos. Thors hustru Sif <*sebhjâ i den nordiske mytologi, viet til fødsel
og ægteskab, er egentlig en personifikation af det teutonske slægtsbegreb, som det foreligger i
got.sibja slægtskab <*sebhjo- ◊ skr.sabha- slægt <*sebhos. Hun er af samme grund og ligesom
oln.frigg [=] osa.frija hustru [=] skr.priya hustru, en sent tilkommen gudinde i gudernes hus.
Den anden store folkegruppe, faliskerne vil vi fremover omtale som latinere [se landskabet Latium] og
brugen af frasen, italiske folk, dækker derfor såvel samniter [oskere, umbrer og sabeller] som faliskere.
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Stammenavnet osker knytter sig til *oskos ask, måske med sigte på spydmænd ◊ oln.askr ask spyd og
da måske tilsvarende om den ill: stamme ôsi i Mæhren ◊ lit.ôsis ask Ω 22.
Et af de større folk i det samnitiske forbund er umbrerne, tidligst bosatte i Toscana. Navnet er
etymologisk nøje knyttet til den teu: stamme ambroner, kendt fra tidlige kampe mellem romerriget og
germanske stammer. I indoeuropæisk regi, formes begge stammer som *ombhrôs. Det er ikke søgt at
se umbrene som indvånere i det nordiske landskab, der dengang udstrakte sig bag nutidens frisiske
øbue og nord på til Esbjerg, hvor også keltere, illyrer og de øvrige italiske folk fristede tilværelsen.
Stammenavnet ambroner knytter sig til øen Amrum i vadehavet, der i Valdemar´s Jordebog nævnes
som Ambrum. Øen var tidligere del af et større kimbrisk landskab, som vældige stormfloder splittede
op i en række øer. Med ligningen *jysk.on[o]bh- > *ombh- navle / *svensk.*[e]nobh > *nobh- navle
bliver det naturligt at opfatte umbrerne ◊ *ombhro- som ambronernes udvandrede forfædre.
Latinerne brugte et ord, lat.vitulus tyrekalv ◊ *wetos år egentlig et-åring, som i oskisk må have
lydt osk.*vitalos. I denne italiske dialekt havde man omkring 400 bc dannet navnet vitalia okselandet,
som betegnelsen for det okseyppige landskab nord for Tarent-bugten. De græske Jonere havde brugt
samme navne-model, da de velsignede de fede enge på øen Euboia med navnet de fuldgode oksers
land. Grækerne og de græske kolonister i Calabrien havde imidlertid bortkastet digamma [*w], så det
blev i den græske form Italia, at navnet langsomt vandt frem, indtil Polybius 300 år senere kunne
vimple med dette navn helt op til den liguriske provins eller gallia cisalpina.
Grækerne:

En vandringsstav for grækernes vej mod sydøst-europa har vi fra et votivfund ved Megalo-polis i Arkadien.
Her var fire stenøkser anbragt i samme lerkrukke. Det yderst ualmindelige fund, der tillige repræsenterede
meget store smukke, ubrugte og stort set ukendte økser i det græske neoliticum, leder tanken hen på danske
traditioner. Blandt flere udmærkende sædvaner er disse votivfund af ubrugte og smukt forarbejdede sager
kendetegnende for en almindelig religiøs praksis i Nordens bondestenalder. Først i løbet af 1700-tallet bc
indretter de tilvandrede grækere sig og nu som herskere i Mykene. Det er fra denne tid vi har de rige fund af
ravkæder fra kuppelgravene på det vestlige Pelopones og fra skaktgravene i Mykene. Sandsynligvis har nordens
lysklare guldklumper taget bjergturen gennem Brennerpasset og efter en kort tur over land til Adriaterhavet har
sejlruten fulgt Dalmatiens kysstrøg til øen Kephalenia.

Vender vi os igen mod Rügen og Usedon støder vi på grækerne i en æra, der ligger forud for de mange
fonologiske omdannelser, der senere efterlader ordforrådet mindre gennemsigtigt, men tillige gør det
nemmere at fiksere og fastslå ordformerne som græske.
I Oderområdet er der evidens for et tidligere opbrud i øernes samfund.

C A Nordman skriver:
- det kan fx fremhæves at der i hünenbetten på Rügen og Usedon er fundet lerkar, der står de danske øers
sene jættestuekeramik, valby-keramikken 2900 bc ganske nær.

Vi løber her ind i det kronologiske problem, at gabet mellem megalit- og enkeltgravskultur bliver
voldsomt indsnævret. Man kan nærmest sige, at megalittraditionen bliver overhalet indenom Ω 7.
Klokken har slået lidt over 2800 bc, da de første lyd-mutationer indfinder sig. I tid ligger de ikke
milevidt fra de lydfald, der initierede dele af den *jyske folkeflok. I og med at vi har anslået
remodello-opmarchen til  2400 bc, en æra hvor lat: [*gu > v] for længst var et overstået kapitel, er det
ikke helt ueffent, set i relation til den vest-iup: fuldtallige deltagelse i den tilbagevirkende assimilation
u
TA, at henlægge de ældste grækeres udfordring med [*g ]  2700 bc.
Under punkt 11 i kapitel 29 så vi den keltiske gruppe sammen med den sabinske, føre sig frem med en
omklædning af [*gu / > b]. Latinerne alias faliskere, der allerede da var blevet isoleret fra sabinerne,
tog udfordringen op med et anderledes modeskift [*gu / > v], der på sigt skabte en vis afstand mellem
de to sprogstammer, der senere faldt til ro på den italiske halvø. Moden havde inden da eller samtidigt
ramt Grækerne, men de havde været mere ekstravagante og spredte [gu] ud over hele tre tonende
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mønstre [gu > b d g], ligesom de havde pustet tre mulige konsonanter ud af [*ku > p t k]. Det var en
sand iup: omklædning og en af de ældste; udklædninger er der ikke plads til i fonologiens strøm, der er
nemlig ingen vej tilbage, processerne er irreversible. I næste tidssnit skifter grækerne de bløde
bomuldsbukser [*bh *dh *gh] ud med de mere kradsende filtbukser, tenniuserne [ph th kh]. Dette
skifte var så gennemført, at uanset om festen stod for døren eller dagligdagen ventede, så fik
fonemerne dette skub mod en mere hård lyd. For at indse det fatter vi om det græske plovskær,
græ.[w]ophnis plovskær, der med analysens hjælp vides at komme fra et *woguhnis. Det tabte [*w] er
et senere islæt, der også indbefatter tabet af [*s] i visse stillinger. Det er nu klart, at omslaget fra
*woguhnis til græ.[w]ophnis forløber helt af sig selv, hvis [*gu > b…] indleder skiftet til
græ.*wobhnis, hvorefter [*bh > ph...] fuldender omklædningen til græ.[w]ophnis plovskær.
Antagelig et halvt århundrede senere træder græsk sammen med sanskrit ind i grassmann´s tranedans,
en svingom der sløjfede det første af to aspirerede bånd i dragten. I græsk afslører formen græ.penthbinde, at tranedansen først er blevet trådt, efter at sløjferne var blevet tvistede en ekstra gang, [*bh >
ph, *dh > th, *gh > kh]. Det var ikke det iup: grundmønster *bhendh- der blev klippet i, men det
tvistede **phenth-. Se *bheudh- i skr.bôdh- være opmærksom versus græ.peuth- overtale der følger
helt samme spor. Grassmann´lov er altså yngre end [*bh > ph …] hvilket kunne forklare, at arisk ikke
bærer mærker af skiftet til aspirerede teniuser. Det er sandsynligvis i samme epoke vi skal anbringe
åbningen [græ: )( ari: *n *m > a]. Ingen andre særsprog følger her græsk og arisk [sanskrit og
avestisk] på vej. Punkterne 1 2 3 4 5 stiller os derfor overfor nødvendige kronologiske tidsfølger.
1
2
3
4
5

græ: *gu > b d g, *ku > p t k [de forskellige skifter afhænger af fonemets stilling]
græ: *bh *dh *gh > ph th kh, alt efter den etymologiske kontekst.
u
græ: *guh > bh > ph som i græ.[w]ophnis; græ: *guh > dh > th i græ.theros sommer ◊*g her- varm
græ: )( skr: angribes af grassmann´, skr.bendh- <*bhendh-, græ.penth <*phendh- <*bhendhgræ: )( skr: åbner svindtrinene [*m og *n] til [a]

Arierne er efter passagen gennem den *jyske sluse på vej østover. Antagelig får de efter mødet med
grækerne forbindelse til thrakerne med tilknytning til zlota-kultren ved Krakov og senere røber nogle
gravlægninger i omegnen af Kiev hvilke veje de fulgte mod Sortehavet. Stierne østpå passer godt med
tabueringen af bjørnen; både osl: og skr: har efterladt sig samme noanavn, der går på bjørnens smag
for honning. Vi har ved siden af skr.madhvad et osl. medved bjørn ◊ *medhu honning og *ed- æde.
Arierne havde endnu ikke taget afsked med de midlertidige bopæle i den østeuropæiske skov; bjørnen
er ikke steppens hjemmevandte indvåner.
Det græ: )( ari: sproglige samliv, der udover punkterne 4. og 5. også indebar udveksling af et vist mål
af sproglig fornyelse, må af etymologiske og geografiske grunde henlægges til lavlandet i Pommern og
Schlesien. Ligningerne mellem skr: og græ: besidder ofte en ælde i fonologien og en oprindelighed i
etymologien, der gør det vanskeligt at tilskrive dem en fælles kulturtilstand i en sen iup: fase.
Forklaringen på, at samstemmene ikke røber udveksling af stof, der er mærket af sat / ket, er, at sat )(
ket æraen endnu var intakt under deres fælles dans med grassmann etc. Se fx græ.argròs lys [=]
skr.rjrás <*rgjrós lys strålende ◊ græ.argyros sølv <*rgjuros; ikke noget tillempet skr.argros. Drejer
det sig overhovedet om lån, befinder vi os endnu under sat )( ket fasen, indenfor kridtcirklen.
Anderledes med skr.*ud-teros senere [=] græ.*ud-teros senere, afledt til skr.ûd- [=] teu.*ût ud både i
tids- og rumlig forstand. Da *ûd- i græsk imidlertid kun afslører sig just gennem græ.ysteros senere, er
den græske term for begrebet senere antagelig et lån fra sanskrit, men lånt mens [/*dt- endnu var
intakt]. Først efter en adskillelse indledes [græ: /dt > /st og skr: /dt > /tt], med udfaldene skr.uttarasenere og græ.ysteros senere. Her i det pommerske landskab er det små marginaler det drejer sig om.
En anden vinkling berører verbet *med- måle, med en række reflekser i *dansk )( *jysk: Hverken bal:
)( sla: eller skr: )( avs: [oldpersisk], forholder sig til den verbale rod *med- måle. Dog, vi har
overleveret en skæv sanskrit-term, skr.mastis vægt. Forstået som et participium *medtis ◊ *med- måle,
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måtte vi forvente et skr.*mattis vægt <*medtis idet [skr: */dt > tt]. Formen skr.mastis viser alt for
tydeligt, at vi har at gøre med et lån fra græ.mestis <*medtis [græ: */dt > st]. Lånet må vi notere os
som græ.mestis -) skr.*mestis vægt måling. Efter vokalviftens foldning [skr: *e *a *o > a] får vi
skr.masti-.
Derfor først lånet af *ûdtero senere til græsk, endnu mens */dt var intakt, derefter optaget af
græ.mestis til sanskrit efter lydfaldet */dt > st. Det må være i denne æra at grassmann´s lov falder i
hak mellem de to dialekter, *proto.græsk: og *proto.arisk: og hermed den for græsk og arisk specielle
åbning af svindtrinene *m og *n, [græ: )( skr: m og n > a]
En anden binding til Schlesien´s jord springer fra indoeuropæernes brudte kendskab til hesten.
Hverken *[ø]dansk, her *præ.græsk:, eller *svensk: har kendt og oplevet hesten fra egne jagtmarker.
Det er kun *jysk, og arisk, der har navngivet græsseren inden kridtcirklen blev brudt. Hvordan den
virkelighed hægter sig på logoet *jysk: -) *proto.ari: kommer vi tilbage til under opfølgningen på
ariernes vandringer i sidste kapitel + Ω 18.
Armenier:

Der er en særlig grund til at se nærmere på grækernes vej mod sydøst i den her tidsfase: det drejer sig om
armeniernes på visse punkter meget nære berøring med *proto.græsk: sprog.
Lånene ligger så tilpas tidligt i forhold til de græske lydskred, at et naboskab i syd-østeuropa eller endog under
grækernes passage gennem den mähriske sænkning ikke slår til som baggrund for dette arm: )( græ: fællesskab.
Vi skal ikke her pin-pointe dette geografiske naboskab, der kunne bygge på et møde ved Oders nedre løb; et
træf mellem armeniernes afsæt fra vest-skåne og grækernes noget tidligere ankomst fra Sjælland. Vi skal her
kun se på termer, der placerer samkvemmet indenfor kridtcirklens kreds og ofte med bilaterale fællestræk.
Migrationen må have fundet sted før sat / ket skabte en åbning i kridtcirklen. I kapitel 10 så vi at sla: bal: arm:
havde været fælles om forskydningen *bhosós bar  barfodet, et tydskred, der må have fundet sted på *svensk
grund.
Åbningen af svindtrinene [*r *l] i armensk synes at være mærket af mødet med græsk. Hvor den
gennemgående tendens hos satemfolkene er en [i]-agtig lyd [bal: *r *l *n *m > ir il in im], [sla: *r *l *n *m >
ir il in im] har armensk et [a]-præg, der er særegent for græsk, [græ: *r og *l > ar ra al la], [arm: *r og *l > ar
ra al la]. Da armensk og albansk stort set tænkes som rundet af det samme satem-tungemål, udgør udviklingen
af *r og *l et mærkbart lemma for: arm: / alb: idet albansk træder frem med [*r og *l > ri]. Vi ved dog ikke
hvor sent disse svindtrins-åbninger har fundet sted, men ret sikkert må albansk have udskilt sig fra armensk før
denne græ: )( arm: affinitet

Som vi skal se falder både arm: og alb: på visse punkter ud af den *svenske satem-ramme og ind i
kentum-kredsen.
På et helt naturgivent felt, nemlig sødemidlet honning, har både arm: og alb: givet afkald på
*svensk.medhu til fordel for koblingen til kentum-gruppens *dansk. )( *jysk.melit, en opsplitning, der
kun kan ses i lånets og naboskabets perspektiv og som en dyb refleks af residueteorien.
Mod hvad man kunne forvente er *medhu ikke skrevet ind i den arm: )( alb: kogebog. De to satem
sprogfætre har derimod optaget *melit honning, en *dansk: )( *jysk: term. Den jyske form *medhu må
vi da opfatte som *proto.ang.medhu honning -) *jysk.medhu og videre til oir.mid honning og
tok.*med.
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*svensk. )( *dansk.medhu honning

skr.madhu honning. Se skr.madhvad bjørn
lit.medus honning
osl.medu honning mjød
o.sve.mjød honning, ellers mjød
græ.methu mjød  vin
osa: oht: ags: alle med tydet mjød.
got.midus mjød  honning [got: *e > i]
lit.midus mjød med [i] er lånt fra gotisk
tok.*med honning (- *proto.ang.medhu
oir.mid honning *proto.ang.medhu -) * jysk:

*jysk. )( *dansk.melit honning

hit.milit honning
teu.*melit honning, se got.milit honning
ags: osa: meli- honning
lat.mel- honning
græ.meli- honning
kym.mel-honning
oir.mil honning
arm.melr honning (- *dansk:
alb.mjall honning (- *dansk:

Noget tilsvarende og et noget ældre lån har vi i arm.erek aften (- græ.*ereguos n. > græ.erebos
underverdenens tåge ◊ oln.rökkr, got.riqes, skr.rajas <*regues mørke tåge. Da den *jyske
gruppe foruden bal: )( sla: melder pas, er det antagelig en *svensk: term med fælles kobling til
got.riqisjan [=] skr.rajasyáti fordunkles. Under samme æra som arierenes pommerske passage
er termen fanget ind som arm.*eregues mørke, altså inden [græ: *gu > b], det vil sige, at vi er
tæt på indersiden af kridtcirklen. Siden taber armensk som satem-type labialen [*gu > g] og
endnu senere bevæges alment [arm: g > k]. så vi får arm.erek med en rest [e] fra den græske
form og et noget skævt tyd. Armenierne befinder sig ved dette lån endnu i forpommeren, men
nu rimeligvis adskilt fra albanerne.

Den almindelige betegnelse for at male korn *mel- formale korn, der undgår os i græsk og armensk, er
her blevet afløst af en græ: )( arm: rod *al-, der også har lagt navn til melet, *aleuro- mel, i de to sprog.
Dog, da det er græsk, der har lagt navn til vores mølle, er der nok tale om en nyskabelse. Ingen andre
sprog kender til *al- formale og desuden følger albansk, med alb.mjel mel <*melwo- [=] oln.mjöl mel
trop med den øvrige folkeflok
arm.cer olding, med den armenske flertalsform arm.cerk oldinge, svarer til græ.geron olding
 moden mand ◊ *gjer- blive moden modnes. Hertil med [l+] oln.karl mand <*gjorlos,
ags.ceorl frimand <*gjerlos. Da armensk [c] altid viser tilbage til [*gj], må den fælles
forskydning mod olding være ældre end sat / ket splittet. Det vil sige indtruffet mens også
grækerne omtalte oldingen som *gjeron. Baltisk og Slavisk giver som nævnt ikke oldingen
medløb, så det græ: )( arm: må være et ældre møde end det ovennævnte græ: )( ari:
Spillerummet er snævert, men åbenbart ligger grækernes tidligste ophold i de pommerske
fyreskove, endnu indenfor kridtcirklen. *proto.græ.gjeron olding -) arm:  2800 bc

græ.khiôn sne <*gjhjôm [=] arm.jiun sne [arm: u < ô]. Med arm.j
Ingen andre satem tilsvar eller *jyske medløb i øvrigtbortset fra oldnordisk.
græ.khelynê læbe kæbe [=] arm.jelun <*gjhelunâ gane (- græsk: ◊ *gjhel- skære + oldnordisk
Se dan.gælle fiskens ribbede åndings-organer <*gjhelunâ

I begge låne-forhold forudsætter [arm.j- et *gjh]. Antaget som lån fra *proto.græsk befinder vi os i
denne fase indenfor kridtcirklen sat )( ket. [ø]*dansk: kan derfor ikke have ombrudt [*gjh > græ.kh].
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Denne type lån indenfor eller på randen af sat )( ket kridtcirklen, kan kun finde en geografisk og tidslig
ramme ved nedre Oder i tiden  2800, antagelig inden mødet mellem *proto.græsk: og *præ.arisk: i
de samme egne.
Græsk og armensk stemmer tillige overens med et brøndnavn, *bhrêur / *bhrunes, antagelig
en [r / n] bøjning for begrebet brønd, græ.phréar brønd, arm.al-b[r]iur, hvortil teu.*brunâ
brønd føjer sig som fragmentet af en [n- genitiv]. Roden finder vi i teu.*breuw- brygge 
bruse skumme, hvilket antyder et kildevæld bag brøndbegrebet, se osl.bruja strømning. Da
satem-gruppen melder pas, er den armenske term ret sikkert et lån, men et meget tidligt, da det
må være optaget inden [græ: *bh > ph etc]  2700 og derfor inden det græ: )( ari: møde med
grassmann´ impuls.

