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Introduktion til semitistik: Hvad er et semitisk sprog?  

Ursemitisk, slægtskab og rekonstruktion   Kasper Siegismund 

 

   Erkendelsen af en forbindelse mellem de sprog, vi kalder semitiske, går langt tilbage, men beteg-

nelsen semitisk blev først brugt af August Ludwig von Schlözer i 1781, baseret på optegnelsen over 

Sems sønner i Første Mosebog kapitel 10.1 Hvad er så et semitisk sprog? Baseret på klassisk historisk-

komparativ sprogvidenskab kan man give et kort og præcist svar: Et semitisk sprog er et sprog, der 

nedstammer fra ursemitisk (også kaldet protosemitisk). Men dette svar afføder straks et nyt spørgs-

mål: Hvad er så ursemitisk? Det er et sprog, som ikke er direkte bevidnet, men som man må antage, 

har været talt af et sprogsamfund, der gennem gentagne opsplitninger op gennem tiden har spaltet sig 

i separate grupper, hvis sprog med tiden har udviklet sig i forskellige retninger. Hvad der startede 

som dialekter, er efterhånden blevet til forskellige sprog, og disse kan så igen være blevet splittet op 

til nye enkeltsprog: De faktisk overleverede semitiske sprog, både de uddøde og de moderne. Dette 

er den klassiske stamtræsopfattelse med ursemitisk som roden og de forskellige hovedinddelinger af 

de semitiske sprog som store grene, der igen forgrener sig ud i enkeltsprogene. 

Ursemitisk 

   Ursemitisk er en hypotese i den forstand, at dette sprogs egentlige indretning (hvordan det faktisk 

var) ikke er direkte bevidnet og dermed kun tilnærmelsesvist kan rekonstrueres vha. sammenligninger 

mellem de forskellige reelt bevidnede sprog – men selve det, at dette sprog har eksisteret, er mere 

end bare en hypotese. Et sådant ursprog er en helt nødvendig antagelse, hvis det overhovedet skal gi-

ve mening at tale om semitiske sprog. De konkrete rekonstruktioner, der foreslås for ord i grund-

sproget, markeres med * for at betegne deres hypotetiske karakter, men vi behøver altså ikke at skrive 

*ursemitisk. Efter denne opfattelse er den tvivl, der udtrykkes under opslaget "Semitiske sprog" i 

Gads Bibelleksikon, derfor overdrevet: "Det er tvivlsomt, men i øvrigt umuligt at afgøre, om sprogene 

alle går tilbage til et oprindeligt, ursemitisk sprog. Termen 'ursemitisk' kan under alle omstændigheder 

                                                           
1 Bemærk, at bibelteksten ikke regner Kana'an som søn af Sem, men af Kam. Med moderne, sprogvidenskabelige briller 

er kana'anæisk imidlertid netop navnet på den undergruppe af semitisk, som hebraisk også hører til. Man kan undres over, 

at den hebraiskskrivende forfatter til Første Mosebog ikke kunne se/høre, at hans eget sprog var meget tæt på de andre 

kana'anæiske sprog, men sigtet med beskrivelsen er selvfølgelig ikke sprogvidenskabeligt. Det er snarere et forsøg på at 

markere en religiøst funderet modsætning mellem de gode Jahve-troende og de slemme "kana'anæere", hvem end der så 

efter de gammeltestamentlige forfatteres opfattelse må have været inkluderet under denne betegnelse. 
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bruges om summen af de fællestræk, der muligvis engang har været de semitiske sprog imellem".2 

Hvis ikke der har været et ursemitisk sprog, som de bevidnede sprog har udviklet sig fra, bliver man 

nødt til at forklare, hvorfor sprogene så minder så meget om hinanden. Hvis vi med "semitiske sprog" 

mener noget mere end, at det bare er nogle sprog, der minder lidt om hinanden, kommer vi ikke uden 

om at antage et fælles udgangspunkt, som nødvendigvis må have været et reelt eksisterende sprog, 

der må være blevet talt engang af nogle konkrete mennesker et bestemt sted (selvom vi ikke nødven-

digvis ved af hvem, hvor og hvornår).3 Denne måde at anskue tingene på opererer altså med en gene-

tisk opfattelse af de semitiske sprog – og her betyder genetisk "mht. afstamning", når det gælder 

sproghistorien, og det har vel at mærke ikke nødvendigvis noget at gøre med de biologiske forhold 

blandt dem, der talte/taler sprogene. Mennesker af anden racemæssig baggrund kan sagtens være 

kommet til at tale semitisk i historiens løb. Den genetiske opfattelse af sprogslægtskab betyder sim-

pelthen, at der har været et tidspunkt, hvor beslægtede sprog ikke har været forskellige sprog, men 

har udgjort ét sprog. Det, der er umuligt at afgøre, er ikke eksistensen af et semitisk ursprog, men den 

præcise rekonstruktion af dette. Som det skal vises senere, er der dog en række træk ved ursemitisk, 

som kan rekonstrueres med temmelig stor sikkerhed. 

   En sådan realopfattelse af slægtskabet deles imidlertid som allerede antydet ikke af alle. Som repræ-

sentant for synspunkter, der minder om det, der citeredes ovenfor fra Gads Bibelleksikon, har Murto-

nen f.eks. talt for et opgør med "the still prevalent Proto-Semitic hypothesis": Man må opgive "the 

supposition of a common Semitic period during which the ancestors of the historical Semitic speaking 

peoples lived together in a geographically limited area and spoke essentially the same language".4 

Det er klart, at alle de senere semitisktalende ikke nødvendigvis er efterkommere (i biologisk for-

stand) af dem, der talte ursemitisk, men hvad selve sprogene angår, er det svært at se, hvordan man 

kan forklare de observerbare meget systematiske overensstemmelser mellem de semitiske sprog, hvis 

man ikke går ud fra et fælles ursprog, som de senere sprog har udviklet sig fra. 

                                                           
2 Martin Ehrensvärd, "Semitiske sprog", i Gads Bibelleksikon (København: Gads Forlag, 2008), 723. 
3 Der findes flere forskellige bud på det oprindelige hjemland for ursemitisk: Syrien, Arabien, Afrika. Som Lipiński gør 

opmærksom på, kan man ikke adskille dette spørgsmål fra den bredere diskussion af, hvor den overordnede familie 

afroasiatisk, som semitisk er en del af, hørte hjemme. Som det kort skal beskrives senere, består denne familie af sprog, 

der alle taltes/tales på det afrikanske kontinent. Se Edward Lipiński, Semitic Languages: Outline of a Comparative Gram-

mar (Leuven: Peeters, 1997), 42–47. 
4 Aimo Murtonen, "The Prehistoric Development of the Hebrew Verbal System", i Proceedings of the World Congress 

of Jewish Studies, 4, vol. 2 (Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 1968), 29–33 (29). Se også et nyere udtryk for 

samme opfattelse: Aimo Murtonen, "On Proto-Semitic Reconstructions", i Semitic Studies in Honor of Wolf Leslau, vol. 

2 (udg. Alan S. Kaye; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991), 1119–1130. 
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   Garbini afviser også den genetiske forklaringsmodel,5 men som han er blevet kritiseret for, så efter-

lader hans alternative model en del ubesvarede spørgsmål. F.eks. skriver Faber, at Garbini "has attri-

buted the resemblances among the Semitic languages to the linguistic influence of successive waves 

of Amorite migrants into Mediterranean, Red Sea, and Indian Ocean littoral regions and into Mesopo-

tamia. For Garbini, the similarities among the Semitic languages simply reflect the efficacy of Amo-

rite linguistic imperialism. This view of Semitic linguistic history begs the question of what (if any) 

the relationships among the Semitic languages were, prior to the Amorite invasions".6  

   En lignende kritik kan rettes mod formuleringen i Sáenz-Badillos' hebraiske sproghistorie: "[…] 

supporters of the 'historical' approach have to assume the existence of a series of proto-languages 

(Proto-Northwest Semitic, etc.), for which we have no documentation at all, while attempting to draw 

up a precise 'family tree' of the Semitic languages. In contrast, a more sober and objective approach 

to the comparative data offers an image of distinct Semitic languages sharing a range of features".7 

Og videre: "Nowadays, however, the validity of the family-tree image and the idea often associated 

with this that one or more languages can 'give birth' to another tend to be regarded with suspicion as 

they go beyond the evidence of the extant linguistic data. Various attempts to reconstruct this alleged 

common language have not met with scholarly acceptance. If, nonetheless, the term 'Proto-Semitic' 

is still to be used, it simply refers to the totality of common features – isoglosses – exhibited by the 

historically-observable Semitic languages, which might have been shared by this group of dialects at 

its earliest period. Thus, 'Proto-Semitic' is more a postulate or linguistic convention than an actual 

ancient language spoken by a recognizable group".8 Hvis ikke ursemitisk var et faktisk sprog i den 

virkelige verden, som de bevidnede sprog har udviklet sig fra og bevaret fælles træk fra, hvad er så 

baggrunden for den "totality of common features", som kan iagttages? Hvor kommer overens-

stemmelserne fra? Hvis ikke de overleverede semitiske sprog nedstammer fra ursemitisk, hvad ned-

stammer de så fra? En realopfattelse af ursemitisk giver det klareste svar på sådanne spørgsmål. 

Semitiske særtræk? 

