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Forord 
 

Da jeg første gang satte mig foran min computer med den hensigt at forfatte en 

afhandling om de indoeuropæiske laryngalers udvikling i germansk, faldt det mig ikke 

ind at lave et forord. Personligt mener jeg ikke, at et forord hører hjemme i mindre 

afhandlinger som denne. Først meget senere indså jeg, at selv om jeg er den eneste 

forfatter til denne afhandling og således som den eneste har haft indflydelse på dens 

indhold, ville den hverken i indhold eller omfang være blevet til, hvad den er i dag, hvis 

det ikke var for alle de mennesker, jeg omgås i min hverdag. 

 Disse mennesker vil jeg derfor gerne have lov til at takke. Til at starte med vil jeg 

gerne have lov til at takke Jens Elmegård Rasmussen og Birgit Anette Rasmussen, mine 

undervisere ved det indoeuropæiske studie på Københavns Universitet, uden hvem jeg i 

dag ikke ville besidde den – trods alt stadig yderst beskedne – viden om det indoeuro-

pæiske grundsprog, som jeg gør. 

 En stor tak skal også lyde til mine medstuderende på indoeuropæisk og i denne 

forbindelse i særdeleshed til Jesper Friis Larnæs fra min egen årgang. Uden din 

uvurderlige hjælp  med at sørge for at mine fonte var up-to-date med de specialtegn, jeg 

behøvede, ville jeg ikke kunne have præsenteret en typografisk acceptabel afhandling. 

Tak også til de specialestuderende og andre på 5. sal i det nye KUAs bygning 22. I hjalp 

mig med at holde humøret oppe, når stressniveauet var i top. 

 En særlig tak skal Halldór Ármann Sigurðsson, lektor i islandsk ved Lunds 

Universitet, have, fordi han åbnede mine øjne på for det smukke ved de germanske 

sprog og deres historie. 

 Sidst men bestemt ikke mindst skal min største tak lyde til min nærmeste familie, 

dvs. min mor, min far, min kæreste Anne og hendes mor Johnny, uden hvem jeg ikke 

ville være noget helt menneske. I har gennem jeres ubetingede og grænseløse støtte gjort 

mig til den, jeg er i dag, og uden jer ville min hverdag have været grå og tom. Uden jer 

kunne jeg næppe have oparbejdet det store mentale overskud, der skal til at skrive en 

afhandling som denne. Præcis af disse grunde dedikerer jeg den til jer. 

 

 

Arlöv, januar 2007 

 

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen 
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Forkortelsesliste 

 

#  ordgrænse 

adj. adjektiv 

adv. adverbium 

akk. akkusativ 

akt. aktiv 

ALB albansk 

ANAT anatolsk 

aor. aorist 

ARM armensk 

AV avestisk 

BASK baskisk 

c. commune 

DA moderne dansk 

dat. dativ 

(DIAL) dialektal form 

dim. diminutiv 

du. dualis 

f. femininum 

ENG moderne engelsk 

FIN finsk 

FRYG frygisk 

GALL gallisk 

gen. genitiv 

GERM (proto)germansk 

GOT gotisk 

GR græsk (oftest attisk-ionisk) 

GR(ATT) attisk græsk 

GR(BØOT) bøotisk græsk 

GR(DOR) dorisk græsk 

GR(EP) episk græsk 

GR(ION) ionisk græsk 

GR(LESB) lesbisk græsk 

GR(MYK) mykensk græsk 

GR(RHOD) rhodisk græsk 

GR(ÆOL) æolisk græsk 

GUTN gutnisk 

HITT hittitisk 

HLUV hieroglyfluvisk 

IE (proto)indoeuropæisk 

IIR indoiransk 

ILLYR illyrisk 

impv. imperativ 

inf. infinitiv 

inj. injunktiv 

IRAN iransk 

ISL moderne islandsk 

ITAL (proto)italisk 

kaus. kausativ 

KELT keltisk 

KHOT khotansakisk 

KLUV kileskriftluvisk 

komp. komparativ 

konj. konjunktion 

konj. konjunktiv 

KORN kornisk 

KRIMGOT krimgotisk 

KYMR kymrisk 

LAT latin 

LETT lettisk 

LIT litauisk 

LUV luvisk 

LYD lydisk 

LYK lykisk 

m. maskulinum 

ME middelengelsk 

MESSAP messapisk 

MHT middelhøjtysk 

MIR middelirsk 
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MNT middelnedertysk 

n. neutrum 

NGERM nordgermansk 

nom. nominativ 

NORR norrønt 

num. numerale 

NVGERM nord- og vestgermansk 

OBRET oldbretonsk 

ODA olddansk 

OE oldengelsk 

OFRIS oldfrisisk 

OHT oldhøjtysk 

OIR oldirsk 

OKORN oldkornisk 

OKS oldkirkeslavisk 

OKYMR oldkymrisk 

OLAT oldlatin 

OLIT oldlitauisk 

ONFR oldnederfrankisk 

OPERS oldpersisk 

OPR oldpreussisk 

opt. optativ 

ORUSS oldrussisk 

OS oldsaksisk 

OSK oskisk 

OSV oldsvensk 

PAL palaisk 

part. participium 

perf. perfektum 

PÆL pælignisk 

pl. pluralis 

pron. pronomen 

præf. præfix 

præp. præposition 

præs. præsens 

RDA runedansk 

RN runenordisk 

RSV runesvensk 

SERB-KSLAV serbisk-kirkeslavisk 

sg. singularis 

SKT sanskrit 

SLAV (proto)slavisk 

SP spansk 

SUM sumerisk 

superl. superlativ 

TOK. tokarisk 

TOK.A tokarisk A 

TOK.B tokarisk B 

TRAK trakisk 

TY moderne tysk 

TYRK tyrkisk 

UMBR umbrisk 

UNG ungarsk 

v. verbum 

VEN venetisk 

vok. vokativ
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1. Indledning 
 

1.1. Baggrund 

 

Om den germanske sprogfamilie – bestående af bl.a. tysk, engelsk, hollandsk, frisisk, is-

landsk, færøsk, norsk, svensk og i tidligere tid disse moderne sprogs oldstadier samt det 

nu helt uddøde gotisk – kan man uden overdrivelse sige, at den allerede i lingvistikkens 

tidligste tid hører til blandt de mest gennemstuderede af alle de indoeuropæiske 

sproggrene, både inden for den synkrone og den diakrone sprogforskning. Dette bety-

der dog ingenlunde, at der ikke stadig findes uløste problemer inden for dette felt. 

 Da Saussure i 1879 fremlagde sine studier om tilstedeværelsen af visse ”coéfficiants 

sonantiques” i det indoeuropæiske grundsprog, som siden hen skulle blive kendt under 

navnet laryngalteorien, gav han indoeuropæistikken et grundlæggende redskab til en 

omtænkning af hele det indoeuropæiske grundsprogs fonologi fra et system uden større 

systematik til det system, som kendes i dag med bl.a. systematisk aflyd, en konstant og 

stabil rodstruktur og et enklere vokalfoneminventar. Laryngalteorien er således for langt 

størstedelen af vor tids indoeuropæister et nyttigt og gyldigt redskab, med hjælp af hvil-

ket mange gådefulde problemer fra tiden før laryngalernes opdagelse kan løses. Hermed 

være dog ikke sagt, at laryngalteorien løser alle problemer. Faktisk har den også skabt 

mange nye problemer, som indoeuropæisterne selv den dag i dag kæmper for at løse. 

 Således er man også nødsaget til at tage stilling til laryngalteoriens konsekvenser for 

den germanske sprogfamilie og dermed for forskningen inden for denne. Dette er da og-

så gjort adskillige gange op gennem historien af forskellige forskere i mere eller mindre 

detaljeret grad, bl.a. af Lehmann (1955:36ff.) og igen (1965:212ff.) og Beekes (1988a: 

96ff.). Om Lehmanns oversigt kan det imidlertid siges, at den – i sagens natur – ikke 

inddrager de nyeste teorier inden for indoeuropæistikken generelt og i særdeleshed in-

den for laryngalteorien, og at den derfor er lettere forældet. Dette kan man ikke i lige så 

høj grad påstå om Beekes’ analyse, men den er til gengæld så kortfattet og overfladisk i 

sin behandling af det relevante materiale, at dens konklusioner – måtte disse være kor-

rekte eller ej – næppe kan siges at være velbegrundede og/eller -analyserede. Samtidig 

behandler begge disse oversigter kun de for germansk særligt iøjnefaldende udviklinger, 

medens de mere universelt indoeuropæiske udviklinger udelades eller i bedste fald kun 

kommenteres ganske kortfattet. Således står det klart for mig, at en ny behandling af de 

laryngalistiske forhold i germansk er påkrævet. 
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1.2. Formål og fremgangsmåde 

 

I denne afhandling om de protoindoeuropæiske laryngalers reflekser i protogermansk 

vil jeg forsøge at foretage en sådan behandling. 

 Det er dog min klare intention at gøre det lidt anderledes end mine forgængere, der 

lagde størst vægt på netop at analysere særudviklingerne i germansk og ikke de mere ge-

nerelt accepterede udviklinger, idet jeg mener, at det er formålstjenligt at behandle disse 

med mindst lige så stor omhu som det mere problematiske materiale. Således vil jeg på 

det kraftigste tilstræbe at underkaste alt det benyttede materiale en grundig analyse ved 

hjælp af den komparativ-historiske metode. Hermed mener jeg en analyse ud fra på 

sprogsammenligning baserede rekonstruktioner såvel i det indoeuropæiske grundsprog 

som i germansk. 

 I lyset heraf skal min afhandling først og fremmest ses som et samlende værk, hvor 

en stor del af den allerede foretagne forskning og allerede opnåede viden opsummeres, 

gennemgås og kommenteres. Herved vil læseren sikkert få den opfattelse, at det er få 

men meget uddybende kommenterede etymologier, der ligger til grund for mine diskus-

sioner og konklusioner. Desværre kan jeg næppe påstå at have behandlet alle relevante 

teorier, da emnet som nævnt hører til blandt de mest gennemforskede overhovedet in-

den for indoeuropæistikkens forskningsområde, men det er mit håb og min hensigt, at 

det dog gælder de fleste nyere teorier, der kan kaste nyt lys over visse problemstillinger i 

såvel germansk som i det indoeuropæiske grundsprog og de øvrige indoeuropæiske 

sprogfamilier. Ydermere har jeg i min behandling af materialet forsøgt at tilføje endnu 

et par – mig bekendt – ikke tidligere overvejede aspekter af laryngalteoriens konsekven-

ser for germansk. 

 Som nævnt er det min hensigt at give uddybende kommentarer til hver eneste af de 

kognater, jeg citerer i løbet af materialegennemgangen. Dette medfører to ting. For det 

første afspejles det tydeligt i materialeafsnittets opbygning, jf. §1.4.1. og §1.4.2., hvor de 

enkelte artikler i udseende og opbygning minder påfaldende meget om artiklerne i en 

etymologisk ordbog. For det andet giver det en naturlig begrænsning i antallet af ord, 

der kan behandles, jf. §1.3.1. 

 

1.3. Materiale og begrænsninger 

 

1.3.1. Begrænsninger i korpus 

 

Nu har jeg flere gange refereret til mit korpus’ ringe kvantitet uden specifikt at afsløre, 

hvori denne består. I forhold til det samlede germanske materiale, dvs. alle germanske 
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ord i såvel de tidligste som de nyeste stadier af de germanske enkeltsprog, er mit korpus 

billedeligt talt blot en dråbe i havet. 

 For det første er mit korpus begrænset til kun at gælde germanske rødder/rodstavel-

ser. Denne begrænsning af mit korpus har jeg valgt at indføre, fordi germansk, som er 

kendt for store reduktioner i først og fremmest vokal- men også konsonantsystemet u-

den for første stavelse, alligevel næppe vil vise noget afgørende i forhold til min analyse i 

suffikserne og endelserne, som ikke allerede kan ses ud af rødderne. Således er larynga-

ler ordfinalt heller ingen relevant kategori for min undersøgelse, og de få tilfælde af ord-

finale laryngaler, der evt. kunne opstå, vil blive behandlet under andre konstellationer. 

 For det andet behandles jeg i min afhandling næsten udelukkende rødder, for hvilke 

Bjorvand & Lindemans (2000) norsk etymologiske ordbog ”Våre arveord” rekonstruerer 

en laryngal eller diskuterer andre forskeres laryngalholdige rekonstruktioner. Hermed 

være ikke sagt, at jeg kun behandler ord, der foreligger i denne ordbog. Ofte er former, 

der ikke direkte behandles hos Bjorvand & Lindeman, blot andre afledninger til rødder, 

som behandles af dem. Omvendt behandler jeg heller ikke alle de ord, for hvilke Bjor-

vand & Lindeman rekonstruerer en laryngal, men kun et repræsentativt udsnit heraf. 

 

1.3.2. Materiale ud over korpus 

 

Grunden til, at jeg lader Bjorvand & Lindemans ordbog være hovedkilden til mit kor-

pus, er, at den er en af de nyeste etymologiske ordbøger til et germansk sprog, der følger 

en blot nogenlunde alment accepteret og tidssvarende version af laryngalteorien. Det 

skal dog ingenlunde udelukkes, at der findes mange punkter, hvor Bjorvand & Linde-

man og jeg har forskellige opfattelser af laryngalernes udvikling og egenskaber, men ale-

ne accepten af tre1 laryngaler for det indoeuropæiske grundsprog er en udmærket forud-

sætning for at vælge denne ordbog frem for mange andre. Med i betragtning kommer 

som nævnt også ordbogens unge alder, som i sagens natur medfører referencer til såvel 

ældre som nyere forskning og dermed giver et mere fuldstændigt billede af forskningen 

inden for såvel germanistikken som indoeuropæistikken. 

 Imidlertid er Bjorvand & Lindemans ordbog ikke den eneste hovedkilde til min af-

handling; den er blot udgangspunktet. Lige så vigtige er nemlig de to indoeuropæiske 

etymologiske ordbøger ”Lexikon der indogermanischen Verben” under ledelse af Rix 

(2001) og Pokornys (1959) ”Indogermanisches etymologisches Wörterbuch”2, hvorfra 

                                                 
1 Bjorvand & Lindeman regner egentlig med seks laryngaler for det indoeuropæiske grundsprog, jf. Lin-
deman (1997:180ff.) og diskussionen under §2.1.1.1. men det er mindre væsentligt i denne sammenhæng. 
2 Fremtidige referencer til disse to værker sker under betegnelserne Rix (2001) og Pokorny (1959), idet jeg 
ikke som mange andre indoeuropæister anvender bibliografiske forkortelser ud fra det princip, at alle 
litteraturreferencer skal kunne findes i bibliografien med blot ét enkelt opslag i én samlet liste, der er 
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mange af ”mine” forslag til etymologier er hentet. Ud over disse tre hovedværker har jeg 

også benyttet diverse enkeltsproglige etymologiske såvel som synkront deskriptive ord-

bøger primært til kontrol og efteropslag i tvivlstilfælde. I den løbende tekst vil jeg dog 

som hovedregel ikke referere til disse, men i stedet vil jeg nævne nogle få af dem her, så 

at læseren selv, hvis han/hun ønsker det, kan slå mine oplysninger efter: Lehmanns 

(1986) ”A Gothic Etymological Dictionary”,  Kluges (2002) ”Etymologisches Wörter-

buch der deutschen Sprache”, Holthausens (1974) ”Altenglisches etymologisches 

Wörterbuch”, de Vries’ (1962) ”Altnordisches etymologisches Wörterbuch”, Monier-

Williams’ (2002) ”A Sanskrit-English Dictionary”, Mayrhofers (1986-1996) Ety-

mologisches Wörterbuch des Altindoarischen I-II”, Liddell & Scotts (1961) ”A Greek-

English Lexicon”,  Lewis & Shorts (1969) ”A Latin Dictionary”, Fraenkels (1962-1965) 

”Litauisches Etymologisches Wörterbuch I-II”, Adams’ (1999) ”A Dictionary of 

Tocharian B” og Puhvels (1984-1997) ”Hittite Etymological Dictionary I-IV” m.fl. 

Herudover er der naturligvis benyttet adskillige andre værker, artikler m.m., der 

beskriver nogle af de relevante for denne opgave relevante problemstillinger. 

 

1.4. Afhandlingens opbygning: En vejledning til læseren 

 

1.4.1. Afhandlingen som helhed 

 

En afhandling, der forsøger at lave en oversigt over så mange aspekter af laryngalernes 

udvikling i et enkelt sprog som muligt, kan i praksis kun struktureres på én enkelt måde, 

nemlig ud fra et fonotaktisk princip. Hermed mener jeg, at jeg først behandler alle laryn-

galer initialt efterfulgt af konsonant, vokal, syllabisk resonant og syllabisk halvvokal i 

nævnte rækkefølge; dernæst behandler jeg postkonsonantisk laryngal efter fulgt af kon-

sonant, vokal, syllabisk resonant, syllabisk halvvokal og så fremdeles. I denne forbindel-

se skal det bemærkes, at jeg ikke opererer med nogen fonotaktisk gruppe, der hedder 

”laryngaler finalt” af den under §1.3.1. angivne årsag. 

 Så stor en del af diskussionen som muligt har jeg forsøgt at henlægge til de enkelte 

artikler, hvorfor diskussions- og konklusionsafsnittene muligvis vil forekomme for-

holdsvis korte i forhold til afhandlingens kvantitative omfang. Desuden vil hver større 

fonotaktisk gruppe blive indledt med en mindre diskussion af nogle af de generelle pro-

blemer og forhold i indoeuropæisk, der kan bidrage til og/eller besværliggøre afkla-

ringen af de laryngalistiske forhold for den givne fonotaktiske gruppe. 

                                                                                                                                               
sorteret og opstillet efter kun ét enkelt princip, nemlig forfatterens/forfatternes eller redaktøren/ 
redaktørernes efternavn. 
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 Undervejs i artiklerne vil der ofte blive refereret til andre artikler, hvor lignende 

problemstillinger behandles eller, hvor der foreligger andre kognater til den rod, der be-

andles i pågældende artikel.  

 

1.4.2. Den enkelte artikel 

 

Hvert behandlet ord – eller rettere hver artikel – er delt op i en artikeloverskrift og to til 

tre underparagraffer. Her følger et eksempel på, hvordan en typisk artikel kan se ud: 

 

GERM: *aukan- v. ”blive større, øge”. 

- GOT: áukan, OE: ēacan, OFRIS: āka, NORR. auka, ODA: Ȍkæ, OSV: Ȍka. Derudover også nogle 

svage verber i f.eks. GERM: *aukōn- v. ”øge” > OHT: ouchōn, OE: ēacian og GERM: *aukijan- v. 

”øge” > OS: ōkian, OE: īeċan/ēċan, OSV: Ȍkia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1084f.). 

- Dette verbum kan sættes til roden IE: *h2eug̯- ”øge, blive større”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: ójas- n. ”styrke”, LAT: augeō v. ”øger, forøger, formerer”, LIT: áugu v. ”vokser”, TOK: oko 

sb. ”frugt”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1085), Rix (2001:274f.) og Pokorny 

(1959:84f.). 

- Kvaliteten af laryngalen som IE: *h2 sikres af LAT: augeō samt af GR: αὔξομαι v. ”vokser” til 

den udvidede rod IE: *h2u̯eks- ”vokse, blive stor” (se GERM: *wahsan-/*wahsian-). I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

I artikeloverskriften står altså selve ”opslagsordet”, dvs. det behandlede ord, og dette an-

gives med ordklasse – for substantiverne tillige med køn, hvis dette kan bestemmes – og 

betydning. 

 Første underparagraf behandler forholdene internt i germansk. Hermed mener jeg, 

at de enkeltsproglige reflekser af ”opslagsordet” fra et så tidligt stadie af sproget som 

muligt gives sammen med eventuelle andre dannelser til samme rod. Kognater fra de 

germanske enkeltsprog indeholder sjældent oplysninger om ordklasse og betydning, da 

disse oplysninger i langt de fleste tilfælde er identiske med de tilsvarende oplysninger for 

den rekonstruerede protogermanske form. Betegnelserne på såvel de enkelte citerede 

sprog som de grammatiske kategorier er ofte forkortede, hvorfor der henvises til forkor-

telseslisten. 

 I anden underparagraf rekonstrueres den indoeuropæiske rod og evt. stamme, som 

det behandlede ord går tilbage på, hvorefter der gives en forholdsvis omfattende men in-

genlunde udtømmende liste af kognater fra andre indoeuropæiske sproggrene med 

angivelse af disses ordklasses – for substantiverne tillige med køn, hvis dette kan 

bestemmes – og betydning. Betegnelserne på såvel de enkelte citerede sprog som de 

grammatiske kategorier er ofte forkortede, hvorfor der henvises til forkortelseslisten. 
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 Tredje og sidste underparagraf indeholder en diskussion af visse interessante og re-

levante forhold omkring det behandlede ord og dets kognater og rekonstruktion, samt 

en mindre sammenfatning, der munder ud i et eller flere mulige eller sandsynlige forslag 

til, hvorledes dette ord kan be- eller afkræfte en given udvikling af pågældende laryngal-

holdige konstellation fra indoeuropæisk til germansk. I visse tilfælde vil de to sidste un-

derparagraffer være slået sammen, hvis dette har virket mest hensigtsmæssigt, f.eks. hvis 

en etymologi ikke kan foreslås uden en indledende diskussion for og imod forskellige 

teorier og forslag på området. 

 Til slut skal det nævnes, at jeg har valgt at gengive artikler, der er relevante for mere 

end én konstellation, i deres fulde længde under samtlige relevante konstellationer for at  

i så høj grad som muligt spare læseren besværet med at søge på kryds og tværs i afhand-

lingen, selv om jeg naturligvis er bevidst om, at denne fremgangsmåde på den anden si-

de kan medføre en del overflødig læsning. 

 

1.4.3. Terminologi og notation 

 

Læseren bør også bemærke, at jeg af og til anvender betegnelsen ”syllabisk halvvokal” 

for IE: *i, *u på linje med betegnelsen syllabisk resonant for IE: *r,̥ *l̥, *m̥, *n̥ og syllabisk/ 

vokalisk laryngal for IE: *h̥1, *h̥2, *h̥3 (i stedet for schwa). Med denne terminologi ønsker 

jeg at understrege, at disse oprindeligt blot var allofoner af deres konsonantiske mod-

part, selv om jeg naturligvis er bevidst om, at disse i sen indoeuropæisk tid, dvs. i tiden 

umiddelbart for opsplitningen af indoeuropæisk, var blevet selvstændige fonemer. Ud 

fra samme synspunkt rekonstruerer jeg også hellere IE: *h2e/*eh2 og IE: *h3e/*eh3 end IE: 

*h2a/*ah2 og IE: *h3o/oh3. 

 Også ved rekonstruktionen af germansk har jeg forsøgt at gå så langt tilbage i tiden 

som muligt. Jeg rekonstruerer således hellere GERM: *enC end GERM: *inC, hellere GERM: 

*-ejan- end GERM: *-i(j)an- for kausativ-iterativsuffikset osv. En speciel kommentar kræ-

ver suffikset i de germanske svage verbers 2. og 3. klasse, dvs. ō- og ē-verberne. Disse re-

konstruerer jeg i infinitiv som GERM: *-ēn- og GERM: *-ōn-, dvs. som atematiske verber, 

pga. personendelserne i bl.a. oldhøjtysk, jf. diskussionen hos Krause (1968:242ff.).  
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2. Laryngalholdigt materiale i germansk 
 

2.1. Laryngal initialt 

 

2.1.1. Laryngal initialt før konsonant 

 

2.1.1.1. Generelle forhold og problemer 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet initiale 

prækonsonantiske laryngaler, er der nogle forhold, man bør kende til. 

 Først og fremmest skal det siges, at man ikke tidligere har fundet beviser for, at 

initiale prækonsonantiske laryngaler efterlader sig nogen spor i germansk. Denne regel 

gælder ikke kun for germansk men faktisk for de fleste indoeuropæiske sprogfamilier. 

Der er dog nogle sprogfamilier, hvor det forholder sig anderledes. 

 I græsk og armensk mener de fleste, f.eks. Beekes (1969:18ff.) og Sihler (1995:86ff.), 

at en initial prækonsonantisk – og nok i særdeleshed en præresonantisk – laryngal re-

flekteres af en initial vokal, som ikke er til stede i de andre sprogfamilier, en såkaldt pro-

tetisk vokal. For græsks vedkommende er der uenighed om, hvorvidt de tre laryngaler, 

dvs. IE: *h1-, *h2- og *h3-, reflekteres som hhv. GR: ἐ-, ἀ- og ὀ-, eller om de bare alle tre re-

flekteres som GR: ἀ-. Langt de fleste af fortalerne for denne teori, bl.a. Beekes (1969: 

70ff.), holder sig til den første model, medens nogle få, bl.a. Lindeman (1997:122ff.), hol-

der sig til den anden. For armensks vedkommende gør samme diskussion sig gældende. 

Nogle mener, at IE: *h1- > ARM: e-, IE: *h2- > ARM: a- og IE: *h3- > ARM: *o- > ARM: a-, 

medens andre mener, at alle tre laryngaler giver ARM: a-, og at ARM: e- således har andre 

kilder3, f.eks. Olsen (1985:15) og videre Olsen (1999:762ff.). Også andre sprog, først og 

fremmest sanskrit, viser yderst sporadisk en protetisk vokal, der kan skyldes en initial 

laryngal. 

 En initial prækonsonantisk laryngal kan dog også lade sin tilstedeværelse afsløre 

gennem et par andre enkeltsproglige foreteelser. For det første kan man i primært 

indoiransk se, at et ord, der begynder med en prækonsonantisk laryngal og står som 

andet led i et kompositum, gerne forårsager forlængelse af en evt. final vokal i dette 

kompositums første led. På dette felt er der imidlertid sket en hel del analogi. For det an-

det er det af Kuryłowicz (1927a:101ff.) blevet fastslået, at IE: *h2 – og muligvis IE: *h3 

med bl.a. Melchert (1987:19ff.) og Rasmussen (1992a:524) – men aldrig IE: *h1 – giver 

                                                 
3 For armensks – og sådan set også for græsks – vedkommende ser det ud til, at ARM: e- (og GR: ἐ-) også 
kan skyldes vokalprotese ved initialt IE: *r-, dvs. være en slags støttevokal. Eksempler på dette kan være 
ARM: erek sb. ”aften ”og GR: ἔρεβος n. ”mørket i underverdenen”, jf. bl.a. Olsen (1999:764) og Hammerich 
(1948:11f.). Der er også et par andre enkeltstående eksempler på den protetiske vokal ARM: e-. 
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HITT: h. Selv for IE: *h2’s vedkommende er der nogle tilfælde, hvor ikke engang IE: *h2 > 

HITT: h, hvilket har ledt nogle forskere til at foreslå eksistensen af en IE: *h4, der virker på 

samme måde som IE: *h2 i alle andre henseender end dette. Andre forskere, f.eks. Puhvel 

(1965:92) og Lindeman (1997:180ff.) går endnu længere og antager seks laryngaler, me-

dens Martinet (1953:253ff.) opererer med endnu flere, jf. også Szemerènyi (1996:125). 

For det tredje har Hammerich (1948:12ff.) foreslået, at idet der i græsk er to forskellige 

reflekser af tilsyneladende initialt IE: *#i̯-, nemlig hhv. GR: #h- (spiritus asper) og GR: #ζ-, 

kan disse have haft to forskellige oprindelser, f.eks. hhv. IE: *#i̯- og IE: *#Hi̯-, hvilket 

stemmer godt overens med, at der aldrig er protetisk vokal foran refleks af IE: *#i̯-, men 

dette har vist sig at være så godt som umuligt at bevise, jf. bl.a. Cowgill (1965:163ff.), 

Beekes (1969:96ff.) og Sihler (1995:187f.). Tidligere er der og-så givet andre forklaringer 

på de to forskellige reflekser af tilsyneladende initial IE: *#i̯-, f.eks. Sapir (1938:271ff.). 

 En sidste faktor, der kan være med til at afgøre tilstedeværelsen af en initial prækon-

sonantisk laryngal, er naturligvis forholdet til andre dannelser til samme rod, der med 

sikkerhed eller i det mindste med stor sandsynlighed har initial laryngal. Et eksempel 

kunne være en afledning med roden i nultrin IE: *HC- til en rod, som med sikkerhed el-

ler stor sandsynlighed kan rekonstrueres IE: *HeC-. Her bør man imidlertid være over-

ordentlig forsigtig med ikke at antage for store og dermed ofte ubeviselige rodkomplek-

ser. I denne forbindelse skal man være særlig varsom med ikke at tillægge såkaldte rod-

etymologier for stor vægt. Alt for ofte støder man på forskere, der uden videre lader 

f.eks. et IE: *lep- gå tilbage på en grundrod, dvs. en grundlæggende størrelse, IE: *Hel- 

alene på baggrund af en utroligt vag semantisk samhørighed med f.eks. et IE: *lē-, der så 

skal være en h1-udvidelse til samme rod. At der virkelig foreligger dannelser/komplek-

ser, hvor en sådan vekslen kan være aktuel og rimelig at antage, er uomtvisteligt, men 

intet tyder på, at det indoeuropæiske grundsprogs morfologi og derivationsprocesser 

har været bygget op om et sådant mønster, der så skal have været regelmæssigt og for-

udsigeligt4, som det antages af f.eks. Benveniste (1935:147ff.), jf. bl.a. Antilla (1969: 

173ff.). Almindeligvis er det dog svært at modbevise en påstand, der bygger på sådanne 

antagelser, men det er dog værd at påpege, at det som oftest kun kan dreje sig om mere 

eller mindre ubeviselige spekulationer. 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale præ-

konsonantiske laryngaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det relevante 

germanske materiale. 

                                                 
4 Benveniste (1935:147ff.) lader alle indoeuropæiske rødder gå tilbage på en grundrodstørrelse med struk-
turen IE: *CVC-. På disse rødder kan der så sættes et suffiks med strukturen IE: *-VC-, hvorved enten ro-
den er i fuldtrin og suffikset i nultrin, dvs. et såkaldt tema I IE: *CVC-C-, eller omvendt, dvs. et såkaldt te-
ma II IE: *CC-VC-. En sådan vekslen kaldes traditionelt også for Schwebeablaut. Et tema II kan så igen til-
føjes såkaldte udvidelser (= élargissements) med strukturen IE: *-C-. 
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2.1.1.2. Konstellationen IE: *#h1C- 

 

GERM: *jēra- n. ”år”. 

- GOT: jer, OHT: jār, OS: jār, OE: ġēar/ġēr, OFRIS: jēr, NORR: ár, ODA: ār, OSV: ār, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1101). 

- Dette substantiv kommer i første instans af IE: *i̯ēro-, hvis aflydsvariant IE: *i̯ōr- også 

er at finde i bl.a. GR: ὥρα f. ”tid”, LAT: hōrnus adj. ”som er fra i år” (< LAT: *ho-i̯ōr-). 

- Gennem en dybere analyse sættes det hos Pokorny (1959:296) til roden IE: *i̯eh2- 

”gå” > SKT: yti v. ”går, kommer vandrende”, LIT: jóju v. ”rider”, som for sin del af 

Bjorvand & Lindeman (2000:1101f.) antages at være et tema II iflg. Benvenistes 

(1935:147ff.) rodteori til roden IE: *h1ei̯- ”gå”, dvs. egentlig et IE: *h1i̯-eh2-. En sådan 

analyse skaber imidlertid det problem, at ē-vokalismen i bl.a. germansk kun kan 

komme af IE: *eh1 og ikke af IE: *eh2. Hertil kan man dog med Kluge (2002:450) an-

tage, at GERM: *jēra- < IE: *(h1)i̯ēh2-ro- og ligeledes GR: ὥρα < IE: *(h1)i̯ōh2-reh2-, dvs. 

en vrddhiafledning til roden IE: *(h1)i̯eh2-, idet langvokaler på trods af Lindeman 

(1997:80ff.) ikke farvedes af laryngaler i indoeuropæisk, jf. Eichner (1973:53ff.). Slut-

telig kan man også stille spørgsmålstegn ved den antagne initiale laryngal i roden, 

som man naturligvis må godtage, hvis man tror på rigtigheden af Benvenistes rod-

teori og dermed på en sandsynlig sammenhæng mellem IE: *h1ei̯- ”gå” og IE: 

*(h1)i̯eh2-, men som man ellers kun kan kalde løse spekulationer. Samtidig må man i 

så fald forkaste Hammerichs (1948:12ff.) i forvejen noget usikre teori om, at GR: ὥρα 

med sit initiale GR: h- skulle tyde på en indoeuropæisk form uden initial laryngal5. 

Alt i alt synes et IE: *h1i̯eh2- at være så usikkert, at der ikke er noget belæg for at anta-

ge tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *laikan- ”bevæge sig hurtigt, lege, spille”. 

- GOT: láikan, OE: lācan, NORR: leika, ODA: lēkæ, OSV: lēka. Hertil også et substantiv 

GERM: *laika- m. ”fysisk udfoldelse, aktivitet, leg, spil” > GOT: láiks, OHT: leich, OS: 

lēk, OE: lāc, OFRIS: -lēk, NORR: leikr, ODA: lēk, OSV: lēker, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:516). 

- Disse dannelser reflekterer iflg. Pokorny (1959:667f.) et o-trin til den rod IE: *h1lei̯Ǧ- 

”hoppe, ryste, skælve”, som også er at finde i bl.a. SKT: réjati v. ”ryster, skælver”, 

KHOT: rrīys- v. ”ryste, skælve”, GR: ἐλελίζω v. ”ryster”, LIT: láigyti v. ”fare vildt om-

kring”. 

                                                 
5 Til gengæld ville et IE: *h1i̯eh2- være en udmærket støtte for Sapirs (1938:271ff.) teori om, at IE: *#h1i̯- > 
GR: *#h-. Han finder et argument for sin teori i den antagelse, at relativpronominet IE: *i̯o- > GR: ὃς/ἣ/ὃ 
pron. ”den”, som iflg. ham er et IE: *h1i̯-o- til det demonstrative pronomen IE: *h1ei̯-. 
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- Af semantiske årsager ønsker Mayrhofer II (1992-1996:459) at skille SKT: réjati, 

KHOT: rrīys- og GR: ἐλελίζω fra de germanske og litauiske former. Således sætter han 

kun disse til roden IE: *h1lei̯Ǧ-, medens GERM: *laika- og LIT: láigyti sættes til en enk-

lere rod IE: *lei̯g-, jf. også Rix (2001:246f.+405). Denne analyses fordel er, at den ta-

ger højde for, at de indoiranske former skal gå tilbage på en grundform med palatalt 

IE: *ĝ, medens LIT: láigyti kræver en grundform med velært IE: *g. Med denne ana-

lyse er der altså ingen grund til at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de her 

foreliggende former. 

 

GERM: *lenhta- adj. ”let”. 

- GOT: leihts, OHT: līht/līhti, OE: lēoht, OFRIS: līchte, NORR: léttr, ODA: lǣt, OSV: lǣtter. 

Hertil med nultrin i roden også adjektivet GERM: *lungra- adj. ”lett” > OHT: lungar, 

OS: lungar, OE: lungor og substantivet GERM: *lungan- n./*lungōn- f. ”lunge” > OHT: 

lunga, NORR: lunga, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:523+550). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *(h1)lengh-/(h1)ln̥gh- ”let”, som også er at fin-

de i bl.a. SKT: raghú- adj. ”hurtig, rask”, GR: ἐλαχύς adj. ”lille”, LAT: leuis adj. ”let, 

hurtig, lille”, LIT: leñgvas adj. ”let”, ARM: lanǰkc sb. (pl.) ”bryst”, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:524f.+550f.). 

- Bjorvand & Lindeman (2000:523ff.) antager, at der ikke er nogen grund til at rekon-

struere en initial laryngal for at forklare den græske protetiske vokal, idet der ikke er 

noget sikkert bevis for laryngalen uden for græsk, men der er heller intet bevis på det 

modsatte, jf. også Beekes (1969:41), der dog forsigtigt foreslår et IE: *h1ln̥gh- for GR: 

ἐλαχύς. Således er der altså intet sikkert belæg for at antage tilstedeværelse af nogen 

laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *leudan- v. ”vokse”. 

- GOT: liudan, OHT: leotan, OS: liodan, OE: lēodan. Til denne rod sætter man også 

GERM: *leudi- m. ”folk, mennesker (pl.)” > OHT: liut, OS: liud, OE: lēod, OFRIS: liōd, 

NORR: lýðr, ODA: lȳdæ-, OSV: liūþer/lȳþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:540+ 

555f.). 

- Dette verbum sættes hos bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:540+555f.) og Pokorny 

(1959:684f.) til en rod IE: *h1leu̯dh- ”stige, vokse”, som også ligger til grund for bl.a. 

SKT: ródhati v. ”vokser”, SKT: vī-rúdh- f. ”plante”, AV: raoδәṇti v. ”vokser”, GR: 

ἤλυθον v. (aor.) ”kom”, GR: ἐλέυθερος adj. ”fri”, LAT: līber adj. ”fri”, OKS: ljudije sb. 

(pl.) ”mennesker”, LIT: liáudis m. ”almindelige mennesker”. 

- Laryngalens tilstedeværelse, der antydes af den protetiske vokal i GR: ἐλέυθερος, jf. 

bl.a. Beekes (1969:41), bekræftes af SKT: vī-rúdh- (< IE: *u̯i-h1ludh-) med forlængelse 



 20 

af den finale vokal i præfikset pga. den initiale laryngal i roden. I de her foreliggende 

former kan det altså med stor sandsynlighed iagttages, at IE: *#h1C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *me(k) pron. (1.sg.akk.) ”mig”. 

- GOT: mik, OHT: mih, OS: mi/mik, OE: meċ/me, OFRIS: mi, NORR: mik, ODA: mik, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:436) og Seebold (1984:32). 

- Denne form, hvis finale GERM: *k normalt antages at være analogisk fra GERM: *ik 

”jeg”6, kan normalt rekonstrueres, f.eks. Pokorny (1959:702), som IE: *m ”mig”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: mā pron. ”mig”, AV: mā pron. ”mig”, GR: ἐμέ/με 

pron. ”mig”, LAT: mē(d) pron. ”mig”, VEN: meχo pron. ”mig”, HITT: am(m)ug pron. 

”mig”. 

- Andre, f.eks. Beekes (1987:7ff.) vil imidlertid pga. den initiale vokal i bl.a. GR: ἐμέ, de 

possessive former GALL: im-, ARM: im-, ALB: im- og ANAT: *amu- rekonstruere et IE: 

*h1me-, men det initiale IE: *e-, der ganske rigtigt er til stede, kan have andre kilder 

end IE: *h1-. F.eks. kan man i stedet med bl.a. Rasmussen (1987b:261) antage, at IE: 

*eme kommer fra possesivformen IE: *emo- og er en vrddhiform til det personlige 

pronomen IE: *me på samme måde som IE: *teu̯o- er possessivformen til IE: *te < IE: 

*tu̯e. Possessivformen har så fundet vej ind i de personlige pronominers paradigme 

gennem dannelsen af det personlige pronomens genitivform ud fra den stivnede 

possessivstamme IE: *eme-, som derefter har gennemgået udviklingen IE: *eme > IE: 

*meme7 > IE: *mene (med dissimilation), som foreligger i bl.a. AV: mana ”af mig”, 

OPERS: manā ”af mig”, OKS: mene ”af mig”, LIT: manè ”af mig” og SKT: máma ”af 

mig” (med sekundær assimilation). Også den armenske protetiske vokal ARM: *i- (< 

ARM: *e-) tyder på, at den protetiske vokal ikke er af laryngalsk oprindelse, hvis man 

følger bl.a. Olsen (1999:762ff.). I samme retning peger det faktum, at flere sprog, 

som ellers ikke udviser protetisk vokal, bl.a. albansk og keltisk, her har en initial vo-

kal. Med denne analyse er der altså intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen 

laryngal i den her foreliggende form. 

 

GERM: *naman- n. ”navn”. 

- GOT: namo, OHT: namo, OS: namo, OE: nama, OFRIS: nama, NORR: nafn, ODA: nafn, 

OSV: nafn/namn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:647). 

- Af former uden for germansk foreligger der bl.a. SKT: nman- n. ”navn”, AV: nāman- 

n. ”navn”, GR: ὄνομα n. ”navn”, GR(DOR): ἔνυμα- (førsteled i proprium), LAT: nōmen 

n. ”navn”, OKS: imę sb. ”navn”, OPR: emnes m. ”navn”, OIR: ainm n. ”navn”, ARM: 

                                                 
6 Andre mener dog, at det drejer sig om en partikel < IE: *-ĝ(e), f.eks. Seebold (1984:34f.). 
7 Med initialt IE: *m- som de andre former i paradigmet. 
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anown8 sb. ”navn”, ALB: emër/emën sb. ”navn”, TOK.A: ñem sb. ”navn”, TOK.B: ñom 

sb. ”navn”, HITT: lman- n. ”navn”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:647f.) og 

Pokorny (1959:321). 

- Den indoeuropæiske grundform til dette substantiv er meget omstridt, jf. bl.a. Bee-

kes (1987:1ff.). Således rekonstrueres ofte et IE: *h1neh3-mn̥, som dog kritiseres af 

bl.a. Cowgill (1965:156), medens andre rekonstruerer f.eks. en helt laryngalløs n-

stamme IE: *nómn̥/n̥méns, jf. f.eks. Cowgill (1965:156) selv. Ved en laryngalholdig 

rekonstruktion peger alene GR(DOR): ἔνυμα- på, at den initiale laryngals kvalitet er 

IE: *h1, medens det straks er mere usikkert, hvorvidt der har været endnu en la-

ryngal. Hvis der har, sættes denne som IE: *h3 pga. den vekslen mellem kort og lang 

o-vokalisme, som kommer af IE: *-h3- hhv. IE: *-h̥3-, og som ses mellem f.eks. LAT: 

nōmen og GR: ὄνομα. Også GERM: *naman- indeholder i så fald refleks af IE: *-h̥3-, 

selvom dette nultrin muligvis er analogisk for GERM: *unman- < IE: *(h1)n̥h3-mn̥ ud 

fra det velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som f.eks. GERM: *blōjan- ~ 

*blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz (1956: 

209). Alternativt argumenterer Beekes (1988b:41ff.) for, at GERM: *naC- er det regel-

mæssige resultat af et IE: *#(H)nHC-. I den her foreliggende form kan det altså iagt-

tages, at IE: *#h1C- > GERM: *#C-, og evt. at IE: *n̥h3C- > GERM: *naC-, hvilket enten 

er regelmæssigt, jf. Beekes’ teori, eller analogisk for GERM: *-unC-. 

 

GERM: *naudi- f. ”nød, tvang”. 

- GOT: náuþs, OHT: nōt, OS: nōd, OE: nēd/nīed/nēad, OFRIS: nēd/nād, NORR: 

nauð(r)/neyð, ODA: nȌdh, OSV: nȌþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:673f.). 

- Dette substantiv reflekterer umiddelbart en ti-afledning IE: *nou̯-tí- til en rod, der 

med Bjorvand & Lindeman (2000:673ff.) kan rekonstrueres som IE: *neh3u-, og som 

også er at finde i OPR: nautin f. (akk.) ”nød”. Den prævokaliske variant IE: *neh3u̯-, 

som iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:674) er dissimileret til et IE: *neh2u̯-, skal så-

ledes have resulteret i bl.a. LIT: nõvė f. ”død”. 

- Bjorvand & Lindeman (2000:674f.) går faktisk endnu længere og forsøger at rekon-

struere et IE: *h(1)neh3u̯-, således at denne form i overensstemmelse med Benvenistes 

(1935:147ff.) rodteori kunne være et tema II med udvidelse til en rod IE: *h(1)en- i 

bl.a. HITT: henkan ”død”9. Rent lydligt skaber det forslag samlet set nok flere pro-

blemer, end det løser, idet Bjorvand & Lindeman samtidig ønsker at lade roden IE: 

                                                 
8 Olsen (1985:10) lader her ARM: #a- være den regelmæssige refleks af IE: *#h1C-. 
9 Der foreslås IE: *h1 pga. e-farvingen, men dette problematiseres noget af, at laryngalen reflekteres som 
HITT: h. Dette foranlediger Lindeman (1997:179ff.) til at foreslå eksistensen af en stemt IE: *h1 ved siden af 
den normale ustemte, der ikke reflekteres som HITT: h. 
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*h(1)neh3u̯- hænge sammen med en rod IE: *(h(1))ne-10, og idet den initiale laryngal 

og især dens kvalitet langtfra er sikker, jf. at HITT: nakkus ”skade, tab, fejl”(?) < IE: 

*(h(1))no-u- skal kunne høre til her også, men uden HITT: h som i HITT: henkan n. 

”død”. Sammenlagt forekommer disse spekulationer for usikre til, at der med sikker-

hed kan antages en initial laryngal for GERM: *naudi-. Hvad kvaliteten af den anden 

laryngal angår, er det mere rimeligt at sætte den som IE: *h2 på trods af Bjorvand & 

Lindeman11, idet IE: *nou̯- lige så vel kan komme af IE: *noh2u-12 som af IE: *noh3u-, 

medens LIT: nõvė kun kan komme af IE: *nāu̯- < IE: *neh2u̯-. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: *-oh2u- > GERM: *-au-, medens der ikke er noget 

belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal initialt. 

 

GERM: *newun- num. ”ni”. 

- GOT: niun, OHT: niun, OS: nigun, OE: nigon, OFRIS: nigun/niugun/niogen, NORR: níu, 

ODA: nī, OSV: nīo, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:661). 

- For dette talord rekonstruerer man gerne et IE: *h1néu̯n̥ num. ”ni”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: náva, AV: nava num. ”ni”, GR: ἐννέ()α num. ”ni”, TRAK: ενεα num. 

”ni”, LAT: nouem num. ”ni”, OIR: nōi num. ”ni”, ARM: inn num. ”ni”, TOK: ñu num. 

”ni”, jf. bl.a. Pokorny (1959:318f.). 

- Her fremviser både græsk og armensk protetisk vokal, som kommer af IE: *#eC-, 

men det er langt fra sikkert, at dette kan føres tilbage på en form med initial IE: 

*#h1C-. Nogle, bl.a. Olsen (1999:762ff.) mener imidlertid, at IE: *#h1C- > ARM: *#aC-, 

hvorfor ARM: inn13 og dermed også GERM: *newun må forklares ad anden vej. For 

eksempel foreslår Eichner (1978:152) og med ham Olsen (1985:15), at IE: *néu̯n̥ → 

IE: *énu̯n̥ ved en af ordinaltallet IE: *enun-o- ”niende” påvirket dissimilatorisk pro-

ces. Med denne analyse er det altså intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen 

laryngal for den her foreliggende form. 

 

 

 

                                                 
10 IE: * < IE: *h2 < IE: *h3 via dissimilation pga. det følgende IE: *u.̯ 
11 Bjorvand & Lindeman (2000:674f.) følger bl.a. Kuryłowicz (1956:167ff.), der antager, at IE: *-oh2- > IE: *-
ah2-, hvilket dog med held modbevises af former som GR: ὄγμος m. ”ret linje, plovfure” < IE: *h2oĝ-mo- til 
roden IE: *h2eĝ- ”drive, føre” (se GERM: *akan-) og GR: φωνή f. ”lyd, stemme” < IE: *bhoh2-neh2- til roden IE: 
*bheh2- ”sige, tale”, jf. Beekes (1969:128+166f.) og videre Beekes (1972:117ff.). Beekes nævner sammesteds 
det uhyre vigtige argument, at den indoeruopæiske aflyd IE: *a ~ *o og IE: *ā ~ *ō er uforklarlig, med min-
dre man antager, at IE: *h2o > IE: *o og IE: *oh2 > IE: *ō. 
12 Strengt taget kan såvel den oldpreussiske som den germanske form gå tilbage på både IE: *nou̯-ti- og IE: 
*nau-̯ti-, hvorved det ville være mere rimeligt at også rekonstruere et IE: *nh2u-ti-. Da man imidlertid ik-
ke umiddelbart forventer fuldtrin i ti-stammer men hellere nul- eller o-trin, jf. Brugmann & Delbrück II/1 
(1889:428ff.), er en rekonstruktion IE: *noh2u-ti- nok mest passende. 
13 Med ARM: i < ARM: *e foran nasal. 
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GERM: *niþja- m. ”slægtning, frænde, menneske”. 

- GOT: niþjis, OE: niððas (pl.), NORR: níðr, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:665) For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *en. 

- Dette substantiv reflekterer iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:665) et IE: *h1ni-ti̯o-, 

som også foreligger i SKT: ní-tya- adj. ”egen” og GALL: Nitio- (i navn på folkeslag). 

For andre reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lyd-

lige forhold omkring denne se GERM: *en. 

- Ud fra denne analyse er IE: *h1ni- nultrin af adverbiet IE: *h1en(i), hvorved det i den 

her foreliggende form kan iagttages, at IE: *#h1C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *rauda- adj. ”rød”. 

- GOT: ráuþs, OHT: rōt, OS: rōd, OE: rēad, OFRIS: rād, NORR: rauðr, ODA: rȌth, OSV: 

rȌþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:743). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres som IE: *(h1)reu̯dh- ”rød”, som også er at finde i 

SKT: rudhirá- adj. ”rød, blodig”, GR: ἐρυθρός adj. ”rød”, LAT: ruber adj. ”rød”, OKS: 

rudъ adj. ”rød”, LIT: raũdas adj. ”rød”, OIR: rúad adj. ”rød”, TOK.A: rtár adj. ”rød”, 

TOK.B: rätre adj. ”rød”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:745) og Pokorny 

(1959:872f.). 

- Tilstedeværelsen af den initiale laryngal er ikke sikker, idet en protetisk vokal i græsk 

ikke altid – og i særdeleshed ikke altid foran refleks af IE: *r – fortsætter en initial la-

ryngal, jf. bl.a. Olsen (1999:764) og Beekes (1969:36). Således er der ingen tvingende 

grund til at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *regna- m./n. ”regn”. 

- GOT: rign, OHT: regan, OS: regan/regin, OE: reġn, OFRIS: rein, NORR: regn, ODA: regn, 

OSV: ræghn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:714). 

- Dette substantiv reflekterer iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:714f.) en rod IE: *h1re-

, som har en variant IE: *h1reĝ- i bl.a. ALB: rrjedh v. ”flyder, drypper”, hvor sekvensen 

ALB: rr- siges at kunne være af IE: *Hr-. 

- Endvidere er der iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:715) former fra en rod uden ud-

videlse IE: *h1er-, bl.a. GR: ἀπ-εράω ”hælder ud”, men en sådan antagelse, der bygger 

på Benvenistes (1935:147ff.) rodteori, må klassificeres som ren og skær spekulation. 

Rix (2001:498) rekonstruerer da også roden uden initial laryngal og forkaster der-

med det af Bjorvand & Lindeman foreslåede tilhørsforhold. Med denne analyse er 

der altså intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her fore-

liggende form. 
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GERM: *reifan- v. ”rive”. 

- OFRIS: rīva, NORR: rífa, ODA: rīuæ, OSV: rīva, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:728). 

- Dette verbum kan man iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:728) og Pokorny 

(1959:858) sætte til den rod IE: *(h1)rei̯p- ”rive ned, slå ned”, som også er at finde i 

GR: ἐρέιπω v. ”fælder, slår ned, river ned”. 

- At roden desuden har en variant med finalt IE: *, dvs. IE: *(h1)rei̯- i bl.a. SKT: 

riśáte/liśáte v. ”river af”, GR: ἐρέικω v. ”knækker, river itu”, jf. Pokorny (1959:858) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:728), er en tiltalende analyse pga. de to rødders i høj 

grad overensstemmende semantik, men stadigvæk må det påpeges, at en sådan spe-

kulation i parallelrødder er og bliver spekulation. Tilstedeværelsen af den initiale la-

ryngal er ikke sikker, idet en protetisk vokal i græsk ikke altid – og i særdeleshed ik-

ke altid foran refleks af IE: *r, jf. bl.a. Olsen (1999:764) – fortsætter en initial laryngal. 

Således er der altså ingen tvingende grund til at antage tilstedeværelse af nogen la-

ryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *reisan- v. ”bevæge sig op eller ned”. 

- GOT: (ur)-reisan, OHT: rīsan, OS: rīsan, OE: rīsan, OFRIS: rīsa, NORR: rísa, hvis kau-

sativ GERM: *raizian- er at finde i bl.a. GOT: (ur)-ráisjan, OHT: -rēren, OE: rǣran, 

NORR: reisa, ODA: rēsæ, OSV: rēsa, hvor de nord- og østgermanske former har indført 

GERM: *s analogisk fra grundverbet, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:717f.). 

- Disse dannelser er iflg. Rix (2001:252) oprindeligt desiderativer til roden IE: *h1rei̯- 

”hæve sig”, hvortil man også kan sætte bl.a. HITT: arāi v. (perf.) ”hæver, løfter, 

hæves”. 

- Bjorvand & Lindeman (2000:717f.) og Pokorny (1959:331) analyserer derimod den-

ne germanske verbalrod som en s-udvidelse til en rod IE: *h3r-ei̯-, som i sig selv skul-

le være et tema II til IE: *h3er- ”sætte sig i bevægelse”. En sådan antagelse, der alene 

bygger på Benvenistes (1935:147ff.) rodteori og en vag semantisk samhørighed, må 

imidlertid klassificeres som ren og skær spekulation. Det kan dog under alle om-

stændigheder stadig forsvares at rekonstruere en initial laryngal i denne rod, hvis 

man med Rix (2001:252 med litt.) kan antage, at HITT: ar- < *r- < IE: *h1r- som i 

HITT: arāi herover. I de her foreliggende former kan det altså muligvis iagttages, at 

IE: *#h1C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *reukan- v. ”ryge”. 

- OHT: reochan, OE: rēocan, NORR: rjúka, ODA: rȳge, OSV: riūka. Hertil bl.a. også en 

kausativ GERM: *raukian- v. ”ryge” > OHT: rouchen, OE: rēċan, OFRIS: rēka/rēza, 

NORR: reykja, ODA: rȌge, OSV: rȌkia og et substantiv GERM: *rauki- m. ”røg” > OHT: 
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rouch, OS: rōk, OE: rēċ, OFRIS: rēk, NORR: reykr, ODA: rȌk, OSV: rȌker, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:742+747f.). 

- Pokorny (1959:871f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:742f.) holder muligheden å-

ben for, at dette ellers etymologisk usikre verbum kan være beslægtet med GR: 

ἐρέυγομαι v. ”kaster op, udspyr”, LAT: (ē)-rūgō ”ræber”, OKS: rygajǫ sę v. ”ræber”, 

LIT: raugiù v. ”ræber, har sure opstød”, som alle hører til roden IE: *(h1)reu̯g- ”ræbe, 

kaste op”. 

- Semantisk forbliver denne løsning dog usikker, skønt man kan indvende, at både 

”ryge” og ”ræbe, kaste op” indebærer en form for ”udsendelse af ubehageligheder” 

eller alternativt, jf. bl.a. Nielsen (1966:318), ”udspy røg” → ”ryge”. Selv hvis denne 

sammenhæng er sand, er tilstedeværelsen af en protetisk vokal i græsk stadig ingen 

garanti for tilstedeværelsen af en initial laryngal i indoeuropæisk – og i særdeleshed 

ikke altid foran refleks af IE: *r, jf. bl.a. Olsen (1999:764). Med denne analyse er der 

altså ingen tvingende grund til at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de her 

foreliggende former. 

 

GERM: *rēsōn- v. ”fare frem, styrte frem, rase”. 

- MHT: rāsen, NORR: rása. Også et ian-verbum GERM: *rēsijan- v. ”storme, styrte frem, 

lade fare” > OE: rǣsan, NORR: ræsa og et substantiv GERM: *rēsō- f. ”løb” > OE: rǣs, 

NORR: rás, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:710). Desuden foreligger denne rod må-

ske i GOT: res- (i propriet GOT: Res-mer), jf. Pokorny (1959:336). For andre reflekser 

til samme rod se GERM: *rasōn-. 

- Disse verber kan med Bjorvand & Lindeman (2000:710f.) rekonstrueres som et IE: 

*reh1s-. Hertil sætter bl.a. Pokorny (1959:336) og Bjorvand & Lindeman selv GR: 

ἐρωή f. ”sving, trængsel, fart, opbrud” (< IE: *roh1s-eh2-). 

- En udvidet analyse gives af Peters (1986:373f.), der på baggrund af bl.a. GR: ἐρωή (< 

IE: *(h1)reh1s-eh2-) og SKT: irasyáti v. ”er vred på, vil ngn ngt ondt” < IE: *(h1)r̥h1-n̥-s-

i̯é- rekonstruerer en rod IE: *(h1)reh1s-, hvortil han også sætter disse germanske 

former. For en diskussion af denne analyse se GERM: *erzia-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-, og evt. at IE: #h1C- > 

GERM: *#C-. 

 

GERM: *rōjan- v. ”ro”. 

- OE: rōwan, NORR: róa, ODA: roo, OSV: rōa. Hertil også bl.a. substantiverne GERM: 

*rōþra- n. ”ror, åre” > OHT: ruodar OE: rōðor, OFRIS: rōther og GERM: *rōþru- m. ”ro-

ning” > NORR: róðr, OSV: rōþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:730+735). 
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- Disse dannelser kan rekonstrueres som et IE: *h1roh1-i̯e- til roden IE: *h1reh1- ”ro”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: arítra- n. ”åre”, GR: ἐρέτης m. ”roer”, GR(MYK): e-re-e 

v. ”ro”, LAT: rēmus m. ”åre”, LIT: iriù v. ”ror”, LIT: ìrklas m. ”ror”, OIR: rám(a)e m./f. 

”åre” (< IE: *h1roh1-), jf. bl.a. Pokorny (1959:338) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:730ff.). 

- De græske former borger med sin vokalisme for, at rodens initiale laryngal er IE: *h1-

, medens kvaliteten af den anden laryngal ligeledes bestemmes tydeligt som IE: *h1 af 

f.eks. LAT: rēmus. Imidlertid er en form som GERM: *rōþra- problematisk, idet man 

ikke ville forvente o-trin men kun fuld- eller nultrin i en dannelse med instrument-

suffikset IE: *-tlo-/*-tro-, jf. Olsen (1988:4) og Antilla (1969:127). I stedet ville man 

forvente, at et IE: *h1reh1-tro- > IE: *h1rethro- > GERM: *reþra-/*redra- (jf. diskus-

sionen under GERM: *wedra-), eller alternativt at IE: *h1r̥h1-tro- > IE: *h1r̥thro- > 

GERM: *urþa-/*urda-. Olsen (1988:11) forsøger dog selv at forklare dette misforhold 

ved at antage, at GERM: *rōþra- er et keltisk indlån fra tiden før IE: *ā > GERM: *ō, 

dvs. GERM: *rōþra- ← KELT: *rā- < IE: *h1r̥h1-, dvs. med samme nultrin IE: *h1r̥h1-tro- 

som i LIT: ìrklas. Denne analyse kan dog ikke14 helt fjerne nødvendigheden af at an-

tage Schwebeablaut for denne rod, idet LAT: rēmus ikke lader sig forklare ad anden 

vej end via et IE: *h1reh1-smo-15. Med denne låneordsanalyse bliver de her forelig-

gende former ubrugelige som materiale i en undersøgelse af de laryngalistiske for-

hold i germansk, men hvis de virkelig fortsætter et IE: *h1roh1-, kan det iagttages, at 

IE: *#h1C- > GERM: *#C-, og at IE: *-oh1C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *sanþa- adj. ”sand, rigtig”. 

- OHT: sand, OS: sōth, OE: sōð, NORR: sannr/saðr, ODA: sandær, OSV: sander. Germansk 

har også reflekser af nultrinsformen GERM: *sunþ- i bl.a. GOT: sunja f. ”sandhed” < 

GERM: *sun-jō- < GERM: *sunþ- og i de svage former af roden i præsens pluralis af 

verbet ”være” i germansk, nemlig GERM: *sinþ v. (3.pl.) ”er” > GOT: sind, OHT: sint, 

OS: sind, OE: sind, OFRIS: send og i andre former i samme verbalparadigme, jf. Bjor-

vand & Lindeman (2000:760+1073). For andre reflekser til samme rod se GERM: *es-. 

- Dette adjektiv repræsenterer en tematisering af det indoeuropæiske præsens partici-

pium til roden IE: *h1es- ”være”, dvs. et IE: *h1s-ont-o-. Participiet foreligger også i 

bl.a. SKT: sánt-/sát- adj. ”værende, god, sand”,  AV: hant-/hat- adj. ”værende, god, 

sand”, GR: ἐόντ-/ὄντ- adj. ”værende”, GR(DOR): ἐντ- adj. ”værende”, LAT: (ab-)sēns 

adj. ”fraværende”, LAT: sōns/sont- adj. ”skyldig, skadelig”, HITT: asant- adj. 

                                                 
14 End ikke hvis GERM: *rōjan- ligeledes forsøges forklaret som et indlån fra keltisk. 
15 LAT: rēmus < LAT: *rēsmus < IE: *h1reh1-smo- pga. et OLAT: triresmom, jf. Schrijver (1991:18+140).  
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”værende, sand”, jf. bl.a. Pokorny (1959:341f.) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:760f.). For andre reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: *es-. 

- Her viser GR: ἐοντ- < *esónt- < IE: *h1s-ont- med sin protetiske vokal tydeligt, at ro-

den har en initial laryngal IE: *h1-, og det samme viser SKT: sat- adj. ”ikke værende” 

(< IE: *n̥-h1s-n̥t-) med forlængelse af vokalen i dette kompositums første led pga. den 

initiale laryngal i dets andet led. Sluttelig tyder også den paradigmatiske vekslen 

mellem fuld- og nultrin i det indoeuropæiske verbum IE: *h1es- på, at de svage bøj-

ningsformer, f.eks. GERM: *sinþ, har haft initial laryngal, dvs. paradigmet har været 

IE: *h1es-/*h1s-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1C- > 

GERM: *#C-. 

 

GERM: *tanþ-/*tund- m. ”tand”. 

- GOT: tunþus16, OHT: zand/zan, OS: tand, OE: tōð, OFRIS: tōth, NORR: tǫnn, ODA: tan, 

GUTN: tandr, OSV: tan. Endvidere har germansk muligvis en form med fuldtrin i suf-

fikset i tematiseringen GERM: *tenda- (< IE: *(h1)d-ent-ó-), som ses i bl.a. OE: tind, 

NORR: tindr, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:923f.+938f.). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *etan-. 

- Dette substantiv kan føres direkte tilbage på IE: *(h1)dont- i første instans, som også 

er at finde i bl.a. SKT: dán m. ”tand”, AV: dantan- m. ”tand”, AV: dātā- f. ”tand”, GR: 

ὄδών m. ”tand”, GR(ÆOL): ἔδοντ- m. ”tand”, LAT: dens m. ”tand”, LIT: dantìs m./f. 

”tand”, OIR: dét n. ”tand”, ARM: atamn ”tand”, jf. bl.a. Pokorny (1959:289). 

- Hvis man følger Winters (1955:167f.) skarpsindige analyse, kan dette substantiv væ-

re en substantivering af præsens participium til roden IE: *h1ed- ”spise”, dvs. *h1d-

ont-/*h1d-n̥t-. Som yderligere bevis herfor fremviser både græsk og armensk prote-

tisk vokal, selv om i hvert fald den græske refleks er uventet. Den forventede refleks 

foreligger dog i den dialektale form GR(ÆOL): ἔδοντ- ovenfor. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *#h1C- > GERM: *#C-. 

 

2.1.1.3. Konstellationen IE: *#h2C- 

 

GERM: *hamara- m. ”hammer, sten, stejl klippe”. 

- OHT: hamar, OS: hamar/hamur, OE: hamor/homor, OFRIS: håmer, NORR: hamarr, 

ODA: hamær, OSV: hamar(e). Muligvis hører GERM: *hemena- m. ”himmel” > GOT: 

himins, OHT: himil, OS: himil, hevan, OE: heben, hæfen, heofon, OFRIS: himel, NORR: 

                                                 
16 Med GERM: *d for forventet GERM: *þ efter Verners (1877:114ff.) lov. 
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himinn, ODA: him(m)æn, OSV: himin også hertil17, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:342f.+375f.) For andre reflekser til samme rod se GERM: *agjō-. 

- Dette substantiv, som kommer af et IE: *Ǩamoro-, ser ud til at kunne sammenlignes 

med kasjubisk-slovintsisk kamor m. ”sten” < SLAV: *kāmoro- og muligvis med SKT: 

aśmara-18 sb. ”sten” < IE: *amoro- < IE: *h2e-mor-o-, som alle virker til at være for-

skellige tematiseringer af et heteroklitikon IE: *h2éǨ-mor-/*h2Ǩ-mén- til roden IE: 

*h2eǨ-. Former til n-stammen foreligger så i bl.a. SKT: aśman- n. ”sten, himmel”, AV: 

asman- n. ”sten, himmel”, GR: ἄκμων m. ”ambolt”, OKS: kamy m. ”sten”, LIT: akmuõ 

m. ”sten”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:343f.+376). 

- Hvis man følger Vaillant II (1958:207), kan man opnå den germanske og den sla-

viske form ved at antage metatese i den komplicerede initiale konsonantgruppe, der 

vil opstå i nultrin, dvs. IE: *h2Ǩ-mn- > IE: *Ǩh̥2-mn-, og så analogisk videre herfra til 

andre kasus og afledninger, således GERM: *hamara- < IE: *Ǩh̥2-mor-o- og SLAV: 

*kāmoro- < IE: *keh2-mor-o-(?). Den germanske form repræsenterer altså ikke di-

rekte et IE: *h2Ǩ- men snarere et IE: *Ǩh̥2-. Kvaliteten af laryngalen som IE: *h2 garan-

teres af a-vokalismen i GR: ἄκρος og af den protetiske vokal eller a-vokalismen i GR: 

ἀκμή. Således kan det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *Ch̥2C- > GERM: 

*CaC-. 

 

GERM: *hauzian- v. ”høre”. 

- GOT: háusjan19, OHT: hōren, OS: hōrian, OE: hēran/hīeran, OFRIS: hēra, NORR: heyra, 

ODA: hȌræ, OSV hȌra, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:418f.). 

- Der findes flere etymologiforslag til dette verbum. Det klassiske sætter det til en rod 

IE: *(s)keu̯- ”bemærke, opfatte, høre”, som også skulle være at finde i bl.a. SKT: kaví- 

m. ”seer, vis mand, digter”20, GR: ἀκούω v. ”hører”, GR: κοέω v. ”bemærker”, idet GR: 

ἀ- i GR: ἀκούω af Schrader (1890:465) analyseres som kommende af præfikset IE : 

*sm̥-. Et andet forslag er at finde hos Fick III (1909:66), der ligeledes sammenligner 

dette germanske verbum med GR: ἀκούω, men han analyserer dette som GR: ακ-ουσ-

                                                 
17 I disse former ser man egentlig dannelser med to forskellige suffikser, nemlig et suffiks med GERM: *-n-
og et suffiks med GERM: *-l-, som muligvis afspejler et meget arkaisk heteroklitikon, nemlig en l/n-stam-
me. Ellers må man antage dissimilation. Til det germanske ord for ”himmel” foreligger der to forskellige 
forslag til en etymologi. På den ene side kan man med Pokorny (1959:556f.) foreslå et tilhørsforhold til en 
rod IE: *em- ”dække”, hvorved den internt i germansk knytter sig til bl.a. GERM: *hami- m. ”ham” og 
uden for germansk bl.a. til det etymologisk i forvejen noget usikre SKT: śāmulyà- n. ”brudeklæder”. På den 
anden side kan man knytte ordet til roden IE: *h2eǨ- ”skarp, spids, kantet, sten” på samme måde som 
GERM: *hamara- i en form IE: *h2Ǩ-em-en-, jf. Stang (1972:26). 
18 Problematisk og først sent belagt, jf. Mayrhofer I (1986-1992:138). Også et SKT: aśmarī- f. ”blæresten”. 
19 Med formodentligt analogisk GOT: s fra GOT: auso n. ”øre”. 
20 Hos Mayrhofer I (1986-1992:328f.) sættes dette substantiv hellere sammen med LAT: caueō v. ”vogter 
mig, passer på”, LYD: kave- sb. ”præst”. 
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jω21, som kan tænkes at være en denominativ til et faktitivt kompositum IE: *h2Ǩ-

h2eu̯s-i̯é-, hvor førsteleddet er roden IE: *h2eǨ- ”spids, skarp, kantet, sten” (se GERM: 

*agjō-), og andetleddet er IE: *h2eu̯s- ”øre” (se GERM: *ausan-/*auzan-), således at 

verbets betydning bliver ”gøre ørerne spidse, spidse ører” → ”høre”. Også det ger-

manske verbum GERM: *hauzian- kan gå tilbage på et IE: *h2Ǩ-h2eu̯s-i̯e-. Ved en så-

dan analyse behøver man i hvert fald i dette tilfælde ikke følge Bjorvand & Linde-

man (2000:418f.), der antager en udvikling IE: *h3eu̯s-22 > IE: *kou̯s- > GERM: *hauz- 

gennem en hærdningsproces af IE: *h2 > IE: *k. Med denne analyse kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *-Ch2V- > GERM: *-

CV-, medens der ikke er noget belæg for at antage, at IE: *#h2e- > GERM: *#ha-. 

 

GERM: *ju(wu)nga- adj. ”ung”. 

- GOT: juggs, OHT: jung, OS: jung, OE: ġeong, OFRIS: jung, NORR: ungr: ODA: ung, OSV: 

unger, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:999). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *aiwa-/*aiwō-. 

- Dette adjektiv kan man vælge at rekonstruere som et IE: *h2i̯u-h(3)n̥(h(2))-ó-, dvs. en 

*o-afledning til substantivet IE: *h2oi̯u-23 ”liv” med nultrin af Hoffman-suffikset IE: 

*-h(3)on(h(2))-/*-h(3)n̥(h(2))-, jf. Hoffman (1955:39f.), hvorved der opnås betydningen 

”som er belæsset med liv”. Samme dannelse er at finde i bl.a. SKT: yuvaśá- adj. ”ung-

dommelig”, LAT: iuuencus m. ”ung tyr”, og uden IE: *-o- er der også SKT: yúvan-24 

adj. ”ung”, LAT: iuuenis adj. ”ung”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:999f.). 

- Det ser altså ud til, at sekvensen IE: *-uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > 

GERM: *-ūnC- > GERM: *-unC- med forkortelse efter Osthoffs lov. Alternativt kan det 

have været IE: *-uh(3)nC- > IE: *-ūnC- > GERM: *-unC-, ligeledes med forkortelse efter 

Osthoffs lov, jf. også Beekes (1988a:98). Hvilken af disse udviklinger, det er korrekt 

at antage, afhænger således af den grundsproglige vokalisering. Hvis man inkluderer 

komparativt materiale, bliver sagerne imidlertid noget klarere, idet SKT: yuvaśá- og 

                                                 
21 o-vokalismen vanligvis forklaret som værende analogisk ud fra GR: ὤψ f. ”øje” < IE: *h3ekw-, jf. bl.a. Sze-
merényi (1967:65). 
22 I denne afhandling rekonstrueres ”øre” med IE: *h2 og ikke IE: *h3 (se GERM: *ausan-/*auzan-). 
23 For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne 
se GERM: *aiwa-/*aiwō-. 
24 M.nom.sg.: SKT: yúvā < IE: *h2i̯ú-h(3)ōn(h(2)); m.akk.sg.: SKT: yúvānam < IE: *h2i̯ú-h(3)on(h(2))-m̥; m.gen.sg.: 
SKT: ynaḥ < IE: *h2i̯ú-h(3)n(h(2))-s; f.nom.sg.: SKT: yūnī < IE: *h2i̯u-h(3)n(h(2))-ih2, jf. Olsen (2004:229ff.), 
der antager, at ”suffikset” også har en final laryngal, muligvis IE: *h2, på baggrund af især HITT: hanna- v. 
”konkurrere, lægge sag an, være anklager” med gemination til roden IE: *h3en(h(2))- i f.eks. LAT: onus n. 
”last, byrde”, jf. Olsen (2004:336) og Oettinger (1979:549) og diskussuionen under GERM: *wulnō-. Alle 
disse former følger nøjagtigt den forventede lydlige udvikling. En undtagelse er dog m.akk.sg., der burde 
hedde SKT: *yúvanam, hvis man følger Olsen, men den lange vokalisme er formodentlig analogisk fra an-
dre ”almindelige” n-stammer med åben stavelse. Der er altså ingen grund til at følge Bjorvand & Linde-
mans (2000:1001) kritik af analysen og med dem forkaste den som semantisk spekulation alene. 



 30 

LAT: iuuencus begge kun kan komme af IE: *-uh(3)n̥C-, hvorfor den germanske udvik-

ling må have været IE: *-uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > GERM: *-ūnC- > 

GERM: *-unC-. Med denne analyse kan det i den her foreliggende form iagttages, at 

IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at enten IE: *-uh(3)n̥C- > GERM: *-unC- eller IE: *-uh(3)nC- 

> GERM: *-unC-. 

 

GERM: *laiþa- adj. ”led, slem, uvillig”. 

- OHT: leid, OS: lēth, OE: lāð, OFRIS: lēth, NORR: leið, ODA: lēth, OSV: lēþ. Iflg. Heider-

manns (1993:357f.) dog muligvis beslægtet med GERM: *sleiþja-/*sleiþra- adj. ”slem, 

frygtelig, farlig”. 

- Dette adjektiv reflekterer et IE: *h2loi̯t-o- til den rod IE: *h2lei̯t-, som iflg. Heider-

manns (1993:357f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:514f.) også er at finde i bl.a. GR: 

ἀλιταίνω v. ”synder, formaster mig”, GR: ἀλείτης m. ”synder”, OIR: lius ”afsky, mod-

vilje”. 

- Her tyder den protetiske vokal i de græske former på tilstedeværelsen af en initial IE: 

*h2, selv om én græsk form alene ikke er noget stort grundlag for rekonstruktionen 

af en sådan. Hvis dette alligevel er tilfældet, kan det i den her foreliggende form iagt-

tages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *libēn- v. ”leve”. 

- GOT: liban, OHT: lebēn, OS: libbian, OE: libban/lifian, OFRIS: libba, NORR: lifa, ODA: 

livæ, OSV: liva. Hertil også bl.a. substantivet GERM: *leiba- n. ”liv” > OHT: līb, OS: līf, 

OE: līf, OFRIS: līf, NORR: líf, ODA: līf, OSV: līf og verbet  GERM: *libnōn- v. ”blive leven-

de, få nyt liv” > NORR: lifna, OSV: lifna/limna. 

- Der er mange forslag til etymologier for dette verbum. Dels kan man sætte det til 

GERM: *l(e)ib-/*lif- ”efterlade”, dels som durativ til GERM: *bi-leiban- ”blive” til ro-

den IE: *lei̯p- ”smøre ind i fedt, klæbe”, jf. bl.a. Kluge (2002:563) og Rix (2001:408), 

og dels til et isoleret IE: *lei̯bh-, jf. Pokorny (1959:666). 

- Bjorvand & Lindeman (2000:525f.)  videreanalyserer dette IE: *lei̯bh- som en bh-

udvidelse til et tema II *h2l-ei̯- til roden *h2el- ”vokse, (er)nære”, jf. GERM: *alan-, i 

overensstemmelse med Benvenistes (1935:147ff.) rodteori. Imidlertid forekommer 

en sådan antagelse, der alene bygger på Benvenistes rodteori, meget spekulativ, men 

såfremt den er korrekt, foreligger her naturligvis endnu et eksempel på strukturen 

IE: *#h2C- > GERM: *#C-. Desuden kunne også den af Kluge og Rix foreslåede rod IE: 

*lei̯p- ”smøre ind i fedt, klæbe” indeholde en initial laryngal, hvis man kan sætte GR: 
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ἀλέιφω v. ”salver” < IE: *h2lei̯p-(?) og GR: ἀλοιφή25 f. ”salve” med protetisk vokal af 

initial laryngal. Man vil dog stadig skulle forklare aspirationen som sekundær, og 

oven i dette kan man også undre sig over GR: λίπος n. ”fedt” og GR: λιπαρός adj. ”fed, 

fedtet, salvet” uden protetisk vokal, jf. bl.a. Pokorny (1959:670). En mulig antagelse 

kunne være, at man på grundlag af GR: λιπαρός26 kunne rekonstruere et IE: *liph̥2-ró- 

< IE: *h2liph̥2-ró- < IE: *h2loi̯ph̥2-ró- med Rasmussens regler for infiksal o-vokalisme, 

hvis man antager, at en rod med en så tung struktur som IE: *HRoUTH hverken til-

lader o-infikset eller den initiale laryngal at realiseres, jf. Rasmussen (1989b:164+ 

176f.). Således kan man muligvis også forklare GR: -φ- i GR: ἀλέιφω som en refleks af 

IE: *-ph- < IE: *-ph2-, jf. bl.a. Olsen (1988:38) om det parallelle GR: -θ- < IE: *-th- < IE: 

*-th1/2-/*-h1/2t-. Således kan det altså i de her foreliggende former i agttages, at IE: 

*#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *-Ch2V- > GERM: *-CV-. 

 

GERM: *luftu- m./f. > ”luft, himmel”. 

- GOT: luftus, OHT: luft, OS: luft, MNT: lucht, OE: lyft. Hertil også en a-stamme GERM: 

*lufta- n. ”loft, himmel, luft” > NORR: lopt/loft, ODA: loft, OSV: lopt/loft, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:540f.). 

- Disse substantiver reflekterer med bl.a. Pokorny (1959:690f.) og Rix nultrinnet til 

den rod IE: *leu̯p- ”skrælle af, afbarke, brække af”, som også er at finde i bl.a. SKT: 

lumpáti27 v. ”brækker itu, beskadiger, plyndrer”, LIT: lupù v. ”flår”, LIT: laupaũ v. 

”skræller, afbarker”, OIR: lomm adj. ”bar, nøgen”. Betydningsudviklingen skal såle-

des være gået ”bark, skorpe” → ”himmelen som det øverste dække/loft”. 

- Puhvel I-II (1984:37f.) vil også sætte HITT: alpa- c. ”sky” hertil, men dette kan på 

trods af hans semantiske indvendinger lige så vel være beslægtet med bl.a. GR: ἀλφός 

m. ”hvidhed, hvid spedalskhed” og LAT: albus adj. ”hvid” til roden IE: *h2elbh-, 

hvilket også overflødiggør nødvendigheden af at antage Schwebeablaut IE: *h2elp-

/*h2lep- i denne rod. Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:541) er der for germansks 

vedkommende sket en udvikling IE: *h2l̥p- > GERM: *ulf- → GERM: *luf- ud fra på-

virkning fra fuldtrinnet GERM: *lef-. Problemet med denne analyse er, at der i ger-

mansk ikke eksisterer nogen reflekser af det påståede fuldtrin GERM: *lef-. Desuden 

skal man huske på, at indskud af en støttevokal *u ved gengivelsen af de syllabiske 

                                                 
25 Ifølge reglerne for dannelser med Rasmussens (1989b:145ff.) infiksale o-vokalisme, bør et IE: *h2loi̯p(h)-
éh2- miste den initiale laryngal men rigtignok bevare o-vokalen, jf. Rasmussen (1989b:164+176f.). At den 
protetiske vokal trods alt er til stede i græsk, skyldes efter alt at dømme den nære semantiske sammen-
hæng mellem GR: ἀλέιφω og GR: ἀλοιφή. 
26 GR: λίπος skal så siden hen være dannet sekundært hertil. 
27 Hvis ikke med Rix (2001:420) til roden IE: *reu̯p- i stedet. 
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resonanter er en germansk foreteelse, dvs. IE: *-R(̥H)- > GERM: *-uR-28, hvorfor det er 

helt utænkeligt at forklare f.eks. de litauiske former med LIT: u, dvs. LIT: lupù og LIT: 

laupaũ, ud fra et sådant nultrin. Disse må helt enkelt høre til en rod IE: *leu̯p-, og det 

er vel rimeligst at antage, at det samme i så fald gælder for de germanske former. 

Med denne analyse er der altså intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen la-

ryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *madō- f. ”eng”. 

- MHT: mate, ODA: math, OSV: maþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:593). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *mējan-. 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *h2m̥h1-teh2- til roden IE: *h2meh1- ”meje”. For re-

flekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *mējan-. 

- GERM: *madō- må indeholde et analogisk nultrin IE: *h2mh̥1- for et forventet GERM: 

*umd- < IE: *h2m̥h1- ud fra GERM: *mējan- og det velkendte aflydsmønster GERM: *ē 

~ *a efter mønstret i former som GERM: *bēan- ~ *baþa- (< IE: *bheh1- ~ *bhh̥1-, se 

disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz (1956:209). Alternativt argumenterer 

Beekes (1988b:41ff.) for, at GERM: *maC- er det regelmæssige resultat af et IE: 

*#(H)mHC-. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > 

GERM: *#C-, og evt. at IE: *m̥h1C- > GERM: *maC-, hvilket enten er regelmæssigt, jf. 

Beekes’ teori, eller analogisk for GERM: *-umC-. 

 

GERM: *maina- adj. ”skadelig”. 

- OHT: mein, OE: mān, OFRIS: mēn, NORR: meinn. Hertil det formelt identiske 

substantiv GERM: *maina- n. ”skade, men” > OHT: mein, OS: mēn, OE: mān, ODA: 

mēn, OSV: mēn og måske også adjektivet GERM: *(ga-)maini- adj. ”fælles” > GOT: (ga-

)máins, OHT: (gi-)meini, OS: (gi-)mēni, OE: (ġe-)mǣne, OFRIS: mēne, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:291f.+597ff.). 

- Normalt sættes dette adjektiv til SKT: mení- f. ”gengældelse, magisk kraft”, AV: 

maēini- f. ”straf”, som begge, hvis man følger bl.a. Mayrhofer II (1992-1996:379), 

kan sættes til roden IE: *h2mei̯n- ”veksle, bytte” i f.eks. de to identiske former GERM: 

*(ga-)maini- og LAT: (com-)mūnis adj. ”fælles” og i OKS: měna f. ”veksel, forandring”, 

LIT: maĩnas m. ”bytte” er uklart, jf. diskussionen nedenfor. 

- Ved siden af roden *h2mei̯n- ser der ud til at være en lignende rod *h2mei̯gw- ”veksle, 

bytte” i f.eks. GR: ἀμείβω med protetisk vokal, som kan forsvare rekonstrutionen 

                                                 
28 For eksempel er det alment kendt og accepteret, at IE: *ĝhl̥h3- > GERM: *gul- men GR: χλω-, jf. GERM: 
*gulþa-. 
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med initial laryngal, hvilket også understreges af SKT: menāmenam ”bytte for bytte” 

< IE: *h2moi̯no-h2moi̯nom). Roden findes også i LAT: migrō, der må være denomina-

tiv til *h2migw-ro-. Bjorvand & Lindeman (2000:598f.) påpeger ganske fornuftigt, at 

der er langt semantisk mellem ”veksle, bytte” og ”skadelig, straf, gengældelse”. Men 

selv om man måske bør forkaste tanken om en initial laryngal for GERM: *maina- 

”skadelig” – og SKT: mení- og AV: maēini- – er der stadig belæg for at antage en så-

dan i rekonstruktionen for GERM: *(ga)-maini- ”fælles”. For i hvert fald GERM: *(ga)-

maini-’s vedkommende kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *meldja- adj. ”mild”. 

- GOT: (un-)mildjai (m.nom.pl.), OHT: milti, OS: mildi, OE: milde, OFRIS: milde, NORR: 

mildr, ODA: mild, OSV: milder, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:603) og 

Heidermanns (1993:406f.). 

- Dette adjektiv går direkte tilbage på en rod IE: *(h2)meldh-. At formen rekonstrueres 

med en mulig laryngal skyldes, at man i græsk finder to semantisk lignende former, 

som dog ikke er formelt forenelige, nemlig GR: μαλθακός adj. ”blød, sart, mild” uden 

protetisk vokal og med refleks af IE: *-dh- og GR: ἀμαλδύνω v. ”blødgør, svækker, 

ødelægger” med protetisk vokal og med refleks af IE: *-d-. Former med IE: *-d- fore-

ligger også i SKT: mṛdú- adj. ”blød, sart”, GR: βλαδύς adj. ”slap”, LAT: mollis adj. 

”blød, smidig, bøjelig”, OKS: mladъ adj. ”ung, sart”, OIR: meld29 adj. ”mild”, ARM: 

mełk adj. ”blødagtig, slap”, jf. bl.a. Pokorny (1959:718f.) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:603f.). 

- Der foreligger altså ganske tydeligt to forskellige finale rodkonsonanter her, nemlig 

enten IE: *-d- eller IE: *-dh-, hvilket umiddelbart ikke er til at forklare, med mindre 

man antager en rod IE: *(h2)mel- med to forskellige rodudvidelser. Samtidig bør det 

nævnes, at en protetisk vokal i græsk ikke nødvendigvis reflekterer en initial laryn-

gal, jf. bl.a. Beekes (1969:32ff.) og tvivlen er særligt stor, når der ikke foreligger andre 

tegn på initial laryngal end netop en græsk protetisk vokal. Der er altså ingen tvin-

gende grund til at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende 

form. 

 

GERM: *melkan- v. ”malke”. 

- OHT: melchan, OE: melcan, OFRIS: melka. Hertil også et substantiv GERM: *meluk- f. 

”mælk” > GOT: miluks, OHT: miluh, OS: miluk, OE: mioloc/meoloc/milc, OFRIS: melok, 

NORR: mjǫlk, ODA: miolk/mialk/miælk/mælk, OSV: miolk/miølk, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:595ff.). 
                                                 
29 OIR: meld kan dog lige så vel have refleks af IE: *dh. 
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- Dette verbum kan sættes til den rod IE: *h2melĝ-, som også er at finde i bl.a. SKT: 

mrṣṭi v. ”gør rent”, GR: ἀμέλγω v. ”malker”, LAT: mulgeō v. ”malker”, OKS: mlъzǫ v. 

”malker”, LIT: mélžu/mélžiu v. ”malker”, OIR: mligid v. ”malker”, OIR: mlicht m. 

”mælk”, KYMR: blith m. ”mælk”, ALB: mjel v. ”malker”, TOK: mālk- v. ”malke, give 

mælk”, jf. også Rix (2001:279). 

- Den litauiske accent tyder på en form med langtrin IE: *h2mēlĝ-30, men dette langtrin 

behøver ikke at reflektere en laryngalholdig rod IE: *h2melH̥ĝ-, da det blot kan være 

en sekundær forlængelse som et resultat af Winters lov, jf. Winter (1978:431ff.) og 

Rix (2001:279). På grund af den ellers gådefulde vokal GERM: *u kunne GERM: 

*meluk- derimod meget vel, selv om det uden tvivl er dannet til samme rod, reflek-

tere en rod med laryngal, dvs. her et IE: *h2melH̥ĝ-, jf. det i mange henseender paral-

lelle GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)-. Herimod indvender Bjorvand & Lindeman 

(2000:597), at en sådan rodstruktur ikke er tilladt for indoeuropæisk, jf. Benveniste 

(1935:147ff.)31, og former som GR: ἀμέλγω og OIR: mligid, der kun kan reflektere et 

IE: *h2melĝ- respektive IE: *h2ml̥ĝ- og ikke IE: *h2melH̥ĝ- respektive IE: *h2ml̥Hĝ-, be-

kræfter da også dette. Også Griepentrog (1995:297ff.) betvivler den løsning, der in-

volverer antagelsen af en laryngal, og tager GERM: *meluk- som et kontaminations-

produkt af GERM: *melk- (fuldtrin) og GERM: *mluk- (nultrin)32.  I de her foreliggen-

de former kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og evt. at IE: *-CH̥C > 

GERM: *-CuC. 

 

GERM: *merkwa-33 adj. ”mørk”. 

- OS: mirki, OE: mirċe/mierċe, NORR: myrkr, ODA: myrk, OSV: myrker, jf. bl.a. Bjorvand 

& Lindeman (2000:631). 

- Dette adjektiv går umiddelbart tilbage på roden IE: *(h2)mergw-, som også er at finde 

i bl.a. GR: ἀμορβός ”følgesvend (sb.), mørk (adj.)”, LIT: mìrgu v. ”flimrer, glitrer”, LIT: 

márgas adj. ”farvet”, ALB: mje(r)gulë ”tåge, dis, mørke”. 

                                                 
30 Også SKT: mrṣṭi tyder på et IE: *h2mēlĝ-, som dog her må være en ægte akrostatisk præsens, jf. mønstret 
hos Narten (1968:18), og således på ingen måde kan reflektere et IE: *h2melH̥ĝ-. Imidlertid kan det lige så 
vel høre sammen med GR: ὀμόργνυμι v. ”tørrer af, visker bort” til roden IE:  *h2merĝ- ”tørre af, skrabe af”, 
jf. bl.a. Seebold (1970:350) og Rix (2001:280). 
31 Netop et ord som GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)- f. ”and” < IE: *h2enh̥2t-, hvis rekonstruktion er 
forholdsvis sikker, udviser dog en nogenlunde parallel struktur og modsiger således åbenlyst Benveniste. 
32 Nultrinnet burde dog hedde GERM: *mulk-. Griepentrog (1995:300f.) antager, at GERM: *mluk- må være 
opstået analogisk ud fra rodnominets nominativ GERM: *mlek-s, men han angiver ingen forklaring på, 
hvorfor der foreligger Schwebeablaut i nominativformen i forhold til f.eks. akkusativens GERM: *melkuN. 
33 Dette adjektivs nøjagtige stammedannelse er ukendt. Her følges forslaget af Heidermanns (1986:296) 
om, at det oprindeligt skulle have været et GERM: *merkwa-, som så siden hen er blevet til GERM: *merkwija-
. 
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- Chantraine (1968:77) og Bjorvand & Lindeman (2000:631) sætter ikke GR: ἀμορβός 

til GERM: *merkwa- men antager i stedet, at GR: ἀμορβός ”følgesvend” er for et GR: 

*ἁμαρ-βος ”gående sammen” til GR: βῆναι ”gå”. Hvis denne analyse er korrekt, kan 

man med Bjorvand & Lindeman heller ikke acceptere nødvendigheden af en initial 

laryngal i den indoeuropæiske rod for GERM: *merkwa-. Imidlertid er det vel rimeligt 

at antage, at GR: ἀμορβός ”mørk” og GR: ἀμορβός ”følgesvend” pga. det store seman-

tiske skel er to forskellige og tilfældigvis homonyme dannelser, som hører til to for-

skellige rødder, således at sammenhængen mellem GR: ἀμορβός ”mørk” og GERM: 

*merkwa- kan opretholdes, hvorved også sandsynligheden for en initial laryngal sta-

dig er til stede. Derimod er der ingen grund til at rekonstruere en rod IE: 

*(h2)merH̥gw- for at redegøre for den litauiske accent, da denne lige så vel kan skyldes 

Winters (1978:431ff.) lov. Spørgsmålet er, om GERM: *merkwa- overhovedet hører til 

denne rod, eller om det ikke snarere, ligesom GERM: *murgina-/*murgana-

/*murguna- m. ”morgen”, hører til roden IE: *merk- og således er beslægtet med de i 

flere henseender semantisk mere oplagte former34 OKS: mrakъ ”mørke”, OKS: 

mrьknǫti v. ”blive mørk, miste glans”, LIT: mérkiu v. ”blinker med øjnene, lukker øj-

nene”, hvorved dets rodfinale GERM: *kw må forklares som analogisk ud fra f.eks. 

GERM: *dankwa- adj. ”mørk” eller GERM: *derka- adj. ”mørk”, jf. Heidermanns 

(1993:410). Med denne analyse kan et slægtskab mellem GERM: *merkwa- og GR: 

ἀμορβός adj. ”mørk” ikke bevises, hvorved der ikke er noget belæg for at antage til-

stedeværelse af nogen laryngal i den her foreliggende form. Hvis Heidermanns ana-

lyse imidlertid er fejlagtig, kan det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *#h2C- 

> GERM: *#C-.   

 

GERM: *mējan- v. ”skære, slå”. 

- OHT: māen, OE: māwan, OFRIS: miā. For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*madō-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:593). 

- Det virker rimeligt at med Rix (2001:279) sætte dette verbum til den rod IE: *h2meh1- 

”meje”, som også er at finde i bl.a. GR: ἄμητος m. ”høst”, GR: ἀμάω v. ”mejer” (< IE: 

*h2meh1-i̯e-). 

- Vokalismen i den græske form kan forklares gennem protetisk vokal og muligvis 

med assimilation af IE: *h1 → IE: *h2. Den oprindelige form må pga. ē-vokalismen i 

germansk have haft IE: *h1, med mindre GERM: *mējan- går tilbage på et langtrin IE: 

*h2mēh2-i̯e-. Dette er fuldt muligt, idet langvokaler ikke farvedes af laryngaler i 

                                                 
34 En form som GR: ἀμορβός kan dog næppe siges at være semantisk fjerntliggende, men det kan derimod 
former som LIT: mìrgu og LIT: márgas, i hvert fald ved en sammenligning med f.eks. OKS: mrakъ, OKS: 
mrьknǫti og LIT: mérkiu. 
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indoeuropæisk, jf. Eichner (1973:53ff.), men en form som GR: ἄμητος (< IE: *h2meh1-

to- eller IE: *h2m̥h1-to-) sammen med fraværet af en dorisk form GR(DOR): *ἄματος35, 

jf. Liddell & Scott (1961:82), kan umiddelbart godt pege på IE: *h1. I den her forelig-

gende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, at IE: *-eh1C- > GERM: 

*-ēC-, og evt. at IE: *-ēh2C- > GERM: *-ēC-.  

 

GERM: *nenþan- v. ”have mod”. 

- OHT: (gi)-nindan. Hertil også bl.a. GERM: *nanþijan- ”have mod til, nænne” > GOT: 

(ana-)nanþjan, OHT: nenden, OS: nāthian, OE: nēðan, OFRIS: nētha, NORR: nenna, 

OSV: nænnas, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:655). 

- Disse verber sættes til roden IE: *nent-, der iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:655f.) 

måske egentlig er IE: *h2nent-, som selv skal kunne sættes til roden IE: *h2ent- ”vende 

sig mod, forside, ansigt, pande”, idet der foreligger samme mønster som ved rød-

derne IE: *h2en- over for IE: *h2nen-. Denne antagelse forekommer dog særdeles 

usikker af flere grunde. For det første synes der ikke at være andre ”sikre” eksempler 

på en sådan vekslen, og for det andet er ikke engang denne helt sikker i sig selv, hvis 

man skal følge McCone (1998:471), som tager udgangspunkt i en rod IE: *h2nen-, 

der ved dissimilation bliver til *h2ne-36 i visse lydlige omgivelser. Af andre forslag til 

løsningen på dette problem kan bl.a. nævnes Schrijvers (1991:491) forslag om at 

analysere IE: *h2nen- som en nasalpræsens til den enklere rod. Schrijvers løsning 

besværliggøres dog noget af, at dette IE: *n også er til stede i bl.a. SKT: ānáṁśa v. 

(perf.) ”har nået, besidder” (< IE: *h2e-h2no-n--e), og præsensstammens nasalinfiks 

plejer ikke at være til stede i eller på anden måde smitte af på perfektumstammen. 

Hvis man godtager McCones forslag, står man ikke længere med en vekslen mellem 

to rødder IE: *h2en- og IE: *h2nen-, hvorved der heller ikke længere er noget 

grundlag for at med Bjorvand & Lindeman antage en vekslen mellem et IE: *h2nent- 

og et IE: *h2ent-. Med denne analyse er der altså intet belæg for at antage tilstedevæ-

relse af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *(ga-)nōga- adj. ”nok, tilstrækkelig”. 

- GOT: (ga-)nohs, OHT: (gi-)nuog(i), OS: (ġe-)nōg/(ġe-)nōh, OFRIS: (e-)nōch, NORR: (g-

)nógr, ODA: nōgh, OSV: nōgh. Desuden også en perfektiv verbalform GERM: *(ga-

)nah- v. ”være nok” > GOT: (ga)-nah, OHT: (gi-)nah, OE: (ġe-)neah. Hertil også  bl.a. 

GERM: *nēhwa- adj. ”nær” > GOT: neƕ/neƕa, OHT: nāh/nāhi, OS: nāh, OE: nēah/nēh, 
                                                 
35 Selvom det er klart, at fraværet af et GR(DOR): *ἄματος ikke kan anvendes som bevis for IE: *h1, kan dette 
forhold i det mindste tjene til at vise, at det ikke er umuligt at antage IE: *h1, hvilket havde været tilfældet, 
hvis formen eksisterede. 
36 Ikke IE:*h2en-, jf. også Rix (2001:268+283). 
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OFRIS: nēi/nī, NORR: ná-, ODA: nā-, OSV: nā- med afledninger, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:640+666+672). 

- Dette adjektiv, som lader sig rekonstruere som IE: *h2nō-o-, udviser o-langtrinsvo-

kalisme, dvs. vrddhi37, jf. bl.a. Darms (1978:267), i forhold til den perfektive verbal-

form IE: *h2e-h2no-, der giver GERM: *(ga-)nah- ovenfor og uden for germansk bl.a. 

SKT: ānáś-/āś- v. (perf.) ”har nået, besidder”. Begge er normaliserede af IE: *h2e-

h2non- til roden IE: *h2nen- ”nå”. For andre reflekser til denne rod uden for ger-

mansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *nenþan-. 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *rahna- n. ”røveri”. 

- NORR: rán, ODA: rān, OSV: rān, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:708f.), og som lån 

FIN: rahna. 

- Dette substantivs etymologi er ganske uklar. Nogle har villet sætte det til roden IE: 

*rek- ”bestemme, ordne”. Bjorvand & Lindeman (2000:709f.) foreslår imidlertid 

slægtskab med bl.a. GR: ἐρέπτομαι v. ”river løs, plukker”, LAT: rapiō38 v. ”rager til sig, 

river til sig” og HITT: harapp- v. ”tager og fører med sig til et andet sted” ved at an-

tage to forskellige suffikser i henhold til Benvenistes (1935:147ff.) rodteori, nemlig 

IE: *-k- og IE: *-p-, til en grundrod IE: *h2er- med IE: *h2 pga. HITT: harapp-. Spekula-

tioner i sådanne rodkomplekser er og bliver dog i langt de fleste tilfælde spekula-

tioner, især når det som her ikke er beviseligt, at ”grundrodens” initiale laryngal er 

til stede i den indoeuropæiske form, der fortsættes i GERM: *rahna-. Med dette for-

behold er der altså intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den 

her foreliggende form. 

 

GERM: *rauza- n. ”rør, siv”. 

- GOT: ráus, OHT: rōr, NORR: reyr/reyrr. Hertil også en afledning GERM: *rauzijō- f. 

”rør, hul” > OHT: rōria, NORR: reyrr, ODA: rȌr, OSV: rȌr, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:746). For andre reflekser til (muligvis) samme rod se GERM: *arwaz-/*arwiz-, 

GERM: *rawwa-/*rawwō-, GERM: *reufan- og GERM: *reujan-. 

- Disse substantiver kan rekonstrueres som et IE: *(h2)rou̯s- til en rod IE: *(h2)reu̯-s-. 

For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige for-

hold omkring denne og det rodkompleks, som den muligvis er en del af, se GERM: 

*reufan-. 

                                                 
37 Også GERM: *nēhwa- er en vrddhidannelse til denne rod, dvs. af IE: *h2nē-u̯o-. 
38 Angiveligt af IE: *h2r̥p-, men iflg. Rix (2001:507) i stedet af IE: *(h1)rep- og iflg. Schrijver (1991:17) af IE: 
*h1reh1p-, dvs. nultrin IE: *h1r̥h1p-). 
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- Hvis den under GERM: *reufan- opstillede analyse er korrekt, kan det i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *rawwa- m./n./*rawwō- f. ”langt, stridt, hår”. 

- NORR: rǫggr/rǫgg, OSV: rag. Muligvis som vrddhidannelse hertil GERM: *rōwō- f. ”ro, 

hvile”39 > OHT: ruowa, OE: rōw, NORR: ró, ODA: rō, OSV: rō, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:707+729f.). For andre reflekser til (muligvis) samme rod se GERM: *arwaz-

/*arwiz-, GERM: *rauza-, GERM: *reufan- og GERM: *reujan-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *(h2)rou̯h2/3-o- til den rod IE: *(h2)reu̯-

h2/3- ”rive op, rode op i, grave”, som også er at finde i bl.a. SKT: róman-/lóman-40 n. 

”hår”, LAT: ruō v. ”river op, roder, skraber”, OKS: ryjǫ v. ”graver”, LIT: ráuju v. ”river 

op, bort”, TOK.B: rwātär v. ”river ud”, jf. Rix (2001:510) og Pokorny (1959:868). 

- Ifølge Rix (2001:510) tyder TOK.B: rwātär med brydning på, at laryngalen i hvert fald 

ikke kan have været IE: *h1. At det overhovedet er rimeligt at rekonstruere en laryn-

gal for denne rod bevidner foruden TOK.B: rwātär ovenfor bl.a denne germanske 

form med gemination af halvvokal og efterfølgende Verschärfung i nordgermansk 

og derudover bl.a. former med langt IE: *ū, f.eks. OKS: ryjǫ < IE: *(h2)ruh2/3-i̯e-. En 

form, der derimod umiddelbart lader til at være laryngalløs, er GERM: *rōwō- < IE: 

*(h2)rōu̯-eh2-, idet et IE: *(h2)rōu̯h2/3-eh2- > GERM: *rōwwō-. For at forklare dette kan 

man enten vælge at tage Jasanoffs (1978:84) og Rasmussens (1990:377f.) analyse af 

forholdene omkring GERM: *hrawa- (se i øvrigt dette) til sig og således hævde, at 

halvvokalgeminationen ikke skete, hvis en langvokal gik forud for IE: *-u̯H-, hvilket 

medfører, at IE: *(h2)rōu̯h2/3-eh2- > GERM: *rōwō- er en lydret udvikling, eller også 

kan man med Kluge (2002:775) sætte det til en rod IE: *erә-/*rē-, dvs. IE: *h1erh1-

/*h1reh1-, som skulle være identisk med den under GERM: *rēsōn- og GERM: *rasōn- 

beskrevne rod IE: *(h1)reh1-, (se disse), hvorved man ville rekonstruere det som et IE: 

*(h1)roh1-u̯eh2-. Selve roden IE: *(h2)reu̯-h2/3- er muligvis endvidere en del af et større 

rodkompleks. Se diskussionen herom samt den generelle diskussion af de lydlige 

forhold omkring dette rodkompleks under GERM: *reufan-. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: *-CHV- > GERM: *-CV- og mere specifikt at IE: *-

Vu̯HV- > GERM: *-VwwV-41, samt, hvis den under GERM: *reufan- opstillede analyse 

er korrekt, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

                                                 
39 Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:729f.) har betydningsudviklingen været ”brud, afbræk” → ”ophør, 
slutning, pause” → ”ubevægelighed, ro, hvile”, hvilket understøttes af en parallel semantisk udvikling for 
NE: break sb. ”brud, pause, afbrydelse”. 
40 Dette substantiv lader ikke til at være behandlet hos Mayrhofer I-II (1986-1996). Monier-Williams 
(2000:889) knytter det i stedet til roden SKT: ruh- ”stige op, klatre”. 
41 Men muligvis at IE: *-u̯HV- > GERM: *-wV-. 
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GERM: *reufan- v. ”brække, rive i stykker”. 

- OE: rofen (perf.part.), NORR: rjúfa, ODA: rȳfæ, OSV: riūva. Hertil bl.a. også substanti-

verne GERM: *rauba- m./n. ”det at rive op, det at rive i stykker” > OHT: roub, OS: -rōf, 

OE: rēaf, OFRIS: rāf og GERM: *raufō-/*raubō- f. ”hul, rumpe” > NORR: rauf, ODA: rȌf. 

For andre reflekser til (muligvis) samme rod se GERM: *arwaz-/*arwiz-, GERM: 

*rauza-, GERM: *rawwa-/*rawwō- og GERM: *reujan-. 

- Disse former lader sig rekonstruere til den rod IE: *reu̯p- ”brække, rive i stykker”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: ropayati v. ”forårsager smerte, brækker af”, SKT: 

rúpyati v. ”har mavesmerter”, LAT: rumpō v. ”brækker, river i stykker”. Ifølge Pokor-

ny (1959:868ff.) og Bjorvand & Lindeman (2000:736f.) bør denne rod analyseres 

som et IE: *reu̯-p-, dvs. en rodudvidelse med IE: *p42. 

- Bjorvand & Lindeman forsøger desuden at videreanalysere denne verbalrod som et 

IE: *Hr-eu̯-p-, dvs. et tema II med *p-udvidelse til en rod IE: *Her- iflg. Benvenistes 

(1935:147ff.) rodteori. Til det tilhørende tema I IE: *Her-u̯- vil de så sætte bl.a. en 

neutral s-stamme43 IE: *Heru-s > GERM: *arwaz-/arwiz- n. ”ar” (se dette), SKT: áruṣ- 

n. ”sår”, HITT: ar(r)usa (dir.) ”til splittelse”, jf. også Pokorny (1959:338). Netop på 

grundlag af HITT: ar(r)usa rekonstruerer Puhvel I-II (1984:183) et IE: *h2er- med et 

tilfælde af IE: *h2, der ikke reflekteres af et HITT: h. Alt i alt lader de her foreliggende 

former til at være en stærk indikator på, at der i visse tilfælde kan være et gran af 

sandhed i Benvenistes rodteori, men det må under alle omstændigheder slås fast, at 

denne benvenistiske Schwebeablaut på ingen måde har fungeret systematisk i indo-

europæisk, jf. bl.a. Antilla (1969:173ff.). Hvis denne analyse er korrekt, kan det altså 

i de her foreliggende former iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *rīma- m. ”rim, vers”. 

- MHT: rīm, ME: rime, OFRIS: rīm, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:726). 

- Dette substantiv kan med reglerne hos Rasmussen (1989b:103f.)44 rekonstrueres som 

et IE: *h2riH- til den rod IE: *h2erHi̯- med aflydsvekslen ERU ~ RŪ, som også er at 

finde i bl.a. GR: ἀριθμός m. ”tal”, GR: νήριτος adj. ”talløs”, LAT: rītus m. ”nedarvet 

                                                 
42 IE: *reu̯-p- er iflg. både Pokorny og Bjorvand & Lindeman blot én ud af mange rodudvidelser til IE: *reu̯-. 
Blandt andet eksisterer der iflg. i hvert fald Pokorny (1959:868ff.) også et IE: *reu̯-b-, IE: *reu̯-d-, IE: *reu̯-
dh-, IE: *reu̯-H-, IE: *reu̯-k- og IE: *reu̯-s-. Naturligvis er nogle af disses tilhørsforhold mere tvivlsomme end 
andres. Ud over det her behandlede IE: *reu̯-p- behandles ellers kun IE: *reu̯-H- og IE: *reu̯-s- i denne 
undersøgelse. 
43 Denne analyse giver dog det problem, at man ellers ikke forventer nultrin af s-stammesuffikset på nær i 
enkelte arkaisk udseende s-stammer til seṭ-rødder, f.eks. IE: *kreu̯h̥2-s- n. ”blod” (se under GERM: *hrawa-). 
44 For dette ord foreslår Rasmussen (1989b:102) dog selv, at der kan foreligge grundlæggende i-vokalisme, 
dvs. en fuldtrinsform IE: *h2rii̯- med nultrinsformen IE: *h2ri-, hvilket kan forklare bl.a. GR: νήριτος som et 
IE: *n̥-h2ri-to-, men IE: *i er ellers kun kendt som grundlæggende vokal i ganske få (suffikser og) endelser 
og ellers som nultrinsvariant af diftongen IE: *ei̯.   
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vane, rite”, OIR: rím f. ”tal”, ARM: hariwr num. ”hundrede”, jf. også Pokorny (1959: 

60). 

- Her tyder først og fremmest GR: ἀριθμός med protetisk vokal IE: *#h2C- > GR: #ἀC- 

eller med farvning af IE: *h2e- > GR: α-45 på, at den initiale laryngals kvalitet er IE: *h2. 

Bjorvand & Lindeman (2000:727) foretrækker en rekonstruktion uden initial laryn-

gal IE: *r̥H-i- > GR: ἀρι- og med metatese IE: *riH- > GERM: *rī-, men Rasmussens 

analyse er at foretrække, idet den tilskriver roden samme regelmæssige struktur som 

flere andre rødder i indoeuropæisk, f.eks. IE: *u̯elHu̯- ”indhylle”, IE: *u̯erHu̯- ”be-

skytte” og IE: *terHu̯- ”klare, overvinde”. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *-iHC- > GERM: *-īC-. 

 

GERM: *sternan- m./*sternōn- f. ”stjerne”. 

- GOT: staírno, OHT: stern/sterno, NORR: stjarna, ODA: stiærnæ, OSV: stiærna. Desuden 

er der i germansk former, som ser ud til at gå tilbage på en sideform GERM: *sterran- 

m. ”stjerne”, nemlig OHT: sterro, OS: sterro, OE: steorra, OFRIS: stēra, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:861f.). 

- Disse dannelser må, uagtet diverse uklarheder omkring suffiksernes beskaffenhed i 

germansk, gå tilbage på et IE: *h2ster-, som muligvis er et nomen agentis til roden IE: 

*h2es- ”brænde” (se GERM: *askōn-/*azgōn-), jf. bl.a. Eichner (1978:161 med litt.)46. 

Samme dannelse foreligger i bl.a. SKT: tāraḥ m. (pl.) ”stjerner”, GR: ἀστήρ m. ”stjer-

ne”, MBRET: steren(n) f. ”stjerne”, ARM: astł sb. ”stjerne”, HITT: haster- c. ”stjerne”, jf. 

bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:862f.) og Pokorny (1959:1027f.). 

- Her peger både græsk, armensk47 og hittitisk tydeligt på, at laryngalens kvalitet er IE: 

*h2. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *tandejan- v. ”tænde”.  

- GOT: tandjan, OE: (on-)tendan, ODA: tændæ, OSV: tænda. Dette verbum er en kausa-

tiv til det dog formelt lidt uklare verbum GERM: *tendnan-(?) v. ”tænde” > MHT: 

zinnen, OE: tinnan. Også en form med nultrin GERM: *tundnan- v. ”brænde” > GOT: 

tundnan, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:931f.). 

- Etymologien til dette verbum er meget usikker. Af forslag kan nævnes Lehmanns 

(1986:341f.) om en tilknytning til IE: *deh2u̯- på trods af de formelle problemer og 

                                                 
45 Enten af nultrin IE: *h2riH-t- med aspirationsmetatese GR: -ιθ- < IE: *-ith- < IE: *-ih1/2-t-, jf. Olsen (1988: 
38) eller af fuldtrin IE: *h2erHi-th-(?). Nultrinnet er dog at foretrække, da det giver en mere tilfredsstillende 
forklaring på GR: -θ-. 
46 Der har dog været mange andre forslag til etymologier for ”stjerne” i indoeuropæisk, deriblandt lån fra 
akkadisk og semitisk. Nogle af disse forslag er at finde hos Lehmann (1986:322). 
47 Med mindre man antager, at alle initiale prækonsonantiske laryngaler gav ARM: #a-, jf. bl.a. Olsen (1985: 
15) og videre Olsen (1999:762ff.). 
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Thurneysens48 rekonstruktionsforslag IE: *h2d-h2ondh-éi̯e- > GERM: *t-and-, jf. også 

kritikken hos Pokorny (1959:179ff.). Fuldtrin i præfikset foreligger iflg. Thurneysen i 

OIR: ad-andai v. ” tænder” < IE: *h2ed-h2ondh-éi̯e-49, der dog kræver indoeuropæisk a-

vokalisme, hvorfor man bliver nødt til at antage, at IE: *h2o > IE: *a, jf. bl.a. Kuryło-

wicz (1956:167ff.), hvilket dog modbevises af former som GR: ὄγμος m. ”ret linje, 

plovfure” < IE: *h2oĝ-mo- til roden IE: *h2eĝ- ”drive, føre” (se GERM: *akan-) og GR: 

φωνή f. ”lyd, stemme” < IE: *bhoh2-neh2- til roden IE: *bheh2- ”sige, tale”, jf. Beekes 

(1969:128+166f.) og videre Beekes (1972:117ff.). Beekes nævner sammesteds det 

uhyre vigtige argument, at den indoeruopæiske aflyd IE: *a ~ *o og IE: *ā ~ *ō er 

uforklarlig, med mindre man antager, at IE: *h2o > IE: *o og IE: *oh2 > IE: *ō. Alter-

nativt kan man antage, at OIR: ad-andai ikke har o-trin men fuldtrin i roden, men 

dette er såvel usandsynligt som ubeviseligt. Umiddelbart virker de her foreliggende 

former altså for usikre til at kunne benyttes som materiale i en undersøgelse af de la-

ryngalistiske forhold i germansk 

 

GERM: *wadja- n. ”garanti, pant, sikkerhed, løfte”. 

- GOT: wadi, OHT: wetti, OS: weddi, OE: wedd, OFRIS: wedd, NORR: veð, ODA: wæd, OSV: 

væþ/vaþ. Hertil et denominativt verbum GERM: *wadjōn- v. ”vædde” > GOT: (ga-

)wadjon, OHT: wettōn, OFRIS: weddia, NORR: veðja, ODA: vædhæ, OSV: væþia. Slutte-

lig også et substantiv OHT: widomo/widemo, OE: weotuma/wituma/wetma, OFRIS: 

wetma/witma, der alle betyder ”medgift, brudens købspris”, jf. Bjorvand & Linde-

man (2000:1026) og Pokorny (1959:1115f.). 

- Enten kan man sætte disse dannelser til den rod IE: *u̯edh- ”føre, lede”, som iflg. bl.a. 

Pokorny (1959:1115f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:1026f.) også er at finde i bl.a. 

SKT: vadh- f. ”brud”, AV: vaδū- f. ”brud”, GR: (ἄν-)αεδνος adj. ”som ikke har med-

gift”, LAT: uas m. ”garant”50, LIT: vedù v. ”fører, ægter”, OKS: v. vedǫ ”fører”, OIR: 

fedid v. ”fører, går, bærer, bringer”, HITT: huettiya- v. ”føre”, eller også til den homo-

nyme rod IE: *u̯edh- ”knytte, binde”, som også er at finde i GERM: *wedan- v. ”binde, 

forbinde” > GOT: (ga-)widan, OHT: wetan-, jf. f.eks. Seebold (1970:542), og uden for 

germansk i bl.a. SKT: (vi)-vadhá- m. ”åg”, OIR: fedan f. ”åg”, jf. Pokorny (1959: 

1116f.). Rix (2001:659) ser dog ingen forskel på disse to rødder. 

- Fritz51 rekonstruerer denne rod IE: *u̯edh2- primært pga. SKT: vadh- < IE: *u̯dh(2)- 

med SKT: -dh- < IE: *-dh2-, jf. f.eks. det parallelle SKT: mahi < IE: *meĝh̥2, (se GERM: 

                                                 
48 Se Bjorvand & Lindeman (2000:932) for Thurneysens forslag samt relevante henvisninger. 
49 Ud fra dette forslag er fuldtrinnet i et evt. GERM: *tendnan- nydannet ud fra kausativformen ovenfor og 
ud fra nultrinsformer som f.eks. GERM: *tundnan-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:932). 
50 I retssammenhæng, dvs. en garant for, at den tiltalte møder op i retten. 
51 Se Rix (2001:659) for Fritz’ forslag samt relevante henvisninger. 
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*mekila-) og Kuryłowicz (1935:53f.). Melchert52 går endnu længere og foreslår et IE: 

*h2u̯edh2- på baggrund af GR: (ἄν-)αεδνος < IE: *n̥-h2u̯ed(h2)-mno- (med analogisk 

ἄν-), men i hvert fald dette sidste forslag godtages ikke af Rix (2001:659) pga. HITT: 

u-wate- v. ”skaffer til veje” uden HITT: h som refleks af laryngalen, og selv om det fo-

rekommer besynderligt ikke at sætte GR: ἄν-αεδνος ”som ikke har medgift” og det 

germanske ord for ”medgift” til én og samme rod, der kan betyde ”føre, ægte, gifte 

sig”, kan disse former heller ikke passe sammen formelt, idet IE: *-dh2- > GR: -δ- er 

en acceptabel udvikling, medens det samme ikke kan siges om IE: *-dh2- > IE: *-dh-53 

> GERM: *-d-. De germanske former må derfor reflektere en rod med IE: *dh, dvs. IE: 

*u̯edh- i GERM: *wedan- ovenfor, hvorved antagelsen af et slægtskab mellem disse og 

f.eks. SKT: vadh- og GR: (ἄν-)αεδνος ikke kan opretholdes, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1026f.). Med denne analyse er der altså intet belæg for at antage tilstedeværel-

se af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *wahsan-/*wahsian- v. ”vokse”. 

- GOT: wahsjan, OHT: wahsan, OS: wahsan, OE: weaxan, OFRIS: waxa, NORR: vaxa, 

ODA: waxæ/woxæ, OSV: væxa. Hertil muligvis også substantivet GERM: *wōkra- m./n. 

”åger, høj rente” > GOT: wokra (dat.), OHT: wuochar, OE: wōcor, OFRIS: wōker, NORR: 

okr, ODA: ogher, OSV: oker/uker54, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1066+1096). 

- Dette verbum kan med bl.a. Rix (2001:288f.) rekonstrueres til den rod IE: *h2u̯eks- 

”vokse, blive stor”, som også er at finde i bl.a. SKT: úkṣant- adj. ”voksende”, AV: 

uxšiieitī v. ”vokser”, GR: αὔξομαι v. ”vokser”. Denne rod anses i almindelighed for at 

være en udvidelse af roden IE: *h2eu̯g- ”øge, blive større”, som også er at finde i bl.a. 

GERM: *aukan- (se dette). 

- Her borger bl.a. GR: αὔξομαι med sin initiale vokalisme GR: #αὔ- < IE: *h2eu̯-/h2u- for 

kvaliteten af laryngalen som IE: *h2, jf. bl.a. Rix (1970:102) for antagelsen, at IE: 

*#h2u- > GR: #αὔ-. Også a-vokalismen i LAT: augeō v. ”øger, forøger, formerer” til 

grundroden IE: *h2eu̯g- peger entydigt på IE: *h2. I den her foreliggende form kan det 

altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *wakan-/*waknan- v. ”vågne”. 

- OE: (on-)wacan, OE: wæcnan. Til denne rod findes der internt i germansk mange 

verbalstammer, f.eks. også GERM: *waknōn- ”vågne” > GOT: (ga-)waknan, OE: 

                                                 
52 Se Rix (2001:659) for Melcherts forslag samt relevante henvisninger. 
53 Denne udvikling er en ren indoiransk foreteelse, og muligvis endda kun indisk, da det ikke er muligt at 
skelne IE: *d fra IE: *dh i iransk. 
54 I så fald et IE: *h2uō̯g- uden s-udvidelse.  
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wæcnian, NORR: vakna, ODA: wakne/woghne, OSV: vakna, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:1075ff.). 

- Den indoeuropæiske rod, der ligger til grund for alle disse verbalformer, kan rekon-

strueres IE: *u̯eĝ- ”være frisk, være stærk”, hvortil man også sætter SKT: vja- m. 

”sejr, styrke”, SKT: vájra- m. ”tordenkile, lyn”, AV: vazra- m. ”lyn”, OPERS: vazrka- 

adj. ”stor”, LAT: uegeō v. ”er munter, vækker”. 

- Pokorny (1959:1118) finder det vanskeligt at skille denne rod IE: *u̯eĝ- fra IE: *h2eu̯g- 

”øge, blive større” (se GERM: *wahsan-/*wahsian- og GERM: *aukan-), men da IE: 

*u̯eĝ- med sikkerhed er med palatovelar pga. SKT: vájra- og AV: vazra-, og da IE: 

*h2eu̯g- med sikkerhed er med velar pga. bl.a. SKT: ugrá- adj. ”stærk, vældig”, AV: 

ugra- adj. ”stærk, kraftig”, AV: aogah-/aojah-55 n. ”styrke” og LIT: áugu v. ”vokser”, 

må man for at fastholde slægtskabet mellem disse antage to parallelle rodudvidelser 

med hhv. palatovelar og velar. Med denne analyse er det altså muligt men ikke tving-

ende nødvendigt at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende 

former. 

 

GERM: *wazejan- v. ”påklæde, ekvipere”. 

- GOT: wasjan56, OHT: werien, OS: werian, OE: werian, NORR: verja, jf. Bjorvand & Lin-

deman (2000:1017). 

- Dette verbum, som kan rekonstrueres IE: *u̯or-éi̯e-, og som også ses i bl.a. SKT: 

vāsáyati v. ”klæder på, ekviperer”, ALB: vesh v. ”klæder på, ekviperer”, HITT: wassezzi 

v. ”klæder på, ekviperer”, er kausativ til den akrostatiske præsens, IE: *u̯és-toi̯/*u̯és- 

n̥toi̯, jf. mønstret hos Narten (1968:18), som også er at finde i bl.a. SKT: váste v. ”har 

på”, AV: vastē v. ”har på”, GR: εἷμαι v. ”har på”. Samme rod ses bl.a. i SKT: vastra- n. 

”tøj”, AV: vastra- n. ”tøj”, LAT: uestis f. ”tøj”, jf. bl.a. Rix (2001:692f.). 

- Kuryłowicz (1935:31) foreslår en initial laryngal for denne rod alene på baggrund af 

et SKT: adhī-vāsá- m. ”frakke”, hvorefter Bjorvand & Lindeman (2000:1018f.) fore-

slår sammenhæng mellem denne rod IE: *Hu̯es- og roden IE: *h2u̯eh1- ”blæse” (se 

GERM: *wedra- og GERM: *wēan-), dog med IE: *h3 i stedet for *h2, idet de antager, at 

begge former er et tema II til en grundlæggende rod IE: *h3eu̯-, jf. Benvenistes 

(1935:147ff.) rodteori, som også er at finde i bl.a. LAT: (ex-)uō v. ”tager tøj af”, LIT: 

aunù v. ”tager fodtøj på”, ARM: aganim57 v. ”tager tøj på”. Denne rod sættes hos Rix 

(2001:275) som IE: *h2eu̯H-. Hele denne sammenligning virker dog noget usikker, 

                                                 
55 Den i AV: aogah-/aojah- foreliggende vekslen AV: g ~ j skyldes, at dette substantiv er en s-stamme og så-
ledes kan rekonstrueres IE: *h2eu̯g-os/*h2eu̯g-es-. 
56 Med analogisk GOT: s for forventet GOT: z efter f.eks. GOT: wasti f. ”tøj”, jf. Bjorvand & Lindeman 
(2000:1017). 
57 Den armenske form er opnået via dissimilation IE: *h3 → IE: *h2, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1019). 
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idet den først og fremmest er baseret på løse semantiske spekulationer og en vekslen 

ud fra Benvenistes rodteori, og idet GR: εἷμαι ikke udviser protetisk vokal58 og HITT: 

wassezzi ikke indeholder noget HITT: h. Således er der altså intet belæg for at antage 

tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *wedra- n. ”vejr”. 

- OHT: wetar, OE: weder, OFRIS: weder, NORR: veðr, ODA: wæthær/veyer, OSV: væþer, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1071). 

- Det er yderst fristende at med reglerne for aspirationsmetatese hos Olsen (1988: 

37ff.) rekonstruere dette substantiv som et IE: *h2u̯e-thro- < IE: *h2u̯eh1-tro-, dvs. et 

nomen instrumentalis til roden IE: *h2u̯eh1- (se GERM: *wējan-). 