Følgende som illustration på armenske lydskift og lån fra kentum-sprog

Første eksempel i nedenstående liste, arm.herk nypløjet land [arm: *p > ph > h] tyder på,
selvom græsk ikke har fastholdt termen, at armenerne har været tæt på *jysk.perkjo- prkjo fure
[teu: kel: lat: ill: ?]. Hertil nor.fere <teu.*ferhon smal ager ◊ *perkj- fuldtrin til *prkjo- fure i
ags.furh, gal.rico, lat.porca fure.
Roden *perkj- kender vi fra skr.parśâna slugt men ikke som et agerbrugsudtryk. Både tydet og
tabet af palatal i armensk peger på et kentum-lån [*kj > k], troligt et lån fra illyrisk.
Det andet eksempel viser den samme hældning, nu til *dansk )( *jysk.peuri ild med gammel
r / n -bøjning. Det drejer sig om arm.hur fakkel, der modsvares af nedenstående.
græ.pyr ild, hit.pahhur ild, tok.por ild, oht.fiur <*peuri ild, oln.fûrr ild,
umb.pir ild. Glosen kendes ikke fra *svensk: termen er *jysk. )( *dansk.peuri -) arm.hur ild
og kan modstilles *svensk.egnis ognis ild, som armensk overraskende nok, men antagelig af
samme grund ikke har fastholdt Ω 25.
*selk- trække i græ.selk- trække -) arm.helk langsom træg, alb.helk trække, [arm: alb: s / > h]
lat.sulkâre pløje, ags.sulh- plov <*slkos viser kun svindtrinet til *selk- trække. Termen er
*dansk )( jysk: med fuldtrin i *selkos > teu.*selhos sæl
alb.drith byg <*gjhrsdh- > græ.*khrzth- byg > græ.krîthê byg [alb: r > ir ri]
oht: og lat: har derimod et *gjherzd- byg som i tys.gerste. Da *svensk undværer roden har
vi *dansk: -) alb: Alt i samklang med at skr: ags: og oln: er ukendt med termen.
arm.ail den anden ◊ *dansk. )( *jysk.alios den anden. Alså et lån fra *dansk: intet ekko fra
*svensk.antero
arm.abn kyst knytter sig som en [n-bøjning] til *dansk.âparo kyst [r-bøjning] intet tilsvar fra
*svensk: Ω 14.
arm.ask ask (- *dansk.askos ask i en tidlig fase med oprindeligt tyd. Derimod er alb.ah bøg
<*askos et senere regulært lån fra det omtydede græ.*oskos bøg. Dette tydskift i græsk
har nemlig intet med askens bioniche at skaffe. Her var årsagen skiftet fra græ.fâgos bøg
 eg, der ikke kan spille ind her Ω 19.
arm.mit tanke <**mêd er lånt fra græ.medo- måle overveje. Verbet er ukendt indenfor satsprog, derimod bredt overleveret i lat: kel: teu: og græ: [arm: *ê > i, *d > t]
alb.ban <*bhânis dan.bøn ord tale < *bhânis, græ.phônê stenmme.
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Andre sikrede slægtskabs termer

arm.hast fast, oln.fastr fast, *p > ph > h, skr.pastya bosted, se sve.fastighet ejendom
arm.hiucanim sygne hen, got.siukan være syg, arm: [s / > h ]
arm.[s]ankanim falde <*sngu-, dan.synke <teu.*senkuan, arm: [s / h << ] + en græsk restform
arm.lank bryst  lunge, teu.*lungwan lunge ◊ *lengu- glide let af sted. Lungen som blære.
arm.tal række linje, oln.tal beregning antal
arm.gind ring, ags.wind n. snoning ◊ *wendh- sno dreje [arm: *w/ > g]
arm.kele styreåre ror <*kelmo-, ags.helma styreåre <*kelma *kelmon
arm.anjn sjæl <*angjh- ◊ sve.ånga, oln.angi duft damp. Ingen andre medløb, *svensk: term
Inden illyrernes fremtrængen gennem Brandenburg, Uckermark og Schlesien stilner af, har *proto-grækerne
valgt den mæhriske sænkning langs Oder og March, der siden bragte dem til Donau og videre ud i Pannonien
[den ungarske slette]. Fra disse områder kan vi iagttage indvirkninger fra de græske aspirerede tenniuser [ph th
kh] dels på de italiske dialekter og med et svagere gennemslag i thrakiske mundarter. Senere og dybere på
Balkan løber de græske spiranter [s j w] ind i en række særlige græske
omformninger der ikke synes at have smittet diverse nabosprog.

Omkring 2000 bc bryder grækerne atter op. De følger Morava og Axios til den makedonske slette ved
havet. Både en gren af hellenerne og dele af thrakerne synes at have valgt en østlig vej over Hellespont
til Dorak og Ilions bjerg. Her i Troya 6 [1900 bc] røber lerskår for første gang forekomsten af den
polerede keramik med ny brændingsteknik; for første gang dukker hesten op i fyrsteborgens massive
lag. Det nævnte kvissel i Makedonien finder sin begrundelse ved, at netop hesten og dette lertøj udgør
fodsporene fra de græske stammers indtrængen over det sydlige Balkan.
Øksen havde de også med i bagagen; både i Makedonien, Thessalien og Bøotien er der fundet sene
typer sammen med skår af uomtvistelig snorekeramisk oprindelse. De græske stridsøkser er blevet sat i
forbindelse med mellem-europæiske typer fra Bøhmen og Schlesien, der netop viser slægtskab med
økser og snorekeramik fra Makedonien, langs Vardar frem til den makedonske slette.
Rester af hug-linier omkring skafthullet fører slægtskabet videre til de gammel-danske landskaber. Et
af mesterstykkerne fra Dorak-gravene har endog linier der forløber som en tro kopi af jyske økser Ω 11.
Renfrew´s anatolske teori om iup: herkomst, tillader ikke et sådant indbrud i den minoiske verden.
Hvor det græske sprog langsomt skulle have foldet sig ud af det anatolske gevandt, alt imens
spiringsdygtige kim spredtes ud over Europa i fodsporet fra den anatolske bondes vandringer, finder vi
især to forhold, der ikke kan forliges med det græske sprogs opståen i og af den kykladiske
kulturverden. Der har naturligvis været et neoliticum i Grækenland, men det var ikke af indoeuropæisk
observans og kulturen var heller ikke alle steder på højde med Kreta´s formåen. Fx er den cylindriske
gennemboring, der kendetegner de danske skaft-øksefund ukendt. Økser fra blandt andet Thessalien
optræder altid med skafthuller, der er boret fra hver sin side ind mod midten, som en dobbeltkonísk
udboring og slibeteknikken er egentlig ikke tilstede.
1.

Dialektgeografien

Det 6. Troja [1900 bc  ] opviser et afgørende brud, med forholdene inden for de sammensunkne mure fra de
foregående borge. Hesten er kommet til og sammen med stridsvognens nødvendige tilbehør dukker der en ny
type keramik op. En grå glatpoleret keramik baseret på nye teknikker ved såvel overfladebehandling som
brænding. De samme kulturspor kan følges ned igennem Grækenlands centrale kyststrøg, under de senminoiske perioder  1700 bc.
Lader vi Herodot berette, star vi i den klassiske tid over for tre græske dialekter, der i nyere filologisk regi
fordeler sig over:
1. Jonisk:
Attika, Euboia, de nordlige kyklader, dele af Anatoliens kyst med øerne Khios og Samos.
2. Arkadisk:
Thessalien, Bøotien, Arkadien på Peloponnes, Cypern
3. dorisk:
Epeiros, Lakonien, Kreta, Pamphylien og Rhodos
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Med den doriske vandring randt tiden ud for den klassiske æra; de græske stammer var faldet til ro, og talrige
søfolk og vognfolk i levanten, der overmodigt havde kastet sig mod nillandets bringe i 1190 bc, var blevet
opsuget i den frembrusende jernalders handelssamkvem. Hittiterrigets undergang omkring 1200 bc ophævede
langsomt monopolet på jern og snart efter blev det semitiske alfabet spredt langs de ægæiske kyster. Hephaistos
måtte lære sig et nyt fag. Grækerne begyndte tøvende at udsmelte jern, fandt hammer og ambolt frem og tog fat
på at smede sværd og ankre til den nye tid. Kolonitiden var i sin vorden. Den etapevise ankomst fra nord af
græske stammer, som lejringen og dialekternes indgriben antyder, styrkes yderligere ved synet af de sproglige
varder, som pelasgerne havde stillet op, såvel i det græske landskab som i sproget som helhed. Kun dorenes
folkestamme, med deres sene ankomst [1200 -1100 bc], bærer erindringer om fjerne nordlige bopladser. Hos
Joniere og arkadier er mindet om indvandring slettet fra myterne, bortset fra det dunkle frasagn om pelasgerne,
som landets ældste indvånere med en parallel hos de italiske folks myter om ab-origenes folk fra begyndelsen af.
2.

Det ældste stednavnemateriale.

Hverken med hensyn til endelser eller hvad angår muligheden for en etymologisk kobling til indoeuropæisk
sprogstof, kan de nedenfor opstillede stednavne vise andet end Herodot´ dialektgeografi. De græske stammer er
med århundreders mellemrum nordfra brudt ind over områder, der såvel på fastlandet som på øerne afslører
migration fra Anatolien. Da nu disse navne hverken i græsk: eller i indoeuropæisk etymologi finder et gran af
lighed og endelserne i øvrigt er fremmede for vores sprogæt, er det en solid opfattelse, at vi her står over for
fragmenter af et ikke-græsk sprog, med logoet mhsp: middelhavssprog. Alterenativ betegnelse præ.græsk:
Korinthos, by ved isthmen, Tiryns, Tirynthos, Zakynthos en af de joniske øer.
Erymanthos, bjergegn i Arkadien [jf. Hephaistos kamp mod det erymantiske vildsvin,
Probalinthos, by i Bøotien. Linthos by på Rhodos,
Kephissos flodnavn i Attika, Kephissos flodnavn i Bøotien,
Ilissos flodnavn i Attika, Permessos flodnavn i Bøotien.
Bjergnavne som Hymettos, Brilettos, Lykabettos, Spettos.
Bynavne som Termessos, Mykenai Mykenissos, Athenai, Athenissos, Pyræos.
På Kreta: Knossos, Tylissos, Lyttos.
Khalkis gammelt navn på Eubøa, oprindelig kobberøen til græ.khalkis kobber.
Navnetyper gjort af lignende stof, genfinder vi imidlertid i Anatolien og med øget tyngde ned mod Karien i det
sydvestlige Anatolien:
Halikarnassos, Termessos, Larandos, Tilandos.
Skønt navnene er utolkede viser selve formen slående overensstemmelser:
Parnassos i Fokis, Parnassos i Kappadokien. Mykalessos i Bøotien, mykalessos i Karien i Anatolien
Kephissos i Attika, Kabessos i Lykien, øst for Karien, Erymanthos i Elis, Oromandos i Kappadokien. Larissa i
Thessalien, Larissa i Lydien [nord for Karien i Anatolien].
Endvidere de vekslende former:
Larissa [græsk] overfor Laranda [antl:] Pyrassos [græsk] overfor Pyrindos i [antl]
Korinthos [græsk] overfor Karissa [antl:].
Tilvokset men uden dybe rødder i græsk finder vi en lang række vækstnavne, som traditionens beskedne hyldest
til den europæiske morgen: hyakinthos hyacint, narkissos, mintha mynte, erebinthos ært, lebinthos ært, kerasos
kirsebærtræ, græ: kaktus kaktus, apsinthos malurt, terebinthos terpentintræ, karpasos hør [jf. karpathos ø-navn],
olynthos figen [jf. stnv: olynthos], græ: prînos steneg ◊ stednavnet Prînassos. græ: cyparissos cypres. [jf.
cypern]. Senere gav de rige primære kobberfund på øen navn til metallet, ligesom Brundisium, det nuværende
Brindisi i Calabrien, gav os det relativt sene navn bronze.
Endvidere græ.lemnisto lindetræsbast, antagelig knyttet til ø-navnet Lemnos.
Fra de omfattende lån af samme formkategori kan nævnes nogle tydelige kulturstørrelser: græ.asaminthos
badekar og græ.basileus konge, der senere lagde navn til basilikum, som den kongelige urt.
Endvidere karisk, kari.labyrinthos labyrint ◊ kari.labrys dobbeltøkse.
På væggene langs de mange gange i kong Minos palads i Knossos har labrys været et gennemgående decor; den
var nemlig den kretiske modergudindes symbol. Fra udsmykningen har dobbeltøksen forskudt tydet til paladsaulaernes snoede og uoverskuelige gangsystem der i utide blev hjemsøgt af de seismiske kræfter. Mytens mildt
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sagt uheldige resultat Minotaurus, fra mødet mellem en tyr og kong Minos hustru, fører os ned i paladsets
underjordiske gange, hvor helten Theseus får hjælp af kong Mino´s datter Ariadne og hendes tråd til udfrielsen
af unge kvinder og mænd fra tyrens altfortærende ødelæggelse. Alt i alt en metafor for de katastrofiske
jordskælv der havde og hjemsøgte Knossos ?
Hvorvidt disse træk er fodaftryk af en karisk ekspansion i den spirende kretiske bronzealder [3000 bc ], eller om
de godt indlejrede levn har rødder tilbage i neolitikum, forbliver indtil videre uklart, men at den aristokratiske
bondekriger, der løftes af de homeriske sange, oprindeligt var en fremmed langs de azurbla kyster, kan man ikke
betvivle.

De mangfoldige anatolske lån eller lån af middelhavstype skal ikke forlede til en forenklet opfattelse af
græsk, som et opblandet sprog. Såvel i bøjnings- som føjningslæren har græsk sammen med Sanskrit
været forudsætningen for rekonstruktionen af det iup: sprog. Det græske ordforråd kaster også dybe
slagskygger ind over de fleste sider af den fælles iup: ordfond. Ikke blot i bredden men tillige i dybden
afslører sproget vigtige etymologiske træk, der kan kaste lys over den iup: verden.
Selv om den græ: overlevering har bevaret store dele af den iup: vævning, anes dog møre steder i dugen. Især
det naturgeografiske billede har lidt tab. Disse tab, der ikke i samme grad afspejles af faunaens gloseforråd,
hænger uden tvivl sammen med de græske stammers vandring til sydligere himmelstrøgDet drejer sig om: *mari hav, *pertus fjord, *pan sump, *wolmos *wlmis bø1ge, *rîtis flod, *aku â vand,
*moris hav, *polos *poltes slette, *londes land, *telom grund, *bherghjes højdedrag, *montos ås,
*molos stenbanke, *koukos høj, *morgja rand grænse, *widhus skov, *loukos lysning, *perkuos eg,
*bhergj- birk, *olisa el, *olmos elm, *kosulos hassel, *lenta lind, *apsa asp, *dhanwon taks etc: *udros
odder, *bhebhros bæver, *kjormo- hermelin Ω 20 21 22.

Thrakerne:

Den thrakiske folkeverden har alt siden oldtiden afspundet talrige sindbilleder af Europas romantiske sjæl.
Dønninger fra musikkens og den orgiastiske dans´ morgenfødte bølger strømmer os i møde gennem kult og
myter. Her sprang kilderne til Tamyris sange og Orpheus citarspil og mens hele naturen rørtes og fortrylledes
ved deres musik, blev vinens vugge forvandlet til et fad som dionysoskultens dyrkere tømte til bunds. Thrakiens
jord gemte roden til de vilde amazoner, der stod trojanerne bi inden borgens endelige ruin og viet til areskulten
fandt de berømmede boreassønner sejlled ud mellem øerne i det ægæiske hav.

Stammenavnet hører måske til *dherâgh- drage med refleks i rus.doroga vej rejse, nor.d[e]rog
bjergsti. En lidt uklar indflydelse fra de græske omdannede aspirerede medier [*dh > th *gh > kh],
kunne bringe thraker-navnet flot med betydningen de omvandrende?
Sætter vi zlotakulturen ved Sandomir og Krakow i Galizien i forbindelse med thrakernes ældre bopæle
bliver det et rimeligt godt udgangspunkt for thrakernes vandring nordøst om Karpaterne og senere
ankomst via Pruth´ og Djnestr´ flodsletter frem til Sortehavet. Her i okkergravsområdet ved Sortehavet
kendes en del katakombe- lignende gravbygninger, som zlotakulturen tilsyneladende har haft både
energien og tegningerne til at rejse i et mindre antal. Herfra breder thrakerne sig ind over sydøsteuropa langs med floddalene til Maritsa, Struma og Vardar. Vi befinder os i anden halvdel af det 3.
årt. bc, hvor der er markeringer af snoredekoreret keramik, stridøkser og enkeltgrave. Hestetæmningen
vinder frem og med den polerede lervare som ledetråd fletter de græske stammer sig sammen med den
thrakiske folkefloks strømning nedover balkan og østover til Anatolien og troya 6. [1900 bc]. Springet
til Anatolien har fundet sted tæt på tiden for grækernes indtog i pelasgernes land 1900 - 1700 bc.
Die Thraker: Joseph Wiesner: verlag Stuttgart 1963

De thrakiske stammer fylkedes i østeuropa over et område, der strakte sig fra Bosperos langs Pontos til
Dnestr-mundingen og herfra mod nordvest gennem Moldavien og Bokuvina til det sydøstlige Galicien.
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Mod vest fortæller stednavne om bopladsernes krans gennem Siebenbürgen og Transsylvanien,
hvorfra floderne Morava og Vardar danner grænse indtil udløbet i Salonikibugten.
Igennem æraen fra 1400 bc til tiden op imod perserkongen Xerxes skæbnesvangre tog mod grækerne
[480 bc] spreder balkanfolkene sig til Lilleasien og langs den anatolske kyst videre til Kreta. Rundt
omkring i det thrakiske hav, som allerede Iliaden fandt det passende at navngive vandene i det nordlige
arkipelag, boltrede boreassønnerne sig. Herredømmet til søs bliver thrakernes arv helt frem til jernets
våbengry og opkomsten af de græske pontos-kolonier i 600-tallet. Øerne Thasos, Samothrake, Imbros
og Lemnos genlyder af thrakiske bosættelser. Måske var det landnammet på Lemnos, der forvoldte
etruskernes opbrud og udvandring til Toscana i norditalien [1000 - 900 bc]. Dybt i fastlandet taler
myter og stednavne om thrakiske indbrud i den klassiske verden, endnu inden de græske stammer
havde fundet deres varige leje. Slettelandet nord for Donau og øst for Karpaterne [Valakiet], der
gennemstrømmes af talrige bifloder fra de transsylvanske alper, havde Dakerne et godt greb om og
nord for dem langs karpaterranden lejredes Agathyrserne. Ved mundingen af Istros havde Geterne
slået sig ned; såvel nord for i slettelandet Bessarabien, som sønden for i Dubrudsja, den højslette der
tvinger Donau mod nord gennem balta-sumpene, inden den blånende strøm vikler sig ud i Europas
vældigste delta. I det klassiske Thrakien dukker der et mylder af stammer frem, dels hentes ind fra
oldtidens historikere og geografer, dels fra iliadens troja-katalog, der i mange tilfælde bygger bro til
langt yngre kilder; fx finder vi Dardanos som opnævner for Dardania, Troyariget [jf. dardaneller
strædet], men vestpå i Thrakien langs Morava, i Triballernes naborum, kender Strabon andre Dardaner.
En række af dobbelte stammenavne taler deres tydelige sprog om vandringer fra Europa til nye
bopladser i Lilleasien. Da perserkrigene ebber ud, finder vi Thrakien under en begyndende men
skæbnesvanger græsk kulturindflydelse. Handelssamkvemmet og det græske diplomati påvirker
kystfolkenes liv og sprog, ligesom bycivilisationens nye livsformer og tankesæt griber dybt ind i
adelens forestillingsverden. Der går en tankevækkende parallel mellem den græske gesandt
Xenophon´s møde med den thrakiske kong Seuthes´ og den romerske historiker Venantius Fortunatus
langt senere venskabelige sammenkomster med folkevandringstidens stammehøvdinge.
Men andre kræfter truede thrakernes sprog og egenart. Imperiet under Alexander den store, oprettelsen
af den romerske provins Dakien under kejser Trajan 107 ac, hvor Ovid, som forvist af kejser Augustus,
100 år tidligere kunne skrive digte på det getiske folke-mål, svækkede nu afgørende sjælen i det folk,
der i manddommens år havde sendt sine stammer på vide færder til Lilleasien, Palaistina og Kreta.
Goternes vigen for hunnerne der førte dem ned over Balkan og endelig den slaviske ekspansion lovede
ikke godt for den trængte thrakiske kultur og ved folkevandringens slut overlevede det folk, som
Herodot omtalte som verdens mægtigste efter inderne, kun i enklaver og små sproglommer.
Folkeblandingen i sydøst-europa har således mange kilder og føjes dertil, at thrakerne ligesom
grækerne ikke var fødte af egen jord men indvandrede nordfra og uden organisk forbindelse med
Europas ældste agerbrugskultur, den båndkeramiske, aner man omfanget af det balkanbabel, som
eftertiden lagde yderligere sten til i form af Jøder, magyarer, sigøjnere og tyrkere.
Lidt tøvende kunne man godt fristes til, at udæske grundene til thrakernes iup: kobling. Vi har nævnt
landets indgærding med stednavne, men når overleveringen er mager og alt for ringe til at opstille en
indre etymologi eller egen grammatik, hvordan da tale om at thrakisk sprog har afmærket sit
territorium. Havde vi ikke haft oldtidens hjælp, i form af fortællinger og indskrifter, Hesiod s ordlister
og de mange stammenavne, ville en moderne antagelse, om det armenske sprogs forbindelse med
thrakisk svæve frit i luften.
En nærlæsning af det samlede spektrum, der lyser fra den thrakiske fortid, bringer antagelsen ind på
mere fast grund. Nogle transitive udsagn lader os ane, ikke blot den gamle folkebro over Bosporos,
bevidnet ved Phrygere, Mysere og Bithyner´s optræden på begge sider af strædet, men ogsa
forbindelsen videre til armenierne. Dels fortæller Herodot at phrygerne <*bhrûg- nyde bruge er
udgået af thrakernes folkerod, dels har oldtidens forfattere spredte iagttagelser af ligheden mellem
phrygisk og armensk; en såre værdifuld oplysning thi allerede sproget i den armenske oldlitteratur fra
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500 ac er mere fonologisk afslebet end det nært beslægtede albanske, der faldt i hænderne på
filologerne sidst i 1800-taller.

