
HANDOUT 

Minisymposium om ældre germansk sproghistorie 

8. marts 2012 

Syddansk Universitet, Odense 

 

1 

 

 

Rodnominers struktur og produktivitet i germansk 
Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, ph.d.-stipendiat 

 

 

Relevant materiale oplistet alfabetisk efter urgermansk rekonstruktion/transponat: 

 
*aik- ‘eg’. Rodnomen i got. aik-, ovn. eik, oøn. ēk, oe. āc; ō- eller i-stamme i ofris. ēk, os. ēk (kan dog også være 

rodnomen), i-stamme i oht. ei(c)h (kan dog også være rodnomen) og en yngre ō- eller iō-stamme i oht. eihhe, eihha. Af 

ie. *h2    - ’skinne’, jvf. gr. αἰγι- (f.eks. i αἰγίλωψ ’eg’), gr. αἴγειρος ’poppel’ m.fl., lat. aesculus ’bjergeg’ (< *aigscolos) 

og måske oruss. jazvъ ’grævling’, russ. jazь ’karpe’ og oir. áesc ’concha, clasendix’. 

*alh- ‘tempel, helligdom’. Rodnomen i got. alhs; a-stamme i oe. (e)alh ’tempel, offerplads, beskyttet område’, os. alah 

’tempel’, oht. ala(c)h-, on. -áll. Af ie. *h2élk-s / *h2  k-ós, jvf. gr. ἀλκί ’styrke’ (dat.sg.), men o-stamme (sv.t. germ. a-

stamme) i kelt. alko-, lit. a  ka /   ka  ’hellig lund’ og lett.    k  ’afgud, gudebillede’ og i-stamme i gr. ἀλκί-, kelt. alki-; 

også gr. ἀλκα- m.fl. 

*aluþ- ‘øl, berusende drik’. Kons.stamme i oe. ealu (oblikke kasus ealoþ) og os. alo- samt afsløret ved indlån i fin. olut, 
est. õlut m.fl.; a-stamme i on. ǫl. Videre etymologi uklar; måske til gr. ἀλὐδ(ο)ιμον ’bitter/skarp for forstanden’ 

(IEW:33), som dog er med ie. *-d- over for ie. *-t- i germ.; muligt substratord/vandreord? 

*and-/anþ-/und-/unþ-/umbi ‘om, omkring, ved’ etc. (kun som adv.). Af ie. *h2ént- / *h2   - ’forside, front, pande’, jvf. 

hitt. ha-an-za /hant-s/ ’forside’ m.fl., med tilsyneladende bevaret aflyd i germansk. 

*anud-/anid- ‘and’. Rodnomen kun i ovn. ǫnd/ǫnð og oøn. And; i-stamme i oe. ænid, ened, os. anad, anud og oht. anut, 

anit, anat. Af ie. *h2     (-i)- /  *h2    (-i)- ’and’, jvf. også skt. ā í- ’and, svømmefugl’, gr.(ion.) νῆσσα, gr.(att.) νῆττα, 

lat. anas (anat-), lit. ántis, opr. antis m.fl. Gådefuld anden vokal germ. a/i/u (< ie. *   eller sekundært dannet t-stamme 

med aflyd?). 

*arwī - ‘ært’. Rodnomen/kons.stamme i on. ertr (pl.), os. Erit og oht. arawīz, araweiz. Iflg. Kroonen (forthc.) muligt 

substrat-/vandreord; sammenhængende med gr. ἐρέβινθος ’kikært’, lat. ervum ’en art bælgfrugt’ og muligvis oir. 

orbaind ’kornsorter’. Jvf. særligt suffikserne germ. *-ī - og gr. -ινθ-/- θ-/- δ- m.fl. 