   Også i håndbøger og i grammatikker over semitiske enkeltsprog kan man finde beskrivelser, der 

peger i retning af en ikke-genetisk opfattelse af de semitiske sprog, selvom der ikke nødvendigvis bli-

                                                           
5 Giovanni Garbini, Le Lingue Semitiche: Studi di Storia Linguistica (Napoli: Instituto Orientale di Napoli, 1972). 
6 Alice Faber, "Genetic Subgrouping of the Semitic Languages", i The Semitic Languages (udg. Robert Hetzron; London: 

Routledge, 1997), 3–15 (3). 
7 Angel Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 7–8. 
8 Sáenz-Badillos, A History of the Hebrew Language, 15–16. 
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ver argumenteret for det ud fra en teoretisk vinkel. Således kan en præsentation af et specifikt semitisk 

sprog ofte inkludere en opstilling over de særlige semitiske træk – de ting ved f.eks. hebraisk, der 

gør, at dette sprog er semitisk. Johannes Pedersen taler eksempelvis om "visse Ejendommeligheder 

der karakteriserer dem [altså semitiske sprog] i Modsætning til andre Sprogætter".9 Ligeledes skriver 

Versteegh i sin introduktion til det arabiske sprog og dets historie, at de semitiske sprog "share a 

number of common features that clearly mark them as Semitic. In themselves, none of the features 

that are usually presented as typical of a Semitic language is conclusive in determining whether a 

particular language belongs to the Semitic group, but in combination they constitute a reasonably 

reliable checklist: triradicalism, presence of emphatic/glottalised consonants, special relationship 

between vowels and consonants, paratactic constructions, verbal system with a prefix and a suffix 

conjugation, as well as a large number of lexical correspondences".10  

   Sådan en "checklist" skal imidlertid forstås på den rigtige måde. Det er ikke noget problem, hvis en 

sådan liste over særtræk forstås som en simpel beskrivelse af, hvordan de reelt bevarede sprog, som 

vi ad anden vej har identificeret som semitiske, faktisk er indrettet. Når listen derimod ses som noget, 

der så at sige skal opfyldes, for at et sprog kan kvalificere sig til at være semitisk, så går det galt. Et 

udtryk for denne tankegang findes f.eks. også hos Aaron Rubin, der skriver: "The concept of the con-

sonantal root is fundamental to the morphology and lexicon of Semitic, and is in fact a defining cha-

racteristic of the family".11 

   Edward Ullendorff har skrevet et par artikler om definitionen på et semitisk sprog.12 Her argumen-

terer han bl.a. for, at mange af de træk, der almindeligvis opstilles som værende noget særligt for se-

mitiske sprog, enten findes i andre sprogfamilier eller slet ikke er så udbredt i semitisk, som det ofte 

fremstilles. F.eks. problematiserer han det antagede særlige forhold mellem vokaler og konsonanter, 

triradikaliteten (altså at semitiske ord er bygget op over tre konsonantiske rodbogstaver/radikaler), 

tilstedeværelsen af særlige laryngallyde, og paratakse frem for hypotakse (altså sideordnede sæt-

ninger frem for underordnende konstruktioner, bisætninger osv.).13   

                                                           
9 Johannes Pedersen, Hebræisk Grammatik (København: Branner og Korch, 1985 (opr. 1926)), 5. 
10 Kees Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001), 11. 
11 Aaron D. Rubin, A Brief Introduction to the Semitic Languages (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2010), 27. 
12 Edward Ullendorff, "What is a Semitic Language? A Problem of Linguistic Identification", Orientalia (Nova Series) 

27,1 (1958): 66–75. Samme, "Comparative Semitics", i Linguistica Semitica: Presente e futuro (udg. Giorgio Levi Della 

Vida; Rom: Centro di Studi Semitici, 1961), 13-32. 
13 Ullendorff, "What is a Semitic Language", 69–72. 
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   Han sætter med andre ord spørgsmålstegn ved nogle af de konkret foreslåede definitoriske træk, 

men han opretholder selve idéen om, at der findes sådanne definitioner. På den ene side indrømmer 

han, at historisk-genetiske overvejelser er nødvendige, hvis man skal bestemme, om et sprog er semi-

tisk, især hvis det drejer sig om sprog, der har udviklet sig langt væk fra det fælles udgangspunkt.14 

På den anden side bruger han slet ikke denne tilgang, men understreger tværtimod behovet for en ty-

pologisk, synkron-deskriptiv bestemmelse af sprogene: "Definition and precise identification, in non-

impressionistic terms, of the Semitic linguistic type remain, in my opinion, an important deside-

ratum".15 Selv er han tilbøjelig til at tillægge et i det store og hele velbevaret verbalsystem af semitisk 

type stor vægt ved identifikationen af et semitisk sprog.16 Ifølge Ullendorff, som her bl.a. støtter sig 

på Fück,17 kan et sprog således holde op med at være semitisk, og et sprog, der ikke før var semitisk, 

kan blive det: "For – as Fück has rightly said – we must recognize that there may well be languages 

which are no longer Semitic just as there may be others that are not yet Semitic".18 Ligeledes taler 

han om "entry into or exit from Semitic identity",19 og igen: "we may have to face losing members of 

the group or also admitting new ones".20 

   Typologisk karakteristik af sprog er interessant og relevant, men når man blander det sammen med 

genetisk sprogslægtskab, som Ullendorff gør, bliver det let til noget vrøvl. Hvis man vil have klarhed, 

må man skelne mellem typologi og afstamning, og holde fast i en terminologi, der forbeholder brugen 

af kategorier som "semitisk" til at beskrive de rent afstamningsmæssige tilhørsforhold.21 Typologisk, 

synkron-deskriptiv beskrivelse af et sprog, også af noget så centralt som verbalsystemet, har ikke 

nødvendigvis noget at gøre med et sprogs genetiske tilhørsforhold. Sproghistorien er fuld af eksemp-

ler på sprog, der har ændret struktur og type på ganske fundamental vis, men det ændrer ikke ved dis-

se sprogs afstamning – f.eks. er der stort set ikke noget tilbage af Ullendorffs "velbevarede verbal-

system af semitisk type" i visse af de moderne østlige aramæiske sprog.22  

                                                           
14 Ullendorff, "What is a Semitic Language", 67 og 73. 
15 Ullendorff, "Comparative Semitics", 27. 
16 Ullendorff, "What is a Semitic Language", 73. 
17 Johann Fück, "Geschichte der semitischen Sprachwissenschaft", i Semitistik (Handbuch der Orientalistik, erste Abtei-

lung, dritter Band; Leiden: Brill, 1964), 31–39 (39). 
18 Ullendorff, "What is a Semitic Language", 73. 
19 Ullendorff, "Comparative Semitics", 29. 
20 Ullendorff, "Comparative Semitics", 30. 
21 I de indledende afsnit af Joüon og Muraokas hebraiske grammatik er der en meget uheldig brug af ordet "typological" 

i sammenhæng med inddelingen af de semitiske sprog, som egentlig skulle beskrives genetisk, Paul Joüon og Takamitsu 

Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew (Rom: Gregorian and Biblical Press, 2009), 2–3 (§2aa). 
22 Se f.eks. Otto Jastrow, "The Neo-Aramaic Languages", i The Semitic Languages (udg. Robert Hetzron; London: Rout-

ledge, 1997), 334–377. 
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   Selv hvis et sprog mister alle de træk, der optræder på en liste over semitiske særtræk, vil det stadig 

være semitisk – i så fald skal listen over semitiske særtræk bare laves om, hvis den skal være en kor-

rekt beskrivelse af, hvilke træk semitiske sprog faktisk har, eller også kan man bevare sin liste og så 

understrege, at det bare er en oversigt over det mest typiske ved de fleste semitiske sprog, samtidig 

med at man påpeger, at der findes semitiske sprog, som ikke fremviser alle disse træk, men at det ik-

ke gør dem hverken mere eller mindre semitiske i genetisk forstand. På samme måde gælder det, at 

hvis et sprog af den ene eller anden årsag udvikler alle de træk, der er typisk semitiske (enten tilfældigt 

som følge af sprogets egen udvikling eller f.eks. ved påvirkning fra semitiske sprog), så bliver det ik-

ke semitisk af den grund, selvom det rent deskriptivt kan komme tættere på det "typisk semitiske". 

   Jens Elmegård Rasmussen har skrevet en oplysende artikel, der kommer ind på nogle af de samme 

spørgsmål i en indoeuropæisk kontekst, mht. lignende forsøg på at bestemme, hvad et indoeuropæisk 

sprog er rent typologisk. Han viser, hvordan denne opfattelse er forfejlet, fordi de påståede defineren-

de træk netop er opstillet på basis af de sprog, man i forvejen – ved hjælp af den klassiske historisk-

komparative metode – vidste var indoeuropæiske.23  

Kreolsprog 

   En ekstra kommentar er måske på sin plads her. Der findes nemlig nogle sprog, der ikke passer så 

godt ind i denne tilgang, nemlig de former for blandings- eller kontaktsprog, der kaldes pidgin- og 

kreolsprog. Pidginsprog er typisk meget simplificerede udgaver af et sprog med indblanding af ele-

menter fra andre sprog, der bliver brugt i kontakt mellem folk med forskellig sproglig baggrund. 

F.eks. er der opstået pidginsprog med baggrund i flere af de europæiske sprog i forbindelse med kolo-

nisation, slavehandel osv. Et sådant sprog har ikke nogen "native speakers", altså folk, der vokser op 

med sproget som modersmål. Hvis der på et tidspunkt opstår et sprogsamfund, der har sproget som 

modersmål, så siger man, at der finder en "kreolisering" sted, hvor dem, der taler sproget, så at sige 

udfylder hullerne i det simplificerede kontaktsprog, så et nyt, naturligt sprog udvikles med fuldt ord-

forråd og grammatik. Et sådant sprog kaldes et kreolsprog. Meget af ordforrådet vil typisk stamme 

fra det hovedsprog, der dannede udgangspunkt for det oprindelige pidginsprog, men grammatikken 

                                                           
23 Jens Elmegård Rasmussen, "Trubetzkoy’s Thoughts about Indo-European: A Myth Come into Fashion", i Jens Elme-

gård Rasmussen, Selected Papers on Indo-European Linguistics, Part 2 (København: Museum Tusculanum Press, 1999), 

459-468. 
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vil ofte være stærkt afvigende, enten fordi træk af den kan stamme fra andre sprog i kontaktforholdet, 

eller fordi de er opstået under selve kreoloseringsprocessen.24  

   Problemet i vores sammenhæng er, hvordan man skal klassificere sådanne sprog genetisk – de har 

ikke én forfader, ikke én rod på stamtræet. I sådanne tilfælde må man simpelthen tale om undtagelser 

til den almindelige klassificeringsmetode – selvom en del af usikkerheden givetvis kan skyldes mang-

lende kildemateriale til belysning af udviklingsprocessen og den mere præcise forbindelse mellem de 

involverede sprog.  