I de hittitiske kileindskrifter møder vi muski som navn på armenere; opfatter vi endelsen -ki, som
standarden på den almindelige armenske flertalsform [-k], er det nærliggende at se myserne dølge sig
bag det gamle klæde, inden de smeltede sammen med kaukasiske folk fra landet Ararat ved Vansøen.
Ligesom ossetisk udviser armensk gennemgribende indflydelse fra naboerne i Kaukasus, men armensk
er tillige bundet op med talrige iranske lån, der kom til i den tidlige middelalder.
Man er idag ikke i tvivl om at armensk må forstås som et [indo]europæisk sprog, med alt hvad det
indebærer af mysisk, phrygisk og thrakisk affinitet og med videre forbindelser til den bal: )( sla:
gruppe, som thrakisk sprog synes at være nærmest beslægtet med.
Den etymologiske uigennemsigtighed ved de uddøde sprog er af tredobbelt art. Ud over manglen pa en
bred tolkningsbasis står vi ofte uden tidsperspektiv; vore fragmenter er kastet op på en dug,
overleveringens tavle, uden indordning efter tidsmæssige lydskift. At armensk har forskudt [*p / > h,]
[*s / > h], at lat: [*dh / > f] volder ikke de store problemer, thi vi har et helt sproglegeme til obduktion.
Går vi imidlertid den thrakiske amazone Penthesileia efter i sømmene, bliver valget mellem verberne
*pent- gå finde og *bhendh- binde usikkert. Ophobningen i navnestoffet af to eller flere generationers
lydskred kommer da let til at angive adskilte dialekter. Som tredje hemsko optræder netop islættet fra
et afvigende sprog. Eksemplet er ikke særlig godt, idet vi netop har overleveret thr.benda binde.
Hvor fx lånene [umb: -) lat:] der med sab.lupus -) lat.lupus ulv ◊ *wlkuos ulv opfordrer til en afklaring
af forholdet mellem flere niveauer, har noget tilsvarende en lammende virkning, når materialet er
spinkelt og utolket.
Af thrakiske og phrygiske sprog-minder kan nævnes:
thr.benda binde ◊ *bhendh- binde ingen thrakisk grassmann, men almindeligt tab af aspiration.
thr.skalme kniv, oln.skölm f. sværd <*skolmâ
thr.bruton bygøl, lat.defrutum mostudkog <*bhreu- bruse skumme. Se dan.brød <*bhroutos
skummet syrnet
thr.kalamin-dar platan det blissede træ det skallede træ ◊ *derwo træ og *kelmo- blis
thr.zenes, græ.genes slægt ◊ *gjen- føde avle [sla: )( thr: *gj > sat.ž > z] Ω 2.
thr.ebros buk [hesychios] ◊ teu.*eburaz vildsvin <*epuros vildsvin
thr.para vad, græ.poros, oln.far n. vej vad
thr.aspios hest (- avs.aspa- hest [skytisk ?] <*ekjwos
thr.balta sump ◊ alb.balta sumpstrøg, osl.blato sump

thr.dizos fæstning, græ.teikhos mur, ◊ *dheigjho ælte
thr:berzano kastel i sydøsteuropa ◊ teu.*berga- højdedrag bakke <*bhergjhthr.baitâ skind kofte [hesychios] ◊ *bheid- spalte, her om skind som spalt. Se [thr: d > t]
Termen er lånt til teutonsk før lydforskydningen som teu.*baitâ > got.pai∂a frakke. I samme
tidsfase som hampplanten dukker op hos teutonerne, før TL.
thr.zebu lit.žiburys lys ◊ *gjeibh- lyse med kausativ i ags.cæfan smykke <*gjoibhéjthr.telmon slynge lasso ◊ oln.∂jalmi slynge <*telmon ◊ *telthr.aga- smerte lidelse knytter sig til en græ: )( teu: )( kel: term, *aghos frygt lidelse smerte

fry.bedu vand, osl.voda vand, got.wato vand
fry.kiklen store bjørn *kuekulos hjul [jf. oln.vagn vogn store bjørn], en *svensk: term.
fry.mana- menneske, skr.manu- menneske stamfader, got.mana menneske, en svensk term.
fry.gordium stad, oln.gardr gård <*ghordhos + thrakiske tilsvar. *ghordhos er en *svensk: term
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Navnet på frygernes hovedstad mana-gordium [1200 - 800 bc] på den anatolske højslette, genfinder vi vestligt i
Thrakien som gordynia og på Kreta i formen gortyn. Det tyd-beslægtede græ.khortos, lat.hortus indelukke have
<*ghortos, kan ikke have været ophavet, idet [græ: *gh > kh] er et skifte  2800 bc. Derfor thr.gortyn
<*ghordh- [dh > t] i overensstemmelse med sat.ghordh- kreds gård.
Da thrakerne: ikke byggede med sten, men rejste deres huse af tømmer og vidjevægge, må endelsen thr.-dizos
hus fæstning oprindelig have betydet lerklinet væg, ◊ *dheigjh- ælte. [tab af aspiration som i thr.benda binde]
Gamle flodnavne udviser også klare iup: træk, men tidligt har flodernes hunkøn [â] skiftet til hankøn [os on]
thr: Strymon ◊ oln.straumr strøm <*sroumos. Bemærk indskud af [t] i koblingen sr-, ligesom i teu: og osl:
Græsk har generelt strøget [*s / r], fx i græ.reumâ strømning <*sreumâ ≈ tabet af *s i dan: roms-ø Ω 31.
thr: Istros [et ældre navn på Donau der har scytisk ophav] med aflyd til græ.oistros raseri ◊ *eiso styrte frem .
hertil nor: flnv: Istrâ med parallellen Istrâ i Hviderusland. Se oln.eisa styrte frem <*oiséjThrakisk, thr: perke er som landskabsnavn antagelig et gammelt perkuio- egeskov ◊ perkuos stilkeg, med
svunden labial. perkuio- > thr.perke. Se sve.fere <*perkuio-. Kollektiv-dannelse.
Med spørgsmålet om thrakernes tidligste spor og deres berøring med græske stammer, dumper vi ned midt i det
6. Troja 1900 -1275 [jordskælv], 7.A Troja 1275 -1240, igen ødelæggelse men denne gang grækernes ansvar.
Den troyanske krig 1194 – 1184 bc, udkæmpedes som en strid om Menelaos bortrøvede hustru Helena.
Om fundene i Anatolien, dronningegraven

De usædvanligt rigt udstyrede grave fra Dorak i Lilleasien, nær ved Marmara-havet, rummede blandt meget
andet, fire meget smukt forarbejdede stridsøkser [en af rav], et scepter med ravhoved og endelig fire
naturalistiske kvindestatuetter af elektron. Det ejendommelige ved figurerne er, at alle fire er udstyret med
forskellige gule håropsætninger. Skønt disse ikke er fundet i dronningegraven, må de have være nært knyttet til
selve dorakgravenes tradition, idet de antydede smykker er helt magen til dronningens gravudstyr.
Tidshorisonten angives af kongegravens jernsværd. Dette våben dukker tidligst op i de græske skaktgrave
omkring 1650 bc. ?

Fra Mesembria ved det ægæiske hav kender Plinius et thr: folkenavn, Priantiae. Navnet går tilbage på
priântes, der nøje svarer til og ikke kan skilles fra got.frijônds ven ◊ *prîja elske. De beslægtede ligger
da lige på tungen med *prija- elske som en *svensk: term Ω 30.
Slaverne:

Vi skal antagelig til de udbredte flodsumpe vest for Dnjepr's mellemste løb, for at få et kig ind i budinernes land
siden urmindets tid. Her får vi muligvis et vink om slavernes snævre bosætning. Vi kan opfatte budinerne som
de årvågne ◊ *bheudh- være vågen opvakt. Hjemmelsmanden har følgende at fortælle om dem. [sla: bh dh gh
> b d g, tab af aspiration]
- budinerne er en mægtig og folkerig slægt, lyse, blåøjede og med blondt hår. Budinerne er urindvånere i
deres land, de spiser grankogler, holder kvæg og går på jagt. I deres land, der fuldstændigt er bevokset
med tætte skove af alle slags træer, ligger en stor vandrig sump med siv omkring. I denne sø fanger
budinerne odder, bæver og dyr med firkantet hoved [nerts ?]. Sammen med disse stammer boede gelonerne i
en træby; de havde andet udseende og sprog, dyrkede jorden, spiste brød og havde helligdomme. Gelonernes
sprog var hellensk, men præget af skytisk, thi folket var oprindelig grækere, der var blevet drevet bort fra
deres handelspladser og nu havde slået sig ned i budinernes land.
*bheudh- være vågen, skr.bôdhati vågner bemærke, osl.bûdra vagtsom, græ.peuthomai erfare
være opmærksom, teu.*beud- byde <*bheudh-. Det teutonske intransitive verbum teu.*beudan
byde har overtaget tydet fra kausativen i det transitive verbum *bhoudhéj- være opmærksom.
Den transitive form, som den ville lyde i fx oldnordisk, oln.*beyda, er ikke overleveret.
De omfangsrige pripetsumpe rammer noget centralt i vores viden om slavernes ældste bopladser. Folkets
snævre sproglige forbindelse med balterne, sammenholdt med det forhold, at selv relativt sene
sprogpåvirkninger [200 - 300 ac] er blevet fælles eje for alle de slaviske folk, tyder på relativt afgrænsede
bosteder og en ensartet kulturform. Bronzen som råmateriale var ikke blandt udbuddet af vinfade, klæde og
luksusting som udsøgte keramiske kar og rigt dekorerede bronzekedler, der blev landet langs sortehavs-kysten;
tiden var løbet fra den lødige legering som stof til våben og redskaber; sat på museum 500 år før dønninger fra
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nordeuropa og østrusland nåede frem og gjorde en skelnen mellem bal: )( sla: bronze- / jernalder tom. Jernet
som siden dipylontiden [1000 bc] gradvist havde fortrængt det gyldne metal, måtte ligeledes finde andre veje.
Det bal.*geležis og osl.železo jern < bal: )( sla.geležos (- thr.*gheležo- bronze, viser dunkel sammenhæng med
græ.khalkos kobber bronze. Som omtalt taler arkæologien ikke for en udviklet bronzealder i nord-østeuropa, så
der er rimeligt hold i antagelsen, at thrakerne skulle have formidlet såvel navnet som det sporadiske kendskab til
bronzen. Uden tilgange og grobund for en selvstændig bronzekultur blev navnet i den spæde, mere nordisk end
la tene inspirerede jernalder overført på dette materiale. Disse isolationstræk, der tegner billedet af områdernes
afkobling fra Europas almindelige kulturstrøm, understreges tillige af de balto-slaviske sprogs arkaiske træk,
langt op i nyere tid.
Ligesom man arkæologisk kan grave sig frem til en kulturs grænser og forposter, er det en gang i mellem muligt
lingvistisk, at måle omfanget af et sprogs tidligere udbredelse. De slaviske sprog har fx forholdt sig homogent
til en lang række lån, optaget under goternes kongedømmer  370 ac. At den bal: )( sla: enhed da for længst var
brudt, afslører den meget righoldigere fond af lån, der har fundet plads i oldslavisk:
Slavernes bopladser må, under goternes østgående vandring, have ligget inden for et område, der kan forklare
den tydelige affinitet til de teutonske dialekter. Endvidere afslører optaget af got.*bôk- bøg som osl.buky, at
området næppe kan have strakt sig længere mod vest end til Weichsel´ østlige bifloder. Den placering stemmer
også godt med den oldslaviske omformning af *eiwos taks  båndpil. Med samme østgrænse som båndpilens
vestgrænse i østeuropa, indfanges indoeuropæernes ukendskab til den eminente flettevækst.
Det russiske landskab Ukraine går semantisk set på de højtliggende vestlige flodbredder ved Djnepr, idet de
dannede en naturlig grænse for slavernes tidlige udbredelse, som ordet antyder, ved grænsen ◊ rus.kraj- grænse.
Bortvejringen hos alle slaviske folk af *ekjwos hest styrker ogsa opfattelsen af de snævre bopladser, idet først
folkevandringstiden bringer hesten indenfor den geografiske horisont, med låneord dels af teutonsk dels af
tyrkisk oprindelse. Det asiatiske vildæsel kulanen, der langt op i det første årtusinde ac var almindeligt i
Ukraine, kender slaverne først efter kontakten med tyrkiske stammer, fra hvilke en lang række kulturlån
ligeledes er optaget i en ur-slavisk form og derfor optræder uden mærke af en diffus udbredelse inden for
dialekterne.
Slavernes etniske gruppenavn navn knytter sig til *kjleu- lyde høre med afledte betydninger som råb, ry, gehør
og rytme: osl.slovo ord og osl.slava ry <*slôvo- <*kjlôwo- [sla: *ô > â]
Den slaviske ekspansion tilhører slutfasen af de store vandringer. Efter de teutonske stammer endeligt var
trukket mod syd og havde lagt det nordeuropæiske lavland bag sig, ser vi slaverne i bevægelse ind over
Weichselbækkenet og langsomt brede sig over Pommern, Schlesien og frem til Polabien.
I løbet af 500-tallet udstrækkes interessesfæren langs Karpaternes yderside og de vinder mod vest frem til
Mæhren og Böhmen, mod syd til Moldavien og Valakiet. Donau overskrides omkring 600 ac. og sidst i
århundredet forenes deres kraft med de tyrkiske bulgarer, i anfald på og erobring af de gamle thrakiske områder.
Bulgarerne og thrakerne denationaliseres med opkomsten af det oldbulgarske sprog ≈ oldslavisk til følge, der
kun i ringe grad bevidner og taler om den etniske sammensathed. Videre nåede den sydslaviske udstrømning
[osl.jugii syd ] Serbien og Bosnien og gennem Makedonien så langt mod syd som til Peloponnes. Bulgarerne er
længere tilbage en indvandret tyrkisk stammegruppering.
Det voldsomme folketræk mod syd og vest skånede dog de dakiske stammer i Rumænien for en ny
sprogoverlejring. Allerede i 107 ac, da Trajan endeligt brød de thrakiske fyrsters magt, blev Dakien omdannet til
en romersk provins. Den gradvise udsivning fra administration og garnison, med påfølgende indgifte og
indvandring, endte med en sproglig og kulturel romanisering, der modstod både den slaviske og senere den
magyariske storm. Det thrakiske sprog udsluktes med en romansk type som afløser. Den tidligste antydning af
slavernes færden kommer til os gennem Herodot. Oldtidens polyhistor havde besøgt Olbia ved mundingen til
Hypanis [Bug] og ved selvsyn skabt en rig overlevering fra de græske kolonier ved sortehavskysten, som i
mange forhold er blevet bekræftet af arkæologien.
Vi befinder os midt i det 5. årh. bc; udposterne for grækernes handel med barbarerne mod nord havde
mere end 150 år på bagen. Tilsvarende stationer fandtes på Syditalien og for længst havde hellenerne

taget handelskampen op med fønikierne i det vestlige middelhav, ved Marseille og Narbonne. På
tamanhalvøen sås endnu rester af de kimmeriske folk, der havde været skyternes læremestre i steppeliv
og ikke uden indflydelse på udviklingen i Europa under den tidlige jernalder [Hallstatt]. Endnu minder

300

Kapitel 34

Indoeuropæisk vandring

det kimmeriske Bosporos, strædet mellem Pontos og det Asovske hav, om det rytterfolk, der
hjemsøgte Lilleasien, lagde Frygien og Lydien øde og inden de faldt til ro nåede at lade de græske byer
Smyrna og Efesos føle snerten af hordernes vælde.
En af grundene til at indskrænke de urslaviske bopladser til et relativt snævert folkerum i Østeuropa, er
indlejringen af de sikre lån got: -) sla:. Denne gamle låneserie, som jævnt hen indskriver sig i de
forskellige slaviske dialekter, kan ikke anskues som separate overførsler til udskilte stammeforbund.
Goternes vandringer i nogle bløde buer ind i vestasien og tilbage igen presset af hunnerne, har afsat en lang
række spor i baltisk og slavisk. Mere interessant end arten af lånene nedenfor, er lånenes fokus. Den brede
tilstedeværelse i de slaviske dialekter røber, at slaverne i den tidlige folkevandringstid, endnu må have været
knyttet til relativt snævre områder, hvor den oldslaviske lydnorm har været gældende. De gotiske lån er enkelt
sagt modtaget inden den slaviske kridtcirkel blev brudt. Åbningen af det teutonske sprogs kridtcirkel skal vi
tilbage til tiden før kristi fødsel, 100 bc, for at finde. For eksempel har got.*êla syl bevaret [*ê] modsat ættens
øvrige dialekter, der har omdannet [*ê > â] som i oht.âla syl. Særsprogene har naturligt deres egne kridtcirkler;
kridtcirklerne er fonologiske tidsrammer indenfor hvilke fx oldslavisk, teutonsk, baltisk etc. for sig fonologisk
følges ad og overalt gennemløber de samme her oldslaviske lydændringer.
osl.kunëgü fyrste (- got.*kunings konge
osl.plukü krigsskare (- got.*fulka folk
osl.bugü armbånd (- got.*baugos ring
osl.tyna mur (- got.*tun tun
osl.brady okse (- got.*barda økse
osl.šlemu hjelm (- got.helms hjelm
osl.chädogii erfaren (- got.*handugs
dygtig
osl.klädezi brønd (- got.*kaldigs brønd
osl.chlumü høj (- got.*hulms høj
osl.bregü kyst bred (- got.*berga bjerg

osl.nuta kvæg (- got.*nauts kvæg
osl.clêbü brød (- got.hlaifs brød
osl.gäsï gås (- got.*gans gås
osl.lêkü spil dans (- got.laiks leg
osl.userêgü ørering (- got.*ausa-hriggs ørering
osl.lukii løg (- got.*lauks løg <*lougos
osl.gobizu rig (- got.gabigs rig -)
boh.hobezny rig
osl.gonoziti redde (- got.ga-nasjan redde
osl.chyzü hus (- got.hûs hus
osl.duma råd (- got.dôms beslutning dom

Sortehavet havde aldrig været sejladsen venligt stemt; hyppige storme og pludselige kastevinde, gjorde det til et
farligt forehavende, hvorom argonauternes vovelige tog til Medea s hjemland vidner. Ogsa grækernes tidlige
øgenavn a-xeinos u-gæstmild antyder, at Pontos ikke var søfartens vugge. Senere, da handelen blomstrede og
Istros [Donau], Tyras [Dnestr] og Borystenos [Dnepr] havde lagt smulte vande til de græske stabelpladser, fik
de lumske vover, det næsten besværgende navn pontos eu-xeinos det gæstmilde hav .
Det græske pontos er fuldtrin til det avs.path vej <*pnta-, en term som alanerne efter TL formidlede til
teutonerne som ags.pæ∂ vej spor ◊ *pent- finde opdage.
Den græske handel, som for størsteparten var en udveksling med skyterne og de kystnære thrakere, rakte nok
videre ind over de skovløse kyststrøg og længere op over de sejlbare floder, end fundene lader formode. Korn,
huder og pelsværk bugnede skibene og lasterne fyldtes af vidjekurve med harpiks, bivoks i sække og
lærredsoverbundne krukker med østeuropæisk lindetræshonning.
Balterne:

Baltisk omfatter tre dialekter preussisk [pru:], lettisk [let:] og litauisk [lit:], talt af indvånere i det
sydøstlige østersø-område. Preusserne, der blev hårdt trængt af den tyske ridderorden i det 13. årh.
måtte i tiden fremover affinde sig med deres gamle sprogs gradvise skrænkning og endelige uddøen i
den ulige kulturkamp. Bortset fra nogle gloselister på omkring 1000 ord rummer traditionen kun magre
levn, men dog rigeligt til at fastslå dialektens udprægede alder-dommelighed. Denne ælde eller rettere
lingvistiske konservatisme kommer klart til udtryk i det livskraftige litauiske sprog. Helt op i nyere tid
anes fonologiske træk, der knapt kan erkendes i de ældste indoeuropæiske overleveringer.
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Det første vink om balternes bopladser kommer fra den romerske historiker Tacitus, der omtaler en
østlig stamme, aestii. De finske estere, der bærer navnet i dag, har sandsynligvis overtaget navnet så
sent som under svenskernes ekspansion i vikingetiden [jf. o.sve.ester livegne]. Navnet synes tildelt
balterne af nordboerne i respektfuld anerkendelse af samhørighed og godt samkvem. Opkaldet har
givetvis en betragtelig alder, idet oln.eistr har konsonantisk bøjning, og aflyden i ags.îstas ester peger
på en langdiftong i roden *âisd- ære agte med resonans i [skr: græ: teu: tok: lat: osk:] Ud over
got.aistan agte, har teutonsk overleveret den simple rod *âis- i ags.âr, oht.era ære og oln.eir, der tillige
kan genfindes i tokharisk. Sanskrit rummer kun skr.îdê <*izdê agte skatte og da bal: )( sla: er uden
medløb, rammes termen ind af *jysk: )( dansk: -) *proto.ari: Ω 29.
Mere østlige bopladser røbes af gamle baltiske stednavne ved Volga's og Oka's øvre løb. Disse stednavne
tildeler urbaltiske stammer en langt videre udbredelse mod øst, end det flod- og sørige dybland mellem
Weichsel og Dvina. Dette navnestof, der med baltisk tunge bringer os helt til egnene omkring Moskva, giver os
et rimeligt bud på sproget i fatjanova-kulturen. Ω 11
Endnu i det 13. årh. skulle baltiske stammer have holdt til i det nu slaviske folkerum. Her kunne broerne for en
række lån: bal: -) fnsk: og omvendt tænkes at have ligget; lån der blev formidlet før finnerne nåede frem til den
finske vig. Disse forhold peger på en kileformet ekspansion ind i Rusland og kan vanskeligt tages til indtægt for
en teori om balternes østlige oprindelse. Det genetiske bånd til slavisk, indlejringen af den europæiske
agerbrugs-terminologi og en anseelig teu: )( bal: ordfond taler imod en sådan opfattelse. Denne kobling til
vestligere egne blev i kapitel 30 forbundet med den blandt satem-sprogene, mindst brudte fonologi.