*bōk- ‘bøg, bog’. Rodnomen i on. bók, oe. bōc og os. bōk; ō-stamme i got. boka, ofris. bōk og os. bōk ; (j)ōn-stamme 

(kun med betydningen ’bøg’) i oe. bēc , os. bōk  og oht. buohha. Af ie. *bheh2g- (og måske endda ældre *bheh2u-g-, jvf. 

isl. beyki ’bøg’ og on. baukr), jvf. gr. φηγός, gr.(dor.) φ γός ’eg’ (f.), lat. fāgu  ’bøg’(f.). 

*bō - ‘bod’. Kun rodnomen i on. bót; ellers ō(n)-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*brōk- ‘bukser’ (kun pl.). Rodnomen i on. br kr, oe. brōc (nom.sg.), brēc (jvf. også eng. breeches med ekstra 

pluralisendelse), ofris. brēc, os. brog(?), mnt. brōk, oht. bruoh, pruoh, pruah og lånt ind i fin. ruoke, sam. bruoka og 

opr. ”Bruch Broakay”. Iflg. Griepentrog (1995:88ff.) lånt fra keltisk *brāk- (efter den germanske lydforskydning men 

før ie. *ā > germ. *ō), jvf. gall. brāc-, brāca, som sikkert også er lånt ind i de romanske sprog, f.eks. ital. braca, prov. 

braya, ofransk braie, port. braga osv. Alternativt dannet med langt o-trin til en ie. rod *bhreg- ’brække’, jvf. germ. 

*brekan- ’brække’ og lat. fra gō ’brække’,  uffrāgō ’bagdel på et firbenet dyr’ (n-stamme). 

*brust- ‘bryst’. Rodnomen i got. brusts, oe. brost (akk.sg. 1x), ofr. brust, burst og oht. brust, prust; a-stamme *breusta- 

‘hjerte, mod, bryst’ (n.) i on. brjóst, oe. brēo  , ofris. briast og os. briost, breost. Af roden ie. *bhr u -s-t-, jvf. uden 

rodudvidelse f.eks. oir. brú ’bug, liv’, bruinne ’bryst’ m.fl. 

*brū - ‘bryn, kant’. Rodnomen i on. brún (pl. brýnn, også i-stammebøjning mulig) og fsv. brū , brȳ . Af ie. *h3bhruH-

, jvf. skt. bhrū-, gr. ὀφρύς ’øjenbryn, forhøjet kant’, lit. bruvìs m.fl. 

*burg- ‘by, borg’. Rodnomen i got. baurgs, oe. burg, burh, ofris. burich, burch, os. burg og oht. burg, purk; ō/i-stamme 

i on. borg. Af ie. *bh r h- / *bh r h-, jvf. hit. parku- ‘høj’, tokh. A pärkär, B pärkäre ‘lang’, skt.   h    ’bliver stærk’, av. 

bərəz- ‘høj’, opers. Bardiya-, kelt. brigant- (via Strabo) (sv.t. germ. *burgund-, skt. b h   -, av. bərəzant-) m.fl. 

*dulþ- ‘fest’. Rodnomen kun i got. – og kun 1x. (dat.sg. dulþ); normalt i-stamme i gotisk (dat.sg. dulþai). Iflg. 

Griepentrog (1995:487) måske fejlfortolkning af akk.sg. 
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*dur- ‘dør’ (kun pl.). Rodnomen i on. dýrr; a-stamme i got. daur, oe. dor; ōn-stamme i got. daurons (pl.); u-stamme 

(overgang fra rodnomen) i oe. duru, ofris. dure, dore, os. duru, onfr. duri (eller i-stamme) og oht. turi (med videre 

udviklinger og stammeovergange). Af ie. rodnomen *dhu or- / *dhur- ‘(dobbelt)dør’ (kun dualis), jvf. skt.  vā rau (med d 
i stedet for dh fra skt. dvau ’to’?) gr. θύρα, gr.(ion.) θύρη (ā-stamme), lat. forē , oir. dorus, wal. obret. korn. dor (ā-

stamme), lit. dùrys m.fl. 