   Potentielt kunne nogle af fortidens sprog være kreolsprog. F.eks. kunne man hypotetisk forestille 

sig, at akkadisk faktisk var et kreolsprog baseret på en blanding af et semitisk sprog og sumerisk og 

evt. andre, ukendte, sprog. Det ville oplagt sætte spørgsmålstegn ved hele den genetiske inddeling, 

men til det må man sige, at hvis ikke man har håndfaste beviser for, at noget sådant skulle være til-

fældet, må man holde sig til standardtilgangen. Så godt som alle sprog er altid udsat for påvirkning 

fra andre sprog, men det skal være på et helt særligt højt niveau og under særlige historiske omstæn-

digheder, før man kan antage det brud på det klassiske stamtræ, som pidgin-/kreolsprog udgør. Hvis 

ikke man kan godtgøre, at en proces i stil med den, vi kender fra de beskrevne kreoliseringsprocesser, 

må være sket i forbindelse med et konkret sprog, må det være at foretrække at beskrive f.eks. akkadisk 

som et semitisk sprog med sin "naturlige" plads på stamtræet, om end udsat for lån og påvirkning af 

forskellig art fra det sumeriske sprog, der taltes i forvejen i samme område.25  

   Inden for semitisk er det kun i moderne tid, at det er almindeligt at antage kreoloseringsprocesser – 

nemlig ved den form for arabiskbaseret kreolsprog, der tales visse steder i Sudan (Juba-arabisk) og i 

Kenya og Uganda (Nubi-arabisk).26 Sproget i nogle af Amarna-brevene (fra ca. 1500–1300 f. Kr.) 

bliver nogle gange nævnt som et eksempel på et pidgin- eller kreolsprog. De breve, der er sendt fra 

det palæstinensisk/kana'anæiske område er affattet på noget, der godt nok ligner akkadisk, men som 

opviser en lang række kana'anæiske træk. Der er imidlertid ikke nogen tegn på, at dette skulle være 

en afspejling af et sprog, der reelt blev talt, og en egentlig pidgin-/kreoliseringsproces kan næppe på-

                                                           
24 Om pidgin-/kreolsprog, se bl.a. The Handbook of Pidgin and Creole Studies (udg. Silvia Kouwenberg og John V. Sing-

ler; Chichester: Wiley-Blackwell, 2008). 
25 Nogle forskere har også set hebraisk som et blandingssprog. Ifølge Bauer og Leander er oldtidens hebraiske sprog såle-

des "eine richtige Mischsprache", der består af et ældre og et yngre lag stammende fra to forskellige sprog fra to forskellige 

grene af semitisk, se Hans Bauer og Pontus Leander, Historische Grammatik der hebräischen Sprache (Hildesheim: 

Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1965), 19 (§2j). Denne opfattelse baserer sig primært på en fejlagtig tolkning af det 

hebraiske verbalsystem og en manglende forståelse for, at sprog kan bevare træk som relikter af ældre sprogtrin, uden at 

det må betyde, at sådanne træk er produkter af sprogblanding mellem et mere konservativt sprog og et andet mere forny-

ende sprog. 
26 Se Versteegh, The Arabic Language, 218–220. 
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vises – snarere er der tale om mere eller mindre ufrivillig interferens fra skrivernes eget sprog (ka-

na'anæisk) i noget, der var ment som et forsøg på at skrive akkadisk.27 

   Et andet problem i klassificeringen er moderne hebraisk. Hebraisk var i mange århundreder kun et 

sprog, man lærte sig sekundært og ikke som modersmål, men i moderne tid er det så at sige blevet 

genoplivet som et naturligt talt modersmål for millioner af mennesker. Er moderne hebraisk så stadig 

et semitisk sprog? Nogle forskere hævder, at det snarere er et slavisk eller germansk sprog pga. en 

antaget stor indflydelse på sprogets struktur fra disse sprog,28 men de fleste holder, givetvis fornuftigt 

nok, fast i den semitiske klassificering. Under alle omstændigheder må man understrege, at også dette 

sprog frembyder en afvigende udvikling i forhold til den normalt antagede historiske udvikling af 

naturlige sprog. 

Sprogslægtskab 

   Hvordan bestemmes det så, hvilke sprog, der er genetisk beslægtede? Grundlaget for, at man kan 

afgøre, om sprog er genetisk beslægtede, er dybest set, at sprog er arbitrære systemer. Dvs. at der ikke 

er noget naturnødvendigt forhold mellem den lyd, vi siger, når vi f.eks. udtaler ordet "ko", og så selve 

dyret, som denne lyd betegner. Det er en vedtaget konvention for dansktalende, at "ko" betyder det, 

det gør. Hvis ord i forskellige sprog så ligner hinanden, er det altså ikke bare, fordi de betegner det 

samme og derfor fra naturens hånd må have mere eller mindre det samme lydudtryk.29 Nej, hvis der 

er ligheder, må det enten være rent tilfældigt, eller også må man slutte, at lighederne går tilbage til et 

fælles udgangspunkt, hvilket kan skyldes lån, eller at de pågældende sprog er beslægtede og dermed 

engang har været ét og samme sprog.  

   Tilfældighedsforklaringen er oplagt i nogle tilfælde – f.eks. hedder en præst som bekendt כהן, kōhen, 

på hebraisk, og på hawaiiansk hedder en tilsvarende person kahuna. Hverken genetisk slægtskab eller 

lån mellem folk i den nære orient og på nogle øer midt ude i Stillehavet virker som særligt oplagte 

muligheder, så denne forholdsvis slående lighed må forklares som et tilfældigt resultat af lydudvik-

                                                           
27 Der findes mange forskellige opfattelser af sproget i Amarnabrevene. F.eks. foreslår von Dassow, at intentionen med 

brevene slet ikke er at skrive akkadisk, men at de faktisk skal opfattes som kana'anæisk, Eva von Dassow, "Canaanite in 

Cuneiform", Journal of the American Oriental Society 124,4 (2004): 641–674. Den mest omfattende beskrivelse af spro-

get findes i Raineys firebindsværk: Anson F. Rainey, Canaanite in the Amarna Tablets: Vol. 1-4 (Leiden: Brill, 1996). 

Se også f.eks. William L. Moran, "A Syntactical Study of the Dialect of Byblos as Reflected in the Amarna Tablets", i 

Amarna Studies: Collected Writings (udg. John Huehnergard og Shlomo Izre'el; Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 

2003; oprindeligt Ph.d.-afhandling fra 1950). 
28 Se f.eks. Ghil'ad Zuckermann, "A New Vision For Israeli Hebrew: Theoretical and Practical Implications of Analyzing 

Israel's Main Language as a Semi-Engineered Semito-European Hybrid Language", Journal of Modern Jewish Studies 

5,1 (2006): 57–71. 
29 Lydefterlignende ord (onomatopoietika) er en delvis undtagelse til dette princip. 
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lingen på de to sprog. Hvis man starter med at sammenligne hawaiiansk med andre polynesiske sprog, 

bliver det også hurtigt klart, at et ældre trin af det hawaiianske ord må have heddet noget i stil med 

*tofunga, og så er ligheden jo ikke slet så stor. Hvis der er tale om mere end få mere eller mindre iso-

lerede ligheder mellem to sprog, kan man udelukke tilfældighedsforklaringen – så giver det bedre 

mening at antage, at begge sprog må være udsprunget af en fælles kilde.  

   Påfaldende ligheder vil ofte være anledningen til, at man overhovedet overvejer, at sprog er beslæg-

tede, og slægtskabet mellem de gammelkendte semitiske sprog var også erkendt længe inden den mo-

derne historisk-komparative sprogvidenskab blev udviklet. De semitiske sprog er så forholdsvist nært 

beslægtede, at det i mange tilfælde er temmelig åbenbart, at de hænger tæt sammen. De ligheder, man 

bruger til at påvise sprogslægtskab, behøver imidlertid ikke at være særlig slående. Det, der er cen-

tralt, er, at der skal være systematiske overensstemmelser mellem lyde i det ene og det andet sprog i 

ord, der betyder det samme eller kunne tænkes at være udviklet af en fælles betydning. Med andre 

ord må man kunne opstille lydlove, der siger, at en given lyd i det ene sprog altid, under givne betin-

gelser, og hvis andre lydlove ikke kommer på tværs, svarer til en bestemt anden lyd i det andet sprog. 

Sådanne systematiske overensstemmelser er essentielle, og hvis ikke de bliver understreget, risikerer 

man at ende med en meget vagt defineret "lighed". Selve substansen er afgørende – det er ikke så væ-

sentligt, at strukturen i to sprog ligner hinanden. F.eks. er selve det strukturelle træk, at to sprog har 

kasusendelser, ikke væsentligt for at afgøre, om de er beslægtede. Der er nemlig masser af sprog, der 

har kasusendelser. Hvis endelserne imidlertid består af den samme substans, altså konkret har den 

samme form, eller opviser former, der afviger fra hinanden på en måde, der er generel for de pågæl-

dende sprogs indbyrdes forhold, så er det et afgørende argument for, at de to sprog er beslægtede.  