- Imidlertid foreligger der også formerne OKS: vedro sb. ”godt vejr, klar himmel” og 

OKS: vedrъ adj. ”klar”, jf. bl.a. Stang (1972:61), som efter alt at dømme må være be-

slægtet med GERM: *wedra-, men dels kan OKS: d kun kan gå tilbage på IE: *d(h) og ik-

ke IE: *th, dvs. ikke IE: *h2u̯ethro- men IE: *(h2)u̯edhro-, og dels er alle former af suffik-

set IE: *-t(h)ro- erstattet af IE: *-t(h)lo- i baltoslavisk, jf. Olsen (1988:36ff.). Dette forkla-

rer Olsen (u.forb.) selv ved at analysere både GERM: *wedra- og de oldkirkeslaviske 

former som oprindelige ro-stammeadjektiver til en rod IE: *u̯edh- ”føre, lede” og lige-

ledes ”bære, bringe”59 (se GERM: *wadja-). Således rekonstruerer hun slet ikke GERM: 

*wedra- til roden IE: *h2u̯eh1- ”blæse”, hvorved der ikke er noget belæg for at antage 

tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *wenda- m. ”vind”. 

- GOT: winds, KRIMGOT: wintch, OHT: wint, OS: wind, OE: wind, OFRIS: wind, NORR: 

vindr, ODA: wind, OSV: vinder, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1054f.). For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *wējan-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó- eller IE: *h2u̯eh1-nt-ó- til 

roden IE: *h2u̯eh1- ”blæse”. Samme form foreligger i bl.a. SKT: vta- (= vá.ata-) m. 

”vind”, AV: vāta- (= va.ata-) m. ”vind”, LAT: uentus m. ”vind”, KYMR: gwynt m. 

”vind”, TOK.A: want sb. ”vind”, TOK.B: yente sb. ”vind”, HITT: huwant- m. ”vind”, jf. 

bl.a. Pokorny (1959:81ff.) og Bjorvand & Lindeman (2000:1054f.). For andre reflek-

ser til samme rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold om-

kring denne se GERM: *wējan-. 

                                                 
58 Det bør dog nævnes, at man af og til ikke finder protetisk vokal i græsk, hvor dette ellers er forventet, jf. 
f.eks. GR: λῆνος < IE: *h2/3uĺ̯̥h1-no- (se GERM: *wulnō-). 
59 Semantikken skal iflg. Olsen have en parallel i NORR: byrr m. ”god vind” til roden IE: *bher- ”bære, 
bringe”. 
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- Den initiale laryngal lader sig let bestemme som IE: *h2 og den anden laryngal som 

IE: *h1, jf. diskussionen under GERM: *wējan-. Desuden er det forholdsvis tydeligt, at 

GERM: *wenda- fortsætter et IE: *h2u̯eh1-nt-ó- og ikke IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó-, dvs. IE: *-

eh1nC- > IE: *-ēnC- > GERM *-enC- med forkortelse efter Osthoffs lov. Modsat tyder 

det i mange henseender parallelle GERM: *ju(wu)nga-60 (se dette) på, at  IE: *-eh1n̥C- 

> IE: *-en̥C- > GERM: *-e(w)unC- ville være at forvente. I samme retning peger også 

det komparative materiale for GERM: *wenda-, idet f.eks. SKT: vta- (= vá.ata-) < IE: 

*h2u̯eh1-n̥t-ó-61. På trods af alt dette er det dog tydeligt, at GERM: *wenda- < IE: 

*h2u̯eh1-nt-ó- uden syllabisk nasal, hvilket medfører den naturlige overvejelse, om 

det samme i virkeligheden ikke burde gøre sig gældende for GERM: *ju(wu)nga-, dvs. 

GERM: *ju(wu)nga- < IE: *h2i̯u-h(3)n(h(2))-ó-, således at IE: *-VHR-̥62 > GERM: *-R- > 

GERM: *-VR-, jf. også Beekes (1988a:98), medens mange andre indoeuropæiske 

sprog fortsætter et IE: -VHR-̥ > IE: *-VR-̥. Med denne analyse kan det i den her fore-

liggende form iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at enten IE: *-eh1n̥C- > GERM: 

*-enC- eller mere sandsynligt IE: *-eh1nC- > GERM: *-enC-. 

 

GERM: *wendan- v. ”vinde, vikle, dreje”. 

- OHT: wintan, OS: windan, OE: windan, OFRIS: winda, NORR: vinda, OSV: vinda, som 

også har bl.a. en kausativ i germansk GERM: *wandejan- > GOT: wandjan, OHT: 

wenten, OS: wendian, OE: wendan, OFRIS: wenda, NORR: venda, ODA: wændæ, OSV: 

vænda, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1035+1055f.). 

- Roden til disse verber rekonstrueres hos Rix (2001:681f.) som et IE: *u̯endh-, hvortil 

man også kan sætte SKT: vandhúra- n. ”vognsæde”, UMBR: (pre-)vendu v. (ipv.) 

”vend mod!”, TOK: wänt- v. ”indhylle”. 

- Bjorvand & Lindeman (2000:1056) afviser ud fra formelt korrekte kriterier63 den 

klassiske teori hos f.eks. Walde & Hoffmann II (1965:787), som Rix helt undlader at 

nævne, om, at IE: *u̯endh- egentlig skulle være nasalpræsens til et IE: *(h2)u̯edh- ”knyt-

te, binde” og derfor rekonstrueres IE: *(h2)u̯endh-. Hertil sætter Walde & Hoffmann 

                                                 
60 For GERM: *ju(wu)nga- er det i kraft af komparativt materiale rimeligst at antage en udvikling IE: *-
uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > GERM: *-ūnC- > GERM: *-unC- med forkortelse efter Osthoffs 
lov. Alternativt kan det dog have været IE: *-uh(3)nC- > IE: *-ūnC- > GERM: *-unC-, ligeledes med forkortel-
se efter Osthoffs lov, hvis det komparative materiale lades ude af betragtning. 
61 LAT: uentus kan både reflektere IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó- og IE: *h2u̯eh1-nt-ó-, dvs. enten må man antage en 
udvikling IE: *-eh1n̥C- > IE: *-en̥C- > LAT: *-e.enC- > LAT: *-ēnC- > LAT: *-enC- eller IE: *-eh1nC- > IE: *-ēnC- 
> LAT:*-enC-, i begge tilfælde med forkortelse efter Osthoffs lov 
62 Med en bred definition af V som alt vokalisk, dvs. både almindelige vokaler og syllabiske resonanter og 
halvvokaler. 
63 En nasalpræsens til IE: *(h2)u̯edh- bør hedde IE: *(h2)u-ne-dh-/*(h2)u-n-dh- og ikke IE: *(h2)ue̯ndh-, men 
der kan naturligvis være dannet et nyt fuldtrin til nultrinnet IE: *(h2)undh- analogisk, hvis dette nultrin 
først er blevet opfattet som en selvstændig rod. 
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også GR(RHOD): ἄθραι64 sb. ”vogn” < IE: *(h2)u̯n̥dh-. Umiddelbart virker det dog, på 

trods af de formelle vanskeligheder ved nasalens placering i roden, ganske tiltalende 

at med Walde & Hoffmann sammenholde to rødder hhv. med og uden nasal og med 

nogenlunde samme betydning, men det er heller ikke sikkert, at der ret faktisk har 

været en laryngal i roden IE: *(h2)u̯edh-, jf. diskussionen under GERM: *wadja-. 

 

GERM: *wesan- v. ”være, blive”. 

- GOT: wisan, OHT: wesan, OS: wesan, OE: wesan, OFRIS: wesa, NORR: vesa/vera, RDA: 

wæsa, ODA: wæra, OSV: væra. Hertil også verberne GERM: *wazōn- v. ”vare, bestå, 

vedblive”> OS: waron, OE: warian og GERM: *wazēn- v. ”vare, bestå vedblive” > OHT: 

werēn, OS: weron, OE: werian, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1020+1073) og 

Seebold (1970:561). 

- Dette verbum rekonstrueres til den rod IE: *h2u̯es- ”opholde sig, tilbringe natten”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: vásati v. ”overnatter, opholder sig”, AV: vaŋhaiti v. 

”opholder sig”, GR(EP): ἄεσα v. (aor.) ”tilbragte”, HITT: huiszi v. ”lever”, jf. bl.a. Rix 

(2001:293). 

- Græsk og hittitisk peger med hhv. protetisk vokal GR: #ἀ- og HITT: h tydeligt på ini-

tialt IE: *#h2-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > 

GERM: *#C-. 

 

GERM: *wēdi- f. ”vævet tøj”. 

- OHT: wāt, OS: wād, OE: wǣd, OFRIS: wēd, NORR: váð, OSV: vāþ. 

- Bjorvand & Lindeman (2000:1008f.+1045ff.) gengiver opfattelsen hos f.eks. Nielsen 

(1966:445), nemlig at dette substantiv hører til roden IE: *h2eu̯-65 ”væve”, hvortil man 

også sætter GERM: *weban- ”væve” > OHT: weban, OE: wefan, NORR: vefa, ODA: 

weuæ, OSV: væva som et tema II med *bh-suffiks IE: *h2u̯-ebh-, hvis nultrin er at finde 

i bl.a. SKT: ubhnti v. ”snører sammen”, GR: ὑφή f. ”vævning”, GR: ὑφαίνω v. 

”væver”. 

- Rix (2001:658) og Pokorny (1959:1114f.) antager imidlertid en rod IE: *u̯ebh- ”væve, 

flette, knytte”, uden initial laryngal, eftersom man ikke her ønsker at knytte denne 

rod formelt sammen med HITT: huppiya- v. ”sammenflette” < IE: *h2up-. Således ville 

man i øvrigt have fået GR: *ἀυφή < IE: *h2ubh-éh2-, jf. Olsen (1993:368). Denne rod 

videreanalyserer Olsen (1993:370) til IE: *u̯ebh1- på baggrund af bl.a. SKT: ubhnti < 

IE: *ubh-né-h1/2- med aspirering af klusilen pga. den tilstødende laryngal, hvilket na-

                                                 
64 Dette substantiv synes imidlertid ikke at eksistere, iflg. Liddell & Scott (1961). 
65 Her tema II med *dh-suffiks og langtrin IE: *h2u-̯ēdh-, jf. Benvenistes (1935:147ff.) rodteori. Laryngalens 
kvalitet som IE: *h2 bekræftes iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:1046f.) af HITT: huppiya- med HITT: h < IE: 
*h2, men IE: *h3 kan også give HITT: h, jf. f.eks. HITT: hastai n. ”ben, knogle” < IE: *h3est-.  
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turligvis må være analogisk efter dannelser uden nasalinfiks. Hvad angår GERM: 

*wēdi-, kan – og måske bør – man alternativt antage en sammenhæng med roden IE: 

*u̯edh- ”knytte, binde”, som også er at finde i GERM: *wedan- v. ”binde, forbinde” > 

GOT: (ga-)widan, OHT: wetan-, jf. f.eks. Seebold (1970:542), og uden for germansk i 

bl.a. SKT: (vi-)vadhá- m. ”åg”, OIR: fedan f. ”åg”, jf. Pokorny (1959:1116f.) (se også 

GERM: *wadjōn-). Med disse analyser er der altså intet sikkert belæg for at antage til-

stedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *wējan- v. ”blæse, vaje”. 

- GOT: waian, OHT: wāen, OE: wāwan, OFRIS: wāia, OSV: vīa, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1054f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *wenda-. 

- Dette verbum rekonstrueres hos bl.a. Rix (2001:287), Pokorny (1959:81ff.) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:1054f.) til den rod IE: *h2u̯eh1- ”blæse”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: vti v. ”blæser, vajer”, AV: vāiti v. ”blæser, vajer”, GR: ἄησι v. 

”blæser, vajer”, OKS: vějǫ v. ”blæser, vajer”. For andre reflekser til samme rod uden 

for germansk se GERM: *wenda-. 

- Græsk og hittitisk peger med hhv. protetisk vokal GR: #ἀ- og HITT: h tydeligt på ini-

tialt IE: *#h2-. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > 

GERM: *#C-, og at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *wēsr-/*wēzr- n. ”forår”. 

- OFRIS: wers/wars, NORR: vár, ODA: wār, OSV: vār. Ifølge Bjorvand & Lindeman 

(2000:1077f.) skete der en tidlig metatese GERM: *wēsr-/*wēzr- > GERM: *wērs-/ 

(*wērz-) og efterfølgende i den vestgermanske form forkortelse af vokalen efter Ost-

hoffs lov, jf. Szemerényi (1996:93 + litt.), dvs. VGERM: *wērs- > VGERM: *wers-, og i 

de nordgermanske former skete der assimilation og siden hen forenkling GERM: 

*wērz-/*wēzr- > NGERM: *wērR-/*wēRr- > NGERM: *wērr- > NGERM: *wēr-.66 

- Enkeltsproglige kognater såsom dette germanske ord og GR: ἔαρ n. ”forår”, LAT: uēr 

n. ”forår”, LIT: vãsara f. ”sommer”, LETT: vasara f. ”sommer”, ARM: garun sb. ”forår” 

(< ARM: *geh-ar- < IE: *wés-r̥) på den ene side og f.eks. SKT: vasantá- m. ”forår”, OKS: 

vesna f. ”forår”, OKYMR: guiannuin sb. ”forår” (< KELT: *wesant- < IE: *u̯esn̥t-) på den 

anden side tyder på en oprindelig r/n-stamme i indoeuropæisk, dvs. et oprin-deligt 

IE: *u̯es-r̥/*us-n̥(t)- ”forår” jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1078). 

                                                 
66 Hos Pokorny (1959:1174) forklares den lange vokal derimod ved analogi ud fra GERM: *jēra- n. ”år” (se 
dette), medens den af Szemerényi og Streitberg er forklaret nogenlunde ens, jf. Szemerényi (1996:113f. 
med litt.), nemlig som værende opstået af IE: *u̯es-r (med konsonantisk IE: *r) > IE: *u̯er-r (med 
assimilation) > IE: *uē̯r (med forenkling og erstatningsforlængelse). 
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- Sluttelig kan man tilføje, at Puhvels III (1991 :74) idé om, at HITT: ham(m)esha(nt)- 

sb. ”forår” skal komme af HITT: *hant-weshant- < IE: *h2ent-u̯esHn̥t-, taler for en rod 

IE: *u̯esH- og ikke IE: *u̯es-. Ifølge den klassiske analyse hos f.eks. Pokorny 

(1959:1174) hører IE: *u̯es- til roden IE: *h2eu̯s-/*h2u̯es- ”lysne” i f.eks. GERM: 

*aust(r)ō/*aust(r)aN (se dette), men denne analyse ville, som Bjorvand & Lindeman 

(2000:1079) korrekt påpeger, ikke passe ind med HITT: -weshant-, som i så fald bur-

de hedde HITT: *hweshant-. Med denne analyse er der altså intet belæg for at antage 

tilstedeværelse af nogen initial laryngal for den her foreliggende form, medens for-

holdene internt i germansk slører udviklingen af et evt. IE: *u̯esH-r̥. 

 

GERM: *wrekan- v. ”forfølge, drive bort”. 

- GOT: wrikan, OHT: (w)rechan, OS: wrekan, OE: wrecan, OFRIS: wreka, NORR: (v)reka, 

ODA: wrækæ, OSV: vræka, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:719). 

- Dette verbum har en omstridt og usikker etymologi, men hvis man følger bl.a. Rix 

(2001:697) og Pokorny (1959:1181), kan det sættes til den rod IE: *u̯reg- ”støde, puf-

fe, drive, følge et spor”, som også er at finde i bl.a. SKT: vrájati v. ”går”, LAT: urgeō v. 

”trykker, skubber”. 

- Alternativt kan man med Benvenistes (1935:147ff.) rodteori tage IE: *u̯reg- som et te-

ma II til en grundrod IE: *u̯er-, hvortil der også er et tema I *u̯erg- ”vende sig”, som 

er at finde i bl.a. SKT: vṛṇákti v. ”vender, drejer”, GR: ἐέργω v. ”holder ude, jager 

bort”, LAT: uergō v. ”bukker, bøjer, hælder, synker”, LIT: vérgas m. ”slave”, LIT: 

vaȒgas67 m. ”nød, elendighed”, og som hos Rix (2001:290f. med litt.) analyseres som 

et IE: *h2u̯erg- primært pga. HITT: hurki- c. ”hjul” (se også GERM: *werpan-). En så-

dan sammenstilling, der er foretaget alene ud fra løse semantiske spekulationer og 

Benvenistes rodteori, er dog svær at bevise, hvorfor der ikke er nogen tvingende 

grund til at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

2.1.1.4. Konstellationen IE: *#h3C- 

 

GERM: *meigan- v. ”tisse”. 

- OE: mīgan, NORR: míga, ODA: mīghæ, OSV: mīgha, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:603). 

- Dette verbum kan rekonstrueres til den rod IE: *h3mei̯ĝh- ”tisse”, som også er at finde 

i bl.a. SKT: méhati v. ”tisser”, AV: (fra)-maēzaiti v. ”tisser”, GR: ὀμέιχω v. ”tisser”, GR: 

μοιχός m. ”ægteskabsbryder”, LAT: meiō v. ”tisser”, LAT: mingō v. ”tisser”, OLIT: 

                                                 
67 De litauiske former reflekterer både et IE: *ĝ (> LIT: ž) og et IE: *g (> LIT: g). 
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minžu v. ”tisser”, ARM: mizem v. ”tisser”, jf. bl.a. Rix (2001:301f.), Pokorny (1959: 

713) og Bjorvand & Lindeman (2000:603). 

- Den initiale laryngal antages her (og rekonstrueres som IE: *h3) på baggrund af den 

protetiske vokal i græsk, jf. også græsk s-aorist: ὤμιξεν < IE: *e-h3miĝh-s-e-t, selv om 

Bjorvand & Lindeman (2000:603) med rette tager det forbehold, at en protetisk vo-

kal i græsk ikke i sig selv68 kan borge for tilstedeværelsen af en initial laryngal i indo-

europæisk. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h3C- > GERM: 

*#C-. 

 

GERM: *nabō- f. ”nav”. 

- OHT: naba, OE: nafu, NORR: nǫf, OS: nava. 

- Dette substantiv antages gerne, f.eks. Pokorny (1959:314f.) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:646f.), at indeholde o-trin af roden IE: *h3nebh- ”navle”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: nbhi- f. ”navle, nav, slægtskab”, SKT: nábhya- n. ”nav”, LETT: naba sb. 

”nav, navle”, OPR: nabis sb. ”nav, navle”. 

- Ved siden af IE: *h3nebh- eksisterer der også tydeligt et fuldtrin IE: *h3enbh- > IE: 

*h3embh- i GERM: *amban(a)- m. ”bug, vom” < IE: *h3mbh- og uden for germansk i 

bl.a. GR: ὀμφαλός m. ”navle”, LAT: umbilīcus m. ”navle”, der dog begge både kan 

fortsætte et IE: *h3nbh- > IE: *h3mbh- og et IE: *h3n̥bh- > IE: *h3m̥bh-, jf. Rix’ (1970: 

94ff.) lov. Man kan således forestille sig, at det slet ikke er nødvendigt at antage 

Schwebeablaut for denne rod, hvis fuldtrinnet har været IE: *h3nebh- og nultrinnet IE: 

*h3n̥bh- > IE: *h3m̥bh-. Dette nultrin foreligger i så fald også i et OE: umbor n. ”lille 

barn” iflg. Pokorny (1959:315), og man kan så tænke sig, at der herudfra er opstået 

et nyt fuldtrin i ovennævnte GERM: *amban(a)-. I den her foreliggende form kan det 

altså iagttages, at IE: *#h3C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *nagla-/*nagli- m. ”negl”. 

- OHT: nagal, OS: nagal, OE: næġel, OFRIS: neil/nīl, NORR: nagl, ODA: naghæl, OSV: 

naghl, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:690). 

- Dette substantiv kan føres tilbage på den rod IE: *h3neg(w)h- ”negl”, som også er at fin-

de i bl.a. SKT: nakhá-69 m./n. ”negl, klo”, GR: ὄνυξ m. ”klo, negl”, OKS: noga f. ”fod, 

ben”, LIT: nãgas  OPR: nage sb. ”fod”, ARM: ełungn sb. ”negl”, TOK.B: mekwa f. (pl.) 

sb. ”negl” og af rodens nultrin bl.a. LAT: unguis m. ”negl”, OIR: ingen f. ”negl, klo”. 

                                                 
68 Hvis man tager GR: μοιχός med i betragtning bliver forholdende dog noget klarere, idet en sådan dan-
nelse iflg. Rasmussens (1989b:145ff.) regler for infiksal o-vokalisme forventes at miste sin initiale laryngal. 
69 Med gådefuldt SKT: kh for SKT: gh. 
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- Hvorvidt rodens finale konsonant har været en velar eller en labiovelar, er usikkert, 

idet keltisk og germansk peger på velar70, medens græsk og latin peger på labiovelar. 

Imidlertid kunne man vel med Bjorvand & Lindeman (2000:651f.) antage, at labio-

velaren i disse to sprog skyldes sekvensen IE: *ghu̯-. Bjorvand & Lindeman (2000: 

651f.) antager heller ingen initial laryngal, men i dette tilfælde viser både græsk og 

armensk71 protetisk vokal, og LAT: unguis < LAT: *onguis < IE: *h3n̥g(w)h- skyldes Rix’ 

(1970:96) lov, idet et laryngalløst IE: *n̥g(w)h- ville have givet LAT: *enguis > LAT: 

*inguis, så det er vel rimeligst her at antage tilstedeværelsen af en initial laryngal. I 

den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h3C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *neiþa- m./n. ”nidkærhed, skam, ærekrænkelse, hån, misundelse”. 

- GOT: neiþ, OHT: nīd, OS: nīth, OE: nīð, OFRIS: nīth, NORR: níð, OSV: nīth, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:663). 

- Dette substantiv kan man med Bjorvand & Lindeman (2000:663) sætte til roden IE: 

*h3nei̯t- ”smæde”, hvortil der efter alt at dømme foreligger en parallelrod IE: *h3nei̯d- 

”smæde”, som er at finde i GERM: *naitejan- v. ”smæde” > GOT: (ga-)náitjan og uden 

for germansk i bl.a. SKT: nindanti v. ”dadler”, GR: ὄνειδος n. ”bebrejdelse”, LIT: níedu 

v. ”afskyr”, LETT: nîdu v. ”hader”, ARM: anicanem v. ”forbander”. 

- Belæg for en rekonstruktion med initial IE: *h3 foreligger i GR: ὄνειδος og ARM: 

anicanem med protetisk vokal, som begge er af parallelroden IE: *h3nei̯d-, jf. også Rix 

(2001:303). I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h3C- > GERM: 

*#C-. 

 

GERM: *rehta- adj. ”ret, rigtig, lige”. 

- GOT: raíhts, OHT: reht, OS: reht, OE: reoht/riht, OFRIS: riucht, NORR: réttr, ODA: rǣt, 

OSV: rǣtter. Til samme rod også et adjektiv GERM: *raka- adj. ”lige” > NORR: rakr, 

ODA: rag og en kausativ-iterativ GERM: *rakejan- v. ”række ud, strække ud” > GOT: 

(uf-)rakjan, OHT: recken, OS: rekkian, OE: reċċan, NORR: rekja, ODA: række, OSV: 

rækkia, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:708+719+722). Muligvis også det stærke 

verbum GERM: *rekan- v. ”rode i ilden” > GOT: rikan, OHT: (be-)rechene (perf.part.), 

OFRIS: reka, jf. Seebold (1970:373). For andre reflekser til samme rod se GERM: *rīk-. 

- Disse adjektiver reflekterer hhv. et IE: *h3reĝ-to- og et IE: *h3roĝ-o- til roden IE: *h3rēĝ-
72 ”række, strække”, som også er at finde i bl.a. SKT: rāṣṭi v. ”hersker”, SKT: irajyáti v. 

                                                 
70 Skønt den germanske refleks af IE: *gwh er meget uklar, kan der ikke herske megen tvivl om, at det efter 
nasal giver GERM: *gw, f.eks. GERM: *sengwan- v. ”synge”, jf. Seebold (1967:116). 
71 Det er vel rimeligst at antage, at ARM: eł- ← ARM: *an- ved påvirkning fra ARM: ełǰewr sb. ”horn”, jf. 
Olsen (1999:138 med litt.), hvorved en antagelse IE: *#h3C- > ARM: #aC- vil kunne opretholdes  
72 Denne rod har grundlæggende langvokal, jf. mønstret hos Narten (1968:18). 
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”retter, leder”, AV: (vi-)rāzaiti v. ”hersker”, GR: ὀρέγω v. ”strækker”, LAT: regō v. 

”retter, leder”, LIT: ręžiu v. ”spænde, stramme”, TOK.B: rāśäṃ v. (konj.) ”skal ud-

strække”, jf. bl.a. Rix (2001:304f.). For andre reflekser til denne rod uden for ger-

mansk se GERM: *rīk-. 

- Især den græske form med protetisk vokal peger på en indoeuropæisk form med ini-

tial IE: *h3. Derudover mener bl.a. Peters (1986:372), at også SKT: irajyáti < IE: 

*h3r̥(r)-n̥-ĝ-i̯e- viser tegn på protetisk vokal i form af det initiale SKT: i73. En lignende 

etymologi, som også antager SKT: #ir- < IE: *#h3r-, gives af Olsen (1993:362ff.), der 

foreslår en denominativ til rodnomenet IE: *h3rēĝ-, dvs. IE: *h3reĝ-i̯e-74. For en lignen-

de udvikling i sanskrit se GERM: *erzia-. I de her foreliggemde former kan det altså 

iagttages, at IE: *#h3C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *staina- m. ”sten”. 

- GOT: stáins, OHT: stein, OS: stēn, OE: stān, OFRIS: stēn, NORR: steinn, ODA: stēn, OSV: 

stēn, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:854). 

- Dette substantiv kan enten sættes sammen med OKS: stěna f. ”væg, mur” < IE: *stoi̯-

neh2-, jf. bl.a. Vaillant II (1958:150), eller med HITT: hešta- n. ”mausoleum” < IE: 

*h3stoi̯-o- til roden IE: *h3est- ”knogle, ben”, jf. Puhvel III (1991:323). 

- Således kunne GERM: *staina- reflektere et IE: *h3stoi̯-no-, hvorved det altså i den her 

foreliggende form kunne iagttages, at IE: *#h3C- > GERM: *#C-. 

 

2.1.1.5. Konstellationen IE: *#HC- 

 

GERM: *jesan- v. ”gære, syde, koge, skumme”. 

- OHT: jesan, ODA: esæ. Hertil også bl.a. kausativerne GERM: *jazejan- v. ”få til at gære” 

> OHT: jerien og GERM: *jōzejan- v. ”få til at gære” > NORR: œsa og et substantiv 

GERM: *jestu- m. ”gær” > OE: ġist, NORR: jǫstr, OSV: iæster, jf. bl.a. Bjorvand & Linde-

man (2000:192). 

- Uden for germansk finder man bl.a. SKT: yásati v. ”bobler, syder”, GR: ζέω v. ”koger, 

syder”, OIR: ess m. ”vandfald”, TOK.A: yäs- v. ”koge”, HITT: is(sa)na- c. ”dej” , jf. bl.a. 

Pokorny (1959:506) og Bjorvand & Lindeman (2000:192). 

- På grund af den græske form med GR: #ζ- < IE: *#i̯-, vil bl.a. Hammerich (1948: – for 

at redegøre for distributionen af de to forskellige resultater af IE: *#i̯- i græsk – re-

konstruere et IE: *#Hi̯-, dvs. i dette tilfælde en rod IE: *Hi̯es-, idet de foreslår, at IE: 
                                                 
73 Dette SKT: #i- < IE: #H- henleder ens tanker på, at en interkonsonantisk laryngal i indoiransk reflekteres 
som IIR: i, dvs. at IE: *CH̥C > IIR: *CiC. 
74 En alternativ etymologi for disse ord er givet af Sihler (1977:229ff.), der antager et IE: *reH1ĝ- i ordet for 
konge (SKT: rājan-, LAT: rēx m.fl.) og IE: *r̥Heĝ- for SKT: irajyáti. 
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*#i̯- > GR: #h- og IE: *#Hi̯- > GR: #ζ-. En sådan antagelse forekommer dog uhyre van-

skelig at bevise, jf. bl.a. Sihler (1995:187f.). Således er der altså ingen tvingende 

grund til at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *juka- n. ”åg”. 

- GOT: juk, OHT: joh, OS: juk, OE: ġeoc, NORR: ok, ODA: uk/ok, OSV: uk/ok, jf. bl.a. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1096f.). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres til roden IE: *i̯eu̯g- ”binde” som et IE: *i̯ug-ó- 

”åg”, som også er at finde i bl.a. SKT: yugá- n. ”åg, par”, GR: ζυγόν n. ”åg”, LAT: iugum 

n. ”åg”, OKS: igo sb. ”åg”, LIT: jùngas75 m. ”åg”, TOK.A: yokäm f. ”dør, port”. Til sam-

me rod bl.a. også SKT: yunákti v. ”spænder for, binder for”, AV: yuṇjiṇti v. ”spænder 

for, binder for”, LAT: iungō v. ”forbinder”, LIT: jùngiu v. ”spænder for”, jf. bl.a. Po-

korny (1959:508f.) og Rix (2001:316). 

- På grund af den græske form med GR: #ζ- < IE: *#i̯-, vil Hammerich (1948:12ff.) – for 

at redegøre for distributionen af de to forskellige resultater af IE: *#i̯- i græsk – re-

konstruere et IE: *#Hi̯-, dvs. i dette tilfælde en rod IE: *Hi̯es-, idet de foreslår, at IE: 

*#i̯- > GR: #h- og IE: *#Hi̯- > GR: #ζ-. En sådan antagelse forekommer dog uhyre van-

skelig at bevise, jf. bl.a. Sihler (1995:187f.). Således er der altså ingen tvingende 

grund til at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *laþōn- v. ”kalde, invitere”. 

- GOT: laþon, OHT: ladōn, NORR: laða. Hertil kan man iflg. Bjorvand & Lindeman 

(2000:546) også sætte bl.a. vrddhiafledningen GERM: *lōþra-76 n. ”ludder” > MHT: 

luoder. 

- Dette verbum analyserer Bjorvand & Lindeman meget plausibelt som et o-trin til en 

rod IE: *Hlet-, som også er reflekteret i HITT: halziya- ”kalde, invitere”. Den initiale 

laryngal må enten være IE: *h2 eller evt. IE: *h3 pga. laryngalens refleks som HITT: h i 

hittitisk, jf. bl.a. Kuryłowicz (1927a:101ff.), Melchert (1987:19ff.) og Rasmussen 

(1992a:524). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#HC- > 

GERM: *#C-. 

 

 

                                                 
75 LIT: n analogisk fra verbet LIT: jùngiu. 
76 Kluge (2002:584) sætter i stedet dette substantiv til roden IE: *lā- (< IE: *leh2-) ”skjule sig”. I så fald kun-
ne man stadig sammenholde de germanske ord for ”kalde, invitere” og ”ludder” ved at antage, at GERM: 
*laþōn- < IE: *l̥h2-t- (hvor GERM: *laþ- er analogisk nultrin for forventet GERM: *ulþ-, jf. GERM: *blada- og 
Kuryłowicz (1956:209), og således i rodelementet modsvarer LAT: lateō v. ”er skjult”, men det ville så ikke 
længere være muligt at sætte det sammen med HITT: halziya- v. ”kalde, invitere”. Semantisk forekommer 
løsningen hos Bjorvand & Lindeman altså mere tiltalende. 
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GERM: *rebja- n. ”ribben”. 

- OHT: rippi/rippa, OE: ribb, OFRIS: ribb/rebb, NORR: rif, ODA: rif, OSV: rif, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:724f.). 

- Ud over at man normalt sætter dette substantiv til OKS: rebro n. ”ribben, side”, er 

den videre etymologi uklar. 

- Man må give Stang (1972:44) ret i, at antagelsen hos Frisk I (1960:556) om en sam-

menhæng mellem dette ord og GR: ἐρέφω v. ”overdækker, lægger tag på”, GR: ὀροφή 

f. ”tag” er semantisk problematisk, hvorfor der altså ikke er noget sikkert belæg for 

at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *sada- adj. ”mæt”. 

- GOT: saþs, OHT: sat, OS: sad, OE: sæd, NORR: saðr. Hertil også med fuldtrin i 

rodstavelsen bl.a. GERM: *sōþa- m./n. ”mættelse, mætning” > GOT: soþa (dat.) og 

GERM: *sōdi- f. ”mad” > OFRIS: sēd/sēde, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:761). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres som et IE: *sh̥2-tó- ”mæt”, til den rod IE: *seh2-, som 

også er at finde i bl.a. GR: ἄατος adj. ”umættelig”, GR: ἁδήν adv. ”nok”, LAT: sat/satis 

adv. ”nok, tilstrækkelig”, LIT: sótis f. ”mæthed”, OIR: sáith f. ”mæthed”, jf. bl.a. Po-

korny (1959:876) og Lindeman & Bjorvand (2000:671). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af LIT: sótis < IE: *seh2-ti-, idet LIT: o < IE: 

*ā < IE: *eh2, jf. bl.a. Beekes (1995:142). Puhvel III (1991:231) og med ham bl.a. Rix 

(2001:273) og Bjorvand & Lindeman (2000:761f.) sætter også HITT: hasek(k)-/ 

hasik(k)- v. ”være mæt” og PAL: hasānti v. ”bliver mæt” hertil. På dette grundlag an-

tager Bjorvand & Lindeman en rod IE: *Hseh2-77, hvor IE: *h2 < HITT: *k78. Semantisk 

virker denne teori tiltalende, og den støttes også af andre beviselige tilfælde af laryn-

galhærdning i indoeuropæisk, jf. diskussionen under GERM: *henþan-, men PAL: 

hasānti mangler den forventede refleks af IE: *h2, hvilket dog iflg. Bjorvand & Lin-

deman (2000:762) kan skyldes, at det kan læses /hs-anti/ med bortfald af IE: *h2. Så-

ledes er en rekonstruktion IE: *Hseh2- fuldt mulig, hvorved GERM: *sada- repræsen-

terer et IE: *Hsh̥2-tó- hertil. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: 

*#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *Ch̥2C- > GERM: *CaC-. 

 

GERM: *waiþō- f. ”jagt”. 

- OHT: weida, OE: wāð, NORR: veiðar (pl.). Hertil også et denominativt verbum GERM: 

*waiþōn- v. ”jagte, jage” > OHT: weidōn og et GERM: *waiþian- v. ”bedrive jagt, 
                                                 
77 Dog hos Rix (2001:273) rekonstrueret som et IE: *h2es- og hos Oettinger (1979:193f.) som et IE: *h2es-K-, 
men ingen af disse rekonstruerede former kan redegøre for f.eks. LIT: sótis. 
78 Dette er dog en omstridt fonetisk udvikling, jf. bl.a. diskussionen hos Lindeman (1997:152ff.) og under 
GERM: *hataz-/*hatiz-, GERM: *hausa-, GERM: *hauzian- og særligt GERM: *henþan-. 
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bedrive fangst” > OE: wǣðan, NORR: veiða, ODA: vēde, OSV: vēþa, jf. Bjorvand & Lin-

deman (2000:1030). 

- Roden til dette substantiv kan, hvis det hænger sammen med HITT: huwai v. (perf.) 

”løber”, med Bjorvand & Lindeman (2000:1030) rekonstrueres som et IE: 

*h2/3u̯oi̯(H)-t-79 ”forfølge, jage, gå løs på, gå”, jf. også Pokorny (1959:1123f.), medens 

det hos Rix (2001:668f.) sættes til en rod IE: *u̯ei̯h1- ”efterstræbe”. I begge tilfælde hø-

rer også SKT: véti v. ”forfølger”, AV: vaēiti v. ”forfølger”, GR: ἵεμαι80 v. ”stræber efter-

tragter”, GR: οἶμος m. ”vej, gang, bane”, LIT: vejù v. ”sætter efter, forfølger”, LIT: vietà 

f. ”sted” hertil. 

- Hos Rix (2001:668f.) rekonstrueres rodens finale laryngal IE: *h1, formodentlig pga. 

græsk, som her ikke viser brydning af IE: *-ih2- > GR: *-jā- eller IE: *-ih3- > GR: *-jō-, 

men hvis stavelsen har været oprindeligt betonet, skulle brydning alligevel ikke fore-

komme ved nogen af laryngalerne, jf. Olsen (u.udg.). Hvad HITT: huwai angår, sæt-

tes det i Rix (2001:287f.) i stedet til en rod IE: *h2u̯ei̯- ”løbe”, men da det er den ene-

ste kognat, der sættes til denne rod, som i øvrigt af Oettinger (1979:480f.) forsøges 

forklaret som omdannet af et IE: *h2uh1-i̯e- til roden IE: *h2u̯eh1- ”blæse” (se GERM: 

*wējan-), er det nok rimeligst at forkaste dette forslag81 og rekonstruere et IE: 

*h2/3u̯ei̯H-, hvortil den germanske form må have heddet IE: *h2/3u̯oi-teh2-82. Med den-

ne analyse kan det altså i de her foreliggende former iagttages, at IE: *#HC- > GERM: 

*#C-, medens rodens finale laryngal allerede var faldet bort i indoeuropæisk tid. 

 

GERM: *walþu- m. ”skov, vold”. 

- OHT: wald, OS: wald, OE: weald, OFRIS: wald, NORR: vǫllr, ODA: wall/vold, OSV: valler, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1068f.). 

- Dette substantiv sætter bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1069) og Pokorny 

(1959:1139f.) til den rod IE: *u̯el- ”græs”, som også foreligger i KELT: *wel-t- > KYMR: 

gwellt sb. ”græs”, KORN: gwels sb. ”græs”, HITT: wellu- n./c. ”eng”. 

                                                 
79 Rodudvidelse til en rod IE: *h2/3u̯ei̯(H)- iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:1030), men i virkeligheden er 
det vel bare en teh2-stamme med o-vokalisme i roden (og afledninger heraf). 
80 GR: ἵεμαι < IE: *u̯i-u̯ih1- enten med indflydelse fra GR: ἵημι, jf. bl.a. Chantraine II (1970:456) og Pokorny 
(1959:1123), eller ved udviklingen GR: *u̯īi̯e- < GR: *u̯īi̯entoi̯ (3.pl.) < GR: *u̯ii̯ii̯entoi̯ < GR: *u̯iu̯ii̯entoi̯ < IE: 
*u̯i-u̯ih1-entoi̯, jf. Harðarsson (1993:162ff.). 
81 Omvendt er det også problematisk at på linje med Bjorvand & Lindeman (2000:1030) sætte HITT: huwai 
til den her behandlede rod og dermed antage et IE: *h2/3u̯ei̯(H)-t-, idet bl.a. SKT: pravḕtar- m. ”vognstyrer” 
og SKT: pada-vī- f. ”spor, vej” uden forlængelse af hhv. præfiksets og førsteleddets vokal tyder på fravær af 
en initial laryngal i denne rod, men det skal samtidig nævnes, at der på dette område er sket megen analo-
gisk udjævning i sanskrit, jf. bl.a. Lindeman (1997:106). 
82 Der antages således bortfald af den rodfinale laryngal i overensstemmelse med reglerne for Rasmussens 
o-infiksteori (1989b:178ff.), hvilket bevises af det strukturelt parallelle GR: οἶμος < IE: *Hu̯oi̯-mo- < IE: 
*Hu̯oi̯H-mo-. Dette specifikke eksempel er analyseret hos Rasmussen (1989b:204). 
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- Polomé (1987:212) vil i sin diskussion om en mulig bibetydning ”de dødes verden” 

til HITT: *wellu- gøre denne rod IE: *u̯el- ”græs” identisk med roden IE: *Hu̯el-83 ”uld, 

hår”, men dette er formelt umuligt pga. forskellen mellem HITT: hulana- ”uld” (se 

GERM: *wulnō-) og HITT: wellu-, hhv. med og uden HITT: h < IE *h2/3, som det korrekt 

påpeges af Bjorvand & Lindeman (2000:1069). Således er der altså intet belæg for at 

antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *warga- m. ”fredløs, forbryder”. 

- GOT: (láuna-)wargos (nom.pl.), OS: warag, OE: wearg, NORR: vargr, ODA: warg, OSV: 

vargher. Med nultrin i rodstavelsen desuden verberne GERM: *wurgijan- v. ”kvæle” > 

OHT: wurgen, OE: wyrġan, OFRIS: wergia og GERM: *wurgōn- v. ”klemme sammen” > 

NORR: urga og med fuldtrin substantivet GERM: *wergila- m. ”reb til hængning” > 

NORR: virgill, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1021). 

- Disse dannelser kan med bl.a. Rix (2001:688) og Bjorvand & Lindeman (2000:1022) 

rekonstrueres til en rod IE: *u̯erĝh-, som også er at finde i bl.a. OKS: vrьzǫ v. ”binder”, 

LIT: veržiù v. ”snører sammen”. 

- Hvis man med Puhvels (1986:152ff.) glimrende semantiske analyse, der også er 

gengivet i Puhvel III (1991:401f.), også sætter HITT: hurkel/hurkil n. ”seksuelt 

relateret forbrydelse der straffes med hængning” hertil, må man rekonstruere et IE: 

*h2/3u̯erĝh-. Således kan det altså i de her foreliggende former iagttages, at IE: *#HC- > 

GERM: *#C-. 

 

GERM: *werpan- v. ”kaste”. 

- GOT: waírpan, OHT: werfan, OS: werpan, OE: weorpan, OFRIS: werpa, NORR: verpa, 

ODA: wærpæ, OSV: værpa, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1041f.). 

- Dette verbum rekonstruerer man gerne enten til roden IE: *u̯erb- ”dreje, bøje”, som 

også er at finde i GR: ῥαμνος f. ”(en slags) tornebusk, stikkende busk” (< IE: *u̯r̥b-no-

), LAT: uerbera n. (pl.) ”piskeslag”, LIT: viȒbas m. ”ris, kvist”, jf. f.eks. Pokorny (1959: 

1153), eller til roden IE: *u̯ergw- ”kaste”, som også er at finde i bl.a. OKS: vrьgǫ v. 

”kaster”, jf. bl.a. Seebold (1970:557ff.), Rix (2001:689) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:1042f.), hvis man antager, at IE: *gw > GERM: *kw → GERM: *p84 på samme må-

de som IE: *kw > GERM: *hw → GERM: *f, jf. bl.a. Sihler (1995:156f.). Hvis man som 

Pokorny antager et IE: *u̯erb-, kan man endvidere lade dette være en b-udvidelse til 

                                                 
83 Altså IE: *h2/3ue̯lh1- (se GERM: *wulnō-). 
84 Med sporadisk overgang fra labiovelar til labial . Den normale udvikling ses f.eks. i IE: *gwenh2- > GERM: 
*kwenōn- f. ”kvinde”. 
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roden IE: *u̯er-, jf. Benvenistes (1935:147ff.) rodteori. Hertil er der så andre udvidel-

ser, f.eks. det omtalte IE: *u̯er-gw-85. 

- Uanset om man følger denne idé om de parallelle verbalrødder eller ej, må man tage 

stilling til Mayrhofers II (1992-1996:517) forslag om en initial laryngal pga. SKT: 

vṛṇak v. (præt.) ”vendte, drejede” med forlængelse af augmentet, dvs. < IE: *e-Hu̯r̥-

ne-g(w)-t. Bjorvand & Lindeman (2000:1042) afviser idéen, idet dette ord i sanskrit 

veksler med SKT: ávṛṇak og derfor iflg. dem ikke siger meget. Rix (2001:290f.) vælger 

i stedet at sætte dette ord i sanskrit til en rod IE: *h2u̯erg- ”vende sig om, dreje sig” 

med velært IE: *g, som også kan forklare HITT: hurki c. ”hjul”, idet denne form ikke 

kan have labiovelært IE: *gw. Til denne rod sætter Rix også bl.a. SKT: vṛṇákti v. 

”vender, drejer”, GR: ἐέργω86 v. ”holder ude, jager bort”, LAT: uergō v. ” bukker, bø-

jer, hælder, synker”. Denne analyse, der sætter SKT: vṛṇak, GR: ἐέργω og HITT: hurki 

til én og samme laryngalholdige rod med velært IE: *g, som ikke er identisk med det 

her analyserede IE: *u̯ergw-, virker fornuftig. Med denne analyse er der altså intet 

belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *wulnō- f. ”uld”. 

- GOT: wulla, OHT: wolla, OE: wull, OFRIS: wulle/wolle, NORR: ull, ODA: ull, OSV: ull, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:994). 

- Dette substantiv lader sig rekonstruere som et IE: *h2/3u̯ĺ̥h1-neh2- ”uld”, som også – 

enten som no- eller neh2-stamme – er at finde i bl.a. SKT: rṇā f. ”uld”, AV: varәnā f. 

”uld”, GR: λῆνος87 n. ”uld”, GR(DOR): λᾶνος n. ”uld”, LAT: lāna f. ”uld”, OKS: vlьna f. 

”uld”, LIT: vìlna f. ”uldfiber”, LETT: vina sb. ”uld”, OIR: olann88 f. ”uld”, OKORN: 

gluan m. ”uld”, HITT: hulana- c. ”uld”, HITT: huliya- c. ”uld” (< IE: *h2/3u̯l̥h1-i̯o-), jf. 

bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:994f.) og Pokorny (1959:1139). 

                                                 
85 Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:1043+1070f.) også IE: *ue̯r-t- ”dreje, vende” > GERM: *werþan- v. 
”blive” > GOT: waírþan, OHT: werdan, OS: werthan, OE: weorðan, OFRIS: wertha, NORR: verða, ODA: warthæ/ 
worthæ, OSV: varþa og uden for germansk f.eks. SKT: vártate v. ”drejer sig, ruller” , LAT: uertor v. ”drejer 
sig, vender”, LIT: verčiù v. ”vender”, OKS: vrьštǫ v. ”drejer sig, vender sig”, OIR: (ad-)ferta v. ”vender sig 
bort”, jf. også Rix (2001:691f.). 
86 GR: ἐέργω < GR: *eu̯erg- ← GR: *au̯erg- (ved assimilation) < IE: *h2u̯erg-. 
87 Peters (1987:114f.) foreslår et IE: *u̯l̥h1- for disse former ud fra Hesychius’ gloser GR(KYP): λῆνος, λείνα 
uden at medregne Pokornys (1959:1139) GR(DOR): λᾶνος, som muligvis er en hyperkorrektion. Dette for-
slag kritiseres af Berg & Lindeman (1995:56ff.) på baggrund af disse to glosers filologiske usikkerhed og 
dermed dårlige egenskab som bevis, men også HITT: huliya- tyder på IE: *h1.  
88 OIR: olann < KELT: *ulanā < IE: *ulH-neh2- < IE: *u̯ĺH̥-neh2-, jf. McCone (1985:174f.). Denne analyse kri-
tiseres fejlagtigt af Bjorvand & Lindeman (2000:995), der hævder, at man, fordi ordet har haft initial lar-
yngal, dvs. IE: *Hu̯ĺH̥-neh2-, i stedet ville vente metatese til IE: *HluH-neh2- > KELT: *lūnā-. Det bør des-
uden tilføjes til forsvar for McCone, at HITT: huliya- også meget vel kan vise IE: *h2/3ulh1- på linje med det 
keltiske materiale. 
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- Ved dette ord ses det, at hittitisk med sit HITT: h borger for den initiale laryngal, 

hvor man dog bør bemærke, at græsk ikke som forventet viser protetisk vokal. Fra-

været af resonantgemination i hittitisk, dvs. HITT: -RR- < IE: *-RH-, tyder på, at den 

finale laryngal på trods af bl.a. Berg & Lindeman (1995:56ff.) er IE: *h1
89, i hvert fald 

hvis man følger Oettingers (1979:549) antagelse, at kun IE: *h2 giver resonantgemi-

nation, og kun hvis IE: *-Rh2- forudgås af en betonet vokal. En rekonstruktion IE: 

*h2/3u̯ĺ̥h1-n- skaber imidlertid det problem, at man for græsks vedkommende ville 

vente, at IE: *-l̥h1- > GR: -ολι- som i f.eks. GR: δολιχός adj. ”lang” < IE: *dl̥h1gh-ó- (= 

SKT: dīrghá-), jf. Strunk (1969:1ff.) og diskussionen under GERM: *felu-, men i så fald 

må man for denne græske form antage, at fuldtrinnet er blevet restitueret, muligvis 

fordi nultrinnet har været betonet, hvilket i sig selv er bemærkelsværdigt og afviger 

fra det ellers kendte aflyds- og accentmønster90. Med denne analyse kan det altså i 

den her foreliggende form iagttages, at IE: *#HC- > GERM: *#C-, og at IE: *-l̥h1C- > 

GERM: *-ulC-. 

 

2.1.1.6. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende iagtta-

gelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *#HC- > GERM: *#C-. 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 *ju(wu)nga- *hauzian- *hamara- 

 *leudan- *jesan- *me(k) 

 *madō- *jēra- * walþu- 

 *(ga-)maina- *juka- * wedra- 

 *meigan- *laikan- * wēsr-/*wēzr- 

 *melkan- *laiþa- 

 *merkwa- *laþōn- 

 *mējan- *lenhta- 

 *nabō- *libēn- 

 *nagla-/*nagli- *luftu- 

 *naman- *maina- 

                                                 
89 Eller i det mindste ikke IE: *h2, som det græske materiale ellers også åbner op for. 
90 Det løser heller ingen problemer at antage, at græsk udviser et mønster IE: *-lh̥1- > GR: -ολι- og IE: -lh̥1- > 
GR: -λη-, som kan skyldes hhv. betonet og ubetonet nultrin, jf. f.eks. betonet GR: θάνατος m. ”død” over for 
ubetonet GR: θνητός adj. ”dødelig”, idet GR: -ολι- både er betonet og ubetonet, f.eks. betonet GR: πόλις f. 
”by” < IE: *pĺ̥h1-s over for ubetonet GR: δολιχός. 
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 *neiþa- *meldja- 

 *niþja- *naudi- 

 *(ga-)nōga- *nenþan- 

 *rehta- *newun- 

 *rīma- *rahna- 

 *rōjan- *rauda- 

 *sada- *rauza- 

 *sanþa- *rawwa-/*rawwō- 

 *sternan-/*sternōn- *rebja- 

 *tanþ-/*tund- *regna- 

 *wahsan-/*wahsian- *reifan- 

 *waiþō- *reisan- 

 *wenda- *reufan- 

 *wesan- *reukan- 

 *wējan- *rēsōn- 

 *wulnō- *staina- 

  *tandejan- 

  *wadja- 

  *wakan-/*waknan- 

  *warga- 

  *wendan- 

  *werpan- 

  *wēdi- 

  *wrekan- 

  

Som det ses, er der på trods af den store usikkerhed ved en stor del af eksempelmateri-

alet rigeligt med sikre etymologier, der borger for udviklingen IE: *#HC- > GERM: *#C- 

 

2.1.2. Laryngal initialt før vokal 

 

2.1.2.1. Generelle forhold og problemer 

 

Det første problem, man bliver nødt til at forholde sig til ved en behandling af konstella-

tionen IE: *#HV- er, om der overhovedet har været en laryngal til stede i denne position, 

som det ellers hævdes af langt hovedparten af vor tids indoeuropæister. Lige siden Saus-

sure (1921:3ff.) i 1879 fremlagde sit system om forskellige ”coéfficiants sonantiques”, 

dvs. laryngaler, i det indoeuropæiske grundsprog – og senere bl.a. Kuryłowicz (1927a: 
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96) med ham – har der været belæg for kun at antage rodstrukturer af typen IE: *CeC-, 

idet rødder, der begyndte eller endte på vokal, i virkeligheden endte på en laryngal ud 

fra det system, at en e-vokal kommer af strukturen IE: *h1e-, en a-vokal af strukturen IE: 

h2e og en o-vokal af strukturen IE: *h3. 

 Dette er i dag en ubestridt sandhed for de fleste indoeruopæister ligesom det for-

hold, at IE: *h1o > IE: *o, og IE: *h3o > IE: *o. Mere omstridt er derimod udviklingen af IE: 

*h2o, som iflg. nogle giver IE: *a og iflg. andre giver IE: *o. Fortalere for det første syns-

punkt er bl.a. Kuryłowicz (1956:167ff.) og Lindeman (1997:45f.+70f.), medens man til 

fortalerne for det andet synspunkt kan regne bl.a. Beekes (1972:117ff.) og med ham i øv-

rigt majoriteten af vor tids indoeuropæister. Derudover følger mange Eichners (1973: 

53ff.) analyse af sekvensen laryngal plus langvokal i indoeuropæisk, dvs. IE: *H. Eich-

ner mener, at en langvokal ikke farvedes af laryngaler, dvs. IE: *h2ē > IE: *ē og ikke IE: *ā. 

 Alt dette taget i betragtning er det indlysende, hvorfor det nogle gange er endog 

overordentligt svært at bestemme en (eventuelt) tilstedeværende laryngals kvalitet – 

særligt ved apofonisk o-vokalisme naturligvis – og med modsat fortegn en given vokals 

grundlæggende kvalitet, hvis laryngalen er IE: *h3. I sådanne tilfælde må man ty til den 

generelle viden om indoeuropæisk aflyd, som dog ikke skal behandles særligt sys-

tematisk i denne afhandling. 

 Heldigvis er der én enkelt indoeuropæisk sproggren, anatolsk, der udviser eksplicitte 

reflekser af i hvert fald nogle af laryngalerne i denne stilling – og i øvrigt i de fleste andre 

konstellationer, hvor de pågældende laryngaler indgår. I anatolsk foreligger der en ud-

vikling IE: *h2 > ANAT: h(h) i langt størstedelen af alle de tilfælde, hvor man antager IE: 

*h2, jf. bl.a. Kuryłowicz (1927a:101ff.). Meget tyder på, at det samme gør sig gældende 

for IE: *h3, men her synes bevarelsen af IE: *h3 som ANAT: h at være noget mere ustabil 

end ved IE: *h2, jf. bl.a. Melchert (1987:19ff.) og Rasmussen (1992a:524), hvilket tyder på, 

at IE: *h2 og IE: *h3 har ført til to forskellige anatolske fonemer, jf. også Kimball (1987: 

185ff.). Næsten alle er enige om, at IE: *h1 aldrig reflekteres af en konsonant. 

 Sluttelig skal det nævnes, at nogle forskere, bl.a. Sturtevant (1940:273ff.) og Martinet 

(1955b:42ff.) analyserer enkelte tilfælde af IE: Ǩ som en refleks af IE: *H.  Dette er dog 

meget usikkert, selv om det støttes af eksempelmateriale fra både initialt i ordet, de 

græske κ-aorister og -perfektumformer og visse tilfælde af laryngal før IE: *s. 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale præ-

vokaliske laryngaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det relevante ger-

manske materiale. 

 

2.1.2.2. Konstellationen IE: *#h1- 
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GERM: *ef-/eb- adv. ”bag, efter”. 

- Det er sandsynligt, at en sådan rodstørrelse foreligger i bl.a. GOT: iftumin adj. 

(m.dat.sg.) ”næste”, GOT: ibuks adj. ”tilbage(lænet)”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:196). For andre reflekser til samme rod se GERM: *aftē/ō. 

- Disse dannelser indeholder iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:196) roden IE: *h1ep- 

”bagved, efter, senere”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en dis-

kussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *aftē/ō. 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *ehwa- m. ”hest”91. 

- GOT: aíƕa(-tundi), OS: ehu-, OE: eoh, NORR: jór, jf. bl.a. Lehmann (1986:15) og Bjor-

vand & Lindeman (2000:369f.). 

- Dette substantiv kan via et GERM: *ehwa- rekonstrueres som IE: *h1eu̯o- ”hest”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: áśva- m. ”hest”, AV: aspa- m. ”hest”, OPERS: asa- m. 

”hest”, GR: ἵππος m./f. ”hest”, GR(DIAL): ἴκκος92, LAT: equus m. ”hest”, OIR: ech sb. 

”hest”, GALL: epo- (i proprier), jf. bl.a. Pokorny (1959:301f.). 

- Visse lydlige forhold omkring dette ord er lidt uklare, specielt de græske former med 

initialt GR: #ἵ-/#ἴ- for forventet GR: *#ἔ-, hvorfor ordet er forsøgt forklaret som et 

indlån i indoeuropæisk fra et unavngivet asiatisk steppefolks sprog, jf. bl.a. Lehmann 

(1986:15), men hvis man ser bort fra dette forbehold, peger formerne på den her 

foreslåede rekonstruktion. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: 

*#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *eilō-/*īlō- f. ”hast”. 

- OHT: īla. Hertil også det denominative verbum GERM: *īlian-/*eilian- v. ”ile, haste” > 

OHT: īlen, OS: īlian, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:430). For andre reflekser til sam-

me ros se GERM: *aida-. 

- Hos Bjorvand & Lindeman (2000:430f.) og Pokorny (1959:296) sættes dette substan-

tiv til roden IE: *h1ei̯- ”gå”, dvs. et IE: *h1ei̯-lo-, som også er at finde i bl.a. verberne 

SKT: éti v. ”går”, AV: aēiti v. ”går”, GR: εἶμι v. ”går”, LAT: eō v. ”går”, OKS: idǫ v. ”går”, 

OLIT: eimì v. ”går”, TOK.B: yaṃ v. ”går”, HITT: īt v. (ipv.) ”gå!” og med et u̯o-suffiks i 

bl.a. substantivet SKT: éva- m. ”gang, løb”. 

- Kluge (2002:232) forkaster dog denne rekonstruktion af GERM: *eilō- af semantiske 

grunde, idet han antager, at ”anstrenge sig” er den tidligste betydning af roden, og 

foreslår i stedet et IE: *ih2-lo- til roden IE: *i̯eh2- ”efterstræbe, bede”, men iflg. bl.a. 

                                                 
91 Det germanske ord for ”hest” kan ellers rekonstrueres som et GERM: *hanhista- m. ”hest”. 
92 Jf. bl.a. Frisk I (1960:734). 
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Bjorvand & Lindeman (2000:430f.) har Kluge intet holdepunkt for at antage denne 

semantiske udvikling i germansk. I de her foreliggende former kan det altså iagt-

tages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *ek/ekaN(?) pron. ”jeg”. 

- GOT: ik, OHT: ih/(icha), OS: ik, OE: iċ, OFRIS: ik, NORR: ek, ODA: iak/æk/ak, OSV: 

iak/iæk/iagh, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:436). 

- Til dette pronomen – og i særlig høj grad til dets partikler – er der flere rekonstruk-

tionsforslag. Selve pronomenet er ubestridt IE: *(h1)eĝ, som også foreligger i langt de 

fleste indoeuropæiske sprog, f.eks. SKT: ahám pron. ”jeg”, AV: azәm pron. ”jeg”, 

OPERS: adam pron. ”jeg”, GR: ἐγώ/ ἐγών pron. ”jeg”, LAT: eg pron. ”jeg”, VEN: eχo 

pron. ”jeg”, OKS: azъ pron. ”jeg”, OLIT: eš pron. ”jeg”, ARM: es pron. ”jeg”, HITT: uk 

pron. ”jeg”, og herpå kan man sætte diverse partikler, hvoraf i hvert fald to er kendt, 

nemlig på den ene side IE: *-em (som i LAT: id-em) eller IE: *-om (som i GERM: 

*ekam?, OKS: azъ?) i indoiransk, germansk og slavisk, og på den anden side IE: *-ō i 

latin, venetisk og græsk. Hvad angår sidstnævnte partikel, er den muligvis analogisk 

fra 1.sg. af de tematiske verber, jf. bl.a. Pokorny (1959:291). 

- For at forklare formen i sanskrit med SKT: h < IE: *ĝh vil nogle, bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:437), antage en aspirerende laryngal efter IE: *ĝ i den indoeuropæ-

iske form, enten i pronomenet eller i partiklen. Hvad der imidlertid er mest interes-

sant for diskussionen her, er, om formen har indeholdt en initial IE: *#h1 eller ej. Sva-

ret på dette er mere eller mindre umuligt at give, for selv om de fleste forskere nor-

malt ikke ville tøve med at hævde, at rødder i indoeuropæisk ikke kan starte med en 

vokal, jf. bl.a. Kuryłowicz (1927a:96), kan man i et så hyppigt og gammelt prono-

mens tilfælde ikke være lige så sikker. Det er altså usikkert, om det i den her forelig-

gende form kan iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-, eller ej. 

 

GERM: *elha-/*elhan- m. ”elg”. 

- OHT: elacho, OE: eolh/ēola jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:181). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *algi(ja)-. 

- Dette substantiv går efter alt at dømme tilbage på et IE: *h1el-, hvis o-trin foreligger 

i bl.a. SLAV: *olsь sb. ”elg”, og hvis nultrin foreligger i bl.a. SKT: ṛśya-/ṛśa- m. ”antilo-

pebuk” (< IE: *h1l̥-i̯o-/*h1l̥-o-), jf. bl.a. Pokorny (1959:303) og Bjorvand & Linde-

man (2000:182), der også begge antager, at IE: *h1el-- er en udvidelse af den enklere 

rod IE: *h1el- ”rød, brun” i f.eks. GERM: *elwa- (se dette), men det er svært både at be- 

og afvise dette. 
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- Problematisk for en rekonstruktion med IE: *h1 er former som GR: ἄλκη f. ”elg” og 

LAT: alcēs/alcē f. ”elg” med entydig a-vokalisme, hvilket kræver IE: *h2 i stedet, men 

dette problem løser bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:181f.) smidigt ved at antage, at 

de græske og latinske former er meget tidlige indlån fra et GERM: *alk-, før dette 

undergik den germanske lydforskydning, dvs. før GERM: *alk- > GERM: *alh-/*alg-. I 

den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *elhila- adj. ”ond, dårlig, ubehagelig”. 

- NORR: illr/íllr, ODA: ill, OSV: ilder. Dette adjektivs etymologi er meget usikker, idet 

det kun er belagt i nordgermansk. Måske kan man sætte GERM: *elgīn- f. ”sult, faste” 

> OHT: ilgī til samme rod, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:431). 

- Vendryes (1987:O-20) antager, at dette ord hænger sammen med OKS: lačǫ93 v. 

”sulter, er sulten”, LIT: álkstu v. ”sulter, er sulten”, OIR: elc/olc adj. ”ond”, og at såvel 

de germanske som de keltiske former går tilbage på roden IE: *h1elk-, jf. også Pokor-

ny (1959:307). Vendryes indvender med rette, at det er risikabelt at sætte GR: ὀλέκω 

v. ”ødelægger, dræber”, LAT: ulcīscor v. ”hævner, straffer” til samme rod. Selv med 

antagelsen af Schwebeablaut i denne rod, ville man nemlig forvente GR: *ἐλέκω < IE: 

*h1lek-94, og man ville iflg. bl.a. Schrijver (1991:70ff.) formodentlig forvente LAT: 

*alc- < IE: *h1l̥k-. Under alle omstændigheder er de germanske formers tilhørsfor-

hold til roden IE: *h1elk- dog forholdsvis ukontroversielt. Endvidere bør man be-

mærke, at den litauiske form med akut accent kræver en rekonstruktion IE: *ōlk-, 

hvor langtrinnet umiddelbart må tilskrives et IE: *h1elHk-, men denne form kan ikke 

give OIR: elc, jf. Rasmussen (1986:199), der i stedet foreslår et oprindeligt perfektum 

IE: *h1e-h1olk- > IE: *ōlk- for LIT: álkstu. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-, medens der ikke er noget belæg for at antage til-

stedeværelse af nogen anden laryngal efter IE: *l. 

 

GERM: *elwa- adj. ”brun, gul”. 

- OHT: elo ”gul”. Dette farveadjektiv antages ofte at have lagt navn til trænavnene 

GERM: *aluza- m./*alisō-/alizō- f. ”el, elletræ” > OHT: elira/erila, OS: elis (i proprier), 

OE: alor, NORR: ǫlr og SP: aliso95 og GERM: *elma-/*alma- m. ”elm” > OHT: elm(o), OE: 

elm/ulm-(trēow), NORR: almr, OSV: almber. Former med GERM: *ulm- antages nor-

malt at være lån fra LAT: ulmus men kan formelt lige så vel repræsentere rodens 

nultrin, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:32f.). 

                                                 
93 Med metatese OKS: *al- → OKS: la-. Uden metatese foreligger der desuden et OKS: alъčǫ v. ”er sulten”. 
94 Rix (2001:298) sætter GR: ὀλέκω til en rod IE: *h3elh1- ”gå til grunde”. 
95 Muligvis lån fra et GOT: *alisa/*aliza. 
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- Disse former sættes hos Bjorvand & Lindeman (2000:32) til den rod IE: *h1el- ”rød, 

brun”, som også er at finde i bl.a. SKT: aruṇá- adj. ”rødlig, gyldengul”, og hvis man 

følger bl.a. Pokorny (1959:302ff.), foreligger der reflekser af samme rod i mange an-

dre afledninger på træ- og dyrenavne, f.eks. IE: *h1el-o-/*h1ol-i- (se GERM: *elha-/ 

*elhan- og GERM: *algi(ja)-) og GR: ἔλαφος m./f. ”hjort”. Nultrinnet foreligger måske 

i IE: *h1l̥-mo- > LAT: ulmus m./f. ”elm”96, OIR: lem sb. ”elm”. 

- I de her foreliggende former kan det altså både iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-, 

og at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *en adv./præp. ”i”. 

- GOT: in, OHT: in, OS: in, OE: in, OFRIS: in, NORR: í, ODA: ī, OSV : ī. Til denne rod 

sætter man også GERM: *instra- n./*instrōn-97 f. ”fedt fra indvolde” > MNT: inster, 

NORR: ístr/ístra, ODA: īstær, OSV: īster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:428+433f.). 

For andre reflekser til samme rod se GERM: *niþja-. 

- Dette adverbium kan rekonstrueres som en ”endeløs” lokativ IE: *h1en, som uden for 

germansk er at finde – både med og uden deiktisk lokativpartikel IE: *-i – i bl.a. SKT: 

ani-98, GR: ἔνι adv./præp. ”i”, OLAT: en adv./præp. ”i”, OPR: en adv./præp. ”i”, OIR: in- 

adv./præp. ”i-”, ARM: i adv./præp. ”i”, TOK.B: in- (kun præfiksal), jf. bl.a. Pokorny 

(1959:311f.). 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *erþō- f. ”jord”. 

- GOT: aírþa, OHT: erda, OS: ertha, OE: eorþe, OFRIS: erthe/irthe, NORR: jǫrð, ODA: iorth, 

OSV: iorþ. Hertil også substantiverne GERM: *erwa- m./n. ”jord” > OHT: ero og et 

GERM: *erwan- m. ”sandbanke” >  NORR: jǫrfi, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:441). 

- Disse dannelser må rekonstrueres til en rod IE: *h1er- med hhv. to- og u̯o-suffiks. 

Denne rod findes ellers – ligeledes med IE: *-u̯- i suffikset – i KELT: *er-wi- > KYMR: 

erw f. ”land, mark”, OKORN: erw/ereu sb. ”land, mark”, OBRET: eru sb. ”plovfure” og 

som eh2-stamme i GR: ἔρα f. ”jord”. Måske hører også ARM: erkir99 sb. ”jord” hertil, jf. 

Pokorny (1959:332), men dette analyseres af Bjorvand & Lindeman (2000:441f.) dog 

hellere – sammen med ARM: erkin(kc) sb. (ofte pl.) ”himmel” – som kommende af IE: 

*du̯i- ”to”, hvilket giver god mening ud fra indoeuropæernes forståelse af kosmos, jf. 

bl.a. Mallory (2001:140f.). 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 
                                                 
96 Dette kan dog lige så vel reflektere et IE: *h1el-mo-/*h1ol-mo- ligesom de germanske former. 
97 Af IE: *h1en-stro-/*h1en-streh2n-. Samme dannelse foreligger i bl.a. OPR: instran sb. ”fedt”. 
98 Kun i kompositummet SKT: ánīka- n. ”ansigt” < IE: *h1eni-h3kw-o-. 
99 Med analogisk ARM: k for ARM: *g efter ARM: erkin(kc), som foreslået af Pedersen (1905:197). 
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GERM: *erzia- adj. ”forvirret, forrykt, sindssyg, gal”. 

- GOT: aírzjai (nom.pl.), OHT: irri, OS: irri, OE: ierre, OFRIS: īre, jf. bl.a. Heidermanns 

(1993:177). Hertil også bl.a. et substantiv GERM: *erzōn- f. ”stridbarhed” > NORR: 

erra, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:693f.). For andre reflekser til samme rod se 

GERM *urzan-. 

- Disse former kan sættes til roden IE: *h1erh(1)s- ”flakker om, forvirret, gal, rasende, 

jaloux, lidenskabelig”, som også er at finde i bl.a. SKT: irasyáti v. ”er vred på, vil ngn 

ngt ondt”, SKT: irasy- f. ”ond vilje, ond hensigt”, SKT: rṣyati v. ”er misundelig, er ja-

loux”, SKT: īrṣy- f. ”misundelse, jalousi”, AV: arәšiiaṇt- adj. ”misundelig, jaloux”, 

GR: ἀρή f. ”vold, voldshandling”, GR: ἄρος100 n., GR: ἐρωή f. ”sving, trængsel, fart, op-

brud”, LAT: errō v. ”flakker om, strejfer omkring, fejler”, LIT: aršùs adj. ”heftig”, ARM: 

eṙam v. ”koger, syder, er i urolig bevægelse, er lidenskabelig”, ARM: heṙ sb. ”vrede, 

misundelse, strid”, HITT: arsana- adj. ”gal, jaloux”, jf. Pokorny (1959:337) og også 

Peters (1986:371). 

- At rekonstruere alle de ovennævnte former tilbage til indoeuropæisk og vel at 

mærke til samme rod, er yderst vanskeligt. Først og fremmest bemærker man, at de 

indiske former har et initialt SKT: #i-, som minder meget om det, der foreligger i SKT: 

irajyáti v. ”retter, leder” (se under GERM: *rehta-). Peters (1986:371ff.) postulerer da 

også et IE: *(h1)r̥h1/3-n̥-s-i̯é- for denne dannelse. GR: ἀρή repræsenterer endnu et pro-

blem, idet man vel ville forvente et GR: *ἐρή101 < IE: *h1r̥(h1)s-eh2, jf. Beekes (1969:95), 

og pga. f.eks. LAT: errō og ARM: eṙam må den initiale laryngal være IE: *h1 og ikke IE: 

*h2. Peters (1986:373f.) forsøger at løse dette problem ved at antage, at både GR: ἐρωή 

(< IE: *(h1)roh1s-eh2-) og de indiske former, f.eks. SKT: irasyáti (< IE: *(h1)r̥h1/3-n̥-s-i̯é-
102), i stedet hører til en rod IE: *(h1)reh1s-, som ellers er at finde i GERM: *rēsōn- v. 

”rase, styrte” og GERM: *rasōn- v. ”rase, styrte, storme frem” (se disse). Således kan 

man iflg. Peters frit antage, at GR: ἀρή < IE: *h2rh̥1-eh2-, og at GR: ἄρος < IE: *h2erh1-

os/*h2erh1-es- hører til en helt anden rod IE: *h2erh1-/(*h2reh1-). Også ARM: heṙ kan 

formodentlig bedre høre til her, idet man ikke normalt forventer ARM: #h- fra IE: 

#h1-, jf. bl.a. Olsen (1999:765f. med litt.)103. Med denne analyse er der nu kun GERM: 

*erzia-, LAT: errō, LIT: aršùs, ARM: eṙam og HITT: *arsana- tilbage, som alle berettiger 

                                                 
100 Ifølge Hesychius med betydningen ”ἀκούσιον βλάβος”, jf. Liddell & Scott (1961:245). 
101 Alternativt kunne en form som GR(ION): νῆσσα f. ”and”, hvis denne som forventet er af IE: *h2nh1/2-tih2 
(se GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)-), tyde på, at GR: *ῥή- < IE: *h1r̥(h1)- ville være en bedre form at 
antage. 
102 Som er sekundært afledt af den svage stamme af en nasalpræsens IE: *(h1)r̥h1-n̥-s- til denne rod. 
103 Kortland iflg. Olsen (1999:765f.). Olsen ser dog ikke selv noget problem i, at IE: *#h1e- > ARM: #he- og 
ARM: #e-. 
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en rekonstruktion IE: *h1ers-104. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, 

at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *es- v. ”være”. 

- GOT: ist, OHT: ist, OS: is/ist, OE: is, OFRIS: is/ist, NORR: es/est/er, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:1073) og Seebold (1970:176ff.). Denne rod er kun én ud af tre rød-

der, hvortil formerne for verbet ”være” er dannet i germansk. De to andre er GERM: 

*wesan- og GERM: *bewwan- (se disse). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*sanþa-. 

- De former, der hører til roden GERM: *es-, sættes til den rod IE: *h1es- ”være”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: ásti/sánti v. ”er”, AV: asti/hәṇti v. ”er”, GR: ἐστί/εἰσί v. ”er”, 

LAT: est/sunt v. ”er”, OKS: jesmь/sǫtъ v. ”er”, OLIT: esmì v. ”er”, OIR: is/it v. ”er”, 

OKYMR: is/hint v. ”er”, ARM: em v. ”er”, ALB: jam v. ”er”, HITT: ēszi/asanzi v. ”er”, 

HLUV: asti v. ”er”, jf. bl.a. Rix (2001:241f.), Pokorny (1959:340f.) og Seebold (1970: 

179). For andre reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: *sanþa-. 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *etan- v. ”spise”. 

- GOT: itan, OHT: ezzan, OS: etan, OE: etan, OFRIS: ita, NORR: eta, ODA: ætæ, OSV: æta, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:194). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*tanþ-/*tund-. 

-  Dette verbum går tilbage på roden IE: *h1ed- ”spise”, som også er at finde i bl.a. SKT: 

átti v. ”spiser”, GR: ἔδμεναι v. ”spiser”, LAT: edō v. ”spiser”, OKS: jamь v. ”spiser”, 

OLIT: mi v. ”spiser”, OIR: ithid v. ”spiser”, ALB: ha v. ”spiser”, HITT: ēdmi v. ”spiser”, 

jf. bl.a. Rix (2001:230f.) og Pokorny (1959:287f.). 

- At denne rod virkelig skal rekonstrueres med initial IE: *h1, bevises bl.a. af perfek-

tumformerne GERM: *ēd- v. (præt.) ”spiste”, GR: ἐδηδώς105 v. (perf.part.akt.) ”haven-

de spist”, LAT: ēdī v. (perf.) < IE: *h1e-h1d-, dvs. den svage form, som i hvert fald i 

germansk og latin er generaliseret til hele perfektumparadigmet. I den her forelig-

gende form kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-. 

 

GERM: *euder- n. ”yver”. 

- OS: geder, OFRIS: jāder, NORR: júgr/júr, ODA: jyvr/yver, OSV: iūgher/iūver, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:444). For andre reflekser til samme rod se GERM: *ūder-/*ūden-. 
                                                 
104 De indiske former fortsætter sammen med HITT: arsana- nultrinnet IE: *h1r̥s-, og LIT: aršùs fortsætter o-
trinnet IE: *h1ors-. De indiske former med langt SKT: ī er iflg. Peters (1986:373) sekundært skabt ved en 
kontamination af to former. 
105 Med (analogisk) attisk reduplikation, se f.eks. Beekes (1969:113ff.) og Rix (2001:230f.). 
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- Dette substantiv kan med bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:444) og Pokorny (1959: 

347) rekonstrueres som en gammel r/n-stamme til roden IE: *h1eu̯Hdh- ”yver”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: dhar-/dhn- n. ”yver”, GR: οὖθαρ/οὖθατ- n. ”yver”, LAT: 

ūber n. ”yver, patte”, LIT: ūdróti v. ”være drægtig”106. 

- Her borger faktisk alene en form som GERM: *euder- for rekonstruktionen af den 

initiale laryngal som IE: *h1. Hvad den anden laryngal angår, peger formerne med 

nultrin i roden klart på dens tilstedeværelse, f.eks. GERM: *ūder-/*ūden-, SKT: dhar-/ 

dhn- og LIT: ūdróti < IE: *h1uHdh-, men det er lige så tydeligt, at den ikke er til stede 

i fuldtrinsformerne GR: οὖθαρ/οὖθατ-, LAT: ūber < IE: *h1ou̯dh-, jf. Beekes (1969:292) 

og Schrijver (1991:288)107, idet man så ville have forventet hhv. GR: *ὀ()Vθ- < IE: 

*h1ou̯H̥dh- og LAT: *ūder < LAT: *ouad- < IE: *h1ou̯H̥dh-. Et sådant laryngaltab er da 

også at forvente i dannelser med o-vokalisme i roden, men normalt sker dette dog 

kun, når o-vokalismens ophav er det af Rasmussen foreslåede o-infiks, jf. Rasmussen 

(1989b:178ff.), og ikke når o-vokalismen er apofonisk betinget. I den her foreliggen-

de form kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-, medens der af uvisse år-

sager ikke er noget belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal efter IE: *u̯.  

 

GERM: *ēþrō(n)- f. ”blodåre”. 

- OHT: ādra, OS: āthra, OE: ǣder/ēdr, OFRIS: ēddre/eddre, ODA: āthræ, OSV: āþer/āþra, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1104). 

- Dette substantiv kan i første omgang rekonstrueres som IE: *ēt-r-. Bjorvand & Lin-

deman (2000:1104) rekonstruerer selv roden IE: *h1et- og antager så, at formen IE: 

*ēt-r- er enten langtrin IE: *h1ēt- eller en redupliceret form IE: *h1e-h1t- af samme ty-

pe som f.eks. IE: *kwe-kwl-o- n. ”hjul”. Uden for germansk sætter man også bl.a. 

GR(EP): ἦτορ n. ”hjerte” (< IE: *h1ēt-r)̥, GR: ἦτρον n. ”mave”, OIR: inathar108 sb. 

”indvolde”. 

- To ting taler for at antage, at dannelsen IE: *ēt-r- < IE: *h1ēt-. For det første vil stør-

relsen IE: *ōtro-, hvis OIR: inathar hører til her som et IE: *en-ōtro-, på ingen måde 

kunne reflektere en redupliceret dannelse på samme måde som IE: *ēt- < IE: *h1e-h1t-

                                                 
106 Melchert (1986:109ff.), som rekonstruerer et IE: *eu-̯h1/3-, sætter også HITT: uwa- c. ”amme” og KLUV: 
ušantari- adj. ”frugtbar, gravid”, idet han foreslår et IE: *uh1/3-dh-s-o-, som han ser som en tematisering af 
nultrinnet til den s-stamme, der foreligger i SKT: dhas- n. ”yver”. Generelt forekommer Melcherts forslag 
at være ganske overbevisende, men det lider af den ene svaghed, at den nævnte s-stamme i sanskrit højst 
sandsynligt er sekundær og nydannet ud fra sammenfald af finalt SKT: -s# og SKT: -r# i ekstern sandhi, jf. 
Whitney (1975:50f.+57) om denne proces. 
107 Schrijver (1991:292) rekonstruerer fejlagtigt den initiale laryngal som en IE: *h3. En form som netop 
GERM: *euder- viser nemlig ganske tydeligt, at laryngalen må have været IE: *h1. 
108 Hvis man da med Pokorny  (1959:344) kan antage, at  OIR: inathar ← OIR: *enathar  ved analogi fra 
præfikset OIR: in-), dvs. et IE: *h1en-h1ōtro-. Ellers kan man vælge at følge Pedersen II (1913:44), som an-
tager, at OIR: inathar < IE: *h1eni-tro-, dvs. en dannelse med komparativ/kontrastsuffiks til IE: *h1en(i). 
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(?), idet man aldrig har o-vokalisme i reduplikationsstavelsen, dvs. at IE: *h1o-h1t- er 

en ugyldig eller i det mindste en overordentlig sjælden reduplikationsform, jf. f.eks. 

Brugmann & Delbrück II/1 (1906:69ff.), men naturligvis kan vokalismen i IE: *ōtro- 

være sekundær. For det andet foreligger der også langtrin i GR(EP): ἦτορ, der i sig 

selv blot er en neutral r-stamme, og sådanne plejer ikke at have en redupliceret rod. 

Derimod ser man i f.eks. GR: ἧπαρ n. ”lever” < IE: *i̯ēkw-r(t)-, jf. Pokorny (1959:504), 

at denne type godt kan indeholde et grundliggende langtrin, jf. det parallelle møn-

ster i Nartens (1968:18) oprindelige analyse af akrostatiske/grundlæggende langvo-

kaliske verbalrødder, dvs. som nævnt GR(EP): ἦτορ < *IE: *h1ēt-r.̥ Således må man fo-

retrække at analysere et GERM: *ēþrō(n)- < IE: *h1ēt-r- og ikke GERM: *h1e-h1t-. I den 

her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h1ē- > GERM: *#ē-. 

 

GERM: *henþan- v. ”gribe”. 

- GOT: hinþan, SV: hinna, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:344). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *handu-. 

- Dette verbum kan i første omgang rekonstrueres som et IE: *kent-, men Bjorvand & 

Lindeman (2000:344f.) går videre og antager, at dette kommer af IE: *kem-t-, som 

selv hører til den rod IE: *H1em- ”tage, gribe”, som ogå er at finde i bl.a. LAT: emō v. 

”tager”, LIT(DIAL): emù v. ”tager”, OIR: -eim v. ”tager”. 

- At en laryngal skulle kunne hærdes til IE: *k, finder Sturtevant (1940:273ff.) beviser 

på i bl.a. perfektum109 i græsk, latin (kun to ord) og tokarisk, f.eks. GR: ἕστηκα110 v. 

(perf.) ”står”, GR: δέδωκα v. (perf.) ”gav”, LAT: fēcī v. (perf.) ”gjorde, lavede”, TOK: 

tākā v. (præt.) ”var”, idet han i disse former ser *k opstået af sekvensen IE: *HH ud 

fra 1.sg. med endelsen IE: *-h2e. Man bør da også bemærke, at disse former med IE: 

*k – også i græsk, hvor de er særligt udbredt – oprindeligt ser ud til at stamme fra 

rødder med final laryngal. At der har været to laryngaler til stede i sådanne former, 

bekræftes af HITT: tēhhi, hvor tilhørigheden til hi-konjugationen dog er sekundær, jf. 

Rix (2001:137). En hærdning IE: *H > IE: *k synes iflg. bl.a. Sturtevant og Martinet 

(1955b:42ff.) og med dem Olsen (2000:401ff.) også at have fundet sted i i hvert fald 

latinske og armenske eh2- og ih2-stammer med individualiserende IE: *-s i nominativ. 

Lindeman (1997:153) giver desuden enkeltordskorrespondancer som GR: ὀστέον n. 

”ben, knogle”, LAT: costa f. ”ribben”, OKS: kostь f. ”ben, knogle”, HITT: hastai n. ”ben, 

knogle” < IE: *h3st- ”ben, knogle” og GERM: *hauzian- v. ”høre” (se dette), GR: 

ἀκούω v. ”hører” < IE: *h3u̯s- over for GERM: *auzan- n. ”øre”, GR: οὖς n. ”øre” 

                                                 
109 Og desuden i κ-aoristerne, idet Sturtevant ikke skelner særligt kraftigt mellem perfektum og aorist. 
110 Velsagtens analogisk for GR: *ἕστωκα < IE: *s(t)e-stoh2-h2e ud fra enten præsens eller aorist, jf. også Rix 
(2001:590f.). 
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uden IE: *k < IE: *h3 (se også GERM: *hauzian-). Sturtevant kritiseres af Cowgill 

(1965:175) og med ham bl.a. Schrijver (1991:148ff.), der mener, at det er højst u-

sandsynligt, at et IE:*k ville have spredt sig fra perf.1.sg. i nogle få ord til hele per-

fektumparadigmet, og at et sådant IE: *k allerhøjst ville resultere i en omfortolkning 

af personendelsen i 1.sg. IE: *-a → IE: *-ka. Hans kritik har dog den svaghed, at han 

bliver nødt til at forklare IE: *-k- i de berørte ord som en rodudvidelse, der kun fore-

kommer i perfektum111. En analyse, der indeholder rodudvidelser kun i nogle former 

og ikke i alt materialet, må man nødvendigvis forholde sig kritisk over for, og en 

forklaring, der indebærer en regelmæssig alternation ud fra lydlove, er at foretrække. 

Det ser altså ud til, at det i grundsproget var muligt for laryngaler at hærdes til IE: *k. 

Om Bjorvand & Lindemans antagelse her, dvs. at GERM: *henþan- < IE: *kent- < IE: 

*kemt- < IE: *h1emt-, så er korrekt, er det imidlertid svært at sige noget om, men det 

er da klart en mulighed, især når ordet ikke har nogen anden åbenlys etymologi. I 

den her foreliggende form kan det altså muligvis iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: 

*#he-. 

 

2.1.2.3. Konstellationen IE: *#h2- 

 

GERM: aba adv. ”(ud) af, (væk) fra”. 

- GOT: af, OHT: aba/ab, OS: af, OE: æf/of, OFRIS: of/af, NORR: af, ODA: af, OSV: af, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:51). 

- Dette adverbium rekonstruerer man gerne som et IE: *h2epo, som også er at finde i 

bl.a. SKT: ápa adv./præp. ”bort, fra”, GR: ἄπο/ἀπό adv./præp. ”fra, bort”, LAT: ab 

adv./præp. ”fra, bort”, HITT: appa112 adv. ”bag, tilbage”. Et nultrin til denne rod fore-

ligger muligvis i bl.a. præfikset LAT: po-, jf. Pokorny (1959:53f.). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af GR: ἄπο/ἀπό og LAT: ab. Således er det 

vel også rimeligt at antage, at det samme fuldtrin med e-vokalisme foreligger i for-

merne fra de sprog, der ikke skelner mellem IE: *a og IE: *o, dvs. GERM: *aba og SKT: 

ápa. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e-> GERM: *#a-. 

 

GERM: *agan- v. ”frygte”. 

                                                 
111 Denne antagelse ville være sand nok i tilfældet LAT: fēcī, hvor LAT: *k også er at finde i præsens LAT: 
faciō, men ikke i græsk, f.eks. GR: δίδωμι. 
112 Den hittitiske kognat kan iflg. Pedersen (1938:188) måske komme af IE* h̥1po-, men med denne løs-
ningsmodel bliver blot en anden form uforståelig, nemlig GR: ἄπο/ἀπό, som ikke kan reflektere dette, hvis 
man da tror på en trefoldig repræsentation af de vokaliserede laryngaler i græsk, jf. f.eks. Beekes (1969: 
267f.). For en forklaring af den hittitiske form kunne en kontamination af IE: *h2epo og IE: *h1epi (se GERM: 
*ef-/eb-) også være mulig og samtidig forklare, hvorfor HITT: h mangler, skønt der naturligvis foreligger 
mange tilfælde, hvor en laryngal ikke giver det forventede HITT: h. 
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- GOT: (un-)agands (præs.part.) ”frygtløs”. Hertil også et præterito-præsentisk verbum 

GERM: *ōgan- v. ”frygte” > GOT: ogan, hvortil der derudover foreligger en kausativ 

GERM: *ōgejan- v. ”skræmme” > GOT: ogjan, NORR: Ȍgja og diverse nominale afled-

ninger, bl.a. OE: ōga m. ”frygt”, NORR: ógn f. ”rædsel, frygt”, NORR: ótti m. ”frygt”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:702f.) og Rix (2001:257). 

- Disse former sættes af bl.a. Rix (2001:257) og Pokorny (1959:7f.) til roden IE: *h2egh- 

”blive bange, være nedtrykt”, som også er at finde i bl.a. GR: ἄχνυμαι v. ”er nedtrykt”, 

GR: ἄχομαι v. ”er nedtrykt”, GR: ἄχος n. ”pine, lidelse”, OIR: (ad-)ágor v. (perf.) ”fryg-

ter” (< KELT: *āg- < IE: *ōgh-). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 sikres af de græske former med a-vokalisme her-

over113, og i hvert fald det germanske præterito-præsentiske verbum og OIR: (ad-

)ágor er altså fuldstændigt identiske og repræsenterer således begge et indoeuro-

pæisk perfektum IE: *h2e-h2ogh-/*h2e-h2gh- > IE: *ōgh-. I de her foreliggende former 

kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og at IE: *#h2eh2- > GERM: *#ō-. 

 

GERM: *agjō- f. ”skarp kant, hjørne”. 

- OHT: egga, OS: eggia, OE: eċġ, OFRIS. egg/ig, NORR: egg, ODA: æg/eg(h), OSV: æg. Hertil 

også bl.a. substantiverne GERM: *ahanō-/*aganō-/*aginō- f. ”avne” > GOT: ahana, 

OHT: agana, OS: agana, OE: eġenu/æġnan (pl.), OFRIS: ǫgn, ODA aghnæ (pl.), OSV: 

aghn og GERM: *ahaz-/*ahiz-/*ahuz-/*ahsa- n. ”aks”. > GOT: ahs, MNT: ār(e), OS: 

ehir, OE: ēar/eher/æhher, OFRIS: ār, NORR: ax, ODA: aks, OSV: ax, jf. Bjorvand & Lin-

deman (2000:21f.+24+177). For andre reflekser til samme rod se GERM: *hamara-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2Ǩ-i̯eh2- til den rod IE: *h2eǨ- ”spids, 

skarp, kantet, sten”, som også er at finde i bl.a. SKT: aśri- m. ”hjørne, kant”, GR: ἄκρις 

f. ”spids, bjergtop”, LAT: aciēs f. ”æg, kant, spids”, ARM: asełn sb. ”nål”, og med sik-

kert o-trin i GR: ὄκρις f. ”spids, bjergtop, hjørne, kant”, dvs. IE: *h2oǨ-, jf. bl.a. Po-

korny (1959:18ff.). For andre reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: 

*hamara-. 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af bl.a. GR: ἄκρις og LAT: aciēs med IE: *a 

< IE: *h2e. Blandt andet på baggrund af netop GR: ὄκρις bliver man nødt til at accep- 

- tere teorien om, at IE: *h2o giver IE: *o og ikke IE: *a, hvilket støttes af former som 

GR: ὄγμος m. ”ret linje, plovfure” < IE: *h2oĝ-mo- til roden IE: *h2eĝ- ”drive, føre” (se 

GERM: *akan-) og GR: φωνή f. ”lyd, stemme” < IE: *bhoh2-neh2- til roden IE: *bheh2- 

”sige, tale”, jf. Beekes (1969:128+166f.) og videre Beekes (1972:117ff.). Beekes næv-

                                                 
113 Bjorvand & Lindeman (2000:702f.) antyder, at man af semantiske grunde kan skille de græske former 
fra disse germanske og keltiske. Hvis man vælger at gøre således, har man ingen mulighed for nærmere at 
bestemme laryngalens kvalitet. 
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ner sammesteds det uhyre vigtige argument, at den indoeruopæiske aflyd IE: *a ~ *o 

og IE: *ā ~ *ō er uforklarlig, med mindre man antager, at IE: *h2o > IE: *o og IE: *oh2 > 

IE: *ō. Mod dette indvender Kuryłowicz (1956:167ff.) og med ham bl.a. Lindeman 

(1997:45f.+70f.), at IE: *h2o > IE: *a. For germansk har det nu under alle omstændig-

heder ingen større betydning, om refleksen af IE: *h2o- er IE: *o eller IE: *a, for begge 

disse vokaler fortsættes af GERM: *a, jf. f.eks. Beekes (1995:142). I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og/eller at IE: *#h2o- > 

GERM: *#a-. 

 

GERM: *ahsō- f. ”hjulaksel, akse”. 

- OHT: ahsa, OS: ahsa, OE: eax/æx. Hertil også bl.a. substantivet GERM: *ahslō- f. ”skul-

der” > OHT: ahsla, OS: ahsla, OE: eaxl, OFRIS: axle/axele, NORR: ǫxl, ODA: aksel, OSV: 

axl, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:25). 

- Disse substantiver sættes hos Bjorvand & Lindeman (2000:25) og Pokorny (1959:6) 

til den rod IE: *h2es-114 ”akse, aksel, skulder”, som også er at finde i bl.a. SKT: ákṣa- 

m. ”akse”, GR: ἄξων m. ”akse”, LAT: axis m. ”akse”, OKS: osь f. ”akse”, LIT: ašìs sb. 

”akse” Desuden finder GERM: ahslō- < IE: *h2es-leh2- sin præcise modsvarighed i 

LAT: āla f. ”skulder”. 

- Set i lyset af den i alle former dominerende a-vokalisme – og i særdeleshed natur-

ligvis i GR: ἄξων og LAT: axis – er der ingen grund til at antage andet, end at denne 

rod havde en initial IE: *h2. Det er ikke til at sige, om de germanske former fortsætter 

fuld- eller o-trin, men ud fra et morfologisk synspunkt vil man i (i hvert fald) eh2-

stammer forvente o- eller nultrin frem for fuldtrin, hvorfor det vel er rimeligst at re-

konstruere et IE: *h2os-eh2- for GERM: *ahsō-. I de her foreliggende former kan det 

altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a- eller evt. at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *ahwō- f. ”å”. 

- GOT: aƕa, OHT: aha/acha, OS: aha, OE: ēa, OFRIS: ā/ē, NORR: á/ó, ODA: ā, OSV: ā. Til 

samme rod formodentlig også substantivet GERM: *aujō-115 f. ”ø” > OHT: ouwa, OE: 

īeġ/īġ, OFRIS: ei-land, NORR: ey, ODA: Ȍ, OSV: Ȍ. Endelig hører gudenavnet GERM: 

*ēgwia- m. (havgud) > NORR: Ægir formodentlig ligeledes hertil. 

                                                 
114 Hos Pokorny (1959:4ff.) analyseres denne rod som en s-udvidelse til roden IE: *h2eĝ- ”drive, føre” (se 
GERM: *akan-). 
115 Muligvis af et ældre GERM: *agwjō-(?), jf. Seebold (1967:129f.). Samme udvikling ses måske i GERM: 
*agwra-(?) n. ”vand” > GERM: *aura- > OE: ēar, NORR: auri (dat.). 
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- Disse former rekonstruerer man til den rod IE: *h2ekw-116 ”vand”, som også er at finde 

i LAT: aqua f. ”vand”, jf. Pokorny (1959:23). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af LAT: aqua, men det er ikke til at sige, 

om GERM: *ahwō- fortsætter fuld- eller o-trin, men ud fra et morfologisk synspunkt 

vil man forvente o- eller nultrin frem for fuldtrin i eh2-stammer, jf. bl.a. Brugmann & 

Delbrück II/1 (1906:148ff.), hvorfor det vel er rimeligst at rekonstruere et IE: *h2okw-

eh2-. Imidlertid er det også tiltalende at gøre GERM: *ahwō- og LAT: aqua identiske, 

hvilket kun vil kunne opnås gennem et IE: *h2ekw-eh2-117. Det er omdiskuteret, jf. Po-

korny (1959:23), hvorvidt former som HITT: ekuzi/eukzi118  v. ”drikker”, jf. Puhvel I-

II (1984:267f.), hører til denne rod som et langtrin IE: *h2ēkw- ligesom NORR: Ægir. 

En sådan antagelse kræver dog, at man accepterer Eichners (1973:53ff.) analyse af la-

ryngal plus langvokal i indoeuropæisk. De fleste, bl.a. Puhvel I-II (1984:267f.), Ras-

mussen (1988:80f.)119 og Rix (2001:231), sætter i stedet HITT: ekuzi/eukzi til roden IE: 

*h1egwh- ”drikke”, hvortil de også sætter LAT: ēbrius adj. ”fuld”, LAT: sōbrius adj. 

”ædru”, TOK.B: yokäṃ v. ”drikker” (< IE: *h3ēgwh-). Således bør naturligvis også HITT: 

ekuzi/eukzi være af IE: *h3ēgwh-, hvorved HITT: ekuzi/eukzi (3.sg.) < IE: *h3ḕgwh-ti, og 

HITT: akuanzi (3.pl.) < IE: *h3égwh-n̥ti, dvs. en akrostatisk præsens til en rod med 

underliggende langvokal, jf. mønstret hos Narten (1968:18). Rix foreslår i stedet en 

redupliceret præsens IE: *h1e-h1ogwh-/*h1e-h1gwh- men er dog åben for muligheden for 

en rodpræsens i stedet. Sluttelig bør det nævnes, at Bjorvand & Lindeman (2000: 

1094f.) kategorisk afviser muligheden for slægtskab mellem GERM: *ahwō- og GERM: 

*ēgwia- ovenfor, idet de ikke godtager Eichners analyse af, at langvokaler ikke farve-

des af laryngaler i indoeuropæisk. I de her foreliggende former kan det altså iagtta-

ges, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og at IE: *#h2ē- > GERM: *#ē-. 

 

GERM: *aik- f. ”eg”. 

- OHT: eih/eicha, OS: ēk, OE: āc, OFRIS: ēk, NORR: eik, ODA: ēk, OSV: ēk, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:180). 

                                                 
116 Der er spekuleret meget i forholdet mellem dette IE: *h2ekw- og roden IE: *h2ep- ”vand” i f.eks. SKT: paḥ 
f. (pl.) ”vand”, OIR: ab f. ”flod”, men den diskussion skal ikke føres her. Blot skal det nævnes, at der faktisk 
forekommer flere tilfælde af tilsyneladende vekslen mellem labiovelar og labial i indoeuropæisk, jf. dis-
kussionen under GERM: *ufna-/*uh(w)na-/*ug(w)na-. 
117 Hertil kan man indvende, at almindeligt fuldtrin i eh2-stammer er sjældent og uventet, men det kan ik-
ke benægtes, at LAT: aqua fortsætter en form med fuldtrin, med mindre man tror, at IE: *h2o- > IE: *a, jf. 
diskussionen under f.eks. GERM: *agjō-. 
118 Den grafiske tvetydighed beviser at HITT: -ku-/-uk- repræsenterer en indoeruopæisk labiovelar, idet de 
to elementer realiseredes samtidigt og man derfor ikke har kunnet beslutte sig endegyldigt for elementer-
nes grafiske rækkefølge. 
119 Rasmussen (1988:80f.) antager, at LAT: ēbrius < IE: *h1ēgwh-ri-o- eller måske snarere IE: *h3ēgwh-ri-o-, me-
dens LAT: sōbrius < IE: *s(u̯)e-h3egwh-ri-o- med en betydningsudvikling ”uden drikke” → ”ædru”. 
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- Dette substantiv kan efter alt at dømme rekonstrueres til en rod IE: *h2ei̯ĝ- ”eg”, 

hvortil man også kan sætte GR: αἰγίλωψ m. ”Quercus Cerris (en slags eg), flyve-

havre”, LAT: aesculus f. ”bjergeg”, jf. Pokorny (1959:13) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:180). 

- Griepentrog (1995:24ff.) sætter disse former til roden IE: *h2ei̯ĝ- ”skinne, være lys”, 

hvortil han også sætter bl.a. GR: αἰγίς f. ”kærneved”, SLAV: *ězu̯i- sb. ”karpe”120 og 

OIR: áesc121 sb. ”skal, skorpe”. At den semantiske udvikling skal være gået fra ”lys, 

skinnende” til ”eg (træsort)”, ser han med rette en parallel til i GERM: *berkō- f. 

”birk” (se dette), hvor betydningen også er gået fra grundlæggende ”lys, hvid”122 til 

”birk (træsort)”. Da der imidlertid ikke umiddelbart foreligger andre indlysende 

kognater til denne rod, og da det af Griepentrog stillede forslag i sig selv er meget 

tvivlsomt på grund af de citerede formers store semantiske divergens, forbliver hans 

rekonstruktionsforslag i sagens natur usikkert men ikke desto mindre sandsynligt. 

Under alle omstændigheder peger vokalismen i GR: αἰγίλωψ og LAT: aesculus på en 

rekonstruktion med IE: *h2, hvorfor det i den her foreliggende form kan iagttages, at 

IE: *#h2e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *ailida- m. ”ild”. 

- OE: ǣled, NORR: eldr, ODA: eld, OSV: ēlder. Hertil også bl.a. GERM: *aila- n. ”ild, 

brand” > OE: āl, GERM: *aida- m. ”ild, bål” > OHT: eit, OE. ād, GERM: *aisōn- f. ”ild, 

ildsted, esse” > NORR. eisa og GERM: *aima- m. ”røg, damp, em, dis” > NORR: eimr, 

OSV: ēmber, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:429). Muligvis med Pokorny (1959:11f.+ 

16f.) også GERM: *aiskrōn- v. ”rase af vrede” > NORR: eiskra123. Med rette sætter man 

også gerne GERM: *eima- m./n. ”tyndt lag sod, støv, lugt” > NORR: ím hertil, men det-

te må dog være en nydannelse, da germansk og indoeuropæisk e-vokalisme ikke bør 

forekomme ved IE: *h2, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:432). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *air(i). 

- Den klassiske analyse hos f.eks. Pokorny (1959:11f.) sætter alle disse forskellige 

afledninger til roden IE: *h2ei̯dh- ”antænde, brænde, skinne” gennem bortfald af IE: *-

                                                 
120 Muligvis en betydningsudvikling fra ”den lysende, den skinnende”. 
121 Stokes (1899:152f.) påpeger, at et ord, der betyder ”skal” (glosseret med LAT: concha f. ”skal, konkylie”) 
meget vel kan være beslægtet med et ord for ”eg”, hvis der i betegnelsen for træet tænkes på ”nød, agern”, 
jf. at LAT: aesculus har spiselige agern. 
122 Denne betydning foreligger stadig i GERM: *berhta- adj. ”lys, skinnende, klar” og SKT: bhrjate v. 
”stråler, funkler”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:77f.). 
123 Et helt andet forslag fremsættes af de Vries (1962:98), der sætter NORR: eiskra sammen med NORR: eisa 
v. ”styrte frem”, som kommer af IE: *h1ei̯sh2- ”styrte, drive frem”, jf. Rix (2001:234), i f.eks. SKT: iṣira- adj. 
”frisk, kraftig” (< IE: *h1ish̥2-ró-), GR: ἰάομαι v. ”læges, helbredes” (< IE: *h1ish2-e-, muligvis omdannet af et 
atematisk GR: *ἰάμαι, jf. Rix (2001:234)), GR: ἰαίνω v. ”opkvikker, opliver”, LAT: īra f. ”vrede” (OLAT: eira) 
og i germansk måske oven i købet GERM: *īsarna- n. ”jern”. 
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dh- foran de forskellige suffiksers initiale konsonant, dvs. et underliggende GERM: 

*aid-lida-, GERM: *aid-la-, GERM: *aid-ma-, GERM: *aid-sa- osv. Til denne rod sætter 

man uden for germansk bl.a. SKT: inddhḕ v. ”antænder”, SKT: édhate v. ”stråler”, SKT: 

idhmá- m. ”brænde”, AV: aēsma- m. ”brænde”, GR: αἴθω v. ”antænder, brænder”, GR: 

αἶθος m. ”brand”, LAT: aestās f. ”varm årstid, sommer”. 

- På linje med Pokorny (1959:11f.) antager Bjorvand & Lindeman (2000:429f.) ud fra 

Benvenistes (1935:147ff.) rodteori, at roden IE: *h2ei̯dh- egentlig er en udvidelse IE: 

*h2ei̯-dh- til en rod IE: *h2ei̯-, som han vil finde uden udvidelser i HITT: ari v. ”er 

varm” (< HITT: *ayari(?)). Dette forslag lider imidlertid under det problem, at den 

pga. bl.a. GR: αἴθω og LAT: aestās sikkert attesterede IE: *h2 bør reflekteres af et HITT: 

h, hvilket som det ses, ikke er tilfældet her, men det er alment kendt, at der er til-

fælde, hvor IE: *h2 ikke reflekteres af HITT: h. Om de germanske former herover fort-

sætter et IE: *h2ei̯dh- eller et IE: *h2oi̯dh-, er ikke til at sige, men det er vel rimeligst at 

antage, at nogle former fortsætter fuldtrinnet og andre o-trinnet. For eksempel må 

man forvente o-trin i former som GERM: *aida- < IE: *h2oi̯dh-o- og GERM: *aima- < 

IE: *h2oi̯dh-o-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > 

GERM: *#a-, og at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *air(i) adv. ”tidligt, ved daggry”. 

- GOT: áir, NORR: ár. Komparativen hertil GERM: *airiz adv. ”før, tidligere” er atte-

steret i endnu flere germanske enkeltsprog, f.eks. GOT: áiris, OHT: ēr, OE: ǣr, OFRIS: 

ēr. Hertil også et adverbium afledt ud fra form med adjektivsuffikset GERM: *-leika- i 

GERM: *air-leika- adv. ”tidlig” > OE: ǣrliċe, NORR: árliga, ODA: ārlæ, OSV: ārla. For 

yderligere reflekser til samme rod se GERM: *ailida-. 

- Disse dannelser kan analyseres som reflekser af lokativen til en r/n-stamme IE: *h2ei̯-

er-/*h2ei̯-en-124 n. ”dag, morgen” til roden IE: *h2ei̯-, dvs. i germansk en form IE: 

*h2ei̯er-i > GERM: *ajeri > GERM: *ajiri > *GERM: *airi. Denne r/n-stamme foreligger 

også i bl.a. AV: ayarә/ayąn- n. ”dag”, GR: ἄριστον125 n. ”morgenmad”, GR: ἦρι adv. 

”tidlig” (< IE: *h2ēier-i(?)), HITT: ari ”er varm” v. (< HITT: *ayari(?)). 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

 

                                                 
124 En sådan rekonstruktion resulterer imidlertid i en strukturelt yderst afvigende r/n-stamme. Ifølge 
Schindler (1975:4ff.) burde det oprindelige paradigme have heddet n.nom/akk.sg. IE: *h2ói̯-r̥, n.gen.sg. 
h2éi̯-n̥-s, n.lok.sg. IE: *h2i̯-én-i (> IE: *h2ii̯-en-i(?)) med samme aflyd som i paradigmet for IE: *u̯ód-r̥ n. 
”vand” (akrostatisk) eller n.nom/akk.sg. IE: *h2éi̯-r̥, n.gen.sg. h2i-én-s (> IE: *h2ii̯-en-s(?)), n.lok.sg. IE: *h2i̯-
én-i (> IE: *h2ii̯-en-i(?)) med samme aflyd som i paradigmet for IE: *péh2-u̯r̥ n. ”ild” (proterokinetisk). 
Tydeligvis følger de belagte former ikke dette mønster. 
125  Af IE: *ai̯eri-d-to- < IE: *h2ei̯eri-h1d-to-, hvor IE: *-h1d- er nultrin af IE: *h1ed- ”spise” (se GERM: *etan-). 
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GERM: *aiskō- f. ”krav, undersøgelse, det at spørge”. 

- OHT: eisca, OE: ǣsċe. Hertil også et denominativt verbum GERM: *aiskōn- v. 

”forlange, spørge, forske, undersøge” > OHT: eiskōn, OS: ēskon, OE: āsċian/ācsian, 

OFRIS: āskia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:193). 

- Disse dannelser rekonstruerer man gerne til den rod IE: *h2ei̯s- ”søge”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: iccháti v. ”søger, tilstræber”, AV: isaiti v. ” tilstræber, søger”, ARM: 

hayccem v. ”søger, forlanger, beder”, OKS: iskǫ v. ”søger”, OLIT: ieszku v. ”søger”, OIR: 

escaid v. ”søger”, som alle er af IE: *h2is-s-e-) og LAT: quaerō126 v. ”søger, efter-

stræber, opnår”, jf. Rix (2001:260). 

- Man bør her bemærke, at både hvad angår de germanske former og den armenske, 

er det højst uventet at finde fuldtrin i roden, idet man forventer nultrin i en *se-

præsens, jf. f.eks. IE: *pr̥-s-- ”spørge” > GERM: *furskōn- v. ”spørge, udforske”, 

SKT: pṛccháti v. ”spørger”, LAT: poscō v. ”kræver, spørger” og IE: *gwm̥-s-e- ”komme” 

> SKT: gácchati v. ”går, kommer”, AV: jasaiti v. ”går, kommer”, GR: βάσκε v. (impv.) 

”kom!”, jf. f.eks. Brugmann II/3 (1916:352). Muligvis kan man også sætte de ger-

manske former tilbage på et nultrin IE: *h2i-, hvis man kan antage, at IE: *#h2i- > 

GERM: *#ai- (se GERM: *aigan-), men dette er overordentligt usikkert. Ellers må man 

godtage den i hvert fald for germansks vedkommende ganske sandsynlige løsning, at 

verbets fuldtrinsvokalisme stammer fra substantivet. Klingenschmidt (1982:63+66f.)  

nævner, at det er uklart, hvorvidt den armenske form er en direkte fortsættelse af 

den indoeuropæiske, eller om også den er en denominativisk dannelse. Bjorvand & 

Lindemans (2000:193) forslag om, at vokalismen i germansk lige så vel kan være 

opstået under indflydelse fra perfektet, er også tænkeligt, men det må pointeres, at 

den germanske a-vokal i så fald må repræsentere IE: *o og ikke IE: *a som foreslået af 

Bjorvand & Lindeman, jf. diskussionen under GERM: *agjō-. Under alle omstændig-

heder kan man altså her antage, at GERM: *aiskō- reflekterer et IE: *h2ei̯s-s-eh2- (eller 

IE: *h2oi̯s-s-eh2-) hvad end forklaringen på en sådan form måtte være. I de her fore-

liggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h2o- > 

GERM: *#a-.  

 

GERM: *aitra- n. ”edder, gift”. 

- OHT: eitar, OS: ēttar, OE: āt(t)or, NORR: eitr, ODA: ētær, OSV: ēter. Hertil bl.a. også 

substantivet GERM: *aita- m. ”svulst, byld” > OHT: eiz, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:180). 

                                                 
126 Af LAT: *ko-ais-se-, som sikkert er oprindelig konjunktiv til en s-aorist, jf. Rix (2001:260 med litt.). 
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- Disse former kan sættes til roden IE: *h2ei̯d- ”(op)svulme”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: índu- m. ”dråbe”, SKT: índra- adj. ”stærk” (også gudenavn), GR: οἰδέω v. ”svul-

mer”, GR: οἶδος n. ”svulst”, LAT: aemidus adj. ”opsvulmet”, OKS: jadъ sb. ”gift”, ARM: 

aitnowm v. ”svulmer”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:181) og Pokorny (1959:774). 

- Denne rekonstruktion synes ganske overbevisende, men der er imidlertid ingen 

grund til at følge Kuryłowicz (1956:185f.) og lade formerne med o-vokalisme (IE: 

*h2oi̯d-) være analogiske nydannelser ud fra nultrinnet IE: *h2id-, idet et IE: *h2oi̯d- > 

IE: *oi̯d- og ikke IE: *ai̯d-, som Kuryłowicz antager (se diskussion under GERM: *agjō-

). Det er svært at sige med sikkerhed, om GERM: *aitra- fortsætter fuld- eller o-trin i 

rodstavelsen, men ud fra et morfologisk synspunkt er det rimeligst at forvente o-trin 

i hvert fald i GERM: *aita- < IE: *h2oi̯d-o-, da o-stammer oftest har o- eller nultrin127 

men kun sjældent fuldtrin, jf. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:148ff.). I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a-, og/eller evt. at 

IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *akan- v. ”føre, drive, køre”.  

- OE: acan, NORR: aka, ODA: akæ, OSV: aka/āka. Hertil også GERM: *akra- m. ”mark” > 

GOT: akrs, OHT: ackar, OS: akkar, OE: æcer, OFRIS: ekker, NORR: akr/ákr, ODA: akær, 

OSV: aker/āker, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:23+1097). 

- Dette verbum rekonstruerer man til den rod IE: *h2eĝ- ”drive, føre”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: jate v. ”driver”, SKT: ájati v. ”driver”, SKT: ájra- m. ”slette eng”, AV: 

azaiti v. ”driver”, GR: ἄγω v. ”driver, fører”, GR: ἀγρός m. ”mark”, LAT: agō v. ”driver, 

fører”, LAT: ager m. ”mark”, OIR: -aig v. ”driver, fører”, OKYMR: agit v. ”går”, ARM: 

acem v. ”fører”, TOK.B: āśäṃ v. ”fører”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:23+ 

1097f.), Rix (2001:255f.) og Pokorny (4ff.), iflg. hvem man også kan sætte GERM: 

*ahsō- (se dette) hertil. 

- Ud over den konstante initiale a-vokalisme – naturligvis særligt i de græske og latin-

ske former – foreligger der også andre tegn på, at denne rod indeholder initial IE: *h2 

eller i hvert fald en initial laryngal, nemlig reduplikationsvokalens forlængelse i SKT: 

jate < IE: *h2i-h2ĝ-e- og ligeledes i GERM: *ōk- v. (præt.) ”førte, drev, kørte” < IE: *h2e-

h2oĝ-/*h2e-h2ĝ-, som antages at være et af udgangspunkterne for de stærke verbers 6. 

konjugation, hvorfra aflydsmønstret GERM: *a ~ *ō så skal have spredt sig til andre 

verber med a-vokalisme i præsensstammen, f.eks. GERM: *faran-, jf. bl.a. Krause 

(1968:105) for disse formers aflydsmønster og historie. I de her foreliggende former 

kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

                                                 
127 Af og til også langtrin, dvs. vrddhiafledninger. 
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GERM: *alan- v. ”opfostre, avle, føde”. 

- GOT: alan, OE: alan, NORR: ala, ODA: alæ, OSV: ala. Til samme rod foreligger der 

også bl.a. et substantiv GERM: *aldra- m./n. ”alder, liv, levetid” > OHT: altar, OS: 

aldar, OE: ealdor, OFRIS: alder-, NORR: aldr, ODA: aldær, OSV: alder/ālder og et adjek-

tiv GERM: *alda- adj. ”gammel” > OHT: alt, OS: ald, OE: eald/ald, OFRIS: ald. Også 

med præfiks GERM: *galda- adj. ”gold, ufrugtbar” (< GERM: *ga-alda-) > OHT: gialta, 

OE: ġelde, NORR: geldr, ODA: gold, OSV: galder, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:26f.+ 

310). 

- Alle disse dannelser sætter man til roden IE: *h2el- ”nære, opdrætte”, som også er at 

finde i  bl.a. LAT: alō, v. ”nærer, ernærer”, OIR: alid v. ”nærer, ernærer”. For det 

ovennævnte to-participium GERM: *alda- < IE: *h2el-to’s  vedkommende foreligger 

det uden for germansk også i bl.a. GR: ἄν-αλτος adj. ”umættelig”, LAT: altus adj. ”er-

næret”, LAT: (ad-)ultus adj. ”voksen”, jf. Pokorny (1959:26f.) og Rix (2001:262). 

- At roden indeholder en initial laryngal og ikke en original a-vokal, hvis en sådan da 

overhovedet har eksisteret, er der et tydeligt bevis på i den germanske præteritum-

stamme GERM: *ōl- v. (præt.) ”opfostrede, avlede, fødte” > GOT: ol, NORR: ól, som 

godt kan komme af IE: *h2e-h2ol-/*h2e-h2l-, og som antages at være et af udgangs-

punkterne for de stærke verbers 6. konjugation, hvorfra aflydsmønstret GERM: *a ~ 

*ō så skal have spredt sig til andre verber med a-vokalisme i præsensstammen, f.eks. 

GERM: *faran-, jf. bl.a. Krause (1968:105) for disse formers aflydsmønster og historie. 

I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *alna- adj. ”al, hel”. 

- GOT: alls, OHT: al, OS: all, OE: eall/all, OFRIS: all, NORR: allr, ODA: all, OSV: alder, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:29f.). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres til den rod IE: *h2el-, som også er at finde med fuld-

trin i rodstavelsen i GERM: *alja- pron. ”anden” > GOT: aljis og uden for germansk i 

GR: ἄλλος pron. ”anden”, LAT: alius pron. ”anden”, OIR: aile pron. ”anden”, GALL: 

alios pron. ”anden”, ARM: ayl pron. ”anden”og med o-trin i rodstavelsen i OLAT: 

ollus pron. ”den” (= LAT: ille), OIR: oll adj. ”stor”, begge af IE: *h2ol-no- ligesom for-

modentlig de germanske former, jf. Pokorny (1959:24f.) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:29f.). 

- Bjorvand & Lindeman (2000:30) forsøger at rekonstruere roden som et IE: *h3el- og i 

den forbindelse bortforklare aflyden IE: *a ~ *o som værende opstået af en tidlig dis-

similation af det labiale element i IE: *h3 i visse omgivelser, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: 

*h2 [x]. Imidlertid er det noget lettere blot at antage almindelig aflydsvekslen IE: *h2e 
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~ *h2o > IE: *a ~ *o som ovenfor128. Således er det sandsynligt, at GERM: *alna- kom-

mer af IE: *h2ol-no- ovenfor, medens GERM: *alja- må komme af IE: *h2el-i̯o- på bag-

grund af de identiske former med a-vokalisme i bl.a. GR: ἄλλος og LAT: alius. I de 

her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a-, og at IE: 

*#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *ana adv. ”på”. 

- GOT: ana, OHT: ana/an, OS: an/ana, OE: on, OFRIS: on, RN: an, NORR: á, ODA: ā, OSV: 

ā, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:40) og Lehmann (1986:30). 

- Dette adverbium, som kommer af et IE: *h2en- med evt. partikler, er også at finde i 

bl.a. AV: ana adv./præp. ”over, langs, på”, AV: anu adv./præp. ”efter, i overensstem-

melse med, op”, GR: ἄνα/ἀνά adv./præp. ”på, op, langs”, LAT: an-, UMBR: an-, jf. Po-

korny (1959:39f.). 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *anan- v. ”puste, ånde”. 

- GOT: *(uz-)anan, som kun foreligger i GOT: (uz-)on (præt.). Hertil også f.eks. GERM: 

*andō- f. ”sjæl, ånd” > NORR: ǫnd, ODA: and, OSV: and og muligvis GERM: *angan- 

m. ”god lukt” > NORR: angi, OSV: ange, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Dette verbum kan sættes til den rod IE: *h2enh1- ”puste, ånde”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: ániti v. ”ånder”, GR: ἄνεμος m. ”vind”, LAT: animus m. ”sjæl, ånd”, OKS: 

vonja sb. ”lugt”, OIR: anaid v. ”bliver, venter”, OIR: anál f. ”pust”, ARM: anjn129 sb. 

”person, selv”, ARM: hołm sb. ”vind” TOK.B: anāṣṣäṃ v. ”indånder”, jf. Rix (2001: 

267), Pokorny (1959:38f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Incitamentet for den foreslåede rekonstruktion, særligt med henblik på laryngaler-

nes kvalitet, er den græske vokalisme med initialt GR: #ἀ- på linje med bl.a. den la-

tinske form med ditto initial vokalisme og med GR: -ε- < *-h̥1-. Desuden viser den 

initiale laryngal sig også i den germanske præteritumstamme GERM: *ōn- < IE: *h2e-

h2enh1-/*h2e-h2n̥h1-. En form som ἄνεμος og LAT: animus udgør ved et første øjekast 

et problem for dem, der antager, at IE: *h2o > IE: o, idet man ville forvente enten o- 

eller nultrin i substantiver med mo-suffiks, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück II/1 (1906: 

245ff.). Således peger disse to former på en rekonstruktion IE: *h2onh̥1-mo- på trods 

                                                 
128 Hvis man da ikke som Bjorvand & Lindeman afviser hypotesen, at IE: *h2o > IE: *o, jf. også diskussionen 
under GERM: *agjō-. 
129 ARM: anjn < IE: *h2enh̥1-ĝhen-/*h2n̥h1-ĝhen-), som dog indeholder et uklart element IE: *-ĝhen-, men må-
ske skal dette forstås som en n-stamme udbygget på et suffiks IE: *-ĝh(o)-, som kunne tænkes at være det, 
der også foreligger i GR: -ιχο-, og måske foreligger der en pendant til samme suffiks i GERM: *askōn-/ 
*azgōn- f. ”aske” < IE: *h2es-ĝh-eh2n- (se dette). Under alle omstændigheder kan GERM: *angan- være fuld-
stændig identisk med ARM: anjn, hvis dette er af IE: *h2enh̥1-ĝhen-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35). 
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af a-vokalismen, jf. f.eks. modeksemplerne mod IE: *h2o > IE: *o hos Beekes (1972: 

118). Imidlertid er det tænkeligt, at ARM: hołm rent faktisk repræsenterer et IE: 

*h2onh̥1-mo-, hvis ARM: hołm ← ARM: honm (dissimilation) < IE: *h2onh̥1-mo-, jf. 

f.eks. Olsen (1999:27). Sluttelig skal det nævnes, at i formerne GERM: *andō- < IE: 

*h2nh̥1-téh2- og GERM: *angan- < IE: *h2enh̥1-ĝhen- er den syllabiske laryngal faldet 

bort som forventet, og at GERM: *anan- < IE: *h2enh1-e- umiddelbart er et modbevis 

mod Lührs (1976:78ff.) teori om, at IE: *-VRHV- > GERM: *-VRRV-130. I de her fore-

liggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, at IE: *#h2o- > 

GERM: *#a-, at IE: *-Ch̥1C- > GERM: *-CC-, og at IE: -VRh1V- > GERM: *-VRV-. 

 

GERM: *anda præp. ”mod, over for”. 

- GOT: and, OHT: ant-/int-/ent-, OS: and-/ant-, OE: and-/ond-, NORR: and-. Hertil også 

substantivet GERM: *andia- m. ”ende” > GOT: andeis, OHT: enti, OS: endi, OE: ende, 

OFRIS: enda, NORR: endi/endir, ODA: ændæ, OSV: ænde, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:187). For andre reflekser til samme rod se GERM: *umbi. 

- Begge disse former er afledninger til den rod IE: *h2ent- ”vende sig mod forside, an-

sigt, pande”, som også er at finde i bl.a. præpositionen IE: *h2ent-i131 ”mod, over for” 

> SKT: ánti adv./præp. ”over for, mod”, GR: ἀντί adv./præp. ”over for”, LAT: ante 

adv./præp. ”foran”, HITT: hanti adv. ”foran” og derudover i bl.a. HITT: hant- c. ”for-

side”, SKT: ánta- m. ”ende”, GR: ἄντα adv. ”overfor” og GR: ἀντίος adj. ”overfor, 

modsat”, jf. bl.a. Pokorny (1959:48ff.). 

- Denne rod indeholder et af de sikreste eksempler på IE: *h2 overhovedet pga. sproge-

nes generelle a-vokalisme og pga. HITT: h og var da også et af Kuryłowicz’ (1976:101) 

paradeeksempler for IE: *h2 > HITT: h. Ud fra det komparative materiale uden for 

germansk er det muligt at konkludere, at alle de her citerede germanske former fort-

sætter et IE: *a < IE: *h2e, idet GR: ἄντα = GERM: *anda og GR: ἀντίος = GERM: *andia-

. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *angan- m. ”brod”. 

- OHT: ango, OE: anga, NORR: angi. Hertil også bl.a. substantiverne GERM: *angula- m. 

”fiskekrog” > OHT: angul, OS: angul, OE: angul, NORR: ǫngull, GERM: *angiō- f. ”eng-

stykke” > OE: eng/ing, NORR: eng, ODA: æng, OSV: æng og GERM: *angra- m. ”græ-

smark, eng” < OHT: angar, OS: angar, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35f.+189f.). 

                                                 
130 Lühr (1976:83) redegør dog selv for denne undtagelse ved at antage, at laryngalen her var vokalisk, dvs. 
at GERM: *anan- er dannet ud fra en prækonsonantisk form, f.eks. af et IE: *h2énh̥1-ti (3.sg.) som i SKT: 
ániti. 
131 Oprindeligt lokativ af et rodnomen, dvs. med betydningen ”i ansigtet”. 
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- Dette substantiv hører til den rod IE: *h2enk- ”bøje”, som også er at finde i bl.a. SKT: 

ácati v. ”bøjer” (< IE: *h2n̥k-e-), SKT: aṅká- m. ”krog”, AV: aka- m. ”krog” (< IE: 

*h2n̥k-o-), GR: ἀγκύλος adj. ”krum, kroget”, GR: ὄγκος m. ”modhage”, LAT: uncus 

”krog”, OKS: ǫkъtь sb. ”krog”, LIT: ánka f. ”løkke”, OIR: écath ”fiskekrog”, jf. Pokorny 

(1959:45f.), Rix (2001:268) og Bjorvand & Lindeman (2000:35f.). Ifølge Puhvel I-II 

(1984:73) muligvis også HITT: ankis-132 n. ”grøn plante med torne(?)”. 