*edis-/idis- ’kvinde, frue’. Rodnomen/kons.stamme i oe. idis, os. idis og oht. itis; afvigende i-stamme i on. dís ‘kvinde, 

gudinde’. Antages af Kroonen (forthc.) på baggrund af uventet vokalvariation at være subtratord med substratpræfiks 

*a-/e- i *edis-/idis- og med en alternation mellem ubetonet i og betonet ī overleveret fra det långivende sprog. 

*(fer-)ud- ‘sidste år’. Rodnomen i on. (í) fjǫrð. Af ie. *u   - / *ut- ‘år’, jvf. præcis parallel i skt. parút ‘i fjord’, gr. πέρυσι 

gr.(dor.) πέρυτι, og rodnomen også i hit. witt-; derudover bl.a. gr. ϝέτος, lat. vetus (neutral s-stamme). 

*fing-ra- ‘finger’. Kun rodnomen i on. fingr; ellers a-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*f ōh- ’klippe, klippeafsats; lag’. Kun rodnomen i on. fló, flá; ellers i- og ō-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*fō - ‘fod’. Rodnomen i on. fótr, oe. fō , ofris. fō , os. fō , onfr. fuot, og oht. fuoz, fuaz (normalt dog som i-stamme); u-

stamme i got. fotus. Af ie. *   -s (nom.sg.) / *   -  m (akk.sg.), *péd-s (gen.sg.) hvor germ. har fortsat langtrinnet fra 

nom.sg.; videre skt.  ā -/pad-, gr. πούς (ποδ-), arm. otn, lat.  ē  (ped-) m.fl. 

*fur- ‘for, foran’ osv. (kun som adv.). Af ie. * r (h2)-, jvf. f.eks. gr. παρά ’langs, ad’. 

*furh- ‘fure’. Rodnomen kun i oe. furh; i-stamme i oht. furch, ō-stamme i on. for. Af ie. * rok - / * r k -, jvf. gr. 

rodnomen πρόξ ’dåhjort’, πρώξ ’dugdråbe’ (begge dog semantisk svage ift. germ. *furh-), lat. porca ’jorden mellem to 

plovfurer’ (ā-stamme), kelt. *r cā ’fure’ (f.eks. gall.-lat. rica) m.fl. 

*gait- ‘goat’. Rodnomen i got. gaits (?), ovn. geit, oøn. gē , oe. gā ; og os. gē  (?); i-stamme i oht. geiz. Af ie. *gha   - 

eller lign. (oprindelig ie. a-vokal), jvf. lat. haedus ’gedekid’… men også former uden initial konsonant, f.eks. gr. αἴξ 

(αἰγ-) og mulig sammenhæng med germ *  gō - (oht. ziga m.fl.) ’buk’ og andre rødder med samme semantik. Kroonen 

(forthc.) følger D’iakonov (1985:132) og antager lån fra de kaukasiske sprog ind i de europæiske sprog. 

*gans- ‘gås’. Rodnomen i on. gás, oe. gō  og os. gā , gō  (?); i-stamme i oht. gans. Af ie. * hans- (oprindelig ie. a-

vokal), jvf. skt. ha    a-, gr.(att./ion.) χήν gr.(dor./bøot.) χ ν, lat. ā   r, lit.       m.fl. 

*g ō - ‘glød’ Kun rodnomen i on. glóð; ellers i-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*hand- ‘hånd’. Kun rodnomen i on. hǫ  ; ellers u-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*hind- ‘dåhjort, hind’. Kun rodnomen i on. hind; ellers jō(n)-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*hnit-/gnit- ‘luseæg, gnid’. Rodnomen i fsv. gnit (g i nordisk måske via kollektivisk *ga-hnit-) og oe. hnitu (akk.pl. 

hnite); også oht. niss. Af ie. *k nid-, vekslende med ie. *k on-id- i f.eks. gr. κονίς (κονίδ-), alb. thëni ’gnidder, luseæg’; 

videre måske også lat.  ē  , (lend-), lit. glìnda. Kroonen (forthc.) antager substratord/lån bl.a. på baggrund af suffikset  

*-id(h)- / *-ind(h)-, jvf. også under *arwī - ’ært’ ovenfor. 