   Man kan ofte støde på meget vage formuleringer i denne sammenhæng, som gør, at man er tættere 

på Ullendorffs typologiske beskrivelse end på bestemmelse af egentlig fælles afstamning, f.eks. i en 

nyere bibelsk hebraisk (BH) grammatik: "The languages that display the same common features as 

BH (e.g. morphology, syntax and lexicon) are known as the Semitic languages".30 Ligeledes hos 

Young og Rezetko (og Ehrensvärd) i deres bog om sprogligt baseret datering af gammeltestamentlige 

tekster: "Languages are genetically classified according to features of phonology, morphology, syntax 

and vocabulary which they have or do not have in common".31 Ved sådanne formuleringer må man 

                                                           
30 Christo H. J. van der Merwe, Jackie A. Naudé og Jan H. Kroeze, A Biblical Hebrew Reference Grammar (Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1999), 15. 
31 Ian Young og Robert Rezetko (med assistance fra Martin Ehrensvärd), Linguistic Dating of Biblical Texts, volume 1: 

An Introduction to Approaches and Problems (London: Equinox, 2008), 6, note 8. 
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understrege, at det ikke bare er trækkene som sådan, der skal være fælles, men at det drejer sig om, 

at trækkene skal markeres i det ene sprog ved lydlige udtryk, der svarer systematisk til udtrykkene i 

det andet sprog, og som derfor systematisk lader sig føre tilbage til et fælles ophav. 

   Det er klart, at hvis man skal afgøre, om der findes systematiske overensstemmelser, kræver det, at 

der findes et stort sammenligningsmateriale, så man kan se, om det gælder generelt eller bare er en-

kelttilfælde. Eftersom sprogudvikling sker hele tiden, er der mulighed for, at to sprog, der oprindeligt 

har været del af samme enhed/ursprog, udvikler sig så langt væk fra hinanden, at det bliver umuligt 

at opdage slægtskabet. De ord, der skulle opvise systematiske overensstemmelser, kan simpelthen 

være blevet så få og så forskellige både i lyd og betydning, at man aldrig vil opdage, at de to sprog 

har haft noget med hinanden at gøre. Ord kan også falde helt ud af brug eller blive erstattet af nye ord 

– der er f.eks. nogle sprog, hvor man pga. forskellige kulturelle/religiøse taburegler holder op med at 

bruge bestemte ord, hvilket også vanskeliggør sprogsammenligningen. Dvs., at sprogsammenligning 

er væsentligt lettere, hvis man har et stort korpus af materiale fra så gammel tid som muligt, dvs. fra 

et tidspunkt, hvor de pågældende sprog var tættest muligt på deres fælles udgangspunkt. På dette 

punkt er man utroligt heldigt stillet med den semitiske familie, fordi der er en lang række sprog med 

en stor og meget gammel overlevering. Anderledes vanskeligt forholder det sig med mange andre 

sprogfamilier, hvor man måske kun har vidnesbyrd om de forskellige sprog fra moderne tid. 

   Før man kan afgøre om der er tale om slægtskab, må man desuden også først se på, hvad det er for 

nogle ord, overensstemmelserne optræder i. Hvis der udelukkende er tale om ord for teknik og redska-

ber eller ord fra en bestemt kulturel eller religiøs sammenhæng, er det oplagt, at der er tale om låneord, 

der er kommet ind i et sprog fra et andet, som kan være genetisk ubeslægtet. Men hvis overens-

stemmelserne også findes i sprogets kerneord, i grundordforrådet, og især i morfologien, f.eks. i bøj-

ningsendelser osv., så er man på mere sikker grund.32 Det lader sig næppe gøre at opstille regler for, 

hvor mange overensstemmelser, der skal være, før systematikken er omfattende nok til at drage kon-

klusioner, og forskellige forskere kan have forskellige opfattelser. Når det kommer til sammenligning 

mellem sprog, der er mere perifært beslægtede, og om at fastslå store overordnede sprogfamilier, hvor 

antallet af overensstemmelser kan være meget lavt, og de enkelte eksempler kan være meget tvivl-

somme, vil mange forskere være meget skeptiske ift. at antage slægtskab. I sådanne tilfælde må man 

givetvis erkende, at det til rådighed stående materiale ikke kan levere de svar, vi gerne vil have. 

                                                           
32 Der er dog eksempler på lån også i sprogs mere centrale grammatiske dele. Pronominerne they og them i engelsk er 

f.eks. lånt fra nordisk. 
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Underinddeling af sprogfamilier 

   Når man har afgjort, at en gruppe af sprog må udgøre en familie, kan man forsøge at lave underind-

delinger af familien eller, med andre ord, tegne et stamtræ. Mens den samlede familie defineres vha. 

de systematiske overensstemmelser, er grundlaget for den interne opdeling forskelle mellem sproge-

ne. Nærmere betegnet drejer det sig om fælles nydannelser – hvis en gruppe af sprogene inden for 

den større familie alle opviser den samme afvigelse fra det fælles udgangspunkt, som man ved sam-

menligning mellem alle familiens sprog må antage, så er der god grund til at mene, at denne mindre 

gruppe af sprog har udgjort en samlet enhed på et tidspunkt, hvor den pågældende afvigelse blev ud-

viklet. Ergo antager man endnu et rekonstruerbart ursprog som et mellemtrin mellem f.eks. ursemitisk 

og de reelt bevidnede vestsemitiske sprog, et urvestsemitisk.  

   Udviklinger, som er meget almindeligt forekommende i verdens sprog, og som nemt kan antages 

at være foregået på samme måde uafhængigt i forskellige sprog, bør lades ude af betragtning i denne 

sammenhæng, og Hetzron, som er den, der klarest har artikuleret denne tilgang til intern klassifikation 

af semitiske sprog, understreger derfor behovet for primært at se på nydannelser på morfologiens om-

råde: "[O]ne has to find innovations which are as arbitrary as possible as far as their substance is con-

cerned (which eliminates spontaneous developments) and as little likely to be borrowed as possible. 

This type of innovation is found in the field of morpholexicon, i.e. the phonetic body that makes up 

a morpheme, a morph. The phonetic composition of lexical items is also arbitrary, but it is very easily 

subject to borrowing".33  

Inddelingen af de semitiske sprog 

   Den klassiske inddeling af de semitiske sprog var primært geografisk bestemt og førte til et stamtræ 

med tre grene: Østsemitisk (akkadisk), sydsemitisk (arabisk, sydarabisk og etiopisk) og nordvest-

semitisk (aramæisk og kana'anæisk, hvorunder hører hebraisk).  

   Opdagelsen af nye sprog, som man ikke havde kendskab til før, samt brug af Hetzrons inddelings-

princip, har ført til en større omrokering på træet. Især arabisk og sydarabisk er blevet flyttet rundt. 

Med "arabisk" menes klassisk arabisk og de moderne dialekter/sprog – mere præcist kan man tale om 

nordarabisk.34 Sydarabisk, derimod, er et andet sprog – eller rettere, det er flere sprog, for de sprog, 

                                                           
33 Robert Hetzron, "Two Principles of Genetic Reconstruction", Lingua 38 (1976): 89–108 (98). 
34 Moderne talt arabisk omtales gerne som dialekter, men i nogle tilfælde er der næppe tale om mulighed for gensidig for-

ståelse mellem talere af forskellige dialekter, hvorfor man burde tale om forskellige sprog. Imidlertid holdes det meste af 

det arabiske sprogområde sammen af den særlige situation, man kalder diglossi – dvs. eksistensen af to stærkt afvigende 

sproglige varianter, der bruges i forskellige sammenhænge. Klassisk arabisk fungerer som et fælles skriftsprog og også 
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man har overleveret i inskriptioner fra oldtiden, og som samlet kaldes epigrafisk sydarabisk eller old-

sydarabisk, kan efter flere forskeres mening ikke beskrives som forløbere for den gruppe af moderne 

sydarabiske sprog, som endnu tales i nogle områder i den sydligste del af den arabiske halvø.  

   I nyere beskrivelser, der baserer sig på en modificeret udgave af Hetzrons opdeling, hiver man så-

ledes både (nord)arabisk og epigrafisk sydarabisk (som igen består af flere enkeltsprog) ud af den 

klassiske sydsemitiske gruppe og antager, at de hører tættere sammen med de nordvestsemitiske sprog 

i en centralsemitisk gruppe. Tilbage i sydsemitisk bliver kun moderne sydarabisk (og disse sprogs u-

kendte forløbere) og de etiopiske semitiske sprog.35  

   Ugaritisk, som ikke var kendt, da de ældre inddelingsforsøg blev lavet, hører også til i den nordvest-

semitiske gruppe, men den præcise placering inden for eller uden for den kana'anæiske gruppe har 

været meget omdiskuteret, ligesom de præcise slægtsforhold inden for central- og nordvestsemitisk 

generelt er noget uafklarede. I det hele taget er klassifikationen af de semitiske sprog og deres indbyr-

des slægskabsforhold langt fra et afgjort spørgsmål – der er f.eks. forskere, der afviser de argumenter, 

der skiller arabisk fra sydsemitisk.36 

   Skemaet på næste side er baseret på Huehnergard og Rubin og viser, hvordan et stamtræ over de 

semitiske sprog kan se ud (bemærk, at sådan et stamtræ typisk vises omvendt med "roden" øverst og 

"grenene" nedad). En række bemærkninger er tilføjet om de væsentligste nydannelser, der er karakte-

ristiske for nogle af de forskellige underinddelinger.37 

   Der er videre underinddelinger under de fleste grupper, f.eks. består kana'anæisk af hebraisk, føni-

kisk og punisk, moabitisk, ammonitisk m.fl. Ligeledes findes der forskellige aramæiske dialekter 

(bl.a. klassisk syrisk – ikke at forveksle med den moderne arabiske dialekt, der tales i Syrien). I mo-

derne tid findes aramæisk repræsenteret som flere forskellige separate sprog, der tales af forholdsvis 

få mennesker. På samme måde er både (nord)arabisk og epigrafisk og moderne sydarabisk samt etio-

pisk samlebetegnelser, hvorunder der findes en hel række af forskellige sprog eller dialekter. 