- Formerne GR: ὄγκος og LAT: uncus peger entydigt på indoeuropæisk o-vokalisme, 

dvs. IE: *h2on-o- og dermed på, at IE: *h2o > IE: *a, jf. diskussionen under GERM: 

*agjō-), og selve laryngales kvalitet som IE: *h2 garanteres af først og fremmest GR: 

ἀγκύλος, uanset om dette er af IE: *h2en- eller IE: *h2n̥-. I de her foreliggende for-

mer kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og/eller at *#h2o- > GERM: *#a- 

 

GERM: *angu- adj. ”trang”. 

- GOT: aggwus, OHT: engi, OS: engi, OE: enġe, NORR: ǫngr/øngr. Hertil bl.a. også 

substantivet GERM: *angaz-/*angiz- n. ”sorg, anger” > NORR: angr, ODA: anger, OSV: 

anger, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:37f.) og Heidermanns (1993:100f.). 

- Dette adjektiv føres tilbage til roden IE: *h2emĝh- ”snøre”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: aṃhas- n. ”angst”, SKT: aṃhu- adj. ”trang” (kun i kompositum), GR: ἄγχω v. 

”kvæler”, LAT: angō v. ”trykker, snærer”, OKS: ǫžǫ v. ”trykker, snærer”, LIT: añkštas 

adj. ”trang”, ARM: anjuk adj. ”trang”, HITT: hami(n)k-/ham(m)enk-/ham(m)ank- v. 

”binde, snøre”, jf. Pokorny (1959:42f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:37). 

- Både tilstedeværelsen af HITT: h og den generelle a-vokalisme – særligt i græsk og 

latin – i kognaterne til denne rod tyder på, at det er korrekt at rekonstruere en initial 

IE: *h2. Det er svært at sige, om de germanske former fortsætter fuld- eller o-trin, 

men strukturelt ville man ved s-stammer vente fuldtrin, jf. f.eks. GR: νέφος n. ”sky” < 

IE: *nébh-os/*nébh-es-, hvorfor man efter alt at dømme kan rekonstruere et IE: 

*h2émĝh-os/*h2émĝh-es- > GERM: *angaz-/*angiz-. Anderledes problematisk er det 

med GERM: *angu-, idet u-stammeadjektiver normalt har nultrin, jf. f.eks. SKT: gurú- 

adj. ”tung” < IE: *gwrh̥2-ú- (se GERM: *k(w)uru-). I de her foreliggende former kan det 

altså iagttages, at GERM: *#h2e- > GERM: *#a-, og evt. at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)- f. ”and”. 

- OHT: anut/anit/anat/anita/enede/enta, OS: anad/anud, OE: ænid/ened, NORR: 

ǫnd/ǫnð, ODA: ændær (pl.), OSV: and. Analysen af dette substantivs stammedannelse 
                                                 
132 I så fald foreligger der her et tilfælde, hvor IE: *h2 ikke reflekteres af et HITT: h. Puhvel III (1991:295) 
bemærker desuden, at HITT: he(n)k/hi(n)k- v. ”bøje sig, bukke” ikke hører til denne rod men i stedet via en 
betydning ”række ud efter” til den homonyme rod IE: *h2en- ”række, nå, bære, bringe”, som egentlig er 
IE: *h2nen-, (se GERM: *nenþan- for en diskussion af denne rod). 
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er meget omstridt. Hos bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:34) rekonstrueres det som 

en oprindelig konsonantstamme, og hos bl.a. Kluge (2002:246) og Fulk (1988:154) 

som en oprindelig i-stamme. 

- Dette substantiv rekonstrueres gerne IE: *h2enH̥t-(i)- ”and”, jf. bl.a. Bjorvand & Lin-

deman (2000:35), og foreligger også i bl.a. SKT: ātí- f. ”svømmefugl”, GR(ATT): νῆττα 

f. ”and”, GR(ION): νῆσσα f. ”and”, GR(BØOT): νᾶσσα133 f. ”and”, LAT: anas f. ”and”, 

SLAV: *ǫty sb. ”and”, LIT: ántis f. ”and”, OPR: antis sb. ”and”, jf. f.eks. Bjorvand & 

Lindeman (2000:35) og Pokorny (1959:41f.).  

- Kvaliteten af den initiale laryngal garanteres som IE: *h2 af LAT: anas < IE: *h2enH̥t-, 

medens faktisk samtlige former herover borger for tilstedeværelsen af den anden la-

ryngal, f.eks. nultrinnet i sanskrit og græsk, refleksen af IE: *H̥ i latin og den litauiske 

akutte accent. Det, som umiddelbart springer i øjnene ved denne rekonstruktion, er, 

at den anden vokal i de germanske former iflg. et sådant forslag skulle gå tilbage på 

IE: *h̥1/2, som ellers plejer at falde bort i germansk uden for første stavelse, jf. f.eks. 

GERM: *duhter-. For en forklaring på dette fænomen kan man følge Hamps (1978: 

29ff.) analyse134, hvori han antager ”continuation of non-initial non-medial schwa” 

(Hamp, 1978:30) og ser en parallel udvikling i GERM: *meluk- ”mælk” (se GERM: 

*melkan-). En lignende analyse gives af Fulk (1988:153f.), der dog ellers afviser de 

fleste af de rekonstruktioner, hvor tidligere forskere har antaget IE: *-H̥- > GERM: *-

u- uden for første stavelse, men han godtager denne rekonstruktion med det forbe-

hold, at man ikke kan betinge det til kun at ske i sidste stavelse, eftersom denne be-

tingelse ikke er opfyldt i GERM: *anudi-, som af ham analyseres som en i- og ikke en 

konsonantstamme, jf. ovenfor. Han nævner ellers forsigtigt suffikset i de germanske 

stærke verbers 3. klasse, dvs. IE: *-h̥1-i̯e- > GERM: *-ajan-, som et område, hvor 

syllabisk laryngal uden for første stavelse også er bevaret135. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og efter alt at dømme at IE: *-

CH̥C- > GERM: *-CuC- (eller evt. GERM: *-CaC-/*-CiC-). 

 

 

 

                                                 
133 Denne form beviser ikke, som man ellers kunne foranlediges til at tro, at GR: νῆ < IE: *n̥h2, for formen er 
blot en kunstig pseudoform, idet man på bøotisk ville vente GR(BØOT): -ττ- og ikke GR(BØOT): -σσ- som re-
fleks af IE: *-ti̯-, jf. f.eks. Sihler (1995:192), så man kan altså ikke med sikkerhed vide, om formens anden 
laryngal er IE: *h1 eller IE: *h2. 
134 Nom.sg.: *HaénHat-s (= IE: *h2énh2t-s) > *ánәt-s > *ánәþ-s > *anuþ-s. – Nom.pl.: *HaénHat-es (= IE: 
*h2énh2t-es) > *ánәt-es > *ánәþ-es > *anþ-iz/*and-iz. – Gen.sg.: *HanHat-ós (= IE: *h2nh2t-ós) > *nәt-ós > 
*̥þ-´/*naþ-´ > *und-/nad- ⇒ *an(ә)d- > *an(u)d-. 
135 Det er dog ikke sikkert, at suffikset er IE: *-h̥1-i̯e- som tilsyneladende antaget af Fulk  (1988:168ff.). Man 
kunne også tænke sig, at der foreligger en kontamination af det forventede IE: *-h̥1-i̯e- i præsens stativ og 
IE: *-eh1- i stativ aorist, dvs. et IE: *-eh1-i̯e- > GERM: *-ējan- > GERM: *-ajan- i ubetonet stavelse.  
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GERM: *ansu- m. ”as, gud”. 

- OHT: ansi-/ans- (i proprier), OS: ōs, OE: ōs, NORR: áss/óss, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1108). 

- Dette substantiv analyseres af mange, bl.a. Lehmann (1986:38f.) og Bjorvand & Lin-

deman (2000:1108), som en u-stamme til en s-udvidelse af roden IE: *h2enh1- ”puste, 

ånde”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lyd-

lige forhold omkring denne se GERM: *anan-.  

- Flere af dem, der gerne sætter GERM: *ansu- til roden IE: *h2enh1-, sætter også bl.a. 

SKT: ásura- m. ”gud, herre”, SKT: ásu- m. ”liv, eksistens”, AV: ahura- m. ”gud, herre”, 

AV: ahu- m. ”liv, tilstedeværelse, herre” hertil, idet de antager et IE: *n̥su-(ro)- > IIR: 

*asu(ra)-. Dette forslag lider imidlertid under den alvorlige svaghed, at det ikke tager 

højde for, at roden IE: h2enh1- er en laryngalholdig rod, dvs. en seṭ-rod, jf. f.eks. SKT: 

ániti v. ”ånder” < IE: *h2enh̥1-ti og GR: ἄνεμος m. ”vind” < IE: *h2énh̥1-mo-, hvorfor en 

nultrinsform ikke burde hedde IIR: *asu(ra)- < IE: *n̥su(ro)- men IIR: *āsu(ra)- < IE: 

*h2n̥h1su(ro)-, jf. Schlerath (1968:145). Hvad angår de indoiranske former, foreslår 

netop Schlerath (1968:145ff.) at sætte IIR: *asu- til roden IE: *h1es- ”være” og IIR: 

*asura- sammen med LAT: erus m. ”herre”, HITT: hassu- c. ”konge”. Dette sidste for-

kastes dog af Puhvel III (1991:245f.) på linje med en foreslået sammenhæng mellem 

GERM: *ansu- og HITT: hassu-. Internt i germansk forekommer en tilknytning til ro-

den GERM: anan- altså hverken at være umulig eller usandsynlig, men det er ganske 

tydeligt, at dette på trods af den ellers nydelige semantiske overensstemmelse hver-

ken kan hænge sammen med IIR: *asura- eller IIR: *asu-, der således begge må have 

en anden etymologi, jf. diskussionen ovenfor. Det er således svært at sige, hvad den 

korrekte etymologi for dette substantiv er, hvorfor det næppe kan regnes for at være 

pålideligt materiale til en undersøgelse af de laryngalistiske forhold i germansk. 

 

GERM: *anþera- adj. ”anden”. 

- GOT: anþar, OHT: andar, OS: ōthar/āther, OE: ōðer, OFRIS: ōther, NORR: annarr, ODA: 

annær, OSV: annar, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:39) og Lehmann (1986:39). 

- Det giver umiddelbart god mening at antage, at GERM: *anþera- er dannet med kom-

parativ- og kontrastsuffikset IE: *-(t)ero- til det demonstrative pronomen IE: *eno-/ 

*ono- ”den der”, dvs. IE: *h1eno-/*h1ono-, som også er at finde i bl.a. GR: ἔνη f.136 

”overmorgen”, LAT: enim adv. ”for, thi”, OKS: onъ pron. ”den der”, LIT: anàs/añs 

pron. ”den der”, ARM: ayn pron. ”den der”, jf. Lehmann (1986:39) og Bjorvand & 

                                                 
136 Substantiveret adjektiv; underforstået f.eks. GR: ἡμέρα f. ”dag”. 
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Lindeman (2000:39). Oven i købet foreligger den samme dannelse, dvs. IE: *h1on-

tero-, i SKT: ántara- ”anden, fjern, forskellig”, LIT: añt(a)ras pron. ”anden”. 

- Muligvis ville det af semantiske grunde være mere rimeligt at se bort fra den ellers 

oplagte sammenhæng mellem IE: *h1eno-/*h1ono- og IE: *h1on-tero-(?) og i stedet re-

konstruere et IE: *h2en-tero-, hvis man herved kunne foreslå slægtskab mellem dette 

ord og IE: *h2el-i̯o- pron. ”anden” til roden IE: *h2el- (se GERM: *alna-), jf. f.eks. Sihler 

(1995:302+364). I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > 

GERM: *#a-, eller evt. i stedet at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *arjan- v. ”pløje”. 

- GOT: arjandan (præs.part.), OHT: erren, OE: erian, OFRIS: era, NORR: erja, ODA: æriæ. 

Hertil bl.a. også et nomen instrumentalis GERM: *arþra-/*ardra- n. ”plov” > NORR: 

arðr, OSV: arþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:41f.). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *h2erh3-, som også er at finde i bl.a. GR: ἀρόω 

v. ”pløjer”, LAT: arō v. ”pløjer”, OKS: orjǫ v. ”pløjer”, LIT: ariù v. ”pløjer”, OIR: -air v. 

”pløjer”, HITT: haraszi137 v. (aor.) ”brækker/brækkede jorden op”. Ud over dette ver-

bum også IE: *h2erh̥3-tro- ”plov” (som i GERM: *arþra-/*ardra-) i GR: ἄροτρον n. 

”plov”, LAT: arātrum138 n. ”plov”, OKS: ralo sb. ”plov”, LIT: arklas m. ”plov” (< IE: *-

tlo-), OIR: arathar sb. ”plov”, ARM: arawr sb. ”plov”, jf. Rix (2001:272), Pokorny 

(1959:62f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:41f.). 

- At laryngalernes kvalitet er som angivet, bevises i særdeleshed af vokalismen i GR: 

ἄροτρον samt det faktum, at laryngalen (= IE: *h3) ikke forårsager aspirations-

metatese i GR: ἄροτρον, jf. Olsen (1988:44). Derimod kan man, hvis man følger Pi-

naults (1982:265ff.) antagelse om bortfald af en syllabisk laryngal mellem konsonant 

og IE: *i̯, næppe bruge GR: ἀρόω som bevis for det samme, for dette har sandsynligvis 

fået sit GR: o analogisk fra substantivet eller fra aoristen GR: ἤροσα v. (aor.) ”pløjede” 

< IE: *(e)-h2ḕrh̥3-s-, jf. også Rix (2001:272). Det samme forhold må gøre sig gældende 

for GERM: *arjan- < IE: *h2er-i̯e- < IE: *h2erh3-i̯e-, jf. Pinault (1982:265ff.). Også den 

hittitiske aorist med initialt HITT: h tyder på tilstedeværelsen af initial IE: *h2/3, hvis 

den da hører hertil. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- 

> GERM: *#a-, og at IE: *-Ch̥3C- > GERM: *-CC-139, hvis laryngalen da ikke allerede var 

faldet bort i indoeuropæisk tid. 

 

 
                                                 
137 Dog muligvis semitisk låneord, jf. Puhvel III (1991:185). 
138 LAT: arā- vel resultat af en kontamination af IE: *h2erh̥3-C- > LAT: *ara-C- og IE: *h2r̥h3-C- > LAT: *rā-C-. 
139 Dette sidste kun for GERM: *arþra-/*ardra-, da den indoeuropæiske form, der refleksteres i GERM: 
*arjan-, som nævnt mistede sin laryngal allerede i det indoeuropæiske grundsprog. 
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GERM: *arwaz-/*arwiz- n. ”sår”. 

- NORR: ørr/err, ODA: ar/arr, GUTN: er, OSV: ær/ar. For andre reflekser til (muligvis) 

samme rod se GERM: *rauza-, GERM: *rawwa-/*rawwō-, GERM: *reufan- og GERM: 

*reujan-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:45). 

- Disse former lader sig rekonstruere til roden IE: *h2er(u̯)- ”sår”. For reflekser til den-

ne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne 

og det rodkompleks, den muligvis er en del af, se GERM: *reufan-. 

- Hvis den under GERM: *reufan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *askōn-/*azgōn- f. ”aske”. 

- GOT: azgo, OHT: aska, OE: æsċe/æxe, NORR: aska, ODA: askæ, OSV: aska. Hertil bl.a. 

også substantiverne GERM: *asjō(n)- f. ”esse, ildsted” > OHT: essa, ODA: esiæ, OSV: 

æsia og GERM: *azina- m. ”arne” > RN: aRina (akk.), NORR: arinn/árinn, ODA: arnæ, 

OSV: ærin/arin, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:45+48+193f.). For andre reflekser til 

muligvis samme rod se GERM: *sternan-/*sternōn-. 

- Dette substantiv rekonstrueres af Bjorvand & Lindeman (2000:48f.) til roden IE: 

*h2es- ”gløde, brænde”, hvor suffikset muligvis er et IE: *-Ǧh-ān- hhv. IE: *-Ǧ-ān-140. Til 

denne rod finder man ellers rodnomenet IE: *h2ḕs/*h2(e)s- ”ildsted, alter” > HITT: hās 

c. ”sæbe, potaske, aske (pl.)”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:48) og Puhvel III (1991: 

218), og som tematisk dannelse IE: *h2s-o-/*h2s-eh2- > SKT: sa- m. ”alter”, LAT: āra 

f. ”alter”, OSK: aasaí sb. ”på alteret”, HITT: hassa- c. ”ildsted” og desuden også LAT: 

āreō v. ”er tør”, LAT: āridus adj. ”tør, udtørret”, jf. Pokorny (1959:68) og Bjorvand & 

Lindeman (2000:48f.), der dog af semantiske grunde ikke sætter de to sidste former 

til denne rod. 

- Denne rekonstruktion skaber imidlertid det problem, at man tilsyneladende er nød-

saget til at rekonstruere et IE: *h2ē > IE: *h2ā > IE: *h2ā for at redegøre dels for 

nominativen af rodnominet og dels for former som LAT: āra, hvilket strider mod 

Eichners (1973:53ff.) teori om, at laryngaler ikke farvedes af langvokaler i indoeuro-

pæisk. En mulig løsning på dette problem kunne være at lade de tematiske dannelser 

være reduplicerede, dvs. IE: *h2e-h2s-o-/*h2e-h2s-eh2-, og lade HITT: ā i rodnominets 

nominativform være analogisk for HITT: *ē efter akkusativens IE: *h2és-m ̥ > HITT: 

                                                 
140 Meillet (1908-1909:357) nævner også, at der mellem armensk og germansk er en bemærkelsesværdig 
overensstemmelse, hvad angår disse to parallelle suffikser/udvidelser, nemlig ARM: ačiwn sb. ”aske” < IE: 
*h2ez-gi̯on- over for ARM: azazem v. ”tørrer” < IE: *h2ez-ĝh-, hvilket tyder på, at denne dobbelthed er en 
indoeuropæisk foreteelse. Var det ikke for de armenske suffikser, kunne man imidlertid antage, at GERM: 
*azg- < IE: *h2es-k- og GERM: *ask- < IE: *h2es-k-, dvs. grammatisk veksel jf. Verner (1877:114ff.), idet IE: *sk 
> GERM: *sk og ikke GERM: *sh, jf. IE: *st-h̥2-n-t- > GERM: *stand-. Se også GERM: *anan- for kommentarer 
om et sådant suffiks. 
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has(s)an (akk.). Sluttelig forklarer Lubotsky (1985:6f.) og med ham Schrijver (1991: 

53f.) LAT: āreō og LAT: āridus som værende dannede af en gammel perfektumform. 

Med denne analyse behøver man altså hverken antage grundlæggende langvoka-

lisme for denne rod eller forkaste Eichners analyse. Disse overvejelser har dog umid-

delbart ingen indflydelse på de germanske former, for hvilke det altså kan iagttages, 

at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *attan- m. ”far” (sikkert børnesprog). 

- GOT: atta, OHT: atto, OFRIS: aththa, NORR: atte. Hertil bl.a. også substantivet GERM: 

*aþala- n. ”(fornem) afstamning, slægt, byrd, adel” > OHT: adal, OS: athali, OE: 

æðelu, NORR: aðal og vrddhiafledningen GERM: *ōþala-/*ōþila-/*ōþlia- n. ”arvegods, 

jord som går i arv” > GOT: (háim-)oþli, OHT: uodal/uodil, OS: ōthil, OE: ōðel/ēðel, 

OFRIS: ēthel, NORR: óðal, OSV: ōþal, jf. Pokorny (1959:71), Bjorvand & Lindeman 

(2000:17+681) og Lehmann (1986:46+170). 

- Uden for germansk foreligger dette substantiv i bl.a. SKT: attā f. ”mor, storesøster”, 

GR: ἄττα m. ”farmand”, LAT: atta m. ”far”, OKS: otьcъ m. ”far”, ALB: at sb. ”fader”, 

HITT: atta- c. ”fader”. I HITT: attalla- adj. ”som stammer fra ens fader” (< IE: 

*át(t)olo-) foreligger der desuden en afledning, der er parallel til den germanske 

ovenfor. 

- En del forhold peger imidlertid på, at dette substantiv ikke skal rekonstrueres med 

en initial IE: *h2, selv om det udviser generel a-vokalisme i enkeltsprogene. For det 

første indeholder HITT: atta- (< IE: *at(t)o-) og HITT: attalla- intet HITT: h, selv om 

dette i sig selv ikke er noget endegyldigt bevis. For det andet kan GERM: *ōþala-

/*ōþila-/*ōþlia-, hvis man antager, at det er en gammel vrddhiafledning141, næppe 

reflektere et IE: *h2ēt- direkte , idet man ikke ville forvente farvning af en langvokal 

forårsaget af en tilstødende laryngal, jf. Eichner (1973:53ff.). Naturligvis kan man 

indvende, at denne vekslen mellem normalvokalisme GERM: *a < IE: *h2 er ana-

logisk for forventet GERM: *a ~*ē < IE: *h2 ~ *h2ē ud fra den meget hyppige vekslen 

GERM: *a ~*ō < IE: *o ~*ō, som tilsyneladende er uhyre produktiv i germansk, der 

kender til flere andre former med en vrddhivokal GERM: *ō, f.eks. GERM: *hanan- m. 

”hane” over for GERM: *hōna- n./*hōniōn- f. ”høne”, jf. Darms (1978:122ff.+365f.). 

For det tredje kan konsonantgruppen IE: *-tt- og dermed odet næppe være ægte 

indoeuropæisk, idet man ville forvente, at IE: *-tt- > IE: *-tst- > GERM: *-ss-, SKT: -tt-, 

                                                 
141 Darms (1978:192ff.) antager dog, at den er forholdsvis ung. pga. den manglende grammatiske veksel, jf. 
Verner (1877:114ff.). Man ville altså iflg. Darms forvente et GERM: *ōdala-/*ōdila-/*ōdlia- med modsat ac-
centuering af grundordet GERM: *aþala-. Det semantiske forhold mellem de to former er dog intet at ud-
sætte på, idet GERM: *ōþala-/*ōþila-/*ōþlia- kan forstås som ”det til slægten hørende” → ”arvegods, jord 
som går i arv”. 
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AV: -st-, GR: -στ-, LAT: -ss-, KELT: *-ss-, HITT: -tst-, jf. bl.a. Sihler (1995:201f.). Det af-

gørende argument mod antagelsen af IE: *h2 som i ethvert andet ”normalt” ord med 

a-vokalisme er, at dette ord for ”far” i de fleste sprog er et børneord, og sådanne føl-

ger ikke nødvendigvis de gældende mønstre og lydlove. Samtidig er det tydeligt, at 

dette ord er forholdsvis universelt. I hvert fald foreligger der lignende former i bl.a. 

UNG: atya, TYRK: ata, BASK: aita142, SUM adda osv., jf. bl.a. Lehmann (1986:46), Po-

korny (1959:71) og Löpelmann I (1968:26f.). Alle disse former er – pga. deres ikke-

indoeuropæiske oprindelse – naturligvis laryngalløse. Med denne analyse er der altså 

intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende 

former. 

 

GERM: *aukan- v. ”blive større, øge”. 

- GOT: áukan, OE: ēacan, OFRIS: āka, NORR. auka, ODA: Ȍkæ, OSV: Ȍka. Derudover også 

nogle svage verber i f.eks. GERM: *aukōn- v. ”øge” > OHT: ouchōn, OE: ēacian og 

GERM: *aukijan- v. ”øge” > OS: ōkian, OE: īeċan/ēċan, OSV: Ȍkia, jf. Bjorvand & Lin-

deman (2000:1084f.). 

- Dette verbum kan sættes til roden IE: *h2eu̯g- ”øge, blive større”, som også er at finde 

i bl.a. SKT: ójas- n. ”styrke”, LAT: augeō v. ”øger, forøger, formerer”, LIT: áugu v. 

”vokser”, TOK: oko sb. ”frugt”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1085), Rix (2001: 

274f.) og Pokorny (1959:84f.). 

- Kvaliteten af laryngalen som IE: *h2 sikres af LAT: augeō samt af GR: αὔξομαι v. 

”vokser” til den udvidede rod IE: *h2u̯eks- ”vokse, blive stor” (se GERM: *wahsan-/ 

*wahsian-). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: 

*#a-. 

 

GERM: *ausan- v. ”øse”. 

- NORR: ausa, ODA: Ȍsæ, OSV: Ȍsa. Hertil bl.a. også flere nominale dannelser, f.eks. 

GERM: *ausōn- f. ”øse” > OE: ēase, NORR: ausa, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1090). 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *h2eu̯s- ”øse”, som også er at finde i bl.a. 

GR: αὔω v. ”henter ild, får ild”, LAT: hauriō143 v. ”øser”, PAL: hussīnta v. ”øser”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1090f.), Rix (2001:90f.) og Pokorny (1959:90). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af vokalismen i GR: αὔω og LAT: hauriō, 

som begge – eller i hvert fald den græske form – er af IE: *h2us-i̯e- med IE: *#h2u- > 

GR: #αὔ-, LAT: #au-, jf. Peters (1980:5ff.), og af PAL: h < IE: *h2. Selv om de her cite-

rede former fra de andre indoeuropæiske sprog fortsætter et IE: *h2us-i̯e-, dvs. nul-

                                                 
142 Muligvis også som indlån i OIR: aite sb. ”plejefar”, jf. Löpelmann I (1968:26f.). 
143 Med sekundært LAT: h. 
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trin i rodstavelsen, må det af strukturelle grunde formodes, at GERM: *ausan- fort-

sætter fuldtrinnet IE: *h2eus-e-, men når dette er sagt, skal det påpeges, at der ikke fo-

religger nogen sikre beviser for udviklingen af IE: *h2u- i germansk. Sluttelig kan det 

ikke udelukkkes, at nogle af de germanske nominale dannelser til denne rod fort-

sætter et IE: *h2o-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > 

GERM: *#a-, og evt. at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *ausan-/*auzan- n. ”øre”. 

- GOT: áusō, OHT: ōra, OS: ōra, OE: ēare, OFRIS: āre, NORR: eyra, ODA: Ȍra, OSV: Ȍra, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1087). For andre mulige reflekser til samme rod se 

GERM: *hauzian-. 

- Dette substantiv kan sættes til roden IE: *h2eu̯s- ”øre”, som også er at finde i bl.a. AV: 

uši n. (du.) ”øre”, GR: οὖς n. ”øre”, GR(DOR): ὦς n. ”øre”, GR(LAK): αὖς144 n. ”øre”, 

GR(EP): οὔατος n. (gen.) ”øres”, LAT: auris f. ”øre”, OKS: uxo n. ”øre”, LIT: ausìs m./f. 

”øre”, OIR: áu/ó n. ”øre”, ARM: unkn145 sb. ”øre”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1087ff.) og Pokorny (1959:785). 

-  Ved antagelsen af denne etymologi, ifølge hvilken rodens laryngal er IE: *h2, må 

man lade den græske vokalisme være sekundær og påvirket af vokalismen i GR: ὤψ f. 

”øje, ansigt” < IE: *h3ekw-, jf. Szemerényi (1967:65). Ellers må man antage, at der blot 

foreligger o-trin her, dvs. et IE: *h2ou̯s-os/*h2ou̯s-es- n. ”øre”, men denne løsning er 

ikke tiltalende, da man ville forvente fuldtrin i neutrale s-stammer, jf. f.eks. GR: 

νέφος n. ”sky” < IE: *nébh-os/*nébh-es-, eller også må man antage, at rodens laryngal 

er IE: *h3, hvilket på trods af Bjorvand & Lindemans forslag om en dissimilation af 

det labiale element i IE: *h3, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: *h2 [x], vanskeliggør forklaringen 

af bl.a. LAT: auris med a-vokalisme. For germansks vedkommende tyder den gram-

matiske veksel, jf. Verner (1877:114ff.), i GERM: *ausan-/*auzan- på accentvekslen i 

paradigmet, hvilket ellers ikke er normalt i neutrale s-stammer, men AV: uši og evt. 

ARM: unkn med nultrin i rodstavelsen peger i samme retning. Dette kunne tyde på, 

at der her foreligger en yderst arkaisk paradigmetype, evt. en s/n(t)-stamme IE: 

*h2eu̯s-os/*h2us-n̥(t)-, hvilket såvel kan redegøre for den foreliggende accent- og 

aflydsvekslen som for n(t)-stammen i germansk, armensk og den græske genitiv 

GR(EP): οὔατος ← GR(EP): *αὔατος < IE: *h2us-n̥t-. Spørgsmålet er, om der også er af-

lyd i det germanske paradigme, hvis der har været accentvekslen. Hvis dette er til-

fældet, ville det tyde på, at GERM: *auzan- < IE: *h2us-ón- ← IE: *h2us-n̥(t)-, medens 

                                                 
144 Denne forms aktualitet er imidlertid ikke helt sikker, se diskussion hos Wackernagel (1927:312f.).  
145 n-stamme som i germansk, eller måske snarere nt-stamme, men med ARM: k analogisk fra ARM: akn 
”øje”, jf. bl.a. Olsen (1999:175f.). 
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GERM: *ausan- < IE: *h2éu̯s-on- ← IE: *h2éu̯s-os, hvilket dog forudsætter, at IE: *h2u- > 

GERM: *#au-. Dette kan dog kun klassificeres som løse spekulationer, idet der lige så 

vel kan være sket udligning ud fra fuldtrinnet, og idet en sådan paradigmetype ville 

være et – om ikke helt så i hvert fald næsten – enkeltstående tilfælde, og idet det 

langtfra er sikkert, at IE: *h2u- > GERM: *#au-. I den her foreliggende form kan det 

altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og muligvis at IE: *h2u- > GERM: *#au-. 

 

GERM: *aust(r)ō/*aust(r)aN adv./n. ”øst”. 

- OHT: ōstar/ōst, OS: ōstar, OE: ēast, OFRIS: āster/āst, NORR: austr/aust-, ODA: Ȍster/ 

øster/Ȍst/øst, OSV: Ȍster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1091). 

- Dette substantiv/adverbium kan med sikkerhed rekonstrueres som en afledning med 

komparativ/kontrastsuffikset IE: *-tero- til roden IE: *h2eu̯s-/h2u̯es- ”lysne”. Til denne 

rod foreligger der i indoeuropæisk en proterokinetisk146 feminin s-stamme IE: 

*h2éu̯s-ōs/*h2u̯s-és- f. ”morgenrøde” i bl.a. SKT: uṣḥ/uṣás- f. ”morgenrøde”, AV: 

uš/ušaŋh- f. ”morgenrøde”, GR: ἕως f. ”morgenrøde”, GR(EP): ἠώς f. ”morgenrøde”, 

GR(DOR): ἀώς f. ”morgenrøde”, GR(ÆOL): αὔως f. ”morgenrøde”, LAT: aurōra f. 

”morgenrøde” (< IE: *h2eu̯s-ōs-eh2). Herudover foreligger der også andre nominale 

dannelser, f.eks. LAT: auster m. ”søndenvinden”, OKS: za ustra ”τὸ πρωΐ”, LIT: aušrà 

f. ”morgenrøde”, samt en del verbale dannelser, f.eks. SKT: uccháti v. ”lysner”, LIT: 

aũšta v. ”tager hul på, påbegynder (dagen)”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1092), 

Pokorny (1959:86f.) og Rix (2001:293). 

- Alle de herover citerede græske former reflekterer et GR: *aus-ōs < IE: *h2eu̯s-ōs, og 

også bl.a. LAT: aurōra og LAT: auster med sin a-vokalisme peger på, at laryngalens  

kvalitet er IE: *h2. Spørgsmålet er, om alle disse former så har fuld- eller nultrin i rod-

stavelsen, dvs. IE: *h2eu̯ eller IE: *h2u-. På den ene side er der sikre fuldtrinsformer, 

f.eks. GR(ÆOL): αὔως, LAT: aurōra hvor fuldtrinnet er sikret ad morfologisk vej. Svæ-

rere er det derimod at sige, hvad man ville forvente i en -(t)ero-dannelse, idet sådan-

ne er sekundære afledninger og dermed sættes på stammen og ikke på roden (i et 

bestemt aflydstrin), jf. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:327f.), men man ville her 

måske alligevel forvente nultrin ved en sammenligning med GERM: *sun-þ(r)aN 147, 

dvs. GERM: *aust(r)ō/*aust(r)aN < IE: *h2us-tero-. En sådan rekonstruktion inde-

bærer, at IE: *#h2u- > GERM: *#au-, hvilket er meget usikkert, samt at man så ville stå 

med forskellige aflydstrin i de germanske og de baltoslaviske former, med mindre 

også IE: *#h2u- > BSL: *#au-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: 

*#h2e- > GERM: *#a-, eller evt. men meget usikkert at IE: *h2u- > GERM: *#au-. 

                                                 
146 Proterokinetisk og ikke som ofte antaget amfikinetisk pga. SKT: uṣase (dat.) < IE: *h2us-és-ei̯. 
147 Af IE: *sh2-un- til substantivet IE: *seh2-uō̯l/*sh2-un- ”sol”. 
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GERM: *auþia- adj. ”øde, ubeboet, forladt”. 

- GOT: *áuþeis, OHT: ōdi, OE: īeðe, NORR: auðr/eyði-, ODA: Ȍdh/Ȍdhæ, OSV: Ȍþe. Hertil 

også substantivet GERM: *auþia- n. ”øde tilstand” > NORR: eyði, OSV: Ȍþe, jf. Bjor-

vand & Lindeman (2000:1082f.) og Heidermanns (1993:111). 

- Thurneysen (1946:39f.) foreslår, at OIR: úathad n. ”ensomhed, lille antal” er beslæg-

tet med denne germanske rod og med GR: αὐτός pron. ”selv”, idet OIR: úa (< *óa) < 

OIR: *ó < IE: *au̯ før anden konsonant end IE: *s148. Således skulle man altså for den 

første del (dvs. GERM: *au- og OIR: úa-) rekonstruere et IE: *h2eu̯- ”væk, bort”, som 

også er at finde i bl.a. LAT: au- ”bort” (kun præfiksal), OKS: u- ”af, væk, bort” (kun 

præfiksal), jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1083) og Pokorny (1959:72f.). Om denne 

rekonstruktion er korrekt eller ej, er svært at sige ud fra de her foreliggende data, 

men der eksisterer i al fald andre muligheder for at forklare OIR: úathad149, nemlig 

enten som et IE: *pau̯- i f.eks. GERM: faw- adj. ”få” > GOT: fawai etc. og uden for ger-

mansk LAT: paucī adj. (m.nom.pl.) ”få”, jf. Vendryes (1960:O-35), eller som et KELT: 

*autīto- v. ”dø hen” < IE: *h2epo-dgwhiH-tó- som i GR: ἀπο-φθίνω v. ”dør, omkommer 

af udmattelse”, jf. Greene (1971:180) og med ham Hamp (1975:174). Denne sidst-

nævnte tilknytningsmulighed kritiseres dog – muligvis med rette – af Bjorvand & 

Lindeman (2000:1084), idet det ikke er entydigt, hvorvidt nævnte rod var en laryn-

galløs IE: *dhgwhei̯- ”svinde, gå til grunde”, jf. f.eks. SKT: kṣitá- adj. ”udmattet” < IE: 

*dhgwhi-tó- og GR: φθίσις f. ”svindsot” < IE: *dhgwhí-ti-, eller om den var laryngalholdig 

IE: *dhgwhei̯H- ”svinde, gå til grunde”, jf. f.eks. SKT: kṣīṇá- adj. ”udmattet” < IE: 

*dhgwhiH-nó- og SKT: kṣiṇti v. ”tilintetgør, ødelægger” < IE: *dhgwhi-né-H-ti150. Hvis 

man dog med Thurneysen antager, at førsteleddet er identisk med IE: *h2eu- ”væk, 

bort”, kan man lade andetleddet være suffikset IE: *-ti̯o-, som også er at finde i f.eks. 

SKT: ápatya- n. ”efterkommere”, SKT: nítya- adj. ”egen” (se også GERM: *niþja-), og 

som gerne afleder adjektiver af adverbier, hvilket jo passer særdeles udmærket her. I 

den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *hauzian- v. ”høre”. 

- GOT: háusjan151, OHT: hōren, OS: hōrian, OE: hēran/hīeran, OFRIS: hēra, NORR: heyra, 

ODA: hȌræ, OSV hȌra, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:418f.). 

- Der findes flere etymologiforslag til dette verbum. Det klassiske sætter det til en rod 

IE: *(s)keu̯- ”bemærke, opfatte, høre”, som også skulle være at finde i bl.a. SKT: kaví- 

                                                 
148 Mulige kilder til OIR: ó er dog også IE: *oV, IE: *eu ̯og IE: *ou,̯ jf. Thurneysen (1946:39ff.). 
149 GR: αὐτός regnes generelt for at være gådefuld, jf. f.eks. Sihler (1995:383).  
150 Dog er denne stammedannelse blevet produktiv i indoiransk selv for laryngalløse rødder, jf. også Rix 
(2001:150ff.) for dette specifikke eksempel. 
151 Med formodentligt analogisk GOT: s fra GOT: auso n. ”øre”. 
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m. ”seer, vis mand, digter”152, GR: ἀκούω v. ”hører”, GR: κοέω v. ”bemærker”, idet GR: 

ἀ- i GR: ἀκούω af Schrader (1890:465) analyseres som kommende af præfikset IE : 

*sm̥-. Et andet forslag er at finde hos Fick III (1909:66), der ligeledes sammenligner 

dette germanske verbum med GR: ἀκούω, men han analyserer dette som GR: ακ-ουσ-

jω153, som kan tænkes at være en denominativ til et faktitivt kompositum IE: *h2Ǩ-

h2eu̯s-i̯é-, hvor førsteleddet er roden IE: *h2eǨ- ”spids, skarp, kantet, sten” (se GERM: 

*agjō-), og andetleddet er IE: *h2eu̯s- ”øre” (se GERM: *ausan-/*auzan-), således at 

verbets betydning bliver ”gøre ørerne spidse, spidse ører” → ”høre”. Også det ger-

manske verbum GERM: *hauzian- kan gå tilbage på et IE: *h2Ǩ-h2eu̯s-i̯e-. Ved en så-

dan analyse behøver man i hvert fald i dette tilfælde ikke følge Bjorvand & Linde-

man (2000:418f.), der antager en udvikling IE: *h3eu̯s-154 > IE: *kou̯s- > GERM: *hauz- 

gennem en hærdningsproces af IE: *h2 > IE: *k. Med denne analyse kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *-Ch2V- > GERM: *-

CV-, medens der ikke er noget belæg for at antage, at IE: *#h2e- > GERM: *#ha-. 

 

2.1.2.4. Konstellationen IE: *#h3- 

 

GERM: *afla- n. ”kropsstyrke, kraft, magt, evne. 

- OE: afol, NORR: afl, ODA: affl, OSV: affl/avel. Til denne rod GERM: *af- hører også sub-

stantivet GERM: *afnia-/*abnia- n. ”emne, materiale” > NORR: efni, ODA: æfnæ, OSV: 

æfne/æmpne, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:52+185f.). 

- Disse dannelser sætter man gerne til roden IE: *h3ep-155 ”arbejde, fremstille, rigdom”, 

som også er at finde i SKT: ápas- n. ”arbejde, værk”, SKT: ápnas- n. ”rigdom”, AV: hv-

apah- n. ”godt arbejde”, LAT: ops ”rigdom”, LAT: opus n. ”arbejde, værk”, OSK: 

uupsens v. (perf.) ”har arbejdet” (< IE: *h3e-h3op-/*h3e-h3p-), HITT: happina(nt)- adj. 

”rig”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:52+186) og Pokorny (1959:780). 

- Ud fra denne hittitiske form sammenholdt med HITT: happir-/happar- n. ”handel, 

forretning, pris” kan man foreslå en indoeuropæisk r/n-stamme, som Puhvel III 

(1991:125) dog kritiserer for den semantiske diskrepans på trods af, at der faktisk 

også foreligger n-stammer i de øvrige indoeuropæiske sprog, f.eks. GERM: *afnia-

                                                 
152 Hos Mayrhofer I (1986-1992:328f.) sættes dette substantiv hellere sammen med LAT: caueō v. ”vogter 
mig, passer på”, LYD: kave- sb. ”præst”. 
153 o-vokalismen vanligvis forklaret som værende analogisk ud fra GR: ὤψ f. ”øje” < IE: *h3ekw-, jf. bl.a. Sze-
merényi (1967:65). 
154 I denne afhandling rekonstrueres ”øre” med IE: *h2 og ikke IE: *h3 (se GERM: *ausan-/*auzan-). 
155 Alternativt kan man med Chantraine III (1974:791) sætte de germanske former til GR: ὀλιγηπελέων adj. 
”med få kræfter, svag” < GR: *(ὀλιγο-)απελέων < IE: *apelo- < *h2epelo-(?), som i sig selv er tåget. Derfor 
forekommer det også fornuftigere at sætte de germanske former sammen med en allerede velkendt rod, 
hvis semantik heller ikke ligger fjernt fra de germanske formers, skønt samhørigheden med den græske 
form naturligvis er yderst tiltalende ud fra et semantisk synspunkt. 
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/*abnia- og SKT: ápnas-. De hittiske former med HITT: h tyder på, at den initiale la-

ryngal har været IE: *h2 eller IE: *h3, hvor de andre indoeuropæiske sprog med sin ge-

nerelle o-vokalisme peger på IE: *h3
156. Den manglende effekt af Brugmanns lov i IIR: 

*apas- < IE: *h3ep-os kan muligvis forklares ved, at s-stammesuffikset har indeholdt 

endnu en konsonant – formodentlig en IE: *h1 – før IE: *-()s-, hvilket ville stemme 

godt overens med Kuryłowicz’ (1927b:241) iagttagelse, at s-stammen SKT: manas- n. 

”ånd, sjæl, sind” skanderes som tung stavelse. Hvad de germanske former angår, er 

det ikke umiddelbart til at sige, om de fortsætter fuld- eller nultrin, hvorfor det altså 

i de her foreliggende former kan iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: 

*#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *ahtau num. ”otte”. 

- GOT: ahtau, KRIMGOT: athe, OHT: ahto, OS: ahto, OE: eahta/ehta, OFRIS: achta, NORR: 

átta, ODA: āttæ, OSV: ātta, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1108f.). 

- Dette numerale rekonstrueres IE: *otō(u) num. ”otte”, som også er at finde i mere 

eller mindre omdannet form i f.eks. SKT: aṣṭáu/aṣṭ num. ”otte”, AV: ašta num. 

”otte”, GR: ὀκτώ num. ”otte”, LAT: octo num. ”otte”, OKS: osmь num. ”otte”, LIT: 

aštuo num. ”otte”, OIR: ocht num. ”otte”, ARM: otc num. ”otte”, TOK.B: okt num. 

”otte”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1109) og Pokorny (1959:775). 

- Ifølge Martinets (1953:255f.) og (1955a:218f.) teori, kan dette IE: *otō(u) analyseres 

som en dualisform IE: *ot-eh3/*h3t-eh3, hvis endelse IE: *-eh3# i ekstern sandhi gi-

ver IE: *-ō# foran ord med initial konsonant og IE: *-ōu̯# foran ord med initial vokal. 

Winter (1992:17) antager endvidere, at grundformen, som dette ord er dualis til, er 

det samme som i AV: ašti- ”fire fingres bredde”. Hvis denne form som formodet skal 

analyseres IE: *h3t-eh3, kan det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *#h3e- > 

GERM: *#a-, eller at *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *airō- f. ”åre”. 

- OE: ār, NORR: ár, ODA: ār/āre, OSV: ār/āre, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1103). 

- Dette substantiv reklekterer et IE: *h3i̯-reh2-. Reflekser af den rod, som her forelig-

ger med o-trin i rodstavelsen, er også at finde i bl.a. SKT: īṣ-157 f. ”vognstang”, GR: 

οἰήιον n. ”ror” (< IE: *h3oi̯s-eh2-i̯o-) GR: οἴαξ158 m. ”rorgreb”, SLAV: *oje n. ”vogn-

stang”, LIT: íena f. ”stang”, HITT: hiss(a)-/hess(a)- c. ”stang”, jf. Bjorvand & Linde-

man (2000:1103) og Pokorny (1959:298). 

                                                 
156 Særligt i de tilfælde, hvor fuldtrin er forventet, f.eks. LAT: opus < IE: *h3ep-os/*h3ep-es-. 
157 Af IE: *h3iHs-eh2-, skønt man ikke umiddelbart finder andre spor af den anden laryngal i denne rod. 
158 Muligvis af IE: *h3oi̯s-eh2-s med larygalhærdning foran IE: *s (se diskussionen under GERM: *henþan-). 
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- Muligvis er IE: *-s- i IE: *h3ei̯-s- ikke en rodudvidelse til en rod IE: *h3ei̯- men en del af 

selve roden, dersom GERM: *airō- egentlig står for GERM: *aizō- < IE: *h3oi̯s-éh2. Det 

ville dog i så fald ikke være muligt at holde den litauiske form sammen med de an-

dre former, og s-stammen i SLAV: *oje/*ojese er et tydeligt bevis på, at IE: *-s- her er 

suffiksalt og ikke en del af roden. Imidlertid er det stadig muligt at rekonstruere et 

GERM: *aizō-159, som så blot er en tematisering af denne s-stamme160, dvs. GERM: 

*h3ei̯-s-éh2. Sluttelig skal det nævnes, at med en sådan analyse kan man bestemme 

den initiale laryngal til at være IE: *h3, eftersom man forventer fuldtrin i en s-stam-

me, således at SLAV: *oje/*ojese < IE: *h3ei̯-os/*h3ei̯-es-. I den her foreliggende form 

kan det altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *alnō- f. ”underarm, albue, alen”. 

- GOT: aleina, OHT: elina, OS: elina, OE: eln, OFRIS: elne, NORR: alin/ǫln, ODA: alnæ 

(pl.), OSV: al(i)n, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:27f.). 

- Dette substantivs etymologi fortaber sig i høj grad i tågerne. Rimeligst er det vel at 

antage i overensstemmelse med den klassiske opfattelse, at også SKT: aratní- m. 

”albue”, SKT: āṇí- m. ”søm i en kærres hjulaksel, del af benet lige over knæet” (< SKT: 

arṇí- < IE: *lni-), GR: ὠλένη f. ”albue”, LAT: ulna f. ”albue, alen”, OIR: uilenn f. 

””albue” (< KELT: *olīnā), OKORN: elin f. ”albue”, ARM: ołn sb. ”rygrad, ryghvirvel, 

skulder”, ARM: uln sb. ”hals, nakke”, ARM: ałełn sb. ”bue, regnbue” hører til samme 

rod, jf. Pokorny (1959:307f.) og bjorvand & Lindeman (2000:28f.). 

- Mest problematisk her er nok SKT: aratní- < IE: *ele-/*eln̥-, hvis man da antager med 

bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:29), at disse dannelser hører til en rod IE: *h3el- 

”bøje”, som også o-vokalismen i de andre sprog giver mulighed for. Alternativt 

kunne man selvfølgelig antage, at roden i stedet hedder IE: *h1el-, hvor så o-vokalis-

men er af IE: *h1ol-, men denne model skaber blot mindst to nye problemer, nemlig 

at GR: ὠλένη, hvis det som foreslået af Bjorvand & Lindeman er en redupliceret dan-

nelse, kun kan komme af IE: *h3e-h3l-én- og ikke af et IE: *h1e-h1l-én-, og at man ikke 

kan godtage forslaget hos Puhvel III (1991:28f.) om en sammenhæng mellem disse 

ord og HITT: haliya- v. ”knæle”, som kun kan have initial IE: *h2 eller IE: *h3. Alt i alt 

                                                 
159 Mod dette taler dog, at de nordgermanske former ikke udviser refleks af R-omlyd, hvorfor en rekon-
struktion med reh2-suffiks muligvis er at foretrække. 
160 Hvis SKT: īṣ- < IE: *h3iHs-eh2- er en korrekt rekonstruktion, kan det tænkes, at også dette er en 
tematisering af s-stammen, blot med rodstavelsen i nultrin, og at den anden laryngal så rent faktisk er en 
del af s-stammesuffikset, dvs. IE: *h3i-h1s-éh2- for formen i sanskrit og IE: *h3éi̯-h1os/*h3éi̯-h1es- for selve s-
stammen, hvilket ville stemme godt overens med den manglende effekt at Brugmanns lov i SKT: apas- n. 
”arbejde, værk” og skanderingen af første stavelse i SKT: manas- n. ”ånd, sjæl, sind” som en tung stavelse, 
jf. Kurylowicz (1927b:241) og dikussionen under GERM: *afla-.  
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er disse former så uklare, at det er uhensigtsmæssigt at benytte dem som pålideligt 

materiale til en undersøgelse af de laryngalistiske forhold i germansk 

 

GERM: *ankwan- m. ”smør”. 

- OHT: ancho, jf. Kluge (2002:46). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*unhwtwōn-. 

- Dette substantiv lader sig rekonstruere som en n-stamme til roden IE: *h3engw- 

”smøre, salve”, hvortil man også med nultrin i rodstavelsen sætter IE: *h3n̥gw-en- i 

LAT: unguen n. ”fedt, salve”, OIR: imb sb. ”smør”, OKORN: amen-en sb. ”smør”, og 

som verbum foreligger der bl.a. et SKT: anákti v. ”salver, (over)smører”, LAT: unguō 

v. ”salver”, UMBR: umtu v. (impv) ”skal salve”, ARM: awcanem v. ”salver”, jf. Kluge 

(2002:46), Pokorny (1959:779) og Rix (2001:267). 

- Janda (2000:282ff.) vil på baggrund af bl.a. GR: (διθύρ-)αμβος sb. ”dityrambe” (også 

navn på en salme/hymne sunget ved Dionysos-festen) rekonstruere den indeuro-

pæiske rod som et IE: *h2engw-161, men idet han gør dette, må han lade den italiske o-

vokalisme162 skyldes o-trin i roden i såvel substantivet som i verbet. Imidlertid er det 

meget lidt sandsynligt, at en n-stamme har o-trin i rodstavelsen, for her ville man 

forvente enten fuld- eller nultrin163 alt afhængig af, om paradigmet er protero- eller 

hysterodynamisk, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:292ff.) – også i dette til-

fælde, hvor i hvert fald den latinske form er neutrum, jf. LAT: nōmen n. ”navn” < IE: 

*h1neh3m-n̥, LAT: inguen n. ”lyske” < IE: *h1engw-n̥/*h1n̥gw-n̥. Således burde man også 

forvente LAT: unguen < IE: *h3engw-n̥/*h3n̥gw-n̥, og o-vokalisme i en fuldtrinsform kan 

kun skyldes et IE: *h3e, medens o-vokalisme i en nultrinsform kun kan skyldes IE: 

*#h3n̥-, jf. Rix (1970:94ff.), der dog ikke behandler dette eksempel. Dette indebærer, 

at man må finde en anden tilknytningsmulighed for GR: -αμβος, da denne form på 

ingen måde kan have indeholdt IE: *h3. Et ved første øjekast oplagt forslag er 

Brandensteins (1936:37), som lader det høre sammen med SKT: áṅga- n. ”led”164 og 

så lader førsteleddet reflektere numeralet IE: *kwetur-, formodentlig gennem dialek-

talt indlån og en udvikling à la IE: *kwetur- > GR(DIAL): *θιθύρ- (tyrrhenisk) > GR: 

διθύρ- ved Grassmans lov. Denne formodning synes dog også at være noget ad hoc, 

                                                 
161 Førsteleddet rekonstruerer han som et IE: *du̯i-dhu̯or-/*du̯i-dhur- ”(dobbelt)dørs-”, hvorved han antager 
en oprindelig betydning i stil med ”(dobbelt)dørssalvelse” for denne form, hvilket finder en ganske vist 
overbevisende parallel i udtrykket SKT: dvrā…ānajé ”…har salvet porte” (RV 8, 63.1). 
162 LAT: u < LAT: *o foran nasal. 
163 Men ikke o-trin på trods af Janda (2000:282). 
164 Hertil sætter Kluge (2002:245) GERM: *ankala-/*ankila-/*ankula- m./n. ”kæde, lænke” > OHT: 
ankala/enkil, NORR: ǫkla, hvilket må repræsentere et IE: *h2engw-. Blot burde man forvente GERM: *kw og 
ikke GERM: *k i dette tilfælde, så måske er det heller ikke muligt at lade GR: -αμβος høre til disse germanske 
og indiske form. 
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og det ville nok være rimeligst at antage fuldstændigt lån, i hvert fald for første-

leddets vedkommende. Således må den indoeuropæiske rod, der ligger til grund for 

GERM: *ankwan-, hedde IE: *h3engw- og ikke IE: *h2engw-. I den her foreliggende form 

kan det altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aran- m. ”ørn”. 

- GOT: ara, OHT: aro, OS: aro, NORR: ari. Til denne stamme men blot med suffikset i 

nul-trin, dvs. GERM: *arn-, har man så sekundært dannet en u-stamme GERM: *arnu- 

m. ”ørn” > OHT: arn, OS: arn- (i proprier), OE: earn, NORR: ǫrn, ODA: ørn, OSV: ørn, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1089). 

- Disse dannelser går tilbage på en rod IE: *h3er-, som i germansk foreligger som n-

stamme, dvs. et IE: *h3r-on-, og som også er at finde i bl.a. GR: ὄρνις m./f. ”fugl, 

hane, høne”, GR: ὄρνεον n. ”fugl”, OKS: orьlъ m. ”ørn”, LIT: ereȔis/areȔis m. ”ørn”, 

OPR: arelie sb. ”ørn”, OIR: sb. irar ”ørn”, ARM: oror/urur sb. ”måge”, HITT: haran- c. 

”ørn”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1089f.) og Pokorny (1959:325f.). 

- På overfladen virker det absurd at rekonstruere en rod med IE: *h3 i dette tilfælde, 

idet det ser ud som om, at der foreligger e-vokalisme i i hvert fald den litauiske og 

den oldirske form, jf. Beekes (1969:130), men hvis man følger Cowgill (1965:146), 

kan man lade det første LIT: e i LIT: ereȔis være assimileret af LIT *a, jf. det dialektale 

LIT: areȔis, hvis ægthed bekræftes af oldpreussisk. Den anden problematiske form 

OIR: irar kan forklares som opstået ved metatese KELT: *oriros165 → KELT: *iroros. 

Hvis denne analyse af Cowgill er korrekt, er der ingen grund til at antage anden vo-

kalisme i indoeuropæisk end o-vokalisme og dermed formodentlig IE: *h3
166. At la-

ryngalen ikke kan være IE: *h1, og at ovennævnte former med e-vokalisme derfor må 

være sekundære, understreges desuden af HITT: haran-, der er et eksempel på IE: *h3 

> HITT: h, jf. f.eks. Melchert (1987:19ff.). I de her foreliggende former kan det altså 

iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, og/eller at IE: *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *arwa- adj. ”rask, rørlig, beredt”. 

- OS: aru, OE: earu, NORR: ǫrr. Med præfikset GERM: *ga- også et adjektiv GERM: 

*garwa-167 adj. ”færdig, klar, tilberedt” > OHT: garo, OS: garu, OE: ġearu, NORR: 

                                                 
165 Et KELT: *oriros kan også sagtens ligge til grund for bl.a. det beslægtede KYMR: eryr sb. ”ørn”. 
166 Pokorny (1959:326) nævner, at GERM: *erila- m. ”(fornem) mand” > OS: erl, OE: earl, URN: erilaR, NORR: 
jarl muligvis også kan høre hertil, hvilket så naturligvis ville pege på IE: *h1e > GERM: *e. Dette forslag er 
imidlertid iflg. Pokorny selv meget usikkert. 
167 Således GERM: *garwa- < GERM: *ga-arwa-. Tidligere er dette adjektiv blevet sat til roden IE: *gwher- 
”brænde” i betydningen ”færdigt, kogt, tilberedt”, men iflg. Seebold (1967:107f.) er betydningen ”kogt, 
tilberedt” først opstået i middelhøjtysk. Før dette brugtes GERM: *garwa- blot om mennesker, hvorfor til-
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gǫrr/gørr/gerr, ODA: gør, OSV: gar/gør og det denominative verbum hertil GERM: 

*garwian- v. ”gøre (færdig), tilberede” > OHT: gar(a)wen, OS: garwian/gerwian, OE: 

ġiervan, NORR: gør(v)a/ger(v)a, ODA: gøræ, OSV: gøra, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:303f.) og Heidermanns (1993:233f.). 

- Disse dannelser kan rekonstrueres til den rod IE: *h3er- ”sætte sig i bevægelse”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: árvan- m. ”hest”, SKT: íyarti v. ”sætter i bevægelse”, SKT: 

ṛṇóti v. ”sætter i bevægelse”, GR: ὄρνυμι v. ”driver frem”, LAT: orior v. ”hæver sig, står 

op, kommer frem”, jf. Rix (2001:299f.), Pokorny (1959:326f.) og Bjorvand & Linde-

man (2000:304). 

- Den generelle o-vokalisme i formerne herover – og i særdeleshed i GR: ὄρνυμι < IE: 

*h̥3r-néu̯- og LAT: orior < IE: *h̥3r-i̯é- – peger i retning af, at laryngalens kvalitet er IE: 

*h3. Hvorvidt de germanske former fortsætter fuld- eller nultrin, er svært at sige. I de 

her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: 

*#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aska- m. ”ask”. 

- OHT: ask, OS: ask, OE: æsċ, NORR: askr, ODA: ask, OSV: asker. Til samme rod bl.a. også 

substantivet GERM: *askiō- f. ”ask” > MHT: esche/asche, MNT: esche, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:47). 

- Disse substantiver sættes af bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:47f.) og Pokorny 

(1959:782) til en rod IE: *h3es- ”ask”, som også er at finde i bl.a. GR: ὀξύη f. ”bøg, 

spyd”168, ARM: hacci sb. ”ask” (< IE: *oskii̯o-/*oskii̯ā-), ALB: ah sb. ”bøg”. Af andre 

dannelser til denne rod, dvs. former som ikke er dannet med suffikser/udvidelser 

indeholdende IE: *k, kan nævnes LAT: ornus f. ”vildtvoksende bjergask”, (< IE: 

*se/ino-), SLAV: *asenь sb. ”ask”, LIT: úosis f./m. ”ask” (< IE: *ōsi-), LETT: uôsis m. 

”ask”, OPR: woasis sb. ”ask”, OIR: onn sb. ”fyr, ask” (< IE: *os-n-). 

- Den generelle roden o-vokalisme i formerne uden for germansk tyder på, at roden 

skal rekonstrueres IE: *h3es- med IE: *h3, dvs. her IE: *h3s-ko-, men det kan også 

tænkes, at alle formerne herover blot fortsætter et o-trin, hvorved det ikke er muligt 

at bestemme larygalens kvalitet. De baltoslaviske former med IE: *ō, og LAT: ornus 

kan have såvel kort som lang vokal. Rimeligst er det vel at antage, at formerne med 

lang vokal er vrddhiafledninger169 til denne rod. I de her foreliggende former kan det 

altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#Ho- > GERM: *#a-. 

                                                                                                                                               
knytningen til en rod IE: gwher- ”brænde” ikke kan opretholdes. Desuden er IE: *#gwh- > GERM: *#b- og ikke 
GERM: *#g- den regelrette udvikling før alle andre vokaler end GERM: *u, jf. Seebold (1967:115). 
168 Muligvis omdannet efter GR: ὀξύς adj. ”skarp, spids”, jf. Chantraine III (1974:806). 
169 Eller nok snarere afledninger til sådanne, idet man normalt ville vente en almindelig tematisering, dvs. 
o- eller eh2-stamme, og ikke en i-stamme. 
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GERM: *asta- m. ”gren, kvist”. 

- GOT: asts, OHT: ast, OS: ast. Med ō-langtrin desuden GERM: *ōsta- m. ”knude, 

udvækst, der hvor grenen vokser ud fra træet” > MNT: ōst, OE: ōst, som formodentlig 

er en vrddhiafledning til GERM: *asta-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:317) og 

videre Darms (1978:236ff.). 

- Dette substantiv kan rekontrueres som et IE: *ozdo- ”gren, kvist”, som også er at 

finde i bl.a. GR: ὄζος m. ”kvist, gren”, ARM: ost sb. ”kvist, gren”. Der foreligger også et 

HITT: hasduer n. ”kvist, pind, kvas”, jf. Pokorny (1959:785f.+887) og Bjorvand & 

Lindeman (2000:317). 

- Med Brugmanns (1906:379) skarpsindige analyse kan dette IE: *h3-zd-o- være IE: 

*h3e-sd-o- ”gren, kvist” ← ”det vedhængende, det indtil siddende”, dvs. det sted, 

hvor en gren hænger fast på stammen. Førsteleddet er i så fald præfikset IE: *h3e-, 

som også er at finde i bl.a. GR: ο- (se også GERM: *ajja-), og andetleddet er roden IE: 

*sed- ”sætte sig” i f.eks. SKT: sdati v. ”sætter sig”, GR: ἵζω v. ”sætter mig, sidder”, LAT: 

sīdō v. ”sætter mig”, OKS: sędǫ v. ”sætter mig”. En parallel dannelse kan ses i GERM: 

*(h1)ni-sd-o-170 ”rede” > GERM: *nista- n. ”rede” > OHT: nest, OE: nest og uden for 

germansk SKT: nīḍá- m./n. ”rugeplads, lager”, LAT: nīdus m. ”rede”, OIR: net m. 

”rede”. Da det ikke er til at sige, hvad præfikset IE: o- består af, dvs. om det er IE: *h3- 

eller IE: *Ho-, er det ikke muligt at analysere dette substantiv nærmere end IE: *ozdo- 

< IE: *h3ezdo-/*Hozdo-. Hvad vrddhiformen angår, er det dog tydeligt, at det er et 

oprindeligt ō-langtrin, idet et IE: *Hē > GERM: *ē uafhængigt af laryngalens kvalitet. I 

de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a- eller IE: 

*#Ho- > GERM: *#a-, og at IE: *#Hō- > GERM: *#ō-. 

 

GERM: *atala- adj. ”plagsom, besværlig, ulidelig”. 

- OE: atol, NORR: atall, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:49). 

- Dette adjektiv rekonstrueres gerne til den rod IE: *h3ed-171 ”hade”, som også er at fin-

de i bl.a. GR: ὀδύσσασθαι v. ”er vred”, LAT: odium n. ”had”, LAT: ōdī v. ”hader” (< IE: 

*h3e-h3od-/*h3e-h3d-), ARM: ateam v. ”hader”. Også HITT: hatuki- adj. ”frygtelig” hø-

rer hertil iflg. bl.a. Puhvel III (1991:274ff.), Schrijver (1991:49) og  Pokorny 

(1959:773) og er stort set en paralleldannelse til den germanske. 

- Denne sammenstilling afvises dog af Rix (2001:296), der i stedet sætter HITT: hatuki- 

til roden IE: *h2teu̯Ǧ- ”udbrede rædsel”, hvortil også hører SKT: tujýate v. ”bliver for-

skrækket, flygter” og GR: ἀτυζόμενος v. (præs.part.) ”(flygtende) forskrækket”. Hvad 

                                                 
170 For førsteleddet IE: *(h1)ni- se GERM: *niþja-. 
171 For Ernout & Meillets (1959:459) forslag om, at GERM: *hataz-/*hatiz- også er en refleks af denne rod, 
se diskussionen under dette. 
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enten den hittitiske form hører til IE: *h3ed- eller IE: *h2teu̯Ǧ-, er det stadig sikkert, at 

de andre reflekser – nok i særlig høj grad de latinske, da den armenske er tvetydig – 

peger på o-vokalisme i indoeuropæisk. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *augan- n. ”øje”. 

- GOT: áugo, KRIMGOT: oeghene, OHT: ouga, OS: ōga, OE: ēaġe, OFRIS: āge, NORR: auga, 

ODA: Ȍghæ, OSV: Ȍgha, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1093). 

- Dette substantiv analyserer man på trods af de problemer, der behandles nedenfor, 

som en n-stamme til den rod IE: *h3ekw- ”øje, få øje på”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: ánīka- n. ”forside” (< IE: *h1éni-h3kw-o-), SKT: prátīka- n. ”ansigt” (< IE: *próti-

h3kw-o-), GR: ὄσσε n. (dual.) ”øjne”, GR: πρόσωπον n. ”ansigt” (< IE: *próti-h3kw-o-), 

GR: ὤψ f. ”øje, ansigt”, LAT: oculus m. ”øje”, OKS: oko n. ”øje”, LIT: akìs f. ”øje”, OIR: 

(ene-)ch sb. ”ansigt, ære”, ARM: akn sb. ”øje, åbning, hul”, TOK.A: ak n. ”øje”, TOK.B: 

ek n. ”øje”, TOK.B: pratsāko172 f. ”brøst”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1093f.) og 

Pokorny (1959:775f.). 

- At sætte de germanske former ovenfor til roden IE: *h3ekw- direkte, er relativt 

kompliceret. Lehmann (1986:48) og Seebold (1967:126f.) foreslår, at diftongen er 

analogisk ud fra ordet for GERM: *ausan-/*auzan- n. ”øre” (se dette). Bjorvand & 

Lindeman (2000:1093) bygger videre på Seebolds resultater i samme artikel og 

antager, at GERM: *gw er repræsenteret i GERM: *augan- med begge udviklingsmulig-

heder ved stillingen før vokal173, hvilket kan skyldes den oprindelige aflyd i n-

stammesuffikset GERM: *-on-/*-en-. Begge muligheder er sandsynlige, men da man 

ikke ellers kender andre former med prævokalisk GERM: *gw, der i samme ordform 

viser refleks af både GERM: *gw > GERM: *g og GERM: *gw > GERM: *w, må det 

konstateres, at en kombination af de to forklaringer er mest sandsynlig, dvs. at to 

forskellige former med hhv. GERM: *g og GERM: *w smeltede sammen til én form 

under indflydelse af et andet ord med GERM: *-au-, nemlig GERM: *ausan-/*auzan-. 

Under alle omstændigheder forekommer det ikke rimeligt at antage andet, end at 

GERM: *augan- skal sættes til roden IE: *h3ekw-. I den her foreliggende form kan det 

altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *hataz-/*hatiz- n. ”had”. 

                                                 
172 Af IE: *próti-h3kw-o-, jf. bl.a. Adams (1999:413). Med denne analyse bliver det identisk med GR: 
πρόσωπον og SKT: prátīka-. Disse kognater udgør desuden et af paradeeksemplerne for brydning i græsk 
og tokarisk, dvs. her IE: *-ih3- > GR+TOK: *-i̯ō-.  
173 Ifølge Seebold (1967:119ff.) giver udgangspunktet GERM: *gw først GERM: *g før rundede vokaler, siden 
hen GERM: *w før fortungevokaler og til sidst GERM: *g før de(n) resterende vokal(er). 
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- GOT: hatis, OHT: haz, OS: heti, OE: hete, OFRIS: hat, NORR: hatr, ODA: hath, OSV: hat, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:351). 

- Det klassiske rekonstruktionsforslag til dette substantiv er det, som findes hos bl.a. 

Lehmann (1986:178), og som sætter disse former til en rod IE: *ād-/*ad- ”hade, 

være vred” < IE: *eh2d-/*h̥2d-(?). Til denne rod sætter man også SKT: (rí-)śādas- 

adj. (gude-epitet), AV: sādra- n. ”sorg, ve, ulykke”, GR: κῆδος n. ”omsorg, sorg”, 

GR(DOR): κᾶδος n. ”omsorg, sorg”, OSK: cadeis (gen.) ”fjendskab, had”, OIR: cais sb. 

”had”, TOK.A: kat sb. ”ødelæggelse”, jf. Pokorny (1959:517) og Bjorvand & Linde-

man (2000:351f.). 

- Ernout & Meillet (1959:458) går videre og har foreslået, at denne rod sættes til roden 

IE: *h3ed-174 ”hade” (se GERM: *atala-) på baggrund af det parallelle eksempel med 

laryngalhærdning GR: κάπρος, LAT: aper < IE: *h2ép-ro-(?), jf. diskussionen under 

GERM: *henþan-. I dette tilfælde lider deres forslag midlertid under det faktum, at IE: 

*ād-/*ad- viser klar og ubestridelig a-vokalisme i samtlige kognater, medens 

reflekser af IE: *h3ed- viser ditto o-vokalisme, dvs. at man bør rekonstruere forskel-

lige laryngaler i de to rødder. Denne forskel bortforklarer Bjorvand & Lindeman 

(2000:50f.+352) ved at antage, at formerne med a-vokalisme – dvs. muligvis de ger-

manske former og i hvert fald den oskiske – er af samme rod med dissimilation af 

det labiale element i IE: *h3 i visse omgivelser, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: *h2 [x], men de 

opstiller ingen kriterier for, under hvilke forhold denne lydlov har virket, og hvorfor 

der i stedet er sket en dissimilation IE: *h3ed- [xwod] → IE: kad [xad] i roden IE: *ād-

/*ad-. I sidste instans synes det altså yderst tvivlsomt at antage et direkte slægtskab 

mellem GERM: *atala- og GERM: *hataz-/*hatiz- og som følge deraf tilstedeværelsen 

af en initial laryngal her. Der må dog stadig formodes at være en laryngal til stede i 

dette ord, idet GERM: *hataz-/*hatiz- må reflektere nultinnet af roden IE: *ād-/*ad- 

< IE: *eh2d-/*h̥2d-(?), selv om et nultrin i rodstavelsen ikke er det, man ville 

forvente i neutrale s-stammer175, jf. f.eks. GR: νέφος n. ”sky” < IE: *nébh-os/*nébh-es-. I 

den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *Ch̥2C- > GERM: *CaC-, selv 

om det i dette tilfælde er morfologisk afvigende. 

 

GERM: *ōsa-/*ōza- n. ”flodmunding”. 

- OE: ōr, NORR: óss, ODA: ōs, OSV: ōs, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:695). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som en tematisering af en s-stamme IE: *h3eh1-

os/*h3eh1-es- til den rod IE: *h3es- ”mund” som også er at finde i bl.a. SKT: s- n. 

                                                 
174 Dette støttes også af Monier-Williams (2000:881) fortolkning af SKT: ríśādas- som et SKT: ríśa-adas-adj. 
”som fortærer/knuser fjender”. 
175 GR(DOR): κᾶδος viser da også det forventede IE: *éh2d-os/*éh2d-es-. 
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”mund”, SKT: óṣṭha- m./n. ”læbe”m AV: āh- n. ”mund”, AV: aošta-/aoštra- sb. ”læbe”, 

LAT: ōs n. ”mund”, LIT: úostas m./uostà f. ”flodmunding, bugt”, HITT: ais/ayis176 n. 

”mund”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:695f.) og Pokorny (1959:784f.). 

- Det er imidlertid ganske usikkert, hvorledes former som SKT: óṣṭha- og AV: aošta-

/aoštra- forholder sig hertil. Disse former får i hvert fald Pokorny (1959:784f.) til at 

rekonstruere en rod IE: *ōus-/*әus-, som dog støder på massive problemer i forhold 

til de attesterede former ovenfor. For eksempel bør SKT: óṣṭha- ikke kunne komme af 

et IE: *әus-to-, og det er ligeledes bemærkelsværdigt, at man ikke ser nogen refleks af 

halvvokalen i de allerede nævnte former, såsom at et IE: *ōu̯s- burde resultere i 

GERM: *aus- med forkortelse efter Osthoff’s lov og ikke GERM: *ōs-. Spørgsmålet er, 

om man bør foreslå to forskellige rødder for disse former på trods af deres semantisk 

nære slægtskab177. Under alle omstændigheder er det forholdsvis sikkert, at en 

tematiseret s-stamme IE: *h3eh1-(o)s-o/*h3eh1-(e)s-o- ligger til grund for GERM: *ōsa-

/*ōza-, hvorfor det altså her kan iagttages, at IE: *#h3eh1- > GERM: *#ō-. 

 

2.1.2.5. Konstellationen IE: *#h1- 

 

GERM: *aftē/*aftō adv. ”bagved”. 

- GOT: afta, OE: æft, OFRIS: eft, NORR: at, RDA: aft/æft/auft/uft. Hertil også GERM: 

*aftiri- adv. ”efter” > NORR: eptir/eftir, ODA: æftir, OSV: æftir og tydeligvis også 

GERM: *aftina-/*aftana-/*aftuna-178 m. ”sen eftermiddag, aften før helligdag” > 

NORR: aptann/eptann, ODA: aftæn, OSV: afton/aftan/apton, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:18f.+195f.) og Lehmann (1986:7f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*ef-/*eb-. 

- Disse former sættes gerne til o-trinnet af den rod IE: *h1ep-, som også er at finde i 

bl.a. GR: ὄπισθε(ν) adv. ”bagefter, senere”, LAT: ob, OSK: úp/op. Andre former er SKT: 

ápi adv./præp. ”osgå, ved, i”, AV: aipi adv./præp. ”over, ved”, OPERS: apiy adv./præp. 

”over, ved”, GR: ἔπι/ἐπί  adv./præp. ”på”, ARM: ew adv./konj.”og, også”, ALB: épërë 

adj. ”værende ovenpå”, jf. bl.a. Lehmann (1986:4) og Pokorny (1959:323f.). 

                                                 
176 Med rodstavelsen i nultrin i de svage kasus, f.eks. HITT: issas n. (gen.) ”munds” < IE: *h3h1-es-s, jf. 
Bjorvand & Lindeman (2000:696). 
177 På den anden side foreligger der uden for indoiransk også et LAT: ōstium n. ”indgang, flodmunding”, 
SLAV: *ustьje n. ”munding” med tilsyneladende hhv. IE: *ōs- og IE: *ou̯s-, der på nær i den initiale voka-
lisme er fuldstændige identiske både formelt og semantisk, dvs. begge repræsenterer et IE: *X-ti̯o- n. 
”(flod)munding”. Lindeman (1967:1190) og med ham Rasmussen (1989b:73) foreslår, at alle formerne 
med IE: *ous̯- går tilbage på et IE: *h3eh1-us-, jf. det parallelle tilfælde SKT: tápuṣ- til s-stammen SKT: tápas- 
n. ”varme”.  
178 Hvorledes de vestgermanske ord for ”aften, sen eftermiddag” forholder sig hertil, er svært at 
gennemskue. Se bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:19ff.), Lloyd & Springer I (1988:10ff.) og Johansson 
(1894:145f.). 



 99 

- Såfremt analysen herover er korrekt og alle de citerede former hører til én og samme 

rod, må denne rod hedde IE: *h1ep- for at kunne redegøre for aflyden IE: *e ~ *o. I de 

her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aida- n. ”landtange, passage, gang”. 

- NORR: eið, OSV: ēþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:178). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *eilō-/*īlō-. 

- Hos Bjorvand & Lindeman (2000:178) og Pokorny (1959:295) rekonstrueres dette 

substantiv som et IE: *h1oi̯-tó- til roden IE: *h1ei̯- ”gå”. For reflekser til denne rod 

uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se 

GERM: *eilō-/*īlō-. 

- Med den under GERM: *eilō-/*īlō- opstillede analyse kan det i den her foreliggende 

form iagttages, at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aina- num. ”en”. 

- GOT: áins, OHT: ein, OS: ēn, OE: ān, OFRIS: ēn/ān, NORR: einn, ODA: een, OSV: ēn/ǣn. 

Hertil adskillige afledninger, bl.a. GERM: *aina-, f.eks. GERM: *ainaka- adj. ”eneste, 

særlig” > NORR: einkum (dat.pl.), GERM: *ainakjōn- f. ”enke” > NORR: ekkja, ODA: 

ænkiæ, OSV: ænkia og GERM: *ainak(a)la- adj. ”ensom, forladt” > GOT: áinakls, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:186+190f.). 

- Dette numerale lader sig rekonstruere som et IE: *h1oi̯-no- ”en, enkel” til roden IE: 

*h1ei̯- ”den”, som også er at finde i bl.a. GR: οἴνη f. ”ener på en terning”, LAT: ūnus 

num. ”en”, LIT: víenas num. ”en”, LETT: viêns num. ”en”, OPR: ains num. ”en”, OKS: 

(jed-)inъ num. ”en”, OIR: óen num. ”en”. Med andre suffikser desuden IE: *h1oi̯-u̯o- > 

SKT: evám adv. ”således”, AV: aēva- num. ”en”, OPERS: aēva- num. ”en”, GR: οἶος adj. 

”alene” og IE: *h1oi̯-ko- > SKT: éka- num. ”en”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:187) 

og Pokorny (1959:286). 

- Denne rod IE: *h1ei̯- er af Brugmann & Delbrück II/2 (1911:332) med støtte af bl.a. 

Pokorny (1959:281ff.) foreslået at være identisk med pronominalstammen IE: *h1ei̯- 

”den”, jf. Brugmann & Delbrück II/2 (1911:324ff.) og desuden i det ene af de to 

indoeuropæiske relativpronomener IE: *h1i̯-o- > GOT: ja(bai) konj. ”når”, SKT: ya- 

pron. ”som, der”, AV: ya- pron. ”som, der”, GR: ὃς/ἣ/ὃ pron. ”som, der”, SLAV: *i̯a- (i 

adjektivets bestemthedsform), FRYG: ιος pron. ”hvem som helst som”. 

- Dette er visselig en mulighed, men hvis GR: ὃς/ἣ/ὃ skal have initial layngal, burde 

man iflg. Hammerichs (1948:12ff.) teori have haft initialt GR: #ζ-, men denne teori er 

i forvejen noget usikker, jf. diskussion under GERM: *jēra-. Alternativt kan man 

vælge at følge Sapirs (1938:271ff.) teori om, at IE: *#h1i̯- > GR: *#h-, som er udtænkt 
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primært på baggrund af det her foreliggende eksempel. Under alle omstændigheder 

må man medgive, at sammenstillingen hos bl.a. Pokorny (1959:281ff.) er såvel for-

melt mulig som semantisk tiltalende, hvorfor det altså i den her foreliggende form 

kan iagttages, at IE: *#h1o- > IE: *#a-. 

 

GERM: *aiþa- m. ”ed”. 

- GOT: áiþs, OHT: eid, OS: ēth, OE: āð, OFRIS: ēth, NORR: eiðr, ODA: ēth, OSV: ēther, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:174f.). 

- I første omgang kan man sætte dette substantiv sammen med OIR: óeth m. ”ed” og 

lade dem begge reflektere et IE: *oi̯to-, men hvad dette IE: *oi̯to- (eller rettere IE: 

*Hoi̯to-) derudover går tilbage på, er svært at sige. 

- Vendryes (1960:O-12) nævner også et OIR: iath sb. ”ed” < IE: *h1ei̯to-, og hvis 

Lindeman (1982:307f.) har ret i sin antagelse, at UMBR: eitipes < ITAL: *eitom ēpens 

”de aflagde ed”, kunne dette IE: *h1ei̯to-/*h1oi̯to- meget vel være til roden IE: *h1ei̯- 

”gå” (se GERM: *eilō-/*īlō-). Af andre forslag er der bl.a. Puhvels III (1991:9f.) om at 

sætte IE: *oi̯to- sammen med verbet HITT: ha- v. ”have tillid til, være overbevist” til 

en rod IE: *h3ei̯- ”tro, stole på”, hvilket dog udelukker en forbindelse til UMBR: eitipes 

og OIR: iath, og Pokorny (1959:11) ønsker at sætte det til roden IE: *h2ei̯- 

”betydningsfuld tale(?)” i f.eks. GR: αἴνημι v. ”lover”. De mulige sammenknytninger 

er altså mange, og semantisk forekommer de alle plausible, hvoraf nok sammen-

hængen med OIR: iath er mest tiltalende. Med denne analyse kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *algi(ja)- m. ”elg”. 

- NORR: elgr, OSV: ælgher, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:181). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *elha-/*elhan-. 

- Dette substantiv går efter alt at dømme tilbage på et IE: *h1ol- til roden IE: *h1el-. 

For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige 

forhold omkring denne se GERM: *elha-/*elhan-. 

- Med den under GERM: *elha-/*elhan- opstillede analyse kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *anþera- adj. ”anden”. 

- GOT: anþar, OHT: andar, OS: ōthar/āther, OE: ōðer, OFRIS: ōther, NORR: annarr, ODA: 

annær, OSV: annar, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:39) og Lehmann (1986:39). 

- Det giver umiddelbart god mening at antage, at GERM: *anþera- er dannet med 

komparativ- og kontrastsuffikset IE: *-(t)ero- til det demonstrative pronomen IE: 
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*eno-/*ono- ”den der”, dvs. IE: *h1eno-/*h1ono-, som også er at finde i bl.a. GR: ἔνη 

f.179 ”overmorgen”, LAT: enim adv. ”for, thi”, OKS: onъ pron. ”den der”, LIT: anàs/añs 

pron. ”den der”, ARM: ayn pron. ”den der”, jf. Lehmann (1986:39) og Bjorvand & 

Lindeman (2000:39). Oven i købet foreligger den samme dannelse, dvs. IE: *h1on-

tero-, i SKT: ántara- ”anden, fjern, forskellig”, LIT: añt(a)ras pron. ”anden”. 

- Muligvis ville det af semantiske grunde være mere rimeligt at se bort fra den ellers 

oplagte sammenhæng mellem IE: *h1eno-/*h1ono- og IE: *h1on-tero-(?) og i stedet re-

konstruere et IE: *h2en-tero-, hvis man herved kunne foreslå slægtskab mellem dette 

ord og IE: *h2el-i̯o- pron. ”anden” til roden IE: *h2el- (se GERM: *alna-), jf. f.eks. Sihler 

(1995:302+364). I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > 

GERM: *#a-, eller evt. i stedet at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *arga- adj. ”løsagtig, fej, gal”. 

- OHT: arg, OE: earg, OFRIS: erg, NORR: argr (også seksuelt skældsord), ODA: argh, OSV: 

argher, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:42f.) og Heidermanns (1993:102). 

- Dette adjektiv analyseres hos Pokorny (1959:339) som en dannelse med o-trin til ro-

den IE: *h1ergh- ”ryste, skælve, ophidse”, som også er at finde i bl.a. GR: ὀρχέομαι 

”danser, hopper, springer, skælver”, AV: әrәγant- adj. ”vederstyggelig”, LIT: aržùs adj. 

”lysten, sensuel”. 

- Egentlig bør man, hvis LIT: aržùs skal inkluderes i dette materiale180, her med Wat-

kins (1975:11ff.), Bjorvand & Lindeman (2000:43) og Rix (2001:238f.) rekonstruere 

et IE: *h1erĝh- ”bestige” med palatovelar i stedet, hvortil man også kan sætte en i-

stamme IE: *h1órĝh-i- ”testikel”, som med div. sekundære afledninger foreligger i bl.a. 

AV: әrәzi- m. ”pung”, GR: ὄρχις m. ”testikel”, ARM: orjikc sb. (pl.) ”testikler”, OIR: 

uirgge f. ”testikel”, ALB: herdhe f. ”testikel”, HITT: arki- c. ”testikel”, jf. også Pokorny 

(1959:782), og derudover GR: ἔρχομαι v. ”kommer, går”, GR: ὀρχέομαι v. ”danser” 

LIT: eȒžilas m. ”hingst”, OIR: eirgg v. (impv.) ”gå!”, ARM: orj adj. ”som er af hankøn”, 

HITT: arkatta v. ”bespringer”. 

- Puhvel III (1991:168) og med ham Bjorvand & Lindeman (2000:43) forsøger at 

adskille GR: ἔρχομαι og GR: ὀρχέομαι ved at stille i hvert fald det første til HITT: harkzi 

v. ”forsvinder”, men dette er ikke muligt, da hittitisk her udviser initialt HITT: h, 

hvilket ellers – på trods af hans forkerte forsøg på at rekonstruere en stemt IE: *h1 for 

at forklare det - aldrig er tilfældet ved IE: *h1, der normalt ikke efterlader sig spor i 

hittitisk, f.eks. IE: *h1és-ti/*h1s-énti v. ”er” > HITT: ēszi/asanzi, jf. Rix (2001:241). En 

rod, der rekonstrueres IE: *h1erĝh-, kan imidlertid ikke have AV: әrәγant- som kognat, 

                                                 
179 Substantiveret adjektiv; underforstået f.eks. GR: ἡμέρα f. ”dag”. 
180 LIT: ž < IE: *ĝh, hvorimod IE: *g(w)h > LIT: g. 



 102 

hvilket naturligvis er semantisk utilfredsstillende, men hvis man antager, at GERM: 

*arga-’s oprindelige betydningssfære som ved NORR: argr var seksuel og i 

særdeleshed i betydningen ”fej” refererende til den kvindelige rolle i et forhold 

mellem to mænd, jf. Watkins (1975:11ff.), kunne en plausibel semantisk udvikling 

have været ”den bedækkede, den besprungne” → ”kvindagtig, fej” (jf. ovenfor) → 

”gal”. Således kan man med forholdsvis stor sikkerhed lade GERM: *arga- rekonstru-

ere som et IE: *h1orĝh-o-, hvorved det altså i den her foreliggende form kan iagttages, 

at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *arsa- m. ”bagdel, anus, endetarmsåbning”. 

- OHT: ars, OS: ars, OE: ærs/ears, OFRIS: ers-, NORR: ars/rass, ODA: arz, OSV: ars, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:711). 

- Dette substantiv kan uden større vanskeligheder rekonstrueres som IE: *h1orso- 

”bagdel, hale”, som også er at finde i bl.a. GR: ὄρρος m. ”bagdel”, ARM: oṙ sb. 

”bagdel”, HITT: arra- c. ”rumpe, anus”. I oldirsk foreligger der ydermere en form 

med e-vokalisme OIR: err f. ”hale, bagdel” (< IE: *ersā < IE: *h1ers-eh2-), jf. Pokorny 

(1959:340), Bjorvand & Lindeman (2000:711f.). 

- Takket være OIR: err er det muligt at definere laryngalens kvalitet som IE: h1, hvilket 

også bekræftes af HITT: arra- uden HITT: h < IE: *h2/3. Den hittitiske form byder dog 

umiddelbart på et par vanskeligheder, der dog ikke forekommer nær så uover-

stigelige endda, hvis man vælger at følge Neumann (1961:79f.) og med ham Bjor-

vand & Lindeman (2000:711f.), ifølge hvem HITT: arra- ikke som de andre former 

herover direkte reflekterer IE: *h1orso- > HITT: *arsa- > HITT: arra- men i stedet 

HITT: *aras > HITT: arra-s181. Ifølge Neumann er den ældste indoeuropæiske form 

ikke en tematisk dannelse men et rodnomen IE: *ers-/*ors-182, der så i de indo-

eruopæiske enkeltsprog er blevet omdannet til en tematisk o-stamme lige på nær i 

hitttitisk, hvor der i stedet er dukket en anaptyktisk vokal op, dvs. HITT: *ars > HITT: 

*ar(r)as, som først derefter er blevet omfortolket til at være nom.sg. af en tematisk 

dannelse. Under alle omstændigheder kan det altså i den her foreliggende form 

iagttages, at IE: *#h1o- > GERM: *#a-. 

 

 

 

 

                                                 
181 Også Sturtevant (1935:39f.) er inde på, at IE: *-rs- > HITT: -rs- og ikke HITT: *-rr-. 
182 I dette tilfælde ville man på baggrund af de enkeltsproglige reflekser med hhv. fuld- og o-trin nok 
forvente et paradigme IE: *h1ṓrs-s (nom.), *h1órs-m ̥(akk.), *h1érs-s (gen.) efter samme mønster som ved IE: 
*pṓd-s (nom.), *péd-m̥ (akk.), *péd-s (gen.) ”fod”. 
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GERM: *asani-/*azani-/*asni/u- m./f. ”høst, hårdt arbejde, resultat”. 

- GOT: asans, OHT: arn/aren/aran-, OE: -ern m. ”høst”, OFRIS: arn(e)/ern(e), NORR: 

ǫnn, OSV: an(n)/and. Hertil også en del andre afledninger, f.eks. GERM: *asnia- m. 

”arbejder” > GOT: asneis, OHT: asni, OE: esne, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:686). 

- Dette substantiv lader sig rekonstruere som et indoeuropæisk heteroklitikon IE: 

*h1s-r̥/*h1s-en- ”høst, sommer” > GR: (ὀπ)-ώρα f. ”høsttid”, GR(DOR): (ὀπ)-άρα183 f. 

”høsttid”, SERB-KSLAV: jesenь f. ”høst”. Desuden muligvis MIR: ēorna sb. ”byg” (< IE: 

*esor-n-i̯eh2-) og HITT: zena- c. ”høst” (< IE: *h1s-en-o-), jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:686f.) og Pokorny (1959:343). 

- Den germanske form er omdannet til en i-stamme184 og reflekterer således et IE: 

*h1os-(o)n-i-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1o- > 

GERM: *#a-. 

 

GERM: *handu- f. ”hånd”. 

- GOT: handus, OHT: hant, OS: hand, OE: hand/hond, OFRIS: hånd, NORR: hǫnd, ODA: 

hand, OSV: hand, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:344). For andre reflekser til samme 

rod GERM: *henþan-. 

- Dette substantiv kan i første omgang rekonstrueres som et IE: *kont-, formodentlig 

til en rod IE: *kent-. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *henþan-. 

- Hvis den under GERM: *henþan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h1o- > GERM: *#ha-. 

 

2.1.2.6. Konstellationen IE: *#h2- 

 

GERM: *agjō- f. ”skarp kant, hjørne”. 

- OHT: egga, OS: eggia, OE: eċġ, OFRIS. egg/ig, NORR: egg, ODA: æg/eg(h), OSV: æg. Hertil 

også bl.a. substantiverne GERM: *ahanō-/*aganō-/*aginō- f. ”avne” > GOT: ahana, 

OHT: agana, OS: agana, OE: eġenu/æġnan (pl.), OFRIS: ǫgn, ODA aghnæ (pl.), OSV: 

aghn og GERM: *ahaz-/*ahiz-/*ahuz-/*ahsa- n. ”aks”. > GOT: ahs, MNT: ār(e), OS: 

ehir, OE: ēar/eher/æhher, OFRIS: ār, NORR: ax, ODA: aks, OSV: ax, jf. Bjorvand & Lin-

deman (2000:21f.+24+177). For andre reflekser til samme rod se GERM: *hamara-. 

                                                 
183 De to forskellige vokalismer i de græske former indikerer, at pågældende vokal er et 
kontraktionsprodukt, dvs. at begge er af GR: *oarā < GR: *osar-ā < IE: *h1os-r̥-eh2. Det oprindelige 
paradigme må have været parallelt til det for IE: *u̯ód-r̥ n. ”vand”, dvs. n.nom/akk.sg. IE: *u̯ód-r̥, n.gen.sg. 
u̯éd-n-̥s, n.lok.sg. IE: *ud-én-i, jf. Schindler (1975:5), men det er blevet omdannet noget i germansk. 
184 Eller evt. u-stamme i NORR: ǫnn, jf. kommentarerne hos Bjorvand & Lindeman (2000:686). 
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- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2Ǩ-i̯eh2- til den rod IE: *h2eǨ- ”spids, 

skarp, kantet, sten”, som også er at finde i bl.a. SKT: aśri- m. ”hjørne, kant”, GR: ἄκρις 

f. ”spids, bjergtop”, LAT: aciēs f. ”æg, kant, spids”, ARM: asełn sb. ”nål”, og med sik-

kert o-trin i GR: ὄκρις f. ”spids, bjergtop, hjørne, kant”, dvs. IE: *h2oǨ-, jf. bl.a. Po-

korny (1959:18ff.). For andre reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: 

*hamara-. 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af bl.a. GR: ἄκρις og LAT: aciēs med IE: *a 

< IE: *h2e. Blandt andet på baggrund af netop GR: ὄκρις bliver man nødt til at accep- 

- tere teorien om, at IE: *h2o giver IE: *o og ikke IE: *a, hvilket støttes af former som 

GR: ὄγμος m. ”ret linje, plovfure” < IE: *h2oĝ-mo- til roden IE: *h2eĝ- ”drive, føre” (se 

GERM: *akan-) og GR: φωνή f. ”lyd, stemme” < IE: *bhoh2-neh2- til roden IE: *bheh2- 

”sige, tale”, jf. Beekes (1969:128+166f.) og videre Beekes (1972:117ff.). Beekes næv-

ner sammesteds det uhyre vigtige argument, at den indoeruopæiske aflyd IE: *a ~ *o 

og IE: *ā ~ *ō er uforklarlig, med mindre man antager, at IE: *h2o > IE: *o og IE: *oh2 > 

IE: *ō. Mod dette indvender Kuryłowicz (1956:167ff.) og med ham bl.a. Lindeman 

(1997:45f.+70f.), at IE: *h2o > IE: *a. For germansk har det nu under alle omstændig-

heder ingen større betydning, om refleksen af IE: *h2o- er IE: *o eller IE: *a, for begge 

disse vokaler fortsættes af GERM: *a, jf. f.eks. Beekes (1995:142). I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og/eller at IE: *#h2o- > 

GERM: *#a-. 

 

GERM: *ahsō- f. ”hjulaksel, akse”. 

- OHT: ahsa, OS: ahsa, OE: eax/æx. Hertil også bl.a. substantivet GERM: *ahslō- f. 

”skulder” > OHT: ahsla, OS: ahsla, OE: eaxl, OFRIS: axle/axele, NORR: ǫxl, ODA: aksel, 

OSV: axl, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:25). 

- Disse substantiver sættes hos Bjorvand & Lindeman (2000:25) og Pokorny (1959:6) 

til den rod IE: *h2es-185 ”akse, aksel, skulder”, som også er at finde i bl.a. SKT: ákṣa- 

m. ”akse”, GR: ἄξων m. ”akse”, LAT: axis m. ”akse”, OKS: osь f. ”akse”, LIT: ašìs sb. 

”akse” Desuden finder GERM: ahslō- < IE: *h2es-leh2- sin præcise modsvarighed i 

LAT: āla f. ”skulder”. 

- Set i lyset af den i alle former dominerende a-vokalisme – og i særdeleshed 

naturligvis i GR: ἄξων og LAT: axis – er der ingen grund til at antage andet, end at 

denne rod havde en initial IE: *h2. Det er ikke til at sige, om de germanske former 

fortsætter fuld- eller o-trin, men ud fra et morfologisk synspunkt vil man i i hvert 

fald eh2-stammer forvente o- eller nultrin frem for fuldtrin, hvorfor det vel er 

                                                 
185 Hos Pokorny (1959:4ff.) analyseres denne rod som en s-udvidelse til roden IE: *h2eĝ- ”drive, føre” (se 
GERM: *akan-). 
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rimeligst at rekonstruere et IE: *h2os-eh2- for GERM: *ahsō-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a- eller evt. at IE: *#h2e- > 

GERM: *#a-. 

 

GERM: *aik- f. ”eg”. 

- OHT: eih/eicha, OS: ēk, OE: āc, OFRIS: ēk, NORR: eik, ODA: ēk, OSV: ēk, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:180). 

- Dette substantiv kan efter alt at dømme rekonstrueres til en rod IE: *h2ei̯ĝ- ”eg”, 

hvortil man også kan sætte GR: αἰγίλωψ m. ”Quercus Cerris (en slags eg), 

flyvehavre”, LAT: aesculus f. ”bjergeg”, jf. Pokorny (1959:13) og Bjorvand & 

Lindeman (2000:180). 

- Griepentrog (1995:24ff.) sætter disse former til roden IE: *h2ei̯ĝ- ”skinne, være lys”, 

hvortil han også sætter bl.a. GR: αἰγίς f. ”kærneved”, SLAV: *ězu̯i- sb. ”karpe”186 og 

OIR: áesc187 sb. ”skal, skorpe”. At den semantiske udvikling skal være gået fra ”lys, 

skinnende” til ”eg (træsort)”, ser han med rette en parallel til i GERM: *berkō- f. 

”birk” (se dette), hvor betydningen også er gået fra grundlæggende ”lys, hvid”188 til 

”birk (træsort)”. Da der imidlertid ikke umiddelbart foreligger andre indlysende 

kognater til denne rod, og da det af Griepentrog stillede forslag i sig selv er meget 

tvivlsomt på grund af de citerede formers store semantiske divergens, forbliver hans 

rekonstruktionsforslag i sagens natur usikkert men ikke desto mindre sandsynligt. 

Under alle omstændigheder peger vokalismen i GR: αἰγίλωψ og LAT: aesculus på en 

rekonstruktion med IE: *h2, hvorfor det i den her foreliggende form kan iagttages, at 

IE: *#h2e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *ailida- m. ”ild”. 

- OE: ǣled, NORR: eldr, ODA: eld, OSV: ēlder. Hertil også bl.a. GERM: *aila- n. ”ild, 

brand” > OE: āl, GERM: *aida- m. ”ild, bål” > OHT: eit, OE. ād, GERM: *aisōn- f. ”ild, 

ildsted, esse” > NORR. eisa og GERM: *aima- m. ”røg, damp, em, dis” > NORR: eimr, 

OSV: ēmber, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:429). Muligvis med Pokorny 

(1959:11f.+16f.) også GERM: *aiskrōn- v. ”rase af vrede” > NORR: eiskra189. Med rette 

                                                 
186 Muligvis en betydningsudvikling fra ”den lysende, den skinnende”. 
187 Stokes (1899:152f.) påpeger, at et ord, der betyder ”skal” (glosseret med LAT: concha f. ”skal, konkylie”) 
meget vel kan være beslægtet med et ord for ”eg”, hvis der i betegnelsen for træet tænkes på ”nød, agern”, 
jf. at LAT: aesculus har spiselige agern. 
188 Denne betydning foreligger stadig i GERM: *berhta- adj. ”lys, skinnende, klar” og SKT: bhrjate v. 
”stråler, funkler”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:77f.). 
189 Et helt andet forslag fremsættes af de Vries (1962:98), der sætter NORR: eiskra sammen med NORR: eisa 
v. ”styrte frem”, som kommer af IE: *h1ei̯sh2- ”styrke, drive frem”, jf. Rix (2001:234), i f.eks. SKT: iṣira- adj. 
”frisk, kraftig” (< IE: *h1ish̥2-ró-), GR: ἰάομαι v. ”læges, helbredes” (< IE: *h1ish2-e-; muligvis omdannet af et 
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sætter man også gerne GERM: *eima- m./n. ”tyndt lag sod, støv, lugt” > NORR: ím 

hertil, men dette må dog være en nydannelse, da germansk og indoeuropæisk e-

vokalisme ikke bør forekomme ved IE: *h2, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:432). For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *air(i). 

- Den klassiske analyse hos f.eks. Pokorny (1959:11f.) sætter alle disse forskellige 

afledninger til roden IE: *h2ei̯dh- ”antænde, brænde, skinne” gennem bortfald af IE: *-

dh- foran de forskellige suffiksers initiale konsonant, dvs. et underliggende GERM: 

*aid-lida-, GERM: *aid-la-, GERM: *aid-ma-, GERM: *aid-sa- osv. Til denne rod sætter 

man uden for germansk bl.a. SKT: inddhḕ v. ”antænder”, SKT: édhate v. ”stråler”, SKT: 

idhmá- m. ”brænde”, AV: aēsma- m. ”brænde”, GR: αἴθω v. ”antænder, brænder”, GR: 

αἶθος m. ”brand”, LAT: aestās f. ”varm årstid, sommer”. 

- På linje med Pokorny (1959:11f.) antager Bjorvand & Lindeman (2000:429f.) ud fra 

Benvenistes (1935:147ff.) rodteori, at roden IE: *h2ei̯dh- egentlig er en udvidelse IE: 

*h2ei̯-dh- til en rod IE: *h2ei̯-, som han vil finde uden udvidelser i HITT: ari v. ”er 

varm” (< HITT: *ayari(?)). Dette forslag lider imidlertid under det problem, at den 

pga. bl.a. GR: αἴθω og LAT: aestās sikkert attesterede IE: *h2 bør reflekteres af et HITT: 

h, hvilket som det ses, ikke er tilfældet her, men det er alment kendt, at der er til-

fælde, hvor IE: *h2 ikke reflekteres af HITT: h. Om de germanske former herover fort-

sætter et IE: *h2ei̯dh- eller et IE: *h2oi̯dh-, er ikke til at sige, men det er vel rimeligst at 

antage, at nogle former fortsætter fuldtrinnet og andre o-trinnet. For eksempel må 

man forvente o-trin i former som GERM: *aida- < IE: *h2oi̯dh-o- og GERM: *aima- < 

IE: *h2oi̯dh-o-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > 

GERM: *#a-, og at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aiskō- f. ”krav, undersøgelse, det at spørge”. 

- OHT: eisca, OE: ǣsċe. Hertil også et denominativt verbum GERM: *aiskōn- v. 

”forlange, spørge, forske, undersøge” > OHT: eiskōn, OS: ēskon, OE: āsċian/ācsian, 

OFRIS: āskia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:193). 

- Disse dannelser rekonstruerer man gerne til den rod IE: *h2ei̯s- ”søge”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: iccháti v. ”søger, tilstræber”, AV: isaiti v. ” tilstræber, søger”, ARM: 

hayccem v. ”søger, forlanger, beder”, OKS: iskǫ v. ”søger”, OLIT: ieszku v. ”søger”, OIR: 

escaid v. ”søger”, som alle er af IE: *h2is-s-e-) og LAT: quaerō190 v. ”søger, 

efterstræber, opnår”, jf. Rix 2001:260). 

                                                                                                                                               
atematisk GR: *ἰάμαι, jf. Rix (2001:234)), GR: ἰαίνω v. ”opkvikker, opliver”, LAT: īra f. ”vrede” (OLAT: eira) 
og i germansk måske oven i købet GERM: *īsarna- n. ”jern” (se dette). 
190 Af LAT: *ko-ais-se-, som sikkert er oprindelig konjunktiv til en s-aorist, jf. Rix (2001:260 med litt.). 
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- Man bør her bemærke, at både hvad angår de germanske former og den armenske, 

er det højst uventet at finde fuldtrin i roden, idet man forventer nultrin i en *se-

præsens, jf. f.eks. IE: *pr̥-s-- ”spørge” > GERM: *furskōn- v. ”spørge, udforske”, 

SKT: pṛccháti v. ”spørger”, LAT: poscō v. ”kræver, spørger” og IE: *gwm̥-s-e- ”komme” 

> SKT: gácchati v. ”går, kommer”, AV: jasaiti v. ”går, kommer”, GR: βάσκε v. (impv.) 

”kom!”, jf. f.eks. Brugmann II/3 (1916:352). Muligvis kan man også sætte de 

germanske former tilbage på et nultrin IE: *h2i-, hvis man kan antage, at IE: *#h2i- > 

GERM: *#ai- (se GERM: *aigan-), men dette er overordentligt usikkert. Ellers må man 

godtage den i hvert fald for germansks vedkommende ganske sandsynlige løsning, at 

verbets fuldtrinsvokalisme stammer fra substantivet. Klingenschmidt (1982:63+66f.)  

nævner, at det er uklart, hvorvidt den armenske form er en direkte fortsættelse af 

den indoeuropæiske, eller om også den er en denominativisk dannelse. Bjorvand & 

Lindemans (2000:193) forslag om, at vokalismen i germansk lige så vel kan være 

opstået under indflydelse fra perfektet, er også tænkeligt, men det må pointeres, at 

den germanske a-vokal i så fald må repræsentere IE: *o og ikke IE: *a som foreslået af 

Bjorvand & Lindeman, jf. diskussionen under GERM: *agjō-. Under alle omstændig-

heder kan man altså her antage, at GERM: *aiskō- reflekterer et IE: *h2ei̯s-s-eh2- (eller 

IE: *h2oi̯s-s-eh2-) hvad end forklaringen på en sådan form måtte være. I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, eller at IE: 

*#h2o- > GERM: *#a-.  

 

GERM: *aitra- n. ”edder, gift”. 

- OHT: eitar, OS: ēttar, OE: āt(t)or, NORR: eitr, ODA: ētær, OSV: ēter. Hertil bl.a. også 

substantivet GERM: *aita- m. ”svulst, byld” > OHT: eiz, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:180). 

- Disse former kan sættes til roden IE: *h2ei̯d- ”(op)svulme”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: índu- m. ”dråbe”, SKT: índra- adj. ”stærk” (også gudenavn), GR: οἰδέω v. ”svul-

mer”, GR: οἶδος n. ”svulst”, LAT: aemidus adj. ”opsvulmet”, OKS: jadъ sb. ”gift”, ARM: 

aitnowm v. ”svulmer”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:181) og Pokorny (1959:774). 

- Denne rekonstruktion synes ganske overbevisende, men der er imidlertid ingen 

grund til at følge Kuryłowicz (1956:185f.) og lade formerne med o-vokalisme (IE: 

*h2oi̯d-) være analogiske nydannelser ud fra nultrinnet IE: *h2id-, idet et IE: *h2oi̯d- > 

IE: *oi̯d- og ikke IE: *ai̯d-, som Kuryłowicz antager (se diskussion under GERM: *agjō-

). Det er svært at sige med sikkerhed, om GERM: *aitra- fortsætter fuld- eller o-trin i 

rodstavelsen, men ud fra et morfologisk synspunkt er det rimeligst at forvente o-trin 
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i hvert fald i GERM: *aita- < IE: *h2oi̯d-o-, da o-stammer oftest har o- eller nultrin191 

men kun sjældent fuldtrin, jf. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:148ff.). I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a-, og/eller evt. at 

IE: *#h2e- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aiwa- m./*aiwō- f. ”(evig) tid, evighed”. 

- GOT: áiws, OHT: ēwa. Denne germanske form foreligger også i akkusativ – i nogle af 

formerne som refleks af en i-stamme – som adverbium med betydningen ”altid” i 

f.eks.: GOT: áiw adv. ”altid”, OHT: eo/io adv. ”nogensinde, nu og da”, OS: eo adv. 

”altid”, OE: ā adv. ”altid”, NORR: á/æ/ei/ey adv. ”altid”. Desuden foreligger der i 

nordisk en n-stamme GERM: *aiwīn- f. ”evighed” > NORR: ævi, OSV: ǣve, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:1081f.) For andre reflekser til samme rod se GERM: *ju(wu)nga-. 

- Disse former er alle tematiseringer af substantivet IE: *h2oi̯u- ”liv, evighed”, dvs. et IE: 

*h2oi̯u̯-o-. Til samme rod finder foreligger også bl.a. SKT: yu- n. ”livskraft, liv”, SKT: 

yuṣ- n. ”levetid”, AV: āyū- n. ”levetid”, GR: αἰών m. ”livskraft, levetid”, GR(EP): αἰεί 

adv. ”altid”, LAT: aeuus m./aeuum n. ”evighed, livstid”, ALB: eshë sb. ”tidsrum”, jf. 

Pokorny (1959:17) og Bjorvand & Lindeman (2000:1082). 

- At der foreligger indoeuropæisk o-vokalisme i de stærke former af dette IE: *h2oi̯u-, 

vidner frem for alt de indoiranske former, bl.a. SKT: yu-, om, idet de fremviser 

forlængelse efter Brugmans lov. Dette indebærer imidlertid ikke, at man er tvunget 

til at med Bjorvand & Lindeman (2000:1082) rekonstruere et IE: *h3ei̯u-, som så 

bliver til IE: *h2ei̯u- gennem dissimilation af det labiale element i IE: *h3 i labiale 

omgivelser, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: *h2 [x], for at redegøre for o-vokalismen. Et IE: 

*h2oi̯u- vil nemlig give IE: *oi̯u- og ikke IE: *ai̯u- (se diskussionen under GERM: *agjō-

). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aizō- f. ”ære, hæder”. 

- OHT: ēra, OE: ār, OFRIS: ēre, NORR: eir. Med indoeuropæisk d-udvidelse ligeledes 

GOT: áistand (3.pl.) ”tilbeder, dyrker”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1080) og 

Pokorny (1959:16). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2oi̯s-eh2- til den rod IE: *h2ei̯s- ”ære, 

tilbede”, som også er at finde i bl.a. ITAL: *ai̯so- sb. ”gud” (f.eks. UMBR: esono- adj. 

”gudelig, hellig”192, PÆL: aisis sb. (dat.pl.) ”til guderne”, VEN: aisu- sb. ”gud” og med 

                                                 
191 Af og til også langtrin, dvs. vrddhiafledninger. 
192 Iflg. Meiser (1986:252f.) kan disse italiske former enten være indlånt fra etruskisk, hvilket ville forklare 
såvel den mærkelige stammedannelse som den manglende rhotacisme, eller de kan være opstået af et ITAL: 
*-ss- < IE: *-TT-. Ud fra denne sidste mulighed antager Rix (2001:261), at de kommer af ITAL: *ai̯sso- < IE: 
*h2ei̯sd-to-. 
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samme d-udvidelse som i gotisk ovenfor  IE: *h2ei̯s-d- > SKT: ṭṭe v. ”priser”, GR: 

αἴδομαι v. ”tilbeder, dyrker”, jf. Pokorny (1959:16) og Rix (2001:260f.). Lambert 

(2003:107f.) har desuden vist, at GALL: esu- sb. ”gud”193 er lig med den venetiske 

form og ikke er beslægtet med præfikset GR: εὐ- ”god-” (< IE: *h1su-), der giver KELT: 

*su-. 

- Meiser (1986:253) nævner, at det er uacceptabelt at antage et IE: *h2ei̯s-o-, dvs. en o-

stamme med fuldtrin i roden), som de italiske former ellers kræver, men f.eks. IE: 

*u̯erg-o- ”værk” > GR:  ἔργον n. ”værk, arbejde” og internt i germansk GERM: *werka- 

n. ”værk” > OHT: werk/werch/werach, OS: werk, OE: weorc/worc, OFRIS: werk, NORR: 

verk, ODA: wærk, OSV: værk er et blandt flere tydelige beviser på, at denne stam-

medannelse er mulig om end sjælden. Således behøver man ikke følge den antagelse, 

at IE: *h2o > IE: *a (se diskussion under GERM: *agjō-). I de her foreliggende former 

kan det altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *alna- adj. ”al, hel”. 

- GOT: alls, OHT: al, OS: all, OE: eall/all, OFRIS: all, NORR: allr, ODA: all, OSV: alder, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:29f.). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres til den rod IE: *h2el-, som også er at finde med 

fuldtrin i rodstavelsen i GERM: *alja- pron. ”anden” > GOT: aljis og uden for 

germansk i GR: ἄλλος pron. ”anden”, LAT: alius pron. ”anden”, OIR: aile pron. 

”anden”, GALL: alios pron. ”anden”, ARM: ayl pron. ”anden”og med o-trin i 

rodstavelsen i OLAT: ollus pron. ”den” (= LAT: ille), OIR: oll adj. ”stor”, begge af IE: 

*h2ol-no- ligesom formodentlig de germanske former, jf. Pokorny (1959:24f.) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:29f.). 

- Bjorvand & Lindeman (2000:30) forsøger at rekonstruere roden som et IE: *h3el- og i 

den forbindelse bortforklare aflyden IE: *a ~ *o som værende opstået af en tidlig 

dissimilation af det labiale element i IE: *h3 i visse omgivelser, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: 

*h2 [x]. Imidlertid er det noget lettere blot at antage almindelig aflydsvekslen IE: *h2e 

~ *h2o > IE: *a ~ *o som ovenfor194. Således er det sandsynligt, at GERM: *alna- 

kommer af IE: *h2ol-no- ovenfor, medens GERM: *alja- må komme af IE: *h2el-i̯o- på 

baggrund af de identiske former med a-vokalisme i bl.a. GR: ἄλλος og LAT: alius. I de 

her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2o- > GERM: *#a-, og at IE: 

*#h2e- > GERM: *#a-. 

 

                                                 
193 Også som førsteled i komposita, f.eks. GALL: Esu-genus, Esu-gnatus. 
194 Hvis man da ikke som Bjorvand & Lindeman afviser hypotesen, at IE: *h2o > IE: *o, jf. også diskussionen 
under GERM: *agjō-. 
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GERM: *anan- v. ”puste, ånde”. 

- GOT: *(uz-)anan, som kun foreligger i GOT: (uz-)on (præt.). Hertil også f.eks. GERM: 

*andō- f. ”sjæl, ånd” > NORR: ǫnd, ODA: and, OSV: and og muligvis GERM: *angan- 

m. ”god lukt” > NORR: angi, OSV: ange, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Dette verbum kan sættes til den rod IE: *h2enh1- ”puste, ånde”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: ániti v. ”ånder”, GR: ἄνεμος m. ”vind”, LAT: animus m. ”sjæl, ånd”, OKS: 

vonja sb. ”lugt”, OIR: anaid v. ”bliver, venter”, OIR: anál f. ”pust”, ARM: anjn195 sb. 

”person, selv”, ARM: hołm sb. ”vind” TOK.B: anāṣṣäṃ v. ”indånder”, jf. Rix 

(2001:267), Pokorny (1959:38f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Incitamentet for den foreslåede rekonstruktion, særligt med henblik på 

laryngalernes kvalitet, er den græske vokalisme med initialt GR: #ἀ- på linje med bl.a. 

den latinske form med ditto initial vokalisme og med GR: -ε- < *-h̥1-. Desuden viser 

den initiale laryngal sig også i den germanske præteritumstamme GERM: *ōn- < IE: 

*h2e-h2enh1-/*h2e-h2n̥h1-. En form som ἄνεμος og LAT: animus udgør ved et første 

øjekast et problem for dem, der antager, at IE: *h2o > IE: o, idet man ville forvente 

enten o- eller nultrin i substantiver med mo-suffiks, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück 

II/1 (1906:245ff.). Således peger disse to former på en rekonstruktion IE: *h2onh̥1-mo- 

på trods af a-vokalismen, jf. f.eks. modeksemplerne mod IE: *h2o > IE: *o hos Beekes 

(1972:118). Imidlertid er det tænkeligt, at ARM: hołm rent faktisk repræsenterer et IE: 

*h2onh̥1-mo-, hvis ARM: hołm ← ARM: honm (dissimilation) < IE: *h2onh̥1-mo-, jf. 

f.eks. Olsen (1999:27). Sluttelig skal det nævnes, at i formerne GERM: *andō- < IE: 

*h2nh̥1-téh2- og GERM: *angan- < IE: *h2enh̥1-ĝhen- er den syllabiske laryngal faldet 

bort som forventet, og at GERM: *anan- < IE: *h2enh1-e- umiddelbart er et modbevis 

mod Lührs (1976:78ff.) teori om, at IE: *-VRHV- > GERM: *-VRRV-196. I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, at IE: *#h2o- > 

GERM: *#a-, at IE: *-Ch̥1C- > GERM: *-CC-, og at IE: -VRh1V- > GERM: *-VRV-. 

 

GERM: *angan- m. ”brod”. 

- OHT: ango, OE: anga, NORR: angi. Hertil også bl.a. substantiverne GERM: *angula- m. 

”fiskekrog” > OHT: angul, OS: angul, OE: angul, NORR: ǫngull, GERM: *angiō- f. ”eng-

                                                 
195 ARM: anjn < IE: *h2enh̥1-ĝhen-/*h2n̥h1-ĝhen-), som dog indeholder et uklart element IE: *-ĝhen-, men 
måske skal dette forstås som en n-stamme udbygget på et suffiks IE: *-ĝh(o)-, som kunne tænkes at være 
det, der også foreligger i GR: -ιχο-, og måske foreligger der en pendant til samme suffiks i GERM: *askōn-
/*azgōn- f. ”aske” < IE: *h2es-ĝh-eh2n- (se dette). Under alle omstændigheder kan GERM: *angan- være 
fuldstændig identisk med ARM: anjn, hvis dette er af IE: *h2enh̥1-ĝhen-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35). 
196 Lühr (1976:83) redegør dog selv for denne undtagelse ved at antage, at laryngalen her var vokalisk, dvs. 
at GERM: *anan- er dannet ud fra en prækonsonantisk form, f.eks. af et IE: *h2énh̥1-ti (3.sg.) som i SKT: 
ániti. 
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stykke” > OE: eng/ing, NORR: eng, ODA: æng, OSV: æng og GERM: *angra- m. ”græs-

mark, eng” < OHT: angar, OS: angar, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35f.+189f.). 

- Dette substantiv hører til den rod IE: *h2enk- ”bøje”, som også er at finde i bl.a. SKT: 

ácati v. ”bøjer” (< IE: *h2n̥k-e-), SKT: aṅká- m. ”krog”, AV: aka- m. ”krog” (< IE: 

*h2n̥k-o-), GR: ἀγκύλος adj. ”krum, kroget”, GR: ὄγκος m. ”modhage”, LAT: uncus 

”krog”, OKS: ǫkъtь sb. ”krog”, LIT: ánka f. ”løkke”, OIR: écath ”fiskekrog”, jf. Pokorny 

(1959:45f.), Rix (2001:268) og Bjorvand & Lindeman (2000:35f.). Ifølge Puhvel I-II 

(1984:73) muligvis også HITT: ankis-197 n. ”grøn plante med torne(?)”. 

- Formerne GR: ὄγκος og LAT: uncus peger entydigt på indoeuropæisk o-vokalisme, 

dvs. IE: *h2on-o- og dermed på, at IE: *h2o > IE: *a, jf. diskussionen under GERM: 

*agjō-), og selve laryngales kvalitet som IE: *h2 garanteres af først og fremmest GR: 

ἀγκύλος, uanset om dette er af IE: *h2en- eller IE: *h2n̥-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og/eller at *#h2o- > GERM: 

*#a-. 

 

GERM: *angu- adj. ”trang”. 

- GOT: aggwus, OHT: engi, OS: engi, OE: enġe, NORR: ǫngr/øngr. Hertil bl.a. også 

substantivet GERM: *angaz-/*angiz- n. ”sorg, anger” > NORR: angr, ODA: anger, OSV: 

anger, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:37f.) og Heidermanns (1993:100f.). 

- Dette adjektiv føres tilbage til roden IE: *h2emĝh- ”snøre”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: aṃhas- n. ”angst”, SKT: aṃhu- adj. ”trang” (kun i kompositum), GR: ἄγχω v. 

”kvæler”, LAT: angō v. ”trykker, snærer”, OKS: ǫžǫ v. ”trykker, snærer”, LIT: añkštas 

adj. ”trang”, ARM: anjuk adj. ”trang”, HITT: hami(n)k-/ham(m)enk-/ham(m)ank- v. 

”binde, snøre”, jf. Pokorny (1959:42f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:37). 

- Både tilstedeværelsen af HITT: h og den generelle a-vokalisme – særligt i græsk og 

latin – i kognaterne til denne rod tyder på, at det er korrekt at rekonstruere en initial 

IE: *h2. Det er svært at sige, om de germanske former fortsætter fuld- eller o-trin, 

men strukturelt ville man ved s-stammer vente fuldtrin, jf. f.eks. GR: νέφος n. ”sky” < 

IE: *nébh-os/*nébh-es-, hvorfor man efter alt at dømme kan rekonstruere et IE: 

*h2émĝh-os/*h2émĝh-es- > GERM: *angaz-/*angiz-. Anderledes problematisk er det 

med GERM: *angu-, idet u-stammeadjektiver normalt har nultrin, jf. f.eks. SKT: gurú- 

adj. ”tung” < IE: *gwrh̥2-ú- (se GERM: *k(w)uru-). I de her foreliggende former kan det 

altså iagttages, at GERM: *#h2e- > GERM: *#a-, og evt. at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 
                                                 
197 I så fald foreligger der her et tilfælde, hvor IE: *h2 ikke reflekteres af et HITT: h. Puhvel III (1991:295) 
bemærker desuden, at HITT: he(n)k/hi(n)k- v. ”bøje sig, bukke” ikke hører til denne rod men i stedet via en 
betydning ”række ud efter” til den homonyme rod IE: *h2en- ”række, nå, bære, bringe”, som egentlig er 
IE: *h2nen-, (se GERM: *nenþan- for en diskussion af denne rod). 
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GERM: *arma- m. ”arm”. 

- GOT: arms, OHT: arm, OS: arm, OE: earm, OFRIS: erm, NORR: armr, ODA: arm, OSV: 

armber, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:43). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2orh1/2-mo-, som også er at finde i 

bl.a. LAT: armus m. ”skulder, overarm, bov”, OKS: ramo sb. ”skulder” og med nultrin 

i rodstavelsen også i bl.a. SKT: īrmá- m. ”arm, bov”, AV: ar(ә)ma- m. ”arm”, LIT: 

ìrm(-ėdė) f. ”gigt”, OPR: irmo f. ”arm”. Desuden også ARM: armukn sb. ”albue”, hvor 

ARM: ar- både kan repræsentere fuld- og nultrin, og derudover mange andre former 

med andre suffikser til denne rod IE: *h2erh1/2-, f.eks. GR: ἄρθρον n. ”led” < IE: 

*h2erthro-, jf. Olsen (1988:34), og LAT: artus m. ”led”. 

- Særligt den oldindiske og den litauiske form,som begge er af IE: *h2r̥h1/2-mó-, peger 

på tilstedeværelsen af en laryngal finalt i roden. Det samme gør GR: ἄρθρον  < IE: 

*h2erthro- < IE: *h2erh1/2-tro-, hvis man accepterer Olsens (1988:37ff.) teori om aspira-

tionsmetatese. I så fald må man finde en anden forklaring til LAT: artus, som ikke 

udviser refleks af laryngalmetatese, da en form med laryngalmetatese formodes at 

ville have givet LAT: *aridus/*arbus198 < IE: *h2er(h̥2)-tho-/*h2r(̥h1/2)-tho- < IE: *h2erh1/2-

to-/*h2r̥h1/2-to-, men dette er naturligvis også mere forventeligt i et (substantiveret) 

to-participium end i et nomen instrumentalis, jf. Olsen (1988:42). I GERM: *arma-, 

som i sin egenskab af mo-stamme må forventes at have o-trin i rodstavelsen, bør 

rodens finale laryngal være faldet bort allerede i indoeuropæisk, jf. Rasmussens 

(1989b:178ff.) regler om bortfald af laryngal ved o-infiksale dannelser199. Under alle 

omstændigheder er der umiddelbart intet, der taler imod tilstedeværelsen af en ini-

tial IE: *h2 i dette ord, hvorfor det i den her foreliggende form kan iagttages, at IE: 

*#h2o- > GERM: *#a-, medens den anden laryngal faldt bort allerede i indoeuropæisk. 

 

GERM: *ausan- v. ”øse”. 

- NORR: ausa, ODA: Ȍsæ, OSV: Ȍsa. Hertil bl.a. også flere nominale dannelser, f.eks. 

GERM: *ausōn- f. ”øse” > OE: ēase, NORR: ausa, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1090). 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *h2eu̯s- ”øse”, som også er at finde i bl.a. 

GR: αὔω v. ”henter ild, får ild”, LAT: hauriō200 v. ”øser”, PAL: hussīnta v. ”øser”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1090f.), Rix (2001:90f.) og Pokorny (1959:90). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af vokalismen i GR: αὔω og LAT: hauriō, 

som begge – eller i hvert fald den græske form – er af IE: *h2us-i̯e- med IE: *#h2u- > 

GR: #αὔ-, LAT: #au-, jf. Peters (1980:5ff.), og af PAL: h < IE: *h2. Selv om de her cite-
                                                 
198 Forudsat at den syllabiske laryngal bevaredes som i LAT: terebra f. ”bor” < LAT: *terathrā-  IE: *terh̥1-tr-
eh2- f. ← IE: *tr̥h1-tr-éh2- n., jf. Olsen (1988:9).  
199 Set i lyset af dette må LAT: armus repræsentere det tilsvarende nultrin IE: *h2r̥-mo- < IE: *h2r̥h2-mo-. 
200 Med sekundært LAT: h. 
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rede former fra de andre indoeuropæiske sprog fortsætter et IE: *h2us-i̯e-, dvs. nul-

trin i rodstavelsen, må det af strukturelle grunde formodes, at GERM: *ausan- fort-

sætter fuldtrinnet IE: *h2eus-e-, men når dette er sagt, skal det påpeges, at der ikke fo-

religger nogen sikre beviser for udviklingen af IE: *h2u- i germansk. Sluttelig kan det 

ikke udelukkkes, at nogle af de germanske nominale dannelser til denne rod fort-

sætter et IE: *h2o-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > 

GERM: *#a-, og evt. at IE: *#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *awi- f. ”får”. 