*hnut- ‘nød’. Rodnomen i on. hnot, gda. nut, oe. hnutu (akk.pl. hnyte); i-stamme i oht. (h)nuz. Af ie. *knud-, jvf. (uden 

d-udvidelse) lat. nux (nuc-) ’nøddetræ’, oir. cnú ’nød’. Kroonen (forthc.) antager substratord/lån på baggrund af de vidt 

forskellige rodudvidelser: germ. *-d- (< ie. *-t-), lat. -k- og kelt. af ie. *-H- (lat. -k- kan dog være et resultat af 

laryngalhærdning), hvor den germ. udvidelse kan forklares som substratsuffiks *-u(n)d(h)- (variant af *-id(h)- / *-ind(h)-). 

*kinn- ‘kind’. Kun rodnomen i on. kinn; ellers u-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*k ō- ‘klo’. Kun rodnomen i on. kló; ellers ō-stamme (germ. *k ōwō-) i de øvrige germ. sprog. 

*kwark-. Kun rodnomen delvis i on. kverk ’strube’, pl. ‘hals’; ellers i-stamme i de øvrige germ. sprog (inkl. nordisk). 

*kwō- ‘ko’. Rodnomen i ovn. kýr, oøn. kō, oe. cū, ofris. kū, oønfr. kuo og oht. chuo, chua (også som i-stamme); i-

stamme muligvis i os. kō. Oprindeligt germansk paradigme af Hollifield (flere artikler) bestemt til *kwō- (> *kō- ~ *kū-

). Af ie. diftongstamme *gwōu - /*gwou - eller lign., jvf. skt. gau , av. gāu , gr. βοῦς, gr.(dor.) βῶς, lat. bō  (bov-), oir. bó 

m.fl. 

* ū - ‘lus’. Rodnomen i on. lús og oe.  ū ; i-stamme i os.  ū  og oht.  ū . Af ie. *luH-s- (evt. med *s ved hypostase fra 
nom.sg.), jvf. wal. llau ’lus’ (pl.) og tokh. A  wā ’dyr’, B  wā a (pl.). 

*mann- ‘mand, menneske’. Delvis rodnomenfleksion i got. manna (n-stamme), on. maðr, mannr (a-stamme), oe. 

man(n), mon(n), ofris. mann, monn, os. mann, oht. mann. Velsagtens af ie. * o u -o- til *monu- ’mand’, jvf. skt. manu- 

’menneske, stamfader’ og u-stamme i vgerm. Mannus. Uden tvivl sekundær overgang til rodnomen i urgermansk. 
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*mark- ’område, grænse; mark (mønt- og vægtenhed)’. Rodnomen kun i on.  ǫrk ’mark’ (bøjet delvis som i-stamme) 

og måske ofris. merk; ō-stamme i got. marka, on.  ǫrk ’grænseområde, skov’, oe. mearc, os. marca, oht. marcha og 

som indlån i oir. marg ’grænse’. Af ie. * ro - / *  r -, jvf. rodnomen i kelt. *brog-/*brig- (gall. -broges, oir. brí), 
hvortil en i-stamme *mrogi-/brogi- i oir. mruig, bruig ’mærke, landskab’ og a-stamme i av. marəzəm ’grænse, mærke’ 

(akk.sg.) m.fl. Nok oprindelig a- og/eller ō-stamme (ie. * or -o/eh2- > germ. * arka/ō- med Schwebeablaut/sekundært 

fuldtrin dannet ud fra nultrinnet; særligt plausibelt for germansk, hvor nultrinnet af rodnominet ville hedde *murk-. 

Alternativt mulighed for, at keltisk har dаnnet *brog- analogisk fra nultrinnet *brig-, hvorved rodnominet så ville hedde 

ie. * or - / *  r -, og den germanske form ville være en direkte fortsættelse af det ie. rodnomen. 