                                                           
som talt sprog i bestemte, mere formelle situationer, men der er ikke nogen mennesker, der har dette sprog som moders-

mål. Den almindelige kommunikation foregår på de forskellige "dialekter", som omvendt ikke generelt anvendes som 

skriftsprog. Maltesisk står uden for denne diglossi. 
35 Hetzron selv regnede epigrafisk sydarabisk sammen med moderne sydarabisk. 
36 For en nyere gennemgang af hele problemstillingen se John Huehnergard og Aaron D. Rubin, "Phyla and Waves: Mo-

dels of Classification of the Semitic Languages", i The Semitic Languages: An International Handbook (udg. Stefan We-

ninger; Berlin: De Gruyter Mouton, 2011), 259–278. Bemærk følgende citat (s. 259): "There seems to be almost as many 

approaches to classification as there are scholars who work on the problem"! 
37 Se Faber, "Genetic Subgrouping", og Huehnergard og Rubin, "Phyla and Waves". 
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   En del af de nydannelser, der skulle definere de forskellige undergrupper, er omdiskuterede, f.eks. 

*yaqtulu som det centralsemitiske udtryk for relativ ikke-fortid. Sådanne former med -u findes også 

i akkadisk, men der er u'et en generel markør på verber i (nogle) underordnede sætninger. Teorien er 

så, at denne oprindeligt underordnede verbalform blev brugt også uden for underordnede sætninger 

og kom til at fortrænge en oprindelig ursemitisk relativ ikke-fortidsform *yaqattal. Nogle forskere 

vil imidlertid hellere se *yaqtulu som den oprindelige ikke-fortidsform, der så omvendt blev fortrængt 

af formen med fordoblet midterkonsonant i øst- og sydsemitisk, tilsyneladende som to uafhængige 

udviklinger af samme type.38 

                                                           
38 Kouwenberg er f.eks. fortaler for denne hypotese, N. J. C. Kouwenberg, The Akkadian Verb and its Semitic Background 

(Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2010), 100–103. 

Vestsemitisk er først og fremmest 

karakteriseret ved den fornyelse, at 

en oprindelig nominal, passivisk 

form (stativen i akkadisk) udviklede 

sig til en egentlig tempusform til 

markering af relativ fortid, *qatala 

("perfektum"). I ursemitisk brugtes 

formen *yaqtul, som er bevaret som 

fortidsform i akkadisk og som relik-

ter i de fleste andre sprog. 

Ifølge nogle forskere opviser sydsemi-

tisk faktisk ikke nogen fælles nydannel-

ser, hvorfor moderne sydarabisk og de 

etiopiske sprog ikke bør opfattes som en 

genetisk undergruppe men som separate 

efterkommere direkte under vestsemi-

tisk (Huehnergard og Rubin, s. 233). 

Centralsemitisk er især kende-

tegnet ved udviklingen af en ny 

verbalform til markering af rela-

tiv ikke-fortid: *yaqtulu ("im-

perfektum"). I både øst- og syd-

semitisk bruges en form af typen 

iparras (akkadisk), yǝqattǝl (eti-

opisk). 

Foreslåede fælles nordvest-

semitiske træk er bl.a. ud-

viklingen af initialt w- til y- 

(undtagen i ordet "og") og 

dobbelt flertalsmarkering på 

ord af typen *qVtl (Faber, s. 

9–10). 
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Områdebestemte træk 

   Som nævnt ovenfor er der også en del forskere, der stadig opererer med en sydsemitisk gruppe be-

stående af både etiopisk, moderne og epigrafisk sydarabisk og (nord)arabisk. De antagede fælles ny-

dannelser, der skulle definere denne gruppe, er primært udviklingen af *p > f, forekomsten af en ver-

balafledningsstamme med forlænget vokal efter rodens første konsonant samt brugen af intern eller 

"brudt" flertal (altså at flertal ikke dannes ved endelser, men ved omrokering af hele ordets struktur, 

f.eks. klassisk etiopisk hagar, "by", flertal 'ahgur, eller dǝngǝl, "jomfru", flertal danāgǝl). Imidlertid 

kan alle disse træk forklares som noget andet end fælles nydannelser. Udviklingen *p > f  er så gene-

relt bevidnet i mange sprog, at den sagtens kan tænkes at være foregået uafhængigt i både etiopisk, 

moderne og epigrafisk sydarabisk og (nord)arabisk. De to andre træk bør, efter andre forskeres me-

ning, heller ikke ses som nydannelser, men derimod som noget, der også fandtes i ursemitisk, efter-

som der er relikter af begge træk i andre semitiske sprog (i hebraisk er der f.eks. både relikter af intern 

flertal, jf. mélek, mǝlākī́m, der må stamme fra *malk-, hhv. *malak-, og af den omtalte verbalstamme, 

pōcel).39 Fælles bevarelse af gamle træk er ikke et brugbart kriterium ved inddeling i undergrupper – 

det er kun fælles nydannelse, der er det.  

   At disse træk er blevet bevaret og udbredt (i tilfældet med intern flertal i helt overvældende grad) i 

sprog, der hører til i to forskellige undergrupper (etiopisk og moderne sydarabisk i sydsemitisk, 

(nord)arabisk og epigrafisk sydarabisk i centralsemitisk) kan være eksempler på det, der kaldes om-

rådebestemte træk eller arealtræk. Dvs. træk, der spreder sig på tværs af gruppegrænserne mellem 

sprog, der er i hyppig kontakt. Sådanne arealfænomener kendes mange steder fra – det mest kendte 

er måske det såkaldte Balkan-sprogområde, hvor en række sprog, der ikke hører til i de samme under-

afdelinger af indoeuropæisk, men som har eksisteret op og ned ad hinanden gennem historien, viser 

en række fællestræk.  

   På den måde er den noget skematiske stamtræsmodel, som illustreret ovenfor, med nogen ret blevet 

kritiseret for at være alt for idealiseret, idet den ikke tager højde for den slags kontakt mellem sprog 

fra forskellige grupper. Derfor har en alternativ "bølgemodel" vundet indpas, hvor sprogforandringer 

ses som noget, der spreder sig ud fra et punkt, så at sige som ringe i vandet. Ikke alle forandringer når 

lige langt fra deres centrum, og der kan være forskellige centre for forskellige forandringer, dvs. at et 

givent sprog kan være fælles om én nydannelse med nogle sprog og om en anden nydannelse med 

andre sprog. Denne model antages at stemme bedre overens med virkeligheden "ude i marken", hvor 

                                                           
39 Se Huehnergard og Rubin, "Phyla and Waves", 271–273. 
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undersøgelser af levende sprogs dialekter har vist, at der sjældent er tale om de faste grænser, som 

stamtræsmodellen synes at lægge op til.  

   Stamtræets forgreninger er lettest at forstå, hvis de afspejler et reelt brud mellem mennesker i et tid-

ligere fælles sprogsamfund – f.eks. er det rimeligt let at forestille sig forgreningen af de polynesiske 

sprog, fordi dem, der taler sprogene, lever spredt på forskellige øgrupper. Men i Mellemøsten er det 

svært at forestille sig den slags klare opdelinger, tværtimod må man antage, at der har været tæt kon-

takt mellem folk, der talte forskellige nærtbeslægtede sprog. Sådanne overvejelser behøver imidlertid 

ikke at føre til en opgivelse af stamtræet. Huehnergard og Rubin understreger, at både stamtræs-

modellen og bølgemodellen er nødvendige: "Frequently these two models have been seen as mutually 

exclusive absolutes. But they are in fact complementary, and both are necessary to account for lan-

guage relatedness".40  

   Stamtræet viser den baggrund, som de forskellige kontaktfænomener kan udvikle sig på, og uden 

den svæver kontakten mere eller mindre i fri luft – for hvad er det så kontakt imellem? 

Rekonstruktion 

   Eftersom de overensstemmelser, som er baggrund for antagelsen af en sprogfamilie, er systematis-

ke, lader det sig i vidt omfang gøre så at sige at spole den udvikling, som de enkelte sprog er resultat 

af, baglæns – med andre ord at rekonstruere det fælles udgangspunkt. Her er et par yderligere betragt-

ninger nødvendige. 

   Da formålet er at arbejde sig bagud i tid, vil man altid helst have fat i de ældst overleverede sprog-

trin, når man sammenligner sprog, altså de stadier af sprogene, hvor de var tættest på det fælles ud-

gangspunkt. Det vil sige, at når man skal rekonstruere ursemitisk, gør man det f.eks. helst ikke ved at 

sammenligne én moderne arabisk dialekt med ét moderne etiopisk sprog. I princippet ville man måske 

nok kunne nå frem til nogle resultater, men eftersom vi i semitisk faktisk har overleveret en række 

ældre stadier af de fleste undergrupper, er det en mere farbar vej at tage fat i klassisk arabisk og klas-

sisk etiopisk (gecez) i stedet. Kun i de tilfælde, hvor et moderne sprog ikke har nogen overleveret 

gammel forløber, bliver man nødt til at inddrage yngre sprogtrin (f.eks. findes der ikke gamle vidnes-

byrd om forløberen for de moderne sydarabiske sprog). Også i de (sjældne) tilfælde, hvor man kan 

                                                           
40 Huehnergard og Rubin, "Phyla and Waves", 265. 
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godtgøre, at et fænomen i et moderne sprog er en arkaisk relikt af noget, der tilfældigvis ikke er over-

leveret i de ældre trin af sproget, skal man selvfølgelig gøre brug af dette.  