- OHT: au, OS: ewi, OE: owu, OFRIS: ei, NORR: ær. Også et substantiv hertil GOT: awistr 

n. ”fårefold”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:277). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som en i-stamme IE: *h3ou̯-i- til den rod IE: 

*h3eu̯- ”får”, som også er at finde i SKT: ávi- m./f. ”får”, GR: ὄϊς m./f. ”får”, LAT: ouis f. 

”får”, LIT: avìs f. ”får”, LETT: avs f. ”får”, OIR: oi sb. ”får”, ARM: hoviw sb. ”fårehyrde”, 

KLUV: hawi- sb. ”får” og LYK: χawa sb. ”får”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:277) og 

Pokorny (1959:784). 

- Det er usikkert, hvorvidt de anatolske former egentlig bør rekonstrueres IE: *h2ou̯-i- 

eller IE: *h3ou̯-i-, da begge analyser vil resultere i IE: *ou̯-i-. Kimball (1987:185ff.) 

hævder, at IE: *h2 må være den rigtige laryngal her pga. KLUV: hawi- og LYK: χawa-, 

idet IE: *h3 ofte – og i luvisk altid iflg. Kimball - bortfalder i anatolsk201, f.eks. IE: 

*h3en(h2)- > LAT: onus n. ”last, byrde”, HITT: aniya- v. ”arbejde”. Som en yderligere 

komplicerende faktor skal det påpeges, at SKT: ávi- slet ikke indikerer indoeuropæisk 

o-vokalisme, idet man da med Brugmanns lov ville forvente et SKT: *vi-. Det er 

heller intet ønskværdigt alternativ at rekonstruere et oprindeligt IE: *h2/3ou̯H-i-, for 

genitiven SKT: ávyaḥ (gen.) < IE: *h2/3ou̯-i̯s peger på, at i-stammens nominativ har 

haft en let første stavelse202. Man kunne således antage, at vokalen i nominativ SKT: 

ávi- er kort pga. analogi fra andre kasus, f.eks. genitiv. De anatolske kognater tyder 

altså på, at man egentlig bør rekonstruere det indoeuropæiske ord for ”får” som IE: 

*h2ou̯-i- med IE: *h2o- > IE: o (se diskussionen under GERM: *agjō-), og med analysen 

herover bliver det ikke direkte modsagt af SKT: avi-203. Således er det ikke nødvendigt 

                                                 
201 Se dog GERM: *afla- for HITT: happir-/happar- ”handel, forretning, pris” til roden IE: *h3ep- ”arbejde, 
fremstille, rigdom”, men Kimball (1987:188f.) stiller spørgsmålstegn ved, om HITT/LUV: happe/inant- til 
samme rod er både hittitisk og luvisk som normalt antaget, eller om det kun er hittitisk. Hvis det sidste er 
tilfældet, er der iflg. hende ingen andre faste holdepunkter for, at IE: *h3 > LUV: h. 
202 Modsat ”normaltypen”, f.eks. IE: *mn̥ti- ”tanke” med genitiven IE: *mn̥ti̯s (gen.), der har en 
oprindeligt tung første stavelse, jf. bl.a. Szemerényi (1996:178f.). 
203 Eventuelt kan man også antage en sideform IE: *h2eu-̯i- for sanskrits vedkommende, hvis man da ikke 
vil godtage ovennævnte analogi. Det bør dog her nævnes, at man morfologisk ville forvente o-, lang- eller 
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at følge Lindeman (1990:20f.), der antager, at de anatolske former er opstået af IE: 

*h3eu̯-i- → IE: *h2eu̯-i-204. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: 

*#h2o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *hausa- m. ”(hoved)skal”. 

- NORR: hauss, OSV: hȌs. Muligvis af GERM: *habusa-205, hvorved det kunne være en 

variant af GERM: *habuda- m. ”hoved” > GOT: háubiþ, OHT: houbit, OS: hōvid, OE: 

hēafod, OFRIS: hāved, NORR: hǫfuð, ODA: hovæth, GUTN: hafuþ, OSV: hovuþ/huvuþ, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:353+389). 

- Disse former kan rekonstrueres til en rod IE: *kap-, dvs. hhv. et IE: *kapuso- og et IE: 

*kaputo-, selv om disse dannelser i så fald er ganske ugennemskuelige. Til samme 

rod foreligger også SKT: kapla- n. ”skål, fad, kop, skal”, LAT: caput n. ”hoved”, jf.  

Noreen (1890:311) og med ham Bjorvand & Lindeman (2000:353+390). For en 

alternativ rekonstruktion se GERM: *hafjan-/*habjan-. 

- Ellers kan man med bl.a. Pokorny (1959:953) rekonstruere GERM: *hausa- direkte 

som IE: *(s)kou̯h2so- til roden IE: *(s)keu̯h2- ”dække, indhylle”, hvortil man også 

sætter bl.a. SKT: kṓśa- m. ”beholder”, LIT: káušas m. ”hjerneskal” og internt i 

germansk bl.a. GERM: *skeula-, GERM: *skuwan- og GERM: *skūra-/*skūrō- (se disse). 

Bjorvand & Lindeman (2000:353f.) forsøger ligeledes at rekonstruere et IE: *kou̯s-o- 

men her med betydningen ”sansning”, som så sættes tilbage til et tidligere IE: *h3ou̯s-

o- ved antagelsen af en hærdningsproces IE: *h3 > IE: *k, jf. diskussionen under 

GERM: *henþan-. Således gør Bjorvand & Lindeman det beslægtet med f.eks. AV: uši 

n. (dual.) ”øre”206 til roden IE: *h2eu̯s-207 ”øre, høre”, og de underbygger argumentet 

med, at samme udvikling har fundet sted i GERM: *hauzian- v. ”høre”, men dette kan 

dog godt tænkes at have en anden etymologi, jf. diskussionen under GERM: 

*hauzian-. I det hele taget er en udvikling IE: *h2 > IE: *k ikke sikkert bevist. Således 

er der altså intet sikkert belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de 

her foreliggemde former. 

 

 

                                                                                                                                               
nultrin i i-stammer, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:166ff.), hvorfor den analyse, der inkluderer 
analogi, langt er at foretrække. 
204 Med dissimilation af det labiale element i IE: *h3 pga. IE: *u̯, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: *h2 [x]. 
205 Noreen (1890:310ff.) antager, at GERM: *habusa- > NGERM: *hawusa- > NGERM: *hausa-. Samme 
udvikling kan iflg. ham iagttages i f.eks. GERM: *aba- > NGERM: *abu- > NGERM: *awu- > NGERM: *au- i 
f.eks. NORR: auvirð/auvirði n. ”forringelse”. 
206 Også ”fatteevne, intellekt, sanseevne”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:353). 
207 Rekonstrueres i denne afhandling IE: *h2eu̯s-, se GERM: *ausan-/*auzan- og GERM: *hauzian-, men af 
Bjorvand & Lindeman (2000:353+1088f.) rekonstrueres den IE: *h3eu̯s-. 
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2.1.2.7. Konstellationen IE: *#h3- 

 

GERM: *afla- n. ”kropsstyrke, kraft, magt, evne. 

- OE: afol, NORR: afl, ODA: affl, OSV: affl/avel. Til denne rod GERM: *af- hører også sub-

stantivet GERM: *afnia-/*abnia- n. ”emne, materiale” > NORR: efni, ODA: æfnæ, OSV: 

æfne/æmpne, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:52+185f.). 

- Disse dannelser sætter man gerne til roden IE: *h3ep-208 ”arbejde, fremstille, rigdom”, 

som også er at finde i SKT: ápas- n. ”arbejde, værk”, SKT: ápnas- n. ”rigdom”, AV: hv-

apah- n. ”godt arbejde”, LAT: ops ”rigdom”, LAT: opus n. ”arbejde, værk”, OSK: 

uupsens v. (perf.) ”har arbejdet” (< IE: *h3e-h3op-/*h3e-h3p-), HITT: happina(nt)- adj. 

”rig”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:52+186) og Pokorny (1959:780). 

- Ud fra denne hittitiske form sammenholdt med HITT: happir-/happar- n. ”handel, 

forretning, pris” kan man foreslå en indoeuropæisk r/n-stamme, som Puhvel III 

(1991:125) dog kritiserer for den semantiske diskrepans på trods af, at der faktisk 

også foreligger n-stammer i de øvrige indoeuropæiske sprog, f.eks. GERM: *afnia-/ 

*abnia- og SKT: ápnas-. De hittiske former med HITT: h tyder på, at den initiale la-

ryngal har været IE: *h2 eller IE: *h3, hvor de andre indoeuropæiske sprog med sin ge-

nerelle o-vokalisme peger på IE: *h3
209. Den manglende effekt af Brugmanns lov i IIR: 

*apas- < IE: *h3ep-os kan muligvis forklares ved, at s-stammesuffikset har indeholdt 

endnu en konsonant – formodentlig en IE: *h1 – før IE: *-()s-, hvilket ville stemme 

godt overens med Kuryłowicz’ (1927b:241) iagttagelse, at s-stammen SKT: manas- n. 

”ånd, sjæl, sind” skanderes som tung stavelse. Hvad de germanske former angår, er 

det ikke umiddelbart til at sige, om de fortsætter fuld- eller nultrin, hvorfor det altså 

i de her foreliggende former kan iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: 

*#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *ahtau num. ”otte”. 

- GOT: ahtau, KRIMGOT: athe, OHT: ahto, OS: ahto, OE: eahta/ehta, OFRIS: achta, NORR: 

átta, ODA: āttæ, OSV: ātta, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1108f.). 

- Dette numerale rekonstrueres IE: *otō(u) num. ”otte”, som også er at finde i mere 

eller mindre omdannet form i f.eks. SKT: aṣṭáu/aṣṭ num. ”otte”, AV: ašta num. 

”otte”, GR: ὀκτώ num. ”otte”, LAT: octo num. ”otte”, OKS: osmь num. ”otte”, LIT: 

                                                 
208 Alternativt kan man med Chantraine III (1974:791) sætte de germanske former til GR: ὀλιγηπελέων adj. 
”med få kræfter, svag” < GR: *(ὀλιγο-)απελέων < IE: *apelo- < *h2epelo-(?), som i sig selv er tåget. Derfor 
forekommer det også fornuftigere at sætte de germanske former sammen med en allerede velkendt rod, 
hvis semantik heller ikke ligger fjernt fra de germanske formers, skønt samhørigheden med den græske 
form naturligvis er yderst tiltalende ud fra et semantisk synspunkt. 
209 Særligt i de tilfælde, hvor fuldtrin er forventet, f.eks. LAT: opus < IE: *h3ep-os/*h3ep-es-. 
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aštuo num. ”otte”, OIR: ocht num. ”otte”, ARM: otc num. ”otte”, TOK.B: okt num. 

”otte”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1109) og Pokorny (1959:775). 

- Ifølge Martinets (1953:255f.; 1955a:218f.) teori, kan dette IE: *otō(u) analyseres som 

en dualisform IE: *ot-eh3/*h3t-eh3, hvis endelse IE: *-eh3# i ekstern sandhi giver IE: 

*-ō# foran ord med initial konsonant og IE: *-ōu̯# foran ord med initial vokal. 

Winter (1992:17) antager endvidere, at grundformen, som dette ord er dualis til, er 

det samme som i AV: ašti- ”fire fingres bredde”. Hvis denne form som formodet skal 

analyseres IE: *h3t-eh3, kan det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *#h3e- > 

GERM: *#a-, eller at *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aran- m. ”ørn”. 

- GOT: ara, OHT: aro, OS: aro, NORR: ari. Til denne stamme men blot med suffikset i 

nultrin, dvs. GERM: *arn-, har man så sekundært dannet en u-stamme GERM: *arnu- 

m. ”ørn” > OHT: arn, OS: arn- (i proprier), OE: earn, NORR: ǫrn, ODA: ørn, OSV: ørn, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1089). 

- Disse dannelser går tilbage på en rod IE: *h3er-, som i germansk foreligger som n-

stamme, dvs. et IE: *h3r-on-, og som også er at finde i bl.a. GR: ὄρνις m./f. ”fugl, 

hane, høne”, GR: ὄρνεον n. ”fugl”, OKS: orьlъ m. ”ørn”, LIT: ereȔis/areȔis m. ”ørn”, 

OPR: arelie sb. ”ørn”, OIR: sb. irar ”ørn”, ARM: oror/urur sb. ”måge”, HITT: haran- c. 

”ørn”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1089f.) og Pokorny (1959:325f.). 

- På overfladen virker det absurd at rekonstruere en rod med IE: *h3 i dette tilfælde, 

idet det ser ud som om, at der foreligger e-vokalisme i i hvert fald den litauiske og 

den oldirske form, jf. Beekes (1969:130), men hvis man følger Cowgill (1965:146), 

kan man lade det første LIT: e i LIT: ereȔis være assimileret af LIT *a, jf. det dialektale 

LIT: areȔis, hvis ægthed bekræftes af oldpreussisk. Den anden problematiske form 

OIR: irar kan forklares som opstået ved metatese KELT: *oriros210 → KELT: *iroros. 

Hvis denne analyse af Cowgill er korrekt, er der ingen grund til at antage anden 

vokalisme i indoeuropæisk end o-vokalisme og dermed formodentlig IE: *h3
211. At 

laryngalen ikke kan være IE: *h1, og at ovennævnte former med e-vokalisme derfor 

må være sekundære, understreges desuden af HITT: haran-, der er et eksempel på IE: 

*h3 > HITT: h, jf. f.eks. Melchert (1987:19ff.). I de her foreliggende former kan det 

altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, og/eller at IE: *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

 
                                                 
210 Et KELT: *oriros kan også sagtens ligge til grund for bl.a. det beslægtede KYMR: eryr sb. ”ørn”. 
211 Pokorny (1959:326) nævner, at GERM: *erila- m. ”(fornem) mand” > OS: erl, OE: earl, URN: erilaR, NORR: 
jarl muligvis også kan høre hertil, hvilket så naturligvis ville pege på IE: *h1e > GERM: *e. Dette forslag er 
imidlertid iflg. Pokorny selv meget usikkert. 
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GERM: *arwa- adj. ”rask, rørlig, beredt”. 

- OS: aru, OE: earu, NORR: ǫrr. Med præfikset GERM: *ga- også et adjektiv GERM: 

*garwa-212 adj. ”færdig, klar, tilberedt” > OHT: garo, OS: garu, OE: ġearu, NORR: 

gǫrr/gørr/gerr, ODA: gør, OSV: gar/gør og det denominative verbum hertil GERM: 

*garwian- v. ”gøre (færdig), tilberede” > OHT: gar(a)wen, OS: garwian/gerwian, OE: 

ġiervan, NORR: gør(v)a/ger(v)a, ODA: gøræ, OSV: gøra, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:303f.) og Heidermanns (1993:233f.). 

- Disse dannelser kan rekonstrueres til den rod IE: *h3er- ”sætte sig i bevægelse”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: árvan- m. ”hest”, SKT: íyarti v. ”sætter i bevægelse”, SKT: 

ṛṇóti v. ”sætter i bevægelse”, GR: ὄρνυμι v. ”driver frem”, LAT: orior v. ”hæver sig, står 

op, kommer frem”, jf. Rix (2001:299f.), Pokorny (1959:326f.) og Bjorvand & Linde-

man (2000:304). 

- Den generelle o-vokalisme i formerne herover – og i særdeleshed i GR: ὄρνυμι < IE: 

*h̥3r-néu̯- og LAT: orior < IE: *h̥3r-i̯é- – peger i retning af, at laryngalens kvalitet er IE: 

*h3. Hvorvidt de germanske former fortsætter fuld- eller nultrin, er svært at sige. I de 

her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: 

*#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *atala- adj. ”plagsom, besværlig, ulidelig”. 

- OE: atol, NORR: atall, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:49). 

- Dette adjektiv rekonstrueres gerne til den rod IE: *h3ed-213 ”hade”, som også er at 

finde i bl.a. GR: ὀδύσσασθαι v. ”er vred”, LAT: odium n. ”had”, LAT: ōdī v. ”hader” (< 

IE: *h3e-h3od-/*h3e-h3d-), ARM: ateam v. ”hader”. Også HITT: hatuki- adj. ”frygtelig” 

hører hertil iflg. bl.a. Puhvel III (1991:274ff.), Schrijver (1991:49) og  Pokorny 

(1959:773) og er stort set en paralleldannelse til den germanske. 

- Denne sammenstilling afvises dog af Rix (2001:296), der i stedet sætter HITT: hatuki- 

til roden IE: *h2teu̯Ǧ- ”udbrede rædsel”, hvortil også hører SKT: tujýate v. ”bliver 

forskrækket, flygter” og GR: ἀτυζόμενος v. (præs.part.) ”(flygtende) forskrækket”. 

Hvad enten den hittitiske form hører til IE: *h3ed- eller IE: *h2teu̯Ǧ-, er det stadig 

sikkert, at de andre reflekser – nok i særlig høj grad de latinske, da den armenske er 

tvetydig – peger på o-vokalisme i indoeuropæisk. I den her foreliggende form kan 

det altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h3o- > GERM: *#a-. 

                                                 
212 Således GERM: *garwa- < GERM: *ga-arwa-. Tidligere er dette adjektiv blevet sat til roden IE: *gwher- 
”brænde” i betydningen ”færdigt, kogt, tilberedt”, men iflg. Seebold (1967:107f.) er betydningen ”kogt, 
tilberedt” først opstået i middelhøjtysk. Før dette brugtes GERM: *garwa- blot om mennesker, hvorfor til-
knytningen til en rod IE: gwher- ”brænde” ikke kan opretholdes. Desuden er IE: *#gwh- > GERM: *#b- og ikke 
GERM: *#g- den regelrette udvikling før alle andre vokaler end GERM: *u, jf. Seebold (1967:115). 
213 For Ernout & Meillets (1959:459) forslag om, at GERM: *hataz-/*hatiz- også er en refleks af denne rod, 
se diskussionen under dette. 
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GERM: *augan- n. ”øje”. 

- GOT: áugo, KRIMGOT: oeghene, OHT: ouga, OS: ōga, OE: ēaġe, OFRIS: āge, NORR: auga, 

ODA: Ȍghæ, OSV: Ȍgha, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1093). 

- Dette substantiv analyserer man på trods af de problemer, der behandles nedenfor, 

som en n-stamme til den rod IE: *h3ekw- ”øje, få øje på”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: ánīka- n. ”forside” (< IE: *h1éni-h3kw-o-), SKT: prátīka- n. ”ansigt” (< IE: *próti-

h3kw-o-), GR: ὄσσε n. (dual.) ”øjne”, GR: πρόσωπον n. ”ansigt” (< IE: *próti-h3kw-o-), 

GR: ὤψ f. ”øje, ansigt”, LAT: oculus m. ”øje”, OKS: oko n. ”øje”, LIT: akìs f. ”øje”, OIR: 

(ene-)ch sb. ”ansigt, ære”, ARM: akn sb. ”øje, åbning, hul”, TOK.A: ak n. ”øje”, TOK.B: 

ek n. ”øje”, TOK.B: pratsāko214 f. ”brøst”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1093f.) og 

Pokorny (1959:775f.). 

- At sætte de germanske former ovenfor til roden IE: *h3ekw- direkte, er relativt 

kompliceret. Lehmann (1986:48) og Seebold (1967:126f.) foreslår, at diftongen er 

analogisk ud fra ordet for GERM: *ausan-/*auzan- n. ”øre” (se dette). Bjorvand & 

Lindeman (2000:1093) bygger videre på Seebolds resultater i samme artikel og 

antager, at GERM: *gw er repræsenteret i GERM: *augan- med begge udviklingsmulig-

heder ved stillingen før vokal215, hvilket kan skyldes den oprindelige aflyd i n-stam-

mesuffikset GERM: *-on-/*-en-. Begge muligheder er sandsynlige, men da man ikke 

ellers kender andre former med prævokalisk GERM: *gw, der i samme ordform viser 

refleks af både GERM: *gw > GERM: *g og GERM: *gw > GERM: *w, må det konstateres, 

at en kombination af de to forklaringer er mest sandsynlig, dvs. at to forskellige for-

mer med hhv. GERM: *g og GERM: *w smeltede sammen til én form under indflydelse 

af et andet ord med GERM: *-au-, nemlig GERM: *ausan-/*auzan-. Under alle 

omstændigheder forekommer det ikke rimeligt at antage andet, end at GERM: 

*augan- skal sættes til roden IE: *h3ekw-. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#h3o- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *unnan- v. ”unde, være gunstigt stemt”. 

- OHT: (gi-)unnan, OS: (af-)unnan/(gi-)unnan, OE: (ġe-)unnan, NORR: unnan, ODA: 

unnæ, OSV: unna. Hertil bl.a. også substantiverne GERM: *unsti- f. ”gunst”  > OHT: 

unst og GERM: *undi- f. ”misundelse” > NORR: ǫfund, ODA: avund/avænd, OSV: 

afund. Med anderledes aflydstrin GERM: *ann v. ”under, er gunstigt stemt” > OHT: 

an, OE: an, NORR: ann og substantivet GERM: *ansti- f. ”gunst, glæde, kærlighed” > 

                                                 
214 Af IE: *próti-h3kw-o-, jf. bl.a. Adams (1999:413). Med denne analyse bliver det identisk med GR: 
πρόσωπον og SKT: prátīka-. Disse kognater udgør desuden et af paradeeksemplerne for brydning i græsk 
og tokarisk, dvs. her IE: *-ih3- > GR+TOK: *-i̯ō-.  
215 Ifølge Seebold (1967:119ff.) giver udgangspunktet GERM: *gw først GERM: *g før rundede vokaler, siden 
hen GERM: *w før fortungevokaler og til sidst GERM: *g før de(n) resterende vokal(er). 
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GOT: ansts, OS: anst, OE: ēst, NORR: ást/ǫst, jf. Seebold (1970:79f.) og Bjorvand & 

Lindeman (2000:51f.+327+1001). 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *h3neh2- ”nyde”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: ntha- sb. ”hjælp (n.), beskytter (m.)”, GR: ὀνίνημι v. ”nytter, gavner, hjælper”, 

GR: ὄνηαρ n. ”nytte, gavn, fordel”, jf. Rix (2001:302f.) og Pokorny (1959:47+754). 

- Her borger bl.a. former som GR: ὄνηαρ < IE: *h3neh2-u̯r ̥med protetisk vokal og de 

svage former af verbet GR: ὀνίνημι, f.eks. GR: ὀνίναμεν v. (1.pl.) ”nytter, gavner, hjæl-

per” < IE: *-h3n-n-h̥2-mos med GR: -α- < IE: *-h̥2- for en rekonstruktion IE: *h3neh2-. 

Med Rix (2001:302f.) kan man ligeledes lade GERM: *unnan- komme af de svage for-

mer af en (tematiseret) nasalpræsens IE: *h3n̥-n-h̥2-e-, som således i det store og hele 

er identisk med den græske ovenfor. Denne form GERM: *unnan- skulle så være ud-

gangspunkt for nydannelsen af et GERM: *ann efter mønstret i de præterito-

præsentiske verber, f.eks. GERM: *wait/*witan- v. ”vide”, jf. det parallelle GERM: 

*kunnan-. Således er Seebolds (1966:273ff.) antagelse, at GERM: *-nn- i disse former 

kommer direkte af IE: *-nh2- og således ikke reflekterer en nasalpræsens men et 

perfektum, næppe sandsynlig, hvilket er bevist af bl.a. Lühr (1976:84f.). Fuldtrinnet 

GERM: *ann kan nemlig ikke komme af IE: *h3onh2- som antaget hos Seebold, idet 

denne rod kun forekommer med tema II-strukturen IE: *h3neh2-216. I de her fore-

liggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h3n̥- > GERM: *#un-, og at IE: *-Ch̥2V- 

> GERM: *-CV-, medens der ikke er noget belæg for et IE: *h3onh2-e- med IE: *#h3o- > 

GERM: *#a- og IE: -Vnh2V- > GERM: *-VnV-. 

 

2.1.2.8. Konstellationen IE: *#H- 

 

GERM: *amsa- m. ”ås, højderyg, bjælke”. 

- GOT: anza (dat.sg.), NORR: áss, ODA: aaz, OSV: ās. Ved siden af dette også et GOT: 

amsans (akk.pl.) ”skuldre”, hvor stammen GOT: ams- vel har genindført GOT: s ana-

logisk fra GOT: anza ovenfor, således at GERM: *amza- > GERM: amma- → GOT: 

amsa-217 jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1105ff.). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *Homs-o- ”skulder”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: áṃsa- m. ”skulder, GR: ὦμος218 m. ”skulder”, LAT: umerus m. 

                                                 
216 Desuden er det heller ikke sikkert, at IE: *-RH- overhovedet giver GERM: *-RR-, som det ellers i øvrigt 
påstås af Lühr (1976:73ff.), jf. diskussionen under f.eks. GERM: *ginnan-. 
217 Parallelt hermed faktisk også GERM: *amma- → GOT: *amza-  > GOT: anza (dat.sg.) herover.  
218 Vrddhiafledning, dvs. IE: *Hōmso-, jf. Schulze, (1936:28) på linje med den tokariske form, med mindre 
man følger Dunkel (1995:9), der angiver muligheden for, at GR: ὦμος i virkeligheden er direkte af IE: 
*Homsos, der ellers burde hedde GR: *οὖμος eller GR: *ὄμμος, hvis det er lig med eller i hvert fald en home-
risk videreførsel af et GR(MYK): (ep-)omijo, hvis betydning ikke forklares nærmere. 
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”skulder”, ARM: us sb. ”skulder”, TOK.A: es m. ”skulder”, TOK.B: āntse219 m. ”skulder”, 

HITT: anassa- sb. ”skulder, øverste del af ryggen(?)”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1107) og Pokorny (1959:778). 

- Det er så godt som umuligt at bestemme laryngalens kvalitet. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1107) antager IE: *h3, men angiver ingen anden årsag hertil end formen IE: 

*omso-, men denne kan repræsentere et væld af laryngalholdige former, nemlig IE: 

*h1omso-, IE: *h2omso-, IE: *h3omso- og IE: *h3emso-. Et IE: *h3emso- er dog ikke sand-

synligt, da man typisk ville vente o- eller nultrin i o-stammer. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: *#Ho- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *arba-/*arbia- n. ”arv”. 

- NORR: arfr, ODA: arf, OSV: arver/arf og ved siden af dette GERM: *arbia- n. ”arv” > 

GOT: arbi, OHT: erbi, OS: ervi, OE: ierfe, OFRIS: erve, NORR: erfi, ODA: ærve, OSV: ærve, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:45f.). 

- Ifølge  Vendryes (1960:O-27) og med ham Bjorvand & Lindeman (2000:46) antager, 

at det germanske ord er et lån fra KELT: *orbo- ”arving, arvegods”, som bl.a. ses i OIR: 

orb m. ”arving”, men man bør ikke udelukke muligheden for, at det i stedet kan 

tænkes at være en fælles kelto-germansk innovation, som Polomé (1983:284) 

argumenterer for. 

- Den klassiske etymologi sætter dette substantiv (både det keltiske og det germanske) 

sammen med GERM: *arma- (se dette), men den sammensætning nægter Bjorvand & 

Lindeman (2000:44ff.) at acceptere af formelle grunde, ligesom de af såvel 

semantiske som formelle grunde ikke sætter GERM: *arba- og KELT: *orbo- på den 

ene side og SKT: árbha- adj. ”lille, svag”, GR: ὀρφανός adj. ”forladt, forældreløs”, LAT: 

orbus adj. ”forladt, forældreløs”, ARM: orb sb. ”forældreløst barn” på den anden side 

til samme rod, såsom f.eks. Pokorny (1959:781f.) gør, men i stedet til to forskellige 

rødder, f.eks. en rod IE: *h1erbh-, hvortil der kun foreligger reflekser af et o-trin, og en 

rod IE: *h3erbh-, hvortil der både kan foreligge reflekser af fuld- og o-trin. Det fore-

kommer imidlertid på ingen måde semantisk usandsynligt, at et ord for ”forladt” og 

et ord for ”arv” er beslægtede og hører til samme rod, men det er korrekt, at der ikke 

er nogen måde, hvorpå det er muligt at bestemme laryngalens kvalitet, hvorfor det 

altså i de her foreliggende former kan iagttages, at  IE: *#Ho- > GERM: *#a-. Hvis 

ordet med Vendryes er et keltisk lån, kan det dog kun iagttages, at KELT: *o → GERM: 

*o > GERM: *a. 

 

 
                                                 
219 Af TOK: *ān(t)se < IE: *Hōm(e)so-, jf. Adams (1999:43f.). 
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GERM: *arma- adj. ”ulykkelig, elendig, ubetydelig”. 

- GOT: arms, OHT: arm, OS: arm, OE: earm, OFRIS: erm, NORR: armr, ODA: arm, OSV: 

armber, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:44). 

- Til dette adjektiv findes der flere rekonstruktionsforslag. Det klassiske forslag går på 

en assimilation GERM: *arma- ← GERM: *arbma- < GERM: *Horbh-mo-, hvis rod også 

er at finde i bl.a. SKT: árbha- adj. ”lille, svag”, GR: ὀρφανός adj. ”forladt, forældreløs”, 

LAT: orbus adj. ”forladt, forældreløs”, ARM: orb sb. ”forældreløst barn”. Inden for 

germansk findes der til denne rod også et par andre afledninger, nemlig GERM: 

*arba-/*arbia- (se dette), jf. Pokorny (1959:781f.). 

- Meillet (1898:280) har et alternativt forslag, idet han antager en sammenhæng 

mellem GERM: *arma- og ARM: ołormim v. ”føler medlidenhed med, ynker”, jf. GOT: 

*arma-haírts adj. ”barmhjertig”, hvor den armenske form skulle være dissimileret 

fra en redupliceret dannelse ARM: *or-orm-, dvs. at denne dannelse skulle være et IE: 

*Horm-o-. Med Puhvel I-II (1984:159f.) kan ligeledes HITT: arma- c./arman- n. 

”sygdom” høre hertil. Således er det sandsynligt men dog langtfra sikkert, at larynga-

lens kvalitet er IE: *h1, dvs. et IE: *h1ormo-, idet kun IE: *h2/3 > HITT: h, men der 

foreligger også mange tilfælde af især IE: *h3, der ikke reflekteres af HITT: h. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#Ho- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *aska- m. ”ask”. 

- OHT: ask, OS: ask, OE: æsċ, NORR: askr, ODA: ask, OSV: asker. Til samme rod bl.a. også 

substantivet GERM: *askiō- f. ”ask” > MHT: esche/asche, MNT: esche, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:47). 

- Disse substantiver sættes af bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:47f.) og Pokorny 

(1959:782) til en rod IE: *h3es- ”ask”, som også er at finde i bl.a. GR: ὀξύη f. ”bøg, 

spyd”220, ARM: hacci sb. ”ask” (< IE: *oskii̯o-/*oskii̯ā-), ALB: ah sb. ”bøg”. Af andre 

dannelser til denne rod, dvs. former som ikke er dannet med suffikser/udvidelser 

indeholdende IE: *k, kan nævnes LAT: ornus f. ”vildtvoksende bjergask”, (< IE: 

*se/ino-), SLAV: *asenь sb. ”ask”, LIT: úosis f./m. ”ask” (< IE: *ōsi-), LETT: uôsis m. 

”ask”, OPR: woasis sb. ”ask”, OIR: onn sb. ”fyr, ask” (< IE: *os-n-). 

- Den generelle roden o-vokalisme i formerne uden for germansk tyder på, at roden 

skal rekonstrueres IE: *h3es- med IE: *h3, dvs. her IE: *h3s-ko-, men det kan også 

tænkes, at alle formerne herover blot fortsætter et o-trin, hvorved det ikke er muligt 

at bestemme larygalens kvalitet. De baltoslaviske former med IE: *ō, og LAT: ornus 

kan have såvel kort som lang vokal. Rimeligst er det vel at antage, at formerne med 

                                                 
220 Muligvis omdannet efter GR: ὀξύς adj. ”skarp, spids”, jf. Chantraine III (1974:806). 
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lang vokal er vrddhiafledninger221 til denne rod. I de her foreliggende former kan det 

altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a-, eller at IE: *#Ho- > GERM: *#a-. 

 

GERM: *asta- m. ”gren, kvist”. 

- GOT: asts, OHT: ast, OS: ast. Med ō-langtrin desuden GERM: *ōsta- m. ”knude, 

udvækst, der hvor grenen vokser ud fra træet” > MNT: ōst, OE: ōst, som formodentlig 

er en vrddhiafledning til GERM: *asta-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:317) og 

videre Darms (1978:236ff.). 

- Dette substantiv kan rekontrueres som et IE: *ozdo- ”gren, kvist”, som også er at 

finde i bl.a. GR: ὄζος m. ”kvist, gren”, ARM: ost sb. ”kvist, gren”. Der foreligger også et 

HITT: hasduer n. ”kvist, pind, kvas” hertil, jf. Pokorny (1959:785f.+887) og Bjorvand 

& Lindeman (2000:317). 

- Med Brugmanns (1906:379) skarpsindige analyse kan dette IE: *h3-zd-o- være IE: 

*h3e-sd-o- ”gren, kvist” ← ”det vedhængende, det indtil siddende”, dvs. det sted, 

hvor en gren hænger fast på stammen. Førsteleddet er i så fald præfikset IE: *h3e-, 

som også er at finde i bl.a. GR: ο- (se også GERM: *ajja-), og andetleddet er roden IE: 

*sed- ”sætte sig” i f.eks. SKT: sdati v. ”sætter sig”, GR: ἵζω v. ”sætter mig, sidder”, LAT: 

sīdō v. ”sætter mig”, OKS: sędǫ v. ”sætter mig”. En parallel dannelse kan ses i GERM: 

*(h1)ni-sd-o-222 ”rede” > GERM: *nista- n. ”rede” > OHT: nest, OE: nest og uden for 

germansk SKT: nīḍá- m./n. ”rugeplads, lager”, LAT: nīdus m. ”rede”, OIR: net m. 

”rede”. Da det ikke er til at sige, hvad præfikset IE: o- består af, dvs. om det er IE: *h3- 

eller IE: *Ho-, er det ikke muligt at analysere dette substantiv nærmere end IE: *ozdo- 

< IE: *h3ezdo-/*Hozdo-. Hvad vrddhiformen angår, er det dog tydeligt, at det er et 

oprindeligt ō-langtrin, idet et IE: *Hē > GERM: *ē uafhængigt af laryngalens kvalitet. I 

de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h3e- > GERM: *#a- eller IE: 

*#Ho- > GERM: *#a-, og at IE: *#Hō- > GERM: *#ō-. 

 

2.1.2.9. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende iagtta-

gelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

 

 

                                                 
221 Eller nok snarere afledninger til sådanne, idet man normalt ville vente en almindelig tematisering, dvs. 
o- eller eh2-stamme, og ikke en i-stamme. 
222 For førsteleddet IE: *(h1)ni- se GERM: *niþja-. 
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Eksempelmateriale for IE: *#h1e- > IE: *#e- > GERM: *#e-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 *ef-/*eb- *ek/ekaN -  

 *ehwa- 

 *eilō/*īlō 

 *elha-/*elhan- 

 *elhila- 

 *elwa- 

 *en 

 *erþō- 

 *erzia- 

 *es- 

 *etan- 

 *euder- 

  

Eksempelmateriale for IE: *#h2e- > IE: *#a- > GERM: *#o-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 *aba- *agjō- *attan- 

 *agan- *ahsō- 

 *aik- *ailida- 

 *air(i) *aiskō- 

 *aitra- *angan- 

 *akan- *asura- 

 *alan- *arwaz-/*arwiz- 

 *alja- *ausan-/*auzan- 

 *ana- *aust(r)ō/*aust(r)aN  

 *anan- 

 *anda- 

 *angu- 

 *anid(i)/*anad(i)-/*anud(i)- 

 *anþera- 

 *arjan  

 *askōn/*azgōn- 

 *aukan- 

 *ausan- 

 *auþia- 
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Eksempelmateriale for IE: *#h3e- > IE: *#o- > GERM: *#o-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 *airō- *afla- - 

 *ankwan- *ahtau- 

 *ōsa-/*ōza- *alnō- 

  *aran- 

  *arwa- 

  *aska- 

  *asta- 

  *atala- 

  *augan-  

 

Eksempelmateriale for IE: *#h1o- > IE: *#o- > GERM: *#o-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 *aftē/aftō *anþera- - 

 *aida- 

 *aiþa- 

 *algi(ja)- 

 *arga- 

 *arsa- 

 *asani-/*azani-/*asni/u- 

 

Eksempelmateriale for IE: *#h2o- > IE: *#o- > GERM: *#o-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 *ahsō- *agjō- - 

 *aima- *aik- 

 *aita- *aiskō- 

 *aiwa-/*aiwō- *angan- 

 *aizō- 

 *alna- 

 *andō- 

 *arma- 

 *ausōn- 

 *awi- 
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Eksempelmateriale for IE: *#h3o- > IE: *#o- > GERM: *#o-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 - *afla- *unnan- 

  *ahtau- 

  *aran- 

  *arwa- 

  *atala- 

  *augan-  

 

Eksempelmateriale for IE: *#Ho- > IE: *#o- > GERM: *#o-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 *ansa- *arba-/*arbia- - 

 *arma- *aska- 

  *asta- 

 

Eksempelmateriale for IE: *#Hē- > IE: *#ē- > GERM: *#ē-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 ēþrōm- (*h1) *ēgwia- (*h2) - 

 

Man bemærker straks, at meget af det usikre materiale går igen op til flere gange i 

eksempelopregningerne herover. Dette skyldes, at det har været svært at afgøre de nøj-

agtige forhold, dvs. kvaliteten af laryngalen og aflydsforholdene. Det er imidlertid for-

holdsvis sikkert, at de alle fortsætter enten et IE: a eller IE: o, som i denne ordinitiale 

stilling må skyldes kombinationen af en initial laryngal og en vokal. På denne måde er 

materialet ikke nær så usikkert, som der først gives udtryk for herover. GERM: *ōsa-/ 

*ōza- kræver dog en kommentar, da den reflekterer en indoeuropæisk langvokal, men 

denne langvokal er opstået ved en kontraktion IE: *h3eh1-os > IE: *o.os > IE: *ōs. 

Materialet for IE: *Hē er for sparsomt til, at der kan konkluderes noget sikkert herudaf. 

 Mere omstridte udviklinger er dem, der inkluderer antagelsen af IE: *H > GERM: *Ǩ, 

som nu stilles op herunder: 

 

Eksempelmateriale for IE: *#HV- > IE: *#ǨV- > GERM: *#hV-: 

 Sandsynligt materiale Tvivlsomt materiale Usandsynligt materiale 

 - *handu- *hausa- 

  *hataz-/*hatiz *hauzian- 

  *henþan- 
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Som det ses, er dette materiale meget usikkert, og til i hvert fald de to af formerne fore-

ligger der andre muligheder for tilfredsstillende etymologier. 

 

2.1.3. Laryngal initialt før syllabisk resonant 

 

2.1.3.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet initiale laryngaler 

før syllabiske resonanter, er der nogle forhold, man bør kende til. 

 I langt de fleste sprog er en laryngal i denne stilling ikke let at opdage, med mindre 

dens tilstedeværelse lader sig afsløre af andre aflydstrin af den pågældende rod. Således 

virker det også til at forholde sig i germansk. Umiddelbart er der kun to sprog, hvor la-

ryngalen – eller måske snarere dens støttevokal – reflekteres. Disse to sprog er græsk og 

latin, hvis man følger Rix’ (1970:83ff.) lov, ifølge hvilken IE: *#h1R̥- > GR/LAT: #eR-, IE: 

*#h2R̥- > GR/LAT: #aR- og IE: *#h3R-̥ > GR/LAT: #oR-. Denne udvikling, som er gennem-

ført komplet i græsk iflg. Rix, begrænser sig med stor sandsynlighed til nasalerne i latin 

og her oven i købet kun med absolut sikkerhed ved IE: *h2. En længere diskussion af 

forholdene i latin er diskuteret af Schrijver (1991:56ff.). Det er dog ikke alle, der 

accepterer denne lov, jf. bl.a. Lindeman (1997:54ff.). 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale la-

ryngaler før syllabiske resonanter er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det rele-

vante germanske materiale, der i dette tilfælde er forholdsvis småt. 

 

2.1.3.2. Konstellationen IE: *#h1r-̥ 

 

GERM: *urzan- m. ”urfugl”. 

- NORR: orri, OSV: orre. For andre reflekser til samme rod se GERM *erzia-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h1r̥s-on- til roden IE: *h1ers- ”flakker 

om, forvirret, gal, rasende, jaloux, lidenskabelig”. For reflekser til denne rod uden for 

germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *erzia-. 

- Hvis den under GERM *erzia- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h1r̥- > GERM: *#ur-. 

 

2.1.3.3. Konstellationen IE: *#h2m-̥ 

 

GERM: *umbi adv. ”om, omkring”. 
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- OHT: umbi, OS: umbi, OE: ymb(e)/umb(e), OFRIS: umb(e)/um(me), NORR: umb/um, 

ODA: um/om, OSV: um/om. Herudover foreligger der flere former, hvor den første 

stavelse er faldet bort, dvs. GERM: *b adv. ”omkring, ved” > GOT: bi, OHT: bi/bī, OS: 

bī, OE: be/bī, OFRIS: be/bī, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:684f.). 

- Dette adverbium kan rekonstrueres som et IE: *h2m-̥bhí223 ”om, omkring, på begge 

sider af”, som også er at finde i bl.a SKT: abhí adv./præp. ”til, mod, på grund af, om”, 

AV: aibī/aiwi adv./præp. ”om, angående”, OPERS: abiy adv./præp. ”om, angående”, 

GR: ἀμφί adv./præp. ”om, omkring, på begge sider af”, LAT: am(b)- præfix ”om-”, 

OIR: imb-/imm- adv./præp. ”omkring”, GALL: ambi- ”om-” (i proprier), ALB: mbi 

adv./præp. ”ved, på”, jf. bl.a. Pokorny (1959:34). 

- På baggrund af bl.a. formerne til denne rod har Rix (1970:90f.) foreslået, at IE: 

*#h2m̥- > GR: #ἀμ-, LAT: #am-224, hvorved GR: ἀμφί og LAT: amb(i)- bliver formelt 

identiske med f.eks. SKT: abhí og GERM: *umbi. Denne opdagelses rigtighed betvivles 

dog af bl.a. Lindeman (1997:54ff. med litt.), der indvender, at dette er i uoverens-

stemmelse med det ellers kendte sonoriske hierarki i indoeuropæisk225, og at de fleste 

af de af Rix angivne former godt kan være fuldtrin IE: *#HVRC- og ikke nultrin IE: 

*#HR̥C-. Ud fra et strukturelt synspunkt er Rix’ lov dog yderst velkom-men, idet den 

forklarer nogle ellers beynderlige fuldtrinsformer, hvor nultrin ellers ville være at 

forvente, f.eks. det her behandlede IE: *h2m-̥bhí. I den her foreliggende form kan det 

altså iagttages, at IE: *#h2m̥- > GERM: *#um-. 

 

2.1.3.4. Konstellationen IE: *#h3n̥̥- 

 

GERM: *unhwtwōn- f. ”morgengry, dæmring”. 

- GOT: ūhtwo, OHT: ûohta, OS: ūhte, OE: ūhte, NORR: ótta, ODA: ōtæ, OSV: ōtta, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:701). For andre reflekser til (muligvis) samme rod se 

GERM: *ankwan-). 

- Dette substantiv kan man sætte til roden IE: *h3engw- ”smøre, salve” (se GERM: 

*ankwan-), hvis man følger Bjorvand & Lindeman (2000:701), som bygger sin ana-

lyse på de semantisk parallelle forhold ved SKT: aktú- m. ”salve, sminke, lys farve, lys, 

stråle, mørk farve, mørke, den sidste del af natten”. Dette substantiv rekonstrueres 

faktisk af Mayrhofer I (1986-1992:40) som et IE: *h3n̥gw-tú- til samme rod IE: *h3engw-

                                                 
223 Formodentlig af et ældre IE: *h2n̥(t)-bhi, som formodentlig er instru-mentalis af rodnominet IE: *h2ent- 
”ansigt, forside, pande”. 
224 Han har desuden bevist, at en lignende udvikling kan iagttages for alle tre laryngaler både i forbindelse 
med IE: *#Hm-̥, IE: *#Hn-̥ og i græsk tillige IE: *#Hl̥- og IE: *#Hr̥-. 
225 Hermed menes, at i en sekvens IE: *#HRC- er IE: *R mere sonor end IE: *H og bør som følge deraf være 
det element, der syllabiseres, dvs. IE: *#HR̥C- og ikke IE: *#H̥RC-, så at sige. 
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, og Bjorvand & Lindeman antager så ganske overbevisende, at GERM: *unhwtwōn- < 

IE: *h3n̥gw-tu̯-eh2n-, dvs. en ōn-stammeafledning til det i SKT: aktú- foreliggende IE: 

*h3n̥gw-tú-. Muligvis foreligger der en kognat til samme rod i LIT: ankstùs adj. ”tidlig” 

og OPR: angstainai/angsteina adv. ”tidligt om morgenen”, hvis disse er af IE: *h3engw-

s-t-, jf. Pokorny (1959:763) og Fraenkel I (1962:11), der dog selv begge følger andre 

analyser af disse former226. Såfremt disse sammenstillinger er korrekte, kan det altså i 

den her foreliggende form iagttages, at IE: *#h3n̥- > GERM: *#un-. 

 

GERM: *unnan- v. ”unde, være gunstigt stemt”. 

- OHT: (gi-)unnan, OS: (af-)unnan/(gi-)unnan, OE: (ġe-)unnan, NORR: unnan, ODA: 

unnæ, OSV: unna. Hertil bl.a. også substantiverne GERM: *unsti- f. ”gunst”  > OHT: 

unst og GERM: *undi- f. ”misundelse” > NORR: ǫfund, ODA: avund/avænd, OSV: 

afund. Med anderledes aflydstrin GERM: *ann v. ”under, er gunstigt stemt” > OHT: 

an, OE: an, NORR: ann og substantivet GERM: *ansti- f. ”gunst, glæde, kærlighed” > 

GOT: ansts, OS: anst, OE: ēst, NORR: ást/ǫst, jf. Seebold (1970:79f.) og Bjorvand & Lin-

deman (2000:51f.+327+1001). 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *h3neh2- ”nyde”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: ntha- sb. ”hjælp (n.), beskytter (m.)”, GR: ὀνίνημι v. ”nytter, gavner, hjælper”, 

GR: ὄνηαρ n. ”nytte, gavn, fordel”, jf. Rix (2001:302f.) og Pokorny (1959:47+754). 

- Her borger bl.a. former som GR: ὄνηαρ < IE: *h3neh2-u̯r ̥med protetisk vokal og de 

svage former af verbet GR: ὀνίνημι, f.eks. GR: ὀνίναμεν v. (1.pl.) ”nytter, gavner, hjæl-

per” < IE: *-h3n-n-h̥2-mos med GR: -α- < IE: *-h̥2- for en rekonstruktion IE: *h3neh2-. 

Med Rix (2001:302f.) kan man ligeledes lade GERM: *unnan- komme af de svage for-

mer af en (tematiseret) nasalpræsens IE: *h3n̥-n-h2-e-, som således i det store og hele 

er identisk med den græske ovenfor. Denne form GERM: *unnan- skulle så være 

udgangspunkt for nydannelsen af et GERM: *ann efter mønstret i de præterito-præ-

sentiske verber, f.eks. GERM: *wait/*witan- v. ”vide”, jf. det parallelle GERM: 

*kunnan-. Således er Seebolds (1966:273ff.) antagelse, at GERM: *-nn- i disse former 

kommer direkte af IE: *-nh2- og således ikke reflekterer en nasalpræsens men et per-

fektum, næppe sandsynlig, hvilket er bevist af bl.a. Lühr (1976:84f.). Fuldtrinnet 

GERM: *ann kan nemlig ikke komme af IE: *h3onh2- som antaget hos Seebold, idet 

denne rod kun forekommer med tema II-strukturen IE: *h3neh2-227. I de her fore-

                                                 
226 Den klassiske etymologi til såvel GERM: *unhwtwōn- som SKT: aktú- er, at de repræsenterer nultrinnet af 
roden IE: *nekwt- ”nat”, dvs. GERM: *unhwtwōn- < IE: *nk̥wt-u-̯ōn- og SKT: aktú- < IE: *nk̥wt-u-, jf. bl.a. Po-
korny (1959:762f.). Den af Mayrhofer I (1986-1992:40) og Bjorvand & Lindeman (2000:701) foreslåede 
etymologi er imidlertid at foretrække, da den tager højde for betydningen ”salve, sminke” ved SKT: aktú-. 
227 Desuden er det heller ikke sikkert, at IE: *-RH- overhovedet giver GERM: *-RR-, som det ellers i øvrigt 
påstås af Lühr (1976:73ff.), jf. diskussionen under f.eks. GERM: *ginnan-. 
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liggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h3n̥- > GERM: *#un-, og at IE: *-Ch2V- 

> GERM: *-CV-, medens der ikke er noget belæg for et IE: *h3onh2-e- med IE: *#h3o- > 

GERM: *#a- og IE: -Vnh2V- > GERM: *-VnV-. 

 

2.1.3.5. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende iagtta-

gelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *#H̥R- > GERM: *#uR: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *umbi *unhwtwōn- -  

 *unnan- 

 *urzan-   

 

Det ses altså her, at de germanske former udvikler en støttevokal foran sekvensen IE: 

*#HR̥-, hvis oprindelse dog ikke er laryngalistisk, jf. de græske og latinske eksempler 

ovenfor. I dette tilfælde repræsenterer GERM: *u blot den almindelige støttevokal ved 

syllabiske resonanter, som også forekommer ved laryngalløse rødder, f.eks. IE: *mr̥ta- > 

GERM: *murþa- n. ”mord”, jf. f.eks. Bjorvand & Lindeman (2000:615f.). Det skal dog 

sluttelig understreges, at der ikke kan afgøres noget endeligt på baggrund af et så spar-

somt eksempelmateriale. 

 

2.1.4. Laryngal initialt før syllabisk halvvokal 

 

2.1.4.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet initiale laryngaler 

før syllabiske halvvokaler, er der nogle forhold, man bør kende til. 

 I langt de fleste sprog er en laryngal i denne stilling ikke let at opdage, med mindre 

dens tilstedeværelse lader sig afsløre af andre aflydstrin af den pågældende rod. Således 

virker det også til at forholde sig i germansk. Umiddelbart er der højst et par sprog, hvor 

laryngalen i sig selv kan efterlade sig et spor, nemlig forbindelserne IE: *#h2i- og IE: 

*#h2u- i græsk og muligvis latin, dvs. IE: #h2i- > GR: #αἰ-, LAT: #ai- og IE: *#h2u- > GR: 

#αὐ-, LAT: #au-. Sikrest af disse eksempler er dog IE: *#h2u- i græsk. Denne analyse er 

foretaget af Peters (1980:5ff.) for græsks vedkommende. 
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 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale la-

ryngaler før syllabiske halvvokaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det 

relevante germanske materiale, der i dette tilfælde er forholdsvis småt. 

 

2.1.4.2. Konstellationen IE: *#h2i- 

 

GERM: *aigan- v. ”eje, besidde”. 

- GOT: áigan, OHT: eigan, OS: ēgan, OE: āgan, OFRIS: āga, NORR: eiga, ODA: ēghæ, OSV: 

ēgha. Hertil også bl.a. substantivet GERM: *aihti- f. ”ejendom” > GOT: áihts, OHT: ēht, 

OS: ǣht, NORR: ætt/átt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:179+1081). 

- Dette præteritopræsentiske verbum, som viser grammatisk veksel i præsens GERM: 

*aih-/*aig-, jf. Verner (1877:104ff.+114ff.), kommer af et IE: *Hei̯-, hvis laryngals 

kvalitet er såvel usikker som omstridt, og hvortil man også sætter SKT: śe v. ”forføjer 

over, hersker”, AV: isē v. ”forføjer over”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:179) og Rix 

(2001:223). 

- Hvis dette verbum hører til samme rod som GR: αἴνυμαι v. ”tager”, må det jo 

forventes, at laryngalens kvalitet er IE: *h2, og at GERM: *aigan- repræsenterer en -

udvidelse IE: *h2ei̯--, men som Bjorvand & Lindeman (2000:179) nævner, er dette 

langt fra sikkert228. For germansks vedkommende er det helt umuligt at bestemme 

laryngalens kvalitet, idet den indoeuropæiske form bør indeholde o-trin. Et præteri-

to-præsentisk verbum er nemlig dannet ud fra det indoeuropæiske perfektum, jf. 

f.eks. Krause (1968:248), og bør således veksle mellem o- og nultrin. Her er der imid-

lertid sket udligning i paradigmet, dvs. GERM: *aih-/*ig- → GERM: *aih-/*aig-. 

Alternativt kan man gøre sig den overvejelse, om GERM: *#ai- er den lydrette refleks 

af IE: *h(2)i- på samme måde, som når visse former indikerer, at IE: *#h2u- > GERM: 

*#au-. Dette er dog rent spekulativt. Den bedste løsning er nok Lindemans 

(1972:76), der antager, at  IE: *h2e-h2oi̯-/*h2e-h2i- > GERM: *ōi̯-/*ai̯- > GERM: *ai̯-

/*ai̯- via Osthoffs lov. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er altså, at den indo-

europæiske rod, der reflekteres i GERM: *aigan-, har haft en initial laryngal, hvorved 

det altså i de her foreliggende former kan iagttages, at IE: *-eh(2)o- > GERM: *-ō-229, og 

at IE: *-eh(2)i- > GERM: *-ai-. 

 

                                                 
228 Alternativt kan man med Krisch (1990:125f.) rekonstruere den germanske form som perfektum til en 
rod IE: *h1ei̯-, som også er at finde i GOT: *ga-g-eigan v. ”få, vinde, opnå”, < GERM: *ga-g(a)-eigan-, dvs. en 
verbalform med oprindeligt dobbel repræsentation af præfikset GERM: *ga-, jf. TY: ge-g-essen, og som sta-
tivt ēn-verbum sætter han ligeledes OHT: gingēn v. ”forlange” < GERM: *g(a)-ingēn- < IE: *h1i-n--eh1- her-
til. Hos Lehman (1968:14) sættes dette verbum i stedet til roden IE: *ĝhēi̯-/*ĝhī-, altså et IE: *ĝheh1i̯-, jf. Ras-
mussen (1989b:52). Se også GERM: *geinan-, GERM: *ginnan- og GERM: *gina-. 
229 GERM: *ō > GERM: *a i dette tilfælde pga. Osthoffs lov. 
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GERM: *aiskō- f. ”krav, undersøgelse, det at spørge”. 

- OHT: eisca, OE: ǣsċe. Hertil også et denominativt verbum GERM: *aiskōn- v. 

”forlange, spørge, forske, undersøge” > OHT: eiskōn, OS: ēskon, OE: āsċian/ācsian, 

OFRIS: āskia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:193). 

- Disse dannelser rekonstruerer man gerne til den rod IE: *h2ei̯s- ”søge”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: iccháti v. ”søger, tilstræber”, AV: isaiti v. ” tilstræber, søger”, ARM: 

hayccem v. ”søger, forlanger, beder”, OKS: iskǫ v. ”søger”, OLIT: ieszku v. ”søger”, OIR: 

escaid v. ”søger”, som alle er af IE: *h2is-s-e-) og LAT: quaerō230 v. ”søger, 

efterstræber, opnår”, jf. Rix 2001:260). 

- Man bør her bemærke, at både hvad angår de germanske former og den armenske, 

er det højst uventet at finde fuldtrin i roden, idet man forventer nultrin i en *se-

præsens, jf. f.eks. IE: *pr̥-s-- ”spørge” > GERM: *furskōn- v. ”spørge, udforske”, 

SKT: pṛccháti v. ”spørger”, LAT: poscō v. ”kræver, spørger” og IE: *gwm̥-s-e- ”komme” 

> SKT: gácchati v. ”går, kommer”, AV: jasaiti v. ”går, kommer”, GR: βάσκε v. (impv.) 

”kom!”, jf. f.eks. Brugmann II/3 (1916:352). Muligvis kan man også sætte de 

germanske former tilbage på et nultrin IE: *h2i-, hvis man kan antage, at IE: *#h2i- > 

GERM: *#ai- (se GERM: *aigan-), men dette er overordentligt usikkert. Ellers må man 

godtage den i hvert fald for germansks vedkommende ganske sandsynlige løsning, at 

verbets fuldtrinsvokalisme stammer fra substantivet. Klingenschmidt (1982:63+66f.)  

nævner, at det er uklart, hvorvidt den armenske form er en direkte fortsættelse af 

den indoeuropæiske, eller om også den er en denominativisk dannelse. Bjorvand & 

Lindemans (2000:193) forslag om, at vokalismen i germansk lige så vel kan være 

opstået under indflydelse fra perfektet, er også tænkeligt, men det må pointeres, at 

den germanske a-vokal i så fald må repræsentere IE: *o og ikke IE: *a som foreslået af 

Bjorvand & Lindeman, jf. diskussionen under GERM: *agjō-. Under alle 

omstændigheder kan man altså her antage, at GERM: *aiskō- reflekterer et IE: *h2ei̯s-

s-eh2- (eller IE: *h2oi̯s-s-eh2-) hvad end forklaringen på en sådan form måtte være. I 

de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, eller at 

IE: *#h2o- > GERM: *#a-.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Af LAT: *ko-ais-se-, som sikkert er oprindelig konjunktiv til en s-aorist, jf. Rix (2001:260 med litt.). 



 132 

2.1.4.3. Konstellationen IE: *#h1u- 

 

GERM: *pa/*uppa/*ufa/*uba231 adv. ”under, op, over, nedefra”. 

- GOT: uf, GOT: ub(-uh), OHT: ūf, OHT: ob/oba, OS: upp/p, OE: p, OFRIS: up/op, NORR: 

upp, NORR: of, RDA: upp, ODA: up/op, OSV: up/op. Hertil flere andre afledninger, bl.a. 

GERM: *uferi/*uberi adv./præp. ”over” > GOT: ufar, OS: ovar, OHT: ubir/ubari/ubiri, 

NORR: yfir, ODA: yfir, OSV: yvir. Sluttelig med fuldtrin i roden også et GERM: *ewpa- 

adv. ”op” > GOT: iup, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:688f.). 

- Disse dannelser reflekterer alle på en eller anden måde et IE: *h1upo ”under, under-

fra, op”, som også er at finde i bl.a. SKT: úpa adv./præp. ”ved, til”, AV: upa adv./præp. 

”ved, til”, GR: ὑπό adv./præp. ”under”, LAT: sub adv./præp. ”under”, OIR: fo adv. 

”under”, OKYMR: guo-/go-/gua- præp. ”under”, GALL: vo- (i personnavne), jf. Bjor-

vand & Lindeman (2000:689) og Pokorny (1959:1106f.). 

- At laryngalens kvalitet er IE: *h1, bevises af bl.a. GERM: *eupa < IE: *h1eu̯bo, og en 

form som HITT: upzi v. ”står op (om solen)” peger om ikke direkte på IE: *h1 så i 

hvert fald med stor sandsynlighed næppe på IE: *h2 og til dels næppe heller på IE: *h3. 

I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h1u- > GERM: *#u-. 

 

GERM: *ūder-/*ūden- n. ”yver”. 

- OHT: ūter, OS: ūder, OE: ūder, OFRIS: ūder. Der foreligger desuden i OHT: ūtrin232 

(dat.) en n-stammekasusform til dette substantiv jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:444). For andre reflekser til samme rod se GERM: *euder-. 

- Dette substantiv indeholder nultrinnet IE: *h1uHdh- af en gammel r/n-stamme til 

roden IE: *h1eu̯Hdh-. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *euder-. 

- Hvis den under GERM: *euder- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h1uH- > GERM: *#ū-. 

 

 

 

 

 

                                                 
231 Det er svært med nøjagtighed at afklare forholdene omkring den finale klusil (og til dels også omkring 
vokalens længde) i de germanske former her. Alt, som kan siges med sikkerhed, er, at der kun foreligger 
former med klusilen IE: *p i de andre indoeuropæiske sprog. Imidlertid ser man ofte, at sådanne adverbier 
og andre småord af bl.a. accentuelle grunde er svært gennemskuelige rent formelt, selv om deres 
semantiske forbindelse står forholdsvis klart. 
232 Muligvis for et ældre OHT: *ūtin (dat.) med analogisk OHT: r fra de andre kasusformer, jf. Bjorvand & 
Lindeman (2000:444). 
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2.1.4.4. Konstellationen IE: *#h2u- 

 

GERM: *ausan-/*auzan- n. ”øre”. 

- GOT: áusō, OHT: ōra, OS: ōra, OE: ēare, OFRIS: āre, NORR: eyra, ODA: Ȍra, OSV: Ȍra, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1087). For andre mulige reflekser til samme rod se 

GERM: *hauzian-. 

- Dette substantiv kan sættes til roden IE: *h2eu̯s- ”øre”, som også er at finde i bl.a. AV: 

uši n. (du.) ”øre”, GR: οὖς n. ”øre”, GR(DOR): ὦς n. ”øre”, GR(LAK): αὖς233 n. ”øre”, 

GR(EP): οὔατος n. (gen.) ”øres”, LAT: auris f. ”øre”, OKS: uxo n. ”øre”, LIT: ausìs m./f. 

”øre”, OIR: áu/ó n. ”øre”, ARM: unkn234 sb. ”øre”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1087ff.) og Pokorny (1959:785). 

-  Ved antagelsen af denne etymologi, ifølge hvilken rodens laryngal er IE: *h2, må 

man lade den græske vokalisme være sekundær og påvirket af vokalismen i GR: ὤψ f. 

”øje, ansigt” < IE: *h3ekw-, jf. Szemerényi (1967:65). Ellers må man antage, at der blot 

foreligger o-trin her, dvs. et IE: *h2ou̯s-os/*h2ou̯s-es- n. ”øre”, men denne løsning er 

ikke tiltalende, da man ville forvente fuldtrin i neutrale s-stammer, jf. f.eks. GR: 

νέφος n. ”sky” < IE: *nébh-os/*nébh-es-, eller også må man antage, at rodens laryngal 

er IE: *h3, hvilket på trods af Bjorvand & Lindemans forslag om en dissimilation af 

det labiale element i IE: *h3, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: *h2 [x], vanskeliggør forklaringen 

af bl.a. LAT: auris med a-vokalisme. For germansks vedkommende tyder den 

grammatiske veksel, jf. Verner (1877:114ff.), i GERM: *ausan-/*auzan- på 

accentvekslen i paradigmet, hvilket ellers ikke er normalt i neutrale s-stammer, men 

AV: uši og evt. ARM: unkn med nultrin i rodstavelsen peger i samme retning. Dette 

kunne tyde på, at der her foreligger en yderst arkaisk paradigmetype, evt. en s/n(t)-

stamme IE: *h2eu̯s-os/*h2us-n̥(t)-, hvilket såvel kan redegøre for den foreliggende 

accent- og aflydsvekslen som for n(t)-stammen i germansk, armensk og den græske 

genitiv GR(EP): οὔατος ← GR(EP): *αὔατος < IE: *h2us-n̥t-. Spørgsmålet er, om der 

også er aflyd i det germanske paradigme, hvis der har været accentvekslen. Hvis 

dette er tilfældet, ville det tyde på, at GERM: *auzan- < IE: *h2us-ón- ← IE: *h2us-n̥(t)-, 

medens GERM: *ausan- < IE: *h2éu̯s-on- ← IE: *h2éu̯s-os, hvilket dog forudsætter, at 

IE: *h2u- > GERM: *#au-. Dette kan dog kun klassificeres som løse spekulationer, idet 

der lige så vel kan være sket udligning ud fra fuldtrinnet, og idet en sådan 

paradigmetype ville være et – om ikke helt så i hvert fald næsten – enkeltstående 

tilfælde, og idet det langtfra er sikkert, at IE: *h2u- > GERM: *#au-. I den her 

                                                 
233 Denne forms aktualitet er imidlertid ikke helt sikker, se diskussion hos Wackernagel (1927:312f.).  
234 n-stamme som i germansk, eller måske snarere nt-stamme, men med ARM: k analogisk fra ARM: akn 
”øje”, jf. bl.a. Olsen (1999:175f.). 
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foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og muligvis at 

IE: *h2u- > GERM: *#au-. 

 

GERM: *aust(r)ō/*aust(r)aN adv./n. ”øst”. 

- OHT: ōstar/ōst, OS: ōstar, OE: ēast, OFRIS: āster/āst, NORR: austr/aust-, ODA: 

Ȍster/øster/Ȍst/øst, OSV: Ȍster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1091). 

- Dette substantiv/adverbium kan med sikkerhed rekonstrueres som en afledning med 

komparativ/kontrastsuffikset IE: *-tero- til roden IE: *h2eu̯s-/h2u̯es- ”lysne”. Til denne 

rod foreligger der i indoeuropæisk en proterokinetisk235 feminin s-stamme IE: 

*h2éu̯s-ōs/*h2u̯s-és- f. ”morgenrøde” i bl.a. SKT: uṣḥ/uṣás- f. ”morgenrøde”, AV: 

uš/ušaŋh- f. ”morgenrøde”, GR: ἕως f. ”morgenrøde”, GR(EP): ἠώς f. ”morgenrøde”, 

GR(DOR): ἀώς f. ”morgenrøde”, GR(ÆOL): αὔως f. ”morgenrøde”, LAT: aurōra f. 

”morgnerøde” (< IE: *h2eu̯s-ōs-eh2). Herudover foreligger der også andre nominale 

dannelser, f.eks. LAT: auster m. ”søndenvinden”, OKS: za ustra ”τὸ πρωΐ”, LIT: aušrà 

f. ”morgenrøde”, samt en del verbale dannelser, f.eks. SKT: uccháti v. ”lysner”, LIT: 

aũšta v. ”tager hul på, påbegynder (dagen)”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1092), 

Pokorny (1959:86f.) og Rix (2001:293). 

- Alle de herover citerede græske former reflekterer et GR: *aus-ōs < IE: *h2eu̯s-ōs, og 

også bl.a. LAT: aurōra og LAT: auster med sin a-vokalisme peger på, at laryngalens  

kvalitet er IE: *h2. Spørgsmålet er, om alle disse former så har fuld- eller nultrin i 

rodstavelsen, dvs. IE: *h2eu̯ eller IE: *h2u-. På den ene side er der sikre 

fuldtrinsformer, f.eks. GR(ÆOL): αὔως, LAT: aurōra hvor fuldtrinnet er sikret ad 

morfologisk vej. Sværere er det derimod at sige, hvad man ville forvente i en -(t)ero-

dannelse, idet sådanne er sekundære afledninger og dermed sættes på stammen og 

ikke på roden (i et bestemt aflydstrin), jf. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:327f.), 

men man ville her måske alligevel forvente nultrin ved en sammenligning med 

GERM: *sun-þ(r)aN 236, dvs. GERM: *aust(r)ō/*aust(r)aN < IE: *h2us-tero-. En sådan 

rekonstruktion indebærer, at IE: *#h2u- > GERM: *#au-, hvilket er meget usikkert, 

samt at man så ville stå med forskellige aflydstrin i de germanske og de baltoslaviske 

former, med mindre også IE: *#h2u- > BSL: *#au-. I de her foreliggende former kan 

det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, eller evt. men meget usikkert at IE: 

*h2u- > GERM: *#au-. 

 

 

 

                                                 
235 Proterokinetisk og ikke som ofte antaget amfikinetisk pga. SKT: uṣase (dat.) < IE: *h2us-és-ei̯. 
236 Af IE: *sh2-un- til substantivet IE: *seh2-uō̯l/*sh2-un- ”sol”. 
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GERM: *ufna-/*uh(w)na-/*ug(w)na- m. ”ovn”. 

- GOT: aúhns, OHT: ofan/ovan, OE: ofen, OFRIS: oven, NORR: ofn, ODA: ofn, OSV: 

ughn/oghn/ofn/omn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:703f.). 

- Dette substantiv – eller måske snarere disse substantiver – har en række slægtninge i 

de øvrige indoeruopæiske sprog, bl.a. SKT: ukhá- m. ”keddel, kar, gryde”, GR: ἰπνός237 

m. ”ovn”, MYK: i-po-no- sb. ”kogekar”, LAT: aulla/aula f. ”kogekar”, LAT: auxilla f. 

(dim. til LAT: aulla/aula). Også HITT: huppar n. ”kar, krukke” og HITT: huppara- c. 

”kar, krukke” kan høre hertil, hvis det med Puhvel III (1991:391f.) egentlig betyder 

”kogekar”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:703f.) og Pokorny (1959:88). 

- Det er yderst problematisk at samle alle disse former i såvel én germansk som én 

indoeuropæisk grundform. Den klassiske etymologi, jf. Pokorny (1959:88), 

rekonstruerer et IE: *au̯kw(h)-/ukw(h)-, dvs. IE: *h2eu̯kw(h)-/*h2ukw(h)- og antager, at alle 

former med labial må være opstået ved en sporadisk overgang IE: *kw → IE: *p238. 

Samme problematik ses ved IE: *u̯lkwo-/*u̯lpo- ”ulv”, jf. bl.a Sihler (1995:156f.), der 

også nævner, at der i hvert fald for germansk vedkommende er andre kendte 

eksempler på overgangen labiovelar til labial i IE: *gwh- > GERM: *b-, jf. Seebold 

(1967:104ff.), og at det er velkendt og alment accepteret, at centumsprogene i det 

hele taget kan opdeles i såkaldte P- og Q-dialekter. En anderledes teori fremføres af 

bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:704), der på baggrund af HITT: huppar 

rekonstruerer en rod IE: *h2eu̯p-/*h2up- og så i stedet forklare de germanske former 

med GERM: *h(w)/*g(w) som værende dannede ved en sporadisk overgang GERM: *f → 

GERM: *h(w) respektive GERM: *w → GERM: *g(w). At IE: *p er den oprindelige klusil i 

dette ord, støttes også af GR(MYK): i-po-no-, idet mykensk tydeligt skelner mellem IE: 

*p og IE: *kw, jf. bl.a. Sihler (1995:156). Teoriens største svaghed er, at den ikke 

redegør for SKT: ukhá-. Hvilken af disse teorier, der er korrekt, er svært at sige. 

Formodentlig er det mest rimeligt at med Mayrhofer I (1986-1992:210) adskille alle 

disse former og sætte dem til to forskellige rødder. Under alle omstændigheder er 

der belæg for at rekonstruere en initial IE: *#h2-, enten på baggrund af HITT: huppar- 

< IE: *h2up- eller på baggrund af LAT: auxilla < IE: *h2(e)ukw(h)-. I de(n) her 

foreliggender form(er) kan det altså iagttages, at IE: *#h2u- > GERM: *#u-. 

 

 

 

                                                 
237 GR: ἰπνός < GR: *ἱπνός i GR:  Ἔφ-ιπνος m. (proprium). Sikkert endnu tidligere dissimileret af et GR: 
*ὑπνός < IE: *ukw(h)-nó-, jf. Frisk I (1960:732). 
238 Denne teori forklarer imidlertid ikke de latinske former korrekt, idet den går ud fra et fuldtrin IE: 
*au̯kw(h)-, hvilket er ganske unødvendigt, når man betænker, at IE: *#h2u- > GR: #αὐ- og måske LAT: #au-, jf. 
bl.a.Peters (1980:5ff.). 



 136 

GERM: *uhsan- m. ”okse”. 

- GOT: aúhsa, OHT: ohso, OS: ohso, OE: oxa, NORR: uxi/oxi, ODA: uxæ/oxæ, OSV: 

uxe/oxe, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:683). 

- Normalt sættes dette substantiv til roden IE: *u̯egw- ”væde, fugte”, hvorved en okse 

skal forstås som ”den (be)sprøjtende”. Uden for germansk foreligger der adskillige 

andre kognater, bl.a. SKT: ukṣán- m. ”okse”, AV: uxšan- m. ”okse”, KYMR: ych m. 

”okse”, TOK.B: okso m. ”kvæg, tyr”. Derudover foreligger roden også i bl.a. LAT: uxor 

f. ”hustru”, jf. Pokorny (1959:1118) og Bjorvand & Lindeman (2000:683f.). 

- Denne etymologi er iflg. Zimmer (1981:84ff. med litt.) imidlertid blevet udfordret af 

Katharina Kiehnle, der af semantiske grunde hellere vil sætte ordet til roden IE: 

*h2u̯eks-, som i almindelighed regnes for at være en s-udvidelse til roden IE: *h2eu̯g- 

”øge, blive større” (se hhv. GERM: *wahsan-/*wahsian- og GERM: *aukan-). Således er 

en okse iflg. Kiehnle ikke ”den (be)sprøjtende” men ”ungtyren, der (endnu?) ikke 

benyttes til avl” 239. Hvis Kiehnles analyse er korrekt, kan det i den her foreliggende 

form iagttages, at IE: *#h2u- > GERM: *#u-. 

 

2.1.4.5. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende iagtta-

gelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *#h2i - > GERM: *#ai-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 - - *aigan- 

   *aiskō- 

  

Eksempelmateriale for IE: *#h1u - > GERM: *#u-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *pa/*uppa/*ufa/*uba - - 

 *ūder-/ūden- 

 

                                                 
239 Zimmer (1981:89ff.) afviser dog også dette forslag og foreslår i stedet, at ordet kan være lånt ind i 
indoeuropæisk fra et nabosprog. Han bygger sin argumentation for indlån på kvægets domestice-
ringshistorie og antager, at eftersom kvægets oprindelige domesticering efter al sandsynlighed ikke er sket 
på indoeuropæisk grund, er der en overvældende stor sandsynlighed for, at ordet er indlånt i indoeuro-
pæisk samtidig med kvægavlen. En parallel hertil er, at mange indoeuropæiske landbrugstermer er 
forholdsvis lokale, dvs. formodentlig indlånt fra et i et givent område talt substratsprog, jf. Adams & 
Mallory (1997:7f.). Man skal dog huske på, at sådanne sproglige kulturlån ikke nødvendigvis er en realitet, 
blot fordi det tekniske lån har fundet sted. 
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Eksempelmateriale for IE: *#h2u - > GERM: *#u-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *ufna-/*uh(w)na-/ *uhsan- - 

 *ug(w)na-  

 

Eksempelmateriale for IE: *#h2u - > GERM: *#au-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 - *ausan-/*auzan- - 

  *aust(r)ō/*aust(r)aN   

 

Man ville umiddelbart forvente et forholdsvist homogent materiale, f.eks. GERM: *#i og 

GERM: *#u i alle former. Dette er, som det kan ses, imidlertid ikke tilfældet. Det er påfal-

dende, i hvor høj grad dette germanske system – eller mangel på samme -  stemmer 

overens med det græske. Imidlertid kan alle de germanske former herover med a-dif-

tong sagtens være påvirkninger fra det tilsvarende fuldtrin, f.eks. IE: *h2eu̯s-os/*h2us-n̥(t)-

, hvor det forventede IE: *h2us-n̥(t)- → IE: *h2eu̯s-n̥t-. Således må den rimeligste kon-

klusion være, at de få former med IE: *#i- og IE: *#u- fortsætter det forventede nultrin, 

dvs. at IE: *#Hi- > GERM: *#i- og IE: *#Hu- > GERM: *#u- uagtet laryngalens kvalitet. 

 Sluttelig kræver IE: *#h1u- > GERM: *ū i GERM: *ūder-/*ūden- en kommentar. 

Længden i denne form skyldes, at formen går tilbage på et IE: *h1uH-, hvilket vil sige, at 

den efter den syllabiske halvvokal placerede laryngal har en forlængende effekt på 

IE/GERM: *u. 

 

2.2. Laryngal efter konsonant 

 

2.2.1. Laryngal mellem konsonanter 

 

2.2.1.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet laryngaler mellem 

konsonanter, er der nogle forhold, man bør kende til. 

 De indoeruopæiske laryngaler vil i de fleste enkeltsprog indtræde i sin vokaliske va-

riant, det såkaldte schwa indogermanicum,  i denne stilling. Schwa skal i denne forbin-

delse formodentlig ikke forstås som en vokalisk spirant men snarere som en støttevokal, 

der går ind og letter artikulationen af en ellers alt for tung konsonantgruppe. Schwa, 

eller de syllabiske laryngaler, bliver i langt de fleste af de indoeuropæiske sprog fortsat af 

vokalen a. Undtagelserne er indoiransk, hvor de fortsættes af vokalen IIR: i, og græsk, 
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hvor de fortsættes af vokalerne GR: ε, α, ο alt afhængig a laryngalens kvalitet. Det er dog 

ikke alle der tror på denne såkaldte trefoldige repræsentation af de syllabiske laryngaler i 

græsk, jf. bl.a. Lindeman (1997:164ff.), men de fleste gør dog, jf. bl.a. Beekes (1969: 

182ff.). 

 Denne støttevokal er generelt svagere end de almindelige fuldvokaler og tenderer 

gerne til at falde bort før disse i sprog, hvor vokal svækkelse- og bortfald er hyppige 

processer. Dette kan bl.a. siges om germansk, om hvilket man normalt siger, at det kun 

har bevaret syllabiske laryngaler i ordets første stavelse, jf. GERM: *fader- < IE: *ph̥2-tér- 

over for GERM: *duhter- < IE: dhugh̥2tér-. 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring interkonso-

nantiske laryngaler før syllabiske resonanter er det blevet tid til at undersøge og gen-

nemgå det relevante germanske materiale. 

 

2.2.1.2. Konstellationen IE: *-Ch̥1C- 

 

GERM: *anan- v. ”puste, ånde”. 

- GOT: *(uz-)anan, som kun foreligger i GOT: (uz-)on (præt.). Hertil også f.eks. GERM: 

*andō- f. ”sjæl, ånd” > NORR: ǫnd, ODA: and, OSV: and og muligvis GERM: *angan- 

m. ”god lukt” > NORR: angi, OSV: ange, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Dette verbum kan sættes til den rod IE: *h2enh1- ”puste, ånde”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: ániti v. ”ånder”, GR: ἄνεμος m. ”vind”, LAT: animus m. ”sjæl, ånd”, OKS: 

vonja sb. ”lugt”, OIR: anaid v. ”bliver, venter”, OIR: anál f. ”pust”, ARM: anjn240 sb. 

”person, selv”, ARM: hołm sb. ”vind” TOK.B: anāṣṣäṃ v. ”indånder”, jf. Rix 

(2001:267), Pokorny (1959:38f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Incitamentet for den foreslåede rekonstruktion, særligt med henblik på larynga-

lernes kvalitet, er den græske vokalisme med initialt GR: #ἀ- på linje med bl.a. den 

latinske form med ditto initial vokalisme og med GR: -ε- < *-h̥1-. Desuden viser den 

initiale laryngal sig også i den germanske præteritumstamme GERM: *ōn- < IE: *h2e-

h2enh1-/*h2e-h2n̥h1-. En form som ἄνεμος og LAT: animus udgør ved et første øjekast 

et problem for dem, der antager, at IE: *h2o > IE: o, idet man ville forvente enten o- 

eller nultrin i substantiver med mo-suffiks, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück II/1 (1906: 

245ff.). Således peger disse to former på en rekonstruktion IE: *h2onh̥1-mo- på trods 

af a-vokalismen, jf. f.eks. modeksemplerne mod IE: *h2o > IE: *o hos Beekes (1972: 

                                                 
240 ARM: anjn < IE: *h2enh̥1-ĝhen-/*h2n̥h1-ĝhen-), som dog indeholder et uklart element IE: *-ĝhen-, men må-
ske skal dette forstås som en n-stamme udbygget på et suffiks IE: *-ĝh(o)-, som kunne tænkes at være det, 
der også foreligger i GR: -ιχο-, og måske foreligger der en pendant til samme suffiks i GERM: *askōn-
/*azgōn- f. ”aske” < IE: *h2es-ĝh-eh2n- (se dette). Under alle omstændigheder kan GERM: *angan- være fuld-
stændig identisk med ARM: anjn, hvis dette er af IE: *h2enh̥1-ĝhen-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35). 
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118). Imidlertid er det tænkeligt, at ARM: hołm rent faktisk repræsenterer et IE: 

*h2onh̥1-mo-, hvis ARM: hołm ← ARM: honm (dissimilation) < IE: *h2onh̥1-mo-, jf. 

f.eks. Olsen (1999:27). Sluttelig skal det nævnes, at i formerne GERM: *andō- < IE: 

*h2nh̥1-téh2- og GERM: *angan- < IE: *h2enh̥1-ĝhen- er den syllabiske laryngal faldet 

bort som forventet, og at GERM: *anan- < IE: *h2enh1-e- umiddelbart er et modbevis 

mod Lührs (1976:78ff.) teori om, at IE: *-VRHV- > GERM: *-VRRV-241. I de her fore-

liggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, at IE: *#h2o- > 

GERM: *#a-, at IE: *-Ch̥1C- > GERM: *-CC-, og at IE: -VRh1V- > GERM: *-VRV-. 

 

GERM: *baina- n. ”knogle, ben”. 

- OHT: bein, OS: bēn, OE: bān, OFRIS: bēn, NORR: bein, ODA: bēn, OSV: bēn, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:65f.). 

- Dette substantiv reflekterer iflg. Bammesberger (1990:264ff.) og med ham Bjorvand 

& Lindeman (2000:66) en afledning med suffikset IE: *-no- og o-trin i roden til den 

rod IE: *bhei̯H- ”slå”, som også er at finde i bl.a. GR: φιτρός m. ”træstamme, brænde-

stykke”, GR: φιμός m. ”knebel, mundkurv”, OIR: ben(a)id v. ”slår” (< KELT: *bi-na-ti), 

OKS. bijǫ v. ”slår”, jf. også Pokorny (1959:117f.). 

- At GR: φιτρός og GR: φιμός (med langt GR: ι) kommer af hhv. IE: *bhiH-tró- og IE: 

*bhiH-mó- er ganske sikkert, men laryngalens kvalitet kan yderligere bestemmes som 

IE: *h1, idet der ikke foreligger brydning242 i disse græske eksempler. Som det ganske 

rigtigt påpeges af McCone (1991:11), vil man dog forvente, at en nasalpræsens i old-

irsk med suffikset OIR: -na- fortsætter et IE: *-ne-h2- og ikke et IE: *-ne-h1-, som iflg. 

ham giver OIR: -ni-, men denne analyse er ikke tvingende, jf. f.eks. Rix (2001:72), 

bl.a. fordi suffikset IE: *-neh2- formodentlig allerede i indoeuropæisk tid har været 

ganske produktivt. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-Ch̥1C- 

> GERM: *-CC-. 

 

 

 

 

                                                 
241 Lühr (1976:83) redegør dog selv for denne undtagelse ved at antage, at laryngalen her var vokalisk, dvs. 
at GERM: *anan- er dannet ud fra en prækonsonantisk form, f.eks. af et IE: *h2énh̥1-ti (3.sg.) som i SKT: 
ániti. 
242 Brydning i græsk indebærer, at IE: *-ih2- > GR: *-jā-, IE: *-ih3- > GR: *-jō-, IE: *-uh2- > GR: *-wā- og IE: *-
uh3- > GR: *-wō-, (jf. f.eks. Sihler (1995:46ff.). Endvidere er det fastslået af Olsen (u.udg.), at brydning i 
græsk kun forekommer ved ubetonet IE: *-ih2/3-, hvorimod alle tilfælde af IE: *-ih1- og betonet IE: *-ih2/3- gi-
ver GR: -ι-. Parallelle regler kan opstilles for udviklingen af IE: *-uH- i græsk. Således er forskellen på GR: 
ζωός og GR: βίος rent accentuel, idet førstnævnte er af IE: *gwih3-u̯ó-, medens sidstnævnte er en substan-
tivering med kontrastaccent IE: *gwíh3-u̯o- hertil. I dette tilfælde ses så IE: *-iH- i en ubetonet stavelse, 
hvorfor det er ganske uproblematisk at udlede, at IE: *-iH- = *-ih1-. 
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GERM: *bakan- v. ”bage”. 

- OHT: bachan, OE: bacan. I nordgermansk som svagt verbum GERM: *bakōn- v. ”bage” 

> NORR: baka, ODA: bakæ, OSV: baka, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:55). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *baþa- og GERM: *bējan-. 

- Dette verbum rekonstruerer Bjorvand & Lindeman (2000:55f.) som en g-udvidelse 

til roden IE: *bheh1- ”varme”, som også er at finde i GR: φώγω v. ”steger, rister”, jf. 

også Pokorny (1959:118) og Lloyd & Springer I (1988:423f.). 

- Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:53+55f.) er der både formelt og semantisk god 

grund til at antage, at dette verbums rod er identisk med roden i GERM: *baþa- og 

GERM: *bējan-, da alle betydningerne ”varme, stege, riste, bage” er forholdsvis nært 

beslægtede. At der er tale om samme rod som i GERM: *baþa- 243, antyder desuden 

også dette verbums perfektumstamme GERM: *bōk- v. (præt.) ”bagte” (< IE: *bhe-

bhoh1g-) > OHT: buoh244, der indeholder en laryngal. Formodentlig ud fra den anta-

gelse, at GR: φώγω som en almindelig tematisk præsens bør have fuldtrin i roden, re-

konstruerer Rix (2001:67+70) hellere denne rod som et IE: *bheh3g-. I de her fore-

liggende former kan det altså iagttages, at IE: *Ch̥1C- > GERM: *CaC-, eller evt. at IE: 

*Ch̥3C- > GERM: *CaC-. 

 

GERM: *baþa- n. ”bad”. 

- OHT: bad, OS: bath, OE: bæð, OFRIS: beth, NORR: bað, ODA: badh, OSV: baþ, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:53). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*bakan- og GERM: *bējan-. 

- Disse former kan rekonstrueres med nultrin i rodstavelsen til roden IE: *bheh1- 

”varme”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion om de 

lydlige forhold omkring denne se GERM: *bakan-. 

- Hvis GERM: *baþa- skal forestille at reflektere et substantiveret to-participium til 

verbet GERM: *bējan-, hvilket er en ganske nærliggende tanke, må man for at rede-

gøre for den oprindelige initialaccent i dette ord, hvis tilstedeværelse afsløres af Ver-

ners (1877:114ff.) lov, antage, at det er en sen245 derivation ved hjælp af kontrast-

accent efter mønstret i f.eks. GR: τομός adj. ”som skærer” ~ GR: τόμος m. ”hug”246. 

                                                 
243 Eller i det mindste en laryngalholdig rod, hvis laryngal godt kunne være IE: *h1. 
244 Denne kan naturligvis også være en analogisk nydannelse med det formål at få verbet til at passe ind i 
det velkendte mønster i de stærke verbers 6. klasse. 
245 I hvert fald efter vokaliseringen af laryngalen, dvs. efter IE: *h̥1 > GERM: *a (eller alternativt efter 
bortfaldet af laryngalen, hvorefter kun støttevokalen stod tilbage). 
246 Bjorvand & Lindeman (2000:53) åbner alternativt op for den mulighed, at GERM: *baþa- ikke reflek-
terer nultrin IE: *bhh̥1-to- men i stedet et IE: *bhh1-ot-o-, hvis suffiks IE: *-ot- også skal være til stede i f.eks. 
GERM: *leuhada- n. ”lys” (< IE: *leu̯k-ot-o-) og i hittitisk, hvor det danner verbalabstrakter, men et ved 
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Hvis formen reflekterer det i to-participier forventede nultrin IE: *bhh̥1-to-, kan det 

altså i den her foreliggende form iagttages, at IE: *Ch̥1C- > GERM: *CaC-. 

 

GERM: *berkō- f. ”birk”. 

- OE: beorc, NORR: bjǫrk, OSV: biork. Ved siden af denne ō-stamme foreligger der også 

en iō-stamme GERM: *berkiō- f. ”birk” > OHT: birka, OE: birċ/birċe og en ia-stamme 

GERM: *berkia- n. ”birk” > NORR: birki. Desuden også et adjektiv GERM: *berhta- adj. 

”lys, skinnende” > GOT: baírhts, OHT: beraht, OS: ber(a)ht, OE: beorht/berht, NORR: 

bjartr, ODA: biert, OSV: biærter, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:77). 

- Disse dannelser kan rekonstrueres til den rod IE: *bherh1ĝ- ”glinse, stråle, hvid”, som 

også er at finde i bl.a. LIT: béržas m. ”birk” og med nultrin i SKT: bhūrjá- m. ”en art 

birk, Bhoj-træet” (< IE: *bhr̥h1ĝ-ó-) og evt. HITT: parkui- adj. ”ren, klar” (< IE: *bhr̥h1ĝ-

u-). Tilsyneladende med Schwebeablaut i roden, dvs. IE: *bherh̥1ĝ-/*bhreh1ĝ-, også 

bl.a. SKT: bhrjate v. ”glinser, stråler”, AV: brāzaiti v. ”glinser”, LIT: brkšta 

”påbegynder dagen”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:77f.), Rix (2001:92) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:77f.). 

- Hvis man skal stille GERM: *berhta- til denne rod som gjort ovenfor, får man det 

problem, at man for at få GERM: *-ht- må antage en udvikling GERM: *-ht- < IE: *-t- 

< IE: *-ĝt-, hvilket indebærer, at disse to klusiler har stået helt op ad hinanden 

allerede i indoeuropæisk tid, og at der således ikke kan have været en laryngal 

derimellem, jf. det parallelle GERM: *mahti- f. ”magt” < IE: *mok-ti- < IE: *mogh-ti-. 

En laryngal har der derimod været i de indiske og litauiske former, og den litauiske 

form beviser i øvrigt, at laryngalens kvalitet er IE: *h1. I de her foreliggende former, 

undtagen af uvisse grunde måske GERM: *berhta-, kan det altså iagttages, at IE: *-

Ch̥1C- > GERM: *-CC-247. 

 

GERM: *geinan- v. ”gabe”. 

- OE: (tō-)ġīnan, NORR: gína. Også med o-trin i roden GERM: *gainōn- v. ”gispe” > 

OHT: geinōn, OE: gānian. For andre reflekser til samme rod se GERM: *gina- og GERM: 

*ginnan-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:283). 

- Dette verbum kan med Rasmussen (1989b:52) rekonstrueres som et IE: *ĝhei̯h1-n-e- 

til den langdiftongiske rod IE: *ĝheh1i̯- ”gabe, spærre munden op” med regelmæssig 

metatese af laryngal og halvvokal i fuldtrin foran enkeltkonsonant. For reflekser til 

                                                                                                                                               
hjælp af kontrastaccent substantiveret to-participium virker som en ganske rimelig forklaring, særligt set i 
lyset af ot-suffikset relative sjældenhed. 
247 Samme konklusion når Fulk (1988:163f.) frem til efter at have diskuteret betydningen af den mediale 
vokal i en oldhøjtysk kognat OHT: pirichak. 
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denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring 

denne se GERM: *gina-. 

- Såfremt den under GERM: *gina- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-Ch̥1C- > GERM: *-CC-. 

 

GERM: *kenþa- n. ”barn”. 

- OHT: kind, OS: kind248, OFRIS: kind, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:460) og Kluge 

(2002:488). For andre reflekser til samme rod se GERM: *kuninga- og GERM: *kunja-. 

- Disse dannelser reflekterer alle et IE: *ĝénh̥1-to- til roden IE: *ĝenh1- ”føde, avle”. For 

reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *kunja-. 

- Såfremt den under GERM: kunja- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-Ch̥1C- > GERM: *-CC-. 

 

GERM: *lauþra- n. ”sæbe, sæbeskum”. 

- OE: lēaðor, NORR: lauðr. Hertil også bl.a. et substantiv GERM: *laugō- f. ”vask” > OHT: 

louga, OE: lēag, NORR: laug, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:552). For andre reflekser 

til samme rod se GERM: *lūtō-. 

- Dette substantiv kan sættes til roden IE: *leu̯h3- ”vaske, bade” eller med Rasmussen 

(1989b:222f.) IE: *lou̯h1-. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en dis-

kussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *lūtō-. 

- Såfremt den under GERM: *lūtō- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-Ch̥3C- > GERM: *-CC-, eller evt. at IE: -Ch̥1C- > 

GERM: *-CC-. 

 

2.2.1.3. Konstellationen IE: *-Ch̥2C- 

 

GERM: *bibēn- v. ”bæve”. 

- OHT: bibēn, OS: bivon, OE: bifian, OFRIS: bivia, NORR: bifa, ODA: bewe, OSV: 

bæva/beva, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:72). 

- Dette verbum lader sig rekonstruere til roden IE: *bhei̯h2- ”blive bange”, som også er 

at finde i bl.a. SKT: bhibhya249 v. (perf.) ”er bange” (< IE: *bhe-bhoi̯h2-), SKT: bháyate 

                                                 
248 Enten lån fra oldhøjtysk, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:460), eller refleks af en form GERM: *kenda- < 
IE: *ĝen(̥h1)-tó- med grammatisk vekslen efter Verners (1877:114ff.) lov, jf. Pokorny (1959:374). Gramma-
tisk vekslen i tematiske stammer er dog højst uventet. 
249 SKT: ā, som iflg. Brugmanns lov er det forventede resultat af IE: *o i åben stavelse, må i dette tilfælde 
antages at være analogisk for SKT: *a, som er det forventede resultat af IE: *o i lukket stavelse, ud fra andre 
perfekter, f.eks. SKT: cakra ”har gjort”. 



 143 

v. ”er bange, frygter”, SKT: bh- f. ”frygt”, SKT: bhīti- f. ”frygt”, LAT: foedus adj. ”hæs-

lig, afskyelig”, OKS: bojǫ sę v. ”er bange, frygter”, LIT: bijaũ v. ”er bange, frygter”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:72), Rix (2001:72f.) og Pokorny (1959:161f.). 

- Narten250 (1981:10) analyserer den germanske form som et oprindeligt perfektum IE: 

*bhe-bhoi̯h2-/*bhe-bhih2-, der så er omdannet til præsens i germansk – men stadig med 

o-trin i rodstavelsen, dvs. IE: *bhi-bhoi̯h2-ti > GERM: *bi-bai-, hvilket har dannet en ny 

præsensstamme GERM: *bibai-. Dette GERM: *-ai- er så faldet sammen med 

produktet af GERM: *-ēj- i ubetonet stavelse, dvs. GERM: *-ai-, hvorved verbet er ble-

vet reanalyseret som et svagt verbum af tredje klasse. Samme udvikling har fundet 

sted i sanskrit, hvor SKT: bhibhya også er omdannet til præsens SKT: bibhéti. På 

grund af ovennævnte omdannelse, hvorved ordet ikke længere fremstår i sin origi-

nale form, er det ikke velegnet som bevismateriale ved en analyse af de laryngalistis-

ke forhold i germansk. 

 

GERM: *duhter- f. ”datter”. 

- GOT: daúhtar, OHT: tohter, OS: dohtar, OE: dohtor, OFRIS: dochter, NORR: dóttir, ODA: 

dōttær, OSV: dōttir, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:139). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *dhugh̥2tér- f. ”datter”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: duhitár- f. ”datter”, AV: dugәdar-/dugðar- f. ”datter”, GR: θυγάτηρ f. , 

OSK: futír sb. ”datter”, OKS: dъšti sb. ”datter”, LIT: dukt f. ”datter”, GAL: duxtir f. 

”datter”, ARM: dustr sb. ”datter”, TOK.A: ckācar sb. ”datter”, TOK.B: tkācer f. ”datter”, 

LYK: kbatra sb. ”datter”, HLUV: twatra- sb. ”datter”, KLUV: duttarya sb. (dat.) 

”datter”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:140) og Pokorny (1959:277). 

- Her bevidner først og fremmest SKT: duhitár- og GR: θυγάτηρ, at den indoeuropæ-

iske form indeholder en interkonsonantisk og dermed vokaliseret laryngal, og den 

græske form kan med sin vokalisme endvidere bestemme denne laryngal til at være 

IE: *h2. I sanskrit er den velære klusil SKT: g oven i købet blevet aspireret af laryn-

galen, jf. f.eks. det parallelle SKT: mahi < IE: *meĝh̥2, (se GERM: *mekila-) og 

Kuryłowicz (1935:53f.). Laryngalen har derimod ikke efterladt sig noget spor ikke 

blot i germansk men også i f.eks. avestisk og baltoslavisk, hvilket indebærer, at man i 

disse sprog må forvente svind af syllabisk laryngal uden for første stavelse. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-Ch̥2C- > GERM: *-CC-. 

 

 

 

                                                 
250 Reduplikationsvokalen IE/GERM: *i muligvis fra almindelige reduplicerede præsensstammer af typen IE: 
*dhi-dheh1-/*dhi-dh(h1)-. 
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GERM: *fader- m. ”fader”. 

- GOT: fadar, OHT: fater, OS: fadar, OE: fæder, OFRIS: feder, NORR: faðir, ODA: fathær, 

OSV: faþir, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:202). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *ph̥2tér- ”fader”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: pitár- m. ”fader”, AV: pitar- m. ”fader”, GR: πατήρ m. ”fader”, LAT: pater m. 

”fader”, OSK: patir sb. ”fader”, OIR: athir m. ”fader”, ARM: hayr sb. ”fader”, TOK.A: 

pācar sb. ”fader”, TOK.B: pācer sb. ”fader”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:202f.) og 

Pokorny (1959:829). 

- Her bevidner først og fremmest SKT: pitár- og GR: πατήρ, at den indoeuropæiske 

form indeholder en syllabisk IE: *h̥2. I den her foreliggende form kan det altså iagt-

tages, at IE: *Ch̥2C > GERM: *CaC. 

 

GERM: *fagra- adj. ”passende, brugbar, egnet, smuk, fager”. 

- GOT: fagrs, OHT: fagar, OS: fagar, OE: fæġer, NORR: fagr, ODA: faghær/faffuer, OSV: 

fagher. Hertil også et denominativt verbum GERM: *fahrian- v. ”tilberede” > GOT: 

(ga-)fahrjan, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:197). For andre reflekser til samme rod 

se GERM: *fōgian- og GERM: *fanhan-. 

- Disse dannelser reflekterer et IE: *ph̥2-ró- til roden IE: *peh2- ”fastgøre”, som også 

er at finde i bl.a. SKT: pśa- m. ”kæde, bånd”, LAT: pacīscor v. ”slutter overenskomst”, 

LAT: pāx f. ”fred”, UMBR: pacer adj. ”nådig, velvillig”, HITT: paske- v. ”fæstne, opføre” 

(< IE: *ph̥2-se-), jf. Bjorvand & Lindeman (2000:197), Rix (2001:461) og Pokorny 

(1959:787f.). 

- Kvaliteten af rodens laryngal som IE: *h2 garanteres først og fremmest af LAT: pāx < 

IE: *peh2-s. I den her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *Ch̥2C- > 

GERM: *CC-. 

 

GERM: *fasta- adj. ”fast”. 

- OHT: festi, OS: fast/festi, OE: fæst, OFRIS: fest, NORR: fastr, ODA: fastær, OSV: faster, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:207) og Heidermanns (1993:192). For andre reflekser 

til samme rod se GERM: *fōdra-. 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres som IE: *ph̥2-sto- til den langdiftongiske rod IE: 

*peh2i̯- ”beskytte, vogte”, jf. Rasmussen (1989b:55f.), som også er at finde i bl.a. SKT: 

pti251 v. ”beskytter”, SKT: ptra- n. ”fad, beholder, skål”, AV: pāθra-vant- adj. ”som 

giver beskyttelse”, GR: ποιμήν m. ”hyrde”, LAT: pāscō v. ”lader græsse, vogter, 

                                                 
251 Omdannelse af oprindelig (s)-aorist, dvs. et SKT: (a)pāt < IE: *peh2-s-t < IE: *peh2i̯-s-t. 
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fodrer”, LAT: pābulum n. ”mad, næring, foder”, LIT: piemuõ m. ”hyrde”, ARM: hast 

adj. ”fast, solid” (< IE: *ph̥2-sti- < IE: *ph2i̯-sti-), HITT: pahhszi v. ”beskytter”. 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 sikres af bl.a. LAT: pāscō LAT: pābulum med LAT: ā < 

IE: eh2. At GERM: *fasta- sammen med ARM: hast repræsenterer et nultrin IE: *ph̥2st-, 

er ikke overraskende set i lyset af Rasmussens (1989b:47ff.) lydregel, at et nultrin af 

en rod med strukturen IE: *CeHi̯- realiseres IE: *CH̥-, hvis der følger 

dobbeltkonsonant, ustemt enkeltkonsonant eller enkel final konsonant efter. Samme 

udvikling burde man også forvente ved den latinske form, som burde hedde LAT: 

pascō < IE: *ph̥2-sé-, men dette er formodentlig omdannet til LAT: pāscō < IE: *peh2-

se- ud fra s-aoristen, som foreligger i bl.a. SKT: pāsati v. (konj.) ”skal beskytte”. I 

den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *Ch̥2C- > GERM: *CaC-. 

 

GERM: *hafjan-/*habjan- v. ”tage, gribe, hæve, løfte”. 

- GOT: hafjan, OHT: heffen, OS: hebbian, OE: hebban, OFRIS: hebba, NORR: hefja, ODA: 

hōff (præt.), OSV: hæfia. Hertil også bl.a. GERM: *habēn- v. ”have, holde” > GOT: 

haban, OHT: habēn, OS: hebbian, OE: habban, OFRIS: habba/hebba, NORR: hafa, ODA: 

hauæ, OSV: hava. Af substantiver foreligger der også bl.a. et GERM: *hafnō-/*habnō- 

f. ”havn” > OE: hæfen(e), NORR: hǫfn, ODA: hafn, OSV: ham(p)n og GERM: *haba- n. 

”løftning, hævning, hav” > OE: hæf, OFRIS: hef, NORR: haf, ODA: haf, OSV: haf. Med ē-

vokalisme i roden ligeledes GERM: *hēfa-/*hēba- m. ”ruse” > NORR: háfr, ODA: hōv, 

OSV: hāver, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:334f.+354f.+371f.). 

- Disse dannelser kan alle sættes til roden IE: *keh2p- ”tage, få fat i, snappe”, som også 

er at finde i bl.a. GR: κάπτω v. ”snapper, sluger”, LAT: capiō v. ”får fat i, tager”, LETT: 

kàmpju v. ”griber, får fat i”, OIR: cacht ”slavinde”, ALB: kap ”griber, får fat i”, jf. Rix 

(2001:344f.), Pokorny (1959:527f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:372). 

- Bjorvand & Lindeman (2000:372) rekonstruerer dog i stedet et IE: *keh1p- for at 

redegøre for GERM: *hēfa-/*hēba-, men dette kan også med f.eks. Rix (2001:345 med 

litt.) være en vrddhiform IE: *kēh2p-o-, idet langvokaler ikke farvedes af laryngaler i 

grundsproget, jf. Eichner (1973:53ff.). Perfektumformen LAT: cēpi v. ”fik fat i, tog” til 

LAT: capiō kan under alle omstændigheder forklares som analogisk ud fra LAT: faciō 

~ fēci. At det er nødvendigt at antage IE: *h2, skyldes GR: κάπτω, der kun kan komme 

af IE: *kh̥2p-i̯e-. Det er også dette nultrin, der foreligger i de germanske former oven-

for252, hvorfor det altså i de her foreliggende former kan iagttages, at IE: *Ch̥2C- > 

GERM: *CaC-. 

                                                 
252 Derfor er det næppe sandsynligt, at GERM: *habuda- n. ”hoved” > GOT: háubiþ, OHT: houbit, OS: hōvid, 
OE: hēafod, OFRIS: hāved, NORR: hǫfuð, ODA: hovæth, GUTN: hafuþ, OSV: hovuþ/huvuþ kan høre hertil, idet 
SKT: kapla- n. ”skål, fad, kop, skal”, som normalt sammen med LAT: caput n. ”hoved” anses at høre 
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GERM: *halma- m. ”græsstrå, halmstrå”. 

- OHT: halm, OS: halm, OE: healm/halm, NORR: halmr, ODA: halm, OSV: halmber, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:339). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *olh̥2-mo-, som også er at finde i GR: 

κάλαμος253 m. ”strå”, GR: καλάμη f. ”halm”, LAT: culmus m. ”strå, halmstrå”, OKS: 

slama ”strå” (< IE: *olh̥2-meh2-), OPR: salme ”strå”, jf. Pokorny (1959:612) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:339f.). 

- Med Rasmussens (1989b:178ff.) analyse af substantiver med o-trin i roden bør der 

dog ikke være nogen refleks af en rodudlydende laryngal i en rod med strukturen IE: 

*ToRH-, hvorfor GR: κάλαμος næppe kan komme af IE: *olh̥2-mo-, der blot burde 

have givet GR: κόλμος. For en ordentlig forklaring af denne form må man enten 

sætte den sammen med SKT: kalama- m. ”rissort, skriverør”254, jf. Monier-Williams 

(2002:260), og således rekonstruere et uanalyserbart IE: *kalamo-, eller også må man 

for den græske forms vedkommende antage et IE: *ĺ̥h2-mo-, idet IE: *-ĺ̥h2- > GR: -

άλα-, hvilket dog ikke kan redgøre for SKT: kalama-, idet IE: *ĺ̥h2-mo- burde give 

SKT: *kRma-, der således næppe kan høre hertil255. Med denne analyse kan det altså 

i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-Ch̥(2)C- > GERM: *-CC-, hvis laryngalen 

da ikke allerede var faldet bort i indoeuropæisk tid. 

 

GERM: *hamara- m. ”hammer, sten, stejl klippe”. 

- OHT: hamar, OS: hamar/hamur, OE: hamor/homor, OFRIS: håmer, NORR: hamarr, 

ODA: hamær, OSV: hamar(e). Muligvis hører GERM: *hemena- m. ”himmel” > GOT: 

himins, OHT: himil, OS: himil, hevan, OE: heben, hæfen, heofon, OFRIS: himel, NORR: 

himinn, ODA: him(m)æn, OSV: himin også hertil256, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:342f.+375f.) For andre reflekser til samme rod se GERM: *agjō-. 

                                                                                                                                               
sammen med GERM: *habuda-, jf. Noreen (1890:311), ikke kan komme af IE: *kh̥2p-. Se også diskussionen 
under GERM: *hausa-. 
253 Enten assimleret af et GR: *κόλαμος < IE: *olh̥2-mo- eller den lydrette refleks af IE: *ĺ̥h2-mo-. Samme 
forklaring kan gøre sig gældende for GR: καλάμη. 
254 Af geografiske grunde er det yderst usandsynligt, at SKT: kalama- kan være et græsk lån, som Pokorny 
(1959:612) foreslår.  
255 Også det initiale SKT: k skaber problemer i denne sammenhæng, hvis den indoeuropæiske form skal 
være med IE: *, hvilket den bør være på grundlag af de baltoslaviske former. 
256 I disse former ser man egentlig dannelser med to forskellige suffikser, nemlig et suffiks med GERM: *-n-
og et suffiks med GERM: *-l-, som muligvis afspejler et meget arkaisk heteroklitikon, nemlig en l/n-
stamme. Ellers må man antage dissimilation. Til det germanske ord for ”himmel” foreligger der to forskel-
lige forslag til en etymologi. På den ene side kan man med Pokorny (1959:556f.) foreslå et tilhørsforhold 
til en rod IE: *em- ”dække”, hvorved den internt i germansk knytter sig til bl.a. GERM: *hami- m. ”ham” 
og uden for germansk bl.a. til det etymologisk i forvejen noget usikre SKT: śāmulyà- n. ”brudeklæder”. På 
den anden side kan man knytte ordet til roden IE: *h2eǨ- ”skarp, spids, kantet, sten” på samme måde som 
GERM: *hamara- i en form IE: *h2Ǩ-em-en-, jf. Stang (1972:26). 
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- Dette substantiv, som kommer af et IE: *Ǩamoro-, ser ud til at kunne sammenlignes 

med kasjubisk-slovintsisk kamor m. ”sten” < SLAV: *kāmoro- og muligvis med SKT: 

aśmara-257 sb. ”sten” < IE: *amoro- < IE: *h2e-mor-o-, som alle virker til at være 

forskellige tematiseringer af et heteroklitikon IE: *h2éǨ-mor-/*h2Ǩ-mén- til roden IE: 

*h2eǨ-. Former til n-stammen foreligger så i bl.a. SKT: aśman- n. ”sten, himmel”, AV: 

asman- n. ”sten, himmel”, GR: ἄκμων m. ”ambolt”, OKS: kamy m. ”sten”, LIT: akmuõ 

m. ”sten”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:343f.+376). 

- Hvis man følger Vaillant II (1958:207), kan man opnå den germanske og den 

slaviske form ved at antage metatese i den komplicerede initiale konsonantgruppe, 

der vil opstå i nultrin, dvs. IE: *h2Ǩ-mn- > IE: *Ǩh̥2-mn-, og så analogisk videre herfra 

til andre kasus og afledninger, således GERM: *hamara- < IE: *Ǩh̥2-mor-o- og SLAV: 

*kāmoro- < IE: *keh2-mor-o-(?). Den germanske form repræsenterer altså ikke 

direkte et IE: *h2Ǩ- men snarere et IE: *Ǩh̥2-. Kvaliteten af laryngalen som IE: *h2 

garanteres af a-vokalismen i GR: ἄκρος og af den protetiske vokal eller a-vokalismen 

i GR: ἀκμή. Således kan det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *Ch̥2C- > 

GERM: *CaC-. 

 

GERM: *hataz-/*hatiz- n. ”had”. 

- GOT: hatis, OHT: haz, OS: heti, OE: hete, OFRIS: hat, NORR: hatr, ODA: hath, OSV: hat, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:351). 

- Det klassiske rekonstruktionsforslag til dette substantiv er det, som findes hos bl.a. 

Lehmann (1986:178), og som sætter disse former til en rod IE: *ād-/*ad- ”hade, 

være vred” < IE: *eh2d-/*h̥2d-(?). Til denne rod sætter man også SKT: (rí-)śādas- 

adj. (gude-epitet), AV: sādra- n. ”sorg, ve, ulykke”, GR: κῆδος n. ”omsorg, sorg”, 

GR(DOR): κᾶδος n. ”omsorg, sorg”, OSK: cadeis (gen.) ”fjendskab, had”, OIR: cais sb. 

”had”, TOK.A: kat sb. ”ødelæggelse”, jf. Pokorny (1959:517) og Bjorvand & Linde-

man (2000:351f.). 

- Ernout & Meillet (1959:458) går videre og har foreslået, at denne rod sættes til roden 

IE: *h3ed-258 ”hade” (se GERM: *atala-) på baggrund af det parallelle eksempel med la-

ryngalhærdning GR: κάπρος, LAT: aper < IE: *h2ép-ro-(?), jf. diskussionen under 

GERM: *henþan-. I dette tilfælde lider deres forslag midlertid under det faktum, at IE: 

*ād-/*ad- viser klar og ubestridelig a-vokalisme i samtlige kognater, medens 

reflekser af IE: *h3ed- viser ditto o-vokalisme, dvs. at man bør rekonstruere forskel-

lige laryngaler i de to rødder. Denne forskel bortforklarer Bjorvand & Lindeman 

                                                 
257 Problematisk og først sent belagt, jf. Mayrhofer I (1986-1992:138). Også et SKT: aśmarī- f. ”blæresten”. 
258 Dette støttes også af Monier-Williams (2000:881) fortolkning af SKT: ríśādas- som et SKT: ríśa-adas-adj. 
”som fortærer/knuser fjender”. 
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(2000:50f.+352) ved at antage, at formerne med a-vokalisme – dvs. muligvis de ger-

manske former og i hvert fald den oskiske – er af samme rod med dissimilation af 

det labiale element i IE: *h3 i visse omgivelser, dvs. IE: *h3 = [xw] → IE: *h2 [x], men de 

opstiller ingen kriterier for, under hvilke forhold denne lydlov har virket, og hvorfor 

der i stedet er sket en dissimilation IE: *h3ed- [xwod] → IE: kad [xad] i roden IE: *ād-

/*ad-. I sidste instans synes det altså yderst tvivlsomt at antage et direkte slægtskab 

mellem GERM: *atala- og GERM: *hataz-/*hatiz- og som følge deraf tilstedeværelsen 

af en initial laryngal her. Der må dog stadig formodes at være en laryngal til stede i 

dette ord, idet GERM: *hataz-/*hatiz- må reflektere nultinnet af roden IE: *ād-/*ad- 

< IE: *eh2d-/*h̥2d-(?), selv om et nultrin i rodstavelsen ikke er det, man ville 

forvente i neutrale s-stammer259, jf. f.eks. GR: νέφος n. ”sky” < IE: *nébh-os/*nébh-es-. I 

den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *Ch̥2C- > GERM: *CaC-, selv 

om det i dette tilfælde er morfologisk afvigende. 

 

GERM: *hauja- n. ”hø”. 

- GOT: hawi, OHT: houwi/hewi, OS: hōi/hōgi, OE: hēġ/hīeġ, OFRIS: hā/hē, NORR: hey, 

ODA: hȌ, OSV: hȌ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:422). For andre reflekser til samme 

rod se GERM: *hawwan-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *kou̯(h2)-i̯o- til roden IE: *keu̯h2- 

”hugge, slå, kløve”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en dis-

kussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *hawwan-. 

- Såfremt den under GERM: *hawwan- opstillede analyse er korrekt, er der intet belæg 

for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form, idet 

denne laryngal faldt bort allerede i det indoeuropæiske grundsprog. 

 

GERM: *hersan- m. ”isse”. 

- NORR: hjarsi/hjassi, ODA: jassæ/jessæ/issæ, OSV: hiæsse. Også en sekundær n-stamme 

herovenpå GERM: *herznan- m. ”hjerne” > NORR: hjarni, ODA: hiarnæ, OSV: hiærne 

og ligeledes en sekundær ia-stamme GERM: *herznija- n. ”hjerne” > OHT: hirni. For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *heruta- og GERM: *hurna-, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:382+433). 

- Disse substantiver reflekterer iflg. bl.a. Nussbaum (1986:247) forskellige dannelser til 

et IE: *erh̥2-s-n-, som er en n-stammeudvidelse – og oprindelig nok et heterokli-

tikon – til en s-stamme til roden IE: *erh2- ”hoved, horn”. Det oprindelige paradig-

me for denne s-stamme ser ud til at have været IE: *érh2-(o)s/*r̥h2-s-n(t)-. Af for-

                                                 
259 GR(DOR): κᾶδος viser da også det forvente IE: *éh2d-os/*éh2d-es-. 
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mer til denne rod uden for germansk foreligger der bl.a. SKT: śiras-260 n. ”hoved, 

spids”, AV: sarah- n. ”hoved”, AV: srū-/srvā-261 sb. ”horn, negl”, GR: κέρας n. ”horn” 

(< IE: *erh̥2-s), GR: κάρα n. ”hoved”, GR(ÆOL): κράατος n. (gen.) ”hoveds” (< IE: 

*r̥h2-s-n̥t-s), GR: κεραός adj. ”hornet” (< IE: *erh̥2-u̯ó-), LAT: ceruus m. ”hjort” (< 

IE: *erh̥2-u̯o-), LAT: cerebrum n. ”hjerne” (< IE: *erh̥2-s-ro-), LAT: cornū n. ”horn”, 

OPR: sirwis m. ”rådyr” (< IE: *r̥h2-u̯i-), jf. også Bjorvand & Lindeman (2000:383f.+ 

387+398) og Pokorny (1959:574ff.). 

- Særligt de græske former, f.eks. GR: κέρας < IE: *erh̥2-s, borger for en rekonstruktion 

med IE: *h2. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch̥2C- > 

GERM: *-CC-. 

 

GERM: *heruta- m. ”hjort, dådyr”. 

- OHT: hiruz, OS: hirot, OE: heorot, OFRIS: hert, NORR: hjǫrtr, ODA: hjort, OSV: hiorter, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:386). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*hersan- og GERM: *hurna-. 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *erh2-u-do- som er en tematiseret dentaludvidelse 

til en u-stamme IE: *erh2-u- til roden IE: *erh2- ”hoved, horn”. For former til denne 

rod uden for germansk se GERM: *hersan-. 

- Hvis man følger Rasmussens (1989b:98+103f.) analyse af den indoeuropæiske af-

lydsvekslen ERU ~ RŪ, kan man således antage, at også GERM: *hrūta- m. ”vædder” 

> NORR: hrútr hører hertil som et IE: *ruh2-do- < IE: *r̥h2-u-do-. Alternativt kan 

man med Nussbaum (1986:7) rekonstruere et laryngalløst IE: *er-u-do-, jf. dog også 

rettelsen hos Nussbaum (1986:275 med litt.), der åbner op for, at GERM: *heruta- < 

IE: *erh̥2-do-, idet der også skal have eksisteret et GERM: *herta-. Ved denne analyse 

bliver GERM: *-u- en refleks af IE: *-h̥2-, hvilket dog kritiseres af bl.a. Fulk (1988: 

164f.), der på linje med Rasmussen (1989b:98) antager et IE: *erh2-u-do-. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-Ch2u- > GERM: *-Cu-, eller evt. at IE: 

*-Ch̥2C- > GERM: *-CuC-, hvis der da overhovedet har været en laryngal til stede. 

 

GERM: *karla- m. ”karl, (gammel) mand”. 

- OHT: karal/karl, OFRIS: kerl, NORR: karl, ODA: karl, OSV: karl. Også med e-trin GERM: 

*kerla- m. ”karl, (gammel) mand” > OE: ċeorl, OFRIS: zerl. Ligeledes med e-trin 

foreligger der også en n-stamme GERM: *kernan- m. ”kerne” > OHT: kerno, OS: kerno, 

NORR: kjarni, ODA: kiarnæ, OSV: kiærne og GERM: *kernijōn- f. ”smørkærne” > OE: 

                                                 
260 Rodvokalen er SKT: -i- i stedet for forventet SKT: -a- pga. analogi med genitivformen SKT: śīrṣṇáḥ < IE: 
*r̥h2-s-n-s. 
261 Af IE: *ruh2- < IE: *r̥h2-u-, jf. Rasmussen (1989b:98). 
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ċyrin, NORR: kirnu(-askr), OSV: kirna, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:452+457). For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *kurna-. 

- Disse substantiver reflekterer iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:453) alle en l/n-

stamme med forskellige aflydstrin til den rod IE: *ĝerh2- ”blive moden, blive skør, 

ældes”, som også er at finde i bl.a. SKT: járant- adj. ”skrøbelig, gammel”, SKT: 

jarimán- m. ”høj alder, alderdomssvaghed”, SKT: jryati/jryati v. ”bliver skrøbelig, 

bliver skør, ældes”, SKT: jīrṇá-/jūrṇá- adj. ”skrøbelig, opbrugt, skør, gammel” (< IE: 

*ĝr̥h2-nó-), AV: zarәta- adj. ”svag af alderdom”, GR: γέρων m. ”gammel mand, 

olding”, GR: ἔγηρα v. (aor.) ”blev gammel”, GR: γηράω v. ”ældes, modnes”, GR: γέρας 

n. ”hædersgave, hædersplacering, belønning” (< IE: *ĝérh̥2-s/*ĝérh2-es-), LAT: grānum 

n. ”korn” (< IE: *ĝr̥h2-nó-), OKS: (sъ-)zьrějǫ v. ”modnes” (< IE: *ĝr̥h2-eh1-), OKS: zrъno 

sb. ”korn”, LIT: žìrnis m. ”ært”, OPR: syrne f. ”korn”, OIR: grán n. ”korn”, ARM: cer 

adj. ”gammel”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:477), Pokorny (1959:390f.) og Rix 

(2001:165). 

- En form som GR: γέρας < IE: *ĝérh̥2-s/*ĝérh2-es- borger for laryngalens kvalitet som 

IE: *h2. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch̥2C- > GERM: *-

CC-. 

 

GERM: *sada- adj. ”mæt”. 

- GOT: saþs, OHT: sat, OS: sad, OE: sæd, NORR: saðr. Hertil også med fuldtrin i 

rodstavelsen bl.a. GERM: *sōþa- m./n. ”mættelse, mætning” > GOT: soþa (dat.) og 

GERM: *sōdi- f. ”mad” > OFRIS: sēd/sēde, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:761). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres som et IE: *sh̥2-tó- ”mæt”, til den rod IE: *seh2-, som 

også er at finde i bl.a. GR: ἄατος adj. ”umættelig”, GR: ἁδήν adv. ”nok”, LAT: sat/satis 

adv. ”nok, tilstrækkelig”, LIT: sótis f. ”mæthed”, OIR: sáith f. ”mæthed”, jf. bl.a. Po-

korny (1959:876) og Lindeman & Bjorvand (2000:671). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af LIT: sótis < IE: *seh2-ti-, idet LIT: o < IE: 

*ā < IE: *eh2, jf. bl.a. Beekes (1995:142). Puhvel III (1991:231) og med ham bl.a. Rix 

(2001:273) og Bjorvand & Lindeman (2000:761f.) sætter også HITT: hasek(k)-/ 

hasik(k)- v. ”være mæt” og PAL: hasānti v. ”bliver mæt” hertil. På dette grundlag an-

tager Bjorvand & Lindeman en rod IE: *Hseh2-262, hvor IE: *h2 < HITT: *k263. Seman-

tisk virker denne teori tiltalende, og den støttes også af andre beviselige tilfælde af 

laryngalhærdning i indoeuropæisk, jf. diskussionen under GERM: *henþan-, men 

PAL: hasānti mangler den forventede refleks af IE: *h2, hvilket dog iflg. Bjorvand & 
                                                 
262 Dog hos Rix (2001:273) rekonstrueret som et IE: *h2es- og hos Oettinger (1979:193f.) som et IE: *h2es-K-, 
men ingen af disse rekonstruerede former kan redegøre for f.eks. LIT: sótis. 
263 Dette er dog en omstridt fonetisk udvikling, jf. bl.a. diskussionen hos Lindeman (1997:152ff.) og under 
GERM: *hataz-/*hatiz-, GERM: *hausa-, GERM: *hauzian- og særligt GERM: *henþan-. 
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Lindeman (2000:762) kan skyldes, at det kan læses /hs-anti/ med bortfald af IE: *h2. 

Således er en rekonstruktion IE: *Hseh2- fuldt mulig, hvorved GERM: *sada- 

repræsenterer et IE: *Hsh̥2-tó- hertil. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *Ch̥2C- > GERM: *CaC-. 

 

GERM: *sakan- v. ”strides, anklage”. 

- GOT: sakan, OHT: sachan, OS: sakan, OE: sacan, OFRIS: seka. Hertil også de afledte 

substantiver GERM: *sakō- f. ”sag, ting, strid, retssag” > OHT: sacha, OS: saka, OE: 

sacu, OFRIS: seke, NORR: sǫk, ODA: sak, OSV: sak, GERM: *sakjō- f. ”strid” > OHT: 

seck(e)a, OE: sæċċ og GERM: *sakjōn- f. ”strid, tvist” > GOT: sakjo, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:753). For andre reflekser til samme rod se GERM: * sōkian-. 

- Disse dannelser reflekterer nultrinnet IE: *sh̥2g- til roden IE: *seh2g- ”følge en fært, 

spore”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lyd-

lige forhold omkring denne se GERM: *sōkian-. 

- Såfremt den under GERM: *sōkian- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i de 

her foreliggende former iagttages, at IE: *Ch̥2C- > GERM: *CaC-. 

 

GERM: *seiman-264 m. ”tov, reb”. 

- OS: sīmo, OE: sīma, NORR: sími. Hertil også med o-trin i rodstavelsen bl.a. GERM: 

*saila- n./*sailō- f. ”reb, bånd” > OHT: seil, OS: sēl, OE: sāl, NORR: seil og GERM: 

*saidan- m. ”streng, bånd” > OHT: saito, OE: sāda, jf. Bjorvand & Lindeman (2000: 

771f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *silan-. 

- Disse dannelser kan med Rasmussen (1989b:47ff.+59f.) reflektere et fuldtrin foran 

enkeltkonsonant IE: *sei̯h2- til den langdiftongiske rod IE: *seh2i̯- ”binde”. For reflek-

ser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold om-

kring denne se GERM: *silan-. 

- Såfremt den under GERM: *silan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-Ch̥2C- > GERM: *-CC-. 