Et gennemgående træk der forener de østlige kulturer er fladmarksgraven. Den kendetegner såvel den
skånske- som fatjanova- og zlota gruppen.
Mälarkelt fra Uppland

Mälarkelt fra Lithauen

Mälarkelt fra Kama

Denne kultur, nordvest for øvre Weichsel, er blevet aftvunget talrige lerkar, en del bådformede økser
med afrundet tværsnit, foruden økser og segl af flint. Endvidere er der fundet ravperler der tyder på
nordlig forbindelse.
Afslutningsvis kan nævnes at der ved floderne Kama og Vjatka i Rusland er fundet en hel del udartede
A-typer, der sandsynligvis er væsentlig yngre end økserne fra fatjanova-kulturen, idet den
sammenhørende keramik desuden findes opblandet med bronzesager.
Som en påmindelse om migrationsvejene tjener ovenstillede tegninger. Østpå ved Volgaknæet og i
Litauen er der fx fundet svenske bronzekelter, der er helt identiske med kelter fra mälaregnene i
Mellemsverige; i tid fra ca: 900 - 800 bc.
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I tiden ned imod 2400 bc har en gruppe sjællandske bønder søgt nord på til vester-götland, hvor de
grundlagde fal-bygden. Selvom fundmængden er ringe i de mange jættestuer [gånggrifter], afslører
nedlægningerne tydeligt stengravenes sene tilkomst. Havde falunslettens jættestuer haft dybere rødder, ville
også de ø-danske jættestuers ældre fundserier være at finde blandt gravsagerne. Skæringen omkring dolktid
kårer derfor øernes bønder som indvandrere, kendetegenet ved dolktidssager, som bredæggede flintøkser,
dolke og jævne skafthulsøkser etc.
sve.gasmu åbning cunnus overfor *dansk: i græ.khasma gabende åbning.
Hertil sve.gasma skratte højt græ.khasmaomai spærre munden op
sve.flana løbe omkring overfor *dansk: i græ.planaô fare usikkert omkring
Endvidere dan.flane tøjte, nor.flan m. nysgerrig person overfor græ.planos landstryger
oln.flan n. hastværk overfor *dansk.planâ omflakken i græ.planê omflakken
Nogle ligninger synes at pege tilbage i hin tid. Obs: sjællænderne tager ikke del i grassmann´ lov etc, de
lydfald hører hjemme på fastlandet i migrationsfasen. Til trods for dette lydfaldsgab mellem *[ø]dansk: og
*proto.græsk: identificeres *[ø]dansk: her som en ældre udgave af *proto.græsk: Her overfor står
*præ.græsk: knyttet til det eller de sprog, der var fremhesrskende før grækernes vandringer indover det
sydlige Balkan-

Antagelig har denne indvandring af *ø-danske: kentum-folk også initieret overgangen sat )( ket  kentum i
Sverige. En rig bilateral ordfond fælles for græsk: og urnordisk, der savner *jysk: tilsvar må ligeledes
tilskrives denne indvandring. Det er på den tid, guldet begynder at dukke op i danske arkæologiske fund. I
denne sene æra kan migranternes medbragte græske ordfond naturligvis ikke have påvirket *proto.ang: så det
her stillede udtog giver da heller ikke noget angelsk eller arisk ekko. Da Genlyden tillige savnes i bal: )( osl:,
må vi formode, at den *svenske: udvandring da var faldet til ro. Uden denne indsigt ville en lang række
oldnordiske sprogkim stå ubegribeligt isoleret. I denne sene fase 2400 bc befinder *proto.arierne: sig i
østeuropa om ikke over alle bjerge og helt efter bogen er såvel oldhøjtysk som angelsk og sanskrit uden ekko
herfra.
græ.akmê spids od <*akjmâ ligelydende med det lånte sve.âm bladspids lånt til fnsk.ahma bladspids
græ.alôê lo <*lôwâ, oln.lôfi lo <*lôwon lo ◊ *leu- skære. Ingen lat: kel: ags: oht: ari: bal: sla: tilsvar.
græ.arôgê hjælp <*rôgjâ, græ.arôgos hjælpsom <*rôgos, oln.rökr have hjælp behov <*rôgjio-, oln.rökt
omsorg <*rôgjetâ
græ.ereipô rive ned, oln.rîfa rive, De sporadiske fragmenter i ags: og oht: ligner med de afvigende tyd
mere lån fra urnordisk. I latin løftes kun lat.rîpa åbred stejl skrænt strand. Det er denne term,
der er ansvarlig for Rivieraen og eng.river flod ((- lat: Engelsk, eng.river har intet med vand at
skaffe.
græ.[e]reunaô erfare prøve, oln.reyna undersøge erfare, oln.raun <*rounâ forsøg erfaring [=] dan.røn
erfaring [=] græ.[e]reunâ undersøgelse,
græ.gylios vadsæk [=] oln.kyll lædersæk <*gulios
græ.gelgis kerne i løg [=] sve.kälk træmarv <*gelgis. Ingen medløb.
græ.koitos leje <*kjoitos, oln.hîd <*kjeîtes dyreleje <*kjoitos, *kjeites. Ingen andre genlyde.
græ.khimaira ged. Intet ekko fra oht: ags: skr: lat: kel eller andre satemsprog.
Kun oln.gimbr gimmerlam <*gjhimrâ *gjhimris. [b] er et vanligt indskud mellem [m og r].
græ.khleuê munterhed <*ghlewâ, oln.gly- glæde <*ghlewjos-. Ingen oht: kel: lat: ekkoer.
græ.kamaros hummer <*kmaros [=] oln.humarr <*kmaros. Ingen oht: ags: kel: eller lat: ekko
græ.koiranos <* korianos hærfører [=] oln.herjan <**harjann [omlyd] <**korjanos [h <*k, a <*o]
det er denne term *korianos, som de *ø.danske: har taget med sig til Falunsletten.
græ.smro- sommer -) urn.smro sommer > oln.sumar sommer. græ.smro- afløses af græ.guhergræ.tomâ skår snit [=] oln.∂öm f. spalte <*tomâ. Ingen nære tilsvar. ags: oht: skr:
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Hele billedet beretter i virkeligheden om *[ø]dansk: -) *svensk: -) *urnordisk på et så fremskredet tidspunkt, at
*proto.ang: ikke kunne blive influeret [3000 bc - 2800 bc]. Indvandringen var tidsligt forsinket i den forstand, at
baltiske og slaviske særsprog i deres varige sproglige satem-udgaver ikke har fået del i overførslen. Helt
naturligt har større eller mindre restgrupper bare fortsat deres eksistens som *svenske efter en langsom
demontering af sat )( ket tilværelsen. Derfor har vi oldnordisk stof uden ekko fra angelsk og andre *jyske
dialekter oht: osa: kel: lat: Som overførsel af kultur og sprogstof er trafikken en tydelig parallel til
grubekeramikernes rejser over Kattegat og Øresund. Der finder vi fx ags.fréo∂an skumme, skr.prôtati pruste
<*preut- uden andre tilsvar end oln.froda fråde og oln.fraud skum, *proto.ang: -) *jysk:
græ.lektron leje seng <*lektrom ◊ *legh- ligge. Hertil svarer oht.lehtra livmoder <*lektrom og
oln.lâtr dyreleje <*loktrom [*gh /t > kt, hærdning]. Intet ekko fra ags: lat: skr: eller andre
satemsprog, skønt *legh- er bredt overleveret
græ.oikhomai gå <*oigh-, oln.eigra slentre <*oighr-. Ingen medløb
græ.oiktros ynkelig har givet jordbund til got.aihtrôn- tigge <*oiktrô-, ellers tavshed.
græ.phitos lerfad, nor.bi∂e mælkefad <*bhiton. Intet ekko
græ.[s]epô sørge for, skr.sapati sørger for, oln.sefi kærlighed omtanke, oln.sjöfn den elskede
<*sepnâ der tillige er navn på asegudinden Freja. Da *jysk: og *svensk: savner roden må
sanskrit have taget termen til sig i den periode, hvor grassmann i et vist omfang sammenfletter
det græ: )( skr: samliv.
græ.[s]omphê røst <*songuâ, oln.sang sang <*songuhos ◊ *senguh- fremsige [græ: guh > ph]
græ.stauros pæl, oln.staurr pæl <*stauro. Ingen skr: )( bal: )( osl: tilsvar.
græ.taphos undren <**thaphos <*dhabhos, got.af-dôbnan forstumme <*dhâbhno-, ellers tavshed.
græ.tarsos tørrested <*trsos overfor sve.tarre tørrested <*torson knyttet til verbet *ters- udtørre.
græ.trophalis ostet mælk frisk ost <*dhrobhalis [=] oln.drafli ostet mælk, ellers tavshed.
græ.[w]idris vis [=] oln.vitr klog <*widris, knyttet til verbet *weid- opdage vide, ellers tavshed.
græ.[w]rhombos kreds drejende bevægelse har sin etymologiske ækvivalent i dan.wrimpe skære
ansigt <*wremb- skære ansigt med videre.
græ.[w]rhomph noget bøjet knytter sig til *wremb- *wrembh, rødder som hverken skr: bal: sla: kel:
eller lat: kender.
græ.[w]rhêmâ ord <*wrêmâ, græ.rhêtor taler, hertil oln.rômr røst stemme <*wrômos
græ.*[s]mldaros blød i sve.smultron jordbær, s-form overfor s-løst i græ.bladaros slap blød
<**maladaros <*mldaros, som i sve.multer multebær <*mldro- - det bløde bær -.
Ingen andre belæg. [græ: bl < ml].
græ.khiôn sne <*gjhjôm -) arm.jiun sne <*gjhjôm [arm: *u < *ô] svarende til nor.gjø sporsne
<*gjhjôm, ingen andre satem tilsvar eller teutonske medløb i øvrigt.
græ.khelynê læbe kæbe [=] oln.gjölnar læber, o.dan.gæln gælle <*gjhelunå.
arm.jelun <*gjhelunå gane (- græsk: oln.gjólnar en fisk ◊ *gjhel- skære [gællerne som de
indskårne ribber]. Ellers tavshed. Roden *gjhel- skære kendes fra *svensk: fx i got.gil∂a
kornsegl <*gjheltâ; tillige fra sanskrit, idet arierne har nydannet navnet på den ard, de havde
glemt navnet på; skr.hala- plov <*gjhelos. Forventet: ingen oht: eller ags: tilsvar.
Engelsk, eng.gill gælle (- dansk. i vikingetiden.
græ.kryptos det skjulte finder sin mage i oln.hroptr, et af talrige gamle odinsnavne.
græ.khanos gab svælg gaben, sve.gan svælg gaben. Se dan: stnv. ganløse
græ.baphê neddyppen <*guebh dykke synke i sne med fuld form i oln.kvefja <*guobhéjgræ.pókos skind med uld [=] oln.fær får <*pókios ellers ingen medløb, ejheller oht: ags:
græ.agkulê rem <*ankulâ [=] oln.ôl rem <*ankulâ, ingen genlyd.
græ.agkus dal <*ankos [=] oln.angr fjord bugt <*ankos, ingen genlyd.
Arierne:
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Vi forlod arierne efter omtalen af mødet med grækerne i for-Pommern, hvor de sammen havde gennemlidt
grassmann og åbningen af svindtrinene [*n > a og *m > a ]. Ravringe svarende til de jyske er nu og da
påtruffet i pommerske grave. Ravringene kunne afspejle ariernes delvise indslusning i den jyske
stridsøksekultur med påfølgende vandringer østpå.
Arierne er efter passagen gennem den *jyske sluse på vej østover. Stierne østpå passer godt med tabueringen
af bjørnen. Uden tilsvar i baltisk har både oldslavisk og sanskrit efterladt sig samme noanavn, der går på
bjørnens smag for honning. Vi har ved siden af skr.madhvad et osl.medvedi honningæderen ◊ *medhu
honning og *ed- æde. Arierne havde endnu ikke sluppet de midlertidige bopæle i den østeuropæiske skov.
En mere tungtvejende binding til Schlesien´s jord springer fra indoeuropæernes brudte kendskab til
hesten. Hesten synes indoeuropæeren kun at have kendt som art; den iup: *ekjwos hest har ingen mage,
intet føl og er ej heller blevet spændt for vognen, under agerbrugets tænkte fremtrængen fra øst-europa.
Hesten dukker først op ved stenalderens slut i Italien og gennem den minoiske tid er den ukendt indtil
den dukker op i fodsporet på grækernes fremtrængen mod Thessalien og Pelepones.
Tripoljekulturen i det vestrussiske steppeland havde gennem det meste af det 4. årtusinde bc indfanget
og tæmmet den sydrussiske springer, men en afsmitning til vores indoeuropæere i form af sproglig
differentiering af artens alder og køn lader sig ikke spore. Den jyske Jættestuetids spredte fund af
hestens jordiske levninger er hverken ættens kultdyr eller stammens lastdyr, derimod de første glimt af
hestens genopdukken under og som følge af et tørke-maximum på de sydrussiske stepper. At hesten var
vild fremgår af grubekeramikernes skeletaffald fra Kains bakke, 3000 bc, men især med navnet
indskrevet i iup: personnavne borges der for dens vilde tilstand. Intet husdyr har fået tildelt den ære. Et
nærliggende spørgsmål rejser sig her. Rakte kendskabet til hesten ud over alle områder af den iup:
kridtcirkel. Den brudte og delvis tavse overlevering tyder ikke på det. Tavlerne afslører, at hverken
*[ø]dansk: her *proto.græsk:, eller *svensk: har kendt og oplevet hesten under hjemlige himmelstrøg.
*ekjwos hest i *jysk:
lat.equus hest
gal.epo- hest [gal: *ku > p]
oir.ech hest
ill.ekwos hest ?
tok.yakwe hest
got.ihws hestetand, [got: *e > i]
urn.ehwaR hest
osa.ehu hest, ang.eoh hest
*markos / markî i teu: og kel:

*ekjwos hest i *dansk: )( *svensk:
skr.aśva- hest <*aśwas
avs.aspa hest <**aśwas
thr.aspios hest (- avestisk
lit.ašva, ešva hoppe (- skr.aśva- ?
lit.ašvienis hingst [forventet *e]
græ.ippos hest < **eppos ?
græ.ikkos hest <** ekkos ?
ven.ecco hest <** ekkos ?
osl: kender ikke termen

Det er kun *jysk, der har navngivet græsseren inden sat )( ket kridtcirklen blev brudt. I hele det *jyske
område optræder formerne som lydrette henfald af *ekjwos. De græske og bal )( thr )( sla særsprog
bærer præg af skæve, dels sene lån og endelig fravær som i slavisk.
Kigger vi på geografien og vandringen i billedet af *jysk: -) *præ.ari: får vi lidt hold på situationen.
Hesten nåede frem til Jylland ved dyssetidens udløb 3300 bc, men først i løbet af dolktid fandt den som
vildsom? art frem til Skåne og omliggende landskaber. De slaviske stammer har ikke kendt *ekjwos og
balterne skulle have [*e] og fuld form som et bal.*ešvas istedet for lit.ašva. Sjællænderne, alias
grækerne undværer også den græssende springer, idet den først kommer til Sjælland som tæmmet
husdyr. De to umage navne, græ.ippos og dor.ikkos, hvor vi skulle forvente græ.ekwos alternativt,
græ.epos hest, antyder sammen med ven.ecco hest at de sjællandske bønder har lånt hestetermen.
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Antagelig har thrakerne lukreret på avs.aspa- hest, der er en lydret udgave af *ekjwos, med den let
afvigende form thr.aspios hest, der burde have lydt thr.*ešwos.
Vi har naturligt nok ingen skriftlige kilder at forholde os til, men et tidligt lydstade skr.*ekjwos med
affinitet til en mere [i]-agtig vokal, der kunne minde om den langt senere gotiske tilpasning [got: *e > i]
kunne forklare græ.ikkos hest <*ikwos (- skr.ekjwos hest. Tidspunktet for sammenfoldningen af
vokalviften [ari: *e *a *o > a], må tilhøre tiden efter grassmann- perioden, så der har været gode
muligheder for lån til andre satemsprog i den æra. De to græske former, græ.ikkos - ippos synes at høre
hjemme i den fase, hvor vi endnu har ari.ekiwos og inden græsk har mistet palatalen [*kj]. På baggrund
af det arm: )( græ: fællesliv i Pommeren bliver en lignende afsmitning til armensk, arm.eś æsel  hest
mulig og begribelig i det schlesiske landskab.
Som en forudsætning for hestens optræden i det jyske landskab, er det klart, at den har kunnet træffes i
det nordtyske lavland, i de pommerske fyrreskove, men knap så indlysende at sat-stammerne ikke har
navngivet den, med mindre det her opridsede bosætningsmønster slår til.
Vi skal forfølge hestens hov lidt dybere. Når hesten ikke havde hjemme i Sverige, hvorfra fik arierne
da deres hestenavn. Det følgende vender lidt om på logoet *proto.jysk: -) *proto.ari: Det var nemlig
grubekeramikerne, alias arierne, der gav det græssende dyr navnet *ekjwos ◊ *ekj- bide være skarp
Hvordan hænger det sammen? Jo, *jysk: kender ikke roden *ekj- bide; hverken græsk, keltisk, latin
eller oldhøjtysk er med. Vi har derfor *proto.ang.ekj- bide -) *jysk: eller rettere, kimen *ekj- har bortset
fra *ekjwos, tilsyneladende ikke slået rod udenfor grubekeramikernes norsk-svenske område.
Med denne rod døber grubekeramikerne på jysk grund det dyr, der var dem helt fremmed eller som de
højst havde rygtets kendskab til. Den iup: rod *ekj- æde  bide finder vi kun i oldnordisk og sanskrit.
Kausativen *okjéj- lade æde, tyder mest på hensynet til dyr og jævnfører vi kausativen oln.æja <*okjéjlade æde græsse holde hvil med kausativen oln.beita lade dyr græsse holde hvil og endvidere
oln.beita græsgang med oln.âi-vangr græsningssted for heste <*okjon-wonkós, bliver det tydeligt, at
dan.bêde lade græsse <*bhoidéj- ◊ *bheid- spalte, delvis må have fortrængt oln.æja lade græsse
<*okjéj-, efter *bheid- i nordisk havde flyttet sig fra spalte  bide.
*svensk.okjéj- lade æde spise,

oln.æja græsse <*ahjan <*okjéjskr.aśnati spiser <*okjndan.agn madding <*okjanom [=]
skr.aśana- mad bid <*okjanom
oln.bîta bide <*bheid- spalte