*med- ‘med, midt i’ (kun som adv.). Af ie. *médh-i (lok.sg.) ’med, i midten af’. 

*meluk- ‘mælk’. Rodnomen i got. miluks (kun gen.sg. miluks 1x) on. mjólk, mjolk, fsv. miölk, oe. meol(o)c, ofris. melok 

og oht. miluch; a-stamme i os. miluk (kun gen.sg, milukas 1x). Af ie. *h2    - (næppe *h2      - > germ. *meluk-, jvf. 

gr. ἀμέλγω ’malker’ uden spor af ie. schwa… men lit.     u med spor af laryngal og ikke *me   u, med mindre da den 

litauiske accent skyldes oprindelig Narten-præsens; se oversigt i Hansen (2007:165)), jvf, skt.  ā r  i ’tørrer væk’, av. 

marəzaiti, mərəzaiti ’ berører strejfende’, gr. ἀμέλγω ’malker’, lat.  u g ō ’malker’, mir. bligim ’malker’, lit.     u 

’malker’ m.fl. Mulig forklaring på formen *meluk- er kontamination af fuldtrin *melk- og sekundært nultrin *mluk- 

(dannet ud fra sekundært fuldtrin *mlek-s < * ē k-s i nom.sg.). 

* ū - ‘mus; muskel’. Rodnomen i on. mús og oe.  ū ; i-stamme i os.  ū  og oht.  ū . Af ie. *muHs-, jvf. skt.  ū  , gr. 

μῦς, alb. mi, lat.  ū , oks.    ь m.fl. 

*nagl- ‘negl’. Kun rodnomen i on. nagl; ellers a-stamme (germ. *nag-la-) i de øvrige germ. sprog. 

*naht- ‘nat’. Rodnomen i got. nahts, on. nátt, nótt,  ǫ   , oe. neaht, ofris. nacht, os. naht og oht. naht. Af ie. *nokwt- / 

*nekwt-, jvf. hitt. nekuz mehur ‘aftentid’, gr. νύξ, lat. nox, lit. naktìs m.fl.  

*naik- ‘neg’. Kun rodnomen i oøn.  ēk… og her ganske usikkert, jvf. Brøndum-Nielsen III (1935:163f.) og Griepentrog 

(1995:462). 

*nas- ‘næse’. Rodnomen i ; u-stamme i oe. nasu, nosu (sekundært nultrin dannet i germansk) og ofris. nose; ō-stamme i 

on.  ǫ  (og med Vrddhi eller gammel langvokal fsv. nos, gda. nos) og oht. nasa (også ōn-stamme muligt). Af ie. * ā  - 

’næse’ (med oprindelig og aflydende a-vokal), jvf. også skt.  ā  ā (du.), lat.  āris ’næsebor’, ’næse’ (pl.), lit. nósis, r.-ks. 

 o ь m.fl. 

*(ga-)naut- ‘fælle, kompagnon’. Rodnomen muligvis i oht. g  ōz, k  ōz, ka ōz; ellers a- eller n-stamme i oldhøjtysk… 

og a-stamme i de øvrige germ. sprog. Rodnomenformer afvises som skrivefejl og lign. af Griepentrog (1995:490f.). 

*nō - ‘stort (fiske)net’. Rodnomen i on. nót (også i- og ō-stammebøjning), hvorfra der er sket indlån til flere finsk-

ugriske sprog. Enten som ie. *neHd- eller *noHd- (i så fald nok *noHd- som nomen rei actae ’sammenbundet’, jvf. 

lignende semantik i lat.  ō us ’knude’) eller måske endnu mere sandsynligt en Vrddhi-afledning germ. * ō ō-  germ. 

*natja- ’(fiske)net’, hvorved rodnominet er sekundært, jvf. dog Darms (1978:308ff.). 