 

GERM: *skeula- n. ”skjul, ly, værn, skur”. 

- NORR: skjól, ODA: skiūl, OSV: skiūl. Med samme aflydstrin foreligger der også et 

substantiv GERM: *skeuja- > NORR: ský, ODA: skȳ, OSV: skȳ, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:801+809). For andre reflekser til samme rod se GERM: *skuwan- og GERM: 

*skūra-/*skūrō-. 

                                                 
264 Hvis dette og ikke GERM: *sīman- er den korrekte rekonstruktion. Et GERM: *sīman- kunne ellers være 
formelt identisk med SKT: sīmán- m. ”skilning”, men dette kan nok bedst forklares som analogisk for SKT: 
*simán- (< IE: *sh2i-mén-) ud fra langvokalen i former med fuldtrin, f.eks. SKT: ásāt v. (aor.) ”bandt”. 
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- Disse former reflekterer et fuldtrin af roden IE: *(s)keuh2- ”dække, indhylle”. For 

reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *skūra-/*skūrō-. 

- Man bør bemærke ved GERM: *skeuja-265, at det burde hedde GERM: *skewwija-. 

Hvorfor denne udvikling ikke har fundet sted her, kan forklares med Pinaults 

(1982:265ff.) iagttagelse af laryngalers bortfald i en sekvens IE: *-CHi̯-, dvs. en 

udvikling IE: *(s)keu̯h2-i̯o- > IE: *(s)keu̯-i̯o- > GERM: *skeuja-, jf. en lignende forkla-

ring for bl.a. GERM: *hauja- (se GERM: *hawwan-). Således kan man kun for GERM: 

*skeula-’s vedkommende iagttage, at IE: *-Ch̥2C- > GERM: *-CC-, medens laryngalen i 

GERM: *skeuja- bortfaldt allerede i indoeuropæisk tid266. 

 

GERM: *wadja- n. ”garanti, pant, sikkerhed, løfte”. 

- GOT: wadi, OHT: wetti, OS: weddi, OE: wedd, OFRIS: wedd, NORR: veð, ODA: wæd, OSV: 

væþ/vaþ. Hertil et denominativt verbum GERM: *wadjōn- v. ”vædde” > GOT: (ga-

)wadjon, OHT: wettōn, OFRIS: weddia, NORR: veðja, ODA: vædhæ, OSV: væþia. 

Sluttelig også et substantiv OHT: widomo/widemo, OE: weotuma/wituma/wetma, 

OFRIS: wetma/witma, der alle betyder ”medgift, brudens købspris”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:1026) og Pokorny (1959:1115f.). 

- Enten kan man sætte disse dannelser til den rod IE: *u̯edh- ”føre, lede”, som iflg. bl.a. 

Pokorny (1959:1115f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:1026f.) også er at finde i bl.a. 

SKT: vadh- f. ”brud”, AV: vaδū- f. ”brud”, GR: (ἄν-)αεδνος adj. ”som ikke har 

medgift”, LAT: uas m. ”garant”267, LIT: vedù v. ”fører, ægter”, OKS: v. vedǫ ”fører”, 

OIR: fedid v. ”fører, går, bærer, bringer”, HITT: huettiya- v. ”føre”, eller også til den 

homonyme rod IE: *u̯edh- ”knytte, binde”, som også er at finde i GERM: *wedan- v. 

”binde, forbinde” > GOT: (ga-)widan, OHT: wetan-, jf. f.eks. Seebold (1970:542), og 

                                                 
265 Såfremt dette er af IE: *(s)keu̯H-i̯o-, hvoraf man med Sievers lov ville forvente en udvikling IE: *(s)keuH-
i̯o- > IE: *(s)keuH-ii̯o-, 
266 Samme forklaring kan desværre ikke gives for GERM: *skewa(n)- m. ”sky” > OS: skio/skion, OE: sċēo. 
Dette burde efter alt at dømme fortsætte et IE: *(s)keuh̯2-on- og burde derfor hedde GERM: *skewwan-, men 
dette er ikke tilfældet. Umiddelbart er det svært at se en fornuftig løsning på denne uoverensstemmelse, 
med mindre man drager en parallel til Rasmussens (1990:380f.) forklaring på manglende halvvokalgemi-
nation i GERM: *skawa- (for forventet GERM: *skawwa-), nemlig at det kan skyldes, at formen oprindeligt 
var andetled i et kompositum, hvorfor den geminerede sekvens ikke længere var i ordets første stavelse, 
hvilket ellers er påkrævet for, at denne proces skal kunne finde sted. Men selv om det er alment kendt, at 
halvvokalgeminationen kun finder sted i ordets første stavelse, som det bevises med endelsen opt.1.sg. 
GOT: -au < GERM: *-a(j)uN < IE: *-o-i̯h1-m̥ uden gemination, jf. bl.a. Krause (1968:226f.), er dette intet bevis, 
at det også gjaldt ved komposita, som i øvrigt ofte er af nyere dato, dvs. dannet produktivt i 
enkeltsprogene. Så på trods af af, at Rasmussens løsning kan være rigtig, ville det være rart at se flere 
eksempler end det hos ham angivne, inden man for alvor kan godtage hans løsning som andet end en ad 
hoc-forklaring på en enkel, problematisk form. 
267 I retssammenhæng, dvs. en garant for, at den tiltalte møder op i retten. 
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uden for germansk i bl.a. SKT: (vi-)vadhá- m. ”åg”, OIR: fedan f. ”åg”, jf. Pokorny 

(1959:1116f.). Rix (2001:659) ser dog ingen forskel på disse to rødder. 

- Fritz268 rekonstruerer denne rod IE: *u̯edh2- primært pga. SKT: vadh- < IE: *u̯dh(2)- 

med SKT: -dh- < IE: *-dh2-, jf. f.eks. det parallelle SKT: mahi < IE: *meĝh̥2, (se GERM: 

*mekila-) og Kuryłowicz (1935:53f.). Melchert269 går endnu længere og foreslår et IE: 

*h2u̯edh2- på baggrund af GR: (ἄν-)αεδνος < IE: *n̥-h2u̯ed(h2)-mno- (med analogisk 

ἄν-), men i hvert fald dette sidste forslag godtages ikke af Rix (2001:659) pga. HITT: 

u-wate- v. ”skaffer til veje” uden HITT: h som refleks af laryngalen, og selv om det 

forekommer besynderligt ikke at sætte GR: ἄν-αεδνος ”som ikke har medgift” og det 

germanske ord for ”medgift” til én og samme rod, der kan betyde ”føre, ægte, gifte 

sig”, kan disse former heller ikke passe sammen formelt, idet IE: *-dh2- > GR: -δ- er 

en acceptabel udvikling, medens det samme ikke kan siges om IE: *-dh2- > IE: *-dh-270 

> GERM: *-d-. De germanske former må derfor reflektere en rod med IE: *dh, dvs. IE: 

*u̯edh- i GERM: *wedan- ovenfor, hvorved antagelsen af et slægtskab mellem disse og 

f.eks. SKT: vadh- og GR: (ἄν-)αεδνος ikke kan opretholdes, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:1026f.). Med denne analyse er der altså intet belæg for at antage 

tilstedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

2.2.1.4. Konstellationen IE: *-Ch̥3C- 

 

GERM: *arjan- v. ”pløje”. 

- GOT: arjandan (præs.part.), OHT: erren, OE: erian, OFRIS: era, NORR: erja, ODA: æriæ. 

Hertil bl.a. også et nomen instrumentalis GERM: *arþra-/*ardra- n. ”plov” > NORR: 

arðr, OSV: arþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:41f.). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *h2erh3-, som også er at finde i bl.a. GR: ἀρόω 

v. ”pløjer”, LAT: arō v. ”pløjer”, OKS: orjǫ v. ”pløjer”, LIT: ariù v. ”pløjer”, OIR: -air v. 

”pløjer”, HITT: haraszi271 v. (aor.) ”brækker/brækkede jorden op”. Ud over dette ver-

bum også IE: *h2erh̥3-tro- ”plov” (som i GERM: *arþra-/*ardra-) i GR: ἄροτρον n. 

”plov”, LAT: arātrum272 n. ”plov”, OKS: ralo sb. ”plov”, LIT: arklas m. ”plov” (< IE: *-

tlo-), OIR: arathar sb. ”plov”, ARM: arawr sb. ”plov”, jf. Rix (2001:272), Pokorny 

(1959:62f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:41f.). 

                                                 
268 Se Rix (2001:659) for Fritz’ forslag samt relevante henvisninger. 
269 Se Rix (2001:659) for Melcherts forslag samt relevante henvisninger. 
270 Denne udvikling er en ren indoiransk foreteelse – og muligvis endda kun indisk, da det ikke er muligt 
at skelne IE: *d fra IE: *dh i iransk. 
271 Dog muligvis semitisk låneord, jf. Puhvel III (1991:185). 
272 LAT: arā- vel resultat af en kontamination af IE: *h2erh̥3-C- > LAT: *ara-C- og IE: *h2r̥h3-C- > LAT: *rā-C-. 
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- At laryngalernes kvalitet er som angivet, bevises i særdeleshed af vokalismen i GR: 

ἄροτρον samt det faktum, at laryngalen (= IE: *h3) ikke forårsager aspirations-

metatese i GR: ἄροτρον, jf. Olsen (1988:44). Derimod kan man, hvis man følger Pi-

naults (1982:265ff.) antagelse om bortfald af en syllabisk laryngal mellem konsonant 

og IE: *i̯, næppe bruge GR: ἀρόω som bevis for det samme, for dette har sandsynligvis 

fået sit GR: o analogisk fra substantivet eller fra aoristen GR: ἤροσα v. (aor.) ”pløjede” 

< IE: *(e)-h2ḕrh̥3-s-, jf. også Rix (2001:272). Det samme forhold må gøre sig gældende 

for GERM: *arjan- < IE: *h2er-i̯e- < IE: *h2erh3-i̯e-, jf. Pinault (1982:265ff.). Også den 

hittitiske aorist med initialt HITT: h tyder på tilstedeværelsen af initial IE: *h2/3, hvis 

den da hører hertil. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- 

> GERM: *#a-, og at IE: *-Ch̥3C- > GERM: *-CC-273, hvis laryngalen da ikke allerede var 

faldet bort i indoeuropæisk tid. 

 

GERM: *bakan- v. ”bage”. 

- OHT: bachan, OE: bacan. I nordgermansk som svagt verbum GERM: *bakōn- v. ”bage” 

> NORR: baka, ODA: bakæ, OSV: baka, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:55). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *baþa- og GERM: *bējan-. 

- Dette verbum rekonstruerer Bjorvand & Lindeman (2000:55f.) som en g-udvidelse 

til roden IE: *bheh1- ”varme”, som også er at finde i GR: φώγω v. ”steger, rister”, jf. 

også Pokorny (1959:118) og Lloyd & Springer I (1988:423f.). 

- Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:53+55f.) er der både formelt og semantisk god 

grund til at antage, at dette verbums rod er identisk med roden i GERM: *baþa- og 

GERM: *bējan-, da alle betydningerne ”varme, stege, riste, bage” er forholdsvis nært 

beslægtede. At der er tale om samme rod som i GERM: *baþa- 274, antyder desuden 

også dette verbums perfektumstamme GERM: *bōk- v. (præt.) ”bagte” (< IE: *bhe-

bhoh1g-) > OHT: buoh275, der indeholder en laryngal. Formodentlig ud fra den anta-

gelse, at GR: φώγω som en almindelig tematisk præsens bør have fuldtrin i roden, 

rekonstruerer Rix (2001:67+70) hellere denne rod som et IE: *bheh3g-. I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *Ch̥1C- > GERM: *CaC-, eller evt. at 

IE: *Ch̥3C- > GERM: *CaC-. 

 

 

 

                                                 
273 Dette sidste kun for GERM: *arþra-/*ardra-, da den indoeuropæiske form, der refleksteres i GERM: 
*arjan-, som nævnt mistede sin laryngal allerede i det indoeuropæiske grundsprog. 
274 Eller i det mindste en laryngalholdig rod, hvis laryngal godt kunne være IE: *h1. 
275 Denne kan naturligvis også være en analogisk nydannelse med det formål at få verbet til at passe ind i 
det velkendte mønster i de stærke verbers 6. klasse. 
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GERM: *faþma- m. ”favn”. 

- OHT: fadam, OS: fathmos (pl.), OE: fæðm, OFRIS: fethem, NORR: faðmr, ODA: 

fathm/fafn, OSV: famn/fagn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:208f.). 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *poth2-mo- til den rod IE: *peth2- ”brede ud”, som 

også er at finde i bl.a. AV: paθana- adj. ”vid, bred”276, GR: πίτνημι277 v. ”udbreder, 

åbner”, LAT: pateō v. ”strække sig, stå åben”, LIT: petȈs f. ”skulder”, OPR: pette f. 

”skulder”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:209) og Pokorny (1959:824f.). 

- Som det ses, indeholder GR: πίτνημι schwa secundum pga. sin struktur IE: *TTRV- > 

IE: *ToTRV-. Meier-Brügger (2000:70) lader også et sådant schwa secundum ligge 

bag LAT: a i LAT: pateō, og et schwa secundum giver da også LAT: a, jf. f.eks. IE: 

*kwtu̯ores num. ”fire” > IE: *kwotu̯ores > GR(ÆOL): πίσυρες, LAT: quattuor, men en 

struktur IE: *pt(h2)V- burde ikke give IE: *pot(h2)V- men derimod IE: *t(h2)V-. Om 

GERM: *-a- i GERM: *faþma- kan repræsentere et schwa secundum, er uvist, dels 

fordi man ikke kender til sikre tilfælde af schwa secundum uden for latin og 

græsk278, og dels fordi de nøjagtige regler omkring laryngalens indvirkning på 

rodens struktur og sonoritet er uvisse. Hvis man som udgangspunkt forestiller sig et 

IE: *pth2-mo-, vil man dog under alle omstændigheder forvente vokalisering af 

laryngalen, dvs. IE: *pth̥2-mo- > IE: *th̥2-mo-279 > GERM: *tama-, hvilket som bekendt 

ikke er tilfældet. Det er dog muligt, hvis der her foreligger en oprindelig o-infiksal 

dannelse, jf. Rasmussen (1989b:145ff.), at man bør rekonstruere et IE: *pO̯th2-mno- > 

IE: *pt-mo- > IE: *pot-mo- > GERM: *faþma- med bortfald af o-infikset i en stavelse 

med tung struktur eller med bevarelse af o-infikset IE: *pO̯th2-mno- > IE: *pot-mo- > 

GERM: *faþma-280. Rimeligst er det nok at rekonstruere et IE: *pot-mo-281 > GERM: 

*faþma-, idet der ikke foreligger andre tydelige eksempler på schwa secundum i 

germansk. Med denne analyse kan det altså i den her foreliggende form iagttages, at 

IE: *-Ch̥(2)V- > GERM: *-CV-, hvis laryngalen da ikke allerede var faldet bort i indo-

europæisk tid. 

 

 

 

                                                 
276 AV: -θ- < IE: *-th- < IE: -th2-. 
277 Med schwa secundum IE: *-o- > GR: -ι-, dvs. GR: πίτνημι < IE: *pot-ne-h2- < IE: *pt-ne-h2-, jf. bl.a. Meier-
Brügger (2000:70). 
278 Og evt. slavisk, jf. Meier-Brügger (2000:70). 
279 Den første klusil i et ord med strukturen IE: *T1T2V- > IE: *T2V- (med V defineret bredt som alt 
syllabisk) bortfalder, jf. IE: *m̥tóm num. ”hundrede” < IE: *dm̥tóm. 
280 Rasmussen (1989b:171ff.) giver intet entydigt svar på, hvordan en rod med strukturen IE: *ToTH- kan 
forventes at opføre sig generelt, men dog rekonstruerer han selv et IE: *pót-mo- for denne form 
281 Ifølge Rasmussen (1989b:178ff.+198) skal en o-infiksdannelse til en rod med denne struktur miste sin 
finale laryngal. 
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GERM: *garna- n. ”garn, tråd”. 

- OHT: garn, OE: ġearn, NORR: garn, ODA: garn, OSV: garn. Hertil også GERM: *garnō- f. 

”tarm” > NORR: gǫrn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:285). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *ĝhor(H)-no- til roden IE: *ĝherH- 

”tarm”, som også er at finde i SKT: híra- m. ”bånd”, GR: χορδή f. ”tarm, tarmstreng, 

pølse”, LAT: haru(-spex) m. ”præst, der undersøger dyrs indvolde ved varseltagning”, 

LIT: žarnà/žárna f. ”tarm”, HITT: karat- c. ”indvolde”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:285f.) og Pokorny (1959:443). 

- Former som LAT: haru- og SKT: híra- går entydigt tilbage på et IE: *ĝhr-̥V- < IE: *ĝhr̥H-

V-, hvorved laryngalens tilstedeværelse i ordet er om ikke sikret282 så i hvert fald 

kraftigt indikeret. Denne laryngal rekonstrueres af bl.a. Bjorvand & Lindeman 

(2000:286) som IE: *h1, fordi den ikke har efterladt sig noget spor i GR: χορδή og 

HITT: karat-, men denne analyse behøver langtfra at være rigtig. Hvis man følger 

Rasmussens (1989b:178ff.) analyse af såkaldte o-infiksale dannelser, vil man se, at 

laryngalen ofte falder bort i rødder med bl.a. strukturen IE: *TERH-, dvs. IE: *ToRH- 

> IE: *ToR-, pga. dette o-infiks’ oprindeligt konsonantiske karakter. Således vil IE: 

*ĝhorH-d- > IE: *ĝhor-d-. Det samme kan gøre sig gældende for GERM: *garna-, dvs.  

IE: *ĝhorH-no- > IE: *ĝhor-no- > GERM: *garna-, men om det antagne bortfald finder 

sted her, kan ikke ses ud fra den germanske form, idet sekvensen IE: *-CH̥C- > GERM: 

*-CC- alligevel i denne stilling283. Hvad kvaliteten af laryngalen angår, kan man på 

trods af Bjorvand & Lindeman forsigtigt foreslå IE: *h3, eftersom den foreliggende 

form hedder IE: *ĝhorH-no- (med no-suffiks) og ikke IE: *ĝhorH-mo- (med mo-

suffiks). Således er nemlig med Rasmussen (1989b:187ff. med litt.) det oprindelige 

suffiks IE: *-mno- dissimileret til IE: *-no- pga. labialitet i roden, og det eneste, der 

kan være labialt i roden IE: *ĝherH-, er laryngalen, hvis denne er IE: *h3 (= [γw]). Med 

denne analyse kan det altså i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-Ch̥(3)C- > 

GERM: *-CC-, hvis laryngalen da ikke allerede var faldet bort i indoeuropæisk tid. 

 

GERM: *lauþra- n. ”sæbe, sæbeskum”. 

- OE: lēaðor, NORR: lauðr. Hertil også bl.a. et substantiv GERM: *laugō- f. ”vask” > OHT: 

louga, OE: lēag, NORR: laug, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:552). For andre reflekser 

til samme rod se GERM: *lūtō-. 

                                                 
282 En syllabisk resonant i prævokalisk stilling kan også opstå (i anit-rødder) ved analogi med tilsvarende 
former i prækonsonantisk stilling, jf. IE: *tn̥(n)ú- adj. ”tynd”, men oftest er det rimeligt at antage en 
”hiatbrydende” laryngal. 
283 Litauisk viser på den anden side med sin akutte accent tilbage på en form med bevaret laryngal, dvs.  IE: 
*ĝhorH-neh2-, hvilket naturligvis er problematisk for den af Rasmussen foreslåede lydlov. 
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- Dette substantiv kan sættes til roden IE: *leu̯h3- ”vaske, bade” eller med Rasmussen 

(1989b:222f.) IE: *lou̯h1-. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *lūtō-. 

- Såfremt den under GERM: *lūtō- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-Ch̥3C- > GERM: *-CC-, eller evt. at IE: -Ch̥1C- > 

GERM: *-CC-. 

 

2.2.1.5. Konstellationen IE: *-CH̥C- 

 

GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)- f. ”and”. 

- OHT: anut/anit/anat/anita/enede/enta, OS: anad/anud, OE: ænid/ened, NORR: 

ǫnd/ǫnð, ODA: ændær (pl.), OSV: and. Analysen af dette substantivs stammedannelse 

er meget omstridt. Hos bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:34) rekonstrueres det som 

en oprindelig konsonantstamme, og hos bl.a. Kluge (2002:246) og Fulk (1988:154) 

som en oprindelig i-stamme. 

- Dette substantiv rekonstrueres gerne IE: *h2enH̥t-(i)- ”and”, jf. bl.a. Bjorvand & Lin-

deman (2000:35), og foreligger også i bl.a. SKT: ātí- f. ”svømmefugl”, GR(ATT): νῆττα 

f. ”and”, GR(ION): νῆσσα f. ”and”, GR(BØOT): νᾶσσα284 f. ”and”, LAT: anas f. ”and”, 

SLAV: *ǫty sb. ”and”, LIT: ántis f. ”and”, OPR: antis sb. ”and”, jf. f.eks. Bjorvand & 

Lindeman (2000:35) og Pokorny (1959:41f.).  

- Kvaliteten af den initiale laryngal garanteres som IE: *h2 af LAT: anas < IE: *h2enH̥t-, 

medens faktisk samtlige former herover borger for tilstedeværelsen af den anden la-

ryngal, f.eks. nultrinnet i sanskrit og græsk, refleksen af IE: *H̥ i latin og den litauiske 

akutte accent. Det, som umiddelbart springer i øjnene ved denne rekonstruktion, er, 

at den anden vokal i de germanske former iflg. et sådant forslag skulle gå tilbage på 

IE: *h̥1/2, som ellers plejer at falde bort i germansk uden for første stavelse, jf. f.eks. 

GERM: *duhter-. For en forklaring på dette fænomen kan man følge Hamps (1978: 

29ff.) analyse285, hvori han antager ”continuation of non-initial non-medial schwa” 

(Hamp, 1978:30) og ser en parallel udvikling i GERM: *meluk- ”mælk” (se GERM: 

*melkan-). En lignende analyse gives af Fulk (1988:153f.), der dog ellers afviser de 

fleste af de rekonstruktioner, hvor tidligere forskere har antaget IE: *-H̥- > GERM: *-

u- uden for første stavelse, men han godtager denne rekonstruktion med det forbe-

                                                 
284 Denne form beviser ikke, som man ellers kunne foranlediges til at tro, at GR: νῆ < IE: *n̥h2, for formen er 
blot en kunstig pseudoform, idet man på bøotisk ville vente GR(BØOT): -ττ- og ikke GR(BØOT): -σσ- som re-
fleks af IE: *-ti̯-, jf. f.eks. Sihler (1995:192), så man kan altså ikke med sikkerhed vide, om formens anden 
laryngal er IE: *h1 eller IE: *h2. 
285 Nom.sg.: *HaénHat-s (= IE: *h2énh2t-s) > *ánәt-s > *ánәþ-s > *anuþ-s. – Nom.pl.: *HaénHat-es (= IE: 
*h2énh2t-es) > *ánәt-es > *ánәþ-es > *anþ-iz/*and-iz. – Gen.sg.: *HanHat-ós (= IE: *h2nh2t-ós) > *nәt-ós > 
*̥þ-´/*naþ-´ > *und-/nad- ⇒ *an(ә)d- > *an(u)d-. 
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hold, at man ikke kan betinge det til kun at ske i sidste stavelse, eftersom denne be-

tingelse ikke er opfyldt i GERM: *anudi-, som af ham analyseres som en i- og ikke en 

konsonantstamme, jf. ovenfor. Han nævner ellers forsigtigt suffikset i de germanske 

stærke verbers 3. klasse, dvs. IE: *-h̥1-i̯e- > GERM: *-ajan-, som et område, hvor 

syllabisk laryngal uden for første stavelse også er bevaret286. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, og efter alt at dømme at IE: *-

CH̥C- > GERM: *-CuC- (eller evt. GERM: *-CaC-/*-CiC-). 

 

GERM: *arma- m. ”arm”. 

- GOT: arms, OHT: arm, OS: arm, OE: earm, OFRIS: erm, NORR: armr, ODA: arm, OSV: 

armber, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:43). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2orh1/2-mo-, som også er at finde i 

bl.a. LAT: armus m. ”skulder, overarm, bov”, OKS: ramo sb. ”skulder” og med nultrin 

i rodstavelsen også i bl.a. SKT: īrmá- m. ”arm, bov”, AV: ar(ә)ma- m. ”arm”, LIT: 

ìrm(-ėdė) f. ”gigt”, OPR: irmo f. ”arm”. Desuden også ARM: armukn sb. ”albue”, hvor 

ARM: ar- både kan repræsentere fuld- og nultrin, og derudover mange andre former 

med andre suffikser til denne rod IE: *h2erh1/2-, f.eks. GR: ἄρθρον n. ”led” < IE: 

*h2erthro-, jf. Olsen (1988:34), og LAT: artus m. ”led”. 

- Særligt den oldindiske og den litautiske form,som begge er af IE: *h2r̥h1/2-mó-, peger 

på tilstedeværelsen af en laryngal finalt i roden. Det samme gør GR: ἄρθρον  < IE: 

*h2erthro- < IE: *h2erh1/2-tro-, hvis man accepterer Olsens (1988:37ff.) teori om aspira-

tionsmetatese. I så fald må man finde en anden forklaring til LAT: artus, som ikke 

udviser refleks af laryngalmetatese, da en form med laryngalmetatese formodes at 

ville have givet LAT: *aridus/*arbus287 < IE: *h2er(h̥1/2)-tho-/*h2r̥(h1/2)-tho- < IE: 

*h2erh1/2-to-/*h2r̥h1/2-to-, men dette er naturligvis også mere forventeligt i et (sub-

stantiveret) to-participium end i et nomen instrumentalis, jf. Olsen (1988:42). I 

GERM: *arma-, som i sin egenskab af mo-stamme må forventes at have o-trin i 

rodstavelsen, bør rodens finale laryngal være faldet bort allerede i indoeuropæisk, jf. 

Rasmussens (1989b:178ff.) regler om bortfald af laryngal ved o-infiksale dannelser288. 

Under alle omstændigheder er der umiddelbart intet, der taler imod tilstedeværelsen 

af en initial IE: *h2 i dette ord, hvorfor det i den her foreliggende form kan iagttages, 

                                                 
286 Det er dog ikke sikkert, at suffikset er IE: *-h̥1-i̯e- som tilsyneladende antaget af Fulk  (1988:168ff.). Man 
kunne også tænke sig, at der foreligger en kontamination af det forventede IE: *-h̥1-i̯e- i præsens stativ og 
IE: *-eh1- i stativ aorist, dvs. et IE: *-eh1-i̯e- > GERM: *-ējan- > GERM: *-ajan- i ubetonet stavelse.  
287 Forudsat at den syllabiske laryngal bevaredes som i LAT: terebra f. ”bor” < LAT: *terathrā-  IE: *terh̥1-tr-
eh2- f. ← IE: *tr̥h1-tr-éh2- n., jf. Olsen (1988:9).  
288 Set i lyset af dette må LAT: armus repræsentere det tilsvarande nultrin IE: *h2r̥-mo- < IE: *h2r̥h2-mo-. 
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at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, medens den anden laryngal faldt bort allerede i 

indoeuropæisk. 

 

GERM: *barejan- v. ”slå”. 

- OHT: berien ”slå, banke”, OE: berian ”pine, plage”, NORR: berja ”slå, prygle”, ODA: 

bæriæ ”prygle”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:95). For andre reflekser til samme 

rod se *GERM: burda-, GERM: *burōn- og GERM: *breda-. 

- Dette verbum er iflg. Rix (2001:80) en intensivdannelse med o-trin i rodstavelsen til  

roden IE: *bherH-”bearbejde med et skarpt værktøj”, dvs. et IE: *bhorH-éi̯e-. Denne 

rod er også at finde i bl.a. GR: φαρός m. ”plov” (< IE: *bhr̥H-ó-), LAT: forō v. ”gen-

nemborer”, LAT: feriō v. ”støder, slår”, OKS: borjǫ v. ”kæmper”, LIT: barù v. ”skælder 

ud”, OIR: bern sb. ”spalte, kløft”, ARM: brem v. ”graver op” (< ARM: *birem), jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:95f), Pokorny (1959:133ff.) og Rix (2001:80). 

- Tilstedeværelsen af en laryngal i dette ord foreslås på baggrund af GERM: *burōn- og 

GR: φαρός, der begge har syllabisk resonant før vokal, hvilket indikerer, at der meget 

vel kan have været en mellemliggende konsonant, dvs. IE: *bhr̥V- < IE: *bhr̥HV-. Den 

intervokaliske laryngal har muligvis efterladt sig spor i LAT: feriō, der med stor 

sandsynlighed må komme af et IE: *bherii̯e-289 for at kunne falde ind under den 

latinske fjerde konjugation (ī-verber), jf. bl.a. Sihler (1995:536ff.). Omvendt ville 

man vente bortfald af laryngal mellem konsonant og IE: *i̯ allerede i det indoeuropæ-

iske grundsprog, jf. f.eks. Pinault (1982:265ff.), hvorfor dette argument ikke er så 

stærkt alligevel. Det er også tydeligt, at laryngalen er faldet bort i GERM: *barejan-. 

Med denne analyse kan det altså i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-CH̥C- 

> GERM: *-CC-. 

 

GERM: *breutan- v. ”bryde, knække”. 

- OE: brēotan, NORR: brjóta, ODA: brȳtæ, OSV: brȳta. Hertil bl.a. også 

kausativen/iterativen GERM: *brautejan- v. ”brække” > OE: brȳtan, NORR: breyta og 

substantivet GERM: *brautō- f. ”brud, opbrud” > NORR: braut, OSV: brȌt, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:114). 

- Disse dannelser er iflg. Rix (2001:96) d-udvidelser til en rod IE: *bhreu̯H- ”brække op, 

bryde op”, som også er at finde i SKT: bhrūṇá- n. ”foster”, jf. Mayrhofer II (1992-

1996:283) og derudover LIT: briáujuos v. ”trænger ind”, LETT: braũna ”skorpe, skæl, 

hud, ham”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:115), Pokorny (1959:169) og Rix 

(2001:96). 

                                                 
289 IE: *-ii̯e- er variant til IE: *-i̯e- efter tung stavelse, dvs. her muligvis IE: *bherH-, jf. Sievers lov. 
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- Som det korrekt påpeges af Vine (1985:68), tyder både SKT: bhrūṇá- < IE: *bhruH-nó-
290 og den akute accentuering i de baltiske former på, at GERM: *breutan- skal rekon-

strueres IE: *bhreu̯H-d- med en laryngal, der i germansk går tabt i denne interkonso-

nantiske stilling. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-CH̥C- > 

GERM: *-CC-.  

 

GERM: *daujan- v. ”dø”. 

- OHT: touwen, OS: dōian, NORR: deyja, ODA: dȌ, OSV: dȌja/dȌa. Hertil også bl.a. 

nominaldannelserne GERM: *dauda- adj. ”død” > GOT: dáuþs, OHT: tōt, OS: dōd, OE: 

dēad, OFRIS: dād, NORR: dauðr, ODA: dȌth, OSV: dȌþer og GERM: *dauþu- m. ”død” > 

GOT: dáuþus, OHT: tōd, OS: dōth, OE: dēað, OFRIS: dāth, NORR: dauðr, ODA: dȌth, 

OSV: dȌþer med tilhørende denominative verber. Desuden med e-vokalisme i bl.a. 

GERM: *dewanan- n. ”det dødelige” > GOT: diwano, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:167+169f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *dwīnan-. 

- Bjorvand & Lindeman (2000:168f.) og Pokorny (1959:239) rekonstruerer dette 

verbum som et IE: *dhou̯-i̯e-, som pga. o-vokalismen skal være en i̯e-præsens dannet 

til en gammel perfektumform IE: *dhe-dhou̯- ”hensvinde” af en rod IE: *dheu̯-. 

Endvidere antager de, at dette IE: *dheu̯- i virkeligheden er et IE: *dhh1-eu̯-291, dvs. et 

tema II iflg. Benvenistes (1935:147ff.) rodteori til en grundrod IE: *dheh1-, som der 

også skal foreligge reflekser af i bl.a. LAT: famēs292 f. ”sult”, OIR: díth n. ”ødelæggelse, 

død, drab” (< IE: *dheh1-tu-), OIR: -deda v. ”hensvinder, dør” (< IE: *dhe-dhh1-). 

Rasmussen (1989b:92ff.) rekonstruerer derimod en rod IE: *dheu̯Hi̯-, hvortil en form 

som GERM: *daujan- reflekterer o-trinnet IE: *dhou̯Hi̯- > dhou̯i̯- med bortfald af 

laryngal mellem konsonant og IE: *i̯, jf. Pinault (1982:265ff.)293. Nultrinnet til en 

sådan rod skal iflg. Rasmussen (1989b:94+103f.) hedde IE: *dhu̯iH-, og dette 

foreligger da også i f.eks. GERM: *dwīnan- og GERM: *dwīnōn-. Rasmussens løsning 

er formodentlig at foretrække, idet den bedst gør rede for alle de foreliggende former 

og oven i købet ikke kræver antagelse af Schwebeablaut. Med denne analyse kan det 

altså i de her foreliggende former iagttages, at IE: *-CH̥C- > GERM: *-CC-, hvis 

laryngalen da ikke allerede var faldet bort i indoeuropæisk tid. 

                                                 
290 Til samme rod som de germanske former evt. via en betydningsudvikling ”opbrudt æg” → ”foster”, jf. 
også Mayrhofer II (1992-1996:283). 
291 Bjorvand & Lindeman (2000:147f.) sætter endvidere GERM: *drauga- m. ”dødning” > NORR: draugr 
hertil, idet de antager, at GERM: *drauga- < IE: *dhh1ou̯-h3k(w)-ó- ”som har ansigt som en død(ning)” med IE: 
*-h1- > GERM: *-r-. En sådan antagelse er imidlertid helt og aldeles ubegrundet og er uden modstykke ellers 
i germansk på trods af Bjorvand & Lindemans bemærkning om, at en lignende udvikling kan ses ved det 
indoeuropæiske ord for ”tåre”, men dette kan med f.eks. Hamp (1967:152f.) analyseres anderledes. 
292 Af IE: *dhh̥1-m-iēs, jf. også Sihler (1995:341f.). 
293 I GERM: *dauþu- er rodens sidste to konsonanter faldet bort i stillingen før dobbeltkonsonant, dvs. IE: 
*dhou̯Hi̯- > IE: *dhou-̯, idet suffikset IE: *-tu- er blevet opfattet som et IE: -tu̯-, jf. Rasmussen (1989b:94). 
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GERM: *elhila- adj. ”ond, dårlig, ubehagelig”. 

- NORR: illr/íllr, ODA: ill, OSV: ilder. Dette adjektivs etymologi er meget usikker, idet 

det kun er belagt i nordgermansk. Måske kan man sætte GERM: *elgīn- f. ”sult, faste” 

> OHT: ilgī til samme rod, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:431). 

- Vendryes (1987:O-20) antager, at dette ord hænger sammen med OKS: lačǫ294 v. 

”sulter, er sulten”, LIT: álkstu v. ”sulter, er sulten”, OIR: elc/olc adj. ”ond”, og at såvel 

de germanske som de keltiske former går tilbage på roden IE: *h1elk-, jf. også 

Pokorny (1959:307). Vendryes indvender med rette, at det er risikabelt at sætte GR: 

ὀλέκω v. ”ødelægger, dræber”, LAT: ulcīscor v. ”hævner, straffer” til samme rod. Selv 

med antagelsen af Schwebeablaut i denne rod, ville man nemlig forvente GR: *ἐλέκω 

< IE: *h1lek-295, og man ville iflg. bl.a. Schrijver (1991:70ff.) formodentlig forvente 

LAT: *alc- < IE: *h1l̥k-. Under alle omstændigheder er de germanske formers tilhørs-

forhold til roden IE: *h1elk- dog forholdsvis ukontroversielt. Endvidere bør man be-

mærke, at den litauiske form med akut accent kræver en rekonstruktion IE: *ōlk-, 

hvor langtrinnet umiddelbart må tilskrives et IE: *h1elHk-, men denne form kan ikke 

give OIR: elc, jf. Rasmussen (1986:199), der i stedet foreslår et oprindeligt perfektum 

IE: *h1e-h1olk- > IE: *ōlk- for LIT: álkstu. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-, medens der ikke er noget belæg for at antage til-

stedeværelse af nogen anden laryngal efter IE: *l. 

 

GERM: *euder- n. ”yver”. 

- OS: geder, OFRIS: jāder, NORR: júgr/júr, ODA: jyvr/yver, OSV: iūgher/iūver, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:444). For andre reflekser til samme rod se GERM: *ūder-/*ūden-. 

- Dette substantiv kan med bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:444) og Pokorny (1959: 

347) rekonstrueres som en gammel r/n-stamme til roden IE: *h1eu̯Hdh-296 ”yver”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: dhar-/dhn- n. ”yver”, GR: οὖθαρ/οὖθατ- n. ”yver”, LAT: 

ūber n. ”yver, patte”, LIT: ūdróti v. ”være drægtig”297. 

- Her borger faktisk alene en form som GERM: *euder- for rekonstruktionen af den 

initiale laryngal som IE: *h1. Hvad den anden laryngal angår, peger formerne med 

                                                 
294 Med metatese OKS: *al- → OKS: la-. Uden metatese foreligger der desuden et OKS: alъčǫ v. ”er sulten”. 
295 Rix (2001:298) sætter GR: ὀλέκω til en rod IE: *h3elh1- ”gå til grunde”. 
296 Ifølge Schindler (1975:7f.) har det oprindelige paradigme heddet n.nom/akk.sg. IE: *h1óu̯Hdh-r̥, 
n.gen.sg. h1éu̯Hdh-n-̥s, n.lok.sg. IE: *h1uHdh-én-i med samme aflyd som i paradigmet for IE: *u̯ód-r̥ n. 
”vand”, hvilket i øvrigt også redegør for forekomsten af både fuld-, o- og nultrin i de belagte former.  
297 Melchert (1986:109ff.), som rekonstruerer et IE: *eu-̯h1/3-, sætter også HITT: uwa- c. ”amme” og KLUV: 
ušantari- adj. ”frugtbar, gravid”, idet han foreslår et IE: *uh1/3-dh-s-o-, som han ser som en tematisering af 
nultrinnet til den s-stamme, der foreligger i SKT: dhas- n. ”yver”. Generelt forekommer Melcherts forslag 
at være ganske overbevisende, men det lider af den ene svaghed, at den nævnte s-stamme i sanskrit højst 
sandsynligt er sekundær og nydannet ud fra sammenfald af finalt SKT: -s# og SKT: -r# i ekstern sandhi, jf. 
Whitney (1975:50f.+57) om denne proces. 
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nultrin i roden klart på dens tilstedeværelse, f.eks. GERM: *ūder-/*ūden-, SKT: dhar-

/dhn- og LIT: ūdróti < IE: *h1uHdh-, men det er lige så tydeligt, at den ikke er til 

stede i fuldtrinsformerne GR: οὖθαρ/οὖθατ-, LAT: ūber < IE: *h1ou̯dh-, jf. Beekes 

(1969:292) og Schrijver (1991:288)298, idet man så ville have forventet hhv. GR: 

*ὀ()Vθ- < IE: *h1ou̯H̥dh- og LAT: *ūder < LAT: *ouad- < IE: *h1ou̯H̥dh-. Et sådant 

laryngaltab er da også at forvente i dannelser med o-vokalisme i roden, men normalt 

sker dette dog kun, når o-vokalismens ophav er det af Rasmussen foreslåede o-infiks, 

jf. Rasmussen (1989b:178ff.), og ikke når o-vokalismen er apofonisk betinget. I den 

her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h1e- > GERM: *#e-, medens der 

af uvisse årsager ikke er noget belæg for at antage tilstedeværelse af nogen anden 

laryngal efter IE: *u̯.  

 

GERM: *faita- adj. ”fed, tyk”. 

- ONFR: feit, NORR: feitr, ODA: fēt, OSV: fēter. Hertil også bl.a. et denominativt verbum 

GERM: *faitian- v. ”fede, gøre fed” > OE: fǣtan, NORR: feita og participium hertil 

GERM: *faitida- adj. ”fed, tyk” > OHT: feizit/feizt, OE: fǣted/fǣt(t), OFRIS: fatt/fet. 

Samme aflydstrin er reflekteret i GERM: *faiman- f. ”ung, gravid kvinde” > OS: fēmea, 

OE: fǣmne, NORR: feima, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:213) og Pokorny 

(1959:793). For andre reflekser til samme rod se GERM: *fitōn-. 

- De ovenstående former repræsenterer alle forskellige dannelser med o-trin i 

rodstavelsen til den rod IE: *pei̯H- ”svulme op, strutte, være fed”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: páyate v. ”strutter”, SKT: pīná- adj. ”fed, tyk”, SKT: payas- n. ”saft, 

vand, mælk”, SKT: pvan-/pvarī adj. ”fed, tyk, struttende” (< IE: *piH-u̯n-/piH-u̯er-

ih2), AV: payah- n. ”mælk”, AV: paēman-299 n. ”modermælk”, GR: πίων/πίειρα adj. 

”fed, tyk, struttende” (< IE: *piH-u̯ōn/piH-u̯er-ih2), GR: πίαρ n. ”fedt” (< IE: *piH-u̯r̥), 

LIT: pyjù v. ”får mælk”, OIR: ith sb. ”korn, sæd” (< IE: *piH-tu-), LIT: píenas m. 

”mælk”, LIT: piȆtus ”middag, frokost”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:213), Rix 

(2001:464) og Pokorny (1959:793f.). 

- Alle formerne herover med IE: pī- < IE: piH- borger for en rekonstruktion med 

laryngal. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-CH̥C- > GERM: 

*-CC-. 

 

 

 

                                                 
298 Schrijver (1991:292) rekonstruerer fejlagtigt den initiale laryngal som en IE: *h3. En form som netop 
GERM: *euder- viser nemlig ganske tydeligt, at laryngalen må have været IE: *h1. 
299 Identisk med GEM: *faiman-. Begge er af IE: *poi̯H-mn-. 
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GERM: *fata- n. ”fad”. 

- OHT: faz, OS: fat, OE: fæt, OFRIS: fet, NORR: fat, ODA: fat, OSV: fat. Hertil også bl.a. et 

denominativt verbum GERM: *fatōn- v. ”rumme, fatte” > OHT: fazzōn, OE: fatian, 

OFRIS: fatia, NORR: fata. 

- Dette substantiv sætter man gerne sammen med LIT: púodas m. ”potte, gryde”, LETT: 

puôds m. ”potte, gryde”, som  begge formodentlig går tilbage på et IE: *poHd-o- til en 

rod IE: *peHd-, hvorved de germanske former repræsenterer et nultrin GERM: *pH̥d-

o-. 

- Det er så godt som umuligt at bestemme laryngalens kvalitet, idet de baltiske former 

kan repræsentere både et IE: *poHd-o- med o-trin i rodtavelsen, hvorved laryngalen 

bliver helt ubestemmelig, eller et IE: *peh3d-o- med farvning IE: *eh3 > IE: *oh3, 

hvorved laryngalen kan bestemmes som den o-farvende laryngal IE: *h3, men det er 

ud fra en morfologisk betragtning rimeligst at vente enten o- eller nultrin i rent te-

matiske substantiver (o-stammer), jf. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:148ff.), selv 

om der da findes et fåtal sådanne med e-trin, f.eks. IE: *u̯erg-o- n. ”værk” (se GERM: 

*aizō-). Hvis man med Fraenkel II (1965:668) også sætter GR: πέζα300 f. ”lille, rundt 

fiskenet” < GR: *ped-ja < IE: *ped-ih2(?) til denne rod, kan rodens GR: ε muligvis være 

af IE: *-h̥1-, dvs. et IE: *ph̥1d-ih2. Alternativt kan man rekonstruere roden som et IE: 

*ped- og så lade GERM: *fata- < IE: *pod-o- og LIT: *puodas < IE: *pōd-o-301 høre hertil, 

hvilket nok i så fald er den mest trolige forklaring. Med denne analyse er der altså 

intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende 

form.  

 

GERM: *keinan-/*kīnan- v. ”spire”. 

- GOT: keinan, OHT: (ir-)kīnan, OS: kīnan, OE: ċīnan. Også et substantiv GERM: 

*keiman-/*kīman- m. ”kim” > OHT: kīmo, ONFR: kīmo, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:454). 

- Begge disse dannelser kan indeholde såvel nultrinsformen som fuldtrinsformen til 

den rod IE: *ĝei̯H- ”spire”, som også er at finde i LIT: žýdžiu v. ”blomstrer, står i 

blomst”, LIT: žíedas m. ”blomstring”, LETT: ziêdu v. ”blomstrer”, jf. Stang (1972:65f.), 

og måske ARM: cił/ceł sb. ”halm, stilk”, jf. også Bjorvand & Lindeman (2000:454) og 

Pokorny (1959:355f.). 

                                                 
300 Kun belagt én gang hos Oppianus Anazarbensis Halieutica 3.83., som ikke bør forveksles med det 
homonyme GR: πέζα f. ”vrist, (fodens) kant, ende, rand”, jf. Liddell & Scott (1961:1352). 
301 Enten en vrddhiafledning til o-trinnet i GERM: *fata- eller ligeledes af IE: *podo- med forlængelse af 
vokalen via Winters lov, jf. Winter (1978:433). 
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- Vokalismen i verbet forekommer problematisk, såfremt det er af nultrin302 GERM: *ī. 

I en nasalpæsens forventer man sig, at nasalen skydes ind umiddelbart før rodens 

sidste konsonant. I dette tilfælde altså før IE: *H, dvs. IE: *ĝi-ne-H-/*ĝi-n-H- > GERM: 

*kin-, men det, der foreligger her, er GERM: *kīn- < IE: ĝiH-n-(?). Denne strukturelle 

uoverensstemmelse forklares formodentlig bedst ved at antage, at den lange vokal er 

analogisk fra f.eks. det nominale GERM: *kīman-. I de her foreliggende former kan 

det altså iagttages, at IE: *-CH̥C- > GERM: *-CC-, hvis formen/formerne reflekterer 

fuldtrinnet IE: *ĝei̯H-, og at IE: *-iHC- > GERM: *-īC-, hvis formen/formerne re-

flekterer nultrinnet IE: *ĝiH-. 

 

GERM: *klaima- m. ”ler, lim”. 

- OHT: kleim, OE: clām. For andre reflekser til samme rod se GERM: *klinan-. 

- Dette verbum kan analyseres som en o-trinsdannelse IE: *gloi̯H-mo- til roden IE: 

*glei̯H- ”overstryge, oversmøre, kline, hænge fast”. For reflekser til denne rod uden 

for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: 

*klinan-. 

- Hvis den under GERM: *klinan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-CH̥C- > GERM: *-CC-, hvis laryngalen da ikke 

allerede var faldet bort i indoeuropæisk tid. 

 

GERM: *leusan- v. ”miste, tabe”. 

- GOT: (fra-)liusan, OHT: (fir-)leosan, OS: (far-)liosan, OE: (for-)lēosan, OFRIS: (for-

)liāsa. Også et adjektiv GERM: *lausa- adj. ”løs” > GOT: láus, OHT: lōs, OS: lōs, OE: 

lēas, OFRIS: lās, NORR: lauss, ODA: lȌs, OSV: lȌs. For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *lwan- og GERM: *lūkan-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:570f.). 

- Disse former reflekterer iflg. bl.a. Rix (2001:417) og Pokorny (1959:681f.) en 

desiderativ eller s-udvidelse IE: *leu̯H-s- til roden IE: *leu̯H- ”skære af, dele, løse”. For 

reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: *lwan-. 

- Mayrhofer II (1992-1996:476) og med ham bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:538+ 

571) afviser denne etymologi og rekonstruerer i stedet GERM: *leusan- som en s-

udvidelse til en rod IE: *leu̯- uden laryngal, som ikke har nogen forbindelse med IE: 

*leu̯H-, hvilket støttes af de mange nultrinsformer med kort IE: *u, bl.a. det 

germanske participium GERM: *luzana- adj. ”tabt, mistet” og GR: λύτο v. (aor.) 

”løste, befriede”. Disse former kan imidlertid iflg. Rix (2001:417) forklares som hhv. 

analogisk kort GERM: *u efter det sædvanlige aflydsmønster GERM: *ū ~ *au ~ *u i de 

                                                 
302 I og for sig bliver problemet ikke mindre ved at antage fuldtrin IE: *ĝei̯H-n-/*ĝei̯-n-H-, for man ville 
under ingen omstændigheder forvente fuldtrin i roden ved nasalpræsens. 
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stærke verbers 2. klasse og analogisk kort GR: υ efter verbet GR: λύω v. ”løser, befrier” 

(< IE: *luH-e-). Hvis analysen hos Rix og Pokorny er korrekt, skal roden alligevel 

rekonstrueres med en laryngal, hvorved det altså i de her foreliggende former kan 

iagttages, at IE: *-CH̥C- > GERM: *-CC-. 

 

GERM: *melkan- v. ”malke”. 

- OHT: melchan, OE: melcan, OFRIS: melka. Hertil også et substantiv GERM: *meluk- f. 

”mælk” > GOT: miluks, OHT: miluh, OS: miluk, OE: mioloc/meoloc/milc, OFRIS: melok, 

NORR: mjǫlk, ODA: miolk/mialk/miælk/mælk, OSV: miolk/miølk, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:595ff.). 

- Dette verbum kan sættes til den rod IE: *h2melĝ-, som også er at finde i bl.a. SKT: 

mrṣṭi v. ”gør rent”, GR: ἀμέλγω v. ”malker”, LAT: mulgeō v. ”malker”, OKS: mlъzǫ v. 

”malker”, LIT: mélžu/mélžiu v. ”malker”, OIR: mligid v. ”malker”, OIR: mlicht m. 

”mælk”, KYMR: blith m. ”mælk”, ALB: mjel v. ”malker”, TOK: mālk- v. ”malke, give 

mælk”, jf. også Rix (2001:279). 

- Den litauiske accent tyder på en form med langtrin IE: *h2mēlĝ-303, men dette 

langtrin behøver ikke at reflektere en laryngalholdig rod IE: *h2melH̥ĝ-, da det blot 

kan være en sekundær forlængelse som et resultat af Winters lov, jf. Winter 

(1978:431ff.) og Rix (2001:279). På grund af den ellers gådefulde vokal GERM: *u 

kunne GERM: *meluk- derimod meget vel, selv om det uden tvivl er dannet til samme 

rod, reflektere en rod med laryngal, dvs. her et IE: *h2melH̥ĝ-, jf. det i mange hen-

seender parallelle GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)-. Herimod indvender Bjor-

vand & Lindeman (2000:597), at en sådan rodstruktur ikke er tilladt for indoeuro-

pæisk, jf. Benveniste (1935:147ff.)304, og former som GR: ἀμέλγω og OIR: mligid, der 

kun kan reflektere et IE: *h2melĝ- respektive IE: *h2ml̥ĝ- og ikke IE: *h2melH̥ĝ- res-

pektive IE: *h2ml̥Hĝ-, bekræfter da også dette. Også Griepentrog (1995:297ff.) be-

tvivler den løsning, der involverer antagelsen af en laryngal, og tager GERM: *meluk- 

som et kontaminationsprodukt af GERM: *melk- (fuldtrin) og GERM: *mluk- 

(nultrin)305.  I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > 

GERM: *#C-, og evt. at IE: *-CH̥C > GERM: *-CuC. 

                                                 
303 Også SKT: mrṣṭi tyder på et IE: *h2mēlĝ-, som dog her må være en ægte akrostatisk præsens, jf. 
mønstret hos Narten (1968:18), og således på ingen måde kan reflektere et IE: *h2melH̥ĝ-. Imidlertid kan 
det lige så vel høre sammen med GR: ὀμόργνυμι v. ”tørrer af, visker bort” til roden IE:  *h2merĝ- ”tørre af, 
skrabe af”, jf. bl.a. Seebold (1970:350) og Rix (2001:280). 
304 Netop et ord som GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)- f. ”and” < IE: *h2enh̥2t-, hvis rekonstruktion er 
forholdsvis sikker, udviser dog en nogenlunde parallel struktur og modsiger således åbenlyst Benveniste. 
305 Nultrinnet burde dog hedde GERM: *mulk-. Griepentrog (1995:300f.) antager, at GERM: *mluk- må være 
opstået analogisk ud fra rodnominets nominativ GERM: *mlek-s, men han angiver ingen forklaring på, 
hvorfor der foreligger Schwebeablaut i nominativformen i forhold til f.eks. akkusativens GERM: *melkuN. 
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GERM: *þemaz(a)-/*þemiz(a)- n. ”dæmring, skumring, tusmørke”. 

- OHT: demar306. Også iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:143) med s-stammesuffikset i 

nultrin GERM: *þems-ra- adj. ”mørk” > OHT: dinstar og med antagelse af en spora-

disk overgang GERM: *þ- > GERM: *f- også OHT: fin(i)star, som er substantiveret i OS: 

finistar n. ”mørke”. Desuden kan der muligvis foreligge et GERM: *þemza- adj. 

”mørk” > GERM: *þemma- > OS: thimm og muligvis OE: dim307, jf. Bjorvand & Linde-

man (2000:143f.). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *temH- ”mørke”, som først og fremmest 

foreligger som en s-stamme IE: *temH-os/*temH-es- n. ”mørke” i bl.a. SKT: támas- n. 

”mørke”, SKT: támisrāḥ f. (pl.) ”mørke” (< IE: *témH̥-s-reh2-es), SKT: támsra- adj. 

”mørk, blygrå”, AV: tәmah- n. ”mørke”, LAT: tenebrae f. (pl.) ”mørke” (< IE: *témH̥-s-

reh2-es), LIT: témsta v. ”bliver mørk”, OIR: temel adj. ”mørk”, jf Pokorny 

(1959:1063f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:144). 

- Lühr (1976:81) argumenterer for, at OS: thimm ikke kan være af et GERM: *þemza- < 

IE: *temH̥-s-ó-, fordi GERM: *-mz- iflg. hende skal bevares som GERM: *-mz-, hvilket 

hun ser bevis for i GOT: mimz n. ”kød”308. Derimod ser hun det som mest nærlig-

gende at antage, at IE: *temH-o- > GERM: *þemma- med IE: *-VHRV- > GERM: *-

VRRV-. En direkte refleks af et IE: *temH̥-s-ó- ser hun derimod i OHT: demar med 

vokaliseret laryngal, jf. Lühr (1976:81), men en sådan udvikling af syllabiske laryn-

galer i germansk er ikke, hvad man umiddelbart ville vente i denne stilling. At der er 

en laryngal i denne rod, er dog ganske sikkert, jf. LAT: -e- < LAT: *-a- < IE: #-H̥- i LAT: 

tenebrae og SKT: -i- < IE: *-H̥- i SKT: támisrāḥ. Dog viser GERM: *þems-ra-, der i sin 

stammedannelse modsvarer LAT: tenebrae og SKT: támisrāḥ, ingen reflekser af denne 

laryngal og modbeviser således Lührs analyse af OHT: demar, hvor OHT: -a- derfor 

må analyseres som en anaptyktisk vokal. Alternativt kan man antage, at IE: *temH-

os/*temH-es- > GERM: *þemaz-/*þemiz- > GERM: demar, jf. Fulk (1988:167). I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: -CH̥C- > GERM: -CC-, men næppe 

at IE: *-CH̥C > GERM: *-CaC og IE: *-VmHV- > GERM: *-VmmV-, som det ellers er 

antaget af Lühr (1976:81). 

 

GERM: *warma- adj. ”varm, hed”. 

- OHT: warm, OS: warm, OE: wearm, OFRIS: warm, NORR: varmr, ODA: warm, OSV: 

varmber, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1023). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *wurnōn-. 

                                                 
306 Ifølge Lloyd, Lühr et.al. II (1998:573f.) deklineret som en germansk a-stamme. 
307 Kun hvis OE: dim står for *þimm, jf. Lühr (1976:91). 
308 Se dog GERM: *amsa- for et andet eksempel på en udvikling GERM: *-mz- > GERM: *-mm-. 



 167 

- Dette adjektiv kan med Seebold (1967:108f.+115) rekonstrueres som et IE: *u̯ormo- 

til den rod IE: *u̯erH- ”blive varm”, som også er at finde i bl.a. OKS: vьritъ v. ”syder”, 

LIT: vérda v. ”koger, syder”, ARM: vaṙim v. ”brænder”, ARM: vaṙem v. ”antænder”, 

HITT: warnuzi v. ”lader (for)brænde, koger, syder”, jf. også Pokorny (1959:1166). 

- Bjorvand & Lindeman (2000:1023) drager Seebolds rekonstruktion i tvivl og sætter i 

stedet GERM: *warma- til roden IE: *gwher- ”brænde”. Det er nok rimeligst at antage, 

at begge parter har lidt ret, dvs. at GERM: *warma- er kontamineret af et IE: *u̯orH-o- 

og et IE: *gwher-mo-, jf. Georgiev (1980:200) og med ham bl.a. Heidermanns (1993: 

660). Såfremt Georgiev har ret i sin kontaminationsanalyse, er det ikke til at sige, om 

den indoeuropæiske form, som GERM: *warma- er en fortsættelse af, har indeholdt 

en laryngal, og selv hvis dette var tilfældet, ville denne være faldet bort i en dannelse 

med o-trin i rodstavelsen, hvor dette o-trin repræsenterer det af Rasmussen 

foreslåede o-infiks, jf. Rasmussen (1989b:145ff.+178ff.), dvs. IE: *u̯orH-mo-(?) > IE: 

*u̯or-mo-(?) > GERM: *warma-. Med disse analyser er der altså intet belæg for at an-

tage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *wēsr-/*wēzr- n. ”forår”. 

- OFRIS: wers/wars, NORR: vár, ODA: wār, OSV: vār. Ifølge Bjorvand & Lindeman 

(2000:1077f.) skete der en tidlig metatese GERM: *wēsr-/*wēzr- > GERM: *wērs-/ 

(*wērz-) og efterfølgende i den vestgermanske form forkortelse af vokalen efter Ost-

hoffs lov, jf. Szemerényi (1996:93 + litt.), dvs. VGERM: *wērs- > VGERM: *wers-, og i 

de nordgermanske former skete der assimilation og siden hen forenkling GERM: 

*wērz-/*wēzr- > NGERM: *wērR-/*wēRr- > NGERM: *wērr- > NGERM: *wēr-.309 

- Enkeltsproglige kognater såsom dette germanske ord og GR: ἔαρ n. ”forår”, LAT: uēr 

n. ”forår”, LIT: vãsara f. ”sommer”, LETT: vasara f. ”sommer”, ARM: garun sb. ”forår” 

(< ARM: *geh-ar- < IE: *wés-r̥) på den ene side og f.eks. SKT: vasantá- m. ”forår”, OKS: 

vesna f. ”forår”, OKYMR: guiannuin sb. ”forår” (< KELT: *wesant- < IE: *u̯esn̥t-) på den 

anden side tyder på en oprindelig r/n-stamme i indoeuropæisk, dvs. et oprin-deligt 

IE: *u̯es-r̥/*us-n̥(t)- ”forår” jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1078). 

- Sluttelig kan man tilføje, at Puhvels III (1991 :74) idé om, at HITT: ham(m)esha(nt)- 

sb. ”forår” skal komme af HITT: *hant-weshant- < IE: *h2ent-u̯esHn̥t-, taler for en rod 

IE: *u̯esH- og ikke IE: *u̯es-. Ifølge den klassiske analyse hos f.eks. Pokorny 

(1959:1174) hører IE: *u̯es- til roden IE: *h2eu̯s-/*h2u̯es- ”lysne” i f.eks. GERM: 

*aust(r)ō/*aust(r)aN (se dette), men denne analyse ville, som Bjorvand & Lindeman 
                                                 
309 Hos Pokorny (1959:1174) forklares den lange vokal derimod ved analogi ud fra GERM: *jēra- n. ”år” (se 
dette), medens den af Szemerényi og Streitberg er forklaret nogenlunde ens, jf. Szemerényi (1996:113f. 
med litt.), nemlig som værende opstået af IE: *u̯es-r (med konsonantisk IE: *r) > IE: *u̯er-r (med 
assimilation) > IE: *uē̯r (med forenkling og erstatningsforlængelse). 
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(2000:1079) korrekt påpeger, ikke passe ind med HITT: -weshant-, som i så fald bur-

de hedde HITT: *hweshant-. Med denne analyse er der altså intet belæg for at antage 

tilstedeværelse af nogen initial laryngal for den her foreliggende form, medens for-

holdene internt i germansk slører udviklingen af et evt. IE: *u̯esH-r̥. 

 

2.2.1.6. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *CH̥C- > GERM: *CaC- i første stavelse: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *bakan- *fata- - 

 *baþa- *hamara- 

 *fader- *hataz-/*hatiz- 

 *fagra- 

 *fasta- 

 *hafjan-/*habjan- 

 *sada- 

 *sakan- 

 

Eksempelmateriale for IE: *-CH̥C- > GERM: *-CC- uden for første stavelse: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *andō- *bibēn- *arjan-  

 *angan- *keinan/*kīnan- *arma- 

 *arjan- *leusan- *baina- 

 *barejan- *wēsr-/wēzr- *daujan- 

 *berkō-  *elhila- 

 *duhter-  *euder- 

 *geinan-  *faþma- 

 *hersan-  *garna- 

 *kenþa-  *halma- 

 *lauþra-  *hauja- 

 *seiman-  *karla- 

 *skeula-  *klaima- 

   *skeuja- 

    *wadja- 
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Eksempelmateriale for IE: *CH̥C > GERM: *CVC  uden for første stavelse: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *anid(i)-/anad(i)-/ *meluk- *heruta- 

 *anud(i)-  *þemaz(a)-/*þemiz(a)-  

 

For så vidt angår de to første udviklinger, er der ingen overraskelser: Interkonsonantiske 

laryngaler vokaliseres som GERM: *a og falder ellers bort uden for første stavelse. 

 Det er den tredje udvikling, der er afvigende. Dette problem er blevet diskuteret af 

mange gennem årene, bl.a. Fulk (1988:153ff.), men dets løsning synes ikke at ligge lige 

om hjørnet, idet alle formerne herover kan forklares ad anden vej, som det er set i de 

artikler, hvor de optræder – på nær GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)-. Ofte har man 

villet forklare laryngalens forliven her som et resultat af dens position i sidste stavelse på 

linje med laryngalrefleksen i GERM: *meluk-, men da det er uvist, om i hvert fald GERM: 

*anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)- er en konsonant- eller i-stamme, kan man ikke uden 

videre tilskrive denne udvikling af laryngalerne til sidste stavelse uden at argumentere 

cirkulært. 

 Sluttelig skal det nævnes, at mange af de former, der i eksempelmaterialeoversigt 

nummer to ovenfor er afvist som værende usandsynlige, er blevet dette, fordi de allerede 

i det indoeuropæiske grundsprog havde mistet laryngalen som følge af diverse lydlove, 

jf. bl.a. Rasmussen (1989b:178ff.) og Pinault (1982:265ff.). 

 

2.2.2. Laryngal mellem konsonant og vokal 

 

2.2.2.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet laryngaler mellem 

konsonant og vokal, er der nogle forhold, man bør kende til. 

 I det store og hele er forholdene i denne stilling ikke meget anderledes end i 

stillingen før vokaler initialt. Farvningen af de indoeuropæiske vokaler foregår efter 

præcis samme mønster, og det samme gør sig gældende for laryngalernes efterfølgende 

bortfald i enkeltsprogene. Dog er der et par ting man må gøre sig klart. 

 For det første kan to af laryngalerne, nemlig IE: *h1 og IE: *h2, aspirere en forudgå-

ende klusil, f.eks. IE: *th2 > IE: *th. Denne proces ser man de tydeligste spor af i indo-

iransk. For det andet smelter laryngalerne i flere sprogfamilier sammen med en forudgå-

ende resonant- og/eller halvvokal med gemination af denne til følje. Dette er bl.a. tilfæl-

det i germansk og anatolsk, jf. bl.a. hhv. Jasanoff (1978:77ff.) og Oettinger (1979:549). 
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 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring laryngaler 

mellem konsonater og vokaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det rele-

vante germanske materiale. 

 

2.2.2.2. Konstellationen IE: *-Ch1V- 

 

GERM: *ajja-/(*ajjaz-)/(*ajjiz-) n. ”æg”. 

- KRIMGOT: ada, OHT: ei, OS: ei, OE: ǣġ, NORR: egg, ODA: æg, OSV: æg, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:176). 

- Til dette substantiv er der mange kognater uden for germansk, f.eks. IRAN: *āya- sb. 

”æg”, GR: ᾠόν n. ”æg”, GR(LESB): ὤϊον n. ”æg”, LAT: ōuum n. ”æg”, OKS: ajьce n. ”æg”, 

OIR: og n. ”æg”, ARM: ju sb. ”æg”, jf. Pokorny (1959:783f.), Bjorvand & Lindeman 

(2000:176f.) og Schindler (1969:160ff.). 

- Alle disse former virker ved en første granskning til at komme af mindst to for-

skellige indoeuropæiske former, nemlig IE: *ōu̯i̯o- og IE: *ōi̯o-. Schindler 

(1969:160ff.) har med sin geniale analyse sat dette indoeuropæiske ord for ”æg” til 

ordet for ”fugl” ved at antage et IE: *ō-h2ui̯-ó- ”æg” til IE: *h2u̯oi̯-/*h2u̯ei̯- ”fugl” > SKT: 

véḥ/víḥ m. ”fugl”, GR: αἰετός m. ”ørn”, GR: οἰωνός m. ”rovfugl, som beskues til 

varsler”, LAT: auis f. ”fugl”, ARM: haw sb. ”hane”310. Imidlertid indeholder ordet 

resonantgemination og efterfølgende Verschärfung i nord- og østgermansk311, selv 

om der ikke foreligger nogen sekvens IE: *-i̯H- iflg. Schindlers analyse. På baggrund 

af denne iagttagelse modificeres Schindlers analyse af Rasmussen (1990:386f.), som 

med støtte i SKT: véḥ312 rekonstruerer et oprindeligt paradigme IE: *h2éu̯-oi̯h1-/*h2u̯-

éi̯h1- med grundsproglig(?) udligning af vokalismen i roden til nultrin, hvorved IE: 

*h2u̯-ṓi̯h1-s > IE: *h2u̯-oi̯h1-s med forkortelse ved Osthoffs lov > SKT: véḥ. Laryngalens 

kvalitet kan bekræftes af GR: αἰετός < IE: *h2u̯i̯h̥1-tó- og dens tilstedeværelse ligeledes 

af GR: οἰωνός < IE: *h2u̯i-h3n(h(2))-ó-, jf. bl.a. Olsen (2004:243). I lyset af HITT: šuwaiš 

sb. ”fugl” kan man dog tænke sig, at den initiale laryngal både kan have været IE: *h2 

og IE: *h3, idet disse muligvis giver ANAT: š i flere tilfælde, jf. Schindler (1969:159). 

En rekonstruktion med IE: *h3 i stedet for IE: *h2 ville også give en god forklaring på 

den initiale vokal i GR: οἰωνός, der som påpeget af Beekes (1972:122) næppe kan væ-

                                                 
310 Førsteleddet analyserer han som adverbiet/præfikset IE: * ”hos, ved, med” > GERM: *ā-, SKT: ā-, GR: ο- 
m.fl. (se også GERM: *asta-). 
311 Verschärfung forstår man som den proces, hvori GERM: *-jj- > ØGERM: >  *-ddj-, VGERM: *-jj- > NGERM: 
*-ggj- og GERM: *-ww- > ØGERM: > *-ggw-, VGERM: *-ww- > NGERM: *-ggw-. Langt de fleste tilfælde af 
konsonantgrupperne GERM: *-jj- og *GERM: *-ww- formodes af mange forskere, bl.a Jasanoff (1978:78ff.), 
at være opstået af kombinationerne IE: *-i̯H- og IE: *-uH̯-. 
312 SKT: véḥ kan ikke komme af IE: *h2u̯ói̯-s, fordi man egentlig ville vente langtrin i nominativ, dvs. IE: 
*h2u̯ōi̯-s > SKT: *váiḥ. 
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re opstået via assimilation pga. eksempler såsom GR: αἰών m. ”livskraft, levetid”, 

hvor der ikke foreligger assimilation. På den anden side ville en sådan antagelse dog 

samtidig gøre f.eks. GR: αἰετός313, LAT: auis314 og ARM: haw med a-vokalisme desto 

mere uforståelige. Kvaliteten af denne laryngal er imidlertid irrelevant for GERM: 

*ajja-, der stadig vil kunne rekonstrueres som IE: *-Hu̯i̯h1-ó-, hvorved også tilstede-

værelsen af den germanske Verschärfung i dette ord er forklaret på en smidig måde, 

for ved en form IE: *-Hu̯i̯h1-ó- > IE: *ōu̯i̯.o- > PEÆGERM: *ōu̯i̯i̯o- > GERM: *ou̯i̯i̯o- > 

IE/GERM: *oi̯i̯o- ”æg” foreligger der en sekvens IE: *-i̯H-, som kan give GERM: *-jj-. 

Hvor tiltalende denne analyse ellers forekommer, må det dog påpeges, at der ikke 

findes andet bevis end dette ord for, at den faktiske udvikling kan have været sådan. 

 

GERM: *anan- v. ”puste, ånde”. 

- GOT: *(uz-)anan, som kun foreligger i GOT: (uz-)on (præt.). Hertil også f.eks. GERM: 

*andō- f. ”sjæl, ånd” > NORR: ǫnd, ODA: and, OSV: and og muligvis GERM: *angan- 

m. ”god lukt” > NORR: angi, OSV: ange, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Dette verbum kan sættes til den rod IE: *h2enh1- ”puste, ånde”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: ániti v. ”ånder”, GR: ἄνεμος m. ”vind”, LAT: animus m. ”sjæl, ånd”, OKS: 

vonja sb. ”lugt”, OIR: anaid v. ”bliver, venter”, OIR: anál f. ”pust”, ARM: anjn315 sb. 

”person, selv”, ARM: hołm sb. ”vind” TOK.B: anāṣṣäṃ v. ”indånder”, jf. Rix 

(2001:267), Pokorny (38f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:35+1098f.). 

- Incitamentet for den foreslåede rekonstruktion, særligt med henblik på 

laryngalernes kvalitet, er den græske vokalisme med initialt GR: #ἀ- på linje med bl.a. 

den latinske form med ditto initial vokalisme og med GR: -ε- < *-h̥1-. Desuden viser 

den initiale laryngal sig også i den germanske præteritumstamme GERM: *ōn- < IE: 

*h2e-h2enh1-/*h2e-h2n̥h1-. En form som ἄνεμος og LAT: animus udgør ved et første 

øjekast et problem for dem, der antager, at IE: *h2o > IE: o, idet man ville forvente 

enten o- eller nultrin i substantiver med mo-suffiks, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück 

II/1 (1906:245ff.). Således peger disse to former på en rekonstruktion IE: *h2onh̥1-mo- 

på trods af a-vokalismen, jf. f.eks. modeksemplerne mod IE: *h2o > IE: *o hos Beekes 

(1972:118). Imidlertid er det tænkeligt, at ARM: hołm rent faktisk repræsenterer et IE: 

*h2onh̥1-mo-, hvis ARM: hołm ← ARM: honm (dissimilation) < IE: *h2onh̥1-mo-, jf. 

f.eks. Olsen (1999:27). Sluttelig skal det nævnes, at i formerne GERM: *andō- < IE: 

                                                 
313 Tidligere antaget af IE: *h2(e)u̯-i̯h̥1-, jf. f.eks. Peters (1980:12). 
314 Tidligere antaget af IE: *h2eu-̯. 
315 ARM: anjn < IE: *h2enh̥1-ĝhen-/*h2n̥h1-ĝhen-), som dog indeholder et uklart element IE: *-ĝhen-, men 
måske skal dette forstås som en n-stamme udbygget på et suffiks IE: *-ĝh(o)-, som kunne tænkes at være 
det, der også foreligger i GR: -ιχο-, og måske foreligger der en pendant til samme suffiks i GERM: *askōn-
/*azgōn- f. ”aske” < IE: *h2es-ĝh-eh2n- (se dette). Under alle omstændigheder kan GERM: *angan- være fuld-
stændig identisk med ARM: anjn, hvis dette er af IE: *h2enh̥1-ĝhen-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:35). 
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*h2nh̥1-téh2- og GERM: *angan- < IE: *h2enh̥1-ĝhen- er den syllabiske laryngal faldet 

bort som forventet, og at GERM: *anan- < IE: *h2enh1-e- umiddelbart er et modbevis 

mod Lührs (1976:78ff.) teori om, at IE: *-VRHV- > GERM: *-VRRV-316. I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h2e- > GERM: *#a-, at IE: *#h2o- > 

GERM: *#a-, at IE: *-Ch̥1C- > GERM: *-CC-, og at IE: -VRh1V- > GERM: *-VRV-. 

 

GERM: *bedjan- v. ”bede”. 

- GOT: bidjan/bidan, OHT: bitten, OS: biddian, OE: biddan, OFRIS: bidda, NORR: biðja, 

ODA: bithiæ, OSV: biþia. Hertil også et substantiv GERM: *bedō- f. ”bøn” > GOT: bida, 

OHT: beta, OS: (kniu-)beda, OE: bedu, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:60). 

- Til disse dannelser er der flere forslag til etymologier. Blandt andet kan man med 

Bjorvand & Lindeman (2000:60f.) og Pokorny (2000:114) sætte dem til roden IE: 

*bhedh- ”bøje sig ned”, som også er at finde i bl.a. SKT: bdhate v. ”skubber, maser” og 

LIT: bodùs adj. ”ubehagelig”. Der foreligger oven i købet en parallel til OS: kniu-beda 

f. ”bøn” i SKT: jñu-bdh- adj. ”med bøjede knæ (brugt i tilbedelseskontekst)”. 

- Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:60f.) vil, hvis denne sammensætning er korrekt, 

SKT: (jñu-)bdh- skulle indeholde enten langtrin IE: *ē eller en sekvens IE: *eh1. I 

sidste tilfælde skulle GERM: *bedjan- så repræsentere et IE: *bhh1edh-, og disse to 

former skulle så være hhv. tema I IE: *bheh1-dh- og tema II IE: *bhh1-edh- iflg. Ben-

venistes (1935:147ff.) rodteori. Denne løsning er imidlertid ikke at foretrække, da 

Schwebeablaut ikke var en systematisk foreteelse i indoeuropæisk, jf. bl.a. Antilla 

(1969:173ff.)317. Alternativt kan man med Seebold (1967:112ff.) og Seebold (1980: 

479ff.) sætte GERM: *bedjan- til roden IE: *gwhedh- ”bede, ønske”, som også er at finde 

i bl.a. AV: ǰaidyemi v. ”beder, spørger om”, GR: θέσσασθαι v. (aor.inf.) ”bede”, men så 

er man tvunget til at ignorere den ellers smukke formelle og semantiske parallel 

mellem OS: kniu-beda og SKT: jñu-bdh-. Rimeligst er det dog nok alligevel at følge 

Seebold og rekonstruere et IE: *gwhedh-, da man kun på denne måde kan undgå de 

herover nævnte formelle problemer. Således er der altså intet belæg for at antage 

tilstedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *dajjan- v. ”amme, give bryst”. 

- GOT: daddjan, OSV: dæggja. For andre reflekser til samme rod se GERM: *dejan- og 

GERM: *dējan-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:140). 

                                                 
316 Lühr (1976:83) redegør dog selv for denne undtagelse ved at antage, at laryngalen her var vokalisk, dvs. 
at GERM: *anan- er dannet ud fra en prækonsonantisk form, f.eks. af et IE: *h2énh̥1-ti (3.sg.) som i SKT: 
ániti. 
317 Samtidig får man et problem med laryngalens kvalitet, idet den indoeuropæiske ā-vokalisme, som 
fortsættes af LIT: bodùs, kun kan skyldes IE: *h2. Muligvis er det derfor bedst ikke at sætte LIT: bodùs hertil. 
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- Dette verbum repræsenterer en kausativ til roden IE: *dheh1i̯-, jf. Rasmussen 

(1989b:51), dvs. et forventet IE: *dhoh1i̯-éi̯e-. Uden for germansk foreligger denne rod 

i bl.a. SKT: dháyati v. ”dier”, SKT: ádhāt v. (aor.) ”diede”, SKT: dhinóti v. ”nærer, mæt-

ter”, SKT: dhénā- f. ”drægtig ko”, SKT: dhenú- f. ”malkeko”, GR: θηλύς adj. ”næren-

de”, LAT: fēmina f. ”kvinde”, LAT: fēlīx adj. ”frugtbar, lykkelig”, OKS: dojǫ v. ”ammer, 

giver bryst”, LIT: dienà adj. ”drægtig”, LETT: dêju v. ”dier”, OIR: denait v. ”dier”, ARM: 

diem v. ”dier”, jf. også Bjorvand & Lindeman (2000:144), Rix (2001:138) og Pokorny 

(1959:241f.). 

- Hvis man følger Rasmussen (1989b:51), bør man rekonstruere denne rod som IE: 

*dheh1i̯- med de alternationer i rodens struktur, som Rasmussen antager318, hvilket i 

dette tilfælde ville føre til en form IE: *dhoh1i̯-éi̯e-. Imidlertid bør kun IE: *-i̯H- give 

GERM: *-jj- og ikke IE: *-Hi̯-, hvilket bevises af modeksempler som IE: *h2u̯eh1i̯-e- 

”blæse” > GERM: *wējan- (se dette). Omvendt ville man med de af Rasmussen fore-

slåede lydlove heller ikke forvente en struktur IE: *dhoi̯h1-éi̯e- til en rod som IE: 

*dheh1i̯-, idet rodstrukturen IE: *CVi̯H- kun bør forekomme foran enkelkonsonant 

efterfulgt af vokal, jf. SKT: dhénā- < IE: *dhói̯h1-neh2. Derfor må løsningen være af en 

anden karakter. Rasmussen foreslår selv (1990:381), at GERM: *dajjan- og for den 

sags skyld også OKS: dojǫ kommer af et IE: *dhh1oi̯-éi̯e- med Schwebeablaut i roden, 

hvorved sekvensen GERM: *-jj- ikke er opstået af IE: *-i̯H- eller IE: *-i̯H- men i stedet 

af genuint GERM: *j + *j med bortfald af den mellemliggende vokal. Således må den 

lydlige udvikling have været IE: *dhh1oi̯-éi̯e- > GERM: *dajejan- > GERM: *dajijan- > 

GERM: *dajjan-319, hvorved sekvensen GERM: *-jj- ikke skyldes laryngalpåvirkning. 

Derimod foreligger der her et eksempel på udviklingen af postkonsonantiske 

laryngal før vokal. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *CHV- > 

GERM: CV-. 

 

GERM: *dejan- v. ”die”. 

- MHT: tīen, OE: dīon/dēon, ODA: dī, OSV: dī(a). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *dajjan- og GERM: *dējan-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:144)320. 

- Dette verbum kan med Rasmussen (1989b:51) rekonstrueres som et tematisk verb-

um IE: *dhh1éi̯-e- med Schwebeablaut til roden IE: *dheh1i̯-, hvis nøjagtige refleks fore-

                                                 
318 Rasmussen (1989b:47 ff.) opstiller en række lydregler for alternationerne ved rødder med strukturen IE: 
*CeHi̯-. De vigtigste af disse er (med fuldtrin i rodstavelsen): IE: *CeHi̯- > *CeHi̯- / _V; IE: *CeHi̯- > *Cei̯H- 
/ _CV; IE: *CeHi̯- > *CeH- / _ CC el. _C#. 
319 Det skal dog nævnes, at en løsning, der involverer Schwebeablaut, ikke er foretrække, men der synes 
ikke at foreligge noget bedre alternativt. 
320 Den germanske vokalisme GERM: *ī er opstået ved en udvikling IE: *dhh1éi̯-e- > GERM: *dejan- > GERM: 
*dijan- > GERM: *dīan-. 
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ligger i SKT: dháyati v. ”dier”. For andre reflekser til denne rod uden for germansk se 

GERM: *dajjan-. 

- Hvis den under GERM: *dajjan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *Ch1V- > GERM: *CV-.  

 

GERM: *ginnan- v. ”spalte, kløve, skære hul på”. 

- OHT: -ginnan. For andre reflekser til samme rod se GERM: *geinan- og GERM: *gina-. 

- Hvis man følger Lühr (1976:79), kan man rekonstruere dette verbum som et IE: 

*ĝhinh1-, dvs. den svage form af den nasalpræsens, som med Rasmussen (1989b:52) 

kan foreligge i GERM: *ginēn- (se GERM: *gina-), til den langdiftongiske rod IE: 

*ĝheh1i̯- ”gabe, spærre munden op”321, som også er at finde i bl.a. GR: χήμη f. ”det at 

gabe”, LAT: hiō v. ”gaber”, OKS: zějǫ v. ”gaber”, OKS: zinǫ v. ”gaber”, LIT: žióju v. 

”åbner”, TOK.B: koyṃ n. ”mund” (< IE: *ĝhoi̯h1-nu- < IE: *ĝhoh1i̯-nu-), jf. Pokorny 

(1959:419f.) og Rix (2001:173f.). 

- Lühr lader ikke blot GERM: *ginnan- komme af IE: *ĝhinh1-. Hun antager også, at 

GERM: *gīnan- < IE: *ĝhinh̥1-, dvs. ligeledes den svage form af en nasalpræsens til 

roden. Forskellen er, at GERM: *gīnan- < IE: *ĝhinh̥1- er prækonsonantisk som i 1.pl. 

og 2.pl., hvorimod GERM: *ginnan- < IE: *ĝhinh1- er prævokalisk som i 3.pl. 

Imidlertid er valensforskellen i germansk322 ved disse to verber problematisk for en 

teori, der ønsker at lade dem høre til samme paradigme, og selv hvis man kan 

acceptere det forhold, er det stadig vigtigt at bemærke, at GERM: *gīnan- kan 

forklares ad anden vej (se GERM: *geinan-), medens det på trods af Lühr og Rix 

(2001:173f.) slet ikke er sikkert, at GERM: *ginnan- hører til samme paradigme, når 

man tager den afvigende semantisk i betragtning. 

 

2.2.2.3. Konstellationen IE: *-Ch2V- 

 

GERM: *bannan- v. ”påbyde, bande, bandlyse”. 

- OHT: bannan, OS: bannan, OE: bannan, NORR: banna, ODA: bande, OSV: banna. 

Hertil også substantivet GERM: *banna- m. ”band, bandlysning” > OHT: ban, OS: ban, 

OE: (ge-)ban(n), OFRIS: bånn, NORR: bann. For andre reflekser til (muligvis) samme 

rod se GERM: *bōni-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:57). 

- Dette verbums etymologi er særdeles omstridt. Med Seebold (1970:88ff.) kan man 

analysere det som refleks af en neu̯-/nu-præsens IE: *bhh2-n̥u̯- til roden IE: *bheh2- 

                                                 
321 Man må i så fald med Lühr lade denne nasalpræsens være faktitiv, dvs. ”spalte, kløve” ← ”få til at gabe, 
gøre gabende”. 
322 GERM: *gīnan- ”gabe” er intransitivt, og GERM: *ginnan- ”spalte, kløve, skære hul på” er transitivt. 
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”tale, sige” (se GERM: *bōni-), men en sådan form ville man forvente gengivet som 

GERM: *bunnan- og ikke GERM: *bannan-. En oplagt mulighed er så at antage, at 

vokalismen er analogisk efter GERM: *bōni- ud fra det – for germansks ved-kom-

mende – velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som f.eks. GERM: *blōjan- 

~ *blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryło-wicz 

(1956:209). Lühr (1976:92) analyserer GERM: *bannan- som IE: *bhenH- og sæt-ter 

det sammen med SKT: bhánati323 v. ”taler”, idet hun antager, at IE: *-VRHV- > GERM: 

*-VRRV- på linje med IE: *-Vi̯HV- > GERM: *-Vi̯i̯V- og IE: *-Vu̯HV- > GERM: *-Vu̯u̯V-

, men en sådan antagelse er meget usikker, jf. f.eks. GERM: *anan-, GERM: *kunnan- 

og GERM: *unnan-. 

 

GERM: *batizan- adj. (komp.) ”bedre”. 

- GOT: batiza, OHT: bezziro, OS: betara, OE: betera, OFRIS: betera, NORR: betri, ODA: 

bætræ, OSV: bætre. Superlativen hertil hedder GERM: *batista- adj. (superl.) ”bedst” > 

GOT: batists, OHT: bezzisto, OS: betst, OE: betest/betst, OFRIS: besta, NORR: baztr/beztr, 

ODA: bæst, OSV: bæzter/bæster. Til samme rod også nogle nominaldannelser, f.eks. 

GERM: *batan- m. ”nytte, fordel” > OFRIS: bata, NORR: bati og som vrddhidannelse 

GERM: *bōtō- f. ”bedring” > GOT: bota, OHT: buoza/buoz, OS: bōt(a), OE: bōt, OFRIS: 

bōte, NORR: bót, ODA: bōt, OSV: bōt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:43+71f.+97). 

- Disse formers etymologi er meget omstridt. Den klassiske etymologi sammenholder 

dem med SKT: bhadrá- adj. ”lykkelig, heldig, velsignet”, men dette adjektiv går iflg. 

Mayrhofer II (1992-1996:244f.) tilbage på roden IE: *bhend- ”være lykkelig”. Ifølge 

Lindeman (1989:271) bør man snarere, hvis man stadig ønsker at sammenholde 

disse to former, rekonstruere et IE: *bhh2ed- > GERM: *bat-, SKT: bhad-. Denne 

analyse er yderst tiltalende, eftersom man så kan lade den germanske komparativ gå 

tilbage på en form med den forventede rodvokalisme324. Mindre tiltalende er imid-

lertid Lindemans videre forsøg på at lade dette IE: *bhh2ed- være en d-udvidelse til et 

tema II iflg. Benvensites (1935:147ff.) rodteori til en rod IE: *bheh2-, som også kan få 

f.eks. rodudvidelsen IE: *bhh2-eg-/*bheh2-g- i SKT: bhága- m. ”lykke, gud”, AV: bhaj- v. 

”tildele” over for SKT: bhāgá- m. ”andel, skæbne, lod”. Denne rod behøver ikke inde-

holde en laryngal overhovedet, da SKT: bhāgá- lige så vel kan være en nominaldan-

                                                 
323 Af IE: *bhe-bhonH-onti ← IE: *bhe-bhn̥H-nti iflg. Lühr (1976:92). 
324 I en indoeruopæisk komparativform med suffikset IE: *-i̯̯es- venter man iflg. bl.a. Brugmann & Del-
brück II/1 (1906:400f.) fuldtrin i roden, men udligning mellem komparativen og superlativen (IE: *-is-to-) 
finder ofte sted, således at begge former enten har roden i fuld- eller nultrin. Således forholder det sig også 
i germansk i dette tilfælde. 
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nelse med o-trin til en rod IE: *bheg(w)- eller endnu bedre en vrddhiafledning325 til 

samme rod, jf. Darms (1978:274). Med denne analyse er der altså intet belæg for at 

antage tilstedeværelse af nogen laryngal for de her foreliggende former. 

 

GERM: *bewwan- v. ”bygge, bo”. 

- NORR: byggva/byggja, ODA: byggiæ, OSV: byggia. Substantivet GERM: *bewwa- n. 

”byg” > OS: bewo (gen.pl.), OE: bēow, OFRIS: bē, NORR: bygg, ODA: biug/byg, OSV: bjug 

hører sikkert til samme rod, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:123f.). For andre reflek-

ser til samme rod i germanske se GERM: *būan- og GERM: *bī(a)-. 

- Dette verbum reflekterer efter al sandsynlighed et IE: *bheu̯h2-e-326 til den rod IE: 

*bhu̯eh2- ”vokse, opstå, blive”, som også er at finde i bl.a. SKT: bhávati v. ”er, bliver”, 

SKT: bhmī- f. ”jord”, AV: bauuaiti v. ”bliver”, GR: φύομαι v. ”vokser, bliver”, LAT: fīō 

v. ”bliver, sker, OKS: byti v. ”blive, være”, OIR: -bí v. ”pleje at være”, ALB: (m-)bin(?) 

v. ”spire”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:90f.), Rix (2001:98f.) og Pokorny 

(1959:146ff.). 

- For at redegøre for uoverensstemmelsen internt i germansk mellem vokalismen i på 

den ene side de nordiske former NGERM: *-yggv-327 og på den anden side resten af 

germansk GERM: *-eww- har Rasmussen (1989a:369ff.) foreslået en udvikling GERM: 

*-ewwV- (egentlig GERM: *-ewγwV-) > NGERM: *-ywγwwV- > NGERM: *-yẅγẅẅV-328 > 

NGERM: *-yggvV-/*-yggjV-, hvorved det også forklares, hvorfor der af dannelser med 

en sådan struktur gerne eksisterer to reflekser side om side, som f.eks. NORR: byggva/ 

byggja, jf. også GERM: *hrawa- for denne udvikling. Med denne analyse bliver Ver-

schärfungsprocessen også et fællesgermansk anliggende, der ikke kun er begrænset 

til nord- og østgermansk. Blot har vestgermansk senere mistet Verschärfungsele-

mentet GERM: *-γ- ved en proces, som Rasmussen (1989a:370) vælger at benævne 

Entschärfung. Hvis man ikke vil følge Rasmussen på dette punkt, må man antage, at 

der i nordisk foreligger en dannelse med *ja-suffiks for substantiver eller *jan-suffiks 

for verber, der ikke er til stede i de øvrige germanske sprog, men en sådan analyse er 

selvsagt ikke tilfredsstillende. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at 

IE: -CHV- > GERM: *-CV-, og mere specifikt at IE: *-Vu̯HV- > GERM: *-Vw(γ)wV-. 

 

                                                 
325 På linje med dette kan også rodvokalismen i GERM: *bōtō- tilskrives vrddhi, hvorved man ikke behøver 
at antage et tema I med rodudvidelse IE: *bheh2-d-. 
326 Formodentlig oprindeligt konjunktiv til den rodaorist IE: *bhu̯éh2-/*bhuh2-, som ses i bl.a. SKT: ábhūt v. 
”er blevet”, GR: ἔφυν v. ”blev, opstod, voksede”, LAT: fūī v. ”var”, jf. Rix (2001:98ff.). Nøjagtigt samme 
dannelse som GERM: *bewwan- foreligger i SKT: bhávati v. ”er, bliver”, AV: bauuaiti v. ”bliver”.  
327 For forventet GERM: *-eggv- > NORR: *-jǫggv-. 
328 Her står -ẅ- for en rundet palatal halvvokal ikke ulig den initiale halvvokal i FR: huit ”otte”, som senere 
i sproget har kunnet udvikle sig til enten w eller j. 
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GERM: *brewwan- v. ”brygge”. 

- OS: gibreuuan (perf.part.), OE: brēowan, OFRIS: briūwa, NORR: brugginn (perf.part.), 

OSV: bryggia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:110f.). 

- Dette verbum reflekterer et IE: *bhreu̯h2- til roden IE: *bhreh2u̯-, se også GERM: 

*brēdan- og Rasmussen (1989b:97). Til samme rod foreligger der også TRAK: 

βροῦτος sb. ”en gæret drik” (< IE: *bhruh2-tó-(?)), LAT: feruō v. ”gærer, koger, syder” 

(< IE: *bherh2u̯-e-), LAT: ferueō v. ”er kogende”, LAT: fermentum n. ”gæringsstof, 

surdej” (< IE: *bher-mn- < IE: *bherh2u̯-mn-), LAT: dēfrtum n. ”henkogt most” (< IE: 

*bhruh2-tó-) OIR: berbaid v. ”koger, syder”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:111), Rix 

(2001:96), Pokorny (1959:143ff.) og Ramussen (1989b:97). 

- Ved denne rod foreligger der et billede, der stemmer meget godt overens med reg-

lerne hos Rasmussen (1989b:97+103f.) for, hvordan rødder med en struktur som IE: 

*bherh2u̯- bør alternere. GERM: *brewwan- i sig selv reflekterer imidlertid ingen af de 

tilladte strukturer, men repræsenterer snarere et nydannet fuldtrin ud fra nultrinnet, 

dvs. IE: *bhruh2- → IE: *bhreu̯h2-e- GERM: *brewwan- med den forventede resonantge-

mination og efterfølgende Verschärfung i nordgermansk.329. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch2V- > GERM: *-CV-, og mere specifikt at IE: 

*-Vu̯h2C- > GERM: *-VwwV-. 

 

GERM: *daga- m. ”dag”. 

- GOT: dags, OHT: tag, OS: dag, OE: dæġ, OFRIS: dei/dī, NORR: dagr, ODA: dagh, OSV: 

dagher. Med vrddhi i roden eksisterer der også reflekser af et gammelt heteroklitikon 

GERM: *dōgaz-/*dōgiz-/dōgiz-n- n. ”(halvt) døgn” > OE: dōgor/dȌġ, NORR: 

dœgr/dœgn, ODA: dyghæn, OSV: dȌghn/dyghn/dȌgher/dygher, som til dels er 

tematiseret i de germanske enkeltsprog, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:136f.170) og 

Darms (1978:177ff.). 

- Til disse substantiver foreligger der flere forskellige etymologier, som imidlertid alle 

er usikre og har store mangler. Den første sætter GERM: *daga- til roden IE: *dhegwh- 

”brænde”, som også er at finde i bl.a. LIT: dãgas m. ”(somme)varme, efterår”, OPR: 

dagis sb. ”sommer”. Hamp (1967:146f.) påpeger, at en sådan analyse er problema-

tisk, eftersom man af IE: *#gwh- ville forvente GERM: *#w- i denne stilling, hvilket dog 

modbevises af Seebolds (1967:119 ff.) analyse af reflekserne af IE: *gwh- i germansk, 

ifølge hvilken IE: *dhogwho- > GERM: *dagwa- > GERM: *daga- kan være en lydret 

udvikling. En anden analyse er Hamps (1967:146ff.) egen, der forsøger at genoplive 

den gamle forbindelse mellem GERM: *daga- og SKT: áhar-/áhan- n. ”dag”, idet han 

                                                 
329 De nordiske former kræver en særlig forklaring, jf. diskussionen under GERM: *bewwan-. 
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nævner vigtige argumenter som den identiske semantik og tilstedeværelsen af et 

heteroklitikon330 i begge sproggrene. Det egentlige problem, nemlig at germansk har 

initialt GERM: *d- (< IE: *dh-(?)) og sanskrit initial vokal (< IE: *HV-), forklarer han 

ved at lade GERM: *d- < IE: *dh- komme af en kombination i ekstern sandhi IE: *-

d#H-, hvis laryngal er identisk med den i SKT: áhar-/áhan- < IE: *HVgh-r̥/*HVgh-n-. 

Således rekonstruerer han GERM: *daga- < IE: *dhogho- < IE: *-d#Hogho-. Endvidere 

antager han, at det finale IE: *-d# kan stamme fra pronominet IE: *tod pron.n. ”det”. 

Hans forklaring skaber dog en del problemer, såsom hvorfor en sådan udvikling kun 

finder sted i dette ord331, og at pronomenet IE: *tod i indoeuropæisk tid formodentlig 

ikke fungerede som bestemt artikel. Bjorvand & Lindeman (2000:137f.) indvender 

desuden, at der ikke var nogen fonetisk forskel på stemte og ustemte klusiler finalt i 

indoeuropæisk, men at dette udelukkende afgjordes af forholdene omkring ekstern 

sandhi, hvorfor man, da man ikke kender laryngalens kvalitet, ikke kan være sikker 

på, om IE: *-d#Hogho- er en rimelig størrelse, eller om det ikke lige så vel kan have 

været IE: *-t#Hogho-. Et tredje forslag fremføres af Bjorvand & Lindeman (2000: 

136f.), som analyserer GERM: *daga- og SKT: áhar-/áhan- som et gammelt heterokli-

tikon til roden IE: *dheĝh- ”i går”, således at SKT: áhar-/áhan- skulle have mistet 

refleksen af IE: *dh gennem analogisk påvirkning fra nultrinsformen, hvis udvikling 

har været IE: *dhĝh-n- > IE: *ĝh-n- > SKT: *hn-332. Problemet med Bjorvand & Linde-

mans analyse er, at denne rod ellers altid foreligger med IE: *-s- – formodentlig en s-

stamme – som IE: *dhĝh(i̯)es- (= IE: *ĝhð(i̯)es-) og lign., jf. f.eks. Pokorny (1959:416), 

og der findes ingen andre spor af hverken r- eller n-stammer i enkeltsprogene. Som 

det ses, er forholdene omkring GERM: *daga- meget usikre, og selv hvis man godta-

ger Hamps analyse, der jo antager tilstedeværelse af en laryngal i grundformen til 

GERM: *daga-, er den udvikling, der antages, så afvigende fra det normale mønster, 

at det ikke er brugbart til en analyse af de indoeuropæiske laryngalers skæbne i 

germansk. 

 

GERM: *daili- m./f. ”del”. 

- GOT: dáils, OS: dēl, OE: dǣl. Hertil bl.a. også substantiverne GERM: *daila- n. ”del” > 

OHT: teil, OE: (ġe-)dāl, GERM: *dailō- f. ”deling, deltagelse” > GOT: dáila, OHT: teila og 

GERM: *dailiþō- f. ”del, deling” > OHT: teilida, NORR: deild, ODA: deld, OSV: deld”. 

Sluttelig også et denominativt verbum GERM: *dailian- v. ”dele” > GOT: dáiljan, OHT: 

                                                 
330 Hamp (1967:148) afviser idéen om, at *dōgaz-/*dōgiz-/dōgiz-n- skulle repræsentere en s-stamme (og 
udvidelse hertil). Han synes dog ikke at give nogen forklaring på omlyden i de nordgermanske former. 
331 Hamp (1967:152f.) nævner selv, at analysen af det indoeuropæiske ord for ”tåre” ikke er helt parallel 
hermed til trods for, at visse fællesnævnere findes. 
332 Denne nultrinsform SKT: *hn- er så senere blevet fortrængt til fordel for det nydannede fuldtrin. 
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teilen, OS: dēlian, OE: dǣlan, OFRIS: dēla, NORR: deila, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:142f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *tīdi-. 

- Disse substantiver hører alle til roden IE: *deh2i̯-333 ”dele”, jf. Ramussen (1989b:51), 

som også er at finde i bl.a. SKT: dhyáti v. ”skærer af, deler”, SKT: dáyate v. ”deler, 

tager del i”, SKT: díti- m. ”fordeling”, GR: δαίομαι v. ”deler”, GR: δῆμος m. ”folk, egn”, 

GR(DOR): δᾶμος m. ”folk, egn”, OKS: dělъ334 m. ”del”, LIT: dailýti v. ”dele”, ARM: ti sb. 

”alder, år, dag, tid”, jf. også Pokorny (1959:175f.) og Rix (2001:103). 

- Den første iagttagelse, der springer i øjnene, er, at man således her må antage, at IE: 

*d > GERM: *d, hvilket på ingen måde stemmer overens med den ellers kendte 

udvikling IE: *d > GERM: *t, f.eks. IE: *dém(̥t) > GERM: *tehun num. ”ti” og IE: *h1ed- 

> GERM: *etan- v. ”spise”. Man bør derfor se sig om efter en alternativ forklaring. En 

sådan gives bl.a. af Rasmussen (1989b:51)335, der lader GERM: *daili- gå tilbage på et 

IE: *dhh2i̯-li-336, hvor sekvensen IE: *dh2 > IE: *dh > GERM: *d,337 jf. diskussionen 

under GERM: *daga- og jf. se GERM: *mekila- og Kuryłowicz (1935:53f.). Således re-

flekterer GERM: *daili- altså ikke et IE: *dheh2i̯-li- > IE: *dhei̯h2-li-, hvilket umiddelbart 

ville være den forventede udvikling ved en sådan langdiftongisk rod338, men et IE: 

*dhh2i̯-li-. En sådan form skaber imidlertid et nyt problem, nemlig at der foreligger 

et SKT: dyáti < IE: *dh2i-é-ti, hvor den aspirerende effekt ved IE: *dh2 er udeblevet, 

men dette kan naturligvis forklares som analogi ud fra andre former med klare og 

utvetydige reflekser af IE: *d. Hvis Rasmussens analyse er korrekt, kan det altså i de 

her foreliggende former iagttages, at IE: *#Ch2V- > GERM: *#CV-, og mere specifikt at 

IE: *dh2 > IE: *dhh2 > GERM: d. 

 

GERM: *felþa- n. ”mark”. 

- OHT: feld, OS: feld. Også GERM: *felþu- m. ”mark” > OE: feld, OFRIS: feld. Med nultrin 

i roden desuden substantivet GERM: *fuldō- f. ”mark, fold” > OS: folda, OE: folde, 

NORR: fold. Muligvis også GERM: *flata- adj. ”flad” > OHT: flaz, OS: flat, NORR: flatr, 

                                                 
333 Langdiftongiske rødders rodstruktur, jf. Rasmussen (1989b:47ff.), diskuteres under GERM: *dajjan-. 
334 Kan teoretisk set også være en vrddhidannelse IE: *dēl(H)-o- til IE: *del(H)- ”spalte, snitte, hugge”. 
335 En helt anden forklaring på GERM: *daili-’s oprindelse fremføres af Pokorny (1959:176), der analyserer 
det som et illyrisk lån. 
336 Schwebeablautsform til roden IE: *deh2i̯-. 
337 Dette finder muligvis sin parallel i GERM: *daga- m. ”dag” (se dette). En sådan udvikling er ellers ikke 
belagt uden for indoiransk, jf. Kuryłowicz (1935:53f.) og diskussionen under GERM: *mekila-. 
338 Det bør i øvrigt bemærkes, at GERM: *ai heller ikke kan komme af et sådant IE: *ei̯, så for at forklare den 
germanske vokalisme, må man enten ty til o-trinnet IE: *oi̯ eller lade en laryngal IE: *h2/3 gå forud for IE: 
*ei̯. Samme bemærkning om vokalismen kan også sættes til OKS: dělъ og LIT: dailýti, der i det hele taget 
kan reflektere den præcis samme dannelse som GERM: *daili-, jf. også Stang (1972:17), idet BSL: *d kan 
komme af både IE: *d og IE: *dh. 
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ODA: fladh, OSV: flater, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:215f.+232). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *flōra-. 

- Dette substantiv reflekterer iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:215f.+232) et IE: 

*pelth2-o-339, som også er at finde i bl.a. SKT: pṛthu- adj. ”vid, bred” (< IE: *pl̥th2-u-), 

SKT: pṛth(i)v- f. ”jorden” < IE: *pl̥th2-u̯-ih2-, AV: pәrәθu- adj. ”bred”, GR: πλατύς adj. 

”vid, flad” (< IE: *pl̥th2-u-), OIR: láthar sb. ”sted” (< IE: *pleh2-), LIT: platùs adj. ”vid, 

bred” (< IE: *ploth2-u-340), jf. også Pokorny (1959:805f.). For reflekser uden 

dentaludvidelser til denne rod se GERM: *flōra-. 

- Bjorvand & Lindeman (2000:215f.+232) analyserer videre, at GERM: *felþa- < IE: 

*pelth2-o- er i familie med et IE: *pled(h2)-o-, som med o-trinsvokalisme skal foreligge 

i IE: *plod(h2)-o- > GERM: *flata-. Alle formerne skal så gå tilbage på en enklere form 

IE: *pleh2-, som ses i bl.a. GERM: *flōra- (se dette). En anderledes analyse af GERM: 

*felþa- og GERM: *fuldō- gives af de Vries (1962:137), der stiller det til roden IE: *pel- 

”hegn, indhegning”, formodentlig som et IE: *pél-to- og et IE: *pl̥-tó- n. ”det 

indhegnede” → ”mark, jord”. Det er ikke til at afgøre, hvilken af de to rødder GERM: 

*fuldō- hører til. Hvis denne analyse er korrekt, foreligger der bare former med 

rodstrukturen IE: *pleh2- og ingen med IE: *pelh2-341, hvorved hele dette kompleks er 

blevet forenklet noget, således at der nu ”kun” er strukturerne IE: *pleh2-, IE: *ploth2-, 

IE: *plod(h2)-, der dog stadig udgør en så broget skare, at det er uhensigtsmæssigt at 

benytte i hvert fald formerne med dentaludvidelser som pålideligt materiale til en 

undersøgelse af de laryngalistiske forhold i germansk. Selv hvis det alligevel antages, 

at GERM: *felþa- < IE: *pelth2- og GERM: *fuldō- < IE: *pl̥th2-eh2-, er det umuligt at 

afgøre, om sekvensen GERM: *-þ- kommer af restitueret IE: *-t- eller oprindeligt IE: *-

th- < IE: *-th2-, idet meget tyder på, at begge disse klusiler fortsættes af GERM: *þ/*d, 

jf. bl.a. Szemerényi (1996:68) og Olsen (1988:38)342. Det sidste er dog at forvente ud 

fra det komparative materiale i først og fremmest indoiransk. Med udgangspunkt i 

bl.a. GERM: *flata- antager derimod Stang (1949:336ff.), at IE: *th(2) (> IE: *th) > GERM: 

*t, jf. SKT: pṛthu- for laryngalens tilstedeværelse og aspirerende effekt. Han 

indrømmer dog, at der også findes eksempler, hvor IE: *t(H) > GERM: *þ/*ð, men 

disse eksempler tilskriver han andre (ikke-aspirerende) laryngaler, f.eks. GOT: baíriþ 

v. (2.pl.) ”bærer” ~ SKT: bháratha v. (2.pl.) ”bærer”. I de her foreliggende former kan 

                                                 
339 Således IE: *pelth2-u- og IE: *pl̥th2-eh2- for hhv. GERM: *felþu- og GERM: *fuldō-’s vedkommende. 
340 Denne form står i Schwebeablautsforhold til IE: *pelth2-o- > GERM: *felþa-. 
341 Jf. dog LAT: palam, ARM: hoł m.fl. (se GERM: *flōra-). 
342 Med reglerne for aspirationsmetatese hos Olsen (1988:37ff.) kan det muligvis antages, at IE: *pleth2- 
ikke er korrekt rekonstrueret, idet også et IE: *pleh2t- burde give IE: *ploth- (eller måske snarere IE: *plath-) 
> LIT: platùs. Udviklingen kan således have været IE: *pleh2-t- > IE: *plath- > LIT: plat-, hvorved det er 
muligt at opretholde en rodstruktur IE: *pleh2, jf. GERM: *flōra- < IE: *ploh2-reh2-. Dette giver dog stadig 
ingen fornuftig forklaring på GERM: *flata- < IE: *plod(h2)o-(?). 
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det altså iagttages, at der er et yderst svagt indicium for, at IE: *th2 > GERM: *t, hvilket 

dog modbevises af adskillige andre eksempler, medens GERM: *felþa- og GERM: 

*fuldō- næppe hører til denne rod. 

 

GERM: *hauzian- v. ”høre”. 

- GOT: háusjan343, OHT: hōren, OS: hōrian, OE: hēran/hīeran, OFRIS: hēra, NORR: heyra, 

ODA: hȌræ, OSV hȌra, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:418f.). 

- Der findes flere etymologiforslag til dette verbum. Det klassiske sætter det til en rod 

IE: *(s)keu̯- ”bemærke, opfatte, høre”, som også skulle være at finde i bl.a. SKT: kaví- 

m. ”seer, vis mand, digter”344, GR: ἀκούω v. ”hører”, GR: κοέω v. ”bemærker”, idet GR: 

ἀ- i GR: ἀκούω af Schrader (1890:465) analyseres som kommende af præfikset IE : 

*sm̥-. Et andet forslag er at finde hos Fick III (1909:66), der ligeledes sammenligner 

dette germanske verbum med GR: ἀκούω, men han analyserer dette som GR: ακ-ουσ-

jω345, som kan tænkes at være en denominativ til et faktitivt kompositum IE: *h2Ǩ-

h2eu̯s-i̯é-, hvor førsteleddet er roden IE: *h2eǨ- ”spids, skarp, kantet, sten” (se GERM: 

*agjō-), og andetleddet er IE: *h2eu̯s- ”øre” (se GERM: *ausan-/*auzan-), således at 

verbets betydning bliver ”gøre ørerne spidse, spidse ører” → ”høre”. Også det 

germanske verbum GERM: *hauzian- kan gå tilbage på et IE: *h2Ǩ-h2eu̯s-i̯e-. Ved en 

sådan analyse behøver man i hvert fald i dette tilfælde ikke følge Bjorvand & 

Lindeman (2000:418f.), der antager en udvikling IE: *h3eu̯s-346 > IE: *kou̯s- > GERM: 

*hauz- gennem en hærdningsproces af IE: *h2 > IE: *k. Med denne analyse kan det i 

den her foreliggende form iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *-Ch2V- > 

GERM: *-CV-, medens der ikke er noget belæg for at antage, at IE: *#h2e- > GERM: 

*#ha-. 

 

GERM: *hawwan- v. ”hugge”. 

- OHT: houwan, OS: hauwan, OE: hēawan, OFRIS: hāwa/houwa, NORR: hǫggva, RDA: 

hogg(w)a, ODA: hoggæ/huggæ, RSV: haukua, OSV: hugga jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:391). For andre reflekser til samme rod se GERM: *hauja-. 

- Disse dannelser reflekterer roden IE: *keu̯h2- ”hugge, slå, kløve”, som også er at finde 

i OKS: kovǫ v. ”smeder”, OKS: kyjь sb. ”hammer”, LIT: káuju v. ”slår”, LIT: kújis sb. 

”hammer”, jf. Pokorny (1959:535) og muligvis med bl.a. Rix (2001:345f.) også LAT: 

                                                 
343 Med formodentligt analogisk GOT: s fra GOT: áuso n. ”øre”. 
344 Hos Mayrhofer I (1986-1992:328f.) sættes dette substantiv hellere sammen med LAT: caueō v. ”vogter 
mig, passer på”, LYD: kave- sb. ”præst”. 
345 o-vokalismen vanligvis forklaret som værende analogisk ud fra GR: ὤψ f. ”øje” < IE: *h3ekw-, jf. bl.a. 
Szemerényi (1967:65). 
346 I denne afhandling rekonstrueres ”øre” med IE: *h2 og ikke IE: *h3 (se GERM: *ausan-/*auzan-). 
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cūdō v. ”slår, banker” og TOK.A: ko- v. ”dræbe”, TOK.B: kau- v. ”dræbe” på trods af 

Rasmussen (1990:389). 

- GERM: *hawwan- < IE: *kou̯h2-e- viser den forventede udvikling med gemination af 

halvvokalen i sekvensen IE: *-u̯h2- > GERM: *-ww- og efterfølgende Verschärfung i 

nord- og østgermansk. Anderledes er det derimod med GERM: *hauja-, hvor, hvis 

dette er af IE: *kou̯h2-i̯o-, man med Sievers lov ville forvente en udvikling IE: *kou̯h2-

i̯o- > IE: *kou̯h2-ii̯o- > GERM: *hawwija-. Hvorfor denne udvikling ikke har fundet 

sted her, er forklaret af Rasmussen (1990:379), der ved hjælp af Pinaults 

(1982:265ff.) iagttagelse af laryngalers bortfald i en sekvens IE: *-CHi̯- antager en 

udvikling IE: *kou̯h2-i̯o- > IE: *kou̯-i̯o- > GERM: *hauja-. Alternativt kan man, som 

Rasmussen påpeger, også i forvejen forvente bortfald af laryngalen i en o-

trinsdannelse med en sådan rodstruktur IE: *ToUH-, jf. også Rasmussen 

(1989b:178ff.). I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: -CHV- > 

GERM: *-CV-, og mere specifikt at IE: *Vu̯HV- > GERM: *-VwwW-. 

 

GERM: *hrawa- adj. ”rå”. 

- OHT: hrō/rō, OS: hraro (f.dat.sg), OE: hrēaw, NORR: hrár, ODA: rā, OSV: rār, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:748). 

- Dette adjektiv kan iflg. den klassiske etymologi rekonstrueres som et IE: *krou̯h2-o- 

til den rod IE: *kreu̯h2- ”(størknet) blod, rødt kød”, jf. Pokorny (1959:621f.), som 

også er at finde i bl.a. SKT: kráviṣ- n. ”rødt kød”, SKT: kravya- n. ”blod”, SKT: krūrá- 

adj. ”blodig, grusom” AV: xrū- f. ”et stykke blodigt kød”, AV: xrūra- adj. ”blodig, 

grusom”, GR: κρέας n. ”kød”, LAT: cruor m. ”rødt, tykt, blod”, LAT: cruentus adj. 

”blodig”, LAT: crūdus adj. ”rå, grov, hård”, OIR: crú n. ”blod”, OIR: crúaid adj. ”hård, 

rå, grusom”, LIT: kraũjas m. ”blod”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:749) og Pokorny 

(1959:621f.). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af s-stammen GR: κρέας < IE: *kreu̯h̥2-s-, 

medens også f.eks. SKT: kraviṣ- med sit SKT: -i- < IE: *-h̥2- og SKT: krūrá- < IE: *kruh2-

ró- borger for tilstedeværelsen af en laryngal i det hele taget. Således er det særdeles 

gådefuldt, at der ikke foreligger halvvokalgemination og efterfølgende Verschärfung 

i GERM: *hrawa-, der, hvis det var af et IE: *krou̯h2-o-, burde hedde GERM: *hrawwa-. 

Jasanoff (1978:84) og ligeledes Rasmussen (1990:377f.) forklarer denne uregelmæs-

sighed ved at tage FIN: rievä adj. ”frisk (om kød)” i betragtning som værende indlånt 

af et GERM: *hrēwa-, hvorved de hævder, at halvvokalgeminationen ikke skete, hvis 

en langvokal gik forud for IE: *-u̯H-. Rasmussen bygger videre på denne antagelse og 
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ser i FIN: raaka347 adj. ”rå” et senere indlån af dette GERM: *hrēwa- > NVGERM: 

*hrāwa-. Dette lån har fundet sted efter, at IE: *ē > NVGERM: *ā og endnu vigtigere 

på et stadie, hvor Verschärfungen og ikke kun halvvokalgeminationen var til stede i 

hele det germanske område, dvs. IE: *krēuh2-o- > GERM: *krēu̯γu̯o- > NVGERM: 

*hrāu̯γu̯a- > NVGERM: *hrāwa-, jf. Rasmussen (1990:377f.)348. Med denne analyse 

kan det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-u̯h2V- > GERM: *-wV-. 

 

GERM: *hōfa- m. ”hov”. 

- OHT: huof, OS: hōf, OE: hōf, OFRIS: hōf, NORR: hófr, ODA: hōf, OSV: hōv(er), jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:399f.). 

- Dette substantiv er beslægtet med SKT: śaphá- m. ”hov” og AV: safa- m. ”hov”, 

hvorfor det ville være nærliggende at med bl.a. Mayrhofer II (1992-1996:608) 

rekonstruere det som et IE: *op-h2-o-. Muligvis kan man med Mayrhofer også sætte 

disse til GR: κόπτω v. ”slår, hugger, trætter”, der dog også kan høre til roden IE: 

*(s)kep- ”hakke, hugge”, jf. bl.a. Rix (2001:555). 

- Det er nærliggende at overveje, om GERM: *hōfa- og SKT: śaphá- ikke med Olsens 

(1988:37ff.) teori om aspirationsmetatese kan være identiske, dvs. et IE: *oh2p-o- > 

GERM: *hōfa- og IE: *oh2p-o- > IE: *oph-o- > SKT: śaphá-, AV: safa-. Imidlertid må 

laryngalen være IE: *h1/2, hvis man skal opnå en udvikling IE: *-Hp- > IE: *-ph-, idet IE: 

*h3 også stemmer den klusil, den står op af, dvs. her IE: *-h3p- > IE: *-h3b-349. 

Antagelsen af et IE: *h1/2 er naturligvis ingen hindring, hvad denne analyse angår, 

men det bliver problematisk, hvis GR: κόπτω skal være beslægtet med GERM: *hōfa-, 

for dette kan ikke have andet end IE: *-h3-, dvs. i så fald GR: κόπτω < IE: *h̥3p-i̯e-350. 

Enten må man altså som bl.a. Rix (2001:555) forklare den græske form ad anden vej, 

eller også må man forkaste den ovenfor foreslåede forklaringsmulighed, der i 

forvejen kun er ment som løse spekulationer. Således er det muligvis rimeligere at 

med Bjorvand & Lindeman (2000:400) rekonstruere et IE: *op-h2-o- > IE: *oph-o- > 

SKT: śaphá-, AV: safa-. En vrddhiafledning hertil ville så hedde IE: *ōp-h2-o- > 

GERM: *hōfa-, muligvis via mellemstadiet IE: *ōph-o- som i indoiransk, men dette er 

ikke til at afgøre, idet IE: *ph > GERM: *f/*b på linje med IE: *p. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: -Ch2V- > GERM: *-CV-. 

                                                 
347 Med stadieveksling: FIN: raa’a- < FIN: *raaga- i det svage stadie, jf. f.eks. Ingo (2004:37ff.). 
348 Samme konklusion når Rasmussen i sin artikel om NGERM: *-ewwV- > NORR: -yggjV-/-yggvV-, jf. 
Rasmussen (1989a:369ff.) og GERM: *bewwan-. 
349 Et eksempel på denne proces foreligger i IE: *pi-ph3-é- > SKT: píbati v. ”drikker”, LAT: bibō v. ”drikker”, 
GALL: ibetis v. ”drik!”, jf. bl.a. Kuryłowicz (1935:54). Her står laryngalen dog efter klusilen og ikke før, men 
man må stærkt formode, at dette ikke burde gøre nogen forskel, hvis man sammenligner med det 
parallelle IE: *-h1/2T- > IE: *-Th- lige så vel som IE: *-Th1/2- > IE: *-Th-, jf. Olsen (1988:37ff.). 
350 IE: *-h̥3- > GR: -ο-, medens IE: *-h̥1- > GR: -ε- og IE: *-h̥2- > GR: -α-, jf. bl.a. Beekes (1969:182ff.). 
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GERM: *libēn- v. ”leve”. 

- GOT: liban, OHT: lebēn, OS: libbian, OE: libban/lifian, OFRIS: libba, NORR: lifa, ODA: 

livæ, OSV: liva. Hertil også bl.a. substantivet GERM: *leiba- n. ”liv” > OHT: līb, OS: līf, 

OE: līf, OFRIS: līf, NORR: líf, ODA: līf, OSV: līf og verbet  GERM: *libnōn- v. ”blive leven-

de, få nyt liv” > NORR: lifna, OSV: lifna/limna. 

- Der er mange forslag til etymologier for dette verbum. Dels kan man sætte det til 

GERM: *l(e)ib-/*lif- ”efterlade”, dels som durativ til GERM: *bi-leiban- ”blive” til ro-

den IE: *lei̯p- ”smøre ind i fedt, klæbe”, jf. bl.a. Kluge (2002:563) og Rix (2001:408), 

og dels til et isoleret IE: *lei̯bh-, jf. Pokorny (1959:666). 

- Bjorvand & Lindeman (2000:525f.)  videreanalyserer dette IE: *lei̯bh- som en bh-

udvidelse til et tema II *h2l-ei̯- til roden *h2el- ”vokse, (er)nære”, jf. GERM: *alan-, i 

overensstemmelse med Benvenistes (1935:147ff.) rodteori. Imidlertid forekommer 

en sådan antagelse, der alene bygger på Benvenistes rodteori, meget spekulativ, men 

såfremt den er korrekt, foreligger her naturligvis endnu et eksempel på strukturen 

IE: *#h2C- > GERM: *#C-. Desuden kunne også den af Kluge og Rix foreslåede rod IE: 

*lei̯p- ”smøre ind i fedt, klæbe” indeholde en initial laryngal, hvis man kan sætte GR: 

ἀλέιφω v. ”salver” < IE: *h2lei̯p-(?) og GR: ἀλοιφή351 f. ”salve” med protetisk vokal af 

initial laryngal. Man vil dog stadig skulle forklare aspirationen som sekundær, og 

oven i dette kan man også undre sig over GR: λίπος n. ”fedt” og GR: λιπαρός adj. ”fed, 

fedtet, salvet” uden protetisk vokal, jf. bl.a. Pokorny (1959:670). En mulig antagelse 

kunne være, at man på grundlag af GR: λιπαρός352 kunne rekonstruere et IE: *liph̥2-

ró- < IE: *h2liph̥2-ró- < IE: *h2loi̯ph̥2-ró- med Rasmussens regler for infiksal o-

vokalisme, hvis man antager, at en rod med en så tung struktur som IE: *HRoUTH 

hverken tillader o-infikset eller den initiale laryngal at realiseres, jf. Rasmussen 

(1989b:164+ 176f.). Således kan man muligvis også forklare GR: -φ- i GR: ἀλέιφω som 

en refleks af IE: *-ph- < IE: *-ph2-, jf. bl.a. Olsen (1988:38) om det parallelle GR: -θ- < 

IE: *-th- < IE: *-th1/2-/*-h1/2t-. Således kan det altså i de her foreliggende former i agt-

tages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *-Ch2V- > GERM: *-CV-. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
351 Ifølge reglerne for dannelser med Rasmussens (1989b:145ff.) infiksale o-vokalisme, bør et IE: *h2loi̯p(h)-
éh2- miste den initiale laryngal men rigtignok bevare o-vokalen, jf. Rasmussen (1989b:164+176f.). At den 
protetiske vokal trods alt er til stede i græsk, skyldes efter alt at dømme den nære semantiske sammen-
hæng mellem GR: ἀλέιφω og GR: ἀλοιφή. 
352 GR: λίπος skal så siden hen være dannet sekundært hertil. 
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GERM: *malan- v. ”male, knuse”. 

- GOT: malan, OHT: malan, OS: gimalan (perf.part.), NORR: mala, ODA: malæ, OSV: 

mala. Også en iterativ GERM: *malejan-353 v. ”knuse” > NORR: melja, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:578). For andre reflekser til samme rod se GERM: *muljan-. 

- Dette verbum reflekterer mest sandsynligt, jf. bl.a. Rix (2001:432) og Bjorvand & 

Lindeman (2000:578f.), et IE: *(me-)molh2- til den rod IE: *melh2- ”male, støde, 

pulverisere”, som også er at finde i bl.a. SKT: mṛṇti354 v. ”knuser, maler”, SKT: 

mūṛṇá- adj. ”knust”, GR: μύλη355 f. ”mølle”, LAT: molō v. ”maler”, OKS: meljǫ v. 

”maler”, LIT: malù v. ”maler”, OIR: melid v. ”maler”, ARM: malem v. ”knuser”, HITT: 

malli v. ”maler, knuser”, KLUV: malhu-/mammalhu- v. ”brække, bryde”, jf. også 

Pokorny (1959:716f.). 

- Særligt KLUV: malhu-/mammalhu- tyder på, at laryngalen var IE: *h2, jf. Melchert 

(1988:215f.). Ganske vist burde IE: *-lh2- i intervokalisk stilling iflg. den luvo-

hittitiske regel, at IE: *-VRh2V- > LUV/HITT: *-VRRV-, føre til gemination af 

resonanten som i HITT: malli, jf. Oettinger (1979:549). og ikke KLUV: lh, men det er 

iflg. Melchert (1988:216f.) muligt, at dette er analogisk fra former, hvor IE: *-lh2- var 

prækonsonantisk, dvs. i virkeligheden prævokalisk IE: *-lh2u-. Sluttelig skal det 

nævnes, at GERM: *malan- < IE: *molh2-e- umiddelbart er et modbevis mod Lührs 

(1976:76ff.) teori om, at IE: *-VRHV- > GERM: *-VRRV-356. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch2V- > GERM: *-CV-. 

 

GERM: *salta- n. ”salt”. 