*ekj- *okj- *ôkj- tand

oln.jaxl kindtand <*ekjslos. Med aflyde i
dan.axeltand <*okjslos
sve.ôxeltand <*ôkjslos
oln.jôtur tand <*ekjtrus
oln.*ehan bide med kausativ i oln.æja lade græsse

dan.bêde lade græsse holde hvil
<*bhoidéjoln.beita- græsgang fodder græsning

oln.æja lade græsse holde hvil <*okjéjoln.âi-vangr græsningssted for heste
< *ôkjon-

sve.bête hugtand <*bhoidon, med en
smuk formidlende overgang mellem
*ekj- bide og *bheid- spalte

nor.beit < agn <*bhoidos
oln.bitr skarp <*bhidros
oln.biti tand <*bhidon
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Fuldformen finder vi i óln.jaxl tand. Heraf kan vi med rimelighed slutte at *ekj - har betydet bide være
skarp, hvilket passer godt med de *svenske afledninger oln.jaxl kindtand <*ekjslo- og sve.axel
kindtand <*okjslo- endvidere skr.aśanam [=] dan.agn <*okjanom. Udviklingen er fortsat i samme spor
og da [*w] her er et suffiks understreges hestens semantik som det græssende dyr. Jf med hensyn til
[w-suffiks] *ekjwos hest ◊ *ekj- græsse med *doikjwâ spor ◊ *deikj- vise
Der melder sig her et spørgsmål om jydernes kendskab til springeren; den havde jo fundet sig til rette i
Jylland flere århundreder før grubekeramikerne slog sig ned. Svaret finder vi i *jysk.markos hest.
Antagelig blev *jysk.markos løbet over ende af *ekjwos. Denne *jyske form kender vi også fra keltisk:
oir.marc og kym.march hest, men ellers ikke. Da nu den nordiske overlevering tillige kender *markos /
markî ≈ hingst / hoppe parallelt med *wlkuos / *wlkuî ≈ ulv / hunulv er det kun naturligt at opfatte
*ekjwos som en ny term, der via grubekeramikerne vandt frem i Jylland Ω 18. Det er i denne
sammenhæng overraskende, at han / hun kønsprofilen kun kendes fra teutonsk og sanskrit.
*jysk.markos havde også en manke, idet vi har teu.*mankan [=] kel.mongo- manke ◊ *monâ hals. Da vi
endvidere kan gå i fodsporet af hestens hov med den bilaterale ligning skr.śapha- avs.safa- [=] teu.*hôfaz
hestehov <*kjâphos, er det en rimelig antagelse, at *markos pejler indoeuropæernes første møde med de vilde
græssende stod i større jyske skovlysninger, inden grubekeramikernes navnedåb vandt frem, 3000 bc 
Antagelig kommer arierne i forbindelse med thrakerne, den store satem-gruppe der har tilknytning til
zlota-kulturen ved Krakov og senere røber nogle gravlægninger i omegnen af Kiev, hvilke veje arierne
fulgte mod Sortehavet.
Den svenske arkæolog T J Arne kommer med denne udtalelse om et udgravningsfelt: Netop den ariske
flok med den semi-jyske baggrund synes at være kandidat til dette indbrud i okkergravskulturen.
- ved Jatskovitza 15 km. sydvest for Kiev afgiver et velundersøgt gravfelt eksempel på, hvor dybt
okker-gravskulturen påvirkedes af nordvestlige strømninger. De okkerfarvede skeletter under
høje var ikke blot medgivet de særegne hæftenåle, formet som en dobbelt hammer, men også
flintredskaber og stridsøkser, der kan føres tilbage til Jylland, samt snoredekoreret keramik med
tydelig nordvesttysk oprindelse. [Her kommer hverken baltere, thrakere, slaver, armenere eller
grækere på tale.]
Med goters seje træk gennem østeuropa og ud i steppen ristes friske runer i Podoliens parkskove,
barken er ny, men punslen den samme der huggede satemfolkenes mærke.
Fra denne tidsfase 2500 bc, hvor arierne rev sig fri af det europæiske skovland, er det muligt at
identificere visse sydrussiske gravkulturer med de *jyske satem-folk alias *proto.ariere: Det er i samme
epoke, at *loukos skovlysning i sanskrit får lagt trykket på åbning for senere at strande på skr.lôkos
verden. Dele af Oussatovo-kulturen ved Odessa med dysse- og højgrave med indhold af enkle
kobbersager, snorekeramik, hesteknogler og massive vognhjul peger på de semi-jyske arier. Den noget
yngre Okkergravskultur fra sortehavskysten rummer en type katakomb.grave, som zlota kulturen
kender tegningen til. Tamsvinet er endnu med i Oussatova-kulturen, men i katakomb-gravene er deres
andel af husdyrene væsentligt reduceret. Tamsvinet var og er en ueffen steppeledsager.
Der er almindelig enighed om, at det var arierne der bragte hesten til mellemøsten, hvor den med stor
succes skubbede det asiatiske æsel, onageren af banen. Gamle sumeriske relieffer viser os onageren
spændt for tungt lastede vogne med massive men sammenlaskede træhjul.
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Ariernes tvillinge-flok, old-perserne har leveret nye navne til den frugtbare halvmånes to store
strømme: Eufrat og Tigris; Mesopotamien var engang det frugtbare sumeriske kulturlandskab mellem
de to floder: sumr: / iup: urudu ≈ eufrat og idiglat ≈ tigris. Kobberfloden Uruda af1østes af avs.hupara∂wa floden med gode vad ◊ *sû god hel og *prtus vadested og henover det gamle navn Idiglat
rask som en pil har perserne lagt deres eget oversættelseslån Tigris ◊ avs.tigra skarp, avs.tigri- pil .
Kontakten med Mitanni-riget kommer til syne i de hurittiske kongenavne. Først med dette møde kan vi
fastslå, at ariernes vokalvifte havde foldet sig sammen: [*a *e *o > a]. idet vi har kongenavne
overleveret gennem et andet sprog, hvorved den dengang nærværende ariske fonologi blev kalkeret.
Sanskrit, skr.madhvad bjørn, der efter alt at dømme er udformet i den europæiske skov, afslører ikke
en sådan fodfejl i fonologien; navnet er nemlig først kommet på tryk i en indisk litterær sammenhæng.
1.

2.
3.
4.

Mitannirigets hurritiske kongenavne:

Artamanya ◊ skr.manyu tanke
got.muns tanke <*mnos
teu: psnv. ar∂a rîks
teu: psnv. muni fri∂
Satya ◊ skr.satya sand ret <*sntjos
[=] got.sunjis sand <*sntjos
Rucmanya ◊ ari: psnv. rucimanya ◊ skr.ruci-man strålende <*lukimon, se got: lauhmuni lyn
<*louki-mnjo lysende tanke [skr: r < l]
Subanda ◊ skr: psnv. su-bandha ◊ oht.su helt fuld og skr.bandhu slægtning
oln.bönd guder <*bhondhu ◊ *bhendh- binde. Bemærk tilpasningen til arisk
med [skr: *a *e *o > a] og den sekundær palatalisering:[ari: k/ e > c ≈ tsch] og

Da ingen andre satem-sprog folder vokalviften helt sammen, er det tænkeligt at mødet med
tripoljekulturen har haft en initierende virkning. Meget muligt er det også, at det noget ældre samkvem
med rester af de nordligste båndkeramiske grupper, har ansvaret for grassmann etc. Teutonsk deltager
nemlig hverken i grassmann´s lov, omdannelsen af de aspirerede medier, vokalviftens
sammenfoldning, den retrograde assimilation og omdannelsen af [*gu > b] etc.
De religiøse forestillinger, der knytter sig til Mitra, Varuna og Indra har intet virkeligt ekko blandt
ættens øvrige fæller, men navnene er vævet af en fyldig iup: tråd.
Mithra:

At dømme efter etymologien i skr.mitra ven, avs.mithra troskab pagt, har Mitra oprindeligt været en
handels og pagtgud udsprunget af ariernes møde med tripoljekulturen. skr.mitra viser svindtrin til
*meith- ændre skifte, med kaus. *moithéj- udveksle bytte i got.mai∂an bytte. Hertil got.mai∂ms
<*moitumos gave, ags.mî∂an skjule bevare <*meit-, lat.mûtâre forandre <*meit- udveksle, hvortil
got.misso gensidig hinanden <*mid-tos. [*d/t > *dst > teu: lat: kel: ss]
Varuna:

Varuna fremstiles ofte som en hvid mand, ridende på et søuhyre. Han er opretholder af den fysiske
verden og styrer af den moralske orden. Etymologien leder til *wer- omgive dække beskytte, med en
meget vid ordkreds i indoeuropæisk: oln.verja værge, dan.værn værn <*worîni-, oln.vörn, skr.varana
værn. Endvidere ags.warod strandøer inddiget land <*worutha-, skr.varutha opdæmning. Nærmest
Varuna kommer det oldnordiske jættenavn: vörnir < teu.*warunjaz.
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Indra:

Hvor Indra hos perserne blev degraderet til en underordnet dæmon, har han hos inderne, som en
emanation af den iup: himmelgud *djêus-, fortrængt ham.
Forløbet har ikke været ulig den langt yngre opstigning til overgud, som Odin foretager med et solidt
afsæt i Tyr´s forrang Ω 8.
Det er disse tre ariske guder, der blev påkaldt som vidner og pagthelligere i en gammel overenskomst
[1400 bc] mellem hurriterne fra Mitanni-riget ved Eufrats og Tigris øvre løb og hittiterne fra byen Heta,
bag den indre bue af Halys-floden i det nordøstlige Anatolien. Der blev ingen direkte arisk kontakt til
hittiterne, den forblev indirekte og sprogligt formidlet gennem Mitanni-folkets forbindelser.
Det er her i øst-anatolien, vi tydeligt mærker os de karakteristiske fonologiske nedbrud i arisk og da
skyterne ikke var fulgt med sønden om Kaukasus, må disse ændringer antagelig placeres en rum tid
inden arierne begyndte opstigningen langs vestkysten af det kaspiske hav, hvor der er fundet sene
stridsøkser og kar med tydeligt tegnede snoremønstre.
Her kan vi også finde forklaringen på, at vildsvinet, som europæerne kendte som *epuros, ikke
optræder i den ariske overlevering. Da dyret ikke kendes fra vestruslands skovløse områder og først
optræder i egnene øst for Aralsøen, som en forlængelse af den iranske bestand, kan fraværet hos arierne
meget enkelt tolkes som et tab. Efter gensynet med vildsvinet i Iranske områder har de nemlig genbrugt
det almindelige indoeuropæiske navn på svinet, som det fremgår af avs.sû- vildsvin ◊ *sû- avle, der
knytter sig til den øvrige folkestoks tolkning af samme navn, *sûs- svin so.
Vi har i kapitel 22 sigtet aftenlandets træflora med henblik på at skille den indoeuropæiske kridtcirkels
arter fra den øvrige europæiske træ-verden. En del af den fælles træflora for sanskrit og teutonsk var i
sanskrit fulgt med som det tynde øl, glemslen stod tilbage, blot en uvis træart kan knyttes til navnene.
Ganske få arter som taks, birk, røn og fyr minder os om et ældre nordisk folkeleje. Som den eneste af
de europæiske træsorter, sender taksen, skr.taksaka uvis træart en ubrudt gren til Himalaya, men ikke
ned i nord-indien, derimod er det den mundtlige overlevering, der har løftet skr.bhûrja birk over
svælget mellem vortebirken i Kaukasus og Himalaya-birken i Kashmir.
Skyterne:

De skytiske rytterfolk repræsenterer den anden halvdel af den oldpersiske gruppe med vide vandringer
udover de asiatiske stepper. Vi kender dem først og fremmest fra deres kunstneriske træskulpturer og
fra Herodot´s verdensgeografi. De har døbt floderne Don, Dnepr og Dnestr nærmest efter et skema ◊
avs.*dânu flod [jf. oss.dôn flod <*dân-; ossetisk, et østpersisk sprog i Kaukasus]. Under vandringer
frem gennem keltisk jernalder fik de også lejlighed til at omdøbe Europas største flod. Det ældre navn
îstros [Hesiod: 8. årh. bc], anses for at have thrakisk ophav og beslægtet med oln.eisa styrte frem
<*oiséj- som ophav til nor: ister <*îstrâ. Men Donau har skytisk ophav.
Skytiske udvidelser af *dânâ flod har vi i:
sky: dânapris ≈ Djnepr
sky: dânastris ≈ Dnestr tidligere Tyras
sky: dânuvius ≈ Donau tidligere Istros
Om nogle låneord, som specielt den senere del af den skytisk opmarch bragte til øst- og nordeuropa.
Hampen har nået nord-Europa i så tilpas tid, at vi via det teutonske navn, teu.*hanepi- hamp får et vink
om tidspunktet for den teu: lyd-forskydnings indtræden Ω 3.
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I got.pai∂a, ags.pâ∂ lædervams har vi et ord, der af flere grunde mistænkes for at være indlånt. Ordet
har et nøje tilsvar i græ.baitê fåreskindspels [Herodot], men her ligesom hos os uden etymologi og med
et [*b], der er mistænkeligt idet iup: ikke rummer et uaspireret [b] som anlyd. En af flere tilgange til
skyternes dragt har vi fra en vase fra omkr. 400 bc fundet ved Kul-oba på Krim-halvøen. Den bekræfter
ganske godt en beskrivelse hos Herodot af skyternes klædedragt: en kort tunika med bælte og lange
ærmer og læderbukser smøget ned i bløde skindstøvletter. Dragten skulle efter sigende minde om
moden hos ukrainske bønder i tiden før revolutionen. Kunne vi her stå over for et gennem thrakerne
formidlet lån af skytisk ophav, et sky.*bhaidâ spalt -) thr.*bhaida lædervams > thr.*baitâ etymologisk
knyttet til *bheid- spalte. I så fald må optaget have fundet sted inden [ari: ai ei oi > ê] og derfor også
inden vokalviften foldes sammen. At *bheid- *bhoid- *bhid- spalte optræder med [t] i thrakisk er et
genkendeligt træk fra thrakiske stammenavne fx thr: bi-salten havboere ◊ *bhi- ved og *sald salt.
Gotisk, got.pai∂a vams er da ligesom den græske form lånt fra thr.baitâ kofte; til teutonske stammer
inden det teutonske lydskred og i thrakisk naturligvis langt ældre. Se thr.aspios hest (- avestisk.
Tilsyneladende har rævens fødte navn kun overlevet i arisk og med skyternes hjælp bragt tilbage til
Europa ?
Sætter vi rævens navn i forbindelse *reup- røve rive bryde ind splitte falder det fint i hak med de
øvrige godt plantede semantiske pattedyrnavne. En nærmere udredning Ω 18.
*roupos ræv ◊ *reup- røve

skr.lôpâśa sjakal ræv [skr: ô <*ou, l < *r]
oss.rôbas ræv <**rôpas- <*roupos [ô < *ou]
thr.alôpekis hue af ræveskind (- skytisk
græ.alôpex ræv (- thr: idet [græ.ô [=] *ô]
spa.raposa ræv [lån fra alanere i Spanien]

i oln.rjúfa røve, skr.*rôpati røve rive

*roupos ræv ? ◊ *reup- rive i
oln.rjufa rive bryde [=] skr.*rôpati røver
teu.*fuhô hunræv ◊ *peuk fint hår i
rus.puch fint uldent hår <*puka
skr.puccha hale

Indskrifter fra det persiske kongerige omkring Persepolis blev afsæt for den forskning, der i midten af
1800-tallet afslørede kileskriftens stavelsesgåde, hvorved der åbnedes for de talrige tekster fra Eufrat og
Tigris området, der hidtil havde været en lukket bog. Kileskriften var oprindelig udformet af
sumererne, hvis dømme  2400 bc faldt i hænderne på de semitisk-akkadiske folk, under Sargon 1.
Skriften flyttede med og blev, med assyrisk som foretrukket diplomatsprog i mellemøsten helt frem til
opkomsten af det semitiske alfabet  1000 bc, medie for Mesopotamiens sprogkreds i videste forstand.
Hvor de vestpersiske oldtids-tekster gemte sig i lertavlernes prent, lå østpersiske sprogminder skjult
under sandet i Takla Makan ørkenen. Her langs silkevejens nord-syd forgrening blev der omkring
århundredskiftet [1800 / 1900] gjort rige fund af gamle manuskripter. Godt konserveret under
metertykke sandlag havde håndskrifter af indisk, sakisk og tokharisk oprindelse modstået tidens tand. I
Indien havde denne tand været luftens fugtighed. Indirekte har klimaet sikkert grånet håret og krummet
fingrene på talrige sanskrit-skrivere, under deres forsøg på at holde trit med papyrusrullernes mørnen.
Hulerne i østurkestan rummer således de ældste indiske manuskripttekster, kun godt 300 år yngre end
de mere levedygtige klippeindskrifter der er kendt fra kong Asoka´s tid omkr. 250 bc.
Ind i denne kileskriftkultur, der forbinder en lang række folk og sprog i vestasien fletter sig nu
fragmenter af ariske levn, mest navnestof og enkelte fraser for heste opdræt, optaget som vi har taget
offside, time out etc til os. Hvad der er mere bemærkelsesværdigt og rummer større vidnesbyrd om
vejen sydøst om det kaspiske hav, er overleveringen af guderne Mitra, Varuna og Indra. Mitannifolket
må allerede  1700 bc være kommet i så tæt kontakt med arierne, at vognkørslens kunst, kongenavne

310

Kapitel 35

Vejen til Anatolien

og religiøse termer kunne vandre ind i hurriternes dagligdag. Mitanniriget havde sit centrum ved
Eufrats øvre stræk, med udløbere ned over Mesopotamien. Arierne havde med deres nyvundne
kendskab til hesteopdræt fulgt den fremkommelige smøge langs vestkysten af det kaspiske hav frem til
Aras-floden, denne til Urmiasøen, hvorfra rejsen øst over førte dem gennem de smukke løvskove på
Elburzbjergenes sydlige fald.
Den babyloniske lov-konge Hamurabi [1728 - 1686 bc.] kommer i sine betragtninger over ret og skyld,
ikke med nogen kommentarer der lader os formode at han har kendt til de ariske folks bevægelse langs
det kaspiske havs sydlige strøg. Åbenbart har ariernes antal på den tid ikke været overvældende.
Hittiterne:
tosproglig kileindskrift:
arnuwandas hittitisk konge
Den der vender kampen
◊ avs.arnªu kamp <*ernu- i
oht.ernust kamp <*ernustâ
enklere i oln.jara <*erôn kamp
andet navneled ◊ *wendho dreje
med kausativ *wondhéj- vende

Ovenfor er vist en for almindelige mennesker utilgængelig tosproget kileindskrift

Vi har i nordisk overleveret et personnavn, oln: jörundr, noget ældre i runesvensk, o.sve: jarvindr, der er
sammensat af oln.jara strid <*erôn og urn.windaz vender ◊ *wendh- dreje vende. Vi kunne her have en parallel
til det hittitiske kongenavn: Arnu-wandas, fortolket som krigsvenderen

Det er med rette blevet sagt, at den anatolske [hittitiske] fortælling begynder med fundet i Tell elAmarna i Egypten, i 1880’erne. Det var en række diplomatbreve tilhørende faraonerne Amenhotep den
3. og hans søn Akhenaton, der leverede forordet. Hovedparten var skrevet på assyrisk, men et fåtal, de
såkaldte arzawa-breve indeholdt desuden tekster på ukendte sprog. En indledende assyrisk tekst lod
skinne igennem at det drejede sig om forretninger mellem Egypten og kongedømmet Heta.
Henvendelsen rettede sig til dels mod det nye metal som hittiterne havde fået kendskab til omkring
1400 bc. Det var lykkedes for de nye anatoliere at få gang i jernproduktionen ved opvarmningen af
malmen tilsat trækul og kalk.
Allerede i 1902 mente den norske filolog Knudtzon at kunne finde iup: træk i kilernes tolkning; især
nominativt [s] og verbale endelser på [mi ti], vakte hans mistanke. Den forståelige skepsis og den
afvisning hans tolkning mødte standsede hans videre arbejde. Andre tog imidlertid tråden op, men et
andet sted end der hvor mistroen havde efterladt splejsningen i trevler. I 1905 blev der, foranlediget af
jordfundne lertavler, iværksat udgravninger i Bogazkoy, 80 km. øst for Ankara. Stedet afslørede sig snart som
hittiternes gamle hovedstad, en by der fra assyriske kilder var kendt som den besværlige nabo Hatti, og uden
tvivl identisk med egypternes Heta. En helt overvældende mængde kileskrifter kom atter frem i dagens lys.
Tavlerne havde ligget begravet siden 1200 bc, da byen endeligt var blevet forseglet ved frygernes ødelæggelse
af det hittitiske imperium.
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Det langt rigere kildemateriale skulle ikke vente længe på filologernes skarpsindighed. I 1915 kunne den
ungarske forsker Hrozny med et foreløbigt skøn, bestemme arten som indoeuropæisk og efter endnu et par år
ligefrem opstille en hittitisk grammatik. Igennem endnu en kort årrække var tvivlen større end velviljen, men
i løbet af tyverne blev teksternes iup: type uomtvisteligt fastslået. Problemet havde været den omfattende
pulje af ikke iup: stof i ordforrådet. Teksterne, der spandt sig tilbage i det 18. årh. bc og således toppede
ranglisten over sprogættens ældste spor, kunne ikke opvise en syntetisk struktur, der passende kunne
sammenlignes med de indiske vedatekster, der med hensyn til overlevering var et knapt årtusinde yngre.
Tavlerne fra Bogazkoy opridsede også konturerne af andre anatolske sprog. Det rørte sig om luwisk og
palaisk, begge typer nært beslægtet med hittitisk. De to tungemål, hvis omrids stort set kun er kendt fra teksteller frase-indlejringer i tavlerne fra Bogazkoy, betragtes almindeligvis som dialekter i forhold til hittitisk.
Det er en særlig terminologi, der udskiller de fremmede indskud; palaisk nord for hatti-riget i Paphlagonien
annonceres med palumnili på palaisk og luwisk med en videre udbredelse mod syd og sydøst henvises der til
med udtrykket luwili på luwisk. Navnet hittiter er egentlig den gammelt-testamentlige betegnelse for et folk i
nordsyrien; i dag antages det bibelske navn, grundet imperiets sammenbrud 1200 bc, at være blevet overført
på de sydlige frænder, luwierne. Det filologiske navn hittiter er imidlertid mindre heldigt af andre grunde.
Der optrådte nemlig en tredje term, hattili på hattisk, i kilderne; specielt i rituelle tekster forekom der oplæg
til, at kundgøreren nu ville recitere pa hattisk, hattili, hvorpå fulgte fraser på det pågældende sprog. Den
rimelige tolkning af billedet måtte blive, at de indoeuropæiske stammer havde erobret byen Hatti og kuet den
oprindelige hattiske befolkning. Den gamle hovedstad bevarede sit navn med ekko i assyrernes Hatti og
egypternes Heta, men sproget var i vidt omfang - og åbenlyst for det officielle sprogs vedkommende - blevet
erstattet af en særlig gren af det iup: tungemål, med de to bisole luwisk og palaisk.
Palaisk: med referencen, palumnili [hittititsk dialekt]
Luwisk: med referencen luwili [hittitsk dialekt]
Hattisk: med referencen hattili, en gammel-anatolsk sprogtype talt inden og før hittiternes erobring
Hurritisk: med referencen hurlili, sproget i Uartu, Mitanniriget.