*rand- ‘rand, kant’. Kun rodnomen i on. rǫ  ; ellers a/ō-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*rīk- ‘hersker’. Rodnomen i got. reiks; n-stamme i oe. rīca. Lånt ind i germ. fra keltisk *rīg- (< ie. *h3rē -, jvf. også lat. 

rex) før den germanske lydforskydning men efter ie. *ē > kelt. *ī.  

* ī-  ō- ? ‘sild’ Kun rodnomen i on. síld; ellers ō-stamme. 

* krū - ‘skrud’. Rodnomen kun i oe.  crū  – og kun måske som pseudo-rodnomen 1x eller 2x (hhv. dat.sg. og akk.pl.) i 

Psalter-glosserne; ellers a-stamme i oldengelsk og de øvrige germ. sprog. Iflg. Griepentrog (1995:489f.) intet eller ringe 

belæg for rodnomen. 

*spang- ’tynd plade’. Kun rodnomen i on. spǫng; ellers i-stamme. 

*spurd- ‘stadion, løbebane, omgang’. Rodnomen i got. *spaurds (kun dat.sg. spaurd 1x), oe. spyrd- og oht. spurt (bøjes 

normalt som i-stamme). Af ie. *sperdh- / *  r  h-, jvf. rodnomen også i skt.     h- ‘kappestrid’, av. spərəd- og verbalrod 

i bl.a. hitt.    ar -.  

*stad-/stud- ‘støtte, søjle’. Kons.stamme måske i oe. studu (ellers u-stamme) og ovn. stoþ, oøn. stoþ (on. pl. steðr, 

støðr), men uklare aflydsforhold. Afvises som oprindelig rodnomen af Griepentrog (1995:490). 

*stang- ‘stang, pæl’. Kun rodnomen i on. stǫng; ellers (j)ō-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*strand- ‘strand’. Kun rodnomen i on. strǫ d; ellers ō-stamme i de øvrige germ. sprog. 
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* ū- ‘so’. Rodnomen i ovn. sýr, oøn.  ō og oht.  ū; såkaldt ”-gō-udvidelse” (iflg. Guus Kroonen i virkeligheden nok 

snarere lydret vestgerm. udvikling af germ. *-uwu- < feks. ie. *-u -  ) i oe. sugu og oht. sugu. Af ie. *suH-, jvf. også 

skt.  ū-, gr.   ς, alb. thi, lat.  ū , umbr. sim (akk.sg.) m.fl. 

*sulh- ‘plov’. Rodnomen i oe. *sulh; a-stamme (germ. *selha- ’sæl, den sig hen ad jorden slæbende’) i on. selr, oe. 

seolh og oht. selah. Af ie. *selk- / *   k-, jvf. gr. ἕλκω ’trækker’, gr. ὁλκός ’plovfure’, alb. helq, heq ’trække, lede’, lat. 

sulcus ’plovfure’ m.fl. 

*sē-  gō- ? ’seng’. Kun rodnomen i ovn. sæ(i)ng (jvf. dog jysk pl.  æŋ’ə med stød); ellers ō-stamme i østnordisk.  

*taihw- ‘tå’. Kun rodnomen i on. tá; ellers ō-stamme (germ. * a hwō-) i de øvrige germ. sprog. 

*tang- ‘tang’. Kun rodnomen i on. tǫng; ellers ō(n)-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*tanþ-/tund- ‘tand’. Kons.stamme i ovn.  ǫ  , oøn. tan; oe.  ōþ, ofris.  ō h, os. tand og oht. zan, zand; u-stamme i got. 

tunþus. Af ie. *h1d-ónt- / *h1 -   - ‘tand’ (egtl. ’spisende’, dvs. participium), jvf. også skt. dán (dant-), gr. ὀδών (ὀδοντ-

), lat. dens (dent-), lit. dantìs m.fl. 

*-t(a)ug- ’ørtug (måle- og møntenhed)’. Kun belagt i østnordisk og gutnisk (oda. ørtugh, ørte, fsv. ørtugh, ortogh, gutn. 

ertaug m.fl.), hvor pl. kan bøjes som rodnomen. 