   Så vidt muligt bør man rekonstruere mellemtrinene, før man sammenligner videre bagud i tid. Dvs. 

at hvis man formoder, at nogle af de moderne etiopiske sprog ikke er direkte aflæggere af klassisk 

etiopisk, men af et uoverleveret sprog, som var sideordnet med klassisk etiopisk på stamtræet, så bør 

man først prøve at rekonstruere uretiopisk ved sammenligning mellem alle de etiopiske semitiske 

sprog, før man sammenligner med de andre undergrupper. 

   Der er ofte internt i et sprog tegn på en udvikling, og alene ved intern rekonstruktion kan man kom-

me et godt stykke vej. Når f.eks. hebraiske verber i "perfektum" i tredje person femininum ental ender 

på -ā, men på -at, når der kommer et objektssuffiks på, og når der endvidere findes nogle få eksempler 

på former uden suffiks, som alligevel har -at, er det en forholdsvis nærliggende tanke, at man kan 

rekonstruere et ældre trin, hvor t-endelsen generelt også var der i formen uden suffiks. Den er så 

tilsyneladende gået tabt i ordudlyd, mens den blev bevaret i den beskyttede stilling før suffikset. 

Denne internt baserede overvejelse bekræftes så af vidnesbyrd fra andre sprog, hvor de tilsvarende 

former regulært har t-endelsen.  

   Sådanne eksempler fra morfologien er imidlertid ofte svære at bedømme – eftersom sådanne endel-

ser er del af et paradigme, kan de ofte være udsat for analogi, altså at en form omformes efter en an-

den, som den på en eller anden måde har noget at gøre med eller indgår i et mønster med. For at blive 

ved "perfektum", så er endelserne på hebraisk som bekendt -ti i første person ental, og -ta i anden 

person maskulinum ental. På arabisk hedder de tilsvarende former -tu og -ta, mens de i klassisk eti-

opisk er -ku og -ka. Betyder det nu, at der har været en lydlov, hvor et oprindeligt *t eller *k eller en 

helt tredje lyd regulært udviklede sig til hhv. t i arabisk og hebraisk og k i etiopisk? Det ville i og for 

sig ikke være umuligt – i hawaiiansk er k f.eks. regulært den måde, et oprindeligt *t har udviklet sig 

på, så rent fonetisk kunne det ikke udelukkes. Imidlertid viser det sig, hvis man kigger på alle mulige 

andre ord, at k'er i arabisk og hebraisk generelt svarer til k'er også i etiopisk, og t'er til t'er. Det er op-

lagt, at der kan være noget analogi på spil, og hvis man går videre og sammenligner med akkadisk, 

viser det sig, at der må være tale om en form for udligning i paradigmet. På akkadisk hedder de tilsva-

rende endelser i den form, der kaldes stativ, -āku og -āta.41 Robert Hetzron har argumenteret for, at 

                                                           
41 Som allerede nævnt i kommentaren til stamtræet ovenfor er den akkadiske stativ ikke en tempusform på samme måde 

som den vestsemitiske "perfektum", men har bevaret en mere oprindelig tilstandsbeskrivende betydning. 
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det generelt er sådan, at et sådant forskelligartet paradigme må være ældre end tilsvarende paradigmer 

med mere ensartet udformning. Han kalder dette princip for "the principle of archaic heterogenity".42  

   Udgangspunktet må altså have været en vekslen mellem *k og *t i de forskellige personer, og så 

har de forskellige sprog senere udlignet denne forskel og gjort enten den ene eller anden type ene-

rådende. Som tommelfingerregel er en sådan tilgang et glimrende princip, men man må – også helt 

generelt, når det gælder rekonstruktion – se på hvert enkelt tilfælde for sig og prøve at bedømme, 

hvad der er den mest plausible udviklingsgang. "Heterogenitet" behøver ikke at være tegn på ælde, 

men kan være resultat f.eks. af en fonetisk betinget opsplitning af én tidligere lyd – noget Hetzron 

også gør opmærksom på.43 

   I det aktuelle eksempel er der flere analogiske processer på spil. At hebraisk har et i i stedet for u i 

-ti, skyldes givetvis påvirkning fra andre dele af sprogsystemet, hvor førstepersonsformer opviser et 

finalt -i, nemlig i possessiv- og objektssuffikserne. Endvidere er der de lange vokaler før de akkadiske 

endelser – man kan formode, at dette ā kun er oprindeligt i første person, hvor det passer med det til-

svarende ā i det uafhængige pronomen i første person (anāku), og at det så er blevet analogisk udbredt 

til resten af paradigmet i akkadisk, mens den omvendte udligning er sket i de andre sprog (muligvis 

bortset fra visse relikter i hebraisk, hvor nogle verber har en lang bindevokal før endelsen). 

   Som antydet er baggrunden for, at man kan lave rekonstruktioner inden for morfologiens område, 

at man har overblik over, hvad der er den regulære, ikke-analogiske udvikling af selve de lyde, sproget 

er bygget op af. Dvs. hvilke lydlove har været i funktion, som kan beskrive udviklingen fra det fælles 

rekonstruerede udgangspunkt til de bevidnede sprog, når de altså ikke bliver brudt af analogi, når 

ikke andre lydlove krydser dem, og når ikke andre påvirkninger som assimilation eller dissimilation 

til nærtstående lyde kommer på tværs?  

Konsonanter 

   Ved systematisk gennemgang af de semitiske sprog har forskere opstillet en liste over de konsonant-

fonemer, der må antages at have eksisteret i ursemitisk, og hvad disse fonemer har udviklet sig til i 

de forskellige enkeltsprog. Ved nogle af fonemerne er rekonstruktionen helt ligetil – de semitiske 

                                                           
42 Hetzron, "Two Principles", 92ff. Eksemplet med endelserne i "perfektum" stammer derfra. 
43 Hetzron, "Two Principles", 93. Formuleringen af princippet lyder: "If a number of cognate languages each have a sys-

tem similar to its homologues in the other languages in some respects, but different in other respects – unless one can find 

a clear conditioning factor for differentiation – the relatively most heterogeneous system might be considered the most 

archaic, the closest to the ancestor, and the more homogeneous ones might be assumed to have arisen as a result of simpli-

fication". 
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sprog er nemlig så forholdsvist tæt på hinanden, i hvert fald på deres ældste trin, at mange af de ur-

semitiske fonemer faktisk er bevaret uforandret i de fleste af sprogene. Det gælder *b, *m, *t, *d, *ṭ, 

*n, *r, *l, *s, *z, *ṣ, *k og *ḳ, der alle optræder sådan i de ældste trin inden for alle undergrupperne. 

Af disse er det kun *b, *t, *d og *k, der – sammen med *p og *g – i hebraisk og aramæisk undergår 

en klart sekundær og helt regulær fonetisk betinget udvikling, hvor de bliver spirantiseret efter en vo-

kal (*b > b, *t > t, *d > d , *k > k, *p > p og *g > g). Så selvom hebraisk f.eks. er mere heterogent 

end akkadisk eller arabisk på dette punkt, i og med at der er to forskellige varianter af hver af disse 

lyde, er dette ikke et eksempel på Hetzrons "arkaiske heterogenitet", fordi vi kan se den faktor, der 

betinger variansen. Endvidere er det en meget naturlig fonetisk udvikling, at lukkelyde bliver svækket 

efter vokaler, sådan at det lukke, der er i et p, f.eks., ikke længere er et totalt lukke, men bliver til en 

hæmmelyd/spirant.  

   Det ursemitiske *p er også blevet spirantiseret til p (=f) i arabisk, etiopisk og epigrafisk og moderne 

sydarabisk, ikke som en betinget udvikling som i hebraisk og aramæisk, men som en generel lydlov. 

Ursemitisk *g er endvidere blevet til ǯ (som engelsk j) i arabisk (selvom g-udtalen er bevidnet i nogle 

dialekter).44 De mest omfattende udviklinger har fundet sted inden for interdentalerne (*t, *d, *t ̱̣), de 

laryngale lyde (*h, *ḥ, *ḫ, *', *c, *ɣ) og nogle af s-lydene (*š, *ŝ, *s ̱̣̣̂ ), hvor der har været forskellige 

typer af sammenfald i forskellige sprog. Især er det påfaldende, at alle de laryngale lyde med und-

tagelse af *ḫ er svundet i akkadisk (eller de er blevet reduceret til ', som så siden er svundet). Man 

kan imidlertid se eftervirkningerne af de oprindelige laryngaler i mange ord, idet en foregående vokal 

forlænges, hvis der er en konsonant efter laryngalen (dvs. V̌HC > V̅C). Desuden får *c, *ɣ og *ḥ en 

a-vokal til at blive til e, mens *' og *h ikke har den effekt (jf. f.eks. bēlu < *baclu, "herre"). Igen gæl-

der det, at hvis ikke man kan se nogen betingende faktorer, der kan have forårsaget udviklingen af 

nye lyde i de sprog, der har det største repertoire af lyde, så må man formode, at dette større repertoire 

må afspejle den oprindelige situation, der så er blevet reduceret ved lydligt sammenfald i de sprog, 

der ikke har så mange forskellige lyde. 