- GOT: salt, KRIMGOT: salt, OHT: salz, OS: salt, OE: sealt, OFRIS: salt, NORR: salt, ODA: 

salt, OSV: salt. Hertil også et adjektiv GERM: *saldu- adj. ”salt” > OE: sealt, OFRIS: salt, 

NORR: saltr, ODA: salt, OSV: salter, jf. Heidermanns (1993:466), og verberne GERM: 

*saltan- v. ”salte” > GOT: saltan, OHT: salzan, OE: sealtan og GERM: *saltōn- v. ”salte” 

> NORR: salta, ODA: saltæ, OSV: salta. Også en form med nultrin GERM: *sultiō- f. 

”sylte, saltet kød” > OHT: sulza, OS: sultia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:755ff.). 

                                                 
353 Ved siden af denne også en form GERM: *malwejan- v. ”trykke, knuse” > GOT: (ga-)malwjan, NORR: 
mølva, dvs. til roden IE: *melh2- med en u-̯udvidelse, jf. Rix (2001:433). Samme udvidelse foreligger i 
substantivet GERM: *melwa- n. ”mel” > OHT: melo, OS: melo, OE: melu, OFRIS: mele, NORR: mjǫl, ODA: 
miøl/miæl/miel/meel, OSV: mjøl < IE: *melh2uo̯-. 
354 Hvis ikke med bl.a. Rix (2001:440) til roden IE: *merh2- ”knuse i stykker”. 
355 GR: μύλη kan have GR: -υ- < IE: *-o- ud fra Cowgills (1965:157) iagttagelse, at IE: *-o- > GR: -υ- i labiale 
omgivelser, som senere er specificeret til IE: *-o- > GR: -υ- mellem labial og nasal, jf. bl.a. Sihler (1995:42f.). 
I så fald indeholder den med Rasmussens (1989b:145ff.) analyse infiksal o-vokalisme. Ligeledes bør en 
form som GERM: *mal(w)ejan- komme af IE: *molh2(u)̯-éi̯e- med o-infiks, hvilket vil sige, at laryngalen 
egentlig på grund af rodens struktur må være faldet bort allerede i indoeuropæisk, dvs. IE: *molh2(u)̯-éi̯e- > 
IE: *mol(u)̯-éi̯e-. Om dette er sket, er nu ikke til at afgøre ud fra de germanske former. 
356 Lühr (1976:83) redegør dog selv for denne undtagelse ved at antage, at laryngalen her var vokalisk, dvs. 
at GERM: *malan- er dannet ud fra en prækonsonantisk form, f.eks. af et IE: *me-molh̥2-ti (3.sg.).  
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- Disse dannelser reflekterer umiddelbart et IE: *sal-d- til roden IE: *sāl-/*sal- ”salt”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: salilá- ”hav (n.), salt (adj.)”, GR: ἅλς m. ”salt”, GR: ἅλς 

f. ”hav”, GR: ἅλιος adj. ”som hører til havet”, LAT: sāl m. ”salt”, LAT: sallō v. ”salter”, 

LIT: saldùs adj. ”sød”, LIT: sąlù v. ”bliver sød”, OKS: solь f. ”salt”, OKS: slanъ adj. 

”salt”, OKS: sladъkъ adj. ”sød”, OIR: salann sb. ”salt”, OKORN: haloin sb. ”salt”, ARM: 

ał sb. ”salt”, ARM: ałt sb. ”saltlage, salt”, TOK.A: sāle sb. ”salt”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:755) og Pokorny (1959:878f.). 

- Aflyden og vokalismen i denne rod skaber problemer i forhold til, hvad man ellers 

ved om indoeuropæisk aflyd. Mest fristende er det at analysere IE: *sāl-/*sal- som et 

IE: *seh2l-/*sh̥2l-, men dels burde nultrinsformen hedde IE: *sh2l̥-, således som det ses 

i GERM: *sultiō- < IE: *sh2l̥d-i̯eh2-, og dels viser SKT: salilá-, at IE: *sal- ikke er af IE: 

*sh̥2l-, da dette ville have heddet SKT: *sililá-. Mest rimeligt er det måske derfor at an-

tage, at indoeuropæisk perifert har haft en grundvokal IE: *a, som har vekslet IE: *ā ~ 

*a ~ *Ø ligesom i det velkendte mønster IE: *ē ~ *e ~ *Ø ved grundvokalen IE: *e. 

Fuldtrinnet IE: *-a- ses altså i f.eks. GERM: *salta- < IE: *saldo-, medens nultrinnet er 

at finde i GERM: *sultiō- < IE: *sl̥d-i̯eh2-. Således er der altså intet belæg for at antage 

tilstedeværelse af nogen laryngal i de her foreliggende former. Alternativt kan man 

antage, at der foreligger Schwebeablaut i fuldtrinnet, dvs. IE: *seh2l-/*sh2el- > IE: *sāl-

/*sal-, hvorved GERM: *salta- < IE: *sh2l-d-o-. Hvis denne analyse er korrekt, kan 

det altså i de her foreliggende former iagttages, at IE: *Ch2V- > GERM: *CV-, og at IE: 

*Ch2l̥- > GERM: *Cul-.  

 

GERM: *tandejan- v. ”tænde”.  

- GOT: tandjan, OE: (on-)tendan, ODA: tændæ, OSV: tænda. Dette verbum er en 

kausativ til det dog formelt lidt uklare verbum GERM: *tendnan-(?) v. ”tænde” > 

MHT: zinnen, OE: tinnan. Også en form med nultrin GERM: *tundnan- v. ”brænde” > 

GOT: tundnan, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:931f.). 

- Etymologien til dette verbum er meget usikker. Af forslag kan nævnes Lehmanns 

(1986:341f.) om en tilknytning til IE: *deh2u̯- på trods af de formelle problemer og 

Thurneysens357 rekonstruktionsforslag IE: *h2d-h2ondh-éi̯e- > GERM: *t-and-, jf. også 

kritikken hos Pokorny (1959:179ff.). Fuldtrin i præfikset foreligger iflg. Thurneysen i 

OIR: ad-andai v. ” tænder” < IE: *h2ed-h2ondh-éi̯e-358, der dog kræver indoeuropæisk 

a-vokalisme, hvorfor man bliver nødt til at antage, at IE: *h2o > IE: *a, jf. Kuryłowicz 

(1956:167ff.) og med ham bl.a. Lindeman (1997:45f.+70f.), hvilket dog modbevises 

                                                 
357 Se Bjorvand & Lindeman (2000:932) for Thurneysens forslag samt relevante henvisninger. 
358 Ud fra dette forslag er fuldtrinnet i et evt. GERM: *tendnan- nydannet ud fra kausativformen ovenfor og 
ud fra nultrinsformer som f.eks. GERM: *tundnan-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:932). 
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af former som GR: ὄγμος m. ”ret linje, plovfure” < IE: *h2oĝ-mo- til roden IE: *h2eĝ- 

”drive, føre” (se GERM: *akan-) og GR: φωνή f. ”lyd, stemme” < IE: *bhoh2-neh2- til 

roden IE: *bheh2- ”sige, tale”, jf. Beekes (1969:128+166f.) og videre Beekes 

(1972:117ff.). Beekes nævner sammesteds det uhyre vigtige argument, at den 

indoeruopæiske aflyd IE: *a ~ *o og IE: *ā ~ *ō er uforklarlig, med mindre man 

antager, at IE: *h2o > IE: *o og IE: *oh2 > IE: *ō. Alternativt kan man antage, at OIR: ad-

andai ikke har o-trin men fuldtrin i roden, men dette er såvel usandsynligt som 

ubeviseligt. Umiddelbart virker de her foreliggende former altså for usikre til at 

kunne benyttes som materiale i en undersøgelse af de laryngalistiske forhold i 

germansk. 

 

GERM: *unnan- v. ”unde, være gunstigt stemt”. 

- OHT: (gi-)unnan, OS: (af-)unnan/(gi-)unnan, OE: (ġe-)unnan, NORR: unnan, ODA: 

unnæ, OSV: unna. Hertil bl.a. også substantiverne GERM: *unsti- f. ”gunst”  > OHT: 

unst og GERM: *undi- f. ”misundelse” > NORR: ǫfund, ODA: avund/avænd, OSV: 

afund. Med anderledes aflydstrin GERM: *ann v. ”under, er gunstigt stemt” > OHT: 

an, OE: an, NORR: ann og substantivet GERM: *ansti- f. ”gunst, glæde, kærlighed” > 

GOT: ansts, OS: anst, OE: ēst, NORR: ást/ǫst, jf. Seebold (1970:79f.) og Bjorvand & 

Lindeman (2000:51f.+327+1001). 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *h3neh2- ”nyde”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: ntha- sb. ”hjælp (n.), beskytter (m.)”, GR: ὀνίνημι v. ”nytter, gavner, hjælper”, 

GR: ὄνηαρ n. ”nytte, gavn, fordel”, jf. Rix (2001:302f.) og Pokorny (1959:47+754). 

- Her borger bl.a. former som GR: ὄνηαρ < IE: *h3neh2-u̯r ̥med protetisk vokal og de 

svage former af verbet GR: ὀνίνημι, f.eks. GR: ὀνίναμεν v. (1.pl.) ”nytter, gavner, 

hjælper” < IE: *-h3n-n-h̥2-mos med GR: -α- < IE: *-h̥2- for en rekonstruktion IE: 

*h3neh2-. Med Rix (2001:302f.) kan man ligeledes lade GERM: *unnan- komme af de 

svage former af en (tematiseret) nasalpræsens IE: *h3n̥-n-h2-e-, som således i det store 

og hele er identisk med den græske ovenfor. Denne form GERM: *unnan- skulle så 

være udgangspunkt for nydannelsen af et GERM: *ann efter mønstret i de præterito-

præsentiske verber, f.eks. GERM: *wait/*witan- v. ”vide”, jf. det parallelle GERM: 

*kunnan-. Således er Seebolds (1966:273ff.) antagelse, at GERM: *-nn- i disse former 

kommer direkte af IE: *-nh2- og således ikke reflekterer en nasalpræsens men et 

perfektum, næppe sandsynlig, hvilket er bevist af bl.a. Lühr (1976:84f.). Fuldtrinnet 

GERM: *ann kan nemlig ikke komme af IE: *h3onh2- som antaget hos Seebold, idet 

denne rod kun forekommer med tema II-strukturen IE: *h3neh2-359. I de her 

                                                 
359 Desuden er det heller ikke sikkert, at IE: *-RH- overhovedet giver GERM: *-RR-, som det ellers i øvrigt 
påstås af Lühr (1976:73ff.), jf. diskussionen under f.eks. GERM: *ginnan-. 
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foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *#h3n̥- > GERM: *#un-, og at IE: *-

Ch2V- > GERM: *-CV-, medens der ikke er noget belæg for et IE: *h3onh2-e- med IE: 

*#h3o- > GERM: *#a- og IE: -Vnh2V- > GERM: *-VnV-. 

 

2.2.2.4. Konstellationen IE: *-Ch3V- 

 

GERM: *kunnan- v. ”kunne, have lært, forstå”. 

- GOT: kunnan, OHT: kunnan, OS: kunnan, OE: cunnan, OFRIS: kunna/konna, NORR: 

kunna, ODA: kunna, OSV: kunna. Hertil præsens singularis GERM: *kann v. ”kan, har 

lært, forstår” > GOT: kann, OHT: kann, OS: can, OE: can, OS: kan, NORR: kann. Med 

samme aflydstrin også en kausativ GERM: *kannejan- v. ”gøre kendt, lade få at vide” 

> GOT: kannjan, OHT: kennen, OS: kennian, OE: cennan, OFRIS: kenna, NORR: kenna, 

ODA: kænnæ, OSV: kænna, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:456f.+486) og Seebold 

(1970:289). For andre reflekser til samme rod se GERM: *kunþa- og GERM: *knējan-. 

- Disse dannelser reflekterer alle den svage form af en (tematiseret) nasalpræsens med 

nultrin i roden IE: *ĝn̥-n-h3-e- til den rod IE: *ĝneh3- ”kende, erkende”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: jānti v. ”kender, erkender”, SKT: jñātá- adj. ”kendt”, AV: zānәṇti v. 

”kender, erkender, GR: γιγνώσκω v. ”kender, erkender”, GR: γνωτός adj. ”kendt”, 

LAT: gnōscō v. ”kender”, LAT: nōtus360 adj. ”kendt”, LIT: žinaũ v. ”kender, ved”, OIR: 

(ad-)gnin v. ”kender”, OIR: gnāth adj. ”vant til, kendt”, ARM: čanačcem v. ”kender”, 

ALB: njoh v. ”kender”, TOK.A: kñasäṣt v. ”har forstået, kendt”, jf. Rix (2001:168f.), 

Lindeman & Bjorvand (2000:487) og Pokorny (1959:376ff.). 

- Former som GERM: *knējan- og uden for germansk TOK.A: kñasäṣt, der begge 

reflekterer IE: *ē, får Lindeman (1997:78) til at antage, at rodens laryngal er IE: *h1, 

dvs. IE: *ĝneh1-, men disse former kan, hvis man følger Eichners (1973:53ff.) teori 

om, at langvokaler ikke farvedes af laryngaler i indoeuropæisk, også gå tilbage på et 

IE: *ĝnēh3-. Det er i hvert fald ganske sikkert, at former som GR: γιγνώσκω og GR: 

γνωτός må reflektere en indoeuropæisk form med IE: *h3 og ikke IE: *h1, idet man vil 

forvente nultrin i såvel en se-præsens som i et to-participium, dvs. hhv. IE: *ĝn̥h3-

sé- og IE: *ĝn̥h3-tó-. Seebolds (1966:273ff.) antagelse, at GERM: *-nn- i disse former 

kommer direkte af IE: *-nh3- og således ikke reflekterer en nasalpræsens men et 

perfektum, er næppe sandsynlig, hvilket er bevist af bl.a. Lühr (1976:84f.). 

Fuldtrinnet GERM: *kann kan nemlig ikke komme af IE: *ĝonh3- som antaget hos 

                                                 
360 Med LAT: ō analogisk for LAT: *ā ud fra verbet, sikkert for at undgå sammenfald med LAT: nātus adj.” 
født”. 
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Seebold, idet denne rod kun forekommer med tema II-strukturen IE: *ĝneh3-361. I 

stedet må man antage, at GERM: *kann og andre germanske former med dette 

aflydstrin og denne rodstruktur er dannet analogisk ud fra mønstret i de præterito-

præsentiske verber, f.eks. GERM: *wait/*wit- v. ”vide”, jf. det parallelle GERM: 

*unnan-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch3V- > GERM: 

*-CV-. 

 

2.2.2.5. Konstellationen IE: *-CHV- 

 

GERM: *bēla- n. ”bål”. 

- OE: bǣl, NORR: bál, ODA: bāl, OSV: bāl. Også en nominaldannelse GERM: *belikōn- f. 

”blishøne” > OHT: belicha, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:134).  

- Disse substantiver reflektererer roden IE: *bhelH- ”hvid, glinsende”, som også et at 

finde i bl.a. SKT: bhāla-362 n. ”glans, pande”, GR: φαλός adj. ”hvid”, OKS: bělъ adj. 

”hvid” (< IE: *bhēl(H)-o-), OLIT: bãlas adj. ”hvid”, LIT: báltas adj. ”hvid” (< IE: *bholH-

to-), jf. Bjorvand & Lindeman (2000:134) og Pokorny (1959:118f.). 

- Det forekommer ganske klart, at de germanske former fortsætter en vrddhidannelse 

til denne rod IE: *bhelH- på linje med SKT: bhāla-, og OKS: bělъ, idet langvokalens 

oprindelse pga. bl.a. GERM: *belikōn- med almindeligt fuldtrin ikke kan være 

laryngalisk. Laryngalens tilstedeværelse påvises af GR: φαλός < IE: *bhl̥H-ó- og 

accenten i LIT: báltas, idet denne form burde have heddet LIT: *baȔtas, hvis den 

havde været af IE: *bhol-to-. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: 

*-CHV- > GERM: *-CV-. 

 

GERM: *dawwa- n.363 ”dug”. 

- OHT: tou, OS: -dou, OE: dēaw, OFRIS: dāw, NORR: dǫgg, ODA: dugh, OSV: dag. For 

andre reflekser til (muligvis) samme rod se GERM: *dūjan-, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:161f.). 

- Dette substantiv reflekterer med bl.a. Rasmussen (1990:390) en form IE: *dhou̯H-o- 

til den rod IE: *dheu̯H- ”bevæge sig hurtigt frem og tilbage, ryste”, som også er at 

                                                 
361 Desuden er det heller ikke sikkert, at IE: *-RH- overhovedet giver GERM: *-RR-, som det ellers i øvrigt 
påstås af Lühr (1976:73ff.), jf. diskussionen under f.eks. GERM: *ginnan-. 
362 Dette er i så fald en vrddhidannelse på linje med den germanske, idet et IE: *bholH-o- ikke ville have 
givet den Brugmann’ske forlængelse i sanskrit. Alternativt kan man, hvilket muligvis er endnu bedre, også 
sætte SKT: bhāla- til roden IE: *bheh2- ”lyse, skinne”. 
363 De nordiske former reflekterer klart et GERM: *dawwō- f. ”dug”, men på grund af ordets hyppige brug i 
pluralis både i og uden for germansk, er det yderst tænkbart, at det feminine køn er opstået ved en 
omanalysering af neutrum pluralis (kollektiv), idet femininum singularis formelt er identisk med neutrum 
pluralis, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:162). 
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finde i bl.a. SKT: dhvati v. ”pudser, gnider, skyller af” (< IE: *dhḕu̯H-ti), SKT: dhūnóti 

v. ”ryster”, SKT: dhūtá- adj. ”vasket ned”, GR: θέω/θείω v. ”løber”, GR: θύω/θυίω v. ”er 

i bevægelse, raser”, OKS: davljǫ v. ”kvæler, maser, presser” (< IE: *dhṓu̯H-i̯e-), jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:161f.), Rix (2001:149f.) og Pokorny (1959:261ff.). 

- Her påviser adskillige former laryngalens eksistens, f.eks. SKT: dhūtá- < IE: *dhuH-tó- 

og den germanske form med Verschärfung, men dens kvalitet er uvis. GR: θύω/θυίω 

uden brydning364 viser i dette tilfælde intet, eftersom den relevante stavelse her er 

betonet. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-CHV- > GERM: *-

CV-, og mere specifikt at IE: *-Vu̯HC- > GERM: *-VwwV-. 

 

GERM: *klajja(n)- m. ”ler” 

- OE: clǣġ, OFRIS: klāi, NORR: kleggi, ODA: klæg. For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *klaima- og GERM: *klinan-. 

- Dette substantiv kan analyseres som en o-trinsdannelse IE: *gloi̯H-o- til roden IE: 

*glei̯H- ”overstryge, oversmøre, kline, hænge fast”. For reflekser til denne rod uden 

for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: 

*klinan-. 

- Hvis den under GERM: *klinan- opstillede analyse er korrekt, foreligger der her den 

forventede resonantgemination ved sekvensen halvvokal plus laryngal mellem vo-

kaler. I den her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-CHV- > GERM: *-

CV-, og mere specifikt at IE: *-Vi̯HV- > GERM: *-VjjV-. 

 

GERM: *klinan- v. ”smøre”. 

- OHT: klenan. Også med langvokal GERM: *klīnan- v. ”smøre, stryge på” > NORR: 

klína, ODA: klīnæ. Muligvis hører også GERM: *klīban- v. ”klistre, klæbe” > OHT: 

klīban, OS: klīvan, OE: clīfan, NORR: klífa, OSV: klīva hertil, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:465f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *klaima- og GERM: 

*klajja(n)-. 

- Dette verbum reflekterer en tematiseret nasalpræsens med rodstavelsen i nultrin IE: 

*gli-n-H-e- til den rod IE: *glei̯H- ”overstryge, oversmøre, kline, hænge fast”, som 

også er at finde i bl.a. GR: γλία f. ”lim”, GR: γλοιός adj. ”klæbrig, fugtig”, LIT: gliejù v. 

                                                 
364 Brydning i græsk indebærer, at IE: *-ih2- > GR: *-jā-, IE: *-ih3- > GR: *-jō-, IE: *-uh2- > GR: *-wā- og IE: *-
uh3- > GR: *-wō-, (jf. f.eks. Sihler (1995:46ff.). Endvidere er det fastslået af Olsen (u.udg.), at brydning i 
græsk kun forekommer ved ubetonet IE: *-uh2/3-, hvorimod alle tilfælde af IE: *-uh1- og betonet IE: *-uh2/3- 
giver GR: -υ-. Parallelle regler kan opstilles for udviklingen af IE: *-iH- i græsk. Således er forskellen på GR: 
ζωός og GR: βίος rent accentuel, idet førstnævnte er af IE: *gwih3-u̯ó-, medens sidstnævnte er en 
substantivering med kontrastaccent IE: *gwíh3-u̯o- hertil. 
 



 191 

”smører”, OIR: glenim v. ”hænger fast”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:465) og 

Pokorny (1959:363). 

- Vokalismen i NORR: klína er uklar. Hvis det skulle være en nasalpræsens, ville man 

forvente IE: *gli-ne-H-/*gli-n-H- > GERM: *klin-, men denne form ser snarere ud til at 

gå tilbage på et IE: *gliH-n-365 med nasalsuffiks og ikke nasalinfiks366. Selv om 

sådanne former rent faktisk synes at have eksisteret, jf. Brugmann & Delbrück II/3 

(1916:313ff.), er det nok mest sandsynligt at tilskrive vokalismen her som analogisk, 

særligt når der ved siden af foreligger en form med den forventede vokalisme. Et 

tøvende bud på analogiens ophav kunne f.eks. GERM: *klīban-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-CHV- > GERM: *-CV-, og mere specifikt at IE: 

*-Vi̯HV- > GERM: *-VjjV-. 

 

GERM: *leiþan- v. ”gå, hengå, forgå, lide”. 

- GOT: leiþan-, OHT: līdan, OS: līthan, OE: līðan, OFRIS: lītha, NORR: líða, ODA: līdhæ, 

OSV: līþa. Hertil også en kausativ GERM: *laidejan- v. ”få til at gå, føre, lede” > OHT: 

leiten, OS: lēdian, OE: lǣdan, OFRIS: lēda, NORR: leiða, ODA: lēthæ, OSV: lēþa og et 

substantiv GERM: *laidō- f. ”færd, gang, vej” > OHT: leita, OS: lēda, OE: lād, OFRIS: 

lēda, NORR: leið, ODA: lēth, OSV: lēþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:514f.+528f.). 

- Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:528f.) kan man sætte disse former tilbage til en 

rod IE: *lei̯tH- ”gå (væk)”, som også er at finde i AV: iriθiieiti v. ”går bort, dør”, 

TOK.A: līt v. (aor.) gik væk”, TOK.B: lita v. (aor.) ”gik væk”, jf. Rix (2001:410). 

- Bjorvand & Lindeman rekonstruerer en laryngal i denne rod pga. AV: iriθiieiti < IE: 

*lith-i̯e-. Dette er imidlertid unødvendigt, idet denne form kan være analogisk fra 

former med AV: -θ- < IE: *-t- prækonsonantisk, som i f.eks. AV: haiθiia- adj. ”sand” < 

IIR: *sati̯a- < IE: *h1s-n̥t-i̯o- jf. Forssman & Hoffmann (1996:93). Rix (2001:410) næv-

ner da også, at avestisk i en anden verbalform til denne rod har en form med AV: -t- 

ved siden af en tilsyneladende analogisk form med AV: -θ-, nemlig i det perfektive 

mediale participium AV: irīriθāna- adj. ”død” ved siden af AV: irīritāna- adj. ”død”. 

Med denne analyse er der altså ingen grund til at antage tilstedeværelse af nogen la-

ryngal for de her foreliggende former. 

¨ 

 

                                                 
365 Noget, som også er vigtigt at bemærke ved GERM: *klinan-, er, at det er et direkte modbevis til Lührs 
(1976:73ff.) teori om, at IE: *-VRHV- > GERM: *-VRRV-, idet det ikke er noget krav for denne teori, at 
vokalen skal være en fuldvokal, jf. at GERM: *fulla- < GERM: *ful.a- < IE: *pl̥h1-o- iflg. Lühr (1976:76). Selv 
om der i denne form ikke foreligger den iflg. Lührs teori forventede resonantgemination, finder den 
ligeledes forventede halvvokalgemination faktisk sted i GERM: *klajja(n)- < IE: *gloi̯H-o-, og man skulle 
ellers forvente, at disse to geminationsprocesser forløb fuldstændigt parallelt. 
366 En lignende problematik synes at være til stede ved GERM: *keinan-/kīnan- (se dette). 
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GERM: *lwan- m. ”le”. 

- MNT: lē/lēhe, NORR: lé, ODA: lē, OSV: lē/līe. Muligvis også hertil med langtrin GERM: 

*lēwaz-/*lēwiz- n. ”skinke, lår” > OS: lēower (nom.pl.), OE: lǣuw, NORR: lær, ODA: lār, 

OSV: lār, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:537). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *leusan- og GERM: *lūkan-. 

- Dette substantiv reflekterer iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:537f.) en n-stamme til 

roden IE: *leu̯H- ”skære af, dele, løse”, som også er at finde i bl.a. SKT: lunti v. 

”skærer”, SKT: laví- m. ”le”, SKT: lavítra- n. ”le”, SKT: lūná- adj. ”afskåret, skåret”, GR: 

λύω v. ”løser, befrier”, LAT: luō v. ”bøder, betaler”, LAT: soluō v. ”løser” (< IE: *su̯e-

luH-e-), jf. også Rix (2001:417) og Pokorny (1959:681f.). 

- Hvis denne rod er laryngalholdig, er GERM: *lwan- problematisk, idet man ville 

vente IE: *leu̯H-on- > GERM: *lewwan- med halvvokalgemination og efterfølgende 

Verschärfung i nord- og østgermansk. Det er imidlertid utænkeligt, at roden ikke 

skulle have indeholdt en laryngal pga. de ovenfor anførte indiske former, der alle er 

utvetydigt laryngalholdige, men man kan evt. forestille sig, at formerne ovenfor er 

germanske nydannelser til en rod GERM: *leu̯-, eftersom n-stammer er yderst 

produktive i germansk. Alternativt kan man forestille sig, at der allerede i 

indoeuropæisk sekundært er opstået en rod IE: *leu̯- ud fra en reanalyse af den 

nasalpræsens IE: *lu-ne-h2- → IE: *lu-neh2-, der bl.a. foreligger i SKT: lunti. En tredje 

mulighed er, at den germanske grundform i virkeligheden hedder GERM: *lēwan-, 

idet man ikke ville forvente halvvokalgemination efter langvokal, jf. Rasmussen 

(1990:380), hvilket i øvrigt er overensstemmende med forholdene omkring GERM: 

*hrawa- (se dette). I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-CHV- 

> GERM: *-CV-. 

 

GERM: *missa-367 adj. ”afvekslende, gensidig” 

- GOT: missa-, OHT: missa-/missi-/mis-, OS: missi-/mis-, OE: miss(e)-/mis-, OFRIS: mis-, 

NORR: mis-, ODA: mis-, OSV: mis-. Hertil en denominativ GERM: *missian- v. ”fejle, 

tabe, mangle” > OHT: missen, OE: missan, OFRIS: missa, NORR: missa. Med roden i 

fuldtrin også verbet GERM: *meiþan- v. ”undgå, sky, skjule” > OHT: mīdan, OS: 

mīthan/mīdan, OE: mīðan, hvortil der foreligger en kausativ GERM: *maidejan- v. 

”forandre, forfalske” > GOT: máidjan, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:608). 

- Dette adjektiv reflekterer et IE: *mitsto- IE: *mith-to- < IE: *mith2-to- til den rod IE: 

*mei̯th2- ”udveksle, bytte, fjerne”, som også er at finde i bl.a. SKT: méthati v. 

”angriber, overfuser”, SKT: mithá- adj. ”modsat”, AV: (paiti-)miθnāiti v. ”sender 

                                                 
367 Hyppigt brugt præfiksalt med betydningen ”ombyttet, fordrejet, forkert”. 
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væk”, LAT: mittō v. ”slipper løs, kaster, sender”, LAT: mūtō v. ”ændrer”, LETT: miêtus 

m. ”bytte”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:608f.), Rix (2001:430) og Pokorny 

(1959:715). 

- Denne rod rekonstrueres med final IE: *h2 først og fremmest pga. IIR: *mai̯th-, jf. 

Mayrhofer II (1992-1996:376), hvilket med Rix (2001:430) evt. kan støttes af en form 

som LAT: mūtō368. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch2V- 

> GERM: *-CV-, og mere specifikt at IE: *-th2V- > GERM: *-þV-/*-dV-369. 

 

GERM: *rawwa- m./n./*rawwō- f. ”langt, stridt, hår”. 

- NORR: rǫggr/rǫgg, OSV: rag. Muligvis som vrddhidannelse hertil GERM: *rōwō- f. ”ro, 

hvile”370 > OHT: ruowa, OE: rōw, NORR: ró, ODA: rō, OSV: rō, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:707+729f.). For andre reflekser til (muligvis) samme rod se GERM: *arwaz-

/*arwiz-, GERM: *rauza-, GERM: *reufan- og GERM: *reujan-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *(h2)rou̯h2/3-o- til den rod IE: *(h2)reu̯-

h2/3- ”rive op, rode op i, grave”, som også er at finde i bl.a. SKT: róman-/lóman-371 n. 

”hår”, LAT: ruō v. ”river op, roder, skraber”, OKS: ryjǫ v. ”graver”, LIT: ráuju v. ”river 

op, bort”, TOK.B: rwātär v. ”river ud”, jf. Rix (2001:510) og Pokorny (1959:868). 

- Ifølge Rix (2001:510) tyder TOK.B: rwātär med brydning på, at laryngalen i hvert fald 

ikke kan have været IE: *h1. At det overhovedet er rimeligt at rekonstruere en 

laryngal for denne rod bevidner foruden TOK.B: rwātär ovenfor bl.a denne 

germanske form med gemination af halvvokal og efterfølgende Verschärfung i 

nordgermansk og derudover bl.a. former med langt IE: *ū, f.eks. OKS: ryjǫ < IE: 

*(h2)ruh2/3-i̯e-. En form, der derimod umiddelbart lader til at være laryngalløs, er 

GERM: *rōwō- < IE: *(h2)rōu̯-eh2-, idet et IE: *(h2)rōu̯h2/3-eh2- > GERM: *rōwwō-. For at 

forklare dette kan man enten vælge at tage Jasanoffs (1978:84) og Rasmussens 

(1990:377f.) analyse af forholdene omkring GERM: *hrawa- (se i øvrigt dette) til sig 

og således hævde, at halvvokalgeminationen ikke skete, hvis en langvokal gik forud 

for IE: *-u̯H-, hvilket medfører, at IE: *(h2)rōu̯h2/3-eh2- > GERM: *rōwō- er en lydret 

udvikling, eller også kan man med Kluge (2002:775) sætte det til en rod IE: *erә-/*rē-, 

dvs. IE: *h1erh1-/*h1reh1-, som skulle være identisk med den under GERM: *rēsōn- og 

                                                 
368 Enten kausativ IE: *moi̯th2-éi̯e- eller denominativ IE: *moi̯th2-eh2-i̯e-. Hvis formen er kausativ, må dette 
verbums a-vokalisme skyldes rodens finale laryngal. 
369 Formodentlig gennem et mellemstadie IE: *-thV-, jf. de indoiranske former, men dette kan ikke ses i 
germansk. 
370 Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:729f.) har betydninsudviklingen været ”brud, afbræk” → ”ophør, 
slutning, pause” → ”ubevægelighed, ro, hvile”, hvilket understøttes af en parallel semantisk udvikling for 
NE: break sb. ”brud, pause, afbrydelse”. 
371 Dette substantiv lader ikke til at være behandlet hos Mayrhofer I-II (1986-1996). Monier-Williams 
(2000:889) knytter det i stedet til roden SKT: ruh- ”stige op, klatre”. 
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GERM: *rasōn- beskrevne rod IE: *(h1)reh1-, (se disse), hvorved man ville 

rekonstruere det som et IE: *(h1)roh1-u̯eh2-. Selve roden IE: *(h2)reu̯-h2/3- er muligvis 

endvidere en del af et større rodkompleks. Se diskussionen herom samt den 

generelle diskussion af de lydlige forhold omkring dette rodkompleks under GERM: 

*reufan-. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-CHV- > GERM: 

*-CV- og mere specifikt at IE: *-Vu̯HV- > GERM: *-VwwV-372, samt, hvis den under 

GERM: *reufan- opstillede analyse er korrekt, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-. 

 

GERM: *reujan- v. ”plukke løs uld af får”. 

- NORR: rýja, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:708). For andre reflekser til (muligvis) 

samme rod se GERM: *arwaz-/*arwiz-, GERM: *rauza-, GERM: *rawwa-/*rawwō- og 

GERM: *reufan-. 

- Dette verbum kan rekonstrueres som et IE: *(h2)reu̯h2/3-i ̯e- til roden IE: *(h2)reu̯-h2/3- 

”rive op, rode op i, grave”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *rawwa-/*rawwō-. For en 

diskussion af det rodkompleks, som denne rod muligvis er en del af, se GERM: 

*reufan-. 

- Som vist under GERM: *rawwa-/*rawwō- < IE: *(h2)rou̯h2/3-o-, udviser denne form 

den forventede udvikling med gemination af halvvokalen i sekvensen IE: *-Vu̯h2/3V- 

> GERM: *-VwwV- og efterfølgende Verschärfung i nordgermansk. Anderledes er det 

derimod med GERM: *reujan-, hvor, hvis dette er af IE: *(h2)reu̯h2/3-i ̯e-, man med 

Sievers lov ville forvente en udvikling IE: *(h2)reu̯h2/3-i ̯e- > IE: *(h2)reu̯h2/3-ii ̯e- > 

GERM: *rewwijan-. Hvorfor denne udvikling ikke har fundet sted her, kan forklares 

med Rasmussen (1990:379), der ved hjælp af Pinaults (1982:265ff.) iagttagelse af 

laryngalers bortfald i en sekvens IE: *-CHi̯- ville antage en udvikling IE: *(h2)reu̯h2/3-

i̯e- > IE: *(h2)reu̯-i̯e- > GERM: *reujan-373. Med denne analyse er der altså intet belæg 

for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal i den her foreliggende form. 

 

GERM: *reutan- v. ”skrige, hyle, græde”. 

- OHT: reozan, OE: rēotan. Hertil også et jan-verbum GERM: *reutijan- v. ”hyle” > 

NORR: rýta og et ōn-verbum med o-trin i rodstavelsen GERM: *rautōn- ”brøle” > 

NORR: rauta, OSV: rȌta, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:712f.). 

- Disse substantiver kan med bl.a. Rix (2001:508) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:712f.) alle sættes til den rod IE: *reu̯dH- ”skrige, hyle, græde”, som også er at 

                                                 
372 Men muligvis at IE: *-u̯HV- > GERM: *-wV-. 
373 Rasmussen beskriver ikke det her behandlede tilfælde men kun GERM: *hauja- n. ”hø” (se dette), der er 
helt parallelt med GERM: *reujan-. 
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finde i bl.a. SKT: róditi v. ”hyler, græder, jamrer”, OLAT: rudō v. ”skriger, brøler”, 

OLIT: ráumi v. ”jamrer”, jf. også Pokorny (1959:867). 

- Tilstedeværelsen af rodens finale laryngal indikeres af SKT: róditi < IE: *reu̯dH̥-ti, og 

denne laryngal er formodentlig næppe IE: *h2, idet den ikke forårsager aspiration af 

den forudgående klusil, hvilket ellers ville være tilfældet, jf. f.eks. SKT: mahi < IE: 

*meĝh̥2, jf. GERM: *mekila- og Kuryłowicz (1935:53f.). I de her foreliggende former 

kan det altså iagttages, at IE: *-CHV- > GERM: *-CV-, hvis laryngalen da ikke allerede 

var faldet bort i indoeuropæisk tid374. 

 

GERM: *saman- adj. ”samme”. 

- GOT: sama, OHT: samo, OS: sama/samo (adv./konj.), OE: same (adv./konj.), NORR: 

sami, ODA: samæ, OSV: sami. Hertil også bl.a. et adjektiv GERM: *samo- adj. ”samme” 

> NORR: samr og div. dannelser med o-langtrin, bl.a. GERM: *sōmian- v. ”sømme 

(sig), være passende” > OE: sēman, NORR: sœma, ODA: sȌma, OSV: sȳma, GERM: 

*sōman- m. ”ære, hæder” > NORR: sómi, ODA: sōmæ, OSV: sōme og GERM: *sōmi- adj. 

”sømmende, passende, fordragelig” > OS: sōmi, NORR: sœmr, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:757f.+904f.) For andre reflekser til samme rod se GERM: *suma-. 

- Disse dannelser reflekterer et IE: *som(H)-o(n)- til roden IE: *sem(H)- ”en, en og 

samme”, som også er at finde i bl.a. SKT: samá- adj. ”nogen, en eller anden”, SKT: sa- 

præf. ”sam-, med-”, SKT: samana- n. ”sammenkomst”, AV: hama- adj. ”enhver”, 

OPERS: hama- adj. ”enhver”, GR: εἷς/μία/ἕν num. ”en”, GR: ἁμό- adj. ”nogen, en eller 

anden”, GR: ὁμός adj. ”lig, fælles”, LAT: semper adv. ”altid”, LAT: semēl adv. ”én 

gang”, LAT: similis adj. ”lig”, OKS: sǫ- (præf.) ”sam-, med-”, OKS: samъ adj. ”selv, 

alene”,  LIT: sam-/są- præf. ”sam-, med-”, OIR: samail sb. ”billede, ligning”, OIR: sám/ 

sáim adj. ”rolig, behagelig”, ARM: mi num. ”en”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000: 

833f.) og Pokorny (1959:902ff.). 

- Det er svært at sige, om roden har indeholdt en final laryngal eller ej. Nultrinsformer 

som GERM : *suma- (se dette) og GR: ἁμό- < IE: *sm̥o- kunne godt tyde på, at der har 

været noget, formodentlig en laryngal, mellem de vokaliske elementer, dvs. IE: 

*sm̥Ho-. Omvendt er det også muligt, at dette nultrin allerede i indoeuropæisk375, er 

skabt analogisk ud fra former, hvor IE: sm̥- er regelmæssigt efterfulgt af en konso-

nant, f.eks. i komposita. At det sidste er tilfældet, tyder især GR: εἷς/μία på, som kun 

                                                 
374 Dog skal det påpeges, at laryngalen allerede fra indoeuropæisk tid næppe er til stede i GERM: *reutijan- , 
idet man med Pinault (1982:265ff.) må regne med, at laryngaler faldt bort mellem konsonant og IE: *i̯, 
med mindre Sievers lov havde gjort layngalen prævokalisk inden da. 
375 At et IE: *sm̥o- i så fald må være fra indoeuropæisk tid, skyldes, at et nultrin IE: *sm-̥C- i visse sprog ville 
føre til bevarelse af kun det vokaliske element og bortfald af det nasale, jf. f.eks. SKT: *sm-̥C- > SKT: sa-C-, 
GR: ἁ-C-, hvorfor talerne af disse sprog muligvis ville have haft svært ved at se den underliggende nasal. 
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kan reflektere IE: *sem- og ikke IE: *semH-, der vel ville give GR: *ἕμVς/*αἵνα/ἕμV < 

IE: *semH̥-s/*sm̥H-ih2/*semH̥376. Med denne analyse er der altså intet belæg for at 

antage tilstedeværelse af nogen laryngal i de her foreliggende former. 

 

GERM: *þemaz(a)-/*þemiz(a)- n. ”dæmring, skumring, tusmørke”. 

- OHT: demar377. Også iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:143) med s-stammesuffikset i 

nultrin GERM: *þems-ra- adj. ”mørk” > OHT: dinstar og med antagelse af en 

sporadisk overgang GERM: *þ- > GERM: *f- også OHT: fin(i)star, som er substantiveret 

i OS: finistar n. ”mørke”. Desuden kan der muligvis foreligge et GERM: *þemza- adj. 

”mørk” > GERM: *þemma- > OS: thimm og muligvis OE: dim378, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:143f.). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *temH- ”mørke”, som først og fremmest 

foreligger som en s-stamme IE: *temH-os/*temH-es- n. ”mørke” i bl.a. SKT: támas- n. 

”mørke”, SKT: támisrāḥ f. (pl.) ”mørke” (< IE: *témH̥-s-reh2-es), SKT: támsra- adj. 

”mørk, blygrå”, AV: tәmah- n. ”mørke”, LAT: tenebrae f. (pl.) ”mørke” (< IE: *témH̥-s-

reh2-es), LIT: témsta v. ”bliver mørk”, OIR: temel adj. ”mørk”, jf Pokorny 

(1959:1063f.) og Bjorvand & Lindeman (2000:144). 

- Lühr (1976:81) argumenterer for, at OS: thimm ikke kan være af et GERM: *þemza- < 

IE: *temH̥-s-ó-, fordi GERM: *-mz- iflg. hende skal bevares som GERM: *-mz-, hvilket 

hun ser bevis for i GOT: mimz n. ”kød”379. Derimod ser hun det som mest 

nærliggende at antage, at IE: *temH-o- > GERM: *þemma- med IE: *-VHRV- > GERM: 

*-VRRV-. En direkte refleks af et IE: *temH̥-s-ó- ser hun derimod i OHT: demar med 

vokaliseret laryngal, jf. Lühr (1976:81), men en sådan udvikling af syllabiske 

laryngaler i germansk er ikke, hvad man umiddelbart ville vente i denne stilling. At 

der er en laryngal i denne rod, er dog ganske sikkert, jf. LAT: -e- < LAT: *-a- < IE: #-

H̥- i LAT: tenebrae og SKT: -i- < IE: *-H̥- i SKT: támisrāḥ. Dog viser GERM: *þems-ra-, 

der i sin stammedannelse modsvarer LAT: tenebrae og SKT: támisrāḥ, ingen reflekser 

af denne laryngal og modbeviser således Lührs analyse af OHT: demar, hvor OHT: -a- 

                                                 
376 Formerne i maskulinum og neutrum, dvs. GR: ἕμVς og GR: ἕμV, ville formodentlig se således ud, jf. det 
parallelle GR: μέγας/ μέγα < IE: *meĝh̥2-s/*meĝh̥2 (se under GERM: *mekila-). Mere usikkert er derimod, 
hvad et IE: *sm̥H-ih2 ville give i græsk. Hvis brydningen IE: *-ih2 > GR: -ια har fundet sted, efter at IE: *sm̥H- 
> GR: *sam- er det mest sandsynligt, at man ville opnå den her foreslåede form, dvs. IE: *sm̥H-ih2 > GR: 
*sam-ih2 > GR: *sam-i̯a > GR: αἵνα ligesom i det nogenlunde parallelle eksempel IE: *gwm̥-i̯e- > GR: βαίνω v. 
”kommer”, bl.a. Sihler (1995:189ff.). Hvis brydningen derimod er en indoeuropæisk foreteelse, hvilket 
dens tilstedeværelse i bl.a. også tokarisk godt kunne tyde på, ville man vel forvente, at IE: *sm̥H-ih2 > IE: * 
sm̥H-i̯a > GR: *sm-i̯a > GR: *μα(?). Under alle omstændigheder er det irrellevant, hvordan denne form 
ville have set ud, idet roden slet ikke indeholdt nogen laryngal, hvilket GR: εἷς/μία/ἕν beviser. 
377 Ifølge Lloyd, Lühr et.al. II (1998:573f.) deklineret som en germansk a-stamme. 
378 Kun hvis OE: dim står for *þimm, jf. Lühr (1976:91). 
379 Se dog GERM: *amsa- for et andet eksempel på en udvikling GERM: *-mz- > GERM: *-mm-. 
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derfor må analyseres som en anaptyktisk vokal. Alternativt kan man antage, at IE: 

*temH-os/*temH-es- > GERM: *þemaz-/*þemiz- > GERM: demar, jf. Fulk (1988:167). I 

de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: -CH̥C- > GERM: -CC-, men 

næppe at IE: *-CH̥C > GERM: *-CaC og IE: *-VmHV- > GERM: *-VmmV-, som det 

ellers er antaget af Lühr (1976:81). 

 

2.2.2.6. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *CHV- > GERM: *CV-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *anan- *ajja-/(*ajjaz-)/(*ajjiz) *bannan- 

 *bewwan- *daga- *batizan- 

 *bēla- *ginnan- *bedjan- 

 *brewwan- *tandejan- *leiþan- 

 *daili-  *saman- 

 *dajjan- 

 *dawwa- 

 *dejan- 

 *felþa- 

 *hauzian- 

 *hawwan- 

 *hrawa- 

 *hōfa- 

 *klajja(n)- 

 *klinan- 

 *kunnan- 

 *lwan- 

 *libēn- 

 *malan- 

 *missa- 

 *rawwa-/*rawwō- 

 *reujan- 

 *reutan- 

 *salta- 
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 *þemaz(a)/*þemiz(a)- 

 *unnan- 

 

Her er listet en lang række af de ord fra denne afhandlings korpus, der indeholder 

postkonsonantisk laryngal efterfulgt af en vokal. Som ventet forsvinder laryngalen i alle 

tilfælde, dog ikke altid uden at efterlade sig spor. 

 Et af de mest synlige spor i germansk er halvvokalgeminationen, dvs. den proces 

hvor en halvvokal efterfulgt af en laryngal gemineres. Normalt kaldes denne proces for 

Verschärfung, men i virkeligheden er selve Verschärfungsprocessen kun den del, der 

omhandler disse geminaters videre behandling i nord- og østgermansk380. 

  

Eksempelmateriale for IE: *-VU̯HV- > GERM: *-VUU̯V̯-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *bewwan- - *ajja-/(*ajjaz-)/(*ajjiz) 

 *brewwan-  *dajjan- 

 *dawwa-   

 *hawwan- 

 *klajja(n)- 

 *rawwa-/*rawwō- 

 

Således er det altså ikke alle de ovenfor angivne former med gemineret halvvokal, der 

fortsætter en sekvens IE: *-VUH̯V-. Omvendt foreligger der også et par eksempler, hvor 

man ville forvente halvvokalgemination men ikke finder det, f.eks. GERM: *hrawa- og 

GERM: *lwan-. I disse to tilfælde skyldes geminationens udeblivelse muligvis, at den 

første vokal var lang. 

 Nogle forskere antager også for de andre resonanter en lignende proces, som efter-

hånden er blevet fast knyttet til Lührs navn. Ifølge denne teori skal også IE: *-VRHV- > 

GERM: *-VRRV-, men næsten alle Lührs (1976:73ff.) eksempler kan forklares ad anden 

vej, og hvad vigtigere er, foreligger der adskillige undtagelser til denne teori. Af eksem-

pler i denne afhandling, der er relevante for Lührs teori, kan nævnes GERM: *anan-, 

GERM: *ginnan-, GERM: *malan-, GERM: *kunnan- og GERM: *unnan. 

 Noget andet, det også har relevans for denne fonotaktiske gruppe, er reflekserne af 

de ustemt aspirerede klusiler, der som nævnt i §2.2.2.1 kan stamme fra en klusil 

efterfulgt af en laryngal. Under eksemplet GERM: *flata- (se GERM: *felþu-) følges Stangs 

                                                 
380 Dog har Rasmussen (1989a:369ff.) og (1990:377f.+383f.) forsøgt at vise, at Verschärfung er en fælles-
germansk foreteelse, og at de vestgermanske sprog blot senere har gennemgået, hvad Rasmussen kalder 
Entschärfung. 
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(1949:335ff.) argument for, at IE: *th2 > IE: th > GERM: *t. Andre forskere, bl.a. Szeme-

rényi (1996:68) og Olsen (1988:38) argumenterer derimod for, at germansk ikke ser for-

skel på IE: *t og IE: *th, hvilket der vil komme eksempler på under bl.a. §2.3.1.9. 

 

2.2.3. Laryngal mellem konsonant og syllabisk resonant 

 

2.2.3.1. Generelle forhold og problemer 

 

Umiddelbart synes der ikke at være andre særlige forhold end de allerede gennemgåede, 

som man bør kende til, inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af 

problemet laryngaler mellem konsonant og syllabisk resonant. 

 

2.2.3.2. Konstellationen IE: *-Ch2l̥- 

 

GERM: *salta- n. ”salt”. 

- GOT: salt, KRIMGOT: salt, OHT: salz, OS: salt, OE: sealt, OFRIS: salt, NORR: salt, ODA: 

salt, OSV: salt. Hertil også et adjektiv GERM: *saldu- adj. ”salt” > OE: sealt, OFRIS: salt, 

NORR: saltr, ODA: salt, OSV: salter, jf. Heidermanns (1993:466), og verberne GERM: 

*saltan- v. ”salte” > GOT: saltan, OHT: salzan, OE: sealtan og GERM: *saltōn- v. ”salte” 

> NORR: salta, ODA: saltæ, OSV: salta. Også en form med nultrin GERM: *sultiō- f. 

”sylte, saltet kød” > OHT: sulza, OS: sultia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:755ff.). 

- Disse dannelser reflekterer umiddelbart et IE: *sal-d- til roden IE: *sāl-/*sal- ”salt”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: salilá- ”hav (n.), salt (adj.)”, GR: ἅλς m. ”salt”, GR: ἅλς 

f. ”hav”, GR: ἅλιος adj. ”som hører til havet”, LAT: sāl m. ”salt”, LAT: sallō v. ”salter”, 

LIT: saldùs adj. ”sød”, LIT: sąlù v. ”bliver sød”, OKS: solь f. ”salt”, OKS: slanъ adj. 

”salt”, OKS: sladъkъ adj. ”sød”, OIR: salann sb. ”salt”, OKORN: haloin sb. ”salt”, ARM: 

ał sb. ”salt”, ARM: ałt sb. ”saltlage, salt”, TOK.A: sāle sb. ”salt”, jf. Bjorvand & Linde-

man (2000:755) og Pokorny (1959:878f.). 

- Aflyden og vokalismen i denne rod skaber problemer i forhold til, hvad man ellers 

ved om indoeuropæisk aflyd. Mest fristende er det at analysere IE: *sāl-/*sal- som et 

IE: *seh2l-/*sh̥2l-, men dels burde nultrinsformen hedde IE: *sh2l̥-, således som det ses 

i GERM: *sultiō- < IE: *sh2l̥d-i̯eh2-, og dels viser SKT: salilá-, at IE: *sal- ikke er af IE: 

*sh̥2l-, da dette ville have heddet SKT: *sililá-. Mest rimeligt er det måske derfor at an-

tage, at indoeuropæisk perifert har haft en grundvokal IE: *a, som har vekslet IE: *ā ~ 

*a ~ *Ø ligesom i det velkendte mønster IE: *ē ~ *e ~ *Ø ved grundvokalen IE: *e. 

Fuldtrinnet IE: *-a- ses altså i f.eks. GERM: *salta- < IE: *saldo-, medens nultrinnet er 

at finde i GERM: *sultiō- < IE: *sl̥d-i̯eh2-. Således er der altså intet belæg for at an-tage 
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tilstedeværelse af nogen laryngal i de her foreliggende former. Alternativt kan man 

antage, at der foreligger Schwebeablaut i fuldtrinnet, dvs. IE: *seh2l-/*sh2el- > IE: *sāl-

/*sal-, hvorved GERM: *salta- < IE: *sh2l-d-o-. Hvis denne analyse er korrekt, kan 

det altså i de her foreliggende former iagttages, at IE: *Ch2V- > GERM: *CV-, og at IE: 

*Ch2l̥- > GERM: *Cul-.  

 

2.2.3.3. Konstellationen IE: *-Ch3l̥- 

 

GERM: *falnan- v. ”falde”. 

- OHT: fallan, OS: fallan, OE: feallan, OFRIS: falla, NORR: falla, ODA: fallæ, OSV: falla. 

Også kausativ hertil GERM: *falnijan- v. ”fælde” > OHT: fellen, OS: fellian, OE: fiellan, 

OFRIS: fella, NORR: fella, ODA: fællæ, OSV: fælla, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:199+ 

215). 

- Dette verbum reflekterer nultrinnet af en (tematiseret) nasalpræsens til den rod IE: 

*peh3lH- ”falde”, som også er at finde i bl.a. LIT: púolu v. ”falder” og med Klingen-

schmitts (1982:171f.) analyse også i ARM: pclaw v. (aor.) ”faldt” og ARM: pclanim v. 

”falder”, der er nasalpræsens, ligesom GERM: *fallan- med al sandsynlighed er381. 

- Kvaliteten af den første laryngal som IE: *h3 garanteres af LIT: púolu < IE: *peh3l(H)-e-

, hvis dette verbum som antaget er en almindelig tematisk præsens. Den anden la-

ryngal, som Klingenschmitt (1982:171f.) antager for at forklare den foreliggende na-

salpræsens, kan meget vel være opstået ved tilføjelsen af præsensinfikset IE: *-neH-/ 

*-nH-, der muligvis allerede i indoeuropæisk var produktivt også i ikke-laryngal-

holdige rødder. Denne analyse har dog det problem, at den forudsætter et IE: *ph̥3l-

n-H-e- med vokalisering af laryngalen i stedet for resonanten, hvilket Bjorvand & 

Lindeman (2000:200) korrekt påpeger382. Således kan det altså i de her foreliggende 

former iagttages, at IE: *Ch3l̥- > GERM: *Cal-, hvilket dog formodentlig er analogisk 

for GERM: *Cul-. 

 

2.2.3.4. Konstellationen IE: *-Ch2n̥̥- 

 

GERM: *bannan- v. ”påbyde, bande, bandlyse”. 

- OHT: bannan, OS: bannan, OE: bannan, NORR: banna, ODA: bande, OSV: banna. 

Hertil også substantivet GERM: *banna- m. ”band, bandlysning” > OHT: ban, OS: ban, 

                                                 
381 En anderledes analyse fremføres af Lühr (1976:77), der antager, at GERM: *fallan- < IE: *ph̥3lH-e-. 
382 Anderledes vokalisering i nasalpræsens er intet overraskende fænomen, jf. f.eks. IE: *i̯u-né-g-ti/*i̯u-n-g-
énti (se GERM: *fanhan-), hvor den svage form ud fra et strengt lydligt synspunkt burde hedde IE: *iu-̯n̥-g-
énti. Dette eksempel er dog ikke helt parallelt hermed. 
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OE: (ge-)ban(n), OFRIS: bånn, NORR: bann. For andre reflekser til (muligvis) samme 

rod se GERM: *bōni-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:57). 

- Dette verbums etymologi er særdeles omstridt. Med Seebold (1970:88ff.) kan man 

analysere det som refleks af en neu̯-/nu-præsens IE: *bhh2-n̥u̯- til roden IE: *bheh2- 

”tale, sige” (se GERM: *bōni-), men en sådan form ville man forvente gengivet som 

GERM: *bunnan- og ikke GERM: *bannan-. En oplagt mulighed er så at antage, at 

vokalismen er analogisk efter GERM: *bōni- ud fra det – for germansks ved-kom-

mende – velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som f.eks. GERM: *blōjan- 

~ *blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz 

(1956:209). Lühr (1976:92) analyserer GERM: *bannan- som IE: *bhenH- og sætter 

det sammen med SKT: bhánati383 v. ”taler”, idet hun antager, at IE: *-VRHV- > GERM: 

*-VRRV- på linje med IE: *-Vi̯HV- > GERM: *-Vi̯i̯V- og IE: *-Vu̯HV- > GERM: *-Vu̯u̯V-

, men en sådan antagelse er meget usikker, jf. f.eks. GERM: *anan-, GERM: *kunnan- 

og GERM: *unnan-. 

 

GERM: *fanhan- v. ”tage, gribe, få”. 

- GOT: fāhan, OHT: fāhan, OS: fāhan, OE: fōn, OFRIS: fā, NORR: fá, ODA: fā, OSV: fā. 

Hertil også med sekundært fuldtrin GERM: *fengra- m. ”finger” > GOT: figgrs, OHT: 

fingar, OS: fingar, OE: finger, OFRIS: finger, NORR: fingr, ODA: fingær, OSV: finger, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:219f.+273). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*fagra- og GERM: *fōgian-. 

- Dette verbum må være en nydannet nasalpræsens IE: *ph̥2-n--e- til roden IE: *peh2- 

”fastgøre” ud fra den velkendte aflydsvekslen GERM: *ō ~ *a. For reflekser til denne 

rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se 

GERM: *fagra-. 

- At formen må være nydannet, er ganske tydeligt, idet et oprindeligt IE: *ph2-n-- 

ville vokaliseres IE: *ph2-n̥-- > GERM: *funh- i stedet, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:274), men muligvis har der ved nasalpræsens allerede været en sådan analogi i 

det indoeuropæiske grundsprog, der altid lod IE: *-n- være konsonantisk pga. det 

paradigmatiske forhold til fuldtrinsformen IE: *-né-, som det f.eks. ses i IE: *i̯u-né-g-

ti/*i̯u-n-g-énti v. ”binder for, spænder for” i f.eks. SKT: yunákti/yuñjánti til roden IE: 

*i̯eu̯g- ”binde for, spænde for”, hvor den svage form her burde hedde IE: *iu̯-n̥-g-énti, 

hvis den normale fremgangsmåde ved syllabificering skal følges. 

 

 

                                                 
383 Af IE: *bhe-bhonH-onti ← IE: *bhe-bhn̥H-nti iflg. Lühr (1976:92). 
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GERM: *mund- f. ”hånd”. 

- OHT: munt, OS: mund, OE: mund, OFRIS: mund, NORR: mund, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:627f.). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *mn̥H-t- med laryngal på baggrund af 

LAT: manus f. ”hånd” < IE: *mn̥H-o-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:627f.). Muligvis 

foreligger der hertil også et KELT: *manatlo- > KORN: manal sb. ”neg” og et HITT: 

maniyahh- v. ”overrække, forvalte”. 

- Endvidere ønsker flere, bl.a. Pokorny (1959:740f.) og Frisk II/1 (1963:175), at sætte 

GR: μάρη f. ”hånd” med afledninger hertil. Dette får samme håndbøger til at påstå et 

indoeuropæisk heteroklitikon for disse former, hvorved roden nødvendigvis må 

være IE: *meH-384, og hvorved nultrinnet i enkeltsprogene må reflektere et IE: *mH̥-r-

/*mH̥-n-, som nok nærmere bestemt er IE: *mh̥2-r-/*mh̥2-n- pga. GR: μάρη, og som 

egentlig må være analogisk for IE: *m̥h2-r-/*m̥h2-n-. GERM: *mund- er imidlertid 

problematisk i forhold til en sådan rekonstruktion, idet det tydeligt reflekterer et 

syllabisk IE: *-n̥-. Hvis den klassiske analyse alligevel er korrekt, må den germanske 

form komme af IE: *mh2n̥-t-, hvorved det altså i den her foreliggende form kan 

iagtages, at IE: *Ch2n̥- > GERM: *Cun-. Denne vokaliserings gyldighed forekommer 

dog højst tvivlsom. Hvis man i stedet følger forslaget hos Bjorvand & Lindeman, kan 

det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-n̥HC- > GERM: *-unC-, men så for-

svinder muligheden for at antage slægtskab med GR: μάρη. 

 

2.2.3.5. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling på germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *-CHR̥- > GERM: *-CuR-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *mund- - - 

 *sultiō-   

 

Eksempelmateriale for IE: *-CHR̥- > GERM: *-CaR-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *bannan - - 

                                                 
384 Det skal understreges, at der ikke ud fra de i enkeltsprogene foreliggende former umiddelbart er nogen 
mulighed for at fastslå noget som helst om vokalisme, aflydstrin og lign., da alle former efter alt at dømme 
reflekterer nultrinsformer. 
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 *falnan- 

 *fanhan-   

 

Der foreligger altså to tilsyneladende lige stærke og lige sikre udviklinger af IE: *-CHR̥- i 

germansk. Spørgsmålet er så, hvorledes de forholder sig til hinanden. I denne forbin-

delse er det vigtigt at bemærke, at samtlige tre former, der udvikler en a-vokal, er nasal-

præsens eller i det mindste indeholder en nasal markør af en eller anden slags i forhold 

til grundroden. Da det samtidig er velkendt, at nasalpræsenstypen let udsættes for 

analogisk syllabificering inden for et paradigme385, må det her kunne konkluderes, at 

formerne med a-vokal er nye, og de gamle lydrette former af IE: *-CHR̥- fortsættes af 

GERM: *-CuR-. 

 

2.2.4. Laryngal mellem konsonant og syllabisk halvvokal 

 

2.2.4.1. Generelle forhold og problemer 

 

Umiddelbart synes der ikke at være andre særlige forhold end de allerede gennemgåede, 

som man bør kende til, inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af 

problemet laryngaler mellem konsonant og syllabisk halvvokal. 

 

2.2.4.2. Konstellationen IE: *-Ch1i- 

 

GERM: *fi(j)ēn- v. ”hade”. 

- GOT fijan, OHT: fīēn, OE: fīa/fēon/fēoġan, NORR: fjá. Også som præsens participium 

GERM: *fijēnd- adj. ”den hadende → fjende” > GOT: fijands, OHT: fīant/fījant, OS: 

fīand/fīund, OE: fīond/fēond, OFRIS: fīand/fīund, NORR: fjándi/fjandi, ODA: fiende, 

OSV: fiande/fiænde, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:217f.). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *fējan-.386 

                                                 
385 I dette tilfælde vil det sige, at IE: *-n- forblev konsonantisk pga. det paradigmatiske forhold til fuldtrins-
formen IE: *-né-, som det f.eks. ses i IE: *i̯u-né-g-ti/*i̯u-n-g-énti v. ”binder for, spænder for” i f.eks. SKT: 
yunákti/yuñjánti til roden IE: *i̯eu̯g- ”binde for, spænde for”, hvor den svage form her burde hedde IE: *iu-̯
n-̥g-énti, hvis den normale fremgangsmåde ved syllabificering skal følges. 
386 Det forekommer nærliggende at med Rasmussens regler antage, at der til roden IE: *peh1i̯- også 
foreligger et IE: *poh1i̯-ko- > IE: *poi̯h1-ko- > GERM: *faiha- adj. ”fjendtlig” og videre GERM: *faigia-/*faigi-
/*faigu- adj. ”døden nær” og GERM: *faihiþō- f. ”fejde, strid, kamp”, jf. også Bjorvand & Lindeman 
(2000:211ff.). Dette er yderst tiltalende ud fra et semantisk synspunkt, men disse dannelser sættes normalt 
til en rod IE: *pei̯k- ”fjendtligt stemt”, jf. f.eks. Pokorny (1959:795), som også er at finde i bl.a. LIT: paĩkas 
adj. ”dum”, LIT: pìktas adj. ”vred, gal”, LIT: peikiù v. ”dadler, smæder”, hvis accentuering dog afslører fra-
vær af laryngal, hvorfor det næppe kan høre hertil, med mindre laryngalen var faldet bort allerede i 
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- Dette verbum reflekterer iflg. Rasmussens (1989b:55) analyse en stativ IE: *ph1i-

eh1i̯e- til den langdiftongiske rod IE: *peh1i̯- ”gøre ondt, skade, skælde ud, dadle”, jf. 

Rasmussen (1989b:47ff.+55), som også er at finde i bl.a. SKT: pyati v. ”smæder, 

håner”, AV: pāman- n. ”fnat, tørhed”, GR: πῆμα n. ”fordærvelse, sorg”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:218), Rix (2001:459f.) og Pokorny (1959:792f.). 

- En sådan stativ IE: *ph1i-eh1(i̯e)- bør give GERM: *fiē(ja)n- eller egentlig GERM: *fjēn- 

> GERM: *fiēn- > GERM: *fijēn-. Spørgsmålet er, om langvokalismen i nord- og 

vestgermansk er den lydrette udvikling af et GERM: *fijēn- > GERM: *fī(j)ēn-, eller om 

den er analogisk ud fra langvokalismen i fuldtrinsformen GERM: *fējan- < IE: *peh1i̯-

e-. Under alle omstændigheder kan det i de her foreliggende former iagttages, at IE: 

*Ch1i- > GERM: *Ci-. 

 

GERM: *flaizan- adj. (komp.) ”flere”. 

- NORR: fleiri, ODA: flēræ, OSV: flēre. Også superlativ GERM: *flaista- adj. (superl.) 

”flest” > NORR: fleistr, ODA: flæst, OSV: flæster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:232). 

For andre reflekser til samme rod se GERM: *fulna- og GERM: *felu-. 

- Disse i germansk henseende suppletiviske adjektivformer kan rekonstrueres til 

roden IE: *pleh1- ”fyldes, blive fuld” med den formodentligt sekundære 

Schwebeablautsform IE: *pelh1-, som også er at finde i bl.a. SKT: pṛnti v. ”fyldes” (< 

IE: *pl̥-né-h1-), SKT: purú- adj. ”megen” (< IE: *pl̥h1-u-), SKT: pūrṇá- adj. ”fuld” (< IE: 

*pl̥h1-nó-), AV: pouru- adj. ”megen” (< IE: *pl̥h1-u-), GR: πλῆτο v. (aor.) ”blev fyldt” (< 

IE: *pleh1-), GR: πίμπλημι v. ”fylder”, GR: πολύς adj. ”megen” (< IE: *pl̥h1-u-/*polh1-u-

), GR: πλεῖστος adj. (superl.) ”mest, størst” (< IE: *pleh1-is), LAT: plēnus387 adj. ”fuld”, 

LAT: plēvī v. (perf.)”fyldte”, LAT: plūs adj./adv. (komp.) ”mere” (= OLAT: plous < IE: 

*ploh1-is388), OKS: plъnъ adj. ”fuld” (< IE: *pl̥h1-no-), LIT: pìlnas adj. ”fuld” (< IE: *pl̥h1-

no-), LIT: pilù v. ”hælde, fylde” (< IE: *pl̥h1-e-), OIR: il adj. ”megen” (< IE: *pelh1-u-), 

OIR: lán adj. ”fuld” (< IE: *pl̥h1-no-), ALB: plot adj. ”fuld” (< IE: *pleh1-to-), jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:233+262), Rix (2001:482f.) og Pokorny (1959:799f.). 

- Hvis man følger Rasmussens (1989b:45) analyse, kan GERM: *flaizan- og GERM: 

*flaista- reflektere et IE: *ploh1-is-ōn- hhv. IE: *ploh1-is-to-, jf. GR: πλεῖστος < IE: 

*pleh1-is-to- og LAT: plūs < IE: *ploh1-is/*pleh1-is. Fuldtrinnet i superlativen i 

germansk vil så være analogisk fra komparativen, jf. diskussionen under GERM: 

                                                                                                                                               
indoeuropæisk, jf. Rasmussen (1989b:178ff.) om bortfald af rodfinale laryngaler i o-infiksale dannelser. 
Rasmussen (1989b:55) nævner da heller ikke GERM: *faiha- i sit eksempelmateriale. 
387 Muligvis for forventet LAT: *plānus < IE: *pl̥h1-no- med LAT: ē fra perfektumformen LAT: plēuī. Denne 
analogi kan yderligere være tilskyndet af, at et LAT: *plānus ”fuld” ellers ville blive homonymt med LAT: 
plānus adj. ”flad, jævn” til roden IE: *pleh2- (se GERM: *flōra-). 
388 Alternativt IE: *pleh1-is > LAT: *pleis → LAT: *pleus (under påvirkning fra LAT: minus) > LAT: plous > 
LAT: plūs, jf. Sihler (1995:360f.). 
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*maizan-. Alternativt forsøger Pokorny (1959:800) at forklare disse former som et 

IE: *plә-is- (= dvs. IE: *plh̥1-i̯s-) > GERM: *flais-/*flaiz- osv., men en sådan udvikling er 

udelukket, idet en indoeuropæisk form med en sådan struktur pga. det sonoriske 

hierarki bør blive vokaliseret IE: *pl̥h1-is- > GERM: *fulis-/*fuliz-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-oh1i- > GERM: *-ai-, og at IE: *-Ch̥1i- > GERM: *-

Cai-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-Ci- < IE: *-Ch1i-. 

 

GERM: *gina- n. ”svælg, hals”. 

- OE: gin, NORR: gin. Også et denominativt verbum389 hertil GERM: *ginēn- v. ”gabe, stå 

vidt åben” > OHT: ginēn, OE: ginian/gionian, NORR: gina. For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *geinan- og GERM: *ginnan-. 

- Dette substantiv kan med Rasmussen (1989b:52) rekonstrueres som et IE: *ĝhh1i-no- 

til den langdiftongiske rod IE: *ĝheh1i̯- ”gabe, spærre munden op”. For reflekser til 

denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring 

denne se GERM: *ginnan-. 

- Det er usikkert, hvorledes rødderne IE: *ĝhan- ”gabe” og længere ude IE: *ĝhan-s- 

”gås”, jf. Pokorny (1959:411f.), formelt forholder sig til denne rod. Med Rasmussens 

regler kan det ikke dreje som et IE: *ĝhh̥1-n-, for dels ville en sådan form give GR: 

*χεν- og ikke det GR: χαν-, som foreligger i GR: ἔχανον v. (aor.) ”gabte”, GR: χαίνω v. 

”gaber”390, og dels ville et nultrin af denne rod med n-udvidelse (evt. fra 

nasalpræsens?) ikke hedde IE: *ĝhh̥1-n- men IE: *ĝhh1i-n-, jf. Rasmussen (1989b:36ff.). 

I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *Ch1i- > GERM: *Ci-. 

 

GERM: *maizan- adj. (komp.) ”mere”. 

- GOT: máiza, OHT: mēro, OS: mēro, OE: māra, OFRIS: māra, NORR: meiri, ODA: mēræ, 

GUTN: mairi, OSV: mēre. Også superlativ GERM: *maista- adj. (superl.) ”mest” > GOT: 

máists, OHT: meisto, OS: mēst, OE: māst, OFRIS: māsta, NORR: meistr, ODA: mæst, OSV: 

mæster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:599f.). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *mēria-. 

- Dette adjektiv går iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:600) tilbage på et IE: *moh1-is- 

med o-trin i roden og nultrin af komparativsuffikset. Til samme rod IE: *meh1- ”stor, 

anselig” foreligger der uden for germansk bl.a. GR: (ἐγκεσί-)μωρος adj. ”stor i 

spydkast”(?), OSK: mais adv. (komp.) ”mere”, OKS: -měrъ (i personnavne), OIR: már 

adj. ”stor”, OIR: máo adj. (komp.) ”større, mere”, jf. også Pokorny (1959:704). 
                                                 
389 Det er også muligt, at GERM: *ginēn- kan være den regelrette fortsættelse af en nasalpræsens IE: *ĝhi-né-
h1-, jf. Rasmussen (1989b:40f.+52). 
390 Med mindre det er et IE: *ĝhh1-n̥-V- eller IE: *ĝhn̥h1-V-, men dette modbevises af GR: κεχήνα v. (perf.) 
”har gabt”, idet GR: -η- < IE: *-ā- her, jf. GR(DOR): κεχάναντι v. (perf.) ”gabte”. 



 206 

- Selve vokalismen i såvel de germanske former som i den oskiske form er yderst 

uklar. Flere håndbøger, bl.a. Pokorny (1959:704) og Heidermanns (1993:399) 

nævner et IE: *mә-is- (= IE: *mh̥1-is-), men en sådan rekonstruktion er direkte umulig 

pga. de sonoriske forhold391. Her er Bjorvand & Lindemans rekonstruktion at fore-

trække, selv om den lider af den mangel, at man ikke forventer o-trin i hverken en 

komparativ eller en superlativ men snarere hhv. fuld- og nultrin. Alternativt kan 

man formode, at et IE: *mh̥1-is- faktisk har eksisteret, men dette er i så fald analogisk 

ud fra rodens fuldtrin IE: *meh1- > IE: *mē- i f.eks. komparativens stærke former IE: 

*meh1-i̯os-, jf. bl.a. Rasmussen (1989b:45)392. Samme forklaring kan dog næppe gives 

for det strukturelt parallelle GERM: *flaizan-, idet det på grundlag af LAT: plūs adv. 

(komp.) ”mere” ikke er rimeligt at rekonstruere andet end IE: *ploh1-is, jf. dog 

diskussionen under GERM: *flaizan-. Således kan man også tænke sig, at vokalismen 

i GERM: *maizan- er påvirket af GERM: *flaizan- < IE: *ploh1-is. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch̥1i- > GERM: *-Cai-, hvilket dog formodentlig 

er analogisk for GERM: *-Ci- < IE: *-Ch1i-, eller alternativt at IE: *-oh1i- > GERM: *-ai-. 

 

2.2.4.3. Konstellationen IE: *-Ch2i- 

 

GERM: *mekila- adj. ”stor”. 

- GOT: mikils, OHT: michil, OS: mikil, OE: miċel/myċel, NORR: mikill/mykill, ODA: 

mikil/mykil/mekel, OSV: mikil/mykil. Hertil også et adverbium GERM: *meku adv. 

”meget, i høg grad” > NORR: mjǫk, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:625). 

- Dette adjektiv kan sættes til roden IE: *meĝh2- ”stor”, som også er at finde i bl.a. SKT: 

mahnt- adj. ”stor”, SKT: máhi adj. (n.nom./akk.sg.) ”stort”, SKT: mahas- n. 

”størrelse”, AV: mazant- adj. ”stor”, AV: mazah- n. ”størrelse”, GR: μέγας adj. ”stor”, 

GR: μέγα adj. (n.nom./akk.sg.) ”stort”, LAT: magnus adj. ”stor”, ARM: mec adj. ”stor”, 

ALB: math adj. ”stor”, HITT: mekki- adj. ”stor, megen”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:626) og Pokorny (1959:708f.). 

- Rekonstruktionen med IE: *h2 skyldes adjektivets neutrumsformer SKT: máhi og GR: 

μέγα, hvor den finale vokal i begge tilfælde menes at fortsætte IE: *h̥2, dvs. et IE: 

*meĝh̥2. Som et ekstra bevis afslører SKT: -h- < IE: *-ĝh-, at IE: *-ĝ-, hvis ægthed 

bekræftes af alle de andre sprog393, må have været efterfulgt af en aspirerende 

                                                 
391 IE: *i̯ er mere klangfuld end IE: *H. 
392 Samme type analogi sker ofte ved rødder, der indeholder sonoranter efterfulgt af laryngaler i nultrin, 
f.eks. GERM: *blada- over for GERM: *blōjan- (se disse) og jf. Kuryłowicz (1956:209). 
393 Former som GERM: *mekila- og GR: μέγας kan kun reflektere IE: *-ĝ-. Det er mere usikkert med LAT: 
magnus, der teoretisk set godt kunne indeholde IE: *-ĝh-, idet IE: *-ĝh- > LAT: -g- både før og efter en 
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laryngal, der kun efterlader sig aspirerende effekt i indoiransk, dvs. IE: *-ĝh2- > IIR: *-

źh- > SKT: -h-, AV: -z-, jf. Kuryłowicz (1935:53f.). Bjorvand & Lindeman (2000:626) 

nævner også, at nogle forskere har forsøgt at rekonstruere også GERM: *meku som et 

IE: *meĝh̥2. Denne teori afviser de dog sammesteds og refererer i stedet til den 

gængse antagelse, at GERM: *meku er dannet analogisk ud fra påvirkning fra GERM: 

*felu- adv. ”meget” (se dette). Selv om dette også er sandsynligt, bør man ikke 

glemme, at der muligvis foreligger parallelle vokaliseringer af laryngaler uden for 

initial stavelse germansk, f.eks. GERM: *anid(i)-/*anad(i)-/*anud(i)-, GERM: *meluk- 

og GERM: *þemaz(a)-/*þemiz(a)- (se disse). I de her foreliggende former kan det 

altså iagttages, at IE: *-Ch2i- > GERM: *-Ci-, og muligvis at IE: *-Ch2# > GERM: *-Cu#. 

 

GERM: *silan- m. ”seletøj, tov”. 

- OHT: silo, NORR: seli/sili, ODA: silæ/sælæ, OSV: sili. Hertil også et substantiv GERM: 

*sinu-394 f. ”sene, nerve” > OHT: senawa-, OS: sinewa/senewa, OE: sinu/seonu, OFRIS: 

sin/sine, NORR: sin/sina, ODA: sinæ/senæ, OSV: sina, jf, Bjorvand & Lindeman (2000: 

771+775). For andre reflekser til samme rod se GERM: *seiman-. 

- Disse dannelser kan med Rasmussen (1989b:47ff.+59f.) reflektere et nultrin IE: *sh2i- 

til den langdiftongiske rod IE: *seh2i̯- ”binde”, som også er at finde i bl.a. SKT: syáti v. 

”binder”, SKT: sinti v. ”binder”, SKT: sita- adj. ”bundet”, SKT: sétu- adj. ”bindende, 

lænkende”, SKT: sīmán- m. ”skilning, AV: hā(y)- v. ”binde, lænke”, AV: hita- m. 

”spand”, AV: hinu- m. ”bånd, lænke”, GR: ἱμάω v. ”hiver op (specielt vand fra en 

brønd”, LAT: saeta f. ”stærkt hår”, OKS: silo sb. ”reb, tov”, LIT: saĩtas m. ”bånd, snor”, 

LETT: sìenu v. ”binder”, HITT: ishiyanzi v. ”binder, lænker”, HITT: ishima(n)- c. 

”snor”, jf. bl.a. Pokorny (1959:891f.) og Rasmussen (1989b:59f.). 

- At nultrinnet til denne rod har heddet IE: *sh2i- og ikke blot IE: *si- foran stemt 

konsonant, jf. Rasmussen (1989b:36ff.), beviser HITT: ishiyanzi og HITT: ishima(n)-, 

hvis HITT: h borger for tilstedeværelsen af en IE: *h2 eller *h3. Endvidere sikres kva-

liteten af denne laryngal som IE: *h2 ud fra en form som f.eks. LAT: saeta < IE: *sh2ei̯-

teh2- til et IE: *sh2ei̯- som iflg. Rasmussen (1989b:59f.) står i Schwebeablautsforhold 

til IE: *seh2i̯-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *Ch2i- > 

GERM: *Ci-.  

 

 

 
                                                                                                                                               
konsonant, jf. Sihler (1995:155). Ligeledes er det ikke til på overfladen at se, om AV: -z- fortsætter IE: *-ĝ- 
eller IE: *-ĝh-. 
394 Formodentlig en sen omdannelse til ō-stamme, dvs. GERM: *sinu- → GERM: *sinwō-, i vestgermansk, jf. 
Bjorvand & Lindeman (2000:775), der  også lader den svage stamme i nordgermansk være sekundær. 
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2.2.4.4. Konstellationen IE: *-Ch1u- 

 

GERM: *felu- adv./n. ”meget (adv.), mængde (n.)”. 

- GOT: filu, OHT: filu/filo, OS: filu/filo, OE: feola/feala/fela, OFRIS: felo/fel, NORR: fjǫl-395, 

jf. Lehmann (1986:116). For andre reflekser til samme rod se GERM: *flaizan- og 

GERM: *fulna-. 

- Denne dannelse reflekterer et u-stammeadjektiv IE: *pelh1-u-, hvis neutrumform i 

germansk er substantiveret, hvorefter akkusativformen siden hen er stivnet og brugt 

adverbielt, til roden IE: pleh1- ”fyldes, blive fuld” med den formodentlig sekundære 

Schwebeablautsform IE: *pelh1-, som har sine nærmeste slægtninge i SKT: purú- adj. 

”megen” (< IE: *pl̥h1-u-), AV: pouru- adj. ”megen” (< IE: *pl̥h1-u-), GR: πολύς adj. 

”megen” (< IE: *pl̥h1-u-/*polh1-u-), LIT: pilus ”i overflod” (< IE: *pl̥h1-u-), OIR: il adj. 

”megen” (< IE: *pelh1-u-), jf. Bjorvand & Lindeman (2000:232f.+262), Lehmann 

(1986:116) og Pokorny (1959:799f.). For andre reflekser til denne rod uden for ger-

mansk se GERM: *flaizan-. 

- Hvad den indoeuropæiske grundform for dette u-stammeadjektiv har været, er ikke 

let at gennemskue ud fra det komparative materiale. Indoiransk og litauisk peger på 

en nultrinsform i roden IE: *pl̥h1-ú-, medens germansk og keltisk peger på et fuldtrin 

IE: *pelh1-u-. Den græske form er umiddelbart tvetydig. Forholdene bliver imidlertid 

noget klarere, når man betænker, at et u-stammeadjektiv normalt har nultrin i ro-

den, f.eks. IE: *gwr̥h2-ú- adj. ”tung” (se GERM: *k(w)uru-), jf. Sihler (1995:95+349f.) og 

Brugmann & Delbrück II/1 (1906:176ff.). Ydermere er de germanske og keltiske 

formers fuldtrin IE: *pelh1- sekundært i forhold til det ellers ventede IE: *pleh1- i f.eks. 

GR: πλῆτο v. (aor.) ”blev fyldt” (< IE: *pleh1-), GR: πίμπλημι v. ”fylder” (< IE: *pi-pleh1-

), hvorved det bliver nærliggende at antage, at disse sprog har fejlrestitueret fuld-

trinnet ud fra nultrinnet. Den græske form GR: πολύς er ikke helt gennemskuelig. 

Man kan vælge at rekonstruere den som IE: *polh1-ú- med sekundært o-trin, men en 

sådan form bør med Cowgills lov give GR: *πυλύς (jf. Sihler (1995:43). Omvendt 

burde den anden mulighed, nemlig det forventede IE: *pl̥h1-u-, give GR: *παλύς, jf. 

dog Beekes (1969:221ff.) og diskussionen under GERM: *k(w)uru-. Ud fra Strunks 

(1969:1ff.) analyse  foreslår Sihler (1995:104) selv, at den lydrette refleks af IE: *- 

l̥h1V- muligvis er GR: -ολ-, ligesom bl.a. GR: δολιχός adj. ”lang” < IE: *dl̥h1gh-ó- (= SKT: 

dīrghá-) kunne tyde på, at IE: *-l̥h1C- > GR: -ολι-, men denne udvikling må i så fald 

konditioneres, eftersom en anden refleks af IE: *-l̥h1C- er GR: -λη-, eller også må man 

forklare former med GR: -λη- som et analogisk fuldtrin, jf. bl.a. GR: λῆνος (se dette). 

                                                 
395 Som adverbium kun præfiksalt, f.eks. ISL: fjölskylda f. ”familie”. 
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En parallel udvikling af IE: *-R̥H- i græsk kan man muligvis se i f.eks. GR: παλάμη f. 

”håndflade” (se GERM: *flōra-). Med disse undersøgelser synes det altså forholdsvis 

klart, at den indoeuropæiske grundform var IE: *pl̥h1-u-, men at GERM: *felu- 

fortsætter et IE: *pelh1-u- med fejlrestitueret fuldtrin, hvorfor denne form ikke er 

velegnet som materiale i en undersøgelse af de laryngalistiske forhold i germansk 

 

2.2.4.5. Konstellationen IE: *-Ch2u- 

 

GERM: *heruta- m. ”hjort, dådyr”. 

- OHT: hiruz, OS: hirot, OE: heorot, OFRIS: hert, NORR: hjǫrtr, ODA: hjort, OSV: hiorter, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:386). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*hersan- og GERM: *hurna-. 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *erh2-u-do- som er en tematiseret dentaludvidelse 

til en u-stamme IE: *erh2-u- til roden IE: *erh2- ”hoved, horn”. For former til denne 

rod uden for germansk se GERM: *hersan-. 

- Hvis man følger Rasmussens (1989b:98+103f.) analyse af den indoeuropæiske af-

lydsvekslen ERU ~ RŪ, kan man således antage, at også GERM: *hrūta- m. ”vædder” 

> NORR: hrútr hører hertil som et IE: *ruh2-do- < IE: *r̥h2-u-do-. Alternativt kan 

man med Nussbaum (1986:7) rekonstruere et laryngalløst IE: *er-u-do-, jf. dog også 

rettelsen hos Nussbaum (1986:275 med litt.), der åbner op for, at GERM: *heruta- < 

IE: *erh̥2-do-, idet der også skal have eksisteret et GERM: *herta-. Ved denne analyse 

bliver GERM: *-u- en refleks af IE: *-h̥2-, hvilket dog kritiseres af bl.a. Fulk (1988: 

164f.), der på linje med Rasmussen (1989b:98) antager et IE: *erh2-u-do-. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-Ch2u- > GERM: *-Cu-, eller evt. at IE: 

*-Ch̥2C- > GERM: *-CuC-, hvis der da overhovedet har været en laryngal til stede. 

 

2.2.4.6. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *-CHi/u- > GERM: *-Ci/u-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *gina- *felu- - 

 *heruta- 

 *mekila-   

 *silan-   
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Eksempelmateriale for IE: *-CHi/u- > GERM: *-Cai/u-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *flaizan- - - 

 *maizan- 

 

Her tyder alt på, at den lydrette udvikling er den, der foreligger i de første fem former, 

dels fordi de udgør hovedparten af materialet, og dels fordi de to andre former let vil 

kunne forklares som analogier ud fra andre aflydstrin i de enkelte artikler. 

 

2.3. Laryngal efter vokal 

 

2.3.1. Laryngal mellem vokal og konsonant 

 

2.3.1.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet laryngaler mellem 

vokaler og konsonanter, er der nogle forhold, man bør kende til. 

 Den vigtigste egenskab ved konstellationen IE: *-VHC- er farvning og forlængning af 

vokalen foran laryngalen, dvs. at IE: *-eh1C- > IE: *-ēC-, IE: *-eh2C- > IE: *-āC-, IE: *-eh3C- 

> IE: *-ōC- osv. Dette forekommer i alle indoeuropæiske sproggrene med undtagelse af 

anatolsk, hvor laryngalen til gengæld er bevaret i denne stilling såvel som i næsten alle 

andre stillinger. 

 I flere tilfælde vil der komme former, der ikke umiddelbart virker til at være 

langvokaliske, dvs. bestå af en sekvens af vokal plus laryngal. Dette kan i så fald skyldes 

Olsens (1988:37ff.) regler om aspirationsmetatese, ifølge hvilke IE: *h1/2t > IE: *th på 

samme måde som IE: *th1/2 > IE: *th. Hvis denne proces får lov at ske uforstyrret af 

analogi, vil der ikke være nogen laryngal tilbage til at forlænge vokalen. 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale præ-

konsonantiske laryngaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det relevante 

germanske materiale. 

 

2.3.1.2. Konstellationen IE: *-eh1C- 

 

GERM: *bēgan- v. ”stride(s), kæmpe”. 

- OHT: bāgan. Også flere nominaldannelser hertil, f.eks. GERM: *bēga- adj. ”strid, 

stridslysten” > NORR: bágr, GERM: *bēgan- m. ”modstander” > NORR: bági og GERM: 

*bēgō(n)- f. ”strid” > OHT: bāga, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:131). 
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- Disse dannelser kan med bl.a. Rix (2001:68) rekonstrueres til roden IE: *bheh1ĝh-, som 

også er at finde i f.eks. LIT: buôzuôs v. ”rejser hårene, er irriteret”, OIR: bág f. ”kamp, 

strid”, jf. også Pokorny (1959:115). 

- Det er muligt at lade GERM: *bēgan- være lånt direkte af roden i OIR: bág (< IE: 

*bhoh(1)ĝh-eh2), hvorved man naturligvis bør rekonstruere et GERM: *bāgan- i stedet, 

som naturligvis så er indlånt efter, at IE: *ā > GERM: *ō. Dette er imidlertid ikke, som 

både Bjorvand & Lindeman (2000:132) og Pokorny (1959:115) påpeger, strengt 

nødvendigt, idet de germanske former kan repræsentere et nedarvet aflydstrin IE: *ē 

< IE: *eh1, og den keltiske og den litauiske kan så repræsentere et aflydstrin IE: *ō < 

IE: *oh1. Kun således kan laryngalens kvalitet fastslås som IE: *h1. På den anden side 

ville man normalt ikke forvente fuldtrin i et o-stammeadjektiv som GERM: *bēga- 

men i stedet o- eller nultrin, men dette kan dog også være en vrddhiafledning IE: 

*bhēh1ĝh-o- > GERM: *bēga-, som heller ikke ville være strukturelt overraskende, jf. 

Darms (1978:7ff.). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- 

> GERM: *-ēC- > NVGERM: *ā, og evt. at IE: *-ēh1C- > GERM: *-ēC- > NVGERM: *ā, hvis 

det da ikke drejer sig om et lån fra keltisk. 

 

GERM: *bējan- v. ”lægge varme omslag på”. 

- OHT: bāen, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:53+55). For andre reflekser til samme 

rod se GERM: *bakan- og GERM: *baþa-. 

- Dette verbum kan rekonstrueres som et IE: *bheh1-i̯e- til roden IE: *bheh1- ”varme”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:53+55) og Rix (2001:67). For reflekser til denne rod 

uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se 

GERM: *bakan-. 

- Hvis den under GERM: *bakan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *blējan- v. ”blæse”. 

- OHT: blāen, OE: blāwan. Hertil også et verbum med s-udvidelse396 GERM: *blēsan- v. 

”blæse” > GOT: (uf-)blesan, OHT: blāsan, NORR: blása, ODA: blǣsæ, OSV: blāsa. Hertil 

også et substantiv GERM: *blēdrōn-/*blēdrō-/*blēdriō- f. ”blære” > OHT: blātara, OS: 

blādara, OE: blǣdre, NORR: blaðra, ODA: blǠthra, OSV: blǠþra og GERM: *blēsōn- f. 

”blære” > OHT: blāsa, OS: blāsa, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:86+88). 

- Disse former kan sættes til roden IE: *bhleh1- ”hyle”, som også er at finde i bl.a. LAT: 

fleō v. ”græder”, LAT: flō v. ”blæser” (< IE: *bhl̥h1-i̯e-), OKS: blěju v. ”bræger, brøler”, 

                                                 
396 Oprindelig desiderativ iflg. Rix (2001:87). 
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LETT: blȆju v. ”bræger, brøler”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:88), Rix (2001:87) og 

Pokorny (1959:121f.+154). 

- Her peger både LAT: fleō og de germanske og baltoslaviske former entydigt på en rod 

med IE: *h1, dvs. IE: *bhleh1-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at 

IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *brēdan- v. ”opvarme, smelte”. 

- OHT: brātan, OS: brādan, OFRIS: brēda. Hertil også et adjektiv GERM: *brēþa- adj. 

”kogende, hed, dampende, hidsig” > NORR: bráðr, OSV: brāþer og som denominativt 

verbum hertil et GERM: *brēdian- v. ”stege, koge, bage, ruge” > OE: brǣdan, NORR: 

bræða, OSV: brǣþa. Med o-trin i rodstavelsen også verbet GERM: *brōdian- > OHT: 

bruoten, OE: brēdan, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:98+117f.). For andre reflekser 

til samme rod se GERM: *brōdian-. 

- Disse verber kan iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:98f.) og Pokorny (1959:132f.) 

sættes til et IE: *bhreh1- ”avle”, som er en Schwebeablautsform til den rod IE: *bherh1- 

”koge op, opvarme”, som også er at finde i bl.a. SKT: bhuráti v. ”bevæger sig, rykker, 

spræller” (< IE: *bhrh̥1-é-), LAT: feruō v. ”gærer, koger, syder”, LAT: ferueō v. ”er 

kogende”, LAT: fermentum n. ”gæringsstof, surdej”, OIR: berbaid v. ”koger, syder”. 

- Hvis man med Oettinger (1979:213f.) vil sætte HITT: parahzi v. ”bevæger sig hurtigt, 

jager, ophidser”397 til samme rod som SKT: bhuráti, hvilket forekommer ganske 

fornuftigt, må man med ham rekonstruere roden som IE: *bherh2-, hvilket ikke 

skaber nogen problemer for SKT: bhuráti. Endnu bedre bør man nok med 

Rasmussen (1989b:97) rekonstruere et IE: *bherh2u̯-, der redegør ganske udmærket 

for bl.a. alternationen i de latinske former LAT: feruō < IE: *bherh2u̯-e- over for LAT: 

fermentum < IE: *bher-mn- < IE: *bherh2u̯-mn-. Med en sådan forklaring kan man 

også lade GERM: *brewwan- < IE: *bhreu̯h2- (se dette) høre hertil, idet IE: *bhreu̯h2- er 

et nydannet fuldtrin til nultrinnet IE: *bhruh2-. Imidlertid er det ikke længere muligt 

– og desuden er det i det hele taget semantisk utilfredsstillende – at sætte SKT: 

bhuráti og HITT: parahzi hertil, og det er i særdeleshed umuligt at sætte GERM: 

*brēdan- m.fl. til nogen af disse former. Alternativt kan man med Kluge 

(2002:145f.+155) sætte GERM: *brēdan- til roden IE: *gwher-398 ”varm” og således 

rekonstruere et IE: *gwhrēt-/*gwhrēdh-, som han også ser i OIR: grís sb. ”varme, ild, 

glød” (< IE: *gwhrēd(h)-s-) og LAT: fretāle n. ”stegepande”, men han forklarer ikke, 

hvad elementet IE: *-ēt-/*-ēdh- og for keltisk måske IE: *-ēd- er, og det er desuden 
                                                 
397 Oettinger lader det stå åbent, hvorvidt denne form var intransitiv ”bevæge sig hurtigt” eller transitiv 
”jage, ophidse”.  
398 Hertil sætter han også GERM: *brinnan- v. ”brænde”, idet han antager, at IE: *#gwh- > GERM: *#gw- > 
GERM: *#b-, jf. Seebold (1967:111ff.). 
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usikkert, hvorvidt rodvokalen i LAT: frtāle er kort eller lang, jf. f.eks. Lewis & Short 

(1879:780), der antager kort rodvokal. Også Bjorvand & Lindeman (2000:99) afviser 

Kluges forslag, men på det fejlagtige grundlag, at IE: *gwh- ikke kan give GERM: *b-, jf. 

diskussionen under GERM: *warma-. For at opsummere er etymologien for GERM: 

*brēdan- usikker, hvorved det komparative grundlag for at anvende det i denne 

analyse af de laryngaliske forhold i germansk bliver yderst spinkelt. 

 

GERM: *dēdi- f. ”dåd, gerning”. 

- GOT: gadeþs, OHT: tāt, OS: dād, OE: dǣd, OFRIS: dēd/dēde, NORR: dáð, ODA: dāth, 

OSV: dāþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:173). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *dōma-. 

- Dette substantiv sættes til roden IE: *dheh1- ”sætte, stille, lægge”, som også er at finde 

i bl.a. SKT: dádhāti v. ”sætter, bringer hen, laver”, AV: dadāiti v. ”sætter, giver”, GR: 

τίθημι v. ”sætter, stiller”, UMBR: feia v. (konj.) ”skal lave”, OKS: deždǫ v. ”sætter, 

lægger”, LIT: demi v. ”lægger, sætter, laver”, LETT: dêju v. ”lægger æg”, HITT: tēhhi v. 

”(ind)sætter, lægger”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:173), Rix (2001:136f.) og 

Pokorny (1959:235ff.). 

- Laryngalens kvalitet som IE: h1 garanteres let af alle de former herover, der har eller 

reflekterer ē-vokalisme af IE: -eh1-. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *dējan- v. ”amme, give bryst”. 

- OHT: tāen. For andre reflekser til samme rod se GERM: *dajjan- og GERM: *dejan-. 

- Dette verbum kan med Rasmussen (1989b:51) rekonstrueres som en tematisk 

præsens IE: *dheh1i̯-e- til roden IE: *dheh1i̯-, som er nøjagtigt identisk med LETT: dêju 

v. ”dier”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de 

lydlige forhold omkring denne se GERM: *dajjan-. 

- Såfremt den under GERM: *dajjan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den 

her foreliggende form iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *fējan- v. ”bebrejde”. 

- GOT: faian. For andre reflekser til samme rod se GERM: *fi(j)ēn-. 

- Dette verbum reflekterer iflg. Rasmussens (1989b:55) analyse en tematisk præsens 

IE: *peh1i̯-e- til den langdiftongiske rod IE: *peh1i̯- ”gøre ondt, skade, skælde ud, 

dadle”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de 

lydlige forhold omkring denne se GERM: *fi(j)ēn-. 
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- Såfremt den under GERM: *fi(j)ēn- opstillede analyse er korrekt, kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *gēn- v. ”gå”. 

- OHT: gān, ONFR: gān, OS: -gān, NORR: gá, ODA: gaa, OSV: gā. Ved siden af disse 

foreligger der også nogle formelt lidt uklare former GERM: *gain-(?) v. ”gå” > 

KRIMGOT: geen, OHT: gēn, OS: gān, OFRIS: gān, der iflg. bl.a. Kluge (2002:339) 

muligvis er sekundært diftongerede, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:330). 

- Dette verbum sætter man gerne til roden IE: *ĝheh1- ”efterlade, forlade”, som også er 

at finde i bl.a. SKT: jáhāti v. ”forlader, efterlader”, SKT: hāna- n. ”det at opgive, det at 

forlade”, AV: zazāiti v. ”efterlader, vinder”, GR: χῆρος adj. ”berøvet, tom”, GR: χήρα f. 

”enke”, LAT: hērēs m./f. ”arving”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:330) og Pokorny 

(1959:430). 

- Alternativt kan man med Rix (2001:196) sætte GERM: *gēn- til roden IE: *gheh1- 

”komme, nå” i f.eks. GR: κιχήτην v. (aor.) ”nærmede sig, kom nærmere”, ARM: gam 

v. ”kommer”, men hvis man med Pokorny (1959:1109) i stedet kan sætte ARM: gam 

til roden IE: *u̯eh2dh- ”gå, skride”, kan alle former høre til roden IE: *ĝheh1- i stedet, 

hvorved ethvert holdepunkt for at antage eksistensen af en rod IE: *gheh1- fjernes. 

Under alle omstændigheder kan det i de(n) her foreliggende form(er) iagttages, at IE: 

*-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *hēhō(n)- f. ”efterslæt, enggræs som vokser efter høsten”. 

- NORR: há, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:423). 

- Dette substantiv kan iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:423) og Pokorny (1959:544) 

sættes til et IE: *ēko-, dvs. IE: *eh1-ko- ”grønfoder”, som også er at finde i bl.a. SKT: 

śāka- m./n. ”spiselig urt, grøntsag”, LIT: škas m. ”nyslået hø, grønfoder”, HITT: 

kikla- ”græs” (< IE: *eh1-ko-lo-), jf. også Puhvel IV (1997:174). 

- I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *lētan- v. ”lade, give lov”. 

- GOT: letan, OHT: lāzan/lān, OS: lātan, OE: lǣtan, OFRIS: lēta, NORR: láta/lata, ODA: 

lǞtæ, OSV: lǞta. For andre reflekser til samme rod se GERM: *lata-, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:497). 

- Dette verbum kan med Rasmussens (1989b:47ff.+54) analyse af langdiftongiske 

rodstrukturer i indoeuropæisk rekonstrueres som et IE: *leh1-d- til den rod IE: *leh1i̯-
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d- ”lade, efterlade”, som også er at finde i bl.a. LAT: lassus399 adj. ”træt, afslappet”, LIT: 

léidžiu v. ”lader”, ALB: lodh v. ”gør træt”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:506), Rix 

(2001:400), Pokorny (1959:666). 

- I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *mējan- v. ”skære, slå”. 

- OHT: māen, OE: māwan, OFRIS: miā. For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*madō-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:593). 

- Det virker rimeligt at med Rix (2001:279) sætte dette verbum til den rod IE: *h2meh1- 

”meje”, som også er at finde i bl.a. GR: ἄμητος m. ”høst”, GR: ἀμάω v. ”mejer” (< IE: 

*h2meh1-i̯e-). 

- Vokalismen i den græske form kan forklares gennem protetisk vokal og muligvis 

med assimilation af IE: *h1 → IE: *h2. Den oprindelige form må pga. ē-vokalismen i 

germansk have haft IE: *h1, med mindre GERM: *mējan- går tilbage på et langtrin IE: 

*h2mēh2-i̯e-. Dette er fuldt muligt, idet langvokaler ikke farvedes af laryngaler i 

indoeuropæisk, jf. Eichner (1973:53ff.), men en form som GR: ἄμητος (< IE: *h2meh1-

to- eller IE: *h2m̥h1-to-) sammen med fraværet af en dorisk form GR(DOR): *ἄματος400, 

jf. Liddell & Scott (1961:82), kan umiddelbart godt pege på IE: *h1. I den her forelig-

gende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, at IE: *-eh1C- > GERM: 

*-ēC-, og evt. at IE: *-ēh2C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *mēla- n. ”mål, mærke, tid, måltid”. 

- GOT: mel, OHT: māl, OS: māl, OE: mǣl/māl, OFRIS: mēl, NORR: mál, ODA: māl, OSV: 

māl. Hertil også substantiverne GERM: *mēnan- m. ”måne” > GOT: mena, KRIMGOT: 

mine, OHT: māno, OS: māno, OE: mōna, OFRIS: mōna, NORR: máni, ODA: māne, OSV: 

māne og GERM: *mēnōþ- m. ”måned” > GOT: menoþs, OHT: mānōd, OS: mānuth, OE: 

mōnað, OFRIS: mōnath, NORR: mánaðr, ODA: mānaþ, OSV: mānaþer, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:633ff.). 

- Disse substantiver kan alle rekonstrueres til roden IE: *meh1- ”måle, afmærke”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: mtrā f. ”mål”, SKT: mti v. ”måler”, SKT: māna- n. 

”måling, mål”, SKT: mḥ m. ”måne, måned”, AV: mā- v. ”måle”, OPERS: mā- v. 

”måle”, AV: māh- m. ”måne, måned”, GR(ION): μείς m. ”måned”, GR(DOR): μής m. 

”måned”, LAT: mētior v. ”måler” LAT: mēnsis m. ”måned”, OKS: (sъ-)mějǫ v. ”vejer”, 

OKS: měsęcь m.”måne, måned”, LIT: mnuo m. ”måne, måned”, LETT: mȆnesis m. 
                                                 
399 Af IE: *lh̥1tsto- < IE: *lh̥1d-to- < IE: *lh1i̯d-to-, jf. også GERM: *lata-. 
400 Selvom det er klart, at fraværet af et GR(DOR): *ἄματος ikke kan anvendes som bevis for IE: *h1, kan 
dette forhold i det mindste tjene til at vise, at det ikke er umuligt at antage IE: *h1, hvilket havde været 
tilfældet, hvis formen eksisterede. 
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”måne, måned”, OIR: mí m. ”måned”, ARM: amis ”måned”, ALB: muoj ”måned”, 

TOK.B: meñe ”måne, måned”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:633ff.), Rix 

(2001:424f.) og Pokorny (1959:703f.). 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *mēria- adj. ”stor, berømt, anselig”. 

- GOT: (wáila-)mereis, OHT: māri, OS: māri, OE: mǣri, NORR: mærr. Også et verbum 

GERM: *mērian- v. ”fremstille fornemt, berømme” > GOT: merjan, OHT: māren, OS: 

mārian, NORR: mæra. Derudover foreligger der også et adjektiv med o-trin i roden i 

GERM: *mōria- adj. ”berømt” > NORR: mœrr, jf. Heidermanns (1993:413f.) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:600). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*maizan-. 

- Dette adjektiv reflekterer iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:600f.) et IE: *meh1-ri̯o-, 

der enten er sekundært til det i OKS: -měrъ foreliggende IE: *meh1-ro- eller afledt af 

verbet GERM *mērian-, til roden IE: *meh1- ”stor, anselig”, jf. også Pokorny 

(1959:704). For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de 

lydlige forhold omkring denne se GERM: *maizan-. 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *nēþlō- f. ”nål”. 

- GOT: neþla, OHT: nādala/nālda, OS: nāthla/nādla, OE: nǣdl/nēðl, OFRIS: nēdle/nēlde, 

NORR: nál, ODA: nāl, OSV: nāl. Også et verbum GERM: *nējan- v. ”sy” > OHT: nāen og 

et substantiv med o-trin i roden GERM: *snōdō-(?) f. ”snor, hårbånd” > OE: snōd, 

GUTN: snōþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:679f.). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et nomen instrumentalis IE: *(s)neh1-tlo- til 

den rod IE: *(s)neh1i̯- ”sy, væve, spinde”, jf. Rasmussen (1989b:62), som også er at 

finde i bl.a. SKT: snāyati v. ”ombinder, beklæder”, SKT: snyu- f./n. ”bånd, sene”, GR: 

νῇ v. ”spinder”, GR: νῆμα n. ”spind, vævet stof, tråd”, GR: νῆτρον n. ”spinderok”, LAT: 

neō v. ”spinder”, LAT: nēmen n. ”spind, vævet stof”, OIR: sníid v. ”spinder”, OIR: 

snáth m./n. ”tråd”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:680), Rix (2001:571f.) og Pokorny 

(1959:973). 

- Denne rod IE: *(s)neh1i̯- er foran dobbeltkonsonant blevet forenklet til IE: *(s)neh1-, 

medens den har kunnet beholde sit finale IE: *i̯ foran vokal, jf. reglerne hos 

Rasmussen (1989b:47ff.). Således er den vekslen, der ses i germansk mellem 

rodstrukturen GERM: *nē- og GERM: *nēj-, af indoeuropæisk oprindelse, selvom det 

alene ud fra disse germanske former at dømme lige så vel kunne være en rod IE: 

*(s)neh1-, hvortil der forelå en i̯e-præsens IE: *(s)neh1-i̯e-. Under alle 
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omstændigheder kan det i de her foreliggende former iagttages, at IE: *-eh1C- > 

GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *ōsa-/*ōza- n. ”flodmunding”. 

- OE: ōr, NORR: óss, ODA: ōs, OSV: ōs, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:695). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som en tematisering af en s-stamme IE: *h3eh1-

os/*h3eh1-es- til den rod IE: *h3es- ”mund” som også er at finde i bl.a. SKT: s- n. 

”mund”, SKT: óṣṭha- m./n. ”læbe”m AV: āh- n. ”mund”, AV: aošta-/aoštra- sb. ”læbe”, 

LAT: ōs n. ”mund”, LIT: úostas m./uostà f. ”flodmunding, bugt”, HITT: ais/ayis401 n. 

”mund”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:695f.) og Pokorny (1959:784f.). 

- Det er imidlertid ganske usikkert, hvorledes former som SKT: óṣṭha- og AV: aošta-

/aoštra- forholder sig hertil. Disse former får i hvert fald Pokorny (1959:784f.) til at 

rekonstruere en rod IE: *ōus-/*әus-, som dog støder på massive problemer i forhold 

til de attesterede former ovenfor. For eksempel bør SKT: óṣṭha- ikke kunne komme af 

et IE: *әus-to-, og det er ligeledes bemærkelsværdigt, at man ikke ser nogen refleks af 

halvvokalen i de allerede nævnte former, såsom at et IE: *ōu̯s- burde resultere i 

GERM: *aus- med forkortelse efter Osthoff’s lov og ikke GERM: *ōs-. Spørgsmålet er, 

om man bør foreslå to forskellige rødder for disse former på trods af deres semantisk 

nære slægtskab402. Under alle omstændigheder er det forholdsvis sikkert, at en 

tematiseret s-stamme IE: *h3eh1-(o)s-o/*h3eh1-(e)s-o- ligger til grund for GERM: *ōsa-

/*ōza-, hvorfor det altså her kan iagttages, at IE: *#h3eh1- > GERM: *#ō-. 

 

GERM: *rēdan- v. ”råde, bestemme, læse, tyde”. 

- GOT: (ga-)redan, OHT: rātan, OS: rādan, OE: rǣdan, OFRIS: rēda, NORR: ráða, ODA: 

rāthæ, OSV: rāþa. Hertil også bl.a. substantiverne GERM: *rēda- n. ”råd, plan” > 

NORR: ráð og GERM: *rēdi- f. ”råd, forråd” > OHT: rāt, OS: rād, OE: rǣd, OFRIS: rēd, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:749f.) Kluge (2002:745). For andre reflekser til samme 

rod se GERM: *rōdejan-. 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *reh1dh- ”gennemføre med succes”, som også 

er at finde i bl.a. SKT: rādhnóti v. ”opnår med held”, SKT: rādháyati v. ”bringer i 

stand, lader lykkes”, SKT: rādha- m./n. ”billigelse, succes, held, god gerning, gave, 

                                                 
401 Med rodstavelsen i nultrin i de svage kasus, f.eks. HITT: issas n. (gen.) ”munds” < IE: *h3h1-es-s, jf. 
Bjorvand & Lindeman (2000:696). 
402 På den anden side foreligger der uden for indoiransk også et LAT: ōstium n. ”indgang, flodmunding”, 
SLAV: *ustьje n. ”munding” med tilsyneladende hhv. IE: *ōs- og IE: *ous̯-, der på nær i den initiale 
vokalisme er fuldstændige identiske både formelt og semantisk, dvs. begge repræsenterer et IE: *X-ti̯o- n. 
”(flod)munding”. Lindeman (1967:1190) og med ham Rasmussen (1989b:73) foreslår, at alle formerne 
med IE: *ous̯- går tilbage på et IE: *h3eh1-us-, jf. det parallelle tilfælde SKT: tápuṣ- til s-stammen SKT: tápas- 
n. ”varme”.  
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rundhåndethed”, AV: rāδaiti v. ”gør klar”, OKS: raždǫ v. ”sørger for, bekymrer sig 

om”, OKS: (ne-)roždǫ v. ”tager sig ikke af, foragter”, OIR: ráidi v. ”overvejer, siger”, 

OKYMR: (am-)raud sb. ”tanke”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:744f.), Rix 

(2001:499f.) og Pokorny (1959:59f.). 

- Bjorvand & Lindemans (2000:745) tanke, at denne rod skulle være en dh-udvidelse 

til en rod IE: *reh1-, som også er at finde i GERM: *rīma- m. ”rim, vers” og GR: 

ἀριθμός m. ”tal”, har intet på sig, hvis man med Rasmussen (1989b:102) kan 

rekonstruere disse til en rod IE: *h2erHi̯- med aflydsvekslen ERU ~ RŪ, idet man i så 

fald ville forvente, at IE: *h2erHi̯-dh- > IE: *h2erHi-dh-. Under alle omstændigheder 

kan det altså i de her foreliggende former iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *rēsōn- v. ”fare frem, styrte frem, rase”. 

- MHT: rāsen, NORR: rása. Også et ian-verbum GERM: *rēsijan- v. ”storme, styrte frem, 

lade fare” > OE: rǣsan, NORR: ræsa og et substantiv GERM: *rēsō- f. ”løb” > OE: rǣs, 

NORR: rás, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:710). Desuden foreligger denne rod 

måske i GOT: res- (i propriet GOT: Res-mer), jf. Pokorny (1959:336). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *rasōn-. 

- Disse verber kan med Bjorvand & Lindeman (2000:710f.) rekonstrueres som et IE: 

*reh1s-. Hertil sætter bl.a. Pokorny (1959:336) og Bjorvand & Lindeman selv GR: 

ἐρωή f. ”sving, trængsel, fart, opbrud” (< IE: *roh1s-eh2-). 

- En udvidet analyse gives af Peters (1986:373f.), der på baggrund af bl.a. GR: ἐρωή (< 

IE: *(h1)reh1s-eh2-) og SKT: irasyáti v. ”er vred på, vil ngn ngt ondt” < IE: *(h1)r̥h1-n̥-s-

i̯é- rekonstruerer en rod IE: *(h1)reh1s-, hvortil han også sætter disse germanske 

former. For en diskussion af denne analyse se GERM: *erzia-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-, og evt. at IE: #h1C- > 

GERM: *#C-. 

 

GERM: *þrējan- v. ”dreje, sno, (gennem)bore”. 

- OHT: trāen, OS: thrāian, OE: þrāwan. Hertil også substantivet GERM: *þrēdu- m. 

”tråd” > OHT: drāt, OE: thrād, OE: þrǣd, OFRIS: thrēd, NORR: þráðr, ODA: thrāth, OSV: 

þrāþer, jf.  Bjorvand & Lindeman (2000:148+962). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *treh1- ”gnide, rive, dreje, sno, gennembore”, 

som uden tvivl står i Schwebeablautsforhold til den rod IE: *terh1- ”gnide, rive, dreje, 

sno, gennembore”, som også er at finde i bl.a. GR: τείρω v. ”slider op, udmatter”, GR: 

τρητός adj. ”gennemboret” (< IE: *tr̥h1-tó-), GR: τέρετρον n. ”bor”, LAT: terō v. 

”gnider, river”, LAT: terebra f. ”bor”, OKS: tьrjǫ v. ”gnider, river”, LIT: tiriù v. 

”gransker, erfarer”, ALB: tjer v. ”spinder”. 
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- Kvaliteten af laryngalen som IE: *h1 kan naturligvis bestemmes ud fra de germanske 

former, der reflekterer indoeuropæisk ē-vokalisme, men også ud fra f.eks. GR: 

τέρετρον < IE: *terh̥1thro- < IE: *terh̥1-tro- ligesom LAT: terebra, jf. f.eks. Olsen 

(1988:9). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: 

*-ēC-, og evt. at IE: #h1C- > GERM: *#C-.  

 

GERM: *wedra- n. ”vejr”. 

- OHT: wetar, OE: weder, OFRIS: weder, NORR: veðr, ODA: wæthær/veyer, OSV: væþer, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:1071). 

- Det er yderst fristende at med reglerne for aspirationsmetatese hos Olsen 

(1988:37ff.) rekonstruere dette substantiv som et IE: *h2u̯e-thro- < IE: *h2u̯eh1-tro-, 

dvs. et nomen instrumentalis til roden IE: *h2u̯eh1- (se GERM: *wējan-). 

- Imidlertid foreligger der også formerne OKS: vedro sb. ”godt vejr, klar himmel” og 

OKS: vedrъ adj. ”klar”, jf. bl.a. Stang (1972:61), som efter alt at dømme må være 

beslægtet med GERM: *wedra-, men dels kan OKS: d kun kan gå tilbage på IE: *d(h) og 

ikke IE: *th, dvs. ikke IE: *h2u̯ethro- men IE: *(h2)u̯edhro-, og dels er alle former af 

suffikset IE: *-t(h)ro- erstattet af IE: *-t(h)lo- i baltoslavisk, jf. Olsen (1988:36ff.). Dette 

forklarer Olsen (u.forb.) selv ved at analysere både GERM: *wedra- og de 

oldkirkeslaviske former som oprindelige ro-stammeadjektiver til en rod IE: *u̯edh- 

”føre, lede” og ligeledes ”bære, bringe”403 (se GERM: *wadja-). Således rekonstruerer 

hun slet ikke GERM: *wedra- til roden IE: *h2u̯eh1- ”blæse”, hvorved der ikke er noget 

belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *wenda- m. ”vind”. 

- GOT: winds, KRIMGOT: wintch, OHT: wint, OS: wind, OE: wind, OFRIS: wind, NORR: 

vindr, ODA: wind, OSV: vinder, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1054f.). For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *wējan-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó- eller IE: *h2u̯eh1-nt-ó- til 

roden IE: *h2u̯eh1- ”blæse”. Samme form foreligger i bl.a. SKT: vta- (= vá.ata-) m. 

”vind”, AV: vāta- (= va.ata-) m. ”vind”, LAT: ventus m. ”vind”, KYMR: gwynt m. 

”vind”, TOK.A: want sb. ”vind”, TOK.B: yente sb. ”vind”, HITT: huwant- m. ”vind”, jf. 

bl.a. Pokorny (1959:81ff.) og Bjorvand & Lindeman (2000:1054f.). For andre 

reflekser til samme rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *wējan-. 

                                                 
403 Semantikken skal iflg. Olsen have en parallel i NORR: byrr m. ”god vind” til roden IE: *bher- ”bære, 
bringe”. 
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- Den initiale laryngal lader sig let bestemme som IE: *h2 og den anden laryngal som 

IE: *h1, jf. diskussionen under GERM: *wējan-. Desuden er det forholdsvis tydeligt, at 

GERM: *wenda- fortsætter et IE: *h2u̯eh1-nt-ó- og ikke IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó-, dvs. IE: *-

eh1nC- > IE: *-ēnC- > GERM *-enC- med forkortelse efter Osthoffs lov. Modsat tyder 

det i mange henseender parallelle GERM: *ju(wu)nga-404 (se dette) på, at  IE: *-eh1n̥C- 

> IE: *-en̥C- > GERM: *-e(w)unC- ville være at forvente. I samme retning peger også 

det komparative materiale for GERM: *wenda-, idet f.eks. SKT: vta- (= vá.ata-) < IE: 

*h2u̯eh1-n̥t-ó-405. På trods af alt dette er det dog tydeligt, at GERM: *wenda- < IE: 

*h2u̯eh1-nt-ó- uden syllabisk nasal, hvilket medfører den naturlige overvejelse, om 

det samme i virkeligheden ikke burde gøre sig gældende for GERM: *ju(wu)nga-, dvs. 

GERM: *ju(wu)nga- < IE: *h2i̯u-h(3)n(h(2))-ó-, således at IE: *-VHR-̥406 > GERM: *-R- > 

GERM: *-VR-, jf. også Beekes (1988a:98), medens mange andre indoeuropæiske 

sprog fortsætter et IE: -VHR̥- > IE: *-VR-̥. Med denne analyse kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at enten IE: *-eh1n̥C- > 

GERM: *-enC- eller mere sandsynligt IE: *-eh1nC- > GERM: *-enC-. 

 

GERM: *wēra- adj. ”sand”. 

- OHT: wār, OS: wār, OFRIS: wēr. Med roden i nultrin muligvis også et GERM: *wara- 

adj. ”varsom, agtsom” > GOT: wars, OHT: (gi-)war, OS: (gi-)war, OE: (ġe-)wær, NORR: 

varr, ODA: war, OSV: var samt afledte substantiver hertil, f.eks. GERM: *waran- m. 

”agtsomhed, forsigtighed” > NORR: vari407, GERM: *warþan-/*wardan- m. ”varde” > 

NORR: varði og GERM: *wardō- f. ”vagttårn, bevogtning” > OHT: warta, OE: weard, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:33+1016+1019).  

- Dette adjektiv rekonstruerer man gerne som et IE: *u̯eh1-ro-, som også er at finde i 

bl.a. GR: ἦρα, LAT: uērus adj. ”sand”, OIR: fír ”sand” OKYMR: gwir ”sand”, jf. Bjorvand 

& Lindeman (2000:33ff.) og Pokorny (1959:1165f.). 

- Man må dog give Bjorvand & Lindeman (2000:33) ret i, at det er problematisk at 

sætte GERM: *wara- hertil som nultrinsform, dvs. < IE: *u̯h̥1-ro-, idet man ville 

forvente en sådan form vokaliseret som IE: *uh1-ro- > GERM: *ūra-. Naturligvis er 

det muligt, at den her foreliggende nultrinsform IE: *u̯h̥1-ro- > GERM: *wara- er 

                                                 
404 For GERM: *ju(wu)nga- er det i kraft af komparativt materiale rimeligst at antage en udvikling IE: *-
uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > GERM: *-ūnC- > GERM: *-unC- med forkortelse efter Osthoffs 
lov. Alternativt kan det dog have været IE: *-uh(3)nC- > IE: *-ūnC- > GERM: *-unC-, ligeledes med 
forkortelse efter Osthoffs lov, hvis det komparative materiale lades ude af betragtning. 
405 LAT: uentus kan både reflektere IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó- og IE: *h2u̯eh1-nt-ó-, dvs. enten må man antage en 
udvikling IE: *-eh1n̥C- > IE: *-en̥C- > LAT: *-e.enC- > LAT: *-ēnC- > LAT: *-enC- eller IE: *-eh1nC- > IE: *-ēnC- 
> LAT:*-enC-, i begge tilfælde med forkortelse efter Osthoffs lov 
406 Med en bred definition af V som alt vokalisk, dvs. både almindelige vokaler og syllabiske resonanter og 
halvvokaler. 
407 Betydningen fortsat i f.eks. dansk ”tage vare på”. 
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analogisk ud fra fuldtrinsformen GERM: *wēra- efter mønstret i former som GERM: 

*bēan- ~ *baþa- (< IE: *bheh1- ~ *bhh̥1-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz 

(1956:209), der dog kun omhandler forholdene omkring sonanter og ikke 

halvvokaler. GERM: *wara- kan imidlertid også være til roden IE: *u̯er- ”passe på”, jf. 

også Pokorny (1959:1164). Under alle omstændigheder kan det altså i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-. 

 

2.3.1.3. Konstellationen IE: *eh2C 

 

GERM: *blōtan- v. ”blote, forbande, besværge”. 

- GOT: blotan, OHT: bluozan, OE: blōtan, NORR: blóta, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:84f.). 

- Dette verbum kan man enten sætte til roden IE: *bhleh3- ”blomstre”, jf. diskussionen 

om ordets semantik hos Hamp (1980:389ff.) (se GERM: *blōjan-) eller til roden IE: 

*bhleh(2)dh-408, som også er at finde i bl.a. LAT: flāmen m. ”præst” (< IE: *bhleh2d-

smn̥/*bhl̥Hd-smn̥). 

- Et tilhørsforhold til roden IE: *bhleh(2)dh- er formodentlig at foretrække, idet der også 

foreligger et låneord fra germansk ind i finsk FIN: luote ”tryllesang”, som kunne tyde 

på, at rituel sang har ledsaget offerblotet, og som derfor gør sammenhængen med 

LAT: flāmen m. ”præst” ganske sandsynlig, jf. Kylstra, Hahmo et.al. II (1996:229f.). 

LAT: flāmen behøver imidlertid ikke at være beslægtet med GERM: *blōtan- men kan 

også høre til SKT: brahmán- m. ”præst”, der på trods af bl.a. Pokorny (1959:154) ikke 

hører sammen med de germanske former, til roden IE: *bhlagh-, hvorved det skal 

rekonstrueres IE: *bhlagh-smn̥. Ved en sådan analyse bliver de germanske former 

isolerede, hvorledes en rekonstruktion IE: *bhleh3-d- muligvis ville være at 

foretrække, idet den trods alt vil kunne knytte GERM: *blōtan- sammen med andet 

kendt ordstof. Imidlertid ligger det ganske åbent, om LAT: flāmen hører til GERM: 

*blōtan- (dvs. LAT: flāmen < IE: *bhleh2d-smn̥/*bhl̥Hd-smn̥) eller til SKT: brahmán- 

(dvs. LAT: flāmen < IE: *bhlagh-smn̥), jf. også Polomé (1987:209 med litt.)409.  I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh3C- > GERM: *-ōC-, eller at IE: *-

eh(2)C- > GERM: *-ōC-. 

 

 

 
                                                 
408 Laryngalens kvalitet som IE: *h2 er kun sikker, så længe man rekonstruerer fuldtrin i roden i den 
latinske form. 
409 Polomé vælger dog at følge den retning, der sætter SKT: brahmán- sammen med gudenavnet GERM: 
*bragan- m. (digtergud) > NORR: Bragi, således at SKT: brahmán- egentlig er en ”sanger, digter”. 
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GERM: *bōgu- m. ”bov”. 

- OHT: buog, OS: bōg, OE: bōg/bōh, NORR: bógr, ODA: bōw, OSV: bōgher, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:92). 

- Dette substantiv reflekterer et u-stammesubstantiv til en rod IE: *bheh2gh-, dvs. IE: 

*bheh2ghú-, som også er at finde i bl.a. SKT: bāhú- m. ”arm”, AV: bāzu- m. ”arm”, GR: 

πῆχυς m. ”arm”, GR(DOR): πᾶχυς m. ”arm”, UMBR: fahe ”bov”, TOK.A: poke ”arm”, 

TOK: poke sb. ”arm”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:92), Pokorny (1959:108). 

- Her borger særligt GR(DOR): πᾶχυς med utvetydig ā-vokalisme for en rekonstruktion 

med IE: *eh2. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C- > 

GERM: *-ōC-.  

 

GERM: *bōk-/*bōkō- f. ”bogstav (sg.), bog, (pl.)”. 

- GOT: boka, OHT: buoh, OS: bōk, OE: bōc, OFRIS: bōk, NORR: bók, ODA: bōk, OSV: bōk. 

Hertil også et andet substantiv GERM: *bōk- f. ”bøg, bøgetræ” > OE: bōc, NORR: bók, 

ODA: bōgh/bȌgh, OSV: bōk/bȌk og ved siden af dette GERM: *bōkiō- f. ”bøg, bøgetræ” 

> OHT: buocha, OE: bēċe og GERM: *bōkia- n. ”bøg, bøgetræ” > ODA: bȌke, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:92f.+126f.). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *bheh2g- ”bøg”, som også foreligger som 

feminin o-stamme, dvs. IE: *bheh2g-o-410 f. ”bøg”, i f.eks. GR: φηγός f. ”eg”, GR(DOR): 

φαγός f. ”eg”, LAT: fāgus f. ”bøg”, GALL: bāgos (i proprier), jf. Pokorny (1959:107) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:93f.). 