* īk- ‘tæve’ Kun rodnomen i on. tík; ellers ō- eller n-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*traf- ‘frynse’. Kun rodnomen i on.  rǫf (neutrum, men pl. også trefr). 

*turb- ‘tørv’. Rodnomen i oe. turf og måske os. turf (hvis ikke a-stamme); a-stamme i on. torf, ofris. turf, os. turf (?) og 

oht. zurf, zurb (hvis ikke rodnomen). Af ie. *derbh- / * r bh- ’dreje (sig)’, jvf. skt. darbhá- ’tørv, græs og krat’, tokh. A 

tarp ’flodbred dækket af græs og krat’ m.fl. Rodnomen kendes kun i oe. og måske os.; alle andre germanske og ie. 

sprog synes at have ie. *dorbho- som primær nominalform. 

*þrūh- ‘træklods, hul træstamme’. Rodnomen i on. þró, oe. þrūh, os.  hrūh (?), oht. druoh,  rū, thruch (bøjes primært 

som i-stamme) og lånt ind i fin. ruuhi, est. ruuh og vesp. ruuh. Usikker etymologi: enten til ie. *  r u - / *truH- ’gøre 
sart’ med k-udvidelse eller af ie. *trunk-, jvf. lat. truncus ’ødelagt, afhugget’’. 

*wand- ‘væg’. Rodnomen kun i gda. wand (jvf. også fynsk pl. væ  r); ellers u-stamme i de øvrige germ. sprog, jvf. f.eks. 

got. wandus, ty. Wand. 

*weht- ’ting’. Rodnomen kun i got. waihts – og kun 1x. (akk.pl. waihts); normalt i-stamme i gotisk (gen.sg. waihtais) 

og de øvrige germ. sprog. Iflg. Griepentrog (1995:488f.) ikke nødvendigvis oprindeligt rodnomen/kons.stamme. 

*wintr- ‘vinter’. Kun rodnomen i on. vetr; ellers u-stamme (germ. *wintru-) i de øvrige germ. sprog. 

*wisund- /wizund- ‘visent, europæisk bison’. Rodnomen/kons.stamme i on. <visundr> (for vísundr) og oht. wisunt, 
wisant, Wirunt; a-stamme i oe. we(o)send. Iflg. Kroonen (forthc.) hængende sammen med bl.a. opr. wissambs, lit. 

stumbras, lett. sumbrs,  ūbr , oks. zǫbrь via oprindeligt substratord/lån i stil med *wi-tsomd(r)-. 

*w ōh- ‘frynse < det krøllede’. Rodnomen i oe. w ōh, os. w ōh og muligvis også isl. no. sv.  ō, da. lu (kan dog også være 

ō-stamme). Usikker etymologi, men måske af ie. nomen rei actae *( )u o k - / *( )u   k -, jvf. gr. λάκνη ’uldhår’, med 

metatese ie. *u ō k-s (nom.sg.)  *u  ōk-s iflg. Griepentrog (1995:439), jvf. *meluk- ‘mælk’ ovenfor. 

*wrang- ‘spant (mar.)’. Kun rodnomen i on. rǫ g; ellers ō-stamme i de øvrige germ. sprog. 

*wrō - ‘rod’. Rodnomen i ovn. rót, oøn. rō  og lån fra nordisk ind i sen oe. rōt; i-stamme (germ. *wurti-) i got. waurts, 

on. urt, fsv. yrt, oe. wyrt, os. wurt og oht. wurz; ōn-stamme i oht. wurza. Af ie. *u r h2d- / *u r h2d-, jvf. ih2-stammerne 

gr.(myk.) wi-ri-za, gr. ῥίζα, gr.(æol.) βῥίζα og lat. rā  x (afvigende vokalisme i græsk forsøges forklaret af Vine (1999) 

som schwa secundum). 