   Der er flere ting at tage med i betragtning, når man vil afgøre, hvad der må have været det fælles 

udgangspunkt for de lyde, der findes i de forskellige sprog. Antallet af sprog, der har en bestemt lyd, 

er ikke nødvendigvis særligt afgørende for rekonstruktionen, men hvis en given lyd kun findes i ét 

                                                           
44 Man kan diskutere, om dette er en bevarelse af det oprindelige *g, eller om det er en sekundær udvikling, der har ført 

ǯ tilbage til sit udgangspunkt. Se Handbuch der arabischen Dialekte (udg. Wolfdietrich Fischer og Otto Jastrow; Wies-

baden: Otto Harrassowitz, 1980), 51. Der findes moderne arabiske dialekter, hvor det oprindelige *k har undergået en til-

svarende udvikling som *g > ǯ og er blevet til č, se Handbuch, 51–52. 
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sprog, måske endda kun i et sent overleveret et, mens alle de andre sprog er enige om en anden lyd, 

kan det være en god starthypotese, at flertallet er tættest på udgangspunktet. Der er imidlertid andre 

og mere tungtvejende argumenter, der kan komme på tværs af en sådan hypotese. Der er rent 

fysiologisk nogle lydudviklinger, der er mere naturlige end andre, f.eks. er det fonetisk ganske ligetil, 

at et p aspireres til ph, som kan blive til f eller h, som igen kan svinde helt. At det omvendte skulle 

ske som en regulær lydudvikling (at ingenting eller et h generelt skulle blive til p), er meget usandsyn-

ligt. Endelig gælder det om at se på hele systemet samlet og ikke opstille lydudviklinger, der gør, at 

det samlede system ikke hænger sammen. 

   For at tage et eksempel: Ordet for "sne" o.l. hedder šalgu på akkadisk, šeleg på hebraisk, təlag på 

aramæisk, talǯu på arabisk og talg på jibbali (moderne sydarabisk).45 For det første kan man se, at 

nogle sprog har bevaret kasusendelsen (akkadisk og arabisk), mens andre har mistet den. Alle sproge-

ne er enige om, at den midterste konsonant er l, altså er det forholdsvist uproblematisk at rekonstruer 

denne som *l.  

   Den sidste konsonant er g i alle sprogene, bortset fra arabisk, hvor vi har ǯ, og i hebraisk og aramæ-

isk er g'et blevet spirantisk. Som allerede omtalt er denne udvikling helt regulær efter vokal, både ved 

denne lyd og en række andre – at konsonanten står efter en vokal i hebraisk og aramæisk, skyldes, at 

disse sprog efter tabet af kasusendelsen har indsat en vokal for at opløse den konsonantgruppe, der 

var opstået i enden af ordet (hebraisk *CáCCu > *CáCC > *CáCeC, hvorefter den første vokal assimi-

leres til den nye vokal > CéCeC, aramæisk *CáCCu > *CáCC > *CáCaC > *CaCáC > CəCáC). Hvis 

der var en endelse på et sådant ord, kom der ikke nogen støttevokal, og den oprindelige form bevare-

des, f.eks. med den efterhængte aramæiske bestemte artikel (som på syrisk har mistet sin bestemtheds-

funktion og som oftest bare er blevet ordets endelse, syrisk talgā), og så er den oprindelige g-lyd be-

varet. I arabisk findes der som nævnt også dialekter, hvor g-lyden er bevaret. En rekonstruktion af et 

oprindeligt *g synes altså at være oplagt.  

   Mht. den første konsonant er det nødvendigt at inddrage rekonstruktionen af andre lyde. Ud over 

en række af ord med den samme overensstemmelse som her (akkadisk og hebraisk š, aramæisk t, ara-

bisk og jibbali t) findes der andre ord med š i alle de nævnte sprog, undtagen arabisk, som har s. Desu-

den findes der en stribe ord, hvor arabisk og akkadisk har et š, mens hebraisk har en anden s-lyd ŝ 

(også skrevet ś), og aramæisk har s. Endelig findes der ord, hvor alle sprogene har t, bortset fra de re-

                                                           
45 Se Leonid Kogan, "Proto-Semitic Phonetics and Phonology", i The Semitic Languages: An International Handbook 

(udg. Stefan Weninger; Berlin: De Gruyter Mouton, 2011), 54–151 (55). 
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gulære spirantiseringer efter vokal i hebraisk og aramæisk. Det gælder altså om at antage nogle grund-

former, der kan forklare alle disse forskellige overensstemmelser uden at blande dem sammen.  

   Ud fra sådanne komplekse forhold ender man med at måtte rekonstruere den aktuelle lyd i "sne"-

ordet som *t for at få alle de forskellige forbindelser til at gå op, dvs. ursemitisk *t antages at være 

blevet bevaret i arabisk og jibbali (og også i epigrafisk sydarabisk og ugaritisk), mens det har udviklet 

sig til š i akkadisk og hebraisk og til t i aramæisk – og i klassisk etiopisk er det blevet til s. Det kan 

virke uoverskueligt, men i dette tilfælde findes der f.eks. også interne vidnesbyrd i akkadisk om, at 

denne lyd på de tidligste trin var bevaret som noget, der ikke var identisk med den lyd, der udviklede 

sig fra *š.46 

   Hvordan de rekonstruerede fonemer har været udtalt, er selvfølgelig umuligt at vide med sikkerhed, 

men det gælder dybest set også udtalen af de faktisk overleverede sprog, for så vidt der er tale om ud-

døde sprog. Der findes således mange forskellige opfattelser af, hvordan de forskellige fonemer skal 

beskrives, og det bliver ikke lettere af, at de tegn, der bruges til at markere fonemerne, af og til varierer 

fra forsker til forsker.  

   Den skematiske oversigt på næste side viser de ursemitiske konsonantfonemer og det, de har udvik-

let sig til i en række af de semitiske sprog. Den er baseret på Leonid Kogans gennemgang og bruger 

de samme tegn, som bruges i hans fremstilling, af og til suppleret med nogle hyppigt anvendte alterna-

tiver i parenteser, som de bl.a. findes i Moscatis fremstilling.47 Til notationen kan det bemærkes, at C 

antages at markere interdentale spiranter (d f.eks. som engelsk th i the, t som th i think), C̱̣ er emfatiske 

lyde, der af forskellige forskere anses for at være enten glottaliserede eller faryngaliserede (dvs. udtalt 

med modifikation enten i struben eller i svælget). De laryngale lyde kan beskrives som henholdsvis 

"almindeligt" h (*h), en ustemt faryngal spirant (dvs. dannet i svælget, *ḥ), en ustemt velær eller uvu-

lær spirant (dvs. dannet ved den bagerste del af ganen eller drøbelen, *ḫ), en stemt faryngal spirant 

(*c, hebraisk cayin), en stemt velær/uvulær spirant (*ɣ), samt en ustemt glottal/laryngal klusil (lukke-

lyd dannet i struben, *', hebraisk 'alef).  Lyden *š tænkes at være en slags sh-lyd, mens *ŝ og *s ̱̣̣̂  i nye-

re forskning gerne opfattes som noget, der oprindeligt har været laterale sibilanter (ustemte, l-agtige 

lyde). I Kogans artikel findes en gennemgang af mange argumenter for forskellige opfattelser. 

                                                           
46 Kogan, "Proto-Semitic Phonetics and Phonology", 85–86. 
47 Kogan, "Proto-Semitic Phonetics and Phonology", 54–55. Se også An Introduction to the Comparative Grammar of 

the Semitic Languages: Phonology and Morphology (udg. Sabatino Moscati; Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1969), 43–

45. 
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Ursemitisk Akkadisk Ugaritisk Hebraisk Aramæisk 

(syrisk) 

Klassisk arabisk Epigrafisk 

sydarabisk (sabæisk) 

Moderne sydarabisk 

(jibbali) 

Etiopisk 

(gecez) 

*p p p p p f f f f 

*b b b b b b b b b 

*m m m m m m m m m 

*w w w/y- w/y- w/y- w w w w 

*t t t t t t t t t 

*d d d d d d d d d 

*ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ ṭ 

*n n n n n n n n n 

*r r r r r r r r r 

*l l l l l l l l l 

*t š t š t t t t s 

*d z d/d z d d d d z 

*t ̱̣ ṣ t ̱̣, ɣ ṣ ṭ d ̱̣ (ẓ) t ̱̣ (ẓ) d ̱̣ ṣ 

*s s s s s s s3 s s 

*z z z z z z z z z 

*ṣ ṣ ṣ ṣ ṣ ṣ ṣ ṣ ṣ 

*š š š š š s s1 š/s̃ s 

*ŝ (ś) š š ŝ (ś) s š s2 ŝ ŝ (š)48  

*s ̱̣̣̂  (d ̱̣) ṣ ṣ ṣ q > c ḍ s ̱̣̣̂  (d ̱̣) z ̱̣̣̂  s ̱̣̣̂  (ḍ) 

*y y/Ø y y y y y y y 

*k k k k k k k k k 

*g g g g g ǯ (ǧ) g g/z̃ g 

*ḳ (q) ḳ (q) ḳ (q) ḳ (q) ḳ (q) ḳ (q) ḳ (q) ḳ/s ̱̣̃ ḳ (q) 

*ḫ ḫ ḫ ḥ ḥ ḫ ḫ ḫ ḫ 

*ɣ (ġ) Ø (') ɣ (ġ) c c ɣ (ġ) ɣ (ġ) ɣ c 

*ḥ Ø (') ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ ḥ 

*c Ø (') c c c c c c c 

*h Ø (') h h h h h h h 

*' Ø (') ' ' ' ' ' ' ' 

                                                           
48 Gengives også hyppigt med ś. 
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Vokaler 

   Man rekonstruerer gerne tre forskellige vokaler for ursemitisk, med både korte og lange udgaver: 