De omtalte fraser om kongenavne, vognkørsel og de ariske guddomme er alle tekster på hurritisk,
sproget talt i Mitanniriget og de optræder kun som indlejrede blokke i hittitiske kile-tekster; Hittiter og
arier har ikke været i nærkontakt. Så meget mere mærkværdigt er det, at de fraser der oprindelig fra
arisk glider ind hurritisk, siden og kun som reciterede tekster kommer hittiterne for øre.
Tidligere omtalte vi tre ariske guddomme, der havde fundet vej ind i mitannirigets liturgi. Vores kendskab
hertil er indirekte, fordi navnene sammen med andre ariske fraser optræder som indsluset stof i en hurritisk
tekst, angivet ved det hittitiske tilhørsudsagn hurlili. De bibelske horritter menes at være efterkommere af
mitannirigets befolkning; sproget var et ikke indoeuropæisk sprog, med etnisk rod i kongeriget urartu i det
nordlige Mesopotamien. Antagelig repræsenterer kurderne en vestpersisk etnisk overlejring af den samme
folkegruppe, et forhold der falder godt i tråd med, at sagn og legender tilskriver kurdernes forfædre lyst hår
og blå øjne.
Hvor tog de vejen, de frygiske stammer, der i det 14. årh. bc, satte over propontis. De nævnes aldrig i de
hittitiske kilder, så det er nærliggende at gøre dem ansvarlige for hittiterrigets undergang.
En del af dem dannede det frygiske rige med hovedstaden Gordion sydvest for Ankara, der bestod
indtil det kimmeriske rytterfolk lagde byen øde omkring 800 bc. Der er imidlertid tegn på at mysierne,
som frygernes herolder, trak forbi i horisonten, inden Hattusas mure rystedes og faldt. Tegnet er
kileformen -muski-, brugt om folk der  1200 bc havde nået øvre Eufrat. Jævnfører man armeniernes
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fremmedartede flertalsendelse på [-k], med navnet muski, er det nærliggende at opfatte mysierne som
den sproglige halvdel af armenierne. Vi ved at armensk er et satem-sprog, men en europæisk type uden
nogen lilleasiatisk sprogbro til de ariske tungemål.
Denne identifikation mellem muski og præ-armeniere bestyrkes yderligere af, at deres nordlige naboer
kender dem under et navn der vanskeligt kan skilles fra muski. Om ringen er sluttet, kan vi betragte
armenerne som en thrakisk-frygisk indtrængen i mitannirigets demografiske struktur, analogt med
hittiternes krænkelse af det hattiske folkerum. 5 - 6 århundreder tidligere. Endnu en parallel til disse
etniske metamorfoser er ariernes berøring med mitanniriget, en snert der i det mindste har farvet
kongerækken med afgjort ariske navne.
Både grækerne og arierne fik tidligt kontakt med forskellige grene af den semitiske lydskriftkode, som
fønikerne havde udviklet på baggrund af de ægyptiske hieroglyffer. Endnu tidligere 1700 bc.  var
hittiternes sprog faldet i staver og lagt i lertavler, ved hjælp af den sumerisk / assyriske kileskrift.
Den snævre tolkning af sat / ket splittet som en partiel og enkeltsproglig hændelse ville da anbringe
hittitisk i en nærmest autokton position, der kunne gøre krav på ursprogets originale stemmebånd.
Det hittitiske tungemål og de nærtstående dialekter palaisk og luwisk røbede imidlertid ikke blot en
stor afhængighed i ordforrådet, af substratet hattisk; mod forventning afslørede hittitisk, som det
ældste overleverede iup: sprogdokument, også drastiske tab i grammatikken. Især verbernes måder
og tider var blevet reduceret og i det iup: tre-kønssystem var han- m. og hunkøn f. allerede smeltet
sammen og ned imod 1400 bc. udviskes skellet til den tredje kategori, intetkøn n.
Til gengæld rummede hittitisk væsentlig flere eksempler på substantivernes r / n paradigme, end
græsk og sanskrit kunne opvise. Set i eet med de i de øvrige sprogs henfaldne og omdannede
laryngaler [strubelyde], afgav sproget vink om meget gamle træk i både den grammatiske og
fonologiske struktur; signaler om en særlig anatolsk forgrening ? Det er denne mulighed for at se
spredningen af det iup: sprogmønster, som en oprindelig impuls fra Anatolien, der har givet stødet
til at forbinde fremkomsten af det europæiske agerbrug med opkomsten af aftenlandets
indoeuropæiske sproggrupper.
Lader vi derimod hittiterne indvandre over Kaukasus  2200 bc, hvad de øvrige tungemål, hattisk:
[kaskisk pontisk], hurritisk :[mitanni: urartu] og lydisk: [etruskisk], kunne give gode grunde til,
reducerer vi kalken til en kulturoverførsel fra stepperne. Endnu et forhold, der lemper hittitisk ud af
dets autoktone rolle, er det iup: ord for hest, *ekjwos. Først ned imod år 1800 bc møder vi hesten på de
vest- og forasiatiske marker og da som tamhesten, tæmmet som stridsvognens forspand. Hidtil havde
kun onageren været lagt i oksens arbejdsåg. Hestens fravær ligesom et hittitisk ord for græsseren
blokerer ganske enkelt for at indsætte hittitisk eller en moster som kildefelt for det indoeuropæiske
sprog-idiom. Man undres også over, med modsat fortegn, hvorfor sjakal, hyæne, tiger, leopard, løve og
elefant glimrer ved fravær i det iup: ordforråd; i en senere tid formåede løven at sætte sig godt til rette i
det europæiske våbenskjold. Den åbenbart konservative iup: navneskik kunne ubesværet have graveret
et minde om dyrenes konge. Om over Kaukasus, hvorfra da ?
Et antageligt område kunne være Østeuropa, hvorom C A Nordman har følgende iagttagelser.
- i Galicien og Bukovina, ja endog i guvernementet Kiev finder man, i de samme egene hvor
den malede keramik påtræffes, stenkistegrave med indhold af rav, tyknakkede flintøkser med
rektangulært tværsnit og sene dysseflasker.
Artefakterne peger på både ren dansk dyssetid og senere jættestuetid, men antagelig er vi i tid tæt på
stridsøkseæraen. Denne tidlige migration skaber rum og tid for bevarelsen af nogle ældre
indoeuropæiske træk, der specielt lader sig spore i hittitisk, det relativt høje antal af r / n -bøjninger af
substantiver som vi tidligere har mødt for vands og ilds vedkommende og de bevarede laryngaler, der
stort set er svundet i de øvrige særsprog.
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*wodôr *wodenos vand hit.watar watenas [som kileskrift] o.sax.watar o.dan.vatn vand
*peuôr *punes ild, hit.pahhur, oht.fiur, oln.funi.
Adskillige århundreder senere og nu godt inde i stridsøksetiden kan vi igen spore efterklange af jyske
økser nu i omegnen af Pjatigorsk ved Kuban- og Kuma flodernes kilder, langs de nordlige strøg af
Kaukasus. Her er der fundet stridsøkser, som ifølge P V Glob vanskeligt lader sig skelne fra de jyske
økser af typerne G og H; bundgravsøkser fra 2600  . Med forlænget efterliv under vandringen kan vi
måske anslå en bosætning i kuban-deltaet omkring 2300 bc. Forbindelsen til de tidlige artefakter og
endnu ældre keramik-ting fra dyssetid lader sig naturligvis ikke uden videre etablere, men også her må
vi regne med en tidsramme der er væsentlig yngre. I tidligere nordeuropæisk arkæologi nævnes ofte
begrebet nordisk kultur. Indholdet rører sig om flintøkser, kraveflasker, dysseflasker og tragtbægre; i
det store og hele et opbud af jættestue-artefakter fra Schlesien, Polen og områder længere øst på ved
weichelknæet. Videre i Galizien fra Krakau til Lublin med stort set de samme artefakter. Det drejer sig
om fund, der i et vist omfang i tid ligger tæt på og afløser den båndkeramiske Jordansmühl-gruppe.
Jættestuerne kronologi og oprindelse var endnu ikke på plads og da sagerne også var opblandet med
ting af mellemeuropæisk observans og anskuet med datidens skepsis overfor spørgsmålet om Nordens
originalitet, forblev problemet om den nordiske kulturs herkomst uafklaret.
En udgangsposition, der ikke ligger så langt fra jættestuetidens afslutning kunne mages med
gravfundene fra Bokuvina. Gentagne opfølgninger med migrationer af *jyske folk, der hverken synes
at være grækere, keltere eller italiske folk, bringer os ind i det kalejdoskopiske perspektiv, der giver
plads til økserne fra kuban-deltaet, der i tidligste fase hører hjemme i Jylland 2600 bc.
hit.êku-zi drikke, tok.yok- drikke ◊ ags.êkwus hav flom
fulddtrin til lat.aqva vand, got.ahwa vand.
hit.hu-wantis vind storm, lat.ventus vind
hit.i-škallâi rive itu ◊ *skel- skille
hit.kuttar skulder bov, lat.guttar svælg kro, oht.koder Gammel [r / n bøjning] i *jysk:
hit.tuzzi hær ◊ *teuta folk i lit.tauta folk, teu.∂eu∂â folk
hit.pahhur ild, oht.fiur ild <*peuor
hit.watar vand, osa.watar vand
hit.genu knæ, lat.genu, græ.gony knæ, teu.knewo- <*gjenu, *gjnewo-, arm.cunr, skr.janu
knæ
hit.taru træ <*derwo- træ
hit.parkuis ren ◊ *bhergj lys hvid i nor.berk lys
hit.itar gang vej, tok.ytar vej, lat.iter vej
hit.tuli rådsmøde ◊ teu.∂ulis taler digter, oln.∂ula digtform
hit.milit honning, got.mile∂ honning <*melit honning
hit.wês vi omdannet med [s+] fra *wei- vi, ligesom teu.wîs vi og tok.wîs vi
hit.parkus høj[t] <*bhergjh- hæve sig bjerg
hit.et- spise, teu.*etan spise alment indoeuropæisk verbum
hit.memal mel, reduplicerende dannelse til *melwo- mel.
hit.šakk kende vide <*sâg- følge et spor, en *jysk: term.
hit.tuhkantis anfører ◊ *deuk- trække i lat.dûco fører, teu.*teuhan trække
hit.sup- sove <*swephit.parš sprøjte stænke, tok.pärs stænke, skr.prsat dråbe, o.dan.fors fos
hit.hasthai ben skr.asthi ben, græ.osteron ben
hit.nekuzi gå i seng, egentlig klæde sig nøgen, der kan jævnføres med oln.nökkva <
teu.*nakwjan klæde sig af.
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Af særlig interesse er det, som Kristian Hald gør opmærksom på, at de suffikser, afledningsendelser,
der findes i fx de danske ø-navne, også har været i brug i det allerældste indoeuropæiske navnestof vi
kender; det der findes i indskrifter på den uddøde hittitiske sprogtype i Lilleasien [1800 bc  ] Ω 31.
Fra ordforrådet: Hittitisk [h] står her for en laryngal.
hit.les- udsøge ◊ oln.lesa samle udvælge, ags.lesan samle, + lit.lesu- samle korn op,
oir.lestar kurv
hit.karp- tage samle, lat.carpo plukke. Ags.harfets høst <*karpistos egnet til plukning
hit.kank- hænge, teu.*hanhan hænge
hit hanz pande, oht.andi pande
hit.arras rumpe, oln.ars <*orsos bagdel
hit.hassi på herden ◊ sve.æsja ildsted
hit.wesi eng, oht.wisa eng, dan.*wis engdrag ◊ *weis- fugte
hit.dankwis mørk ◊ dan.dy dynd <*dhnkuia-, dan.diung i dyng våd <*dhenkuos,
oprindelig fugtig.
hit.vesi- eng [=] oht.wisa eng <*wisâ
Vi er kommet til bogens titel:
Det var indoeuropæeren der blev bonde, ikke jægeren der blev indoeuropæer.

Dette dybe perspektiv tilbage i mesolitikum er ikke et kækt forsøg på at ekstrapolere det iup: sprogs
grænseflade ned og ind i den nordeuropæiske fastlandstid. Dels rummer scenariet en logisk forlængelse
af jægeraspektet, dels afrundes den indoeuropæiske problemkreds på en naturlig og uvilkårlig måde.
Hverken stepperne, sydøsteuropa eller Anatolien afgiver arkæologiske vidnesbyrd, der kan tøjle den
forhistoriske genese, så lidt som den erkendte synlige iup: horisont. Anatolien skingrer mod de
kaukasiske sprog og det lyse racepræg; Transsylvanien og tilgrænsende områder magter geografisk set
ikke, at dæmme op for en fonologisk diffusion allerede igennem den mesolitiske periode og for
steppernes vedkommende bliver jægerverdenen en bagage, hvis arkæologiske ækvivalent har lige så
vide rammer som steppens egen horisont.
Heroverfor opviser Sydskandinaviens arkæologiske arv en bredde og en kontinuitet, der med bløde
overgange forbinder samleren og jægerens enkle redskaber af træ, ben og huder med neoliticums
forfinede produkter af flint, sten og ler. De spæde spor af skind, bælge, kurve, bærenet og træsløjd
peger tilbage i jægertidens håndarbejde og i tragtbægerkulturens keramik, dens former og ornamentik,
røbes den løftede arv fra mesolitikums arbejde med ler vidjer, taver og bast, læder og træ.
Padler, stager, lystre, net, kroge, buer, pile, spyd og stenværktøj hviler ikke blot støt i en iup:
etymologi, sagerne hviler desuden i en jord, hvis geografi og natur til forveksling ligner den verden, der
springer fra det iup: ordforråd. Stenøksernes overgangsformer røber med deres mere styrende
forekomst det eksperimenterende hjemmehåndværk, der frembragte bondestenalderens tyndnakke af
kerneøksen. Ud fra de øgede krav til kløvning og tilhugning opstod den tyknakkede kløveøkse og den
hulslebne tværøkse. Der kan af de forefundne øksetyper sammenstilles serier, der nøje og med glidende
overgange, afspejler en overgang mellem tyndnakkede og tyknakkede økser. Disse overgangsformer
mellem tynd og tyknakker findes i rund og langdysser. [Sophus Müller]
Kun Nordens gedigne og bredspektrede redskabsinventar kan matche de mangfoldige
håndværkstraditioner, der afspejler sig i udtrækket af verber fra det iup: sprogfelt. Fra emnehugning og
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slibning til hvæsning af færdige artefakter, går en lige vej fra jægerens omhu og skill til øksernes og
mejslernes brug ved bondens mangfoldige gøremål
Vi har set, at megalitgravene har en egenartet udvikling i Norden, der med enklere former kan følges
tilbage i det gryende bondesamfund. Genesen af værktøjer lægger sig smukt til rette i forhold til
dyssernes og jættestuernes tidsaldre, hvad der fjerner enhver tvivl om kronologien og derfor om
kopieringen fra sydligere strøg. Særegne krukker og skåle i samfinding med de ældste stenværktøjer i
dysserne føjer sig ind i en tidsramme, der har andre, men nært beslægtet afkom i de senere jættestuer.
Ser vi på den materielle side af [ur]sprogets udkrystalliseringer, mangler vi ikke arkæologiske mager i
den danske eller nordiske jord. Ard og plov rummes her fra så hensunkne tider, at ingen
sprogfragmenter fra nok så fjerne verdenskanter kan levere tidslommer der kan rumme dem. Alt det
kvæg som [ur]sproget kan lægge i en etymologisk sele, har været på græs hos vores nordiske
kvægavler. Selv vædderen, der var blevet borte for udvandrerne, lå godt skjult hos vores gotiske
hjemmelsmand. Vildsvinets unger og uroksens kalve har lagt liv til indfangningens forhistorie og ord
som tam og tæmme og dertil knyttede navne på ungokser vidner derom. Den samme verbale, her
intransitive rod *tem- føje sammen har givet os tomt og tømmer, ikke tækkehuder og teltskrog og rundt
langs vores folkefællers periferi øjner vi de samme begribelige gloser anvendt om huse, tage, døre,
arner og bjælker, om haver, agre, folde og brønde, som er nedlagte i vores egne mere eller mindre
bortgemte sproglommer.
Omvendt har vi heller ikke jordlevn af nogen art, der unddrager sig indslusning i det afspundne
indoeuropæiske ordforråd. Kværne, økser, krukker, buer, spyd, pile etc, finder deres nøje tilsvar blandt
et eller flere af de indoeuropæiske særsprog. Floraens og faunaens vækster og væsner retter sig i
smukke semantiske buer mod sprogrødder, der velsigner adfærden, farven og formen. Ingen planter
eller dyr rammet ind af en iup: navnenorm undslår sig tilholdssteder i de gammeldanske områder.
I en række tilfælde kan vi se, at verber, der på grund af agerbrugsfasen havde fået indlagt nogle
tilpassede tekniske tyd, som fx*wegjh- fare rejse, *webh- væve, kun i den teutonske overlevering
peger tilbage på de ældre betydninger. Her viser fx *wegjh- bevæge, tilbage til bevægelsen som sådan,
*webh- svinge fra side til side væve, på betydninger der ellers er forsvundet fra verbalfasens udtryk.
Som en facet af den neolitiske teori er denne skævhed helt uhåndterlig. Man ville forvente det
modsatte.
Enkeltgravskulturen, der først blev bevidnet gennem danske fund, er de senere år blevet trukket hjem
fra den udlændighed, arkæologerne i bedste mening havde fundet det sundt og sandt at anbringe den i.
Nu hvor arvingen til tragtbægerkulturen er blevet genindsat, ser vi deres eminente ceremoniøkser i al
deres overraskende teknik og æstetik, de økser som tilforn, igen ifølge vores arkæologer, skulle have
knust den gotiske pandebrask på megalit- byggernes klaner. Der er ingen rivaler til den nordiske
stridsøksekiltur, som rummer profiler og andre træk, der kan forklare mere end afsmitning til nabo
revirer.
Vi har fået en anelse af årsagen til det voldsomme kulturskift og fornemmet grunden til, at datter fik
søsters navn, til storfamiliens indskrænkning, udflytningen og den større mobilitet.
Vognen blev et stykke værktøj, et redskab for lastning, ikke specielt egnet til transport og rejser
gennem nordeuropas tilvoksede skovtykninger, nogen rejsevogn var den hverken af navn eller gavn. At
vognen var en slæde, der fik hjul, demonstrerer de etymologiske bånd og ligesom båden knytter den sig
semantisk til bevægelsens og funktionens kategorier. Her på tidsranden af stengravenes overdragelse til
fortiden fandt fartøjet sin form. Her blev aksen og trækstangen udformet, hjulet planhugget,
vognkurven flettet og tøjler bundet i klar etymologi og af de sejeste materialer. Kun migrationens
tilbageblevne har bevaret størstedelen af den sprogpulje, der fanger dynamikken bag denne nye
teknologi.
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Manglen i ordbogen på geografiens begrebslige kolosser som fjeld, huler, vandfald, pas og laviner
afslørede de indoeuropæiske stammers hjemland som et bakket landskab hvilende i grønne sletter og
klædt i vildsomme skove med solfyldte lysninger langs floders og søers fraktale slyng. Havet viklede
sig som en midgårdsorm om øer og næs og slog med halen gennem sund og bælt. Når vandet stod mål
med vinden, kom det brusende som stormens tvilling i voldsomme overfald på strande, klinter og drag,
der nu som i fjerne tider bristede kystmorænerne og som havgudens datter Rân tog mere land end hun
gav tilbage. I fjordenes indre, kantet af de lyse åbninger, hvor løvtræernes sendrægtige styrt udover
lerskrænterne gav plads til bredere kig ind igennem skovmuren, blev bølgernes vælde forvandlet til
overkommelig hverdag med vind og vejr. Vi har i Norden overleveret så meget indoeuropæisk
materiale om kyster, fjorde og havliv, at puljen af sporadisk fællesstof med andre særsprog er
tilstrækkeligt til i grove træk at indfange tilværelsen ved og beskrivelsen af vores nordiske
stenalderhav. Retteligt set er vores fjord forudsætningen for det relativt bredt overleverede vadested
*prtus, en betragtning der flytter opfattelsen af fjorden som landskabets overflydte vandmasser til et
overfartssted fra næs til næs, Vi forstår hvorfor den jyske fjord hos øvrige *jyske: folk er blevet glemt
men indser samtidig at termen er *jysk: og at arierne engang for 5000 år siden er vandret gennme den
jydske sluse med optaget af *prtus vadested Ω 20.
Ingen bjerge, der kunne gemme landsbyer som skæve trææsker i slugternes folder; ingen dybe dale
med slagskygger fra en vandrende sol og ingen vandfald der brusende styrtede mod et åndeløst dyb;
Nok kunne våren være regnfattig, men den tørke der folder sine tørre vinger ud fra stepperne i øst til
den ungarske Puzta i vest, kan ordbogen ikke give os et vink om. Steppegnaverne efterlader ligesom de
periodisk optrædende græshoppesværme og de utallige løgplanter den indoeuropæiske naturalmanak
med tomme sider.
Den indoeuropæiske sprogmigration