- Kluge (2002:156f.) forsøger at skille de germanske ord for ”bog, bogstav” fra ordene 

for ”bøg, bøgetræ” dels fordi førstnævnte er en konsonantstamme og sidstnævnte en 

ō-stamme, og dels fordi runeristning på bøgetavler aldrig er blevet dokumenteret. 

Mod dette indvender bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:93f.) med rette, at for det 

første er Kluges analyse af de morfologiske forhold næppe rigtig, og for det andet 

ved man fra den romerske historiker Tacitus, at germanerne tog varsler ved hjælp af 

nogle træstave, hvorpå der var indridset nogle tegn, og at det træ, som disse stave var 

gjort af, bar spiselige frugter. Således kunne dette træ sagtens have været et bøgetræ. 

Under alle omstændigheder kan det i de her foreliggende former iagttages, at IE: *-

eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

 

 

                                                 
410 Med Bjorvand & Lindeman (2000:94) kan man antage, at også GERM: *bōk- f. ”bøg, bøgetræ” 
oprindeligt har været en sådan feminin o-stamme, men fordi den afveg fra det normale germanske (og til 
dels indoeuropæiske) morfologiske mønster, er den i germansk blevet omdannet til en feminin 
konsonantstamme. 
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GERM: *bōni- m. ”bøn”. 

- OE: bēn, NORR: bœn/bón, ODA: bȌn, OSV: bȌn. Hertil også et verbum GERM: *bōan- v. 

”prale, skryde” > OE: bō(ia)n, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:127f.). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *bannan-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *bheh2-ni- til roden IE: *bheh2- ”tale, 

sige”, som også er at finde i bl.a. GR(MYK): pasi v. ”siger”, GR: φησί v. ”siger”, LAT: 

for/fārī v. ”taler”, ORUSS: baju v. ”fortæller, tryller”, ARM: bay v. ”siger”. En anden 

refleks af IE: *bheh2-ni- foreligger muligvis i ARM: ban ”ord, sprog, fornuft”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:128), Rix (2001:69f.) og Pokorny (1959:105f.). 

- Alternativt kan man sætte GERM: *bōni- til roden IE: *ĝhu̯eH- ”råbe” (se GERM: 

*guda-), hvis man da godtager den af Seebold (1967:111ff.) foreslåede udvikling IE: 

*#gwh-/*#ĝhu̯- > GERM: *#gw- > GERM: *#b-. Herved bliver denne form imidlertid 

adskilt fra GERM: *bannan-, hvilket ikke er semantisk ønskværdigt. Hvis den 

klassiske analyse er korrekt, kan det altså i de her foreliggende former iagttages, at IE: 

*-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *brōþer- m. ”broder”. 

- GOT: broþar, OHT: bruoder, OS: brōthar, OE: brōðor, OFRIS: brōther, NORR: bróðir, 

ODA: brōthær, OSV: brōþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:104). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *bhréh2ter- ”broder”, som også er at 

finde i bl.a. SKT: bhrtar- m. ”broder”, AV: brātar- m. ”broder”, GR: φράτηρ m. 

”broder (i broderskab)”, LAT: frāter m. ”broder”, OKS: bratrъ/bratъ sb. ”broder”, 

OPR: brāti sb. ”broder”, OIR: bráthair m. ”broder”, OKORN: broder sb. ”broder”, ARM: 

ełbayr sb. ”broder”, TOK.A: pracar sb. ”broder” TOK.B: procer m. ”broder”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:104) og Pokorny (1959:163f.). 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *flōkan- v. ”støde, slå”. 

- GOT: faíflokun411 (præt.3.pl.) ”jamrede sig”, OHT: (far-)fluochan (perf.part.) 

”forbandet”, OS: (far-)flōkan (perf.part.) ”forbandet”, OE: flōkan ”klappe”, OFRIS: (ur-

)flōkan (perf.part.) ”forbandet”, NORR: flókinn (perf.part.) ”sammenfiltret, 

sammenpresset”. Også sekundært som svagt verbum GERM: *flōkōn- v. ”forbande, 

sværge” > OHT: fluochōn og GERM: *flōkian- v. ”sammenfiltre” > NORR: flœkja, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:235f.). 

                                                 
411 Egentlig indoeuropæisk perfektum GERM: *fe-flōk- < IE: *pe-ploh2-. 



 224 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *pleh2g- ”slå”, som også er at finde i bl.a. 

GR: πληγή f. ”slag” (< IE: *plh̥2g-eh2-), GR(DOR): πλαγά f. ”slag” (< IE: *plh̥2g-eh2-), GR: 

πλάγχθη412 v. (præt.) ”prellede af, blev slået til”, LAT: plangō v. ”slår sig for brystet, 

jamrer”, LAT: plāca f. ”slag, sår” (< IE: *pl̥h2g-eh2-), jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:236), Rix (2001:484) og Pokorny (1959:832). 

- Her borger især GR(DOR): πλαγά med ā-vokalisme for en rekonstruktion med IE: *h2. 

LAT: plāca må af strukturelle grunde fortsætte nultrinnet IE: *l̥h2 > LAT: *-lā-, ligesom 

i øvrigt de græske former GR: πληγή og GR(DOR): πλαγά må, idet man ikke normalt 

ville forvente fuldtrin i eh2-stammer, jf. f.eks. Brugmann & Delbrück II/1 

(1906:.148ff.). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C- > 

GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *flōra- m. ”flade, gulv”. 

- OHT: fluor, OE: flōr, NORR: flórr, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:237). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *felþa-. 

- Dette substantiv reflekterer en afledning med ro-suffiks til roden IE: *pleh2- 

”udbrede, flad, bred” med Schwebeablautsformen IE: *pelh2-, som også er at finde i 

bl.a. GR: παλάμη f. ”håndflade”413, LAT: plānus adj. ”flad, jævn”, LAT: palma f. 

”håndflade”, LAT: palam adv. ”åbent, offentligt”, LIT: plóju v. ”slår flad, trykker flad, 

slår hænderne sammen”, LIT: plónas adj. ”tynd, fin, slank”, OIR: lár sb. ”jord, gulv”, 

OBRET: laur sb. ”jord, gulv”, OKORN: lor sb. ”jord, gulv”, GALL: -lānum ”slette” (i 

stednavne, f.eks. GALL: Mediolānum ”Milano”), ARM: hoł ”jord, støv, land”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:237) og Pokorny (1959:805f.). For reflekser med 

dentaludvidelser til denne rod se GERM: *felþa-. 

- Det er ikke til at afgøre alene ud fra det germanske materiale, om GERM: *flōra- 

reflekterer et IE: *pleh2-reh2- eller et IE: *ploh2-reh2-, da begge former pga. det 

germanske sammenfald af IE: *ā og IE: *ō vil give GERM: *ō. Forholdene bliver imid-

lertid noget klarere, når der inddrages materiale fra indoeuropæiske sprog uden for 

germansk, f.eks. LAT: plānus, GALL: -lānum, der kun kan fortsætte IE: *pleh2- (eller IE: 

*pl̥h2-) og LIT: plóju, der kun kan fortsætte IE: *plā- < IE: *pleh2-, jf. bl.a. Beekes (1995: 

142). Derfor er det rimeligst at antage, at GERM: *flōra- < IE: *pleh2-ro-. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

                                                 
412 Nydannet til et nasalpræsens IE: *pl̥h2-ne-g-/*pl̥h2-n̥-g- ligesom LAT: plangō. 
413 Det kan tænkes, at GR: παλάμη < IE: *pĺ̥h2-meh2- med IE: *-ĺ̥h2- > GR: -αλα- i modsætning til 
uaccentueret IE: *-l̥h2- > GR: -λη-, GR(DOR): -λα-. En lignende udvikling kan muligvis redegøre for LAT: 
palma, der så vil være identisk med den græske form. Den ventede refleks af IE: *-l̥h2- i latin er ellers LAT: -
lā-, sådan som det muligvis foreligger i LAT: plānus, der dog sammen med GALL: -lānum (< IE: *pl̥h2-no-
/*pleh2-no-) lige så vel kan reflektere fuldtrinnet IE: *pleh2-no-. 
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GERM: *fōgian- v. ”sammenføje”. 

- OHT: fuogen, OS: fōgian, OE: fēġan. Hertil også et adjektiv GERM: *fōga- adj. 

”passende, egnet” > OE: unġefōg adj. ”uegnet, uanstændig”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:272) og Heidermanns (1993:205). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*fagra- og GERM: *fanhan-. 

- Dette verbum kan rekonstrueres som et IE: *peh2-i̯e- til roden IE: *peh2- ”fastgøre” 

For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige 

forhold omkring denne se GERM: *fagra-. 

- Hvis den under GERM: *fagra- opstillede analyse er korrekt, kan det i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *glada- adj. ”lys, skinnende, glat, glad”. 

- OHT: glat, OS: glad-, OE: glæd, OFRIS: gled, NORR: glaðr, ODA: glath, OSV: glaþer, jf. 

bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:305). 

- Dette adjektiv kan, hvis man følger Bjorvand & Lindeman (2000:305) rekonstrueres 

som et IE: *ghlh̥2dh-, som skal være analogisk nultrin for IE: *ghl̥h2dh-, til en rod IE: 

*ghleh2dh-, som også foreligger i bl.a. LAT: glaber adj. ”skaldet, glat”, OKS: gladъ-kъ 

adj. ”glat”, LIT: glodùs adj. ”glat, poleret”, jf. også Pokorny (1959:431f.). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af LIT: glodùs, idet LIT: o < IE: *ā < IE: *eh2, 

jf. bl.a. Beekes (1995:142). Muligvis er det, der foreligger her, egentlig en rod IE: 

*ghleh2-414. I så fald kan man med Olsens (1988:37ff.) teori om aspirationsmetatese i 

indoeuropæisk antage, at GERM: *glada- < IE: *ghlathó- < IE: *ghleh2-tó-. En lignende 

forklaring kan gives for LAT: glaber < IE: *ghlathro- < IE: *ghleh2-tro-. De baltoslaviske 

former taler imidlertid imod denne analyse, idet IE: *th > BSL: *t, jf. bl.a. Szemerényi 

(1996:68) og Olsen (1988:38), hvorimod BSL: *d < IE: *d(h). Eftersom suffiksets dental 

iflg. Olsens (1988:37ff.) teori har været IE: *th og ikke IE: *dh, må det antages, at de 

baltoslaviske former enten har et ellers ukendt suffiks IE: *-dhu-, eller at IE: *-dh- 

hører til roden. Samtidig er det opsigtsvækkende, at GERM: *glada-415, som med den 

her foreslåede analyse er et to-participium, viser fuldtrin i roden, når nultrin ellers er 

at forvente i to-participier, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:394 ff.). I sidste 

ende er det derfor nok rimeligst at antage, at både GERM: *glada- og LAT: glaber 

                                                 
414 Man kunne foranlediges til at tro, at denne rod foreligger i bl.a. GERM: *glōan- v. ”glo, stirre, lyse, gløde, 
lyse”, men hvis Bjorvand & Lindemans (2000:308f.) analyse af NORR: gláma som værende gammel er 
korrekt, må GERM: *glōan- i stedet analyseres som en aflydsform og roden rekonstrueres som IE: *Ǧhleh1-. 
415 Anderledes forholder det sig med LAT: glaber, hvor fuldtrin i roden er forventet i hvert fald i neutrale 
(ikke kollektive!) nomina instrumentalis, jf. Olsen (1988:4). Til gengæld er adjektiver dannede med 
suffikset IE: *-tro- sjældne om overhovedet eksisterende. Hyppige er derimod adjektiver med suffikset IE: 
*-ro-, hvilket kunne tyde på, at den dentale klusil hører til roden, dvs. LAT: glaber < IE: *ghladh-ro- < IE: 
*ghl̥h2dh-ro-(?).  
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fortsætter et analogisk nultrin til en rod IE: *ghleh2dh- ud fra det – for germansks 

vedkommende – velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som f.eks. GERM: 

*blōjan- ~ *blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. 

Kuryłowicz (1956:209). I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-

l̥h2C- > GERM: *-laC-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-ulC-. 

 

GERM: *hehlōn- f. ”rim, rimfrost”. 

- NORR: héla. Hertil også et uredupliceret adjektiv med vrddhi GERM: *hēla- adj. ”glat” 

> OHT: hāli, NORR: háll, jf. Heidermanns (1993:289). Bjorvand & Lindeman 

(2000:336) forsøger derudover at sætte GERM: *hagla- m./n. ”hagl” > OHT: hagal, OS: 

hagal, OE: hæġl/hagol, OFRIS: heil, NORR: hagl, ODA: haghæl, OSV: haghl hertil. 

- Dette substantiv har en meget omstridt etymologi. Bjorvand & Lindeman (2000:337) 

rekonstruerer et redupliceret substantiv IE: *e-leh(2)-()n- til den rod IE: *elh(2)- 

”blive kold, fryse”, som også er at finde i bl.a. LIT: šaliù v. ”er kold, fryser”. På trods 

af Bjorvand & Lindeman synes det også at være rimeligt at sætte SKT: śíśira- m. ”kold 

årstid” (< IE: *e-l̥h(2)-o-416) hertil, idet dette substantiv ligger inden for samme 

semantiske område, og idet også det er redupliceret som de germanske former. 

- Denne analyse skaber dog det problem, at GERM: *hagla- må være opstået ud fra en 

laryngalløs form, da det ikke kan komme af IE: *e-l̥h(2)-o-, der formodentlig ville 

have givet GERM: *hahula-/*hagula-. Laryngalen kan imidlertid være faldet bort 

allerede i grundsproget, hvis man betænker, at laryngaler ikke vokaliseredes i andet 

led af et kompositum og i anden reduplikationsstavelse, som det ses ved f.eks. GR: 

νεογνός adj. ”nyfødt” < IE: *neu̯o-ĝn-ó- < IE: *neu̯o-ĝn̥h1-o-, men så udgør blot SKT: 

śíśira- et problem, hvis det da hører hertil417. Et helt andet problem giver GERM: 

*hehlōn-, hvis man med Bjorvand & Lindeman kan sætte det hertil, idet 

Schwebeablauten i IE: *e-leh(2)-()n- ellers ikke foreligger andetsteds. Alternativt 

kan man analysere formen som IE: *e-l-eh2n- > GERM: *he-hl-ōn-, dvs. at IE: *-eh2- 

blot er en del af det feminine n-stammesuffiks, der altid har den form. Også her er 

laryngalen i så fald faldet bort i rodstavelsen, jf. kommentarerne ovenfor. I den ene 

af de her diskuterede former, nemlig GERM: *hehlōn-, kan det altså iagttages, at IE: *-

eh2C- > GERM: *-ōC-, eller mindre sandsynligt med Bjorvand & Lindemans analyse 

at IE: *-eh2V- > GERM: *-ō-. 

                                                 
416 Med efterfølgende assimilation af reduplikationsstavelsens vokal i sanskrit, som det også ses i f.eks. 
perfektum, jf. f.eks. Whitney (1975:279ff.). 
417 Imidlertid foreligger der også en anderledes analyse, som fremføres hos bl.a. Pokorny (1959:518), og 
som sætter GERM: *hagla- til GR: κάχληξ m. ”sten, kisel” og rekonstruerer et IE: *kaghl-o-, men en sådan 
analyse isolerer disse to former i grundsproget og efterlader dem tilsyneladende uden andre 
tilknytningsmuligheder, samtidig med at den ikke tillader slægtskab mellem GERM: *hehlōn- og GERM: 
*hagla-. 
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GERM: *hōfa- m. ”hov”. 

- OHT: huof, OS: hōf, OE: hōf, OFRIS: hōf, NORR: hófr, ODA: hōf, OSV: hōv(er), jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:399f.). 

- Dette substantiv er beslægtet med SKT: śaphá- m. ”hov” og AV: safa- m. ”hov”, 

hvorfor det ville være nærliggende at med bl.a. Mayrhofer II (1992-1996:608) 

rekonstruere det som et IE: *op-h2-o-. Muligvis kan man med Mayrhofer også sætte 

disse til GR: κόπτω v. ”slår, hugger, trætter”, der dog også kan høre til roden IE: 

*(s)kep- ”hakke, hugge”, jf. bl.a. Rix (2001:555). 

- Det er nærliggende at overveje, om GERM: *hōfa- og SKT: śaphá- ikke med Olsens 

(1988:37ff.) teori om aspirationsmetatese kan være identiske, dvs. et IE: *oh2p-o- > 

GERM: *hōfa- og IE: *oh2p-o- > IE: *oph-o- > SKT: śaphá-, AV: safa-. Imidlertid må 

laryngalen være IE: *h1/2, hvis man skal opnå en udvikling IE: *-Hp- > IE: *-ph-, idet IE: 

*h3 også stemmer den klusil, den står op af, dvs. her IE: *-h3p- > IE: *-h3b-418. 

Antagelsen af et IE: *h1/2 er naturligvis ingen hindring, hvad denne analyse angår, 

men det bliver problematisk, hvis GR: κόπτω skal være beslægtet med GERM: *hōfa-, 

for dette kan ikke have andet end IE: *-h3-, dvs. i så fald GR: κόπτω < IE: *h̥3p-i̯e-419. 

Enten må man altså som bl.a. Rix (2001:555) forklare den græske form ad anden vej, 

eller også må man forkaste den ovenfor foreslåede forklaringsmulighed, der i 

forvejen kun er ment som løse spekulationer. Således er det muligvis rimeligere at 

med Bjorvand & Lindeman (2000:400) rekonstruere et IE: *op-h2-o- > IE: *oph-o- > 

SKT: śaphá-, AV: safa-. En vrddhiafledning hertil ville så hedde IE: *ōp-h2-o- > 

GERM: *hōfa-, muligvis via mellemstadiet IE: *ōph-o- som i indoiransk, men dette er 

ikke til at afgøre, idet IE: *ph > GERM: *f/*b på linje med IE: *p. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: -Ch2V- > GERM: *-CV-. 

 

GERM: *hōra- n. ”hor, utroskab, ægteskabsbrud”. 

- OHT: huor, OS: hōr-, OE: hōr, OFRIS: hōr, NORR: hór, ODA: hōr, OSV: hōr. Hertil også 

substantiverne GERM: *hōrōn- f. ”hore, prostitueret” > NORR: hóra, OSV: hōra og 

GERM: *hōra- m. ”horebuk” > GOT: hors, NORR: hórr, samt det denominative verbum 

GERM: *hōrōn- v. ”hore” OHT: huorōn, NORR: hóra, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:397). 

                                                 
418 Et eksempel på denne proces foreligger i IE: *pi-ph3-é- > SKT: píbati v. ”drikker”, LAT: bibō v. ”drikker”, 
GALL: ibetis v. ”drik!”, jf. bl.a. Kuryłowicz (1935:54). Her står laryngalen dog efter klusilen og ikke før, men 
man må stærkt formode, at dette ikke burde gøre nogen forskel, hvis man sammenligner med det 
parallelle IE: *-h1/2T- > IE: *-Th- lige så vel som IE: *-Th1/2- > IE: *-Th-, jf. Olsen (1988:37ff.). 
419 IE: *-h̥3- > GR: -ο-, medens IE: *-h̥1- > GR: -ε- og IE: *-h̥2- > GR: -α-, jf. bl.a. Beekes (1969:182ff.). 
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- Disse dannelser sættes til en dannelse IE: *keh2-ro- til roden IE: *keh2- ”ønske, 

begære”, som også er at finde i bl.a. SKT: kma- m. ”kærlighed, ønske”, SKT: cru-420 

adj. ”sød, kær”, AV: kāma- m. kærlighed, ønske”, LAT: cārus adj. ”kær”, LETT: kârs 

adj. ”lysten”, OIR: carae421 m. ”ven”, OIR: caraid v. ”elsker”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:397f.) og Pokorny (1959:515). 

- De germanske former herover må forventes at indeholde fuldtrin af rodstavelsen, 

dvs. IE: *keh2- > IE: *kā-, på baggrund af bl.a. LAT: cārus med LAT: ā-vokalisme, idet 

kun IE: *eh2 og ikke IE: *oh2 resulterer i IE: ā, jf. diskussionen under GERM: *agjō-.  I 

de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C-* > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *hrōza- adj. ”hurtig, rask, rørig, livlig, stærk”. 

- OS: hrōr, OE: hrōr, RN: hroRaR. Hertil også et denominativt verbum GERM: *hrōzian- 

v. ”røre, bevæge” > OHT: hruoren/ruoren, OS: hrōrian, OE: hrēran, OFRIS: hrēra, 

NORR: hrœra, ODA: rȌræ, OSV: rȌra og et substantiv GERM: *hrōzō- f. ”bevægelse, 

oprør” > OHT: hruora/ruora, OS: hrōra, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:746f.). 

- Dette adjektiv kan man muligvis rekonstruere som et IE: *roh2-s-o-, hvis man med 

den klassiske etymologi, jf. f.eks. Pokorny (1959:582), de Vries (1962:260) og Kluge 

(2002:775), kan analysere det som en Schwebeablautsform til den rod IE: *erh2- 

”blande”, som også er at finde i bl.a. SKT: śrīṇti v. ”blander, koger, steger”, SKT: 

śryati v. ”koger, steger”, SKT: śīrtá-/śrītá- adj. ”blandet”, GR: κεράννυμι v. ”blander”, 

GR: ἐκέρασα v. (aor.) ”blandede”, GR: κρᾶσις f. ”blanding”, GR: κρατήρ m. 

”blandingskar”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:747) og Pokorny (1959:582). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af de græske former, f.eks. GR: κεράννυμι 

< IE: *erh̥2-s-. De germanske former er her rekonstrueret som et IE: *roh2-s-o- med 

o-trin – selvom det lydligt lige så vel kunne repræsentere et fuldtrin – fordi man i 

tematiske nominer forventer enten fuld- eller nultrin, jf. f.eks. Brugmann & Del-

brück II/1 (1889:148ff.), og kun sjældent fuldtrin, selv om enkelte undtagelser fore-

kommer, f.eks. IE: *u̯erg-o- n. ”værk” (se GERM: *aizō-). Med denne antagelse er man 

samtidig nødt til at følge Beekes (1969:128+166f.) og videre Beekes (1972:117ff.), der 

med rette på trods af Kuryłowicz (1956:167ff.) og med ham bl.a. Lindeman 

                                                 
420 Palataliseringen i denne form kan kun forklares ved, at en fortungevokal har fulgt efter, dvs. her IE: 
*kḕro-. Hvis en sådan form skal sættes til roden IE: *keh2-, må man antage en oprindelig langvokal, der iflg. 
Eichner (1973:53ff.) ikke farvedes af den ellers a-farvende laryngal IE: *h2, jf. Rasmussen (1990-1991:403).  
421 OIR: caraid < KELT: *karā-, altså med kort IE: *a. Denne vokalisme kan forklares som kommende af IE: *-
h̥2-, dvs. en form IE: *kh̥2-reh2-. Vendryes (1987:C-36f.) giver flere forklaringer, hvoriblandt den ovenfor 
dog ikke er at finde. Ifølge en af disse forklaringer må man også tage TOK.A: krant- adj. ”god”, jf. Pedersen 
(1941:109) hertil, men IE: *-h̥2- bør give TOK: -ā-. Hilmarsson (1986:352f.) sætter imidlertid hellere såvel 
den oldirske som den tokariske form til et IE: *kr̥H-ont-, som indeholder nultrinnet til en rod IE: *kerH- og 
således ikke er sammenhørende med IE: *keh2-ro-. 
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(1997:45f.+70f.) antager, at IE: *oh2 > IE: *ō og ikke IE: *ā, jf. diskussionen under 

GERM: *agjō-. Imidlertid er den her foreslåede etymologi for GERM: *hrōza- ikke helt 

sikker, idet den kræver antagelse af Schwebeablaut i roden alene for denne form, idet 

alle kognater uden for germansk fortsætter et IE: *erh̥2-, og det er næppe heller 

muligt at søge støtte i det faktum, at både de germanske former og GR: κεράννυμι 

udviser refleks af IE: *s, da GR: κεράννυμι formodentlig er dannet sekundært til s-

aoristen GR: ἐκέρασα, jf. Rix (2001:292 med litt.). Hvis denne etymologi alligevel er 

korrekt, kan det i de her foreliggende former iagttages, at IE: *-oh2C- > GERM: *-ōC-, 

og/eller evt. at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *hwōsan- v. ”hoste”. 

- OE: hwōsan. Som substantiv med t-udvidelse GERM: *hwōstan- m. ”hoste” > OHT: 

huosto, OE: hwōsta, NORR: hósti, ODA: hōstæ og GERM: *hwōstōn- f. ”hoste” > OSV: 

hōsta. Det er muligt, at GERM: *hwēsian- v. ”hvæse” > NORR: hvæsa, ODA: hvǣse, OSV: 

hvǣsa også hører hertil. 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *kweh2s- ”hoste”, som også er at finde i SKT: 

ks- f. ”hoste”, SKT: kāsate v. ”hoster”, OLIT: kosmi v. ”hoster”, LIT: kósiu v. ”hoster”, 

LIT: kosulȈs m. ”hoste” (< IE: *kweh2s-), KYMR: pas m. ”hoste” (< IE: *kwh̥2s-t-, jf. Rix 

(2001:377)), ALB: kollë f. ”hoste” (< IE: *kweh2s-leh2-), jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:399), Rix (2001:377) og Pokorny (1959:649). 

- Det forekommer åbenlyst, at GERM: *hwōsan- < IE: *kweh2s- med IE: *h2 pga. bl.a. LIT: 

kosulȈs med LIT: o < IE: *ā < IE: eh2.  Mere usikkert er det derimod med GERM: 

*hwēsian-. Hvis man følger Eichner (1973:53ff.) teori om, at langvokaler ikke 

farvedes af laryngaler, kan det godt komme af IE: *kwēh2s-, dvs. formodentlig en 

denominativ til en vrddhidannelse til roden IE: *kweh2s-. Dette forkastes dog af 

Bjorvand & Lindeman (2000:411), der ikke følger Eichners teori, jf. også Lindeman 

(1997:80ff.). I stedet følges der den klassiske analyse af GERM: *hwēsian-, der lader det 

være beslægtet med former som SKT: śvasiti v. ”snøfter, puster, hvæser, blæser”422 og 

evt. GR: κυνέω v. ”kysser” og HITT: kuwaszi v. ”kysser” til roden IE: *u̯es- ”snøfte, 

puste, hvæse, sukke”. Denne fortolkningsmulighed er naturligvis både semantisk og 

formelt helt uproblematisk, men det bør understreges, at det samme kan siges om 

den ovenfor fremførte analyse. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, 

at IE: *-eh2C-* > GERM: *-ōC-, og evt. at IE: *-ēh2C-* > GERM: *-ēC-. 

 

 

                                                 
422 Iflg. Rix (2001:341) analogisk for SKT: *śvásti ud fra det betydningsmæssigt beslægtede SKT: ániti v. 
”ånder”. 
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GERM: *mējan- v. ”skære, slå”. 

- OHT: māen, OE: māwan, OFRIS: miā. For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*madō-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:593). 

- Det virker rimeligt at med Rix (2001:279) sætte dette verbum til den rod IE: *h2meh1- 

”meje”, som også er at finde i bl.a. GR: ἄμητος m. ”høst”, GR: ἀμάω v. ”mejer” (< IE: 

*h2meh1-i̯e-). 

- Vokalismen i den græske form kan forklares gennem protetisk vokal og muligvis 

med assimilation af IE: *h1 → IE: *h2. Den oprindelige form må pga. ē-vokalismen i 

germansk have haft IE: *h1, med mindre GERM: *mējan- går tilbage på et langtrin IE: 

*h2mēh2-i̯e-. Dette er fuldt muligt, idet langvokaler ikke farvedes af laryngaler i 

indoeuropæisk, jf. Eichner (1973:53ff.), men en form som GR: ἄμητος (< IE: *h2meh1-

to- eller IE: *h2m̥h1-to-) sammen med fraværet af en dorisk form GR(DOR): *ἄματος423, 

jf. Liddell & Scott (1961:82), kan umiddelbart godt pege på IE: *h1. I den her forelig-

gende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, at IE: *-eh1C- > GERM: 

*-ēC-, og evt. at IE: *-ēh2C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *mōder- f. ”moder”. 

- OHT: muoter, OS: mōdar, OE: mōdor, OFRIS: mōder, NORR: móðir, ODA: mōthær, OSV: 

mōþir, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:614). 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *meh2ter- ”moder”, som også er at finde i bl.a. SKT: 

mātár- f. ”moder”, AV: mātar- f. ”moder”, GR: μήτηρ f. ”moder”, GR(DOR): μάτηρ f. 

”moder”, LAT: māter f. ”moder”, OKS: mati f. ”moder”, LIT: mótė f. ”kvinde, hustru”, 

OIR: máthir f. ”moder”, ARM: mayr sb. ”moder”, ALB: motër f. ”søster”, TOK.A: mācar 

sb. ”moder”, TOK.B: mācer sb. ”moder”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:614f.) og 

Pokorny (1959:700f.). 

- Det er uvist, om accenten i indoeuropæisk lå på første stavelse, som græsk og 

baltoslavisk peger på, eller på sidste stavelse, som germansk og indoiransk peger på. 

Under alle omstændigheder kan det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-

eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *nōwa- m. ”skib”. 

- NORR: nór, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:644f.). For andre reflekser til samme rod 

se GERM: *nausta-. 

                                                 
423 Selvom det er klart, at fraværet af et GR(DOR): *ἄματος ikke kan anvendes som bevis for IE: *h1, kan 
dette forhold i det mindste tjene til at vise, at det ikke er umuligt at antage IE: *h1, hvilket havde været 
tilfældet, hvis formen eksisterede. 
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- Dette substantiv er en tematisering IE: *neh2u̯-o- af substantivet IE: *neh2-u- ”skib”, 

som også (med div. afledninger) er at finde i bl.a. SKT: náu- f. ”skib, båd”, SKT: 

nāvāja- m. ”skipper, skibsfører”, AV: nāvāza- m. ”skipper, skibsfører”, GR: ναῦς f. 

”skib”, GR(EP): νηῦς f. ”skib”, LAT: nāvis f. ”skib”, OIR: náu ”skib”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:645) og Pokorny (1959:755f.) 

- Dette IE: *neh2u̯-, som lydret giver IE: *nāu̯-, har udelukkende denne form i 

prævokalisk stilling. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C- 

> GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *sōkian- v. ”søge”. 

- GOT: sokjan, OHT: suochen, OS: sōkian, OE: sēċan, OFRIS: sēka/sēza, NORR: sœkja, 

ODA: sȌkia, OSV: sȌkia, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:901f.). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *sakan-. 

- Dette verbum reflekterer et IE: *seh2g-i̯e- til den rod IE: *seh2g- ”følge en fært, spore”, 

som også er at finde i bl.a. GR: ἡγέομαι v. ”fører, mener”, GR(DOR): ἁγέομαι v. ”fører, 

mener”, LAT: sāgiō v. ”sporer, vejrer, lugter”, LAT: sāga f. ”sandsigerske”, LAT: sagāx 

adj. ”skarpsindig”, OIR: saigim v. ”følger (en sag), søger”, KYMR: haeddu v. ”stræber, 

opnår, fortjener”, HITT: šak(k)-/šek(k)- v. ”ved, opdager”, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:902), Rix (2001:520) og Pokorny (1959:876f.). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres bl.a. af GR: ἁγέομαι og LAT: sāgiō. I den 

her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *wrōt- f. ”rod”. 

- NORR: rót, ODA: rōt, OSV: rōt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:735). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *wurti-424. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et rodnomen til roden IE: *u̯reh2d-. For 

reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *wurti-. 

- Med den under GERM: *wurti- opstillede analyse kan det altså i den her foreliggende 

form iagttages, at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

 

 

 

 
                                                 
424 Hvorvidt GERM: *wirtaz-/*wirtiz- n. ”gæret maltsaft, urt” > OHT: wirz, OE: wyrt, NORR: virtr, ODA: urt 
kan sættes til denne rod, og hvorledes det i så fald forholder sig hertil, er uklart. Bjorvand & Lindeman 
(2000:1074f.) foreslår et IE: *ue̯rh2d-, som skal stå i Schwebeablautsforhold til IE: *u̯reh2d-, men en sådan 
rodform er ellers ikke belagt hverken i eller uden for germansk. 
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2.3.1.4. Konstellationen IE: *-eh3C- 

 

GERM: *blōjan- v. ”blomstre”. 

- OHT: bluoen/bluojen/bluowen, OS: blōjan, OE: blōwan, OFRIS: blōia. Hertil også 

substantivet GERM: *blōman- m. ”blomst” > GOT: bloma, OHT: bluomo, OS: blōmō-, 

OFRIS: blōma, OSV: blōme ved siden af GERM: *blōmōn- f. ”blomst” > OHT: bluoma, 

ODA: blōmæ, OSV: blōma. En blandingsform af disse og GERM *blōstra- ”blomst” > 

DA(DIAL): bloster foreligger i GERM: *blōmstra- m. ”blomst” > NORR: blómstr, ODA: 

blōmstær, OSV: blōmster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:83f.). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *blada-425. 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *bhleh3- ”blomstre”, som også er at finde i 

bl.a. LAT: flōs m. ”blomst” og med Cowgill (1965:157) i IE: *bhol-i̯o- > GR: φύλλον426 n. 

”blad”, LAT: folium ”blad”, hvis man antager Schwebeablaut i denne rod, jf. også 

Bjorvand & Lindeman (2000:84), Rix (2001:88) og Pokorny (1959:122). 

- Spørgsmålet er, om formerne herover reflekterer fuld- eller o-trinnet af rodstavelsen. 

Verbet, som er en almindelig tematisk præsens, bør have fuldtrin, dvs. GERM: 

*bhleh3-, medens substantiverne, der basalt set må være sekundære afledninger af et 

GERM: *blōma-/*blōmō-, må have o-trin. Med denne analyse kan det altså i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-eh3C- > GERM: *-ōC-, og/eller at IE: *-oh3C- > 

GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *blōtan- v. ”blote, forbande, besværge”. 

- GOT: blotan, OHT: bluozan, OE: blōtan, NORR: blóta, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:84f.). 

- Dette verbum kan man enten sætte til roden IE: *bhleh3- ”blomstre”, jf. diskussionen 

om ordets semantik hos Hamp (1980:389ff.) (se GERM: *blōjan-) eller til roden IE: 

*bhleh(2)dh-427, som også er at finde i bl.a. LAT: flāmen m. ”præst” (< IE: *bhleh2d-

smn̥/*bhl̥Hd-smn̥). 

                                                 
425 Endvidere antager Hamp (1980:389 ff.), at GERM: *blōda- n. ”blod” > GOT: bloþ, OHT: bluot, OS: blōd, OE: 
blōd, OFRIS blōd, NORR: blóð, ODA: blōth, OSV: blōþ, jf. også Bjorvand & Lindeman (2000:82f.), hører hertil, 
idet han tildeler GERM: *blōda- betydningen ”det, som strømmer, vælder frem”, som godt kan forenes med 
betydningen ”blomstre”, jf. TY: spriessen v. ”blomstre, spire frem” over for ENG: spurt v. ”sprøjte, stråle” til 
samme rod GERM: *spreut-. 
426 Der er imidlertid yderligere et problem med denne form. Hvis den skulle indeholde laryngal og således 
hedde IE: *bholh̥3-i̯o-, ville man formodentlig forvente en form à la GR: *pholojo-, jf. lignende strukturer 
såsom i GR: κερα()ΐζω  < IE: *kerh̥2u-̯ hos f.eks. Beekes (1969:197). Alternativt kan man for at forklare GR: 
φύλλον lade laryngalen være faldet bort, enten fordi IE: *-CHi̯- > IE: *-Ci̯-, jf. Pinault (1982:265ff.), eller 
fordi det drejer sig om en o-infiksdannelse, jf. Rasmussen (1989b:178ff.). 
427 Laryngalens kvalitet som IE: *h2 er kun sikker, så længe man rekonstruerer fuldtrin i roden i den 
latinske form. 
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- Et tilhørsforhold til roden IE: *bhleh(2)dh- er formodentlig at foretrække, idet der også 

foreligger et låneord fra germansk ind i finsk FIN: luote ”tryllesang”, som kunne tyde 

på, at rituel sang har ledsaget offerblotet, og som derfor gør sammenhængen med 

LAT: flāmen m. ”præst” ganske sandsynlig, jf. Kylstra, Hahmo et.al. II (1996:229f.). 

LAT: flāmen behøver imidlertid ikke at være beslægtet med GERM: *blōtan- men kan 

også høre til SKT: brahmán- m. ”præst”, der på trods af bl.a. Pokorny (1959:154) ikke 

hører sammen med de germanske former, til roden IE: *bhlagh-, hvorved det skal 

rekonstrueres IE: *bhlagh-smn̥. Ved en sådan analyse bliver de germanske former 

isolerede, hvorledes en rekonstruktion IE: *bhleh3-d- muligvis ville være at 

foretrække, idet den trods alt vil kunne knytte GERM: *blōtan- sammen med andet 

kendt ordstof. Imidlertid ligger det ganske åbent, om LAT: flāmen hører til GERM: 

*blōtan- (dvs. LAT: flāmen < IE: *bhleh2d-smn̥/*bhl̥Hd-smn̥) eller til SKT: brahmán- 

(dvs. LAT: flāmen < IE: *bhlagh-smn̥), jf. også Polomé (1987:209 med litt.)428.  I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-eh3C- > GERM: *-ōC-, eller at IE: *-

eh(2)C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *flōdu-/*flōda-/*flōdi- m./f./n. ”flod, elv, oversvømmelse, højvande”. 

- GOT: flodus, OHT: fluot, OS: flōd, OE: flodu (runeform), OE: flōd, OFRIS: flōd. Også 

GERM: *flōda- n./*flōdō- f. ”flod, elv, oversvømmelse, højvande” > NORR: flóð, ODA: 

flōth, OSV: flōþ. Også et verbum GERM: *flōjan- v. ”flyde, strømme” > OE: flōwan, 

NORR: flóa, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:234f.). 

- Disse dannelser kan sættes til roden IE: *pleh3- ”svømme, flyde”, der evt. med bl.a. 

Rix (2001:485) kan anses for at være en parallelrod til IE: *pleu̯- ”svømme, flyde”, og 

som også er at finde i bl.a. GR: πλώω v. ”svømmer” (< IE: *pléh3-i̯e- ligesom GERM: 

*flōjan-), GR: πλωτός adj. ”flydende, sejlbar” (< IE: *pleh3-tó-/*pl̥h3-tó-), OIR: (do-)lin 

v. ”flyder”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:235+240), Rix (2001:485) og til dels 

Pokorny (1959:836). 

- Det er uvist, om GR: πλωτός fortsætter en fuld- eller en nultrinsform af roden. 

Sammenlignet med GERM: *flōda-/*flōdō-, hvor den Verner’ske variant GERM: *d < 

*GERM: *þ < IE: *t afslører indoeuropæisk endebetoning som i græsk, er det fristende 

at rekonstruere et IE: *pleh3-tó-, idet man så kan lade den græske form være komplet 

identisk med de germanske. Ud fra en morfologisk og strukturel betragtning 

forekommer det derimod fornuftigst at rekonstruere et IE: *pl̥h3-tó-, idet to-

participier i langt de fleste tilfælde har roden i nultrin, jf. Brugmann & Delbrück II/1 

(1906:394ff.). Under alle omstændigheder er de germanske eksempler klare og 

                                                 
428 Polomé vælger dog at følge den retning, der sætter SKT: brahmán- sammen med gudenavnet GERM: 
*bragan- m. (digtergud) > NORR: Bragi, således at SKT: brahmán- egentlig er en ”sanger, digter”. 
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gennemskuelige, idet der ikke foreligger nogen kendt eller accepteret metode, ved 

hjælp af hvilken man kan rekonstruere GERM: *flōda- som IE: *pl̥h3-tó-429. I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh3C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *fōdra- n. ”beskyttelse, for, foder”. 

- GOT: fodr, OHT: fuotar, OE: fōd(d)er/fōd(d)or, OFRIS: fōder, NORR: fóðr. Også et 

verbum GERM: *fōdian- v. ”føde”430 > GOT: fodjan, OHT: fuoten, OS: fōdian, OE: fēdan, 

OFRIS: fēda, NORR: fœða, ODA: fȌthæ, OSV: fȌþa og de deraf afledte substantiver 

GERM: *fōdīni- f. ”føde, mad” > GOT: fodeins, NORR: fœði og GERM: *fōdian- n. ”føde, 

mad” > NORR: fœða, ODA: fȌthæ, OSV: fȌþa. Endvidere kan GERM: *fōstra- n. ”foster” 

> OS: fōster, OE: fōstor, NORR: fóstr, ODA: fōstær, OSV: fōster også både semantisk og 

formelt meget vel høre hertil, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:246f.+248f.+266ff.). 

For andre reflekser til samme rod se GERM: *fasta-.  

- Disse dannelser er alle reflekser af et IE: *peh2-t- til roden IE: *peh2i̯- ”beskytte, vogte” 

(jf. Rasmussen, 1989b:47ff.+55f.), idet en rod med strukturen IE: *CVHi̯- ændres til 

IE: *CVH-431 foran oprindelig dobbeltkonsonant, således IE: *peh2i̯-tró- > IE: *peh2-

tró- > GERM: *fōdra-. Dette substantiv finder sin nøjagtige refleks i bl.a. SKT: ptra- 

n. ”fad, beholder, skål”, AV: pāθra-vant- adj. ”som giver beskyttelse”, LAT: pābulum 

n. ”mad, næring, foder”. For andre reflekser til denne rod uden for germansk og for 

en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *fasta-. I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 

  

GERM: *knējan- v. ”kunne, formå”. 

- OHT: -knāen, OE: cnāwan, NORR: kná, jf. bl.a. Lindeman (1997:78). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *kunnan- og GERM: *kunþa-. 

- Dette verbum reflekterer efter al sandsynlighed et IE: *ĝnēh3-i̯e-432 til roden IE: 

*ĝneh3-. For reflekser til samme rod uden for germansk og en diskussion af de lydlige 

forhold omkring denne se GERM: *kunnan-. 

- I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-ēh3C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *k(w)rēsō- f. ”kræs, lækker mad”. 

- OE: crās(?), NORR: krás, ODA: krōs, OSV: krās. Hertil et denominativt verbum GERM: 

*k(w)rēsian- v. ”kræse” > NORR: kræsast, ODA: krǣsæ, OSV: krǣsa, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:481). For andre reflekser til samme rod se GERM: *k(w)ragan-. 
                                                 
429 Med mindre man iberegner muligheden for analogi fra verbet GERM: *flōjan-. 
430 Både i betydningen ”give mad” og ”sætte børn i verden”. 
431 Med o-trin i roden ser man en parallel udvikling i GR: πῶμα n. ”låg”< IE: *poh2-mn̥ < IE: *poh2i̯-mn̥. 
432 På trods af Lindeman (1997:78). Se diskussionen under GERM: *kunnan-. 
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- Disse dannelser reflekterer former med langtrin i rodstavelsen IE: *gwrēh3-s- til en 

Schwebeablautsform af den rod IE: *gwerh3- ”sluge”, som også foreligger i bl.a. SKT: 

girati v. ”sluger”, GR: βιβρώσκω v. ”spiser op, fortærer” (< IE: *(gwi-)gwr̥h3-se-), LAT: 

uorō v. ”sluger”, OKS: žьrǫ v. sluger”, LIT: geriù v. ”drikker”, OIR: bráge m. ”strube, 

hals” (< IE: *gwr̥h3-g(h)-), jf. Bjorvand & Lindeman (2000:481f.) og Pokorny (474f.). 

- Der er ingen grund til at følge Bjorvand & Lindeman (2000:481f.), der rekonstruerer 

et paralleltema IE: *gwreh1-s-, hvis man med Eichner (1973:53ff.) kan antage, at 

langvokaler ikke farvedes af laryngaler i indoeuropæisk. I den her foreliggende form 

kan det altså iagttages, at IE: *-ēh3C- > GERM: *-ēC-. 

 

GERM: *mōjan- v. ”anstrenge sig”. 

- GOT: (af-)mauiþs (perf. part.), OHT: muoen. Også et substantiv GERM: *mōþa- m./n. 

”sind, sindsstemning, tanke, mod, stolthed, kraft” > GOT: moþs, OHT: muot, OS: mōd, 

OE: mōd, OFRIS: mōd, NORR: móðr, ODA: mōd, OSV: mōþ og et adjektiv GERM: *mōþu-

/mōþa- adj. ”træt, svag” > OHT: muodi, OS: mōthi, OE: mēðe, NORR: móðr, ODA: mōd, 

OSV: mōþer. Til et af disse foreligger der både et afledt substantiv GERM: *mōþiōn- f. 

”slid, besvær” > NORR: mœða, ODA: mȌthæ, OSV: mȌþa og et afledt verbum GERM: 

*mōþian- v. ”udmatte, besvære” > OHT: muoden, OE: mēðan, NORR: mœða, OSV: 

mȌþa, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:611+621f.). 

- Disse former kan sættes til roden IE: *meh3- ”anstrenge sig”, som også er at finde i 

bl.a. GR: μῶλος m. ”anstregelse, kamp”, GR: (ἄ-)μοτος adj. ”utrættelig”, LAT: mōlēs f. 

”last, masse”, LIT: (pri-si-)muolėti v. ”anstrenge sig”, jf. Rix (2001:425) og Pokorny 

(1959:746). 

- At laryngalens kvalitet er IE: *h3, bevises af den generelle o-vokalisme i denne rod og 

i særdeleshed af det analogiske nultrin i GR: (ἄ-)μοτος433. Spørgsmålet er, hvilket 

aflydstrin disse germanske former fortsætter. For verbet bør man i hvert fald nok 

rekonstruere en form IE: *meh3-ie- med fuldtrin i rodstavelsen. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-eh3C- > GERM: *-ōC-, og eller evvt. at IE: *-

eh3C- > GERM: *-ōC-. 

 

2.3.1.5. Konstellationen IE: *-eHC- 

 

GERM: *breda- n. ”bræt”. 

- OHT: bret, OS: bret, OE: bred. For andre reflekser til samme rod se GERM: *burda-, 

GERM: *burōn-, GERM: *barejan. 

                                                 
433 Dette adjektiv reflekterer et IE: *n-̥mh̥3-to-, som næppe er originalt. Man ville forvente et GR: *ἄ-μωτος < 
IE: *n̥-m̥h3-to- eller endnu bedre GR: *νμωτος < IE: *n-m̥h3-to-. 
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- Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:102) hører dette substantiv til roden IE: *bherH-  

(se GERM: *burda-, GERM: *burōn- og GERM: *barjan-). 

- En sådan analyse skaber imidlertid to problemer. Det første er, at man må antage 

Schwebeablaut, dvs. et IE: *bhreH-, alene for at redegøre for denne germanske form, 

og det andet er, at hvis man antager denne udvikling, vil man forvente langvokal i 

den germanske form, dvs. et IE: *bhreH-tó-/*bhreH-dho-. Dette sidste problem kan 

dog løses på ganske smidig vis, hvis man går ud fra en udvikling GERM: *breda- < IE: 

*bhretho- < IE: *bhreh1/(2)-to-, jf. Olsen (1988:37ff.), men man er stadig nødsaget til at 

antage Schwebeablaut ene og alene ud fra denne form, hvorfor det muligvis vil være 

klogest ikke at sætte den til IE: *bherH- på trods af, at det ud fra et semantisk 

synspunkt er tiltalende at gøre det. I den her foreliggende form kan det altså – med 

store forbehold – iagttages, at GERM: *-eHC- > GERM: *-eC-, hvor den manglende 

forlængelse i så fald skyldes laryngalens sammenfald med klusilen IE: *t inden 

forlængelsen kunne nå at finde sted. 

 

2.3.1.6. Konstellationen IE: *-oh1C- 

 

GERM: *dōma- m. ”dom, ret, tilstand, forhold”.  

- GOT: doms, OHT: tuom, OS: dōm, OE: dōm, OFRIS: dōm, NORR: dómr, ODA: dōm, OSV: 

dōmber. Samme rod med samme aflydstrin foreligger også i verbet GERM: *dōn- v. 

”gøre” > OHT: tuon, OS: dōn, OE: dōn, OFRIS: duā, som kun eksisterer i de 

vestgermanske sprog, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:146) og Kluge 

(2002:934f.). Endvidere mener bl.a. Rasmussen (1996:597ff.), at dette verbum er 

elementet i de germanske svage præteritumsformers endelser, der alle indeholder en 

dental. For andre reflekser til samme rod i germansk se GERM: *dēdi-. 

- Disse dannelser er alle o-trinsformer til roden IE: *dheh1- ”sætte, stille, lægge”, som 

med o-trin også er at finde i bl.a. GR: θωμός m. ”stabel, bunke, hob” (< IE: *dhoh1-mó-

), GR: θωή f. ”straf”. Kluge (2002:934) og Pokorny (1959:238) sætter også LIT: *dom 

”opmærksomhed” hertil, hvilket dog er åbenlyst forkert, da det er alment kendt, at 

LIT: o < IE: *ā og ikke IE: *ō, der giver LIT: uo, jf. f.eks. Beekes (1995:142), og et IE: *ā 

er bestemt ikke, hvad man vil forvente i en rod med IE: *h1. I de her foreliggemde 

former kan det altså iagttages, at IE: *-oh1C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *grōjan- v. ”gro, spire, grønnes”. 

- OHT: gruoen, OE: grōwan, OFRIS: grō(i)a, NORR: gróa, ODA: grō, OSV: grō(a). Hertil 

også et adjektiv GERM: *grōni- adj. ”grøn” > OHT: gruoni, OS: grōni, OE: grȌne/grēne, 

OFRIS: grēne, NORR: grœnn, ODA: grȌn, OSV: grȌn. En dannelse med e-trin foreligger 
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desuden i GERM: *grēda- m. ”græs” > OE: grǣd. For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *grasa-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:315+318+320+). 

- Dette verbum kan rekonstrueres som et IE: *ghroh1-éi̯e- til en rod IE: *ghreh1- ”vokse, 

grønnes”, hvis OE: grǣd hører hertil og med sin ē-vokalisme borger for IE: *h1. Det er 

dog også muligt, at GERM: *ē her står for IE: *-ēH- og ikke IE: *-eh1-, idet langvokaler 

ikke farvedes af laryngaler i indoeuropæisk, jf. Eichner (1973:53ff.). Ifølge Pokorny 

(1959:454) har denne rod ingen klare reflekser uden for germansk434, med mindre 

man antager Schwebeablaut i roden, dvs. en sideform IE: *gherh1-, hvorved LAT: 

herba f. ”plante, urt” kan høre hertil. Endvidere kan man i så fald lade denne rod 

være et IE: *ĝherh1i̯- i stedet for IE: *gherh1-, hvorved den kan blive identisk med det 

IE: *ĝherh1i̯-sdh-, som rekonstrueres af Rasmussen (1989b:91f.) for at forklare 

strukturen IE: *ĝhersdh-/*ĝhrīsdh-435 i f.eks. GERM: *gerzdō- f. ”byg” > OHT: gersta og 

uden for germansk GR: χρῖ n. ”byg”, GR: χριθή436 f. ”byg”, LAT: hordeum n. ”byg” (< 

IE: *ĝhorsdh-ei̯o-), ALB: drith(ë) m./n. ”byg, sæd, korn” (< IE: *ĝhr̥sdh-/*ĝhrih1sdh-). I de 

her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-oh1C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *rōdejan- v. ”tale, snakke”. 

- GOT: rodjan, OFRIS: rēda, NORR: rœða, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:744). For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *rēdan-. 

- Dette verbum kan rekonstrueres som en kausativ-iterativ IE: *roh1dh-éi̯e- til roden IE: 

*reh1dh- ”gennemføre med succes”. For reflekser til denne rod uden for germansk og 

for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *rēdan-. 

- Såfremt den under GERM: *rēdan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den 

her foreliggende form iagttages, at IE: *-oh1C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *rōjan- v. ”ro”. 

- OE: rōwan, NORR: róa, ODA: roo, OSV: rōa. Hertil også bl.a. substantiverne GERM: 

*rōþra- n. ”ror, åre” > OHT: ruodar OE: rōðor, OFRIS: rōther og GERM: *rōþru- m. 

”roning” > NORR: róðr, OSV: rōþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:730+735). 

                                                 
434 Bjorvand & Lindeman (2000:313+315f.) sætter dog, formodentlig med rette, LAT: grāmen n. ”græs” (< 
IE: *ghr̥h1-(s)(dh)-mn̥), SLAV: *gran- sb. ”gren, kvist” (< IE: *ghroh1-n-, jf. GERM: *grōni-). 
435 Med Rasmussen (1989b:103f.) af IE: *ĝherh1i̯-sdh- hhv. IE: *ĝhrih1-sdh- < IE: *ĝhrh1i̯-sdh-. 
436 GR: χριθή borger derimod for en rekonstruktion med IE: *h1, idet Olsen (u.udg.) har vist, at brydning i 
græsk kun forekommer ved ubetonet IE: *-ih2/3-, hvorimod alle tilfælde af IE: *-ih1- og betonet IE: *-ih2/3- 
giver GR: -ι-. Parallelle regler kan opstilles for udviklingen af IE: *-uH- i græsk. Således er forskellen på GR: 
ζωός og GR: βίος rent accentuel, idet førstnævnte er af IE: *gwih3-u̯ó-, medens sidstnævnte er en 
substantivering med kontrastaccent IE: *gwíh3-u̯o- hertil. I denne form GR: χριθή foreligger der ganske 
tydeligt et ubetonet IE: *-iH-, der så iflg. Olsen må være IE: *-ih1-, hvilket jo også bekræftes af f.eks. GERM: 
*grēda- ovenfor. 
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- Disse dannelser kan rekonstrueres som et IE: *h1roh1-i̯e- til roden IE: *h1reh1- ”ro”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: arítra- n. ”åre”, GR: ἐρέτης m. ”roer”, GR(MYK): e-re-e 

v. ”ro”, LAT: rēmus m. ”åre”, LIT: iriù v. ”ror”, LIT: ìrklas m. ”ror”, OIR: rám(a)e m./f. 

”åre” (< IE: *h1roh1-), jf. bl.a. Pokorny (1959:338) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:730ff.). 

- De græske former borger med sin vokalisme for, at rodens initiale laryngal er IE: *h1-

, medens kvaliteten af den anden laryngal ligeledes bestemmes tydeligt som IE: *h1 af 

f.eks. LAT: rēmus. Imidlertid er en form som GERM: *rōþra- problematisk, idet man 

ikke ville forvente o-trin men kun fuld- eller nultrin i en dannelse med instrument-

suffikset IE: *-tlo-/*-tro-, jf. Olsen (1988:4) og Antilla (1969:127). I stedet ville man 

forvente, at et IE: *h1reh1-tro- > IE: *h1rethro- > GERM: *reþra-/*redra- (jf. diskus-

sionen under GERM: *wedra-), eller alternativt at IE: *h1r̥h1-tro- > IE: *h1r̥thro- > 

GERM: *urþa-/*urda-. Olsen (1988:11) forsøger dog selv at forklare dette misforhold 

ved at antage, at GERM: *rōþra- er et keltisk indlån fra tiden før IE: *ā > GERM: *ō, 

dvs. GERM: *rōþra- ← KELT: *rā- < IE: *h1r̥h1-, dvs. med samme nultrin IE: *h1r̥h1-tro- 

som i LIT: ìrklas. Denne analyse kan dog ikke437 helt fjerne nødvendigheden af at 

antage Schwebeablaut for denne rod, idet LAT: rēmus ikke lader sig forklare ad 

anden vej end via et IE: *h1reh1-smo-438. Med denne låneordsanalyse bliver de her 

foreliggende former ubrugelige som materiale i en undersøgelse af de laryngalistiske 

forhold i germansk, men hvis de virkelig fortsætter et IE: *h1roh1-, kan det iagttages, 

at IE: *#h1C- > GERM: *#C-, og at IE: *-oh1C- > GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *wōda- adj. ”besat, vild”. 

- GOT: *woþs, OHT: (fir-)wuot, OE: wōd, NORR: óðr. Hertil også substantiverne GERM: 

*wōdi- f. ”galskab” > OHT: wuot, GERM: *wōdu- ”sind, tanke, digtning, digt” > NORR: 

óðr, GERM: *wōþō- f. ”lyd, støj, stemme, sang, poesi” > OE: wōð og sidst men ikke 

mindst gudenavnet GERM: *wōdana- m. > OHT: Wuotan, OS: Wōden, OE: Wōden, 

NORR: Óðinn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:681f.). 

- Disse dannelser kan i første omgang sættes til en rod IE: *u̯āt- ”være åndeligt 

stimuleret”, som også er at finde i bl.a. LAT: uātēs m. ”sandsiger, seer”, LAT: uātis m. 

”sandsiger, seer, profet”, OIR: fáith m. ”seer, digter”, GALL: οὐτεις sb. (pl.) 

”spåmænd”, KYMR: gwawd sb. ”digt, ros”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:682f.) og 

Pokorny (1959:1113). 

- Det er muligt, at denne rod videre kan sættes sammen med roden IE: *h2u̯eh1- 

”blæse” (se GERM: *wējan- og GERM: *wenda-), hvis man med Pokorny på trods af 

                                                 
437 End ikke hvis GERM: *rōjan- ligeledes forsøges forklaret som et indlån fra keltisk. 
438 LAT: rēmus < LAT: *rēsmus < IE: *h1reh1-smo- pga. et OLAT: triresmom, jf. Schrijver (1991:18+140).  
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Bjorvand & Lindeman (2000:682) kan antage, at LAT: uātēs og LAT: uātis er lånt fra 

keltisk439. Således kan disse former nu sammen med de keltiske repræsentere såvel 

IE: *-ā- < IE: *-eh2- som IE: *-ō- < IE: *-eh3- eller IE: *-oH-, idet både IE: *-ā- og IE: *-ō- 

> KELT: *-ā-, jf. bl.a. Beekes (1995:142). På denne måde kan man forestille sig, at 

KELT: *wāt- < IE: *h2u̯oh1-t- til roden IE: *h2u̯eh1-. Analysen hos Kluge (2002:999), at 

IE: *u̯āt- hænger sammen med roden IE: *h2u̯et- ”blæse”, er sværere at forsvare 

formelt, med mindre man ved at følge Benvenistes (1935:147ff.) rodteori vil antage, 

at både IE: *-et- og IE: *-eh1- er ”suffikser”, der danner et tema II-fuldtrin til en 

grundrod IE: *h2eu̯-440. Med denne analyse kan det altså i de her foreliggende former 

iagttages, at IE: *-oh1C- > GERM: *- ōC-. 

 

2.3.1.7. Konstellationen IE: *-oh2C- 

 

GERM: *hōfa- m. ”hov”. 

- OHT: huof, OS: hōf, OE: hōf, OFRIS: hōf, NORR: hófr, ODA: hōf, OSV: hōv(er), jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:399f.). 

- Dette substantiv er beslægtet med SKT: śaphá- m. ”hov” og AV: safa- m. ”hov”, 

hvorfor det ville være nærliggende at med bl.a. Mayrhofer II (1992-1996:608) 

rekonstruere det som et IE: *op-h2-o-. Muligvis kan man med Mayrhofer også sætte 

disse til GR: κόπτω v. ”slår, hugger, trætter”, der dog også kan høre til roden IE: 

*(s)kep- ”hakke, hugge”, jf. bl.a. Rix (2001:555). 

- Det er nærliggende at overveje, om GERM: *hōfa- og SKT: śaphá- ikke med Olsens 

(1988:37ff.) teori om aspirationsmetatese kan være identiske, dvs. et IE: *oh2p-o- > 

GERM: *hōfa- og IE: *oh2p-o- > IE: *oph-o- > SKT: śaphá-, AV: safa-. Imidlertid må 

laryngalen være IE: *h1/2, hvis man skal opnå en udvikling IE: *-Hp- > IE: *-ph-, idet IE: 

*h3 også stemmer den klusil, den står op af, dvs. her IE: *-h3p- > IE: *-h3b-441. 

Antagelsen af et IE: *h1/2 er naturligvis ingen hindring, hvad denne analyse angår, 

men det bliver problematisk, hvis GR: κόπτω skal være beslægtet med GERM: *hōfa-, 

for dette kan ikke have andet end IE: *-h3-, dvs. i så fald GR: κόπτω < IE: *h̥3p-i̯e-442. 

Enten må man altså som bl.a. Rix (2001:555) forklare den græske form ad anden vej, 

                                                 
439 Ernout & Meillet (1959:715) argumenterer for – eller nok rettere åbner op for – keltisk lån ved at 
påpege, at substantivernes 5. deklination i latin, som LAT: uātēs indgår i, ellers yderst sjældent indeholder 
maskuliner. 
440 Man kan også følge Kluge (2002:999) selv, der antager, at GERM: *wōda- er en o-langtrinsform til roden 
IE: *h2u̯et- ”blæse”, der i øvrigt hos ham rekonstrueres IE: *u̯at-. 
441 Et eksempel på denne proces foreligger i IE: *pi-ph3-é- > SKT: píbati v. ”drikker”, LAT: bibō v. ”drikker”, 
GALL: ibetis v. ”drik!”, jf. bl.a. Kuryłowicz (1935:54). Her står laryngalen dog efter klusilen og ikke før, men 
man må stærkt formode, at dette ikke burde gøre nogen forskel, hvis man sammenligner med det 
parallelle IE: *-h1/2T- > IE: *-Th- lige så vel som IE: *-Th1/2- > IE: *-Th-, jf. Olsen (1988:37ff.). 
442 IE: *-h̥3- > GR: -ο-, medens IE: *-h̥1- > GR: -ε- og IE: *-h̥2- > GR: -α-, jf. bl.a. Beekes (1969:182ff.). 
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eller også må man forkaste den ovenfor foreslåede forklaringsmulighed, der i 

forvejen kun er ment som løse spekulationer. Således er det muligvis rimeligere at 

med Bjorvand & Lindeman (2000:400) rekonstruere et IE: *op-h2-o- > IE: *oph-o- > 

SKT: śaphá-, AV: safa-. En vrddhiafledning hertil ville så hedde IE: *ōp-h2-o- > 

GERM: *hōfa-, muligvis via mellemstadiet IE: *ōph-o- som i indoiransk, men dette er 

ikke til at afgøre, idet IE: *ph > GERM: *f/*b på linje med IE: *p. I den her foreliggende 

form kan det altså iagttages, at IE: -Ch2V- > GERM: *-CV-. 

 

GERM: *hrōza- adj. ”hurtig, rask, rørig, livlig, stærk”. 

- OS: hrōr, OE: hrōr, RN: hroRaR. Hertil også et denominativt verbum GERM: *hrōzian- 

v. ”røre, bevæge” > OHT: hruoren/ruoren, OS: hrōrian, OE: hrēran, OFRIS: hrēra, 

NORR: hrœra, ODA: rȌræ, OSV: rȌra og et substantiv GERM: *hrōzō- f. ”bevægelse, 

oprør” > OHT: hruora/ruora, OS: hrōra, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:746f.). 

- Dette adjektiv kan man muligvis rekonstruere som et IE: *roh2-s-o-, hvis man med 

den klassiske etymologi, jf. f.eks. Pokorny (1959:582), de Vries (1962:260) og Kluge 

(2002:775), kan analysere det som en Schwebeablautsform til den rod IE: *erh2- 

”blande”, som også er at finde i bl.a. SKT: śrīṇti v. ”blander, koger, steger”, SKT: 

śryati v. ”koger, steger”, SKT: śīrtá-/śrītá- adj. ”blandet”, GR: κεράννυμι v. ”blander”, 

GR: ἐκέρασα v. (aor.) ”blandede”, GR: κρᾶσις f. ”blanding”, GR: κρατήρ m. 

”blandingskar”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:747) og Pokorny (1959:582). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af de græske former, f.eks. GR: κεράννυμι 

< IE: *erh̥2-s-. De germanske former er her rekonstrueret som et IE: *roh2-s-o- med 

o-trin – selvom det lydligt lige så vel kunne repræsentere et fuldtrin – fordi man i 

tematiske nominer forventer enten fuld- eller nultrin, jf. f.eks. Brugmann & 

Delbrück II/1 (1889:148ff.), og kun sjældent fuldtrin, selv om enkelte undtagelser 

forekommer, f.eks. IE: *u̯erg-o- n. ”værk” (se GERM: *aizō-). Med denne antagelse er 

man samtidig nødt til at følge Beekes (1969:128+166f.) og videre Beekes 

(1972:117ff.), der med rette på trods af Kuryłowicz (1956:167ff.) og med ham bl.a. 

Lindeman (1997:45f.+70f.) antager, at IE: *oh2 > IE: *ō og ikke IE: *ā, jf. diskussionen 

under GERM: *agjō-. Imidlertid er den her foreslåede etymologi for GERM: *hrōza- 

ikke helt sikker, idet den kræver antagelse af Schwebeablaut i roden alene for denne 

form, idet alle kognater uden for germansk fortsætter et IE: *erh̥2-, og det er næppe 

heller muligt at søge støtte i det faktum, at både de germanske former og GR: 

κεράννυμι udviser refleks af IE: *s, da GR: κεράννυμι formodentlig er dannet 

sekundært til s-aoristen GR: ἐκέρασα, jf. Rix (2001:292 med litt.). Hvis denne 

etymologi alligevel er korrekt, kan det i de her foreliggende former iagttages, at IE: *-

oh2C- > GERM: *-ōC-, og/eller evt. at IE: *-eh2C- > GERM: *-ōC-. 
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GERM: *le-lō- v. (præt.) ”skældte ud”. 

- GOT: laíloun (3.pl.). Hertil muligvis443 også GERM: *lōma- m. ”lom” > NORR: lómr og 

GERM: *lō(w)ō-(?) f. ”(hvidbrystet) præstekrave” > NORR: ló, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:538f.+542f.) og Lehmann (1986:224). 

- Dette verbum med dets eventuelle nominale slægtninge kan med bl.a. Rix 

(2001:400f.) sættes til den rod IE: *leh2- ”gø”, som også er at finde i bl.a. SKT: ryati v. 

”gør”, GR: λῆρος444 m. ”pladder, nonsens, sludder”, GR: λάρος(?) m. ”måge”, LAT: 

lāmentum n. ”jamren, klageskrig” (< IE: *leh2-mn̥to-), OKS: lajǫ v. ”gør, skælder ud”, 

LIT: lóju v. ”gør”, OIR: líid v. anklager, dadler”, ARM: lam v. ”græder, begræder”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:539), Rix (2001:401) og Pokorny (1959:650). 

- I og med at der i gotisk kun foreligger denne ene præteritumsform, er der ingen 

indikationer på, hvad verbets præsensstamme har heddet. Umiddelbart ville man 

forvente en præsensform GOT: *lauan < GERM: *lōjan- < IE: *leh2-i̯e-, som er identisk 

med præsensformen i de øvrige indoeuropæiske sprog, jf. bl.a. Krause (1968:237) og 

Rix (2001:401). Lehmann (1986:224) og Bjorvand & Lindeman (2000:538f.) 

rekonstruerer imidlertid et GERM: *lējan- > GOT: *laian, dels ud fra det velkendte 

mønster i de gotiske stærke verbers 7. klasse, som ses ved f.eks. GOT: saian ~ saíso, jf. 

Krause (1968:236f.), og dels ud fra en sammenligning med OIR: líid < IE: *lē-, som får 

Bjorvand & Lindeman (2000:539) til at rekonstruere en rod IE: *leh1- for disse 

former, hvorved GERM: *le-lō- < IE: *le-loh1- og GERM: *lōma- < IE: *loh1-mo- osv., og 

hvorved et slægtskab med alle de andre former ikke kan opretholdes. Det første af 

disse to argumenter forekommer ganske rimeligt om end ubeviseligt, nemlig at 

præsensformen har været GOT: *laian ud fra analogi med andre gotiske stærke 

verber i 7. klasse. Derimod er Bjorvand & Lindemans rekonstruktion IE: *leh1- 

ganske unødvendig, idet OIR: líid, hvis det hører hertil, også kan komme af IE: *lēh2-

i̯e- med langtrin445, idet langvokaler ikke farvedes af laryngaler i indoeuropæisk, jf. 

Eichner (1973:53ff.). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-

oh1C- > GERM: *-ōC-. 

 

 

 

                                                 
443 Disse kan også have andre etymologier. For GERM: *lōma-’s vedkommende kan man ligeledes foreslå en 
vrddhidannelse til GERM: *lama- adj. ”lam” ud fra lommens dårlige fysik til lands, jf. Bjorvand & 
Lindeman (2000:543), og for NORR: ló’s vedkommende kan man også foreslå en etymologi GERM: *lōhō(n)- 
f., som så er (en individualiserende n-stamme til) en vrddhidannelse til GERM: *lagu- m. ”vand, sø, elv”, ud 
fra den betragtning, at denne fugl er en vadefugl. 
444 Hvis GR: λῆρος < IE: *leh2- og ikke af IE: *leh1-. Der foreligger tilsyneladende ingen dorisk form, der kan 
kaste lys over dette, jf. Liddell & Scott (1961:1046). 
445 Stammer evt.  fra en ikke længere eksisterende s-aorist, jf. bl.a. Rix (2001:20f.) om langtrin i sådanne. 
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2.3.1.8. Konstellationen IE: *-oh3C- 

 

GERM: *blōjan- v. ”blomstre”. 

- OHT: bluoen/bluojen/bluowen, OS: blōjan, OE: blōwan, OFRIS: blōia. Hertil også 

substantivet GERM: *blōman- m. ”blomst” > GOT: bloma, OHT: bluomo, OS: blōmō-, 

OFRIS: blōma, OSV: blōme ved siden af GERM: *blōmōn- f. ”blomst” > OHT: bluoma, 

ODA: blōmæ, OSV: blōma. En blandingsform af disse og GERM *blōstra- ”blomst” > 

DA(DIAL): bloster foreligger i GERM: *blōmstra- m. ”blomst” > NORR: blómstr, ODA: 

blōmstær, OSV: blōmster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:83f.). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *blada-446. 

- Disse dannelser kan sættes til den rod IE: *bhleh3- ”blomstre”, som også er at finde i 

bl.a. LAT: flōs m. ”blomst” og med Cowgill (1965:157) i IE: *bhol-i̯o- > GR: φύλλον447 n. 

”blad”, LAT: folium ”blad”, hvis man antager Schwebeablaut i denne rod, jf. også 

Bjorvand & Lindeman (2000:84), Rix (2001:88) og Pokorny (1959:122). 

- Spørgsmålet er, om formerne herover reflekterer fuld- eller o-trinnet af rodstavelsen. 

Verbet, som er en almindelig tematisk præsens, bør have fuldtrin, dvs. GERM: 

*bhleh3-, medens substantiverne, der basalt set må være sekundære afledninger af et 

GERM: *blōma-/*blōmō-, må have o-trin. Med denne analyse kan det altså i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-eh3C- > GERM: *-ōC-, og/eller at IE: *-oh3C- > 

GERM: *-ōC-. 

 

GERM: *mōta- n. ”møde, modstand, konflikt”. 

- OE: (ġe-)mōt, NORR: mót, ODA: mōd, OSV: mōt. Hertil et denominativt verbum GERM: 

*mōtian- v. ”møde” > GOT: (ga-)motjan, OS: mōtian, OE: mētan, OFRIS: mēta, NORR: 

mœta, ODA: mȌtæ, OSV: mȌta, jf. Bjorvand & Lindeman (2000: 

- Disse dannelser kan rekonstrueres som et IE: *moh3d-o- til den rod IE: *meh3d-, som 

med Meillets (1898:278) analyse også er at finde i kausativen ARM: mucanem448 v. 

”indfører” og ARM: mut sb. ”indgang”, hvis ARM: u < IE: *ō, hvilket er muligt, jf. bl.a. 

Beekes (1995:142). Ud over disse former kan der tilføjes ARM: matčim v. ”nærmer 

                                                 
446 Endvidere antager Hamp (1980:389 ff.), at GERM: *blōda- n. ”blod” > GOT: bloþ, OHT: bluot, OS: blōd, OE: 
blōd, OFRIS blōd, NORR: blóð, ODA: blōth, OSV: blōþ, jf. også Bjorvand & Lindeman (2000:82f.), hører hertil, 
idet han tildeler GERM: *blōda- betydningen ”det, som strømmer, vælder frem”, som godt kan forenes med 
betydningen ”blomstre”, jf. TY: spriessen v. ”blomstre, spire frem” over for ENG: spurt v. ”sprøjte, stråle” til 
samme rod GERM: *spreut-. 
447 Der er imidlertid yderligere et problem med denne form. Hvis den skulle indeholde laryngal og således 
hedde IE: *bholh̥3-i̯o-, ville man formodentlig forvente en form à la GR: *pholojo-, jf. lignende strukturer 
såsom i GR: κερα()ΐζω  < IE: *kerh̥2u-̯ hos f.eks. Beekes (1969:197). Alternativt kan man for at forklare GR: 
φύλλον lade laryngalen være faldet bort, enten fordi IE: *-CHi̯- > IE: *-Ci̯-, jf. Pinault (1982:265ff.), eller 
fordi det drejer sig om en o-infiksdannelse, jf. Rasmussen (1989b:178ff.). 
448 Hertil indvender Pedersen (1906:411), at ARM: u i ARM: mucanem er af IE: *u. 
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mig”, ARM: mtanem449 v. ”går ind” og ARM: maut adj. ”nær” med u-epentese. 

Formerne med ARM: (*)a kan være af nultrinnet IE: *m̥h3d-, medens formerne med 

ARM: (*)u kan være af fuldtrinnet IE: *meh3d-, dvs. ARM: u < IE: *ō < IE: *eh3. Således 

vil de germanske former reflektere et IE: *moh3-d-o- til denne rod, idet man ikke 

forventer fuldtrin men i stedet o-eller nultrin i sådanne tematiske o-stammer, jf. bl.a 

Brugmann & Delbrück II/1 (1906:148ff.). I de her foreliggende former kan det altså 

iagttages, at IE: *-oh3C- > GERM: *-ōC-. 

 

2.3.1.9. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling i germansk, idet det dog skal nævnes, at 

ikke alle de her behandlede bekræftende eksempler er medbragt i denne oversigt: 

 

Eksempelmateriale for IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *bējan- *bēgan- *brēdan- 

 *dēdi *mējan- *wedra-  

 *dējan- *wenda- 

 *fējan- 

 *gēn- 

 *lētan-   

 *mēria- 

 *nēþlō 

 *ōsa/*ōza 

 *rēdan- 

 *rēsōn- 

 *þrējan 

  

Eksempelmateriale for IE: *-eh2C- > IE: *-āC- > GERM: *-ōC- 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *bōgu- *blōtan- *glada- 

 *bōk-/*bōkō- *hehlōn-  

 *brōþer- 

 *flōra- 

                                                 
449 Af ARM: mut- < IE: *mōt-, jf. bl.a. Olsen (1999:90), hvilket også aoristformen hertil ARM: emut viser. 
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 *hōra- 

 *hrōza- 

 *hwōsan- 

 *moder- 

 *nōwa- 

 *sōkian- 

 *wrōt- 

 

Eksempelmateriale for IE: *-eh3C- > IE: *-ōC- > GERM: *-ōC- 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *blōjan- *blōtan- -  

 *flōdu-/*flōda-/*flōdi- 

 *fōdra- 

 *mōjan- 

 

Eksempelmateriale for IE: *-oHC- > IE: *-ōC- > GERM: *-ōC- 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *blōman- *hrōza- *hōfa- 

 *dōma-   

 *grōjan- 

 *le-lō  

 *mōta- 

 *rōdejan- 

 *rōjan- 

 *wōda- 

 

Eksempelmateriale for IE: *-ēHC- > GERM: *-ēC-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *knējan- *mējan- 

 *kwrēsō-  

 

Denne udvikling kan på ingen måde siges at være overraskende: Laryngalerne farver og 

forlænger en foranstående vokal som forventet, undtagen hvis denne er en langvokal, 

hvis kvalitet ikke påvirkes af tilgrænsende laryngaler. 

 Lidt interessant er derimod  GERM: *breda-, som – ganske vist med store forbehold 

– repræsenterer et IE: *bhreh1/(2)-to- > IE: *bhretho-. Således ville man ikke blot påvise 

eksistensen af endnu et tilfælde af aspirationsmetatese i germansk; man ville også have 
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fået et fingerpeg om, at IE: *th > GERM: *þ/*d, jf. Stangs analyse af IE: *th > GERM: *t under 

§2.2.2.6. 

 

2.3.2. Laryngal mellem vokaler 

 

2.3.2.1. Generelle forhold og problemer 

 

Umiddelbart synes der ikke at være andre særlige forhold end de allerede gennemgåede, 

som man bør kende til, inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af 

problemet intervokaliske laryngaler. 

 

2.3.2.2. Konstellationen IE: *-eh2V- 

 

GERM: *aigan- v. ”eje, besidde”. 

- GOT: áigan, OHT: eigan, OS: ēgan, OE: āgan, OFRIS: āga, NORR: eiga, ODA: ēghæ, OSV: 

ēgha. Hertil også bl.a. substantivet GERM: *aihti- f. ”ejendom” > GOT: áihts, OHT: ēht, 

OS: ǣht, NORR: ætt/átt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:179+1081). 

- Dette præteritopræsentiske verbum, som viser grammatisk veksel i præsens GERM: 

*aih-/*aig-, jf. Verner (1877:104ff.+114ff.), kommer af et IE: *Hei̯-, hvis laryngals 

kvalitet er såvel usikker som omstridt, og hvortil man også sætter SKT: śe v. ”forføjer 

over, hersker”, AV: isē v. ”forføjer over”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:179) og Rix 

(2001:223). 

- Hvis dette verbum hører til samme rod som GR: αἴνυμαι v. ”tager”, må det jo 

forventes, at laryngalens kvalitet er IE: *h2, og at GERM: *aigan- repræsenterer en -

udvidelse IE: *h2ei̯--, men som Bjorvand & Lindeman (2000:179) nævner, er dette 

langt fra sikkert450. For germansks vedkommende er det helt umuligt at bestemme 

laryngalens kvalitet, idet den indoeuropæiske form bør indeholde o-trin. Et 

præterito-præsentisk verbum er nemlig dannet ud fra det indoeuropæiske 

perfektum, jf. f.eks. Krause (1968:248), og bør således veksle mellem o- og nultrin. 

Her er der imidlertid sket udligning i paradigmet, dvs. GERM: *aih-/*ig- → GERM: 

*aih-/*aig-. Alternativt kan man gøre sig den overvejelse, om GERM: *#ai- er den 

lydrette refleks af IE: *h(2)i- på samme måde, som når visse former indikerer, at IE: 

                                                 
450 Alternativt kan man med Krisch (1990:125f.) rekonstruere den germanske form som perfektum til en 
rod IE: *h1ei̯-, som også er at finde i GOT: *ga-g-eigan v. ”få, vinde, opnå”, < GERM: *ga-g(a)-eigan-, dvs. en 
verbalform med oprindeligt dobbel repræsentation af præfikset GERM: *ga-, jf. TY: ge-g-essen, og som 
stativt ēn-verbum sætter han ligeledes OHT: gingēn v. ”forlange” < GERM: *g(a)-ingēn- < IE: *h1i-n--eh1- 
hertil. Hos Lehman (1968:14) sættes dette verbum i stedet til roden IE: *ĝhēi̯-/*ĝhī-, altså et IE: *ĝheh1i̯-, jf. 
Rasmussen (1989b:52). Se også GERM: *geinan-, GERM: *ginnan- og GERM: *gina-. 
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*#h2u- > GERM: *#au-. Dette er dog rent spekulativt. Den bedste løsning er nok 

Lindemans (1972:76), der antager, at  IE: *h2e-h2oi̯-/*h2e-h2i- > GERM: *ōi̯-/*ai̯- > 

GERM: *ai̯-/*ai̯- via Osthoffs lov. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er altså, 

at den indoeuropæiske rod, der reflekteres i GERM: *aigan-, har haft en initial 

laryngal, hvorved det altså i de her foreliggende former kan iagttages, at IE: *-eh(2)o- > 

GERM: *-ō-451, og at IE: *-eh(2)i- > GERM: *-ai-. 

 

GERM: *hehlōn- f. ”rim, rimfrost”. 

- NORR: héla. Hertil også et uredupliceret adjektiv med vrddhi GERM: *hēla- adj. ”glat” 

> OHT: hāli, NORR: háll, jf. Heidermanns (1993:289). Bjorvand & Lindeman 

(2000:336) forsøger derudover at sætte GERM: *hagla- m./n. ”hagl” > OHT: hagal, OS: 

hagal, OE: hæġl/hagol, OFRIS: heil, NORR: hagl, ODA: haghæl, OSV: haghl hertil. 

- Dette substantiv har en meget omstridt etymologi. Bjorvand & Lindeman (2000:337) 

rekonstruerer et redupliceret substantiv IE: *e-leh(2)-()n- til den rod IE: *elh(2)- 

”blive kold, fryse”, som også er at finde i bl.a. LIT: šaliù v. ”er kold, fryser”. På trods 

af Bjorvand & Lindeman synes det også at være rimeligt at sætte SKT: śíśira- m. ”kold 

årstid” (< IE: *e-l̥h(2)-o-452) hertil, idet dette substantiv ligger inden for samme 

semantiske område, og idet også det er redupliceret som de germanske former. 

- Denne analyse skaber dog det problem, at GERM: *hagla- må være opstået ud fra en 

laryngalløs form, da det ikke kan komme af IE: *e-l̥h(2)-o-, der formodentlig ville 

have givet GERM: *hahula-/*hagula-. Laryngalen kan imidlertid være faldet bort 

allerede i grundsproget, hvis man betænker, at laryngaler ikke vokaliseredes i andet 

led af et kompositum og i anden reduplikationsstavelse, som det ses ved f.eks. GR: 

νεογνός adj. ”nyfødt” < IE: *neu̯o-ĝn-ó- < IE: *neu̯o-ĝn̥h1-o-, men så udgør blot SKT: 

śíśira- et problem, hvis det da hører hertil453. Et helt andet problem giver GERM: 

*hehlōn-, hvis man med Bjorvand & Lindeman kan sætte det hertil, idet 

Schwebeablauten i IE: *e-leh(2)-()n- ellers ikke foreligger andetsteds. Alternativt 

kan man analysere formen som IE: *e-l-eh2n- > GERM: *he-hl-ōn-, dvs. at IE: *-eh2- 

blot er en del af det feminine n-stammesuffiks, der altid har den form. Også her er 

laryngalen i så fald faldet bort i rodstavelsen, jf. kommentarerne ovenfor. I den ene 

af de her diskuterede former, nemlig GERM: *hehlōn-, kan det altså iagttages, at IE: *-

                                                 
451 GERM: *ō > GERM: *a i dette tilfælde pga. Osthoffs lov. 
452 Med efterfølgende assimilation af reduplikationsstavelsens vokal i sanskrit, som det også ses i f.eks. 
perfektum, jf. f.eks. Whitney (1975:279ff.). 
453 Imidlertid foreligger der også en anderledes analyse, som fremføres hos bl.a. Pokorny (1959:518), og 
som sætter GERM: *hagla- til GR: κάχληξ m. ”sten, kisel” og rekonstruerer et IE: *kaghl-o-, men en sådan 
analyse isolerer disse to former i grundsproget og efterlader dem tilsyneladende uden andre 
tilknytningsmuligheder, samtidig med at den ikke tillader slægtskab mellem GERM: *hehlōn- og GERM: 
*hagla-. 
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eh2C- > GERM: *-ōC-, eller mindre sandsynligt med Bjorvand & Lindemans analyse 

at IE: *-eh2V- > GERM: *-ō-. 

 

2.3.2.3. Diskussion og konklusion 

 

Med kun to former forekommer det overflødigt at foretage en analyse af, hvor mange af 

ordene der følger et givent mønster. 

 Her skal det være nok at pointere, at begge ords etymologier er forholdsvis usikre, 

men hvis et af dem skal reflektere en sekvens IE: *-VHV-, så må det være GERM: *aigan- 

< GERM: *ōigan- < IE: *h2e-h2oi̯-. 

 

2.3.3. Laryngal mellem vokal og syllabisk resonant 

 

2.3.3.1. Generelle forhold og problemer 

 

Da afhandligen kun omhandler et eksempel på denne konstellation, vil det være for-

målsløst at opridse de generelle problemer. Der henvises i stedet til dette ord. 

 

2.3.3.2. Konstellationen IE: *-eh1n̥̥- 

 

GERM: *wenda- m. ”vind”. 

- GOT: winds, KRIMGOT: wintch, OHT: wint, OS: wind, OE: wind, OFRIS: wind, NORR: 

vindr, ODA: wind, OSV: vinder, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:1054f.). For 

andre reflekser til samme rod se GERM: *wējan-. 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó- eller IE: *h2u̯eh1-nt-ó- til 

roden IE: *h2u̯eh1- ”blæse”. Samme form foreligger i bl.a. SKT: vta- (= vá.ata-) m. 

”vind”, AV: vāta- (= va.ata-) m. ”vind”, LAT: uentus m. ”vind”, KYMR: gwynt m. 

”vind”, TOK.A: want sb. ”vind”, TOK.B: yente sb. ”vind”, HITT: huwant- m. ”vind”, jf. 

bl.a. Pokorny (1959:81ff.) og Bjorvand & Lindeman (2000:1054f.). For andre 

reflekser til samme rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *wējan-. 

- Den initiale laryngal lader sig let bestemme som IE: *h2 og den anden laryngal som 

IE: *h1, jf. diskussionen under GERM: *wējan-. Desuden er det forholdsvis tydeligt, at 

GERM: *wenda- fortsætter et IE: *h2u̯eh1-nt-ó- og ikke IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó-, dvs. IE: *-

eh1nC- > IE: *-ēnC- > GERM *-enC- med forkortelse efter Osthoffs lov. Modsat tyder 
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det i mange henseender parallelle GERM: *ju(wu)nga-454 (se dette) på, at  IE: *-eh1n̥C- 

> IE: *-en̥C- > GERM: *-e(w)unC- ville være at forvente. I samme retning peger også 

det komparative materiale for GERM: *wenda-, idet f.eks. SKT: vta- (= vá.ata-) < IE: 

*h2u̯eh1-n̥t-ó-455. På trods af alt dette er det dog tydeligt, at GERM: *wenda- < IE: 

*h2u̯eh1-nt-ó- uden syllabisk nasal, hvilket medfører den naturlige overvejelse, om 

det samme i virkeligheden ikke burde gøre sig gældende for GERM: *ju(wu)nga-, dvs. 

GERM: *ju(wu)nga- < IE: *h2i̯u-h(3)n(h(2))-ó-, således at IE: *-VHR-̥456 > GERM: *-R- > 

GERM: *-VR-, jf. også Beekes (1988a:98), medens mange andre indoeuropæiske 

sprog fortsætter et IE: -VHR̥- > IE: *-VR-̥. Med denne analyse kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at enten IE: *-eh1n̥C- > 

GERM: *-enC- eller mere sandsynligt IE: *-eh1nC- > GERM: *-enC-. 

 

2.3.3.3. Diskussion og konklusion 

 

Ud fra dette ene eksempel kunne det tyde på, at IE: *-eh1n- > GERM: *-ēn-. Naturligvis er 

dette et overordentligt ringe materiale at konkludere på, hvorfor det blot skal konstate-

res, at det er den udvikling, der ses i dette ord. 

 

2.3.4. Laryngal mellem vokal og syllabisk halvvokal 

 

2.3.4.1. Generelle forhold og problemer 

 

Umiddelbart synes der ikke at være andre særlige forhold end de allerede gennemgåede, 

som man bør kende til, inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af 

problemet laryngaler efter vokaler og før syllabiske halvvokaler. 

 

2.3.4.2. Konstellationen IE: *-eh2i- 

 

GERM: *aigan- v. ”eje, besidde”. 

                                                 
454 For GERM: *ju(wu)nga- er det i kraft af komparativt materiale rimeligst at antage en udvikling IE: *-
uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > GERM: *-ūnC- > GERM: *-unC- med forkortelse efter Osthoffs 
lov. Alternativt kan det dog have været IE: *-uh(3)nC- > IE: *-ūnC- > GERM: *-unC-, ligeledes med 
forkortelse efter Osthoffs lov, hvis det komparative materiale lades ude af betragtning. 
455 LAT: uentus kan både reflektere IE: *h2u̯eh1-n̥t-ó- og IE: *h2u̯eh1-nt-ó-, dvs. enten må man antage en 
udvikling IE: *-eh1n̥C- > IE: *-en̥C- > LAT: *-e.enC- > LAT: *-ēnC- > LAT: *-enC- eller IE: *-eh1nC- > IE: *-ēnC- 
> LAT:*-enC-, i begge tilfælde med forkortelse efter Osthoffs lov 
456 Med en bred definition af V som alt vokalisk, dvs. både almindelige vokaler og syllabiske resonanter og 
halvvokaler. 
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- GOT: áigan, OHT: eigan, OS: ēgan, OE: āgan, OFRIS: āga, NORR: eiga, ODA: ēghæ, OSV: 

ēgha. Hertil også bl.a. substantivet GERM: *aihti- f. ”ejendom” > GOT: áihts, OHT: ēht, 

OS: ǣht, NORR: ætt/átt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:179+1081). 

- Dette præteritopræsentiske verbum, som viser grammatisk veksel i præsens GERM: 

*aih-/*aig-, jf. Verner (1877:104ff.+114ff.), kommer af et IE: *Hei̯-, hvis laryngals 

kvalitet er såvel usikker som omstridt, og hvortil man også sætter SKT: śe v. ”forføjer 

over, hersker”, AV: isē v. ”forføjer over”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:179) og Rix 

(2001:223). 

- Hvis dette verbum hører til samme rod som GR: αἴνυμαι v. ”tager”, må det jo 

forventes, at laryngalens kvalitet er IE: *h2, og at GERM: *aigan- repræsenterer en -

udvidelse IE: *h2ei̯--, men som Bjorvand & Lindeman (2000:179) nævner, er dette 

langt fra sikkert457. For germansks vedkommende er det helt umuligt at bestemme 

laryngalens kvalitet, idet den indoeuropæiske form bør indeholde o-trin. Et 

præterito-præsentisk verbum er nemlig dannet ud fra det indoeuropæiske perfek-

tum, jf. f.eks. Krause (1968:248), og bør således veksle mellem o- og nultrin. Her er 

der imidlertid sket udligning i paradigmet, dvs. GERM: *aih-/*ig- → GERM: *aih-

/*aig-. Alternativt kan man gøre sig den overvejelse, om GERM: *#ai- er den lydrette 

refleks af IE: *h(2)i- på samme måde, som når visse former indikerer, at IE: *#h2u- > 

GERM: *#au-. Dette er dog rent spekulativt. Den bedste løsning er nok Lindemans 

(1972:76), der antager, at  IE: *h2e-h2oi̯-/*h2e-h2i- > GERM: *ōi̯-/*ai̯- > GERM: *ai̯-

/*ai̯- via Osthoffs lov. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er altså, at den 

indoeuropæiske rod, der reflekteres i GERM: *aigan-, har haft en initial laryngal, 

hvorved det altså i de her foreliggende former kan iagttages, at IE: *-eh(2)o- > GERM: 

*-ō-458, og at IE: *-eh(2)i- > GERM: *-ai-. 

 

2.3.4.3. Konstellationen IE: *-eh2u- 

 

GERM: *nausta- n. ”lille bådehus”. 

- NORR: naust, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:644). For andre reflekser til samme rod 

se GERM: *nōwa-. 

                                                 
457 Alternativt kan man med Krisch (1990:125f.) rekonstruere den germanske form som perfektum til en 
rod IE: *h1ei̯-, som også er at finde i GOT: *ga-g-eigan v. ”få, vinde, opnå”, < GERM: *ga-g(a)-eigan-, dvs. en 
verbalform med oprindeligt dobbel repræsentation af præfikset GERM: *ga-, jf. TY: ge-g-essen, og som 
stativt ēn-verbum sætter han ligeledes OHT: gingēn v. ”forlange” < GERM: *g(a)-ingēn- < IE: *h1i-n--eh1- 
hertil. Hos Lehman (1968:14) sættes dette verbum i stedet til roden IE: *ĝhēi̯-/*ĝhī-, altså et IE: *ĝheh1i̯-, jf. 
Rasmussen (1989b:52). Se også GERM: *geinan-, GERM: *ginnan- og GERM: *gina-. 
458 GERM: *ō > GERM: *a i dette tilfælde pga. Osthoffs lov. 
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- Dette substantiv er et kompositum, hvis førsteled er IE: *neh2u- ”skib”459. For 

reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *nōwa-. 

- Dette IE: *neh2u-, som lydret giver IE: *na.u- > IE: *nau̯-, har udelukkende denne 

form i prækonsonantisk stilling, som f.eks. her i IE: *neh2u-sth2-o- > IE: *na.u-st(h)-o- 

> IE: *nau̯-st(h)-o- > GERM: *nausta-. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *-eh2u- > GERM: *-au-. 

 

2.3.4.4. Konstellationen IE: *-oh1i- 

 

GERM: *flaizan- adj. (komp.) ”flere”. 

- NORR: fleiri, ODA: flēræ, OSV: flēre. Også superlativ GERM: *flaista- adj. (superl.) 

”flest” > NORR: fleistr, ODA: flæst, OSV: flæster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:232). 

For andre reflekser til samme rod se GERM: *fulna- og GERM: *felu-. 

- Disse i germansk henseende suppletiviske adjektivformer kan rekonstrueres til 

roden IE: *pleh1- ”fyldes, blive fuld” med den formodentligt sekundære 

Schwebeablautsform IE: *pelh1-, som også er at finde i bl.a. SKT: pṛnti v. ”fyldes” (< 

IE: *pl̥-né-h1-), SKT: purú- adj. ”megen” (< IE: *pl̥h1-u-), SKT: pūrṇá- adj. ”fuld” (< IE: 

*pl̥h1-nó-), AV: pouru- adj. ”megen” (< IE: *pl̥h1-u-), GR: πλῆτο v. (aor.) ”blev fyldt” (< 

IE: *pleh1-), GR: πίμπλημι v. ”fylder”, GR: πολύς adj. ”megen” (< IE: *pl̥h1-u-/*polh1-u-

), GR: πλεῖστος adj. (superl.) ”mest, størst” (< IE: *pleh1-is), LAT: plēnus460 adj. ”fuld”, 

LAT: plēuī v. (perf.)”fyldte”, LAT: plūs adj./adv. (komp.) ”mere” (= OLAT: plous < IE: 

*ploh1-is461), OKS: plъnъ adj. ”fuld” (< IE: *pl̥h1-no-), LIT: pìlnas adj. ”fuld” (< IE: *pl̥h1-

no-), LIT: pilù v. ”hælde, fylde” (< IE: *pl̥h1-e-), OIR: il adj. ”megen” (< IE: *pelh1-u-), 

OIR: lán adj. ”fuld” (< IE: *pl̥h1-no-), ALB: plot adj. ”fuld” (< IE: *pleh1-to-), jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:233+262), Rix (2001:482f.) og Pokorny (1959:799f.). 

- Hvis man følger Rasmussens (1989b:45) analyse, kan GERM: *flaizan- og GERM: 

*flaista- reflektere et IE: *ploh1-is-ōn- hhv. IE: *ploh1-is-to-, jf. GR: πλεῖστος < IE: 

*pleh1-is-to- og LAT: plūs < IE: *ploh1-is/*pleh1-is. Fuldtrinnet i superlativen i ger-

mansk vil så være analogisk fra komparativen, jf. diskussionen under GERM: 

*maizan-. Alternativt forsøger Pokorny (1959:800) at forklare disse former som et 

                                                 
459 Kompositummets andetled er et IE: *sth2-o-, som er en tematisering af nultrinnet til roden IE: *steh2- 
”stå”, dvs. ”et sted, hvor båden kan stå/ligge” → ”(lille) bådehus”. Lige her er dog kun førsteleddet af 
interesse. 
460 Muligvis for forventet LAT: *plānus < IE: *pl̥h1-no- med LAT: ē fra perfektumformen LAT: plēuī. Denne 
analogi kan yderligere være tilskyndet af, at et LAT: *plānus ”fuld” ellers ville blive homonymt med LAT: 
plānus adj. ”flad, jævn” til roden IE: *pleh2- (se GERM: *flōra-). 
461 Alternativt IE: *pleh1-is > LAT: *pleis → LAT: *pleus (under påvirkning fra LAT: minus) > LAT: plous > 
LAT: plūs, jf. Sihler (1995:360f.). 
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IE: *plә-is- (= dvs. IE: *plh̥1-i̯s-) > GERM: *flais-/*flaiz- osv., men en sådan udvikling er 

udelukket, idet en indoeuropæisk form med en sådan struktur pga. det sonoriske 

hierarki bør blive vokaliseret IE: *pl̥h1-is- > GERM: *fulis-/*fuliz-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-oh1i- > GERM: *-ai-, og at IE: *-Ch̥1i- > GERM: *-

Cai-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-Ci- < IE: *-Ch1i-. 

 

GERM: *maizan- adj. (komp.) ”mere”. 

- GOT: máiza, OHT: mēro, OS: mēro, OE: māra, OFRIS: māra, NORR: meiri, ODA: mēræ, 

GUTN: mairi, OSV: mēre. Også superlativ GERM: *maista- adj. (superl.) ”mest” > GOT: 

máists, OHT: meisto, OS: mēst, OE: māst, OFRIS: māsta, NORR: meistr, ODA: mæst, OSV: 

mæster, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:599f.). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *mēria-. 

- Dette adjektiv går iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:600) tilbage på et IE: *moh1-is- 

med o-trin i roden og nultrin af komparativsuffikset. Til samme rod IE: *meh1- ”stor, 

anselig” foreligger der uden for germansk bl.a. GR: (ἐγκεσί-)μωρος adj. ”stor i 

spydkast”(?), OSK: mais adv. (komp.) ”mere”, OKS: -měrъ (i personnavne), OIR: már 

adj. ”stor”, OIR: máo adj. (komp.) ”større, mere”, jf. også Pokorny (1959:704). 

- Selve vokalismen i såvel de germanske former som i den oskiske form er yderst 

uklar. Flere håndbøger, bl.a. Pokorny (1959:704) og Heidermanns (1993:399) 

nævner et IE: *mә-is- (= IE: *mh̥1-is-), men en sådan rekonstruktion er direkte umulig 

pga. de sonoriske forhold462. Her er Bjorvand & Lindemans rekonstruktion at 

foretrække, selv om den lider af den mangel, at man ikke forventer o-trin i hverken 

en komparativ eller en superlativ men snarere hhv. fuld- og nultrin. Alternativt kan 

man formode, at et IE: *mh̥1-is- faktisk har eksisteret, men dette er i så fald analogisk 

ud fra rodens fuldtrin IE: *meh1- > IE: *mē- i f.eks. komparativens stærke former IE: 

*meh1-i̯os-, jf. bl.a. Rasmussen (1989b:45)463. Samme forklaring kan dog næppe gives 

for det strukturelt parallelle GERM: *flaizan-, idet det på grundlag af LAT: plūs adv. 

(komp.) ”mere” ikke er rimeligt at rekonstruere andet end IE: *ploh1-is, jf. dog 

diskussionen under GERM: *flaizan-. Således kan man også tænke sig, at vokalismen 

i GERM: *maizan- er påvirket af GERM: *flaizan- < IE: *ploh1-is. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-Ch̥1i- > GERM: *-Cai-, hvilket dog formodentlig 

er analogisk for GERM: *-Ci- < IE: *-Ch1i-, eller alternativt at IE: *-oh1i- > GERM: *-ai-. 

 

 

                                                 
462 IE: *i̯ er mere klangfuld end IE: *H. 
463 Samme type analogi sker ofte ved rødder, der indeholder sonoranter efterfulgt af laryngaler i nultrin, 
f.eks. GERM: *blada- over for GERM: *blōjan- (se disse) og jf. Kuryłowicz (1956:209). 
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2.3.4.5. Konstellationen IE: *-oh2u- 

 

GERM: *launa- n. ”løn, belønning”. 

- GOT: láun, OHT: lōn, OS: lōn, OE: lēan, OFRIS: lān, NORR: laun, ODA: lȌn, OSV: lȌn, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:566). 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *loh2u-no- til den rod IE: *leh2u- ”erobre, nyde”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: lótra- n. ”bytte, tyvekoster”, GR(ION): ληΐη f. ”bytte” 

(< IE: *leh2u̯-(i)i̯eh2-), GR(DOR): λαία sb. ”bytte” (< IE: *leh2u̯-(i)i̯eh2-), LAT: lucrum n. 

”tyvekoster”, OKS: lovъ m. ”fangst, jagt”, OIR: lóg/lúag/lúach sb. ”løn, pris”, OIR: (fo-

)lud n. ”rigdom, ejendom”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:567) og Pokorny 

(1959:655). Om TOK.B: luwa sb. ”dyr, byttedyr ved jagt” hører hertil, er omstridt464. 

- Her viser særligt den græske form med al ønskelig tydelighed, at roden har heddet 

IE: *leh2u-, som så (som i græsk) er blevet IE: *leh2u̯- > IE: *lāu̯- foran vokal, 

hvorimod (som i germansk) IE: *leh2u- > IE: *la.u- > IE: *lau̯- foran konsonant465. Idet 

no-afledninger så godt som altid har o- eller nultrin i roden, jf. bl.a. Brugmann & 

Delbrück II/1 (1906:254ff.) og Rasmussens (1989b:189ff.) teori om infiksal o-

vokalisme, må man forvente, at GERM: *launa- < IE: *lou̯no- < *loh2u-no-. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-oh2u- > GERM: *-au-. 

 

GERM: *naudi- f. ”nød, tvang”. 

- GOT: náuþs, OHT: nōt, OS: nōd, OE: nēd/nīed/nēad, OFRIS: nēd/nād, NORR: 

nauð(r)/neyð, ODA: nȌdh, OSV: nȌþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:673f). 

- Dette substantiv reflekterer umiddelbart en ti-afledning IE: *nou̯-tí- til en rod, der 

med Bjorvand & Lindeman (2000:673ff.) kan rekonstrueres som IE: *neh3u-, og som 

også er at finde i OPR: nautin f. (akk.) ”nød”. Den prævokaliske variant IE: *neh3u̯-, 

som iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:674) er dissimileret til et IE: *neh2u̯-, skal 

således have resulteret i bl.a. LIT: nõvė f. ”død”. 

- Bjorvand & Lindeman (2000:674f.) går faktisk endnu længere og forsøger at 

rekonstruere et IE: *h(1)neh3u̯-, således at denne form i overensstemmelse med 

Benvenistes (1935:147ff.) rodteori kunne være et tema II med udvidelse til en rod IE: 

                                                 
464 TOK.B: luwa (i pluralis TOK.B: lwāsa) sættes hos bl.a. Adams (1999:558) til roden IE: *leu̯(h2)-, dvs. < IE: 
*luH-eh2- i singularis og < IE: *luh2-C- i pluralis med brydning. Adams rekonstruktruerer altså den 
indoeuropæiske rod anderledes, jf. at OKS: lovъ < IE: *lou̯h2-o- iflg. Adams, men denne rekonstruktion 
umuliggøres af bl.a. de græske former herover. Muligvis kunne man forestille sig, at nultrinnet IE: *lh2u- > 
IE: *luh2-, så man her fik en aflyd IE: *-āu̯-/*-au̯- ~ *-ū-, men dette afvises af bl.a. Rasmussen (1989b:70ff.). 
Alternativt kan man følge den hos Pokorny (1959:692) angivne (men ikke fulgte) forklaring, at TOK.B: 
luwa er beslægtet med GERM: *lūs- (se dette), hvilket ville give de korrekte forudsætninger for brydningen 
i pluralis, men en sådan sammenstilling er semantisk utilfredsstillende. 
465 Bl.a. OKS: lovъ < IE: *lau-̯o-/*lou-̯o- viser, at der senere må være sket analogiske udligninger mellem de 
to stammer. 
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*h(1)en- i bl.a. HITT: henkan ”død”466. Rent lydligt skaber det forslag samlet set nok 

flere problemer, end det løser, idet Bjorvand & Lindeman samtidig ønsker at lade 

roden IE: *h(1)neh3u̯- hænge sammen med en rod IE: *(h(1))ne-467, og idet den initiale 

laryngal og især dens kvalitet langtfra er sikker, jf. at HITT: nakkus ”skade, tab, 

fejl”(?) < IE: *(h(1))no-u- skal kunne høre til her også, men uden HITT: h som i HITT: 

henkan n. ”død”. Sammenlagt forekommer disse spekulationer for usikre til, at der 

med sikkerhed kan antages en initial laryngal for GERM: *naudi-. Hvad kvaliteten af 

den anden laryngal angår, er det mere rimeligt at sætte den som IE: *h2 på trods af 

Bjorvand & Lindeman468, idet IE: *nou̯- lige så vel kan komme af IE: *noh2u-469 som af 

IE: *noh3u-, medens LIT: nõvė kun kan komme af IE: *nāu̯- < IE: *neh2u̯-. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-oh2u- > GERM: *-au-, medens der 

ikke er noget belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal initialt. 

 

2.3.4.6. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling på germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *-VHi/u- > GERM: *-Vw/j-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *aigan- *maizan- - 

 *flaizan- 

 *launa- 

 *naudi- 

 *nausta-  

 

Alle de citerede former danner altså en i- eller u-diftong efter laryngalens bortfald. 

                                                 
466 Der foreslås IE: *h1 pga. e-farvingen, men dette problematiseres noget af, at laryngalen reflekteres som 
HITT: h. Dette foranlediger Lindeman (1997:179ff.) til at foreslå eksistensen af en stemt IE: *h1 ved siden af 
den normale ustemte, der ikke reflekteres som HITT: h. 
467 IE: * < IE: *h2 < IE: *h3 via dissimilation pga. det følgende IE: *u.̯ 
468 Bjorvand & Lindeman (2000:674f.) følger bl.a. Kuryłowicz (1956:167ff.), der antager, at IE: *-oh2- > IE: 
*-ah2-, hvilket dog med held modbevises af former som GR: ὄγμος m. ”ret linje, plovfure” < IE: *h2oĝ-mo- 
til roden IE: *h2eĝ- ”drive, føre” (se GERM: *akan-) og GR: φωνή f. ”lyd, stemme” < IE: *bhoh2-neh2- til roden 
IE: *bheh2- ”sige, tale”, jf. Beekes (1969:128+166f.) og videre Beekes (1972:117ff.). Beekes nævner 
sammesteds det uhyre vigtige argument, at den indoeruopæiske aflyd IE: *a ~ *o og IE: *ā ~ *ō er 
uforklarlig, med mindre man antager, at IE: *h2o > IE: *o og IE: *oh2 > IE: *ō. 
469 Strengt taget kan såvel den oldpreussiske som den germanske form gå tilage på både IE: *nou-̯ti- og IE: 
*nau-̯ti-, hvorved det ville være mere rimeligt at også rekonstruere et IE: *nh2u-ti-. Da man imidlertid 
ikke umiddelbart forventer fuldtrin i ti-stammer men hellere nul- eller o-trin, jf. Brugmann & Delbrück 
II/1 (1889:428ff.), er en rekonstruktion IE: *noh2u-ti- nok mest passende. 
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2.4. Laryngal efter syllabisk resonant 

 

2.4.1. Laryngal mellem syllabisk resonant og konsonant 

 

2.4.1.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet laryngaler efter 

syllabiske resonanter og før konsonanter, er der nogle forhold, man bør kende til. 

 Først og fremmest skal man vide, at denne fonotaktiske gruppe i de fleste indoeuro-

pæiske sprog har særlige reflekser, som førhen var kendt under navnet lange resonanter. 

Disse afspejler sig i f.eks. sanskrit som SKT: īr/ūr/ā, GR: ρη/ρα/ρω, λη/λα/λω osv., 

LAT/KELT: rā/lā/nā/mā etc. Disse er forskellige fra reflekserne af almindelige ”korte” 

resonanter, f.eks. SKT: ṛ/ḷ/a. Dette er imidlertid ikke tilfældet i germansk, hvor såvel de 

korte som de lange resonanter reflekteres GERM: *ur/*ul/*un/*um. Således er man nødt 

til at ty til komparativt materiale eller til andre former af samme rod for at afgøre en 

laryngals tilstedeværelse eller ej i germansk. 

 Samtidig skal det nævnes, at det ikke altid er dette GERM: *ur/*ul/*un/*um der rent 

faktisk foreligger, når man ville forvente det. Ofte ser man en form GERM: *ra/*la/*na/ 

*ma i stedet, hvor det virker til at være laryngalen og ikke resonanten, der er vokaliseret, 

selv om dette strider mod de fleste kendte fonotaktiske regler. Man har ofte regnet disse 

for analogiske, jf. bl.a. Kuryłowicz (1956:209), men nyere teorier har begyndt at se dem 

som den lydrette udvikling i hvert fald initialt i ordet, dvs. IE: *CRHC- > *CurC-, men IE: 

*#(H)RHC- > GERM: *RaC-, jf. bl.a. Beekes (1988b:41ff.). 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale præ-

konsonantiske laryngaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det relevante 

germanske materiale. 

 

2.4.1.2. Konstellationen IE: *-rh̥1C- 

 

GERM: *grasa- n. ”græs”. 

- GOT: gras, OHT: gras, OS: gras, OE: græs/gærs, OFRIS: gres/gers, NORR: gras, OSV: gras. 

Også som ja-substantiv GERM: *grasja- n. ”græs” > NORR: (ill-)gresi, ODA: græs, OSV: 

græs. Samme aflydstrin foreligger i GERM: *granō- f. ”skud, spire, bark, gran” > GOT: 

granos (akk.pl., latiniseret), OHT: grana, OE: granu, NORR: grǫn, OSV: gran, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:312f.+315). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*grōjan-. 
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- Disse substantiver reflekterer nultrinnet IE: *ghr̥h1- til roden IE: *ghreh1- ”vokse, 

grønnes”. For reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: *grōjan-. 

- Sekvensen GERM: *-ra- antages af de fleste, f.eks. Bjorvand & Lindeman (2000:313), 

at være et analogisk nultrin i stedet for det forventede GERM: *-ur- < IE: *-r̥h1-, som 

ses i f.eks. det parallelle GERM: *burda- < IE: *bhr̥H-tó- (se dette). Analogien må være 

opstået ud fra det velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som f.eks. GERM: 

*blōjan- ~ *blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. 

Kuryłowicz (1956:209). I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-

rh̥1C- > GERM: *-raC-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-urC-. 

 

GERM: *rasōn- v. ”fare frem, styrte frem”. 

- NORR: rasa. For andre reflekser til samme rod se GERM: *rēsōn-. 

- Dette verbum reflekterer iflg. Bjorvand & Lindeman (2000:710f.) nultrinnet IE: *r̥h1s-
470 til roden IE: *reh1s-. For former til denne rod uden for germanske og for en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *rēsōn-. 

- Det her antagne nultrin IE: *r̥h1s- > GERM: *ras- kan næppe være originalt. Snarere 

må man antage, at det er analogisk for GERM: *urs- ud fra det velkendte 

aflydsmønster GERM: *ē ~ *a, jf. bl.a. GERM: *bēan- ~ *baþa- (< IE: *bheh1- ~ *bhh̥1-, se 

disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz (1956:209). Alternativt argumenterer 

Beekes (1988b:41ff.) for, at GERM: *raC- er det regelmæssige resultat af et IE: 

*#(H)rHC-. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *rh̥1C- > GERM: 

*raC-, hvilket enten er regelmæssigt, jf. Beekes’ teori, eller analogisk for GERM: *-

urC-. 

 

GERM: *wurda- n. ”ord”. 

- GOT: waúrd, OHT: wort, OS: word, OE: word, OFRIS: word, NORR: orð, ODA: orth, OSV: 

orþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:689). 

- Dette substantiv kan med Olsens (1988:37ff.) teori om aspirationsmetatese 

rekonstrueres som et IE: *u̯r̥h1-tó- til roden IE: *u̯erh1- ”tale, sige”, som også er at 

finde i bl.a. GR: εἴρω v. ”siger”, GR: ῥῆσις f. ”tale”, GR: ῥήτωρ m. ”taler”, GR(ÆOL): 

ρήτωρ m. ”taler”, LAT: uerbum n. ”ord”, LAT: uerbālis adj. ”verbal, som består af 

ord”, UMBR: uerfale sb. ”tempel”, LIT: vaȒdas471 m. ”navn”, OPR: wirds sb. ”ord”, HITT: 

                                                 
470 Eller i så fald med Peters (1986:373f.) analyse et IE: *(h1)r̥h1s- (se GERM: *erzija- og GERM: *rēsōn-). 
471 LIT: vaȒdas, der med sin cirkumflekse accent indikerer, at formen har været laryngalløs, udgør intet 
problem for den her foreliggende rekonstruktion af roden som IE: *uerh1-, idet en final laryngal faktisk bør 
falde bort i en dannelse med o-vokalisme i rodstavelsen, hvor denne o-vokalisme repræsenterer det af 
Rasmussen (1989b:145ff.) foreslåede o-infiks, jf. Rasmussen (1989b:178ff.). 
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weriyezzi v. ”råber”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:689f.), Rix (2001:689f.) og 

Pokorny (1959:1162f.). 

- Dette IE: *u̯r̥h1-tó- rekonstrueres med den klassiske analyse IE: *u̯r̥(h1)-dhó-, jf. f.eks. 

Pokorny (1959:1162f.), men Olsen har med sin teori om aspirationsmetatese bevist, 

at IE: *-h1/2t- > IE: *-th-, som så er grundlaget for LAT: *-b- i LAT: uerbum < IE: *u̯er-

thó-/*u̯r̥-thó- < IE: *u̯erh1-tó-/*u̯r̥h1-tó-472. Laryngalens kvalitet sikres som IE: *h1 af de 

græske former med GR: ()ρη- < IE: *u̯reh1-/*u̯r̥h1-. Også HITT: weriyezzi, der ikke har 

noget HITT: h, tyder også på, at laryngalen er IE: *h1 eller evt. IE: *h3. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-r̥h1C- > GERM: *-urC-, og at  IE: *-

h1tV- > IE: *-thV- > GERM: *-dV-473. 

 

2.4.1.3. Konstellationen IE: *-rh̥2C- 

 

GERM: *hurna- m. ”hjort, dådyr”. 

- GOT: haúrn, OHT: horn, OS: horn, OE: horn, OFRIS: horn, RN: horna (akk.), NORR: 

horn, ODA: horn, OSV: horn. Hertil afledningerne GERM: *hurnia- n. ”hjørne, spids” > 

ODA: hyrnæ, OSV: hyrne og GERM: *hurniōn- f. ”hjørne, spids” > OE: hyrne, NORR: 

hyrna, OSV: hyrna, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:398). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *hersan- og GERM: *heruta-. 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *r̥(h2)-no- til roden IE: *erh2- ”hoved, horn”. For 

former til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *hersan-. 

- Såfremt den under GERM: *hersan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i de 

her foreliggende former iagttages, at IE: *- r̥h2C- > GERM: *-urC-474. 

 

GERM: *kurna- n. ”korn”. 

- GOT: kaúrn, OHT: korn, OS: korn, OE: corn, OFRIS: korn, NORR: korn, ODA: korn, OSV: 

korn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:477). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *karla-. 

                                                 
472 Både Bjorvand & Lindeman (2000:689) og Pokorny (1959:1163) tror på fuldtrin IE: *u̯erh1- her pga. 
UMBR: uerfale. Isoleret set kan LAT: uerbum ellers godt fortsætte nultrinnet, hvis LAT: uerbum < LAT: 
*uorbum < IE: *u̯r̥-thó-, jf. f.eks. Sihler (1995:40f.), der dog selv (1995:148) rekonstruerer et IE: *u̯erh1- for 
LAT: uerbum. 
473 Også GERM: *-þV-, idet IE: *th i germansk udvikles på samme måde som IE: *t, dvs. IE: *th > GERM: *þ/*d i 
overensstemmelse med Vernes (1877:114ff.) lov. 
474 Imidlertid er det slet ikke sikkert, at denne form har indeholdt nogen laryngal, jf. Nussbaum (1986:6). 
Der har uden tvivl været ganske mange former til denne rod uden IE: *h2, jf. bl.a. Nussbaum (1986:1f.). En 
af disse foreligger muligvis i GERM: *hraina- m. ”rensdyr” > OE: hrān, NORR: hreinn, OSV: rēn (< IE: *r-oi ̯-), 
jf. Pokorny (1959:575) og Bjorvand & Lindeman (2000:716), idet et IE: *r̥h2-oi̯- > GERM: *huraina-). En 
anden og sikrere kognat er SKT: śṛṅga- n. ”horn” < IE: *r̥-n-go-. 
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- Dette substantiv reflekterer et nultrin IE: *ĝr̥h2-nó- til roden IE: *ĝerh2- ”blive moden, 

blive skør, ældes”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *karla-. 

- I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-r̥h2C- > GERM: *-urC-. 

 

GERM: *kwernō-/*kwernu- f. ”mølle, kværn”. 

- GOT: -qaírnus, OHT: quirn(a)/kurn, OS: quernon (dat.pl.), OE: cweorn, OFRIS: quern, 

NORR: kvern, ODA: quærn, OSV: kværn/kvarn. For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *k(w)uru-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:491f.). 

- Dette substantiv kan med bl.a. Pokorny (1959:476f.) og Bjorvand & Lindeman 

(2000:491f.) sættes til roden IE: *gwerh2-/*gwreh2- ”tung”. En lignende dannelse 

foreligger i bl.a. SKT: grvan- m. ”sten til at presse Soma-saft med”, LIT: gìrna f. 

”møllesten”, OIR: bráu/bró m./f. ”møllesten”. For andre reflekser til denne rod uden 

for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: 

*k(w)uru-. 

- Formerne i germansk viser umiddelbart tilbage på et IE: *gwerh2-n- på nær OHT: 

kurn, der synes at gå tilbage på et nultrin IE: *gwr̥h2-n-. Hvis disse former skal have 

nogen sammenhæng med den indoeuropæiske n-stamme IE: *gwreh2-u̯-on-/*gwr̥h2-u-

n-475, som er dannet til u-stammen IE: *gwr̥h2-u- ”tung”, må man antage, at 

fuldtrinnet i GERM: *kwern- er sekundært ud fra nultrinnet GERM: *kwurn- > GERM: 

*kurn-, idet det forventede fuldtrin IE: *gwreh2- blandt andet foreligger i IE: *gwreh2-u̯-

on- > SKT: grvan-, OIR: bráu/bró. Hvis denne analyse er korrekt, kan det altså for 

GERM: *kurn-’s vedkommende iagttages, at IE: *-r̥h2C- > GERM: *-urC-476, men 

generelt synes der at være sket så mange omdannelser, at dette ord ikke er velegnet 

som bevismateriale ved en analyse af de laryngalistiske forhold i germansk. 

 

GERM: *wurti- f. ”urt, rod”. 

- GOT: waúrts, OHT: wurz/wurza, OS: wurt, OE: wyrt, NORR: urt/jurt, ODA: urt/yrt/ørt, 

OSV: yrt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:1004). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *wrōt-477. 

                                                 
475 Denne form ser Bjorvand & Lindeman (2000:492) reflekteret i GERM: *kurn- og LIT: gìrna-, dvs. med 
(uforklaret!) bortfald af IE: *u. Det skal ikke udelukkes, at denne analyse kan være rigtig, men det skal dog 
påpeges, at et IE: *gwr̥H-u-n- burde give IE: *gwruHn- med Rasmussens (1989b:103f.) regler for 
alternationen ERU ~ RŪ i indoeuropæisk.  
476 GERM: *kwern-, som efter alt at dømme er sekundær, er under alle omstændigheder uhænsigtsmæssig at 
anvende som materiale i en diskussion om de laryngalistiske forhold i germansk. 
477 Hvorvidt GERM: *wirtaz-/*wirtiz- n. ”gæret maltsaft, urt” > OHT: wirz, OE: wyrt, NORR: virtr, ODA: urt 
kan sættes til denne rod, og hvorledes det i så fald forholder sig hertil, er uklart. Bjorvand & Lindeman 
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- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *u̯r̥h2d-i- til den rod IE: *u̯reh2d-, som 

også er at finde i bl.a. GR: ῥάδιξ m. ”kvist, gren”, LAT: rādīx f. ”rod”, OIR: frén478 n. 

”rod”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:735f.) og Pokorny (1959:1167). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af GR: ῥάδιξ < IE: *u̯reh2d-/*u̯r̥h2d-, 

medens LAT: rādīx kun peger entydigt på IE: *h2, hvis det reflekterer en 

fuldtrinsform IE: *u̯reh2d-, idet nultrinnet IE: *-r̥h2C- > LAT: -rāC- ved samtlige 

laryngaler, jf. f.eks. Schrijver (1991:172ff.). I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *-r̥h2C- > GERM: *-urC-. 

 

2.4.1.4. Konstellationen IE: *-rh̥3C- 

 

GERM: *furman- adj. ”den første”. 

- OS: formo, OE: forma, OFRIS: forma. Også GERM. *furi adv. ”foran, for” > OHT: furi, 

OS: furi, NORR: fyr. Desuden med metatese479 GERM: *fruma(n)- adj. ”først, den 

første” > GOT: fruma, NORR: frum- (som førsteled i kompositum) og adskillige andre 

afledninger hertil. Med tilsyneladende o-trin GERM: *framaN adv./præp. ”fra, 

fremover, frem, fremad” > GOT: fram, OHT: fram, OS: fram, OE: fram/from, OFRIS: 

fråm, NORR: framm/fram/frá, ODA: fram/fræm, OSV: fram/frān og GERM: *fraujan- 

m. ”herre, første, øverste” > GOT: fráuja ”herre”, NORR: freyr480 ”herre, guden Frej” 

ved siden af det feminine modstykke GERM: *fraujōn- f. ”herskerinde, frue” > OHT: 

frouwa, OS: frūa, NORR: freyja ”frue, gudinden Freja”. Med fuldtrin er der også 

GERM: *frō-i(?) adv. ”tidligt” > OHT: fruo, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:251f.) 

og de Vries (1962:142). 

- Disse dannelser reflekterer forskellige former af IE: *pre(h3)-, som også er at finde i 

bl.a. SKT: prá- præf. ”foran, frem”, SKT: prva- adj. ”først”, AV: frā adv. ”fremad”, AV: 

paurva- adj. ”først”, GR: πρό- præf. ”foran”, GR: πρῶτος adj. ”først” (< GR: *pro-ato-), 

GR(DOR): πρᾶτος adj. ”først” (< GR: *pro-ato-), GR: πρόμος m. ”forkæmper, leder”, 

GR: πρωί adv. ”tidligt”, LAT: prō- adv./præp. ”foran, for”, OKS: prъvъ/prьvъ adj. 

”først”, LIT: pra/prõ adv. ”forbi”, OIR: ro- præf. ”for”, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:252) og Pokorny (1959:813ff.). 