*a, *i, *u, *ā, *ī, *ū. Desuden har der været diftongerne *aw og *ay, som i en række sprog blev redu-

ceret til lange vokaler, ō og ē. Udviklingen af vokalerne er generelt mere vanskelig at sige noget om 

i en del af de ældste sprog, fordi mange af sprogene i deres ortografi simpelthen ikke markerer voka-

ler. Af markante udviklinger kan nævnes følgende: I kana'anæisk bliver *ā > ō ("the canaanite 

shift").49 I klassisk etiopisk bliver både *u og *i reduceret til ǝ, der efterfølgende kan svinde helt. Og-

så i hebraisk og aramæisk sker der svækkelser af vokaler, dog ikke som en generel udvikling som i 

etiopisk, men betinget af stavelsernes struktur og trykforhold. Vokaliseringen i den masoretiske gam-

meltestamentlige tekst viser, at hebraisk har undergået en voldsom udvikling i vokalsystemet, med 

både svækkelse, tab, forlængelse og udvikling af nye vokalkvaliteter afhængig af tryk- og stavelses-

forhold. Detaljerne skal ikke diskuteres her, men det kan lade sig gøre at opstille udviklingsregler for, 

hvordan man kommer fra det rekonstruerbare system med *a, *i, *u, *ā, *ī og *ū til det overleverede 

masoretiske system, hvis man antager, at trykket på et førhebraisk stadie har været på den næstsidste 

stavelse (før tab af kasusendelser og modusmarkører). I mange ord må man imidlertid regne med for-

skellige former for assimilerende påvirkning mellem konsonanter og vokaler. 

   Generelt er det blevet fremhævet, at overensstemmelserne mellem vokalerne i de forskellige semi-

tiske sprog er meget mindre end mellem konsonanterne. Som Kogan udtrykker det: "More often, full 

regularity of the consonantal skeleton is in glaring contrast with a wide variety of unpredictable devia-

tions in the vocalic domain".50 Nogle vil forklare dette som et resultat af, at vokalismen ikke spiller 

den store rolle som betydningsbærer i semitisk, mens andre afviser dette.51 Ud over at de omkringstå-

ende konsonanter eller andre vokaler i ordet kan have en afsmittende effekt (hel eller delvis assimila-

tion eller dissimilation), kan man også pege på, at de systematiske overensstemmelser simpelthen bli-

ver forplumret af, at sprogene kan have generaliseret forskellige afledninger af den samme rod, altså 

at ét sprog har brugt én nominal afledning af en rod, mens et andet sprog har bevaret en anden  (jf. de 

mange forskellige interne flertalsdannelser til samme rødder i de semitiske sprog, der bruger denne 

form for flertalsbøjning). 

 

                                                           
49 Denne udvikling findes dog også uden for kana'anæisk, i nogle af de senere aramæiske dialekter. 
50 Kogan, "Proto-Semitic Phonetics and Phonology", 122. 
51 Kogan, "Proto-Semitic Phonetics and Phonology", 123. 



   Kasper Siegismund. Introduktion til semitistik: Hvad er et semitisk sprog? Ursemitisk, slægtskab og rekonstruktion 

_______________________________________________________________________________________ 

23 

 

Ursemitisk morfologi 

   Visse træk ved morfologien kan også gælde som så bredt bevidnede, at man med rimelig sindsro 

kan rekonstruere dem for ursemitisk. F.eks. viser den interne rekonstruktion i hebraisk hen til et oprin-

deligt *t som femininumsmarkør på substantiver, idet t'et, som er svundet i et substantivs absolutte 

form, dukker op igen, når der sættes possessivsuffikser på ordet  – og dette t findes bevaret også i ab-

solutte former i en række sprog. Det er således meget oplagt at antage, at *-t har været brugt som fe-

mininumsmarkør i ursemitisk, sandsynligvis med en *-at-variant efter dobbeltkonsonant. 

   Også kasusendelserne kan rekonstrueres med stor sikkerhed. I sprog fra forskellige undergrupper 

(ugaritisk, arabisk, akkadisk) markeres (i ental) nominativ med en u-vokal, akkusativ med a og genitiv 

med i. I andre sprog kan man finde mere eller mindre udprægede rester af dette system, f.eks. har 

klassisk etiopisk bevaret a'et som objektsmarkør, mens de to andre endelser regulært er gået tabt ved 

den almindelige lydlige udvikling, der blev omtalt ovenfor. Etiopisk har endda udvidet brugen af det-

te oprindeligt akkusativiske a til også at markere førsteleddet i såkaldte konstruktforbindelser, altså i 

en possessivforbindelse markeres det første led (det ejede) med -a, ligegyldigt om det er objekt eller 

ej i den overordnede sætning, mens det andet led (ejeren) ikke markeres (fordi den oprindelige geni-

tivendelse *-i er gået tabt), f.eks. beta nǝguś, "kongens hus" (af bet, "hus"). På baggrund af denne 

brede bevidnelse er det altså oplagt at mene, at ursemitisk har haft kasusbøjning, med de konkrete en-

delser *-u, *-a og *-i i ental for hhv. nominativ, akkusativ og genitiv. 

   Dette er bare et par eksempler på, at rekonstruktioner ikke bare er rent gætværk, men ofte kan være 

så velfunderede, at vi faktisk kan få en god fornemmelse af hvordan det semitiske ursprog må have 

været, på i hvert fald nogle begrænsede punkter. 

De bredere familieforhold 

   Når der siges ursprog, er det væsentligt at understrege, at det jo er det semitiske ursprog, der tales 

om, ikke ursproget som sådan. Når dette bør fremhæves, skyldes det bl.a., at der i forskningshistoriens 

løb inden for hebraistikken jævnligt er blevet fremført argumenter mht. udviklingen af det hebraiske 

verbalsystem, som baserer sig på antagelser om, hvad der må have været "den oprindelige verbal-

form" – altså forstået som den verbalform, som menneskeheden først måtte have opfundet, da man 

begyndte at bruge sprog. F.eks. argumenterer G. R. Driver i sit forsøg på at vise verbalformernes ind-

byrdes kronologi således: "It would seem a priori likely that primitive man would be occupied rather 
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with present and future than with past events […]".52 Men det er ursemitisk, der er tale om her, ikke 

hele menneskehedens ursprog ("proto-world") – derfor er den slags argumenter uden værdi, da de 

kun kan have haft betydning på et udviklingstrin mange, mange årtusinder inden ursemitisk. 

   Ursemitisk har været et sprog som alle andre, dvs. det har også været beslægtet med andre sprog, 

og hvis vi spoler tiden længere bagud, må vi antage, at ursemitisk sammen med disse andre beslæg-

tede sprog engang har udgjort en enhed, altså endnu et ursprog på et endnu tidligere tidspunkt. De 

sprog, som ursemitisk (og dermed alle de reelt overleverede semitiske sprog) står i et sådant slægt-

skabsforhold til, er en lang række sprog der taltes/tales i det nordlige Afrika. Hele denne "overfamilie" 

kaldtes tidligere for hamito-semitisk, men eftersom denne betegnelse giver en falsk fornemmelse af, 

at alle de andre sprog udgør en enhed over for semitisk, benævner man i nyere tid normalt familien 

afroasiatisk.  

   De sproggrupper, der inkluderes i afroasiatisk, er: Semitisk, egyptisk (oldegyptisk på forskellige 

udviklingsstadier, senest koptisk – moderne egyptisk er naturligvis en arabisk dialekt), berbersprog, 

kushitisk (f.eks. oromo og somali), chadsprog (f.eks. hausa) og omotisk. Den sidstnævnte gruppe har 

været omdiskuteret, og antages af nogle at høre under kushitisk. Den er f.eks. ikke med i følgende 

skematiske fremstilling, som stammer fra Lipiński:53 

 

              Afroasiatisk 

 

 

 

 

 

Semitisk                  Berber              Kushitisk     Egyptisk  Chad 

 

                                                           
52 Godfrey R. Driver, Problems of the Hebrew Verbal System (Edinburgh: T. & T. Clark, 1936), 28. 
53 Lipiński, Semitic Languages, 41. 
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   Hvad angår sammenligningen mellem disse undergrupper og rekonstruktionen af afroasiatisk, er si-

tuationen noget sværere end internt i semitisk. Ud over semitisk er det kun for den egyptiske grens 

vedkommende, at der i stort omfang findes gamle vidnesbyrd om sprogene – i alle de andre grupper 

er sprogene først bevidnet i nyere tid (bortset fra nogle gamle inskriptioner på berbersprog). Egyptisk 

frembyder også store udfordringer for det sammenlignende arbejde pga. sit skriftsystem, der kun viser 

en meget begrænset del af sprogets system, og den deraf følgende store uenighed blandt forskerne 

om tolkningen af mange træk ved sproget.54 Mht. de andre underfamilier mangler der stadig et stort 

arbejde med at rekonstruere de forskellige urtrin (urkushitisk, urberber osv.), som er et væsentligt 

skridt på vejen til den bredere sammenligning med semitisk. Ikke desto mindre er det lykkedes at op-

stille mange systematiske overensstemmelser mellem sprogene, og der er også en del træk fra morfo-

logien, der kan genkendes på tværs af underfamilierne, altså samme grammatiske kategori udtrykt på 

samme måde, vha. markører, der svarer systematisk til hinanden, f.eks. genfindes *t som femininums-

markør også i afroasiatisk, og også i verbalbøjningen er der væsentlige overensstemmelser (person-

præfikserne på verberne, en kausativ markeret med en *s-lyd osv.).55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Jf. Lipiński, Semitic Languages, 25. 
55 Se f.eks. Kouwenberg, The Akkadian Verb, 20–21. Se endvidere de forskellige kapitler om forholdene mellem semitisk 

og de andre afroasiatiske underfamilier i Weninger, The Semitic Languages, 7–53. 
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