Stednavnene, der fra Norden er overleveret i et svimlende antal, peger af forskellige grunde langt
tilbage i forhistorien. Dels afslører visse danske ø-navne sig som lemmaer, hvor vanddåben viser ned i
dyssernes tidsalder, dels har vi navngivninger der synes at vidne om en ælde, der overskrider aflydenes
1opkomst i indoeuropæisk sprog. Såvel det forhold, at analysen af rødderne i vores nordiske stednavne
røber yderst gamle former, som lemmastrukturens evne til en logisk kobling af tid og sted, gør det
muligt at kridte skitsen op for det geografiske homeland.
I et og alt følger den gammel-danske vidvinkel på natur og livsformer den profil, det er muligt at
udskille af de iup: særsprogs fællesmængde. Ligesom for skovfloraens vedkommende kan vi
sammenfatte skemaet for udbredelsen af faunaen i tesen om: at den nødvendige og tilstrækkelige
betingelse for at et pattedyr, en fugl, en fisk, et kryb har hjemme i den indoeuropæiske ordbog, er en
stenalder-hjemmel i de gammeldanske landskaber. Der gives ikke noget større dyr eller træsort uden hi
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eller bund i den sydskandinaviske muld, der med rimelighed kan siges at have iup: hævd. Træk samme
betingelse nedover geografibogens naturformer og vi havner atter i det gammeldanske landskab.
I en lang række tilfælde kan vi undre os over, at sat / ket synonymer med hver sin term, som fx
*proto.svensk.gnîdâ luseæg / *jysk.knitos luseæg, lægger sig ind i de nordiske dialekter præcis som
residueteorien kræver. Teutonsk rummer en dobbelt attraktor for indoeuropæernes sprogverden.
Stærkere argumenter for at de gammeldanske landskaber fra mesolitisk tid har rummet netop de
stammer, der fra den midten af det 3. årtusinde bc fandt veje og mange nye tilholdssteder vidt over
Eurasiens marker, sprogligt kantet af de indoeuropæiske særsprog, kan næppe opdrives.
Den fjerne folkegruppe på kanten af østen, der havde bragt *gjhans gås og *medhu honning til Kina´s
grænse, de næsten sporløse, viste sig at være vores jyske forfædre. Laksen, som de havde kendt fra de
nordiske strande, havde ligget så længe i det mentale hyttefad, at der kun var fisk tilbage.
Vores naboer mod syd, der en tid lang skaffede os bronze og tin, trak tiden ud i det polske lavland.
Bronzen havde givet havboerne stof til en ny rune for æstetik og med helt mageløse greb om teknik og
design, løftedes metalkunsten til varig beundring ud i det europæiske rum.
I kapitel 11 om enkeltgravskulturen så vi, at de store floder, der strømmer mod Nordsøen og Østersøen
i vidt omfang havde båret stridsøksekulturens artefakter i den modsatte retning af vandvejen. Den
formodning, at den jyske stridsøksekultur, som en lidt gådefuld sluttet tildragelse, skulle forklares ved
en tidlig og hurtig fremmarch fra de russiske stepper, gennem lavlandets flodsystemer, kunne ikke
holde for en nærmere prøvelse. Den antagelse hugger nemlig knuden over, binder den ikke op; økser,
keramik, grave og dermed forbundne ritualer fra de nordiske fund forefindes kun brudstykkevis i andre
grupper og i delen uden den nordiske prægnans i design og tradition. En overordnet geografisk struktur
for disse grupper indfanges af de store floders stræk fra nordvest mod sydøst. De mange forsøg på at
lægge en vestgående vandring ind i dette mønster har både tiden og retningen imod sig. Tiden, fordi de
ældste økser og klareste træk findes mod nordvest og retningen fordi de beslægtede kulturer strækker
sig langs Elben, Oder og til dels Weichsel, ikke langs et strøg på tværs af floderne. I samme billede må
vi da også forvente at de fem store floder har både en indoeuropæisk byrd og dåb bag sig.
Om de store floder Ems, Weser, Elben, Oder og Visla, Weichsel
Emsen:

Ems: <*amisâ ◊ *am fugt vand med ekko i andre vandløb og stednavne; desuden med aflyd [â] i det svenske

stednavn: ômberg [tågebjerget] ved østsiden af Vætteren <*âm [teu: â > ô]
Weser:

Wêser: <*weiserâ ◊ *weis *wois *wis fugtig, rødder der alle foreligger i danske stednavne. [kel: *ei > ê].

Se det galliske flodnavn: gal: savara <**sawarâ ◊ *sau- vand fugt

Elben:

Elbe: <*albhis, det har længe været god latin, at forstå flodnavnet som den hvide, skummende og derfor afledt til
*albhos hvid. Når vi holder fast i tiden  4000 bc, som nordboernes før-neolitiske møde med Elben, dækkes
oplevelsen nok mere af flodens lerede gulgrønne strømme end af de hvide rivende skumstriber, der strømmer i
vores elv, oln.elfr elv <*albhis. Istidens fodaftryk hvilede endnu tungt over nordeuropas profiler. Der er en
anden mulighed; måske skal vi hellere kigge ned i den svenske flodseng, sve.ælv flodseng, osa.elbe flodseng

<*albhis, der skaber etymologisk kontakt til oln.âll aflang skure i flodbunden <*êlos dyb flodseng, der
netop optræder på denne måde som dan.aal i bynavnet Aalborg og i skr.âli stribe fure åre <*âlis
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Ôder:

Oder: Det lange [ô] kræver en aflydsform *ôtrâ til den grundform *êtrâ, flodnavnet almindeligvis knyttes til.
Tydet synes at være hentet fra tegningen af flodens kraftige forgrening og derfor til o.dan.æthræ blodåre og
oht.âdara blodåre <*êtrâ, se o.sve.â∂ra sene åre muskel, med forudsætning i nor.æd vandåre <*êtis.
Antagelig har *dansk: kendt et ikke overleveret *dansk.ôtrâ åre i aflyd til græ.êtor hjerte, en aflydsform vi
kender fra oir.in.âthar indvolde <*en ôtor. Dette tyd kender vi også fra oht.in âderi <*êtorWeichsel:

Weîksel / Vîsla: Den svenske sprogforsker Herbert Petterson har i slutningen af sit værk om den indoeuropæiske
heteroklisi, reflekteret over den samlede overlevering af navnematerialet for floden Weichsel.
Ligesom overvejelserne omkring udviklingen af den fælles og senere divergerende fonologi for den brede lat: )(
kel: gruppe, førte os til vadehavet, bragte kravet om de færreste lydfald indenfor satemgruppen os til Østersøen.
Det er måske af samme grund mere forbløffende end overraskende, at vi her finder en lokalitet, der er blevet
navngivet i iup: tid. Herbert Petterson´s konklusion var, at floden havde fået sit navn *wîkjslâ inden satem /
kentum splittet. Det vil sige at navnet er opstået i en udifferentieret indoeuropæisk tid og har været brugt af såvel
*jyske som *svenske stammegrupperinger, der på et senere tidspunkt landede *wîkjslâ i hver sit fonologiske kar
[*weikslâ / wîšlâ]. I virkeligheden siger han at satem / kentum splittet har fundet sted syd for Østersøen.

Vi har tillige set, at en pæn navnepulje fra floraen og faunaen fader ind i residueteoriens ramme. Uden
indsigt i residueteoriens forklarings-matrix ligner denne pulje et tilfælde, der fælder alle sandsynligheds
love. I samme dræt fandt vi, at afvigelser mellem nogle fiskenavne i henholdsvis *jysk: og *svensk
klart kunne erkendes som virkninger af ferskvandsfiskenes adskilte indvandringsveje i den postglaciale
tid Ω 33.
Udbredelsen af [h]ramsløg
Øst for Karpaterne, rundt i Anatolien
og ude i stepperne giver naturen ikke
plads til ramsløg.

Ukendt etymologi: Ramsløg
ags.hramesa < teu.*hramesan
oir.krim hvidløg
græ.kremy[s]on rødløg
<*kremusom
lit.kermuse ramsløg
osl.ceremsa ramsløg [c < k/ e]
obs: *svensk.kerem overfor
*jysk. )( *dansk.krem, krom
Fra arkæologien har vi indhentet
viden om ramsløgets brug i
Nordens stenalderkøkken.

Placeringen af *præ.arierne [=] *proto.anglerne i det nordvestlige mellem-sverige som
grubekeramikernes stamme-tænkte forfædre, anslår tonen for den ariske folkegruppes spagfærdige
overlevering af iup: agerbrugsstof. Den arkæologiske kontur af disse *præ.arier afslører, som en kalke
over den sproglige profil, en gradvis klimabetinget overgang fra jordbrug til kvægdrift suppleret med
jagtens og fangstens fødetilgang. Der er altså gode grunde til agerbrugstabet, som forskningen ellers
har villet tilskrive livet på sletterne. Desuden forstår vi af samme grund tillige skr.śaru- kastespyd [=]
oln.hjörr sværd <*kjerus ◊ *kjer- horn, idet bopladsen ved Alvestra har leveret fund af harpuner med
løs horntak spids.
Vi har endvidere set, at nor.dygd styrke kraft <*dhughetâ, der især udtrykte mælkens nærende kraft,
kunne have givet anledning til skr.duhati malker ◊ *dheugh- du forøge egne sig, som udtryk for
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formålet, at skaffe den nærende kraftfulde mælk. Datteren, skr.*dhugªter ◊ *dhug- passe tage sig af ,
der ligesom i de øvrige særsprog, havde vekslet med søsteren finder nu en ny form skr.duhitár datter
avs.dugªdar datter knyttet til roden *dheugh- og malkningens nye kultur-indlejring. Den nyslåede
datter, der ældst er en grubekeramisk malkepige, finder sin skikkelse i løbet af rækkefølgen
**dhughitér > **dughitér [grassmann] > **dugjhitér [sekundær palatalisering] > skr.duhitár, [gjh > h].
Datteren må vi altså opfatte som en malkepige, der hen ad vejen går i et med datteren og i den snævre
fonologi indtager hendes plads [skr: *dhugªtêr datter / *duhitêr malkepige]. Antagelig har arisk på
stepperne kendt såvel *dhugªter datter som ari.duhitér malkepige Ω 9.
Afklaring af *proto.ang: )( sve: [Med forbehold for de baltiske sprog]

Kigger vi her til sidst på *svensk / *jysk og de to dialekters forskellige indpasning i det indoeuropæiske
fonologiske paradigme, kan vi på baggrund af udredningerne ikke nøjes med at se geografien som
grunden til sat / ket skellets opståen og den sammenfatning af særsprog, processen bevirkede. Vi
tvinges til opfatte dybere lingvistiske forhold som årsag, en bagved liggende determinant for
processens udløsning *svensk  satem.
For svensk var dettte skridt mere drivende og omvæltende end for *jysk: idet alle de folkestammer der
med migrationen tog afsked i det *svenske: blev satem-folk. De mange restgrupperinger blev, med
tiden og som kulturen udviklede sig, kentumfolk. Efterdønninger af dette skisma ses endnu tydeligt i
fonologiske træk ved moderne svensk; forhold som rest grupperinger i det *jyske naturligvis ikke måtte
ligge under for, bortset fra angelsk, der som afkom af *proto.ang: tager del i de samme forskydninger i
form af sekundære palataliseringer.
Nysvensk:

1

2

3

Således finder vi helt alment at [sk / e i y æ ø] i anlyd optræder med lyden [š] ≈ sch: : i sve: skera
skære skilja skille skymta lyse frem skæmt morskab skønt skønt
Det drejer sig om en palatalisering foran fortungevokal
Endvidere finder vi alment at [k / e i y æ ø] optræder med lyden [tš] ≈ [tsch] ≈ [ch] som i
eng.chin hage
sve: kenna kende kinn kind kynne sindelag kælla kilde køra køre.
Tillige sker der alment en palatalisering af [g / e i y æ ø] hvor vi får lyden [j] som i dan.jage
sve: gerning giva gylden gæst gøra. Derimod sve.gul, sve.gå etc. som i det øvrige Danmark.
Engelsk:

1

2

3

Endvidere eng.shine skinne, ship skib, eng.shape form < ags.sceap. Billedet er mindre klart,
idet engelsk ligesom tysk har foretaget bevægelsen fra [sk > sch] helt alment, uden nogen
sammenhæng med palatalisering foran fortungevokal.
At der ligger mere bag fremgår af, at vi har [ags: *k / e i > tsch] i ags.cild barn < teu.*keldes,
ags.cilfor foster <*kelbhus ags.cinn hage <teu.*kinnus kind etc, ags.cisel <*gjiselo- kisel
præcis som i svensk.
Her med tilsvar i eng.yellow gul <teu.*gelwo-, eng.yearn længes ◊ dan.gerne, eng.yell råbe
gjalle, eng.yield skylde <ags.gieldan betale, eng.yard < ags.geard gård etc. *proto.angelsk
spektrum.
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Her til sidt følger teksten en snes eksempler fra en rigelig pulje af tværlån *proto.ari: -) *jysk: og omvendt. En
række tilsvarende udtryk for den ariske inter-nordiske vandringsvej er dukket op igennem alle kapitlerne, dog
uden eftertryk på den betydning den nordiske migration nu har tildelt dem. Læseren kan blade tilbage og finde
de pågældende termer udstyret med det græske tegn for bogstavet delta ∆. Fx: ∆ *bhelom glans bål, der kun
kendes fra skr:
a Gamle mængdebestegnelser på -tis kun kendt fra oldnordisk og sanskrit. Sanskrit har dog

senere tilpasset floktallene til mængderne 50 60 70 80 90. *proto.ari: -) *jysk
*svensk.oinitis i run.dan.êni∂ en-hed
*svensk.penkutis fem-hed, mængde på fem i oln.fimmt, skr.pankti*svensk.swekjtis seks-hed, mængde på seks i oln.sêtt, skr.śaśti-,
*svensk.septntis syv-hed, mængde på syv i oln.sjaund
*svensk.okjtis otte i tal, oln.ætt <**ahtis otte i tal, skr.aśiti-.
*svensk.newntis ni-hed i oln.nîund, skr.navati-

b

Mulighedsadjektiverne som oln.wægr balance <*wêgjhios, oln.frægr berømt kendt <*prêkjios
er *svensk: type, egentlig kun kendt fra sanskrit og oldnordisk i mindre grad oldhøjtysk, derfor
*proto.ari: -) *jysk: Det gælder ligeledes suffikset. *-etâ, der indgår i en række termer, sve.sløg∂
<*slâketâ håndværk.

c

*svensk.pltiwî jord modstilllet *jysk. )( *dansk.ertâ jord og ukendt i *svensk. *proto.ari.pltiwî -)
*jysk: -) ags.folde jord nært beslægtet med oln.fold jord <*pltâ. Se norsk stnv. Vestfold.

d

Rønnebær-træet, *roudhniâ ◊ *roudh- rød, kun med fælles optræden i sanskrit og urnordisk endda
med de samme reflekser af mytiske egenskaber; termen er *svensk: ukendt i *jysk: medregnet
tyske tungemål.

e

f

*ukuson okse kendes fra keltisk: tokharisk: teutonsk: og sanskrit: men ikke fra latin. Det til trods
må vi antage *proto.ari.ukuson -) *jysk.ukuson, idet roden ukus- væde kun er kendt fra *svensk:
Her møder vi også den ældre udformning i u-stammen got.uhsus okse <* ukusus der ellers ikke er
overleveret.
Et mageløst got: )( ags: )( ari: sammenfald af identiske spydnavne, uden lat: kel: eller græ:
tilsvar
*proto.ari: -) *jysk:
oln.darr kastespyd <*dhoros
skr.dårå æg
ags.daro∂ let spyd
oht.tart spyd <*dhorut

skr.hêti- spyd <*gjhaitis
lgb.gaida spyd <*gjhaita
ags. gâd f. <*gjhaitâ brod spids

oln.geirr spyd <*gjhaisos
skr.hêsa- kastespyd <*gjhaisos

teu.*gainaz spyd
avs.zaéna- våben <*gjhaina-

lgb.gîsil pileskaft [aflyd *î <*âi]
teu.*gailaz spyd

oln.hjörr sværd <*kjerus [=]
skr.śaru- kastespyd pil
Se kapitel 6.
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g

Ardens furer under jyske gravhøje 3400 bc kendes som et analogt rituelt tekststykke i den indiske
rigvêda. *proto.jysk: -) *proto.ari: [kultur]

h

*jysk.al- ernære, som fuldt verbum kun i teu: lat: kel: tok: med sporadiske tilsvar i græsk og
sanskrit. græ.an-altos umættelig- skr.an-ala- ild egentlig den umættelige, peger på *jysk: -)
*proto.ari: og *proto.græ:
Tab er naturligvis en mulig forklaring, men det bal: )( sla: fravær styrker ikke denne tolkning.
Vi kender imidlertid en folkeenklave, med tilknytning til persisk sprog i Kaukasus. Det er de
ovenfor nævnte ossetere der menes at være restgrupper fra folkevandringstidens scytiske alanere,
der under tyrkernes tryk i det 13. årh. ac. søgte op i bjergkæden. De var i geografisk forstand
tilbageblevne, idet alanerne i stort tal fulgte goterne vestpå styret af hunnernes voldsomme
opmarch i det 4.årh. ac. De kunne, set gennem deres stammenavn, være knyttet til *al- ernære og i
deres selvopfattelse tolkes som de velnærede eller granvoksne, se got.alan ernære vokse.

i

En term for hustru, *guênis f. optræder kun i sanskrit og teutonsk.*proto.ari: -) *jysk:
skr.jâni- f. hustru [=] got.kwêns [=] oln.kvân hustru [=] ags.cwæn hustru > eng.queen dronning

j

skr.vanchâ ønske <*wenskâ ≈ teu.*wunskos ønske <*wnskos. Det bagved liggende verbum
*wen- stræbe elske i o.dan.winna nå et mål må da ligesom *wenskâ ønske antages at gå i mål
som: *jysk: -) *proto.ari: i samklang med at roden er ukendt i græ: bal: og osl: men bredt udfoldet
i *jyske særsprog som i følgende former: dan.ven <*wenis, gal.weni- i personnavne, oir.fine
familie <*wene, tok.wina- fornøjelse, oln.vänn lovende smuk <*wênios, oln.vanr frugtbarhedsguden <*wonos, lat.wenus elskov venus <*wenos, skr.vanas lyst <*wenos. Hertil ill.venit
stræbsom elsket <*wenetis, der er essensen bag folkenavnet veneterne Ω 24.
Bemærk endvidere *jysk.wen- elske stræbe / *svensk.prij- elske.

k

En række mytologiske fællestræk i sanskrit og teutonsk: skr: Rudra og Indra / oln: Odin og ThorDet er påfaldende, at den indiske Rudra bundet til verbet *reud- jamre [ags.rêotan jamre [=]
skr.rôditi jamre], hvis navn betyder den frygtelige som i Odins-navnet: yggr, har visse
dæmoniske træk fælles med Odin. Han er enøjet og de dødes herre, han omskaber sig til
forskellige væsner og er i besiddelse af hemmelige trolddomsevner. Urgamle mytiske
hentydninger til ham som fører for en ekstatisk flok, et forbund af udvalgte, minder kraftigt om
Odin i spidsen for sine einherjer i himlen, eller dødningenes natlige færd over jorden. *proto.ari: -)
*jysk:
- Både Indra og Thor er djærve folkelige helte, der mere af dåd end råd kaster sig ud i kampen mod
de onde og overvældende kræfter. Tordenkilen, som de to sen-iup: udstrømninger af *djêus
himmelguden, havde fået tildelt af underjordiske magter, afspejler i sit indiske navn, skr.vajra<*wogjros, Indra´s eget gæve temperament. De to guders hamre med tilnavnene, oln.mjölnir
knuseren og skr.vajra- den djærve var udstyret med det lange kasts herligste egenskab, de kom af
sig selv tilbage. Den danske folkelige betegnelse for de markfundne flintkiler, tordensten, røber et
ældgammelt kendskab til den iup: tordenkile og den dermed forbundne øksekult, med rødder
tilbage i tidlig dansk bondestenalder, hvor vi som tilbedende og skyttende rite finder flintøksen
nedstukket i husgrunden. *proto.ari: -) *jysk: Se skr.bhêdura- tordenkile, egentlig mejsel

l

*jysk.wogjros årvågen -) *proto.ari.wogjros  skr.vajras tordenkile. Navnet på tordenkilen
er egentlig en substantivering af o.dan.vakker djærv uforfærdet <*wogjros.
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Hertil *jysk.wakulaz årvågen <*wogjulos i oln.vökull med e-aflyd i lat.vigil årvågen <*wegjelos.
Hverken satemgruppen eller græsk rummer tilsvar; heller ikke det styrende verbum *jysk.wegjvære vågen opmærksom har reflekser udenfor det *jyske. Derfor *jysk.wogjros djærv -) *præ.ari:
m oln.âss, ags.ôs guddom < *ansus ◊ avs.anhu- livsånde verden <*ansu-, skr.asu- livsånde verden

<*nsu ◊ *ans- blæse ånde. Oldslavisk kender roden *ans- ånde, men uden græ: lat: eller kel:
medløb finder vi *proto.ari: -) *jysk: Aserne har ældst været forstået som en slags vindguder.

n

Angående teu.*gu∂a- gud <*gjhutom se skr.puru-hûta- <*puru-gjhûtos den meget påkaldte,
tilnavn til Indra. Andre iup: koblinger til roden *gjhut- råbe rammer ikke denne fællestrend i teu:
)( skr:

o

skr.dhisanâ kvindelige gudevæsner ◊ oln.dîs kvindeligt gudevæsen. Ingen ekkoer.

p

skr.rbhu- kunstner skaber <*lbhus ◊ oln.alfr lysvæsen <*albhos. Ingen ekkoer

q

skr.vrtra en tørkedæmon Indra´s fjende <*wltro- ◊ oln.ullr guddom <*wultus herlighed ◊
got.wul∂us herlighed og ags.wul∂or glans, lat.vultus åsyn . Se run.dan.wul∂u- glans. Antagelig
en *jysk: term

r

skr.nrtu- gudeatribut <*nrtus ◊ oln.njör∂ guddom <*nertus.
videre til oln.njar∂ kraft <*nertos og oir.nert- kraft. En *jysk: term: *jysk: > *proto.ari:

s

skr.manu- menneskestamfader, teu.*manwus stamfader, <*monus, got.mane- mennske ◊ *mentænke. Et svagt ekko fra et par satem-sprog, ellers tavshed, derfor *proto.ari: -) *jysk

t

skr.rodhira- offerblod <*reudhiro-, oln.rodra- offerblod <*rudhiro- intet ekko

u

lat.vâtes profet, oir.fâith digter <*wâtis må vi opfatte som *proto.ang: -) *jysk: -) lat: kel: Her er
hensynet skr.vâtáyati rører vækker skaber indsigt og en række teutonske afledninger. Endvidere
*wôtinos odin etc.

v

oln.hêla rimfrost <*kjikjelo [=] skr.śiśira kulde frost <*kjikjelo-

y

*ajes kober, bundet til den åbne rod *ai- lyse lue, er en *jysk: term [latin og teutonsk]. Med de meget
tidlige jyske kobberfund 3400 bc, bliver der fornuft i: *jysk.ajes kobber -) skr.ayes kobber erts jern,
især på baggrund af at hverken græsk eller balto-slavisk har noget kendskab til termen *ajes. Det hører
naturligvis med til historien, at de ældste svenske kobberfund først kendes fra begyndelsen af
stridsøksekulturens æra, 2800 bc, altså efter *proto.anglernes færd over Kattegat.

x

dan.jûl solhverv < *jekulo- er en *svensk: term: got: oln: nor: ags: Antageligt et dissimileret *kuekuelos
hjul årsforløb solhverv, påvirkt af *jâres år. Intet ekko i oldhøjtysk, oldsaksisk, græsk, latin etc.

z

Et anatomisk udtryk, *plmâ håndflade med en bred overlevering giver os: græ.palamê, lat.palma, oir.lâm,
oht.folma, ags.folme, skr.plni-. Uden ekkoer fra den øvrige satemgruppe er lån en rimelig antagelse:
dansk. )( *jysk.plmâ håndflade -) proto.ang.plmâ.

⇓ etc.
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I sin bog om de oldgermanske dialekters forhistorie [Strassburg 1913] stiller den tyske sprogforsker F
Kluge spørgsmålet, efter indledningsvis at have gjort rede for det gruppevise slægtskab mellem keltisk
og latin henholdsvis baltisk og slavisk.
- lader det sig ligeledes gøre at påvise et nærmere slægtskab
mellem germansk og et andet indoeuropæisk sprog.
F Kluge´s egen kommentar:
- dette spørgsmål er så meget sværere at udrede, idet teutonsk i karakteristiske enkeltheder
udviser nøje overensstemmelser med flertallet af ættens sprog -.
Det spørgsmål, som F Kluge stiller, kaster residueteorien et forklarende lys over. Det er i højere grad de
tilbageblevnes naturlige skærmning af og hægen om migranternes lokale sprogdysser, end det
teutonske sprogs rigdom, der er svaret på F Kluge´s spørgsmål. Det er imellem disse sprogdysser i et
nordisk sprogfelt, både før og under migrationen vi finder de ubetvivlelige argumenter for det nordiske
homeland. De gammel-danske landskaber tilfredsstiller ikke blot alle krav til en indoeuropæisk
hjemstavn målt på kultur, natur, fauna og flora, dette nordiske arkipelag er tillige det eneste eurasiske
område, hvor en sådan sammenfatning af sprog, kultur og etnos ikke på forhånd fældes af sikker viden,
forvirrende mangler og åbenbare fejlskøn.

Tillæg

Tillæg
Ordliste
Kentum-sprog, ket:
En vestlig gren af den indoeuropæiske sprogæt, der har bevaret labialerne [ku gu guh] men omdannet palatalerne:
[ki gi gih] til [k g gh]. Denne gren befinder sig vestligt i forhold til nutidens geografiske tegning
Satem-sprog, sat:
En østlig gren af den indoeuropæiske sprogæt, der har bevaret palatalerne [ki gi gih] men omdannet labialerne:
[ku gu guh] til [ k g gh]. Denne gren befinder sig østligt i forhold til nutidens geografiske tegning.
Labial:
Her brugt om [*gu *ku *guh], lyde der ligger tilbage i ganespejlet jævnført med [*g *k *gh ]
Palatal:
her brugt om [*gi *ki *gih], lyde der ligger fremme i ganespejlet jævnført med [*g *k *gh]
Den indoeuropæiske horisont:
Den mere eller mindre brede tidsepoke, hvor særsprogenes tilbageføring løber ind i noget nær det samme
fonologiske og grammatiske rum.
Den fonologiske kridtcirkel:
Dette begreb er horisonten udstyret med det forhistoriske bagland, altså en tid hvor man ikke kan udskille særsprog
på grund af divergerende fonologi, men godt kan træffe på forskelle i ordforrådet. Kridtcirklens indre rummer altså
et dialektfelt med ensartet fonologi, men ikke nødvendigvis med samme gloseforråd. sat )( ket er ubrudt
Forgreningspunkt: [F]
Den relative snævre tidsramme indenfor hvilken den indoeuropæiske sprogæt gradvist spaltes i dialekter med
afvigende fonologiske, grammatiske og betydningsmæssige detaljer. Der er imidlertid ingen grund til at antage, at
denne særsproglige divergens er et i det hele sammenfaldende skæring. bal: )( osl: har ikke nødvendigvis helt
samme tidsramme som fx lat: )( kel:
Aflyd:
Et urgammelt skema for vokalvariation, der berører såvel nominale som verbale former. Det er almindeligt antaget,
at oprindelsen skal findes indenfor [ur]sprogets egne strukturelle forudsætninger.
dan.lyft spækhugger <*leiptos overfor oln.leiptr spækhugger <*loiptos.
dan.dîl agerskifte <*dheil- overfor teu.*dailaz del <*dhoilos
dan.bjælke <*bhelgon overfor oln.balkr stolpe <*bholkos.
Omlyd:
Et vokal-skifte der dukker op i begyndelsen af germansk jernalder. Fænomenet styres af efterfølgende vokaler, der
får indflydelse på foranstående. Fx. dan.vænge <**wangiôn [i- omlyd] til teu: wangaz vang. dan.vånd grenskud
<**wandus [u- omlyd] <*wondhus. Ofte afslører omlyden træk ved ordenes ældre ikke overleverede former.
Lavstammet sprogæt:
En sprogæt der giver alle ættens medlemmer lige adkomst til ættens fortid. Man kan tænke på en buskformet vækst
der skyder fra en fælles rod. Den indoeuropæiske æt er lavstammet.

Tillæg

Højstammet sprogæt:
En sprogæt hvor en del af lemmernes eksistens bedst kan forstås som knopskydninger eller afspaltninger af ældre
udgaver af ætten. Man kan tænke på en træagtig vækst med stamme, gerne og kviste. Visse særsprog må da leve
med de mutationer, der allerede i podningens æra var bygget ind i herkomsten.
Lemma:
Et stednavn, et mønster eller et forhold, der rummer skjult information om tid, kultur, etnos, geografi etc. Se fx
*bhrgjhnto > o.dan stnv: burgund, nu Borren. Borren der nu er et næs på Vest-møn, var tidligere en ø i
stenalderhavet. Som ø-navn andetsteds, fx nor: borgund, antydes et gammelt indoeuropæisk opkald.
Lemmaord:
Indoeuropæiske termer, der indeholder enten en palatal eller en labial.
Lingvistisk tid L:
Den effektive forandrings-tid eller sprednings-tid mellem to termer der afviger på grund af forskellige overleverings
tidspunkter: O1 / O2, Med det fælles forgreningspunkt F, sikres den lingvistiske tid L som
L = summen: [ F - O1] +[ F - O2]
*proto. ags: -) *jysk:
*jysk: -) proto.ari:
De to formuleringer eller låne-logoer hviler på nogle genuine låneforhold indenfor det teutonske område i en tid
forud for nogen særsprog havde brudt kridtcirklen, altså under fasen sat )( ket .
Særsprog:
En betegnelser for de enkelte indoeuropæiske sprog i deres ældste kendte udgave.
Heteroklesie:
En ældgammel [r / n bøjning] af substantiver, der menes at være gået forud for den otte-radede deklination;
nominativ, akkusativ, dativ, genitiv, lokativ etc: bøjningen giver stort set ekko i alle særsprog, men udpræget i
hittitisk, hvor mange gloser optræder med [r- bøjning som nominativ] og [n- bøjning som genitiv]. Almindeligst er
opløsningen i r- former og n- former, der har dannet nye selvstændige ord. Se osa.watar vand / oln.vatn vand
Bestikningen af aspirerede medier:
Lydfaldet rammer i fuldt flor kun græsk som [*bh *dh *gh > ph th kh] i alle fonologiske sammenhænge
Grassman´s lov:
En lydlov der kun rammer græsk og arisk. Dommen fjerner den første af to aspirerede lyde i en stavelse. Fx
*bhendh- binde omformes i arisk til skr.bendh- og i græsk til græ.penth-. Vi får græ.p fordi ovennævnte bestikning
slår til inden Grassmann´s lov sætter sig igennem.
Tilbagevirkende assimilation:
Se dan.kælling <**karling

Fremadgående assimilation
Se sve.kærring <**karling

Teutonsk lydforskydning: [TL] indledes omkring 500 bc, se kapitel 2
Sekundær palatalisering: skr.citra- strålende <*kitros [c som ch i eng.chin hage] overfor skr.kêtu- glans tegn
<*koitus. [skr: *k/ e i > c]. Her rammes såvel [skr: k <*ku som g <*gu]
skr.jâni- hustru <*guênis >**gênis >**jênis >**jânis >skr.jâni- [j som i eng.jam]

Tillæg

Tegn.
Tegnet er figuren indenfor den firkantede parentes.
Fonemet [š]
Fonemet [ž]
Fonemet [j]
Fonemet [c]
[â ê ô]
Fonemet [ª]
Fonemerne
Fonemerne

svarer til tysk [sch]
er et stemt [z] som i fra.jour
er et [dž] som i skr.jâni- hustru, en lyd som i eng.jam marmelade
er et tš i sanskrit [skr.ca <**ke <*kue]. En palatalisering foran fortungevokal.
er lange vokaler
er en svindvokal til en lang vokal fx. [a til *ê] med vekslende valør fra sprog til sprog.
[*êi *âi *ôi *êu âu *ôu] er lange diftonger, lange tvelyde
[l] [r] [m] [n] er forskellige svindtrin til følgende lyd: [*el] [*er] [*em] [*en]. De er
dannet indenfor den indoeuropæisk horisont og tilhører som sådan [ur]sproget.
Tegnet [j]
i forbindelserne [kj gj gjh] angiver palataler, ganelyde.
det indekserede [j] angiver, at [kj] er en palatal med udtale tæt på lyden i dansk kjirsebær.
u
Tegnet [ ]
i forbindelserne [ku gu guh] angiver labialer, læbelyde
det indekserede [u] angiver, at [ku] er en labial med udtale tæt på lyden i jys.kworn korn.
Tegnet [*]
angiver en indoeuropæisk form som fx *êlâ syl, læses - indoeuropæisk êlâ med tydet syl det gælder også for en snævre markering [*o], der forstås som et indoeuropæisk [o]
Tegnet [teu.*]
angiver en trolig men ikke overleveret form. Som fx dan.tørft behov <teu XUIWLV Wrptis.
eller [græ*] Tilsvarende græ.basis skridt < græ.*batis <**bmtis < *gumtis -komst [græ: *gu > b]
Tegnet [m+]
står for rodudvidelse med [m], *kielmos hjelm er en [m+] til *kiel- dække
7HJQHW>¸@
står for [afledt til], dan.vogn vogn ¸ ZHJjh- bevæge røre
Tegnet [<]
står for [stammer fra, ledes regelret tilbage til], dan.vogn < teu.*wagnaz. Kan læses bagfra.
Tegnet [x ]
står for skift i betydning fx: *bhêlom glans x dan.bål, bæve x frygte etc
Tegnet [➪
]
udtrykker bevægelse langs tidslinien, fx. 2600 ➪
Tegnene [ -) (- ] står for [lånt til, lånt fra] Eksempel: dan.mejsel (- tysPHLVVHO§oln.meitill
Tegnet [/]
står for adskillelse, fx sondringen mellem satem- og kentum-sprog: sat / ket
også for det der skiller fx europa / asien. Bruges endvidere om fonologisk hærdning [g/ s > k]
læses: [g] foranstillet [s] hærdes til [k]. Det er en fælles iup: fonologisk omdannelse.
.
Almindeligt om en foranstillet konsonant fx sk/ e i etc. Se sekundær palatalisering.
Tegnet [ )( ]
det som er fælles [en sammenfatning] modsat *jysk / *svensk, det der adskiller
lat )( kel : hvad der er fælles for latin og keltisk i den pågældende kontekst
Tegnet [=]
et identitetstegn, betyder fx. at skr.bhâlam glans er det samme ord som dan.bål, begge
fra *bhêlom. skr.bhâlom [=] dan.bål
Tegnet [§@
dækker udtrykket svarende til, stort set, tæt på
Tegnet [p <<]
betyder at konsonanten [p] aspireres og forsvinder
kel*.[p]ritu- vadested <*pritus fortæller at [*p] er svundet i keltisk: jf. gal.ritu vadested. Fonemet
er vedstillet udelukkende for at lette den etymologiske jævnføring.
Tegnet []
brugt som reference-stol til en tidligere tekst:  15 § Se kapitel 15
Tegnet [kursiv] kursiven angiver betydningen af det pågældende ord, den er derfor anbragt mellem
særsprogsformen og den indoeuropæiske stjerneform. fx: got.ehwa hest <*ekjwos.

Tillæg

Om etymologisk læsning

fra.jour dag læses som følger: - det franske ord -jour- med betydningen dag Her følger eksempler på læsningen af etymologiske formler:
Alle indoeuropæiske glose-angivelser som fx dan, skr, græ, lit, arm etc. er på tre bogstaver og altid med fed
skrifttype. [Se forkortelserne side 5]
Sprogangivelser udenfor ætten er stillet med fire bogstaver og ligeledes fremhævet. Fx fnsk: ligr: turk:
oht.ewist fårestald <teu.*awista <*owi-VWKD¸ RZLVhunfår. [teu: *o >a]
-------- læses som følger:
- Det oldhøjtyske ord ewist med tydet fårestald føres regelret tilbage til en teutonsk stjerneform: *awista, der kan
bogføres som *owi-sta- fårestald afledt til det indoeuropæiske ord for hunfåret, *owis og *stha- med et tydvolumen
som: sted skjul stald.
1.

Den teutonske form [teu.*awis] fremgår af [*owis] efter virkningen af [TL]
Lydændringer har slettet alle [*o] i teutonsk. [*o] dækker indoeuropæisk [*o]
[e] i oldhøjtysk ewi- med tydet hunfår fremkommer ved i-omlyd af det ældre [a] < [*o]
2.

oln.hjörr sværd <teu.*herus <*kjerus

-------- læses som følger:

Det oldnordisk ord hjörr, der betyder sværd, føres regelret tilbage til teutonsk herus m. og derfra videre bagud til en
indoeuropæisk u-stamme kierus m.
skr.Ğaru- kastespyd <*kjerus -------- læses enkelt som følger:
Sanskritordet Ğaru-, der betyder kastespyd føres regelret tilbage til en indoeuropæisk u-stamme *kierus
Det er stort set samme enkle læsning, der forudsættes i alt etymologisk formelstof.
skr.jâni- f. hustru
*guênis f. [tab af labialen]
> **gênis [sekundær palatalisering]
**giênis [skr: gi > j som i eng.jam]
> **jênis [*ê *â *ô > â ]
> **jânis [tab af nominativ s]
> skr.jâni- f. [hunkøn]

got.kwêns hustru
*guênis f. [gu > gw]
> **gwênis [gw > kw]
> **kwênis f. [synkope]
> got.kwêns f. [hunkøn]

I ovenstående eksempel kan man følge omformningen af *guênis hustru til slutformen i såvel sanskrit som gotisk.
Paranteserne fortæller hvad der sker i linien for at komme til næste linie.
Nedenstående punkter 1, 2, 3, 4, 5 omhandler de ovenstående ændringer i sanskrit.
1.
2.
3.
4.
5.

labialen [gu] reduceres til [g], regulært tab inden for satem-gruppen.
[g] påvirkes af den følgende fortungevokal og palataliseres sekundært til [gj],
[gj] såvel primær som sekundær udgave forvandles til [skr.j § j i eng.jazz]
vokalviften for både lange [ê â ô] og korte vokaler [e a o] foldes sammen til [skr: â og skr.a]
apokobe, tab af nominativt [s] og vi ender med:
skr.jâni- f. hustru [=] got.kwêns f. hustru

3

phêgonaios ¸JU .phêgos eg w bøg <*bhâgos, læses som herunder.
phêgonaios hører til den græske term for egetræet, der i en ældre fase har betydet bøg med etymologi i den
indoeuropæiske form *bhâgos

Tillæg

Eksempler på svindtrin *r *l *m *n
*er *or til
*el *ol til
*em *om til
*en *on til

*r
*l
*m
*n

På forskellig vis har disse lidt usikre stavelsesdannende størrelser fundet et nyt og afvigende men fastlagt leje i de enkelte
særsprog.
eksempel: *r i *bhrtos byrde fødsel
oln.burdr byrde fødsel , oir.brith fødsel <*bhrWRV¸ *bherô bære
eksempel: *l i *plnos- fuld
lit.pilnas, osl.plünü, lat.plenus, got.fulls <**fulnaz <*plnos
eksempel: *m i *kjmtom hundrede
got.hund, lat.centum, lit.šimtas, skr.Ğataeksempel: *n i *mnthos- mund
gotPXQVmund <*mnthos, græ.mastax mund <**mnth-toskr.math- spise <*mnth- ¸ PHQWK{tygge
Sprogforkortelser:

skr:
avs:
osl:
rus:
lit:
let:
pru:
arm:
alb:
ill:
fry:
gæl:
oir:
kym:
gal:

sanskrit, vedisk
avestisk, oldpersisk
oldslavisk
russisk
litauisk
lettisk
preussisk
armensk
albansk
illyrisk
frygisk
gælisk = oldirsk
oldirsk
kymrisk = walisisk
gallisk

iup:

indoeuropæisk

*jysk:
*svensk:
*[ø]dansk:

græ: græsk
lat:
latin
osk: oskisk
umb: umbrisk
hit:
tok:
thr:
got:
oln:
oht:
teu:
osa:
nor:
ags:
o.dan:
sve:

hittitisk
tokharisk
thrakisk
gotisk
oldnordisk
oldhøjtysk
teutonsk
oldsaksisk
norsk
angelsaksisk
olddansk
svensk

proto indoeuropæisk dialekt
proto indoeuropæisk dialekt
proto indoeuropæisk dialekt

Tillæg

Sammenfattende betegnelser:

urgermansk
teutonsk = teu:
keltisk = kel:
gælisk = gæl:
brittisk = bri:
sabinsk = sab:
baltisk = bal:
slavisk = sla:
ugri:
fnsk:
estn:
mord:
ungr:
vogl:
turk:

ugrisk
finsk
estnisk
mordvinsk
ungarsk
vogulisk
tyrkisk

teutonsk før den [TL] 500 bc.
står for urnordisk, oldhøjtysk, oldsakssik, gotisk efter [TL]
gallisk, kymrisk, kornisk, bretonsk, gælisk
oldirsk
kornisk, bretonsk, kymrisk
umbrisk, oskisk
litauisk, lettisk, preussisk
oldslavisk
finsk, estnisk, ungarsk, mordvinsk, vogulisk + flere

Forkortelser:
fknv:
stnv:
f.
m.
n.
TL:
TA
jf.
suff.
årh.
årt.

folkenavn
hunkøn
hankøn
neutrum
teutonsk lydforskydning
tilbagegående assimilation
jævnfør
suffiks
århundrede
årtusinde

De store skemabogstaver: A B S G L K T
Svarer til
Arisk, Baltisk, Slavisk, Græsk, Latin, Keltisk, Teutonsk