- Alle disse dannelser reflekterer som nævnt forskellige former af denne rod, hvoraf 

nogle er laryngalløse. Det sporadiske tab af laryngalen kan muligvis forstås som 

                                                                                                                                               
(2000:1074f.) foreslår et IE: *ue̯rh2d-, som skal stå i Schwebeablautsforhold til IE: *u̯reh2d-, men en sådan 
rodform er ellers ikke belagt hverken i eller uden for germansk. 
478 Det er usikkert, hvorfor OIR: frén < KELT: *wridno- < IE: *ur̥̯d-no- har mistet sin laryngal, jf. bl.a. 
Bjorvand & Lindeman (2000:735f.). 
479 Evt. for at opnå samme fonotaktiske rodstruktur som i GERM: *framaN. 
480 Omdannet til a-stamme i nordisk. 
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slitage e.l. på grund af ordets karakter. Hermed menes, at det hyppigt bruges som 

adverbium, præfiks, præposition, partikel m.m., som alle er funktioner, hvor stor 

slitage kan forventes. Det er således ikke muligt at sige, om GERM: *furman- 

fortsætter et laryngalløst nultrin (IE: *pr-̥mon-) eller et laryngalholdigt sådan (IE: 

*pr̥h3-mon-), idet begge bør give GERM: *furm-. Derimod er det ganske sikkert, at 

GERM: *framam fortsætter et laryngalløst IE: *pro-mo-. For GERM: *fraujan-’s 

vedkommende er det rimeligst at tænke sig en rekonstruktion IE: *prō-u̯-i̯on-481 < IE: 

*preh3-u̯-i̯on-, dvs. en germansk ja-stamme til det oprindelige adjektiv IE: *prh3-u̯o- 

(fuldtrin)/*pr̥h3-u̯o- (nultrin) i f.eks. SKT: prva-. I de her foreliggende former kan 

det altså muligvis iagttages, at IE: *-rh̥3C- > GERM: *-urC-, og at IE: *-eh3C- > GERM: *-

aC-482 

 

GERM: *k(w)ragan- m. ”krage, hals, strube”. 

- MHT: krage, OFRIS: kraga, NORR: kragi. Også en form med langtrin GERM: *k(w)rōga-

(?) n. ”kro” > MNT: krōch/krūch, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:479f.). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *k(w)rēsō-. 

- Dette substantiv ser ud til at fortsætte et IE: *gwr ̥h3-gh- til roden IE: *gwerh3- ”sluge”. 

For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige 

forhold omkring denne se GERM: *k(w)rēsō-. 

- En nultrinsform IE: *gwrh3-gh- burde imidlertid snarere vokaliseres IE: *gwr̥h3-gh- og 

give GERM: *kwurg- > GERM: *kurg- og ikke GERM: *krag-. Muligvis er denne rodform 

opstået analogisk, idet det så kunne forholde sig til GERM: *k(w)rōga-(?) ud fra det – 

for germansks vedkommende – velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som 

f.eks. GERM: *blōjan- ~ *blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos 

bl.a. Kuryłowicz (1956:209), men GERM: *k(w)rōga-(?) er i sig selv ingen særligt sikker 

rekonstruktion, idet rodens fuldtrin ellers er uforanderligt tema I med Benvenistes 

(1935:147ff.) rodteori IE: *gwerh3- og ikke tema II IE: *gwreh3-, jf. dog også GERM: 

k(w)rēsō-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-r̥h3C- > GERM: *-

raC-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-urC-. 

 

 

 

 

 

                                                 
481 Med forkortelse efter Osthoffs lov til IE: *prou̯-i̯on- > GERM: *fraujan-. Det er dog også muligt, at GERM: 
*fraujan- < IE: *pro-u̯-i̯on-. 
482 Via forkortelse af GERM: *ō iflg. Osthoffs lov.  
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2.4.1.5. Konstellationen IE: *-rH̥C- 

 

GERM: *burda- n. ”bord, planke”. 

- GOT: (fotu-)baúrð, OHT: bort, OS: bord, OE: bord, OFRIS: bord, NORR: borð, ODA: 

borth, OSV: borþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:94f.). For andre reflekser til samme 

rod se GERM: *burōn-, GERM: *breda- og GERM: *barejan-. 

- Dette substantiv går tilbage på nultrinnet af roden IE: *bherH-”bearbejde med et 

skarpt værktøj”, dvs. IE: *bhrH-tó-. For reflekser til denne rod uden for germansk og  

for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *barejan-. 

- Såfremt den under GERM: *barejan- opstillede analyse er korrekt, kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-rHC- > GERM: *-urC-. 

 

GERM: *wurnōn- v. ”blive varm, mugne”. 

- NORR: orna, OSV: urna/orna. For andre reflekser til samme rod se GERM: *warma-. 

- Ifølge Bjorvand & Lindeman (2000:692f.) reflekterer dette verbum et IE: *u̯r̥H- til 

roden IE: *u̯erH- ”være varm”. For reflekser til denne rod uden for germansk og en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *warma-. 

- Såfremt den under GERM: *warma- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den 

her foreliggende form iagttages, at IE: *-rH̥C- > GERM: *-urC-. 

 

2.4.1.6. Konstellationen IE: *-l̥h1C- 

 

GERM: *fulna- adj. ”fuld”. 

- GOT: fulls, OHT: fol, OS: ful, OE: full, OFRIS: full/foll, NORR: fullr, ODA: full, OSV: fulder. 

også et denominativt verbum hertil GERM: *fulnian- v. ”fylde” > GOT: fulljan, OHT: 

fullen, OS: fullian, OE: fyllan, OFRIS: fella, NORR: fylla, ODA: fyllæ, OSV: fylla, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:261f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*flaizan- og GERM: *felu-. 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres som et IE: *pl̥h1-no- til roden IE: *pleh1-483 ”fyldes, 

blive fuld”, som finder sine nærmeste slægtninge i bl.a. SKT: pūrṇá- adj. ”fuld”, OKS: 

plъnъ adj. ”fuld”, LIT: pìlnas adj. ”fuld”, OIR: lán adj. ”fuld”, der alle kommer af et IE: 

*pl̥h1-no-, og med analogisk rodvokalisme også LAT: plēnus adj. ”fuld”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:233+262) og Pokorny (1959:800). For andre reflekser til denne rod 

uden for germansk se GERM: *flaizan-. 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-l̥h1C- > GERM: *-ulC-. 

                                                 
483 Med Schwebeablautsformen IE: *pelh1-, der formodentlig er sekundær, jf. bl.a. Antilla (1969:147f.) og 
Rix (2001:482). 
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GERM: *lata- adj. ”træt, lad, doven, ugidelig”. 

- GOT: lats, OHT: laz, OS: lat, OE: læt, OFRIS: let, NORR: latr, ODA: ladh/ladher, OSV: 

later, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:506). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *lētan-. 

- Dette adjektiv kan med Rasmussens (1989b:47ff.+54) analyse af langdiftongiske 

rodstrukturer i indoeuropæisk rekonstrueres som et IE: *lh̥1d-o- til roden IE: *leh1i̯-d- 

”lade, efterlade”. For reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: *lētan-. 

- Nultrinnets udforming her er efter alt at dømme analogisk, ligesom det sikkert er 

tilfældet med LAT: lassus adj. ”træt, afslappet” (< IE: *lh̥1d-to- < IE: *lh1i̯d-to-). Det 

lydrette resultat ville være IE: *l̥h1d-o- > GERM: *ulta- og IE: *l̥h1d-to- > LAT: *lāssus. 

Dette fænomen er udmærket kendt også i andre former i såvel latin484 som i 

germansk. Det er ganske indlysende, at den form, der for germansks vedkommende 

i så fald har udløst analogien, er fuldtrinsformen GERM: *lētan-. Alternativt 

argumenterer Beekes (1988b:41ff.) for, at GERM: *laC- er det regelmæssige resultat af 

et IE: *#(H)lHC-. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *l̥h1C- > 

GERM: *laC-, hvilket enten er regelmæssigt, jf. Beekes’ teori, eller analogisk for GERM: 

*-ulC-. 

 

GERM: *wulnō- f. ”uld”. 

- GOT: wulla, OHT: wolla, OE: wull, OFRIS: wulle/wolle, NORR: ull, ODA: ull, OSV: ull, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:994). 

- Dette substantiv lader sig rekonstruere som et IE: *h2/3u̯ĺ̥h1-neh2- ”uld”, som også – 

enten som no- eller neh2-stamme – er at finde i bl.a. SKT: rṇā f. ”uld”, AV: varәnā f. 

”uld”, GR: λῆνος485 n. ”uld”, GR(DOR): λᾶνος n. ”uld”, LAT: lāna f. ”uld”, OKS: vlьna f. 

”uld”, LIT: vìlna f. ”uldfiber”, LETT: vina sb. ”uld”, OIR: olann486 f. ”uld”, OKORN: 

                                                 
484 Schrijver (1991:161ff.) konkluderer, at IE: *#(H)RHC- > LAT: *#RaC- (= IE: #(H)RH̥C-) og ikke LAT: 
*#RāC- (= IE: #(H)R̥HC-). Det eneste mulige modeksempel ser han i LAT: lāmentum n. ”jamren, 
klageskrig” < IE: *l̥h1-mn̥to-, men dette er ikke noget modeksempel, idet roden egentlig skal rekonstrueres 
IE: *leh2- ”gø” (se GERM: *le-lō-), hvorved LAT: lāmentum < IE: *leh2-mn̥to-. Beekes (1988b:41) ser dog også 
modeksempler i LAT: rārus adj. ”løs, spredt”, LAT: rāvus adj. ”grå” og LAT: rādō v. ”skraber, barberer”. Med 
denne analyse bliver de latinske og de (muligvis) germanske forhold omkring behandlingen af IE: 
#(H)RHC- identiske. 
485 Peters (1987:114f.) foreslår et IE: *u̯l̥h1- for disse former ud fra Hesychius’ gloser GR(KYP): λῆνος, λείνα 
uden at medregne Pokornys (1959:1139) GR(DOR): λᾶνος, som muligvis er en hyperkorrektion. Dette 
forslag kritiseres af Berg & Lindeman (1995:56ff.) på baggrund af disse to glosers filologiske usikkerhed og 
dermed dårlige egenskab som bevis, men også HITT: huliya- tyder på IE: *h1.  
486 OIR: olann < KELT: *ulanā < IE: *ulH-neh2- < IE: *u̯ĺ̥H-neh2-, jf. McCone (1985:174f.). Denne analyse 
kritiseres fejlagtigt af Bjorvand & Lindeman (2000:995), der hævder, at man, fordi ordet har haft initial 
laryngal, dvs. IE: *Hu̯ĺH̥-neh2-, i stedet ville vente metatese til IE: *HluH-neh2- > KELT: *lūnā-. Det bør 
desuden tilføjes til forsvar for McCone, at HITT: huliya- også meget vel kan vise IE: *h2/3ulh1- på linje med 
det keltiske materiale. 



 262 

gluan m. ”uld”, HITT: hulana- c. ”uld”, HITT: huliya- c. ”uld” (< IE: *h2/3u̯l̥h1-i̯o-), jf. 

bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:994f.) og Pokorny (1959:1139). 

- Ved dette ord ses det, at hittitisk med sit HITT: h borger for den initiale laryngal, 

hvor man dog bør bemærke, at græsk ikke som forventet viser protetisk vokal. 

Fraværet af resonantgemination i hittitisk, dvs. HITT: -RR- < IE: *-RH-, tyder på, at 

den finale laryngal på trods af bl.a. Berg & Lindeman (1995:56ff.) er IE: *h1
487, i hvert 

fald hvis man følger Oettingers (1979:549) antagelse, at kun IE: *h2 giver 

resonantgemination, og kun hvis IE: *-Rh2- forudgås af en betonet vokal. En 

rekonstruktion IE: *h2/3u̯ĺ̥h1-n- skaber imidlertid det problem, at man for græsks 

vedkommende ville vente, at IE: *-l̥h1- > GR: -ολι- som i f.eks. GR: δολιχός adj. ”lang” 

< IE: *dl̥h1gh-ó- (= SKT: dīrghá-), jf. Strunk (1969:1ff.) og diskussionen under GERM: 

*felu-, men i så fald må man for denne græske form antage, at fuldtrinnet er blevet 

restitueret, muligvis fordi nultrinnet har været betonet, hvilket i sig selv er 

bemærkelsværdigt og afviger fra det ellers kendte aflyds- og accentmønster488. Med 

denne analyse kan det altså i den her foreliggende form iagttages, at IE: *#HC- > 

GERM: *#C-, og at IE: *-l̥h1C- > GERM: *-ulC-. 

 

2.4.1.7. Konstellationen IE: *-l̥h2C- 

 

GERM: *glada- adj. ”lys, skinnende, glat, glad”. 

- OHT: glat, OS: glad-, OE: glæd, OFRIS: gled, NORR: glaðr, ODA: glath, OSV: glaþer, jf. 

bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:305). 

- Dette adjektiv kan, hvis man følger Bjorvand & Lindeman (2000:305) rekonstrueres 

som et IE: *ghlh̥2dh-, som skal være analogisk nultrin for IE: *ghl̥h2dh-, til en rod IE: 

*ghleh2dh-, som også foreligger i bl.a. LAT: glaber adj. ”skaldet, glat”, OKS: gladъ-kъ 

adj. ”glat”, LIT: glodùs adj. ”glat, poleret”, jf. også Pokorny (1959:431f.). 

- Laryngalens kvalitet som IE: *h2 garanteres af LIT: glodùs, idet LIT: o < IE: *ā < IE: *eh2, 

jf. bl.a. Beekes (1995:142). Muligvis er det, der foreligger her, egentlig en rod IE: 

*ghleh2-489. I så fald kan man med Olsens (1988:37ff.) teori om aspirationsmetatese i 

indoeuropæisk antage, at GERM: *glada- < IE: *ghlathó- < IE: *ghleh2-tó-. En lignende 

forklaring kan gives for LAT: glaber < IE: *ghlathro- < IE: *ghleh2-tro-. De baltoslaviske 

                                                 
487 Eller i det mindste ikke IE: *h2, som det græske materiale ellers også åbner op for. 
488 Det løser heller ingen problemer at antage, at græsk udviser et mønster IE: *-l̥h1- > GR: -ολι- og IE: -lh̥1- > 
GR: -λη-, som kan skyldes hhv. betonet og ubetonet nultrin, jf. f.eks. betonet GR: θάνατος m. ”død” over for 
ubetonet GR: θνητός adj. ”dødelig”, idet GR: -ολι- både er betonet og ubetonet, f.eks. betonet GR: πόλις f. 
”by” < IE: *pĺ̥h1-s over for ubetonet GR: δολιχός. 
489 Man kunne foranlediges til at tro, at denne rod foreligger i bl.a. GERM: *glōan- v. ”glo, stirre, lyse, gløde, 
lyse”, men hvis Bjorvand & Lindemans (2000:308f.) analyse af NORR: gláma som værende gammel er 
korrekt, må GERM: *glōan- i stedet analyseres som en aflydsform og roden rekonstrueres som IE: *Ǧhleh1-. 
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former taler imidlertid imod denne analyse, idet IE: *th > BSL: *t, jf. bl.a. Szemerényi 

(1996:68) og Olsen (1988:38), hvorimod BSL: *d < IE: *d(h). Eftersom suffiksets dental 

iflg. Olsens (1988:37ff.) teori har været IE: *th og ikke IE: *dh, må det antages, at de 

baltoslaviske former enten har et ellers ukendt suffiks IE: *-dhu-, eller at IE: *-dh- 

hører til roden. Samtidig er det opsigtsvækkende, at GERM: *glada-490, som med den 

her foreslåede analyse er et to-participium, viser fuldtrin i roden, når nultrin ellers er 

at forvente i to-participier, jf. bl.a. Brugmann & Delbrück II/1 (1906:394 ff.). I sidste 

ende er det derfor nok rimeligst at antage, at både GERM: *glada- og LAT: glaber 

fortsætter et analogisk nultrin til en rod IE: *ghleh2dh- ud fra det – for germansks 

vedkommende – velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som f.eks. GERM: 

*blōjan- ~ *blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. 

Kuryłowicz (1956:209). I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-

l̥h2C- > GERM: *-laC-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-ulC-. 

 

GERM: *hlaþan-/*hladan- v. ”lade, laste”. 

- GOT: hlaþan, OHT: (h)ladan, OS: hladan, OE: hladan, NORR: hlaða, ODA: lade, OSV: 

laþa. Hertil adskillige substantiver, bl.a. GERM: *hlada- n. ”last, stabel” > OE: hlæð, 

NORR: hlað, ODA: lath, OSV: laþ, GERM: *hlaþōn- f. ”lade, beholder” > NORR: hlaða, 

ODA: lathæ, OSV: laþa, GERM: hlassa- 491 n. ”læs, last” > NORR: hlass, ODA: 

las/lass/læs/læss, OSV: las og GERM: *hlasta- n. ”læs, last” > OHT: (h)last/last, OE: 

hlæst, OFRIS: hlest, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:498+505f.). 

- Dette verbum reflekterer formodentlig en denominativ til to-participiet IE: *klh̥2-tó- 

til den rod IE: *kleh2- ”lægge hen, brede ud, som også er at finde (med eller uden 

rodudvidelse) i bl.a. OKS: kladǫ v. ”lægger”, LIT: klóju v. ”lægger ud, breder ud”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:499), Rix (2001:361) og Pokorny (1959:599). 

- Umiddelbart repræsenterer GERM: *hlaþan-/*hladan- et nultrin til den anførte rod, 

hvor de baltoslaviske former udviser et fuldtrin IE: *kleh2- > LIT: *klo-. Imidlertid 

burde et nultrin IE: *kl̥h2-t- hedde GERM: *hulþ-/*huld- og ikke GERM: *hlaþ-/*hlad-. 

Enten foreligger der altså analogi, formodentlig ud fra præteritumformen GERM: 

*hlōþ < IE: *kloh2-t-, eller også fortsætter GERM: *hlaþan-/*hladan- samme fuldtrin 

som de baltoslaviske former, hvis man med Olsens (1988:37ff.) teori, at IE: *-h1/2t- > 

IE: *-th-, kan antage et IE: *kloh2t- > IE: *kloth- > GERM: *hlaþ-/*hlad-. Ud fra en sådan 

                                                 
490 Anderledes forholder det sig med LAT: glaber, hvor fuldtrin i roden er forventet i hvert fald i neutrale 
(ikke kollektive!) nomina instrumentalis, jf. Olsen (1988:4). Til gengæld er adjektiver dannede med 
suffikset IE: *-tro- sjældne om overhovedet eksisterende. Hyppige er derimod adjektiver med suffikset IE: 
*-ro-, hvilket kunne tyde på, at den dentale klusil hører til roden, dvs. LAT: glaber < IE: *ghladh-ro- < IE: 
*ghl̥h2dh-ro-(?).  
491 GERM: *hlassa- < GERM: *hlad-ta-, dvs. substantiveret to-participium til verbet GERM: *hlaþan-/*hladan- 
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teori ville præteritumsformen ovenfor være en analogisk nydannelse efter mønstret i 

de stærke verbers 6. klasse. Et problem med denne analyse er, at man ville forvente 

nultrin og ikke o-trin i et to-participium, hvis GERM: *hlaþan-/*hladan- er en 

denominativ til et sådant som antydet ovenfor, og selv om der er visse forholdsvis 

sikre eksempler på almindeligt fuldtrin, dvs. e-vokalisme, i denominativer til to-

participier492, så er dette næppe tilfældet med o-trin. Rimeligst er det derfor nok at 

antage, at GERM: *hlaþan-/*hladan- er analogisk for GERM: *hulþan-/*huldan- ud fra 

f.eks. præteritumsformen. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: 

*-l̥h2C- > GERM: *-laC-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-ulC-. 

 

GERM: *muljan- v. ”male, knuse”. 

- OHT: (far-)mullen, NORR: mylja, jf. Seebold (1970:344f.) og Rix (2001:432). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *malan-. 

- Dette verbum reflekterer mest sandsynligt, jf. bl.a. Rix (2001:432), et IE: *mlh̥2-i̯e- til 

roden IE: *melh2- ”male, støde, pulverisere”. For reflekser til denne rod uden for 

germansk og en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *malan-. 

- Såfremt den under GERM: *malan- opstillede analyse er korrelt, kan det i de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-l̥h2C- > GERM: *-ulC-. 

 

2.4.1.8. Konstellationen IE: *-l̥h3C- 

 

GERM: *blada- n. ”blad” 

- OHT: blat, OS: blad, OE: blæd, OFRIS: bled, NORR: blað, ODA: blath, OSV: blaþ, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:79). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*blōjan- v. ”blomstre”. 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *bhl̥h3-tó- eller IE: *bhl̥h3-dho- til den rod IE: *bhleh3- 

”blomstre”, som har sin nøjagtige slægtning i TOK.A: pält sb. ”blad”, TOK.B: pilto n. 

”blad”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:79) og Pokorny (1959:122). 

- De tokariske former kan desværre ikke benyttes til at afgøre dentalens natur, dvs. 

om her foreligger IE: *-dh- iflg. f.eks. Bjorvand & Lindeman (2000:79) eller IE: *t iflg. 

bl.a. Adams (1999:388). I dette tilfælde er nok IE: *t at foretrække, da i hvert fald den 

germanske form så kan repræsentere et substantiveret to-participium til GERM: 

                                                 
492 Selvom te-præsenstypen ikke skulle være denominativ til et to-participium med roden i fuldtrin, er der 
stadig kun eksempler på e-vokalisme i rodstavelsen, f.eks. IE: *plé-t-e- ”flette” > GERM: *flehtan- v. ”flette”, 
LAT: plectō v. ”fletter”, OKS: pletǫ v. ”fletter”, jf. Rix (2001:20+486). Det kan dog tænkes, at GERM: *hlaþ-
/*hlad- reflekterer et fuldtrin, hvis laryngalen nåede at farve – men ikke forlænge – en forudgående vokal 
inden aspireringen af og sammensmeltningen med den efterfølgende klusil, dvs. IE: *kleh2-to- > IE: *kla-
tho- > GERM: *hlaþ-/*hlad-. 
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*blōjan-. Et andet og mere generelt problem med analysen IE: *blada- < IE: *bhl̥h3-tó-

/*bhl̥h3-dho- er, at man ville forvente et GERM: *bulda- og ikke GERM: *blada-, jf. f.eks. 

GERM: *gulþa- < IE: *ĝhl̥h3-to- (se GERM: *gulþa-), men muligvis kan man forestille 

sig, at rodvokalismen i GERM: *blada- er påvirket af fuldtrinnet GERM: *blō- i f.eks. 

GERM: *blōjan- ud fra det ellers velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a, jf. 

diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz (1956:209). Ellers må man antage, at GERM: 

*blada- < IE: *bhlotho- < IE: *bhleh3-to-, jf. reglerne for aspirationsmetatese hos Olsen 

(1988:37ff.), men disse regler bør kun omfatte IE: *h1 og IE: *h2, jf. f.eks. LAT: 

pābulum n. ”mad, næring, foder” < IE: *peh2-thlo- < IE: *peh2-tlo- (se GERM: *fasta- og 

GERM: *fōdra-) over for LAT: pōculum n. ”bæger” < IE: *peh3-tlo-. Således er det vel 

rimeligst at antage, at det her drejer sig om et analogisk nultrin GERM: *blad- for 

GERM: *buld-, hvorved det altså i den her foreliggende form kan iagttages, at IE: *-

l̥h3C- > GERM: *-laC-, hvilket dog formodentlig er analogisk for GERM: *-ulC-. 

 

GERM: *gulþa- n. ”guld”. 

- GOT: gulþ, OHT: gold, OS: gold, OE: gold, OFRIS: gold, NORR: gull/goll, ODA: gull, OSV: 

gull-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:326). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *ĝhĺ̥h3-to-493 til roden IE: *ĝhelh3- ”gul, 

grøn”, som også er at finde i bl.a. SKT: hári- adj. ”blond, gul, gulgrøn”, SKT: hiraṇya- 

n. ”guld”, AV: zari- adj. ”gul, gullig, guldfarvet”, AV: zaranya- n. ”guld”, OPERS: 

daraniya- n. ”guld”, GR: χολή f. ”galde, vrede”, GR: χλωρός adj. ”bleggrøn, gulgrøn, 

frisk, kraftig”, LAT: heluus adj. ”honninggul”, OKS: zlato sb. ”guld”, OKS: zelenъ adj. 

”grøn”, LIT: želiù v. ”grønnes”, LIT: žãlias adj. ”grøn”, OIR: gel adj. ”lysende, hvid”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:326f.) og Pokorny (1959:429ff.). 

- Med brydningen i GR: χλωρός, dvs. GR: -λω- < IE: *-l̥h3-, er det muligt at bestemme 

laryngalens kvalitet som IE: *h3, jf. f.eks. Sihler (1995:101ff.). Dens tilstedeværelse 

overhovedet bekræftes ud over af GR: χλωρός også af f.eks. SKT: hira- (< IE: *ĝhl̥h3-o-) 

og de andre indoiranske former. Således er det ganske tydeligt, at GERM: *gulþa- 

reflekterer det påståede nultrin IE: *ĝhĺ̥h3-to- I den her foreliggende form kan det 

altså iagttages, at IE: *-l̥h3- > GERM: *-ulC-. 

 

2.4.1.9. Konstellationen IE: *-l̥HC- 

 

GERM: *hulta- n. ”lille skov, træ, brænde”. 

                                                 
493 Det betonede nultrin er formodentlig opstået gennem kontrastaccent ved substantivering af to-
participiet IE: *ĝhl̥h3-tó- adj. ”gul, grøn”. 
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- OHT: holz, OS: holt, OE: holt, OFRIS: holt, NORR: holt, OSV: hult/holt. Muligvis 

beslægtet med GERM: *halta- adj. ”halt, lam” > GOT: halts, OHT: halz, OS: halt, OE: 

healt, OFRIS: halt, NORR: haltr, ODA: halt, OSV: halter, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:341+395) 

- Dette substantiv kan reflektere et nultrin IE: *klh̥2-d-o-, som er en d-udvidelse til en 

rod IE: *kelh2- ”slå”, og som muligvis også er at finde i LAT: clādēs f. ”ødelæggelse”. 

Former til denne rod (uden d-udvidelse) foreligger så i GR: κλάω v. ”brækker” (< IE: 

*kl̥h2-i̯é-), LAT: (per-)cellō v. ”slår i gulvet”, OKS: koljǫ v. ”slagter”, LIT: kalù v. ”slår, 

smeder”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:395), Rix (2001:350) og Pokorny 

(1959:545ff.). 

- Laryngalens kvalitet er, jf. Rix (2001:350), bestemt af GR: κλάω med IE: *-l̥h2- > GR: -

λα-. Det er ikke sikkert, at de ovennævnte germanske former hører hertil, men det er 

bestemt heller ikke usandsynligt, hvis man for GERM: *hulta-’s vedkommende går ud 

fra, at ”træ, brænde” er ”det huggede”, og GERM: *halta-, der så må være et IE: *kolh̥2-

d-o-494, beskriver for sin del en slags fysisk defekt, jf. LAT: clādēs ”skade, plyndring, 

ødelæggelse”. Kun gennem disse semantiske udredninger er det muligt at 

rekonstruere en laryngal for den grundsproglige form, som GERM: *hulta- og evt. 

GERM: *halta- er reflekser af, idet der ikke er noget lydligt, der borger for 

tilstedeværelsen af en sådan. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at 

IE: *-l̥HC- > GERM: *-ulC-, og evt. at IE: *-CH̥C- > GERM: -CC-, hvis laryngalen da 

ikke allerede var faldet bort i indoeuropæisk tid495. 

 

2.4.1.10. Konstellationen IE: *-m̥h1C- 

 

GERM: *madō- f. ”eng”. 

- MHT: mate, ODA: math, OSV: maþ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:593). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *mējan-. 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *h2mh̥1-teh2- til roden IE: *h2meh1- ”meje”. For 

reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *mējan-. 

- GERM: *madō- må indeholde et analogisk nultrin IE: *h2mh̥1- for et forventet GERM: 

*umd- < IE: *h2m̥h1- ud fra GERM: *mējan- og det velkendte aflydsmønster GERM: *ē 

~ *a efter mønstret i former som GERM: *bēan- ~ *baþa- (< IE: *bheh1- ~ *bhh̥1-, se 

                                                 
494 Eller bedre IE: *kol-d-o- med bortfald af laryngalen i en dannelse med o-trin, jf. bl.a. Rasmussen 
(1989b:178ff.). 
495 I visse dannelser med o-vokalisme i rodstavelsen, hvor denne o-vokalisme repræsenterer det af 
Rasmussen (1989b:145ff.) foreslåede o-infiks, jf. Rasmussen (1989b:178ff.), skal en rodfinal laryngal falde 
bort ved rødder med en særligt tung rodstruktur. 
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disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz (1956:209). Alternativt argumenterer 

Beekes (1988b:41ff.) for, at GERM: *maC- er det regelmæssige resultat af et IE: 

*#(H)mHC-. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > 

GERM: *#C-, og evt. at IE: *m̥h1C- > GERM: *maC-, hvilket enten er regelmæssigt, jf. 

Beekes’ teori, eller analogisk for GERM: *-umC-. 

 

2.4.1.11. Konstellationen IE: *-m̥h2C- 

 

GERM: *magra- adj. ”tynd, mager”. 

- OHT: magar, OE: mæġer, NORR: magr, ODA: maghær, OSV: magher, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:576). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres som et IE: *mh̥2-ró- til den rod IE: *meh2-, som 

også er at finde bl.a. i AV: mas- adj. ”lang”, AV: masah- n. ”længde, størrelse”, GR: 

μῆκος n. ”længde”, GR(DOR): μᾶκος n. ”længde”, LAT: macer adj. ”mager, tynd”, GR: 

μακρός adj. ”lang”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:576) og Pokorny (1959:699). 

- Former som GR(DOR): μᾶκος < IE: *meh2-os/*meh2-es- og GR: μακρός < IE: *mh̥2-

ró- borger klart for laryngalens kvalitet IE: *h2. Det i GR: μακρός foreliggende nultrin 

må, ligesom det i GERM: *magra-, AV: mas- og LAT: macer, være analogisk for IE: 

*m̥h2-ró-496, og at dømme ud fra antallet af sprog, der har foretaget denne analogi, 

og disses geografisk store udspredning, må den være grundsproglig. Alternativt kan 

man begynde at fundere over, om IE: *RH̥C- kunne være den lydrette vokalisering i 

stedet for det ellers altid antagne IE: *R̥HC-. Imidlertid er det i så fald yderst 

problematisk, at der stadig foreligger ganske mange former, der vokaliseres IE: *-

R̥HC-, og at disse formers enkeltsproglige reflekser er så afvigende i forhold til et 

eventuelt foreliggende fuldtrin497, at det ville være ikke blot uhensigtsmæssigt men 

direkte analytisk uforsvarligt at kalde dem analogiske. En mulig distribution kunne 

dog i hvert fald for germansks vedkommende være, at IE: *#(H)R̥HC- > GERM: *RaC-  

initialt og evt. efter laryngal, medens  IE: *-R̥HC- > GERM: *-uRC- efter andre 

konsonanter, jf. Beekes (1988b:41ff.) I den her foreliggende form kan det altså 

                                                 
496 Denne proces er bl.a. beskrevet af Kuryłowicz (1956:209), der dog kun tilskriver denne analogi de 
”nordlige” sprog. Selv om dette uden tvivl er korrekt i langt de fleste tilfælde, ser man alligevel også en 
anderledes vokalisering end den forventede i AV: mas-. Imidlertid er det også tydeligt, at AV: mas- ikke 
kommer af IE: *mh̥2-, idet et tænkt IE: *mh̥2- > AV: *mis-. Således er det nok yderst rimeligt at med 
Pokorny (1959:699) forestille sig, at vokalismen i AV: mas- er påvirket af AV: mazy adj. (komp.) ”større” 
til roden IE: *meĝ- ”stor”. 
497 Et eksempel på dette er GERM: *blada- til fuldtrinnet GERM: *blōjan- (se disse). Et lydret nultrin ville 
have heddet GERM: *bulda- < IE: *bhl̥h2-tó-. Derimod ser man ved former, der ikke i det pågældende sprog 
har et fuldtrin, ud fra hvilket analogi kan ske, at et lydret nultrin kan opretholdes, f.eks. GERM: *gulþa- < 
IE: *ĝhl̥h3-to-, hvis fuldtrin ville hedde GERM: *gel- < IE: *ĝhelh3- (se dette). 
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iagttages, at IE: *mh̥2C- > GERM: *maC-, hvilket enten er regelmæssigt, jf. Beekes’ 

teori, eller analogisk for GERM: *-umC-. 

 

2.4.1.12. Konstellationen IE: *-n̥̥h1C- 

 

GERM: *kunja- n. ”køn, art, slægt”. 

- GOT: kuni, OHT: kunni, OS: kunni, OE: cynn, OFRIS: kenn, NORR: kyn, ODA: kyn, OSV: 

kyn. Hertil også adjektivet GERM: *kunda- adj. ”født” > GOT: -kunds, OE: -cund, 

NORR: -kundr498, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:460). For andre reflekser til samme 

rod se GERM: *kenþa- og GERM: *kuninga-. 

- Disse dannelser reflekterer et nultrin IE: *ĝn̥h1- til den rod IE: *ĝenh1- ”føde, avle”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: jánati v. ”føder”, SKT: jyati v. ”fødes”, SKT: jātá- adj. 

”født”, SKT: jánas- n. ”slægt, fødsel, byrd”, AV: zaiieiti v. ”fødes”, AV: zāta- adj. 

”født”, GR: γίγνομαι v. ”bliver”, GR: γνητός adj. ”født”, GR: γένος n. ”slægt”, GR: νεο-

γνός499 adj. ”nyfødt”, LAT: gignō v. ”føder, avler”, LAT: nātus adj. ”født”, LAT: genus n. 

”fødsel, afkom, slægt, art, race”, LIT: žéntas m. ”svigersøn”, OIR: génair v. (perf.) ”blev 

født”, GALL: (Cintu-)gnātus ”første-født” (proprium), ARM: cin sb. ”fødsel, byrd”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:460f.), Rix (2001:163f.) og Pokorny (1959:373ff.).  

- En form som GR: γνητός reflekterer uden tvivl en indoeuropæisk form med IE: *h1, 

idet man forventer nultrin i et to-participium, dvs. IE: *ĝn̥h1-tó-. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-n̥h1C- > GERM: *-unC-. 

 

2.4.1.13. Konstellationen IE: *-n̥̥h2C- 

 

GERM: *natja- n. ”net”. 

- GOT: nati, OHT: nezzi, OS: net/netti, OE: nett, OFRIS: net, NORR: net, ODA: næd/net, 

OSV: nät. Med langtrin i rodstavelsen foreligger der også et GERM: *nōtō- f. ”stort 

fiskenet” > NORR: nót, OSV: nōt. Til samme rod muligvis500 også et GERM: *natilō(n)- 

f. ”nælde” > OHT: nezzila, OS: netila, OE: netele, NORR: natla, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:659+669). 

                                                 
498 Også substantiveret NORR: kundr m. ”søn, efterkommer”. 
499 GR: νεο-γνός < IE: *neu̯o-ĝno- < IE: *neu̯o-ĝn̥h1o- med bortfald af laryngalen i et kompositums andet led. 
500 Således iflg. Pokorny (1959:759). Bjorvand & Lindeman (2000:658ff.) ser imidlertid intet slægtskab 
mellem disse former og analyserer i stedet rodstavelsen i GERM: *natilō(n)- som et IE: *n̥h2d- med 
analogisk nultrin (for GERM: *unt-), jf. bl.a. Kuryłowicz (1956:174ff.+209), idet de hellere vil lade det være 
beslægtet med bl.a. BALT: *nāt- > LIT: nõterė f. ”nælde”, LIT: notr f. ”nælde”, LETT: nâtre sb. ”nælde”, LETT: 
nâtra sb. ”nælde” og OIR: nenaid f. ”nælde”, der alle er af IE: *neh2t-. Denne analyse er både semantisk og 
formelt holdbar, men for at få analysen til at være fuldt gyldig, må man rekonstruere en rod IE: *neh2- med 
hhv. en t-udvidelse (for baltisk og oldirsk) og en d-udvidelse (for germansk). 
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- Disse substantivers rekonstruktion er ikke helt klar. Umiddelbart synes de at høre til 

roden IE: *ned- ”knytte, binde sammen”, hvorved rodstavelsen må formodes at have 

indeholdt et o-trin, dvs. et GERM: *natja- < IE: *nod-i̯o-. Denne rod er også at finde i 

bl.a. LAT: nōdus m. ”knude”, OIR: nascid v. ”binder”, OIR: nessa adj. (komp.) 

”nærmere”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:669). 

- Denne analyse kan dog kun gøre sig gældende, hvis GERM: *natilō(n)- ikke hører 

hertil. I modsat fald må man også for GERM: *natja-’s vedkommende rekonstruere et 

IE: *n̥h2d- med analogisk nultrin (for GERM: *unt-), jf. bl.a. Kuryłowicz (1956:209)501, 

hvilket dog besværliggør rekonstruktionen af den ellers forholdsvis sikre rod IE: 

*ned-. Rimeligst er det derfor at antage, at GERM: *natja- og GERM: *natilō(n)- ikke 

er beslægtede, og at GERM: *nōtō- blot reflekterer en vrddihafledning IE: *nōd- til 

roden IE: *ned- og ikke fuldtrinnet af en rod IE: *neh2d-502. Således er det altså 

usikkert, om der er belæg for at antage tilstedeværelse af nogen laryngal i de her 

foreliggende former, eller om det kan iagttages, at IE: *n̥̥h2C- > GERM: *naC-, hvilket 

enten er regelmæssigt, jf. Beekes (1988b:41ff.)’ teori, eller analogisk for GERM: *-

unC-. 

 

2.4.1.14. Konstellationen IE: *-n̥̥h3C- 

 

GERM: *kunþa- adj. ”kendt, kyndig”. 

- GOT: kunþs, OHT: kund, OS: kūth, OE: cūþ, OFRIS: kūth, NORR: kunnr/kuðr, ODA: 

kund, jf. Bjorvand & Lindeman (2000: Også substantiveret og individualisert GERM: 

*kunþan- m. ”bekendt, fortrolig ven, slægtning” > OHT: kundo, OE: cūþa, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:486). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*knējan- og GERM: *kunnan-. 

- Dette adjektiv reflekterer et to-participium med nultrin i roden IE: *ĝn̥h3-to- til roden 

IE: *ĝneh3- ”kende, erkende”. For reflekser til denne rod uden for germask se GERM: 

*kunnan-. 

- Såfremt den under GERM: *kunnan- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i de 

her foreliggende former iagttages, at IE: *-n̥h3C- > GERM: *-unC-. 

 

GERM: *naman- n. ”navn”. 

- GOT: namo, OHT: namo, OS: namo, OE: nama, OFRIS: nama, NORR: nafn, ODA: nafn, 

OSV: nafn/namn, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:647). 
                                                 
501 Alternativt argumenterer Beekes (1988b:41ff.) for, at GERM: *naC- er det regelmæssige resultat af et IE: 
*#(H)nHC-. 
502 Jf. også Darms (1978:308ff.), der dog selv hælder til, at GERM: *nōtō- er en primærdannelse og ikke en 
vrddhiafledning 
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- Af former uden for germansk foreligger der bl.a. SKT: nman- n. ”navn”, AV: nāman- 

n. ”navn”, GR: ὄνομα n. ”navn”, GR(DOR): ἔνυμα- (førsteled i proprium), LAT: nōmen 

n. ”navn”, OKS: imę sb. ”navn”, OPR: emnes m. ”navn”, OIR: ainm n. ”navn”, ARM: 

anown503 sb. ”navn”, ALB: emër/emën sb. ”navn”, TOK.A: ñem sb. ”navn”, TOK.B: ñom 

sb. ”navn”, HITT: lman- n. ”navn”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman (2000:647f.) og 

Pokorny (1959:321). 

- Den indoeuropæiske grundform til dette substantiv er meget omstridt, jf. bl.a. 

Beekes (1987:1ff.). Således rekonstrueres ofte et IE: *h1neh3-mn̥, som dog kritiseres af 

bl.a. Cowgill (1965:156), medens andre rekonstruerer f.eks. en helt laryngalløs n-

stamme IE: *nómn̥/n̥méns, jf. f.eks. Cowgill (1965:156) selv. Ved en laryngalholdig 

rekonstruktion peger alene GR(DOR): ἔνυμα- på, at den initiale laryngals kvalitet er 

IE: *h1, medens det straks er mere usikkert, hvorvidt der har været endnu en 

laryngal. Hvis der har, sættes denne som IE: *h3 pga. den vekslen mellem kort og lang 

o-vokalisme, som kommer af IE: *-h3- hhv. IE: *-h̥3-, og som ses mellem f.eks. LAT: 

nōmen og GR: ὄνομα. Også GERM: *naman- indeholder i så fald refleks af IE: *-h̥3-, 

selvom dette nultrin muligvis er analogisk for GERM: *unman- < IE: *(h1)n̥h3-mn̥ ud 

fra det velkendte aflydsmønster GERM: *ō ~ *a i former som f.eks. GERM: *blōjan- ~ 

*blada- (< IE: *bhleh3- ~ *bhlh̥3-, se disse), jf. diskussionen hos bl.a. Kuryłowicz 

(1956:209). Alternativt argumenterer Beekes (1988b:41ff.) for, at GERM: *naC- er det 

regelmæssige resultat af et IE: *#(H)nHC-. I den her foreliggende form kan det altså 

iagttages, at IE: *#h1C- > GERM: *#C-, og evt. at IE: *n̥h3C- > GERM: *naC-, hvilket 

enten er regelmæssigt, jf. Beekes’ teori, eller analogisk for GERM: *-unC-. 

 

2.4.1.15. Konstellationen IE: *-n̥̥HC- 

 

GERM: *mund- f. ”hånd”. 

- OHT: munt, OS: mund, OE: mund, OFRIS: mund, NORR: mund, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:627f.). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *mn̥H-t- med laryngal på baggrund af 

LAT: manus f. ”hånd” < IE: *mn̥H-o-, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:627f.). Muligvis 

foreligger der hertil også et KELT: *manatlo- > KORN: manal sb. ”neg” og et HITT: 

maniyahh- v. ”overrække, forvalte”. 

- Endvidere ønsker flere, bl.a. Pokorny (1959:740f.) og Frisk II/1 (1963:175), at sætte 

GR: μάρη f. ”hånd” med afledninger hertil. Dette får samme håndbøger til at påstå et 

indoeuropæisk heteroklitikon for disse former, hvorved roden nødvendigvis må 

                                                 
503 Olsen (1985:10) lader her ARM: #a- være den regelmæssige refleks af IE: *#h1C-. 
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være IE: *meH-504, og hvorved nultrinnet i enkeltsprogene må reflektere et IE: *mH̥-r-

/*mH̥-n-, som nok nærmere bestemt er IE: *mh̥2-r-/*mh̥2-n- pga. GR: μάρη, og som 

egentlig må være analogisk for IE: *m̥h2-r-/*m̥h2-n-. GERM: *mund- er imidlertid 

problematisk i forhold til en sådan rekonstruktion, idet det tydeligt reflekterer et 

syllabisk IE: *-n̥-. Hvis den klassiske analyse alligevel er korrekt, må den germanske 

form komme af IE: *mh2n̥-t-, hvorved det altså i den her foreliggende form kan 

iagttages, at IE: *Ch2n̥- > GERM: *Cun-. Denne vokaliserings gyldighed forekommer 

dog højst tvivlsom. Hvis man i stedet følger forslaget hos Bjorvand & Lindeman, kan 

det i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-n̥HC- > GERM: *-unC-, men så 

forsvinder muligheden for at antage slægtskab med GR: μάρη. 

 

2.4.1.16. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling på germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *-RH̥C- > GERM: *-urC-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *burda- *furman- - 

 *fulna- *k(w)urn- 

 *gulþa- 

 *hulta- 

 *hurna- 

 *kunja- 

 *kunþa- 

 *kurna- 

 *muljan- 

 *mund- 

 *wulnō- 

 *wurda- 

 *wurnōn-  

 *wurti- 

  

 

                                                 
504 Det skal understreges, at der ikke ud fra de i enkeltsprogene foreliggende former umiddelbart er nogen 
mulighed for at fastslå noget som helst om vokalisme, aflydstrin og lign., da alle former efter alt at dømme 
reflekterer nultrinsformer. 
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Eksempelmateriale for IE: *-RH̥C- > GERM: *-raC-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *blada- *furman- - 

 *glada- *k(w)urn- 

 *grasa- 

 *hlaþan-/*hladan- 

 *k(w)ragan- 

 *lata- 

 *madō- 

 *magra- 

 *naman- 

 *natja- 

 *rasōn- 

 

Hvis man holder disse to rækker op over for hinanden, synes der ikke at træde noget 

særligt tydeligt mønster frem. ”Analogisk” nultrin forekommer lige så gerne medialt i et 

ord som initialt, der er ca. lige mange former i begge rækker. Ej heller laryngalens eller 

resonantens kvalitet synes at spille nogen rolle, måske på nær at IE: m ̥udviser en tendens 

til GERM: *RaC-, men igen er der tale om et så lille eksempelmateriale, at det ville være 

halsløs gerning at konkludere noget endeligt ud fra disse former. 

 

2.4.2. Laryngal mellem syllabisk resonant og vokal 

 

2.4.2.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet laryngaler efter 

syllabiske resonanter og før vokaler, er der et par forhold, man bør kende til. 

 Et prævokalisk nultrin, f.eks. i det lige til lejligheden opfundne IE: *gm-̥eh2, er ofte en 

indikator på at der har været en laryngal en gang, dvs. IE: *gm̥(H)-eh2 men det behøver 

ikke at være tilfældet. En prævokalisk nultrinsform kan også blot være opstået analogisk 

ud fra en prækonsonantisk sådan. Også her er de germanske reflekser normalt GERM: 

*ur/*ul/*un/*um. 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale præ-

konsonantiske laryngaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det relevante 

germanske materiale. 
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2.4.2.2. Konstellationen IE: *-rH̥V- 

 

GERM: *burōn- v. ”bore”. 

- OHT: borōn, OS: boron, OE: borian, NORR: bora, ODA: boræ, OSV: bora, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:95). For andre reflekser til samme rod se GERM: *burda-, GERM: 

*breda- og GERM: *barejan-. 

- Dette verbum går tilbage på nultrinnet af roden IE: *bherH- ”bearbejde med et skarpt 

værktøj”. For reflekser til denne rod uden for germanske og for en diskussion af de 

lydlige forhold omkring denne se GERM: *barejan-. 

- Såfremt den under GERM: *barejan- opstillede analyse er korrekt, kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-rHV- > GERM: *-urV-. 

 

2.4.2.3. Konstellationen IE: *-l̥HV- 

 

GERM: *fulan- m. ”føl, unghest”. 

- GOT: fula, OHT: folo, OS: folo, OE: fola, OFRIS: fola, NORR: foli, ODA: folæ, OSV: foli. 

Hertil også et andet substantiv GERM: *fulja- n. ”føl” (nok yngre end GERM: *fulan-) 

> NORR: fyl, ODA: fyl, OSV: fyl, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:243f.+271f.). 

- Disse dannelser reflekterer et nultrin IE: *plH̥-, som tilsyneladende er beslægtet med 

former som GR: πῶλος m. ”føl” (< IE: *pōl-), AlB: pelë f. ”hoppe” (< IE: *pōl-) og evt. 

ARM: ul sb. ”ged” (< IE: *pōl-), jf. Bjorvand & Lindeman (2000:244) og Pokorny 

(1959:843). 

- Netop GERM: *fulan- indikerer laryngalens tilstedeværelse, idet et prævokalisk 

nultrin, dvs. et IE: *pl̥V-, ikke er normalt. GERM: *fulja- kan ligeledes sagtens 

fortsætte et IE: *pl̥H-i̯o-. De nøjagtige aflydsforhold omkring denne rod er dog 

usikre. Muligvis kan man forestille sig en rod IE: *pel(H)-, hvortil de germanske 

former er nultrinsdannelser (= IE: *pl(̥H)-) og den græske og albanske er vrddhi-

former (= IE: *pōl(H)-). Sluttelig skal det nævnes, at Pokorny (1959:843) rekonstru-

erer disse former som IE: *pō(u)-l-o- til roden for LAT: paucus adj. ”få”, men denne 

antagelse er, som Bjorvand & Lindeman (2000:244) ganske rigtigt påpeger, unød-

vendig og oven i købet umulig, idet et IE: *pō(u)-l-o- ikke ville give IE: *pōlo- men IE: 

poulo- iflg. Osthoffs lov. Således er det altså usikkert, om det i de her foreliggende 

former kan iagttages, at IE: *-l̥HV- > GERM: *-ulV-. 
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2.4.2.4. Konstellationen IE: *-m̥H- 

 

GERM: *suma- adj. ”nogen, en eller anden”. 

- GOT: sums, OHT: sum, OS: sum, OE: sum, OFRIS: sum, NORR: sumr, ODA: summi/ 

sum(m)æ, OSV: sumber, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:833). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *saman-. 

- Denne form reflekterer nultrinnet IE: *sm(̥H)-o- til roden IE: sem(H)- ”en, en og 

samme”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de 

lydlige forhold omkring denne se GERM: *saman-. 

- Hvis den under GERM: *saman- opstillede analyse er korrekt, er der intet belæg for at 

antage tilstedeværelse af nogen laryngal i den her foreliggende form. 

 

2.4.2.5. Konstellationen IE: *-n̥H- 

 

GERM: *hunaga- n. ”honning”. 

- OHT: honag/honig/honang, OS: huneg/honeg, OE: huniġ, OFRIS: hunig, NORR: hunang, 

ODA: hunugh/hunung, OSV: honagh(er), som i visse former er omdannet efter ord 

med suffikset GERM: *-inga-/*-unga-, jf. bl.a. Kylstra, Hahmo et.al. I (1991:121) og 

Bjorvand & Lindeman (2000:396f.). 

- Dette susbtantiv kan sandsynligvis rekonstrueres som et IE: *kn̥h2-oko-, som 

muligvis også foreligger i SKT: kanaka- n. ”guld”505. Hertil kan man med rette nok 

også sætte GR: κνῆκος f. ”safran”, GR: κνηκός adj. ”bleggul, brungul”, GR(DOR): 

κνακός adj. ”bleggul, brungul”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:397) og Pokorny 

(1959:564f.). 

- Laryngalens kvalitet er sikret som IE: *h2 gennem GR(DOR): κνακός, som entydigt 

peger på dette, idet IE: -n̥h2- > GR: -νη-, GR(DOR): -να-. I de her foreliggende former 

kan det altså iagttages, at IE: *-n̥h2V- > GERM: *-unV-. 

 

GERM: *kuninga-/(*kununga-) m. ”konge”. 

- OHT: kuning, OS: kuning, OE: cyning/cyng, OFRIS: kening, NORR: konungr/kongr/ 

kungr, ODA: konung/kunung/kong, OSV: konunger/kununger, jf. Bjorvand & Linde-

man (2000:476). Også lån i FIN: kuningas sb. ”konge”, jf. også Kylstra, Hahmo et.al. 

II (1996:122f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *kenþa- og GERM: 

*kunja-. 

                                                 
505 Monier-Williams (2000:248f.) sætter dette ord til roden SKT: kan-/kā-. Jf. også Mayrhofer I (1986-
1992:296), der nævner, at ordets oprindelse er usikker. 
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- Dette substantiv reflekterer et prævokalisk506 nultrin IE: *ĝn̥h1-V- til roden IE: *ĝenh1- 

”føde, avle”. For former til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de 

lydlige forhold omkring denne se GERM: *kunja-. 

- Kongen har således været ”en mand eller søn af fornem byrd”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:476), der ser samme semantiske udvikling i hittisk, hvor HITT: 

hassu- c. ”konge” er afledt af verbet HITT: has(s)- v. ”føde, avle”. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-n̥h1V- > GERM: *-unV-. 

 

2.4.2.6. Diskussion og konklusion 

 

Eksempelmateriale for IE: *-RH̥V- > GERM: *-urV-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *burōn- *fulan- *suma- 

 *hunaga-  

 *kuninga 

 

Formerne her peger enslydende på, at IE: *-RH̥V- i germansk opløstes i nultrinnet GERM: 

uR plus den pågældende vokal. 

 

2.4.3. Laryngal mellem syllabisk resonant og syllabisk halvvokal 

 

2.4.3.1. Generelle forhold og problemer 

 

Umiddelbart synes der ikke at være andre særlige forhold end de allerede gennemgåede, 

som man bør kende til, inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af 

problemet laryngaler efter syllabiske resonanter og før syllabiske halvvokaler. 

 

2.4.3.2. Konstellationen IE: *-r̥h2u- 

 

GERM: *k(w)uru- adj. ”tung, tyngende”. 

- GOT: kaúrjos (f.nom.pl.), jf. Lehmann (1986:217). For andre reflekser til samme rod 

se GERM: *kwernō-/*kwernu-. 

                                                 
506 Her skal vokalisk forstås i allerbredeste forstand, idet dette suffiks’ historie er svær at gennemskue. 
Umiddelbart kan vokalen i GERM: *-inga-/*-unga- gå tilbage på en syllabisk halvvokal (IE: *i, *u), med ved 
GERM: *-inga- også en fuldvokal (IE: *e) i ubetonet stavelse, og ved GERM: -unga- også støttevokalen ved en 
syllabisk resonant (IE: *n)̥. 
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- Dette adjektiv kan rekonstrueres som et IE: *gwr̥h2-ú- ”tung”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: gurú- adj. ”tung”, AV: gouru- adj. ”tung”, GR: βαρύς adj. ”tung”, LAT: 

grauis507 adj. ”tung”, LIT: gùrti v. ”lægge sig” (om vinden), jf. Pokorny (1959:476f.) og 

Lehmann (1986:217). For andre reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: 

*kwernō-/*kwernu-. 

- De former, der i enkeltsprogene modsvarer det antagede IE: *gwr̥h2-ú- beviser ikke i 

sig selv tilstedeværelsen af en laryngal, men de beviser dog, at der har været et eller 

andet mellem IE: *r og vokalen, for ellers ville man ikke forvente IE: *r.̥ Klare beviser 

foreligger der imidlertid i LAT: brūtus adj. ”tung, ubevægelig”, hvis dette kan være af 

IE: *gwruh2-to- ”tung, klodset”, LETT: grũts adj. ”tung” med metatese IE: *-h2-u- > IE: 

*-uh2-, jf. bl.a. Schrijver (1991:512ff.), Ernout & Meillet (1959:76f.) og Rasmussen 

(1989b:85ff.), og accenten i LIT: gùrti viser også laryngalspor, dvs. IE: *gwr̥h2-. Hvad 

laryngalens kvalitet angår, kan den bestemmes som IE: *h2, hvis man følger Beekes’ 

(1969:216ff.) teori om de græske reflekser af IE: *-R̥HV-, dvs. IE: *-R̥H1V- > GR: -εRV-

, IE: *-R̥H2V- > GR: -αRV- og IE: *-R̥H3V- > GR: -οRV-. I den her foreliggende form 

kan det altså iagttages, at IE: -r̥h2u- > GERM: *-uru-. 

 

2.4.3.3. Diskussion og konklusion 

 

Ud fra dette ene eksempel kunne det tyde på, at IE: *-r̥h2u- > GERM: *-uru-. Naturligvis 

er dette et overordentligt ringe materiale at konkludere på, hvorfor det blot skal konsta-

teres, at det er den udvikling, der ses i dette ord. 

 

2.5. Laryngal efter syllabisk halvvokal 

 

2.5.1. Laryngal mellem syllabisk halvvokal og konsonant 

 

2.5.1.1. Generelle forhold og problemer 

 

Inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af problemet laryngaler efter 

syllabiske halvvokaler og før konsonanter, er der nogle forhold, man bør kende til. 

                                                 
507 LAT: grauis < IE: gwr̥h2-u-̯i-, dog med uventet kort LAT: a. En forklaring på dette gives af Rasmussen 
(1989b:86), der antager, at idet LAT: grauis er omdannet til i-stamme ud fra den oprindelige feminine form 
IE: *gwr̥h2-u-̯ih2-, kan der have foreligget en udvikling IE: gwr̥h2-éu-̯ih2- > IE: *gwr̥h2-áu̯-ih2- > LAT: grauis, 
hvis man antager, at den oprindelige feminine form i de stærke kasus har været IE: *gwr̥h2-éu-̯ih2-, hvilket 
deklinationen af græske u-stammeadjektiver tyder på, jf. bl.a. Sihler (1995:350), og at laryngalens kvalitet 
er IE: *h2, dvs. et IE: *gwr̥h2-éu-̯ih2- > IE: *gwr̥h2-áu-̯ih2-.  



 277 

 For det første er denne gruppe hovedkilden til IE: *ī og IE: *ū, dvs. at også de 

syllabiske halvvokaler forlænges af en efterstillet laryngal. Det er dog ikke altid, at dette 

er tilfældet. Det har været kendt længe, at der især i de nord- og vestindoeuropæiske 

sprog er mange tilfælde, hvor en laryngal, der i f.eks. indoiransk har forlængende effekt, 

undlader at forlænge. Et klassisk eksempel er SKT: vīrá- m. ”mand”, LAT: uir m. ”mand” 

og GERM: *wira- m. ”mand” i f.eks. GOT: waír. Dette problem er behandlet indgående af 

bl.a. Schrijver (1991:334ff.). 

 Et andet forhold, der kan være nyttigt at kende til, når man ønsker at bestemme en 

laryngals kvalitet, er, at græsk og tokarisk udviser brydning ved IE: *h2 og IE: *h3 men 

aldrig ved IE *h1. Denne udvikling er beskrevet i oversigtsform af bl.a. Sihler (1995:46ff.), 

og beskrivelsen af dens natur er senest blevet modficeret af Olsen (u.udg.). 

 Efter denne gennemgang af nogle af de mest generelle forhold omkring initiale præ-

konsonantiske laryngaler er det blevet tid til at undersøge og gennemgå det relevante 

germanske materiale. 

 

2.5.1.2. Konstellationen IE: *-ih1C- 

 

GERM: *hwīlō- f. ”hvile”. 

- GOT: ƕeila, OHT: (h)wīla, OE: hwīl, OFRIS: hwīle. Også som feminin n-stamme GERM: 

*hwīlōn- f. ”hvile” > NORR: hvíla, ODA: hwīla, ODA: hvīla, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:412). 

- Dette substantiv indeholder et nultrin IE: *kwih1- til roden IE: *kwi̯eh1- ”hvile”, som 

også er at finde i bl.a. AV: iiāmā v. (inj./konj.) ”glæder os/skal glæde os”, LAT: quiēuī 

v. (perf.) ”hvilede”, LAT: quiēscō v. ”hviler”, OKS: (po-)kojǫ v. (kaus.) ”beroliger”, 

ARM: (han-)geaw v. (aor.) ”hvilede sig”, ARM: (han-)gčcim v. ”hviler mig”. 

- Laryngalens kvalitet bestemmes her af de latinske former som IE: *h1, dvs. IE: *kwi̯eh1- 

> LAT: quiē-. I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-ih1C- > 

GERM: *-īC-. 

 

2.5.1.3. Konstellationen IE: *-ih3C- 

 

GERM: *kwiwa-/*kwikwa- adj. ”hurtig, rask, livlig”. 

- GOT: quis, OHT: quek/qhuekh, OS: quik, OE: cwic/cwicu, OFRIS: quik, NORR: 

kvikr/kykr, ODA: kuikær/qwik, OSV: kviker/kvikker, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:493). 

- Dette adjektiv er det mest rimeligt at rekonstruere som et IE: *gwih3-u̯o- til den rod IE: 

*gwi̯eh3-, som også er at finde i bl.a. SKT: jvati v. ”lever”, SKT: jīvá- adj. ”levende”, AV: 
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ǰva- adj. ”levende”, AV: ǰvaiti v. ”lever”, OPERS: ǰīva- adj. ”levende”, GR: ζωός508 adj. 

”levende”, GR: βίος m. ”liv”, LAT: uīuus adj. ”levende”, OKS: živъ adj. ”levende”, LIT: 

gývas adj. ”levende”, LETT: dzîvs adj. ”levende”, OIR: biu/beo, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:494f.) og Pokorny (1959:468f.). 

- At IE: *u̯ > GERM: *kw i de nord- og vestgermanske former er højst uventet. Seebold 

(1982:177) regner her med en dorsaludvidelse IE: *-gw-, som iflg. ham også ses i LAT: 

uīxī v. (perf.) ”levede” og LETT: dzîga sb. ”liv” og med Pokorny (1959:468) vel også 

LAT: uigeō v. ”være livskraftig”. Rasmussen (1987a:226) forklarer denne udvidelse 

som et resultat af en assimilation af IE: *gwih3-u̯o- → IE: *gwigwo-, som er ganske 

forståelig ud fra et fonetisk synspunkt, idet IE: *h3 formodentlig fonetisk har været et 

[γw], dvs. [gwiγwo] → [gwigwo]. Ud fra denne betragtning er det heller ikke 

underligt, at vokalen ikke er forlænget, dvs. IE: *ih3 > GERM: *ī, som man ellers ville 

forvente509. Hvis Rasmussens analyse stemmer, kan det altså i den her foreliggende 

form iagttages, at IE: *-ih3u̯- > IE: *-igw-> GERM: *-ikw- på grund af fjernassimilation. 

 

2.5.1.4. Konstellationen IE: *-iHC- 

 

GERM: *dwīnan- v. ”svinde, aftage”. 

- OE: dwīnan. Hertil også som svagt verbum GERM: *dwīnōn- v. ”svinde, aftage” > 

NORR: dvína, jf. de Vries (1962:89). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*daujan-. 

- Disse verbalformer repræsenterer nultrinnet IE: *dhu̯iH- af roden IE: *dheu̯Hi̯-. For 

reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: *daujan-. 

- Såfremt den under GERM: *daujan- opstillede analyse er korrekt, kan det i de her 

foreliggende former iagttages, at IE: *-iHC- > GERM: *-īC-. 

 

GERM: *fitōn- f. ”fedt”. 

- NORR: fita, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:213). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *faita-. 

                                                 
508 Med brydning IE: *-ih3- > GR: *-jō-. Olsen (u.udg.) har vist, at brydning i græsk kun forekommer ved 
ubetonet IE: *-ih3- (og ubetonet IE: *-ih2-), hvorimod alle tilfælde af IE: *-ih1- og betonet IE: *-ih2/3- giver GR: 
-ι-. Parallelle regler kan opstilles for udviklingen af IE: *-uH- i græsk. Således er forskellen på GR: ζωός og 
GR: βίος rent accentuel, idet førstnævnte er af IE: *gwih3-u̯ó-, medens sidstnævnte er en substantivering 
med kontrastaccent IE: *gwíh3-u̯o- hertil. 
509 Generelt ser man dog en del former, hvor et eller flere af de vestindoeuropæiske sprog har kort *i < IE: 
*iH og kort *u < IE: *uH, hvilket ikke i alle tilfælde er tilfredsstillende forklaret, jf. f.eks. Schrijver 
(1991:235f.+334ff.). 
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- Dette substantiv kan med Rasmussen (1992b:497f.) og lydlovene hos Olsen 

(1988:37ff.) rekonstrueres som IE: *pith- < IE: *piH-t- til roden IE: *pei̯H- ”svulme op, 

strutte, være fed”. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion 

af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *faita-. 

- Også i andre indoeuropæiske sprog foreligger der kognater med en udvikling IE: 

*piH-t- > IE: *pith-510, f.eks. SKT: pitú-511 m. ”mad, drik, næring” og OIR: ith sb. ”korn, 

sæd”. Der foreligger også et eksempel på samme udvikling ved fuldtrinsformen IE: 

*pei̯H-tu- > IE: *pei̯thu- i LIT: piȆtus sb. ”middag, frokost”, hvis diftong på grund af 

accenten ikke kan være af IE: *-ei̯H- men kun af IE: *-ei̯-, jf. også Rasmussen 

(1992b:497f.). Hvis denne analyse af GERM: *fitōn- er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-iHC- > IE: *-iC- pga. udviklingen IE: *h2t > IE: *th 

> GERM: *þ/*d. 

 

GERM: *friþu- m. ”fred”. 

- OHT: fridu, OS: frithu, OE: friðu, NORR: friðr, ODA: frith, OSV: friþer. Også som 

denominativt verbum GERM: *friþōn- v. ”forsone” > GOT: (ga-)friþon. Til samme rod 

hører bl.a. også GERM: *frīda- adj. ”smuk” ← ”elsket, tilfreds” > OHT: frīt(-līh), OE: 

frīd-/frīð-(henġest), NORR: fríðr, OSV: frīþer. Sluttelig giver det også god mening at 

sætte GERM: *frijjō- f. ”kone”512 > OHT: Frija, NORR: Frigg513 hertil, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:252+255f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *frija-514. 

- Disse dannelser fortsætter et IE: *priH-C- til roden IE: *prei̯H- eller endnu bedre med 

Rasmussen (1989b:94+103 f.) et IE: *prh2i̯-C- > IE: *prih2-C- til roden IE: *preh2i̯- 

”være/blive elsket, fortrolig, kunne lide”. For reflekser til denne rod uden for 

germansk se GERM: *frija-. 

- Det, der først og fremmest falder i øjnene ved denne analyse, er, at GERM: *friþu- har 

kort GERM: *i. Dette problem kan løses på tre måder. For det første kan man følge 

Rasmussen (1989b:94) og lade det høre til en anden rod, hvilket dog af semantiske 

grunde er en utiltrækkende løsning. For det andet kan man hævde, at dette GERM: *-

iþu- er den direkte fortsættelse af IE: *-ithu- < IE: *-ih2-tu- med samme udeblivelse af 

laryngalens forlængende effekt som i det parallelle GERM: *guda- < IE: *gutho- < IE: 

                                                 
510 Med aspirering af klusilen fra laryngalen og derved manglende forlængelse IE: *-iHC- > IE: *-īC- 
511 Med analogisk SKT: t for forventet SKT: *th fra andre former med det velkendte suffiks SKT: -tu-. 
512  Særligt guden GERM: *wōdanaz’s kone. 
513 I dette tilfælde er GERM: *-jj- næppe opstået af en sekvens IE: *-i̯H- men af GERM: *j + *j enten ved 
ekspressiv gemination eller som en nydannet iō-stamme i germansk, efter at IE: prih2-o- > IE: *prio- > 
GERM: *frij-a- blev dannet, dvs. et nydannet GERM: *frij-jō-, jf. Rasmussen (1990:381). 
514 Kærlighedsgudinden Freja, dvs. GERM: *fraujōn- f., hører på trods af den nærliggende semantik (”elske” 
osv.) ikke hertil men til roden IE: *pre(h3)-, se GERM: *furman-. Herved refererer man til hendes anden 
funktion som krigsgudinde og øverste valkyrie, jf. Adams & Mallory (1997:358), og kalder hende for 
”herskerinde, frue”, jf. det maskuline modstykke GERM: *fraujan- (se GERM: *furman-). 
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*guh2-to- (se dette), jf. også Rasmussen (1992b:493), men så må man finde en måde 

at forklare længdens tilstedeværelse i GERM: *frīda-. Dette kan man dog nemt gøre 

ved at antage, at langvokalismen er genindført analogisk i to-participiet allerede i 

indoeuropæisk tid, jf. SKT: prītá- adj. ”elsket”. For det tredje kan man antage, at det 

korte GERM: *i er analogisk fra GERM: *frija- pga. den semantiske kobling mellem 

”fri” og ”fred”, dvs. at man, når der er fred og altså ikke hersker krigstilstand, typisk 

er sin egen herre og ikke underlagt andre. De to sidste løsninger forekommer begge 

mulige, men en analyse, der indebærer regelmæssig brug af eksisterende lydlove, er 

altid at foretrække. Med denne analyse kan det altså i de her foreliggende former 

iagttages, at IE: *-ih2- > GERM: *-iC- pga. udviklingen IE: *h2t > IE: *th > GERM: *þ/*d, 

medens lagvokalen IE: *ī > GERM: *ī er genindført analogisk nogle steder. 

 

GERM: *keinan-/*kīnan- v. ”spire”. 

- GOT: keinan, OHT: (ir-)kīnan, OS: kīnan, OE: ċīnan. Også et substantiv GERM: 

*keiman-/*kīman- m. ”kim” > OHT: kīmo, ONFR: kīmo, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:454). 

- Begge disse dannelser kan indeholde såvel nultrinsformen som fuldtrinsformen til 

den rod IE: *ĝei̯H- ”spire”, som også er at finde i LIT: žýdžiu v. ”blomstrer, står i 

blomst”, LIT: žíedas m. ”blomstring”, LETT: ziêdu v. ”blomstrer”, jf. Stang (1972:65f.), 

og måske ARM: cił/ceł sb. ”halm, stilk”, jf. også Bjorvand & Lindeman (2000:454) og 

Pokorny (1959:355f.). 

- Vokalismen i verbet forekommer problematisk, såfremt det er af nultrin515 GERM: *ī. 

I en nasalpæsens forventer man sig, at nasalen skydes ind umiddelbart før rodens 

sidste konsonant. I dette tilfælde altså før IE: *H, dvs. IE: *ĝi-ne-H-/*ĝi-n-H- > GERM: 

*kin-, men det, der foreligger her, er GERM: *kīn- < IE: ĝiH-n-(?). Denne strukturelle 

uoverensstemmelse forklares formodentlig bedst ved at antage, at den lange vokal er 

analogisk fra f.eks. det nominale GERM: *kīman-. I de her foreliggende former kan 

det altså iagttages, at IE: *-CH̥C- > GERM: *-CC-, hvis formen/formerne reflekterer 

fuldtrinnet IE: *ĝei̯H-, og at IE: *-iHC- > GERM: *-īC-, hvis formen/formerne 

reflekterer nultrinnet IE: *ĝiH-. 

 

GERM: *rīma- m. ”rim, vers”. 

- MHT: rīm, ME: rime, OFRIS: rīm, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:726). 

                                                 
515 I og for sig bliver problemet ikke mindre ved at antage fuldtrin IE: *ĝei̯H-n-/*ĝei̯-n-H-, for man ville 
under ingen omstændigheder forvente fuldtrin i roden ved nasalpræsens. 
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- Dette substantiv kan med reglerne hos Rasmussen (1989b:103f.)516 rekonstrueres 

som et IE: *h2riH- til den rod IE: *h2erHi̯- med aflydsvekslen ERU ~ RŪ, som også er 

at finde i bl.a. GR: ἀριθμός m. ”tal”, GR: νήριτος adj. ”talløs”, LAT: rītus m. ”nedarvet 

vane, rite”, OIR: rím f. ”tal”, ARM: hariwr num. ”hundrede”, jf. også Pokorny 

(1959:60). 

- Her tyder først og fremmest GR: ἀριθμός med protetisk vokal IE: *#h2C- > GR: #ἀC- 

eller med farvning af IE: *h2e- > GR: α-517 på, at den initiale laryngals kvalitet er IE: 

*h2. Bjorvand & Lindeman (2000:727) foretrækker en rekonstruktion uden initial 

laryngal IE: *r̥H-i- > GR: ἀρι- og med metatese IE: *riH- > GERM: *rī-, men 

Rasmussens analyse er at foretrække, idet den tilskriver roden samme regelmæssige 

struktur som flere andre rødder i indoeuropæisk, f.eks. IE: *u̯elHu̯- ”indhylle”, IE: 

*u̯erHu̯- ”beskytte” og IE: *terHu̯- ”klare, overvinde”. I den her foreliggende form 

kan det altså iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at IE: *-iHC- > GERM: *-īC-. 

 

2.5.1.5. Konstellationen IE: *-uh1C- 

 

GERM: *lūtō- f. ”lud”. 

- ODA: lūdh, OSV: lūt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:551f.). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *lauþra- n. ”sæbe, skum”. 

- Dette substantiv kan analyseres som et nultrin IE: *luh3- til den rod IE: *leu̯h3- ”vaske, 

bade”, som også er at finde i bl.a. GR: λοέω v. ”vasker”, GR: λοετρόν n. ”bad”, 

GR(MYK): rewotoro(-kowo) m. (pl.) ”de i badet hældende”, LAT: lauō v. ”vasker 

(mig)”, LAT: lābrum n. ”bassin”, OIR: lóathar/lóthar m. ”fad, bækken”, GALL: lautro 

”bad”, ARM: loganem v. ”bader”, HITT: lahhuwai- v. ”hælde ud”, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:551f.) og Pokorny (1959:692). 

- Spørgsmålet er, om denne rod virkelig hedder IE: *leu̯h3-, som analyseret af Cowgill 

(1965:158f.) pga. GR(MYK): rewotoro(-kowo), hvor GR(MYK): rewotoro /lewotro-/ < IE: 

*leu̯h̥3-tro-. Cowgill antager så metatese i senere græsk IE: *leu̯h̥3- > GR: *lewo- > GR: 

*lowe- > GR: λοε-. Rasmussen (1989b:222f.) rekonstruerer i stedet en rod IE: *lou̯h1- 

med underliggende o-vokalisme, hvorved der er sket metatese i den mykenske form, 

og hvorved nogle af de former i andre sprog, der ellers hidtil er blevet tolket som o-

trin, egentlig reflekterer det ”normale” fuldtrin, f.eks. GERM: *lauþra- og GR: 

                                                 
516 For dette ord foreslår Rasmussen (1989b:102) dog selv, at der kan foreligge grundlæggende i-
vokalisme, dvs. en fuldtrinsform IE: *h2rii̯- med nultrinsformen IE: *h2ri-, hvilket kan forklare bl.a. GR: 
νήριτος som et IE: *n-̥h2ri-to-, men IE: *i er ellers kun kendt som grundlæggende vokal i ganske få 
(suffikser og) endelser og ellers som nultrinsvariant af diftongen IE: *ei̯.   
517 Enten af nultrin IE: *h2riH-t- med aspirationsmetatese GR: -ιθ- < IE: *-ith- < IE: *-ih1/2-t-, jf. Olsen 
(1988:38) eller af fuldtrin IE: *h2erHi-th-(?). Nultrinnet er dog at foretrække, da det giver en mere 
tilfredsstillende forklaring på GR: -θ-. 
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λοετρόν518. Mod Rasmussens analyse taler naturligvis den omstændighed, at man 

forventer underliggende e-vokalisme i en indoeuropæisk rod, men det må medgives, 

at analysen ellers er strulturelt tiltalende, da den overflødiggør mange af de hidtidige 

analogiske spekulationer. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-

uh3C- > GERM: *-ūC-, eller evt. at IE: *-uh1C- > GERM: *-ūC-.  

 

GERM: *rūma- adj. ”rummelig, vid”519.  

- GOT: rūms, OHT: rūmi520, OE: rūm, OFRIS: rūm, NORR: rúmr, ODA: rūm, OSV: rūmber. 

Hertil et denominativt verbum GERM: *rūmian- v. ”rømme, gøre plads, gøre rum-

melig” > OHT: rūmen, OS: rūmian, OE: rȳman, OFRIS: rēma, NORR: rýma, ODA: 

rȳmæ/rymmæ, OSV: rȳma, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:734+745). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres til roden IE: *reu̯h1- ”åbne”, som også er at finde i 

bl.a. SKT: ravas- n. ”(frit) rum, frihed, udstrækning”, LAT: rūs n. ”land, åbent 

landskab”, MIR: rói/róe f. ”flad og åben mark, slagmark”, TOK: ru- v. ”åbne”, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:734), Pokorny (1959:874) og Rix (2001:510) 

- Ifølge Rix (2001:510) er det rimeligst at antage, at laryngalen er IE: *h1, eftersom der 

ikke foreligger brydning i de tokariske former til denne rod521. I de her foreliggende 

former kan det altså iagttages, at IE: *-uh(1)C- > GERM: *-ūC-. 

 

2.5.1.6. Konstellationen IE: *-uh2C- 

 

GERM: *bī(a)- v. ”er”. 

- OE: bēom ”er”, jf. Rix (2001:98). For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*bewwan- og GERM: *būan-. 

- Man kan med Lühr (1984:31f.+57) antage, at GERM: *bī(a)- er den lydrette udvikling 

af IE: *bhuh2-i̯é- til roden IE: *bhu̯eh2- ”vokse, opstå, blive”. For reflekser til denne rod 

uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne se 

GERM: *bewwan-. 

- En sådan forklaring indebærer, at GERM: *būan- (se dette) må forklares ad anden vej. 

Imidlertid eksisterer der ikke andre former med IE: *-uHi̯- > GERM: *-ūj- > GERM: *-

īj-, som kan be- eller afkræfte denne antagelse, og den oldhøjtyske og oldengelske 

form er også kontamineret med roden GERM: *es- < IE: *h1es- (se GERM: *es-), f.eks. 

                                                 
518 I en dannelse med instrumentalsuffikset IE: *-tro- venter man nemlig ellers fuldtrin, jf. Olsen 
(1988:4+10). 
519 Også substantiveret GERM: *rūma- n. ”rum”. 
520 Sekundært deklineret som ja-stamme, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:734). 
521 De tokariske former kan imidlertid også gå tilbage på et IE: *h3ru- til roden IE: *h3er- ”sætte sig i 
bevægelse” (se GERM: *arwa-), hvorved det ikke er muligt at afgøre laryngalens kvalitet, jf. Rix (2001:510 
med litt.). 
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OHT: bim ← OHT: b + im, hvorfor man muligvis ikke kan regne til fulde med 

ægtheden i formernes struktur i forhold til roden IE: *bhu̯eh2- og dennes relevante 

aflydsformer, men hvis denne analyse er korrekt, kan det altså i den her foreliggende 

form iagttages, at IE: *-uh2i- > GERM: *-īj-. 

 

GERM: *būan- v. ”bo”. 

- GOT: bauan, OHT: būan/būwan, OS: būan, OE: būan, OFRIS: būwa/bowa, NORR: búa, 

ODA: bō, OSV: bōa/bō. Hertil bl.a. også substantiverne GERM: *būa- n. ”bo, hjem” > 

OHT: bū, OS: bū, OE: bū, NORR: bú, ODA: bō, OSV: bō, GERM: *būi-/*bōi- m. ”by, gård, 

dyrket mark” > OE: bȳ, NORR: býr/bœr, OSV: bȳr, GERM: *būdi- f. ”bod” > NORR: búð, 

GERM: *bōþō- > MHT: buode, ODA: bōth, OSV: bōþ og GERM: *būra- m./n. ”bur” > 

OHT: būr, OE: būr, NORR: búr, ODA: būr, OSV: būr, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:88ff.+121f.). For andre reflekser til denne rod se GERM: *bewwan- og GERM: 

*bī(a)-. 

- Disse dannelser er alle til roden IE: *bhu̯eh2- ”vokse, opstå, blive”. For reflekser til 

denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring 

denne se GERM: *bewwan-. 

- Det germanske verbum GERM: *būan- reflekterer iflg. bl.a. Rix (2001:98ff.) et IE: 

*bhuh2-i̯é-, hvilket da også synes at være ganske lige til. Imidlertid kan man også med 

Lühr (1984:31f.+57) antage, at GERM: *bī(a)- (se dette) er den lydrette udvikling af 

IE: *bhuh2-i̯é-, hvormed GERM: *būan- må forklares ad anden vej. En fornuftig 

forklaring er fremsat af Lloyd, Lühr et.al. II (1998:411ff.), der antager, at GERM: 

*būan- kommer af perfektets svage form IE: *bhe-bhuh2-, og at tilsvarende former, der 

peger på GERM: *bō-522, kommer af perfektets stærke form IE: *bhe-bhu̯oh2-523, dvs. IE: 

*bhu̯oh2- > GERM: *bwō- > GERM: *bō-. I de her foreliggende former kan det altså 

iagttages, at IE: *-uh2- > GERM: *-ū-524, og at IE: *-oh2- > GERM: *-ō-. 

 

GERM: *fūr-/*fuwen- n. ”ild”. 

- GOT: fon, OHT: fuir, OS: fiur, OE: fȳr, OFRIS: fiūr/fiōr, NORR: fúrr/fýrr, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:264f.). 

- Dette substantiv reflekterer iflg. bl.a. Schindler (1975:10) og Rasmussen (1989b:77), 

der dog er uenige om aflyden i nominativformen, et oprindeligt gammelt 

                                                 
522 GOT: bauan samt alle de østnordiske former på GERM: *bō- er tvetydige, men GERM: *bōi- > NORR: bœr 
og GERM: *bōþō- > MHT: buode, ODA: bōth, OSV: bōþ er helt entydige eksempler på GERM: *bō-. 
523 Måske med Rasmussen (1989b:35) oprindeligt IE: *bhu-bhuo̯h2-/*bhe-bhuh2-, hvis AV: buuāuua/bābuuarә 
< IE: *bhu-bhu̯oh2-e/*bhe-bhuh2-r̥ er originalt og bekræftet af OSK: fufens v. (perf.3.pl.) ”var”. 
524 Men ikke hvis konsonanten er IE: *i̯, jf. GERM: *bī(a)-. 
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holokinetisk heteroklitikon IE: *póh2-u̯r̥/*ph2-u̯én-525/*ph2-un- ”ild” med kollektiven 

IE: *péh2-u̯ōr, som også er at finde i GR: πῦρ n. ”ild”, UMBR: pir sb. ”ild”, TOK.A: por 

sb. ”ild”, TOK.B: puwar n. ”ild”, HITT: pahhur/pahhuenas sb. (gen.) ”ild”, jf. også 

Bjorvand & Lindeman (2000:266) og Pokorny (1959:828). 

- De germanske former forsætter som nævnt også dette paradigme, skønt de er 

opstået under stærk gensidig analogisk påvirkning internt i germansk. For eksempel 

kan man med Rasmussen (1989b:77) analysere OHT: fuir som kommende af GERM: 

*fuwir ← GERM: *fuwin < GERM: *fuwen- < IE: *ph2u-u̯én-. En form som NORR: fúrr 

kan derimod være GERM: *fūr- < GERM: *fūwur- < IE: *puh2-u̯r̥ ← IE: *póh2-u̯r̥. 

Sluttelig kan man muligvis antage med Bjorvand & Lindeman (2000:265), at GOT: 

fon < GERM: *f(u)wōn- < IE: *ph2-u̯ōn. Dette IE: *ph2-u̯ōn kan så være en 

kontamination af to af kollektivets former, nemlig IE: *péh2-u̯ōr og IE: *ph2-u̯én-. De 

oblikke kasus til GOT: fon dannes til en stamme GOT: fun(in)-, der reflekterer det 

indoeuropæiske nultrin IE: *ph2un- > GERM: *fun-. Selv om denne analyse skulle 

stemme, er der sket så meget analogi inden dannelsen af de enkeltsproglige former, 

at det germanske materiale til denne rod næppe er brugbart i en analyse af de 

laryngalistiske forhold i germansk. 

 

GERM: *skūra- m./n./*skūrō- f. ”skur”. 

- OHT: skūr, OS: skūr, OFRIS: skūre, NORR: skúr, OSV: skūr. Uden s-mobile ligeledes 

GERM: *hūsa- n. ”hus” > GOT: (guþ-)hūs, OHT: hūs, OS: hūs, OE: hūs, OFRIS: hūs, 

NORR: hús, ODA: hūs, OSV: hūs, GERM: *hūdi- f. ”hud, skind” > OHT: hūt, OS: hūd, OE: 

hȳd, OFRIS: hēd, NORR: húð, ODA: hūth, OSV: hūþ og GERM: *hūbōn-526 f. ”hue, 

kuppel, overdækning, tag” > OHT: hūba, OS: hūva, OE: hūfe, OFRIS: hūve, NORR: húfa, 

ODA: hūvæ, OSV: hūva, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:400f.+408ff.+808). For andre 

reflekser til samme rod se GERM: *skeula- og GERM: *skuwan-. 

- Disse dannelser indeholder alle nultrinsformer (med eller uden s-mobile) til roden 

IE: *(s)keu̯h2- ”dække, indhylle”, som også er at finde i bl.a. GR: σκῦτος n. 

”forarbejdet hud”, GR: κύτος n. ”hulrum”, LAT: (ob-)scūrus adj. ”skjult”, LAT: cutis527 

f. ”hud”, LIT: kiáutas m. ”skal, hylster, kapsel”, LIT: skūrà ”læder, hud, skind, 

træbark”, OIR: cúil/cúl f. ”hjørne, skjulested” (< IE: *kūl-), TOK.A: kāc sb. ”hud, 

skind”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:809+401) og Pokorny (951f.). 

- Brydningen i TOK.A: kāc indikerer, at laryngalen må være enten IE: *h2 eller IE: *h3, 

og hvis man kan forklare GR: κύτος og LAT: cutis med kort IE: *u ud fra Olsens 

                                                 
525 IE: *ph2-u̯én- > IE: *ph2uu̯én-. 
526 Med mindre dette hører til det yderst uklare rodkompleks IE: *keu-̯(H)-, jf. Pokorny (1959:588ff.). 
527 Denne form er med sit korte LAT: u noget usikker.  
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(1988:37ff.) regler om aspirationsmetatese, dvs. IE: *kuh1/2-t- > IE: *kuth-, må 

laryngalens kvalitet være IE: *h2, jf. også Rasmussen (1992b:496f.).528 I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-uh2C- > GERM: *-ūC-. 

 

2.5.1.7. Konstellationen IE: *-uh3C- 

 

GERM: *ju(wu)nga- adj. ”ung”. 

- GOT: juggs, OHT: jung, OS: jung, OE: ġeong, OFRIS: jung, NORR: ungr: ODA: ung, OSV: 

unger, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:999). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *aiwa-/*aiwō-. 

- Dette adjektiv kan man vælge at rekonstruere som et IE: *h2i̯u-h(3)n̥(h(2))-ó-, dvs. en 

*o-afledning til substantivet IE: *h2oi̯u-529 ”liv” med nultrin af Hoffman-suffikset IE: 

*-h(3)on(h(2))-/*-h(3)n̥(h(2))-, jf. Hoffman (1955:39f.), hvorved der opnås betydningen 

”som er belæsset med liv”. Samme dannelse er at finde i bl.a. SKT: yuvaśá- adj. 

”ungdommelig”, LAT: iuuencus m. ”ung tyr”, og uden IE: *-o- er der også SKT: 

yúvan-530 adj. ”ung”, LAT: iuuenis adj. ”ung”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman 

(2000:999f.). 

- Det ser altså ud til, at sekvensen IE: *-uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > 

GERM: *-ūnC- > GERM: *-unC- med forkortelse efter Osthoffs lov. Alternativt kan det 

have været IE: *-uh(3)nC- > IE: *-ūnC- > GERM: *-unC-, ligeledes med forkortelse efter 

Osthoffs lov, jf. også Beekes (1988a:98). Hvilken af disse udviklinger, det er korrekt 

at antage, afhænger således af den grundsproglige vokalisering. Hvis man inkluderer 

komparativt materiale, bliver sagerne imidlertid noget klarere, idet SKT: yuvaśá- og 

LAT: iuuencus begge kun kan komme af IE: *-uh(3)n̥C-, hvorfor den germanske 

udvikling må have været IE: *-uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > GERM: *-

ūnC- > GERM: *-unC-. Med denne analyse kan det i den her foreliggende form 

iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at enten IE: *-uh(3)n̥C- > GERM: *-unC- eller 

IE: *-uh(3)nC- > GERM: *-unC-. 

                                                 
528 Dette forklarer vokalismen, men man ville dog forvente, at IE: *kuthi- > LAT: *cudis. 
529 For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne 
se GERM: *aiwa-/*aiwō-. 
530 M.nom.sg.: SKT: yúvā < IE: *h2i̯ú-h(3)ōn(h(2)); m.akk.sg.: SKT: yúvānam < IE: *h2i̯ú-h(3)on(h(2))-m̥; 
m.gen.sg.: SKT: ynaḥ < IE: *h2i̯ú-h(3)n(h(2))-s; f.nom.sg.: SKT: yūnī < IE: *h2i̯u-h(3)n(h(2))-ih2, jf. Olsen 
(2004:229ff.), der antager, at ”suffikset” også har en final laryngal, muligvis IE: *h2, på baggrund af især 
HITT: hanna- v. ”konkurrere, lægge sag an, være anklager” med gemination til roden IE: *h3en(h(2))- i 
f.eks. LAT: onus n. ”last, byrde”, jf. Olsen (2004:336) og Oettinger (1979:549) og diskussuionen under 
GERM: *wulnō-. Alle disse former følger nøjagtigt den forventede lydlige udvikling. En undtagelse er dog 
m.akk.sg., der burde hedde SKT: *yúvanam, hvis man følger Olsen, men den lange vokalisme er 
formodentlig analogisk fra andre ”almindelige” n-stammer med åben stavelse. Der er altså ingen grund til 
at følge Bjorvand & Lindemans (2000:1001) kritik af analysen og med dem forkaste den som semantisk 
spekulation alene. 
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GERM: *jūsta- m. ”ost”. 

- NORR: ostr, ODA: ōst, OSV: oster/ōster, SV(DIAL): ūst, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:698f.). Også låneord i FIN: juusto sb. ”ost”, jf. også Kylstra, Hahmo et.al. I 

(1991:145). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *i̯úh3s-to- ”det gærede” til den rod IE: 

*i̯eu̯h3s-/*i̯uh3s- ”suppe”, som også er at finde i bl.a. SKT: yṣ- n. ”suppe, kraft”, GR: 

ζύμη f. ”surdej, gær”, GR: ζωμός m. ”suppe”, LAT: iūs n. ”suppe, sovs”, OKS: juxa f. 

”saft, kraft, suppe”, LIT: jšė f. ”dårlig suppe af surdej udrørt i vand”, OPR: iuse sb. 

”kødsuppe”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:699f.) og Pokorny (1959:507). 

- At laryngalens kvalitet på trods af Bjorvand & Lindeman (2000:699) er IE: *h3, 

garanteres af GR: ζωμός < IE: *i̯uh3s-mó- med brydning, idet brydning i græsk 

indebærer, at IE: *-ih2- > GR: *-jā-, IE: *-ih3- > GR: *-jō-, IE: *-uh2- > GR: *-wā- og IE: *-

uh3- > GR: *-wō-, jf. f.eks. Sihler (1995:46ff.). I forhold til dette repræsenterer GR: 

ζύμη en dannelse med kontrastaccent, dvs. et IE: *i̯úh3s-meh2-531. I den her 

foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-uh3C- > GERM: *-ūC-. 

 

GERM: *lūtō- f. ”lud”. 

- ODA: lūdh, OSV: lūt, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:551f.). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *lauþra- n. ”sæbe, skum”. 

- Dette substantiv kan analyseres som et nultrin IE: *luh3- til den rod IE: *leu̯h3- ”vaske, 

bade”, som også er at finde i bl.a. GR: λοέω v. ”vasker”, GR: λοετρόν n. ”bad”, 

GR(MYK): rewotoro(-kowo) m. (pl.) ”de i badet hældende”, LAT: lauō v. ”vasker 

(mig)”, LAT: lābrum n. ”bassin”, OIR: lóathar/lóthar m. ”fad, bækken”, GALL: lautro 

”bad”, ARM: loganem v. ”bader”, HITT: lahhuwai- v. ”hælde ud”, jf. bl.a. Bjorvand & 

Lindeman (2000:551f.) og Pokorny (1959:692). 

- Spørgsmålet er, om denne rod virkelig hedder IE: *leu̯h3-, som analyseret af Cowgill 

(1965:158f.) pga. GR(MYK): rewotoro(-kowo), hvor GR(MYK): rewotoro /lewotro-/ < IE: 

*leu̯h̥3-tro-. Cowgill antager så metatese i senere græsk IE: *leu̯h̥3- > GR: *lewo- > GR: 

*lowe- > GR: λοε-. Rasmussen (1989b:222f.) rekonstruerer i stedet en rod IE: *lou̯h1- 

med underliggende o-vokalisme, hvorved der er sket metatese i den mykenske form, 

og hvorved nogle af de former i andre sprog, der ellers hidtil er blevet tolket som o-

trin, egentlig reflekterer det ”normale” fuldtrin, f.eks. GERM: *lauþra- og GR: 

                                                 
531 Ifølge Olsen (u.udg.) forekommer brydning i græsk nemlig kun ved ubetonet IE: *-uh2/3-, hvorimod alle 
tilfælde af IE: *-uh1- og betonet IE: *-uh2/3- giver GR: -υ-. Parallelle regler kan opstilles for udviklingen af IE: 
*-iH- i græsk. Således er forskellen på GR: ζωός og GR: βίος rent accentuel, idet førstnævnte er af IE: *gwih3-
u̯ó-, medens sidstnævnte er en substantivering med kontrastaccent IE: *gwíh3-u̯o- hertil. 
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λοετρόν532. Mod Rasmussens analyse taler naturligvis den omstændighed, at man 

forventer underliggende e-vokalisme i en indoeuropæisk rod, men det må medgives, 

at analysen ellers er strulturelt tiltalende, da den overflødiggør mange af de hidtidige 

analogiske spekulationer. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-

uh3C- > GERM: *-ūC-, eller evt. at IE: *-uh1C- > GERM: *-ūC-.  

 

2.5.1.8. Konstellationen IE: *-uHC- 

 

GERM: *brūkan-/(*brūkian-) v. ”bruge”. 

- GOT: brūkjan533, OHT: brūchan, OS: brūkan, OE: brūcan, OFRIS: brūka, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:108f.). 

- Dette verbum kan rekonstrueres til en rod IE: *bhreu̯HǦ- ”nyde, bruge”, som også er 

at finde i bl.a. LAT: fruor v. ”nyder” (< IE: *bhruHǦ-i̯e-), der imidlertid burde gå efter 

den latinske fjerde konjugation (se diskussionen under GERM: *barejan-), LAT: frūx f. 

”frugt”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:109), Rix (2001:96) og Pokorny (1959:173). 

 

GERM: *brūna- adj. ”brun, blank, skinnende”. 

- OHT: brūn, OS: brūn, OE: brūn, OFRIS: brūn, NORR: brúnn, ODA: brūn, OSV: brūn, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:109f.) og Heidermanns (1993:143). 

- Dette adjektiv kan rekonstrueres som et IE: *bhruH-no-, som også er at finde i bl.a. 

GR: φρύνη f. ”frø, padde” (< IE: *bhruH-neh2-), jf. Bjorvand & Lindeman (2000:110), 

Heidermanns (1993:143) og Pokorny (1959:136).  

- Det er usikkert, hvorvidt GERM: *brūna- med betydningen ”blank, skinnende” og 

GERM: *brūna- med betydningen ”brun” er samme adjektiv, jf. diskussionen hos 

Bjorvand & Lindeman (2000:109f. med litt.), eller om førstnævnte via 

betydningsudviklingen ”skarp” → ”blank, skinnende” ikke snarere hører til GERM: 

*brūō- f. ”bryn” > OE: brū ”øjenbryn, bakkekam” og GERM: *brūōn- f. ”bryn” > 

NORR: brún, ODA: brūn, OSV: brūn, der er forskellige sekundære udvidelser til det i 

germansk intetsteds overleverede rodnomen GERM: *brū-534 f. ”øjenbryn”. Hvis det 

lange IE: *ū i disse former går tilbage på et IE: *uH, hvilket det er mere end naturligt 

at formode, kan det altså i den her foreliggende form iagttages, at IE: *-uHC- > 

GERM: *-ūC-. 

                                                 
532 I en dannelse med instrumentalsuffikset IE: *-tro- venter man nemlig ellers fuldtrin, jf. Olsen 
(1988:4+10). 
533 Enten nyddannet ian-verbum ud fra den svage præteritumsform GOT: brūhta efter mønstret þugkjan 
(præs.) ~ þūhta (præt.) eller oprindeligt ian-verbum af et GERM: *brūkian- < IE: *bhruHǦ-i̯e-, jf. LAT: fruor. 
534  GERM: *brū- < IE: *bhruH- ”øjenbryn”, som også er at finde i bl.a. SKT: bhr- f. ”øjenbryn, GR: ὀφρύς f. 
”øjenbyn”, OKS: brъvь/obrъvь sb. ”øjenbryn”, LIT: bruvìs m. ”øjenbryn”.  
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GERM: *dūjan- v. ”ryste”. 

- NORR: dýja, jf. Rix (2001:150). For andre reflekser til (muligvis) samme rod se GERM: 

*dawwa-. 

- Dette verbum reflekterer muligvis en form nultrin i rodstavelsen IE: *dhuH-i̯e- til 

roden IE: *dheu̯H- ”bevæge sig hurtigt frem og tilbage, ryste”. For reflekser til 

(muligvis) denne rod uden for germansk og for en analyse af de lydlige forhold 

omkring denne se GERM: dawwa-. 

- Såfremt den under GERM: *dawwa- opstillede analyse er korrekt, kan det i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *-uHC- > GERM: *-ūC-. 

 

GERM: *fūla- adj. ”rådden, stinkende” 

- GOT: fūls, OHT: fūl, OS: fūl, OE: fūl, OFRIS: fūl, NORR: fúll, ODA: fūl, OSV: fūl. Til 

samme rod også et verbum GERM: *fūjan- v. ”rådne” > NORR: fúinn (perf.part.) og en 

kausativ GERM: *faujan- v. ”lade rådne op” > NORR: feyja, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:261). 

- Dette adjektiv reflekterer et IE: *puH-lo- til en rod IE: *peu̯H- ”rådne, stinke”, som 

også er at finde i bl.a. SKT: pyati v. ”bliver rådden, stinker”, AV: puyeiti v. ”bliver 

rådden”, GR: πῦαρ n. ”råmælk”, GR: πυός n. ”materie”, GR: πύθομαι v. ”rådner”, LAT: 

pūs n. ”materie”, LAT: pūteō v. ”rådner”, LAT: puter adj. ”rådden”, LIT: pųvù v. 

”rådner”, OIR: othar m. ”syg, patient”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:261), Rix 

(2001:480) og Pokorny (1959:848f.). 

- Ifølge Pokorny (1959:848) er denne rod måske dannet til interjektionen IE: *p 

”føj!”. Hvis dette er korrekt, er det næppe rimeligt at antage en laryngal i denne rod, 

hvilket bekræftes af kausativen GERM: *faujan-, der burde hedde GERM: *fawwejan- 

med resonantgemination og efterfølgende Verschärfung i nordgermansk, dvs. NORR: 

*feggja/*feggva, hvis den skulle reflektere et IE: *pou̯H-éi̯e-. Den foreliggende form 

GERM: *faujan- kan derimod godt komme af GERM: *fawian-535 < GERM: *fawejan- < 

IE: *pou̯-éi̯e-. Omvendt tyder GR: πύθομαι med GR: -θ- < IE: *-th- på, at der har været 

en laryngal i roden, såfremt GR: πύθομαι < IE: *pūthe- < IE: *puH-te-536. På samme 

måde kan LAT: puter og OIR: othar, der begge har kort IE: *-u-, have dette fra IE: 

*puH-tro- > IE: *puthro- med Olsens (1988:37ff.) regler for aspirationsmetatese, men 

de må så siden hen have genindført suffiksets form IE: *-tro- fra laryngalløse rødder. 

Meget kunne altså tyde på, at roden har indeholdt en laryngal, og at det i de her 

                                                 
535 Med GERM: *-ij- > GERM: *-j- efter Sievers lov (eller en senere proces svarende til denne, hvis man tager 
det sene tidspunkt for den påståede udvikling i betragtning), fordi den forudgående stavelse er let. 
536 Muligvis denominativ til et to-participium IE: *puH-tó-. 
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foreliggende former kan iagttages, at IE: *-uHC- > GERM: *-ūC-. Med denne analyse 

forbliver kausativen GERM: *faujan- dog gådefuld537. 

 

GERM: *guda- n. ”gud”. 

- GOT: guþ, OHT: got, OS: god, OE: god, OFRIS: god, NORR: goð/guð, ODA: guð, OSV: guþ, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:323f.). 

- Dette substantiv antages normalt, f.eks. Pokorny (1959:413), at være et to-

participium til roden IE: *ĝhu̯eH- ”råbe, anråbe”, som også er at finde i bl.a. SKT: huvé 

v. ”anråber”, SKT: hávate v. ”anråber”, SKT: hava- m. ”råb” (< IE: *ĝhou̯H-o-(?)), SKT: 

(puru-)hūtá- m. ”den hyppigt påkaldte” (epitet til guden Indra), AV: zauuaiti v. 

”forbander”, OKS: zovǫ v. ”anråber”, OIR: guth m. ”ord, stemme, lyd” (< IE: *ĝhuH-tu-

), TOK.B: kwātär538 v. ”råber” (< IE: *ĝhuH-). 

- Denne analyse skaber imidlertid det problem, at man ville forvente lang vokal i 

germansk, dvs. GERM: *-ū- < IE: *-uH-, på linje med f.eks. SKT: (puru-)hūtá- og 

TOK.B: kwātär med brydning, hvilket har fået Watkins (1974:102) til at sætte GERM: 

*guda- og ligeledes OIR: guth til den laryngalløse rod IE: *ĝheu̯- ”gyde”, dvs. GERM: 

*guda- < IE: *ĝhu-tó- n. ”den/det udgydte”. En semantisk parallel finder man i hitti-

tisk, hvor det er muligt at ”drikke en gud” (HITT: eku- guden NN) og ”udhæl-

de/udgyde en gud” (HITT: spand- guden NN), og ligeledes i SKT: Agna āhuta539 (vok.) 

”o, Agni, den udhældte”, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:324f.). På trods af denne 

analyse er det dog stadig formelt muligt at sætte GERM: *guda- og OIR: guth til roden 

IE: *ĝhu̯eH-, hvis man antager, at GERM: *guda- < IE: *ĝhuthó- < IE: *ĝhuH-tó- med 

Olsens (1988:37ff.) regler for aspirationsmetatese, jf. også Rasmussen (1992b:492f.). 

Semantisk passer dette også godt, i og med at både på germansk og oldirsk har 

betydningen fjernet sig tilstrækkeligt langt væk fra ”påkaldt”, til at IE: *-utho- ikke 

ville blive analogisk restitueret til IE: *-ū-to-, jf. SKT: (puru-)hūtá- ”den hyppigt 

påkaldte", der stadig har den participiale betydning ”påkaldt”. Eftersom på den ene 

side kun IE: *h1 og IE: *h2 ser ud til at have kunnet forårsage aspiration og 

aspirationsmetatese, og eftersom på den anden side kun IE: *h2 og IE: *h3 kan for-

årsage brydning i tokarisk, må man antage, at der i denne rod foreligger IE: *h2, dvs. 

IE: *ĝhu̯eh2-, såfremt GERM: *guda- hører hertil og ikke med Watkins til roden IE: 

*ĝheu̯- ”gyde”. I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-uh2C- > 

GERM: -uC- pga. udviklingen IE: *h2t > IE: *th > GERM: *þ/*d  

                                                 
537 Pinaults (1982:265ff.) iagttagelse, at IE: *-CHi̯- > IE: *-Ci̯- finder heller ingen anvendelse her, idet den 
indoeuropæiske form ikke var IE: *pouH̯-i̯e- men IE: *pouH̯-ei̯e-. 
538 TOK.B: kwātär < IE: *ĝhuH-, hvorved laryngalens kvalitet kan bestemmes som IE: *h2 eller *h3, eftersom 
der foreligger brydning i den tokariske form. 
539 Belagt i RV 5, 11, 3. 
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GERM: *lūkan- v. ”luge, fjerne ukrudt, skære af, lukke”. 

- GOT: -lūkan, OHT: leochan/lūchan, OS: lūkan, OE: lūcan, OFRIS: lūka, NORR: 

lúka/ljúka, ODA: lūkæ, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:548). For andre reflekser til 

samme rod se GERM: *lwan- og GERM: *leusan-. 

- Med Bjorvand & Lindeman (2000:547ff.) kan man sætte dette verbum til roden IE: 

*leu̯H- ”skære af, dele, løse”. For reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: 

*lwan-. 

- Den klassiske etymologi hos bl.a. Mayrhofer II (1992-1996:465) og Rix (2001:415f.) 

sætter det imidlertid til roden IE: *leuǦ- ”bøje, brække”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: rujáti v. ”brækker af”, LAT: lūgeō v. ”sørger, begræder” (< IE: *louǦ-éi̯e-), LIT: 

láužiu v. ”brækker”, OIR: lucht ”læs, indhold, skare, folk”, ARM: lucanem v. ”løsner, 

befrier, brækker af”. Schrijver (1991:530) er også fortaler for denne etymologi og 

forklarer den lange vokal i GERM: *lūkan- som et tilfælde af analogisk aflyd i de 

stærke verbers 2. klasse, dvs. GERM: *ū ~ *au ~ *u ud fra systemet i de stærke verbers 

1. klasse GERM: *ī ~ *ai ~*i. Med denne analyse er det altså ikke muligt at antage 

tilstedeværelse af nogen laryngal for den her foreliggende form. 

 

GERM: *lūs- f. ”lus”. 

- OHT: lūs, OE: lūs, NORR: lús, ODA: lūs, OSV: lūs, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:551). 

- Dette substantiv kan rekonstrueres som et IE: *luH-s- til en rod IE: *luH- ”lus”, som 

også er at finde i bl.a. KYMR: llau n. (pl.) ”lus” (< KELT: *lu(w)ā- < IE: *luH-eh2-). 

Desuden SKT: yka f. ”lus” med formodentlig tabuistisk erstatning af IE: *l- med IE: 

*i̯-, jf. Pokorny (1959:692) og Bjorvand & Lindeman (2000:551) 

- I den her foreliggende form kan det altså iagttages, at IE: *-uHC- > GERM: *-ūC-. 

 

GERM: *mūs- f. ”mus, muskel”. 

- OHT: mūs, OS: mūs, OE: mūs, NORR: mús, ODA: mūs, OSV: mūs, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:624). 

- Dette substantiv reflekterer et IE: *mūs- ”mus, muskel”, som også er at finde i bl.a. 

SKT: mṣ- m./f. ”mus, rotte”, GR: μῦς m. ”mus, muskel”, LAT: mūs m. ”mus”, OKS: 

mysь f. ”mus”, ARM: mukn540 sb. ”mus, muskel”, ALB: mī ”mus”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:624f.) og Pokorny (1959:752f.). 

- Det er svært at sige, om denne rod har indeholdt en laryngal, dvs. om den skal 

rekonstrueres IE: *muHs- eller blot IE: *mūs-. For et IE: *mūs- taler de svage former af 

                                                 
540 Winter (1965:104f.) foreslår, at ARM: -k- i ARM: mukn reflekterer laryngalen direkte, idet det iflg. ham 
ikke kan fortsætte en indoeruopæisk velar eller labiovelar, der i stillingen efter IE: *u og IE: *w reflekteres 
på samme måde som palatalerne, dvs. i dette tilfælde ARM: -s-. 
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paradigmet, f.eks. GR: μυός (gen.) < IE: *mus-s, der umiddelbart kunne tyde på en 

accentuelt betinget, paradigmatisk vekslen IE: *mūs-/*mus-, jf. bl.a. Rasmussen 

(1989b:260). En anderledes forklaring gives af Olsen (1999:130f.), der på linje med 

f.eks. Mayrhofer II (1992-1996:384) analyserer IE: *mūs- som et rodnomen med den 

oprindelige betydning ”tyv, røver” til roden IE: *meu̯sH- ”stjæle, fratage” > SKT: 

muṣṇti v. ”stjæler”, SKT: móṣati v. ”stjæler”, SKT: móṣa- m. ”tyv, røver”, SKT: muṣitá- 

adj. ”stjålet, røver, båret væk”541. Nærmere bestemt antager hun, at nominativen IE: 

*msH-s forenkles til IE: *muHs-s > IE: *muHs, hvorimod rodens struktur i de svage 

former, f.eks. genitiven IE: *musH-s, er bevaret. Med denne spekulative men 

semantisk tiltalende analyse kan det altså i den her foreliggende form iagttages, at IE: 

*-uHC- > GERM: *-ūC-. 

 

GERM: *rūnō- f. ”hemmelighed, rune”. 

- GOT: rūna, OHT: rūna, OS: rūna, OE: rūn, NORR: rún, ODA: rūnæ, OSV: rūn/rūna, jf. 

Bjorvand & Lindeman (2000:738f.). 

- Dette substantiv har en nøjagtig slægtning i et KELT: *rūnā- > OIR: rún f. 

”hemmelighed” og KYMR: rhin f. ”hemmelighed”. 

- Det er yderst muligt, at det her drejer sig om et lån enten fra keltisk til germansk 

eller omvendt, jf. Marstrand (1928:175ff.), der ikke tør foreslå en sammenhæng med 

andet ordstof i indoeuropæisk. Et forklaringsforsøg gives imidlertid af bl.a. Morris 

(1985:344ff.), der vil sætte GERM: *rūnō- med betydningen ”rune, skriftligt budskab” 

til roden IE: *reu̯H-/*ruH- ”rive op, rode op i, grave”, dvs. IE: *(h2)reu̯-h2/3- (se bl.a. 

GERM: *rawwa-), idet han hentyder til, at runeristning foregik ved indgravering af 

tegnene på f.eks. en sten eller et stykke træ. Således rekonstruerer han et GERM: 

*rūnō- f. ”rune, skriftligt budskab”, som ikke er identisk med det homonyme GERM: 

*rūnō- f. ”hemmelighed” til en rod med betydningen ”hviske, tale lavt”, hvorved han 

ikke anerkender den antagelse, at runerne indeholder en slags ”gudernes magiske og 

mystiske kraft”. Hvis man alligevel vælger at følge bl.a. Bjorvand & Lindemans 

(2000:739) modvilje mod at skille betydningen ”rune, skriftligt budskab” fra 

betydningen ”hemmelighed”, kan man alternativt vælge at følge Rasmussen 

(1989b:191), der rekonstruerer GERM: *rūnō- som et IE: *h1ruh3-neh2- til den rod IE: 

*h1reu̯h3-, som han også ser i GR: ἐρωτάω542 v. ”spørger”, hvis dette er af IE: *h1ruh3- 

                                                 
541 De her angivne former peger klart på, at roden har en final laryngal, dvs. at den er en seṭ-rod. Der 
eksisterer imidlertid også former, der peger hen mod en laryngalløs rod, dvs. en aniṭ-rod, f.eks. SKT: 
muṣtí- m./f. ”tyveri, det at stjæle”, jf. Monier-Williams (2000:824). I dette specifikke tilfælde kan det 
skyldes, at ti-stammer oftest indgår som andetled i et kompositum, hvor laryngaler ikke vokaliseredes. 
542 GR: ἐρωτάω kan dog lige så vel være af et IE: *h1roh1-teh2-i̯e- til en rod IE: *h1reh1- ”spørge”, som iflg. Rix 
(2001:223f.) er sikret gennem GR(EP): ἐρείομεν v. (aor.konj.) ”lad os spørge”. 
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med brydning. Rasmussens analyse forsøger altså hermed at skabe en sammenhæng 

mellem disse former gennem betydningen ”hemmelighed” ved GERM: *rūnō-. 

Umiddelbart virker ingen af de to nævnte etymologiforslag troværdige nok ud fra et 

semantisk synspunkt. Det eneste, der synes sikkert, er, at GERM: *rūnō- og KELT: 

rūnā- er identiske, jf. Marstrand (1928:175ff.) ovenfor. Således er der altså i den her 

foreliggende form umiddelbart intet belæg for at antage tilstedeværelse af nogen 

laryngal, selv om det naturligvis forekommer yderst sandsynligt, at et IE: *-ūC- < IE: 

*-uHC-. 

 

GERM: *ūder-/*ūden- n. ”yver”. 

- OHT: ūter, OS: ūder, OE: ūder, OFRIS: ūder. Der foreligger desuden i OHT: ūtrin543 

(dat.) en n-stammekasusform til dette substantiv jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:444). For andre reflekser til samme rod se GERM: *euder-. 

- Dette substantiv indeholder nultrinnet IE: *h1uHdh- af en gammel r/n-stamme til 

roden IE: *h1eu̯Hdh-. For reflekser til denne rod uden for germansk og for en 

diskussion af de lydlige forhold omkring denne se GERM: *euder-. 

- Hvis den under GERM: *euder- opstillede analyse er korrekt, kan det altså i den her 

foreliggende form iagttages, at IE: *#h1uH- > GERM: *#ū-. 

 

2.5.1.9. Diskussion og konklusion 

 

Efter denne gennemgang af det relevante materiale er det muligt at gøre følgende 

iagttagelser angående laryngalernes udvikling i germansk: 

 

Eksempelmateriale for IE: *-i/uHC- > GERM: *-i/uHC-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *brūka-/*brūkian- *bī(a) *keinan-/kīnan- 

 *brūna-  *fūla- *lūkan- 

 *būan- *fūr-/fuwen- 

 *dūjan- 

 *dwīnan- 

 *fūla- 

 *hwīlō- 

 *jūsta- 

 *ju(wu)nga- 

                                                 
543 Muligvis for et ældre OHT: *ūtin (dat.) med analogisk OHT: r fra de andre kasusformer, jf. Bjorvand & 
Lindeman (2000:444). 
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 *lūs-  

 *lūtō- 

 *mūs- 

 *rīma- 

 *rūma- 

 *rūnō- 

 *skūra- 

 *ūder-/ūden-  

  

Ved siden af disse, der jo må siges at have undergået den forventede udvikling i forhold 

til de andre indoeuropæiske sprog, foreligger der også nogle med kort vokal: 

 

Eksempelmateriale for IE: *-i/uHt- > GERM: *-i/uth-: 

 Sandsynligt Tvivlsomt Usandsynligt  

 *fitōn- - - 

 *friþu- 

 *guda- 

 

Disse former viser altså klare beviser på, at Olsens teori om aspirationsmetatese også gør 

sig gældende for germansk eller snarere at dens resultater også er synlige i germansk. 

Endnu en form kræver en kort kommentar: GERM: *kwiwa-/*kwikwa-. Ifølge den her 

fremstillede analyse repræsenterer det andet GERM: *kw et IE: *gw ← IE: *h3 [γw] ved 

fjernassimilation til det første IE: *kw. 

 

2.5.2. Laryngal mellem syllabisk halvvokal og vokal 

 

2.5.2.1. Generelle forhold og problemer 

 

Umiddelbart synes der ikke at være andre særlige forhold end de allerede gennemgåede, 

som man bør kende til, inden man for alvor giver sig i kast med en behandling af 

problemet laryngaler mellem syllabisk halvvokal og vokal. 

 

2.5.2.2. Konstellationen IE: *-iHV- 

 

GERM: *frija- adj. ”fri, uafhængig”. 

- GOT: freis, OHT: frī, OS: frī-, OE: frēo/frīġ, OFRIS: frī. Også som denominativt verbum 

GERM: *frijōn- v. ”elske” > GOT: frijon, OS: friohon, OE: frēoġan/frēon, NORR: frjá, hvis 
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præsens participium foreligger i et substantiveret GERM: *frijōnda(n)- m. ”slæktning, 

frænde, ven” > GOT: frijonds, OHT: friunt, OS: friund, OE: frēond, OFRIS: friūnd, NORR: 

frændi, ODA: frændi, OSV: frænde. Ydermere foreligger der et possessivkompositum 

GERM: *frija-halsa- adj. ”fri, uhindret, tryg” ← ”som har fri hals” > OHT: frīhals, OE: 

frēols, NORR: frjáls, ODA: fræls, OSV: friæls/fræls, hvor de nordiske former er af 

NGERM: *frēhals- og helt har erstattet simplexformen GERM: *frija-, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:254f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *friþu-. 

- Dette adjektiv og alle dets afledninger fortsætter et IE: *priHó- til roden IE: *prei̯H- 

eller endnu bedre med Rasmussen (1989b:94+103f.) et IE: *prih2-o-544 til roden IE: 

*preh2i̯- ”være/blive elsket, fortrolig, kunne lide”. Ved begge rekonstruktionsforslag 

analyseres GERM: *-j- som en sekundært opstået hiatbryder. Den germanske form 

finder sin nærmste slægtning i SKT: priyá- adj. ”kær”, AV: friia- adj. ”kær”, KYMR: 

rhydd adj. ”fri” (< KELT: *riyo-). Af andre former uden for germansk kan bl.a. 

nævnes SKT: prīṇti545, SKT: prītá- adj. ”fornøjet, tilfreds, elsket”, SKT: premán- m./n. 

”kærlighed, gunst” (< IE: *pri̯h2-men- < IE: *prh2i̯-men-), AV: friθa- adj. ”glad” (< 

IE: *prithó- < IE: *prih2-tó- < IE: *prh2i̯-tó-), GR: πρηΰς adj. ”blid, mild”546, GR(DOR): 

πραΰς adj. ”blid, mild”, OKS: prějǫ v. ”er gunstig, sørger for”, jf. Bjorvand & 

Lindeman (2000:254f.) og Pokorny (1959:844). 

- I de her foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-ih2V- > GERM: *-ijV-. 

 

2.5.2.3. Konstellationen IE: *-uh2V- 

 

GERM: *skuwan- m. ”skygge, spejl”. 

- OHT: skuwo, OE: sċuwa. Også en variant, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:809f.), med 

halvvokalgemination i GERM: *skuwwan- m. ”skygge, spejl” > GOT: skuggwa, NORR: 

skuggi, ODA: skuggæ, OSV: skugge. For andre reflekser til samme rod se GERM: 

*skeula- og GERM: *skūra-/*skūrō-. 

- Disse former reflekterer et prævokalisk nultrin IE: *skuh2-on- til roden IE: *(s)keu̯h2- 

”dække, indhylle”. For reflekser til denne rod uden for germansk se GERM: *skūra-

/*skūrō-. 

- Sandsynligvis reflekterer både GERM: *skuwan- og GERM: *skuwwan- et IE: *skuh2-

on-. Sidstnævnte variant har iflg. Rasmussen (1990:389f.) blot fået 

halvvokalgemination og efterfølgende Verschärfung i nord- og østgermansk ud fra 

                                                 
544 Analogisk metatese IE: *prh2i̯-ó- > IE: *prih2-ó- i nultrinnet, som formodentlig er opstået ud fra 
prækonsonantiske former med regelmæssig metatese, f.eks. IE: *prh2i̯-tó- > IE: *prih2-tó-. 
545  Af IE: *pri-né-h2- og læses ofte /priṇti/ iflg. Rix (2001:490). 
546 Af IE: *preh2i̯-ú- eller strukturelt endnu bedre IE: *pr̥h2i̯-ú-. 
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en paradigmatisk udjævning mellem den stærke form af stammen IE: *skeu̯h1-ōn547 > 

GERM: *skewwōn og den svage IE: *skuh1-en- > GERM: *skuw-en-. I den her 

foreliggende form kan det altså på trods af analogien i GERM: *skuwwan- iagttages, at 

IE: *-uh2V- > GERM: *-uwV-. 

 

2.5.2.4. Diskussion og konklusion 

 

De to eksempler viser, at efter laryngalens bortfald opstår der et hiat mellem de to 

vokaler, dvs. det høje IE: *i eller IE: *u og den anden (fuld)vokal, hvorefter man indsætter 

et glide, enten GERM: *j eller GERM: *w, for at bryde dette hiat.  

 

2.5.3. Laryngal mellem syllabisk halvvokal og syllabisk resonant 

 

2.5.3.1. Generelle forhold og problemer 

 

Da afhandligen kun omhandler et eksempel på denne konstellation, vil det være for-

målsløst at opridse de generelle problemer. Der henvises i stedet til dette ord. 

 

2.5.3.2. Konstellationen IE: *-uh3n̥̥- 

 

GERM: *ju(wu)nga- adj. ”ung”. 

- GOT: juggs, OHT: jung, OS: jung, OE: ġeong, OFRIS: jung, NORR: ungr: ODA: ung, OSV: 

unger, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:999). For andre reflekser til samme rod se 

GERM: *aiwa-/*aiwō-. 

- Dette adjektiv kan man vælge at rekonstruere som et IE: *h2i̯u-h(3)n̥(h(2))-ó-, dvs. en 

*o-afledning til substantivet IE: *h2oi̯u-548 ”liv” med nultrin af Hoffman-suffikset IE: 

*-h(3)on(h(2))-/*-h(3)n̥(h(2))-, jf. Hoffman (1955:39f.), hvorved der opnås betydningen 

”som er belæsset med liv”. Samme dannelse er at finde i bl.a. SKT: yuvaśá- adj. 

”ungdommelig”, LAT: iuuencus m. ”ung tyr”, og uden IE: *-o- er der også SKT: 

yúvan-549 adj. ”ung”, LAT: iuuenis adj. ”ung”, jf. bl.a. Bjorvand & Lindeman 

(2000:999f.). 

                                                 
547 Rasmussen (1990:380f.+389f.) rekonstruerer disse dannelser til roden IE: *(s)keuh̯1- ”iagttage, passe på, 
skue”, jf. Rix (2001:561) og Pokorny (1959:587f.) og ikke som Bjorvand & Lindeman til IE: *(s)keuh̯2- 
”dække, indhylle”. 
548 For reflekser til denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring denne 
se GERM: *aiwa-/*aiwō-. 
549 M.nom.sg.: SKT: yúvā < IE: *h2i̯ú-h(3)ōn(h(2)); m.akk.sg.: SKT: yúvānam < IE: *h2i̯ú-h(3)on(h(2))-m̥; 
m.gen.sg.: SKT: ynaḥ < IE: *h2i̯ú-h(3)n(h(2))-s; f.nom.sg.: SKT: yūnī < IE: *h2i̯u-h(3)n(h(2))-ih2, jf. Olsen 
(2004:229ff.), der antager, at ”suffikset” også har en final laryngal, muligvis IE: *h2, på baggrund af især 
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- Det ser altså ud til, at sekvensen IE: *-uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > 

GERM: *-ūnC- > GERM: *-unC- med forkortelse efter Osthoffs lov. Alternativt kan det 

have været IE: *-uh(3)nC- > IE: *-ūnC- > GERM: *-unC-, ligeledes med forkortelse efter 

Osthoffs lov, jf. også Beekes (1988a:98). Hvilken af disse udviklinger, det er korrekt 

at antage, afhænger således af den grundsproglige vokalisering. Hvis man inkluderer 

komparativt materiale, bliver sagerne imidlertid noget klarere, idet SKT: yuvaśá- og 

LAT: iuuencus begge kun kan komme af IE: *-uh(3)n̥C-, hvorfor den germanske 

udvikling må have været IE: *-uh(3)n̥C- > IE: *-un̥C- > GERM: *-u(w)unC- > GERM: *-

ūnC- > GERM: *-unC-. Med denne analyse kan det i den her foreliggende form 

iagttages, at IE: *#h2C- > GERM: *#C-, og at enten IE: *-uh(3)n̥C- > GERM: *-unC- eller 

IE: *-uh(3)nC- > GERM: *-unC-. 

  

2.5.3.3. Diskussion og konklusion 

 

Ud fra dette ene eksempel kunne det tyde på, at IE: *-uh3n̥- > GERM: *-ūn-. Naturligvis er 

dette et overordentligt ringe materiale at konkludere på, hvorfor det blot skal konstate-

res, at det er den udvikling, der ses i dette ord. 

 

2.6. Laryngal i låneord 

 

Ordene i dette afsnit kan naturligvis ikke opklare et eneste af de laryngalistiske prolemer 

i germansk, men ved at fastslå, at et ord er et indlån, kan man straks vide, at det skal 

tages ud af betragtning i forhold til ens videre analyse. 

 

GERM: *arba-/*arbia- n. ”arv”. 

- NORR: arfr, ODA: arf, OSV: arver/arf og ved siden af dette GERM: *arbia- n. ”arv” > 

GOT: arbi, OHT: erbi, OS: ervi, OE: ierfe, OFRIS: erve, NORR: erfi, ODA: ærve, OSV: ærve, 

jf. Bjorvand & Lindeman (2000:45f.). 

- Ifølge  Vendryes (1960:O-27) og med ham Bjorvand & Lindeman (2000:46) antager, 

at det germanske ord er et lån fra KELT: *orbo- ”arving, arvegods”, som bl.a. ses i OIR: 

orb m. ”arving”, men man bør ikke udelukke muligheden for, at det i stedet kan 

                                                                                                                                               
HITT: hanna- v. ”konkurrere, lægge sag an, være anklager” med gemination til roden IE: *h3en(h(2))- i 
f.eks. LAT: onus n. ”last, byrde”, jf. Olsen (2004:336) og Oettinger (1979:549) og diskussuionen under 
GERM: *wulnō-. Alle disse former følger nøjagtigt den forventede lydlige udvikling. En undtagelse er dog 
m.akk.sg., der burde hedde SKT: *yúvanam, hvis man følger Olsen, men den lange vokalisme er 
formodentlig analogisk fra andre ”almindelige” n-stammer med åben stavelse. Der er altså ingen grund til 
at følge Bjorvand & Lindemans (2000:1001) kritik af analysen og med dem forkaste den som semantisk 
spekulation alene. 
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tænkes at være en fælles kelto-germansk innovation, som Polomé (1983:284) 

argumenterer for. 

- Den klassiske etymologi sætter dette substantiv (både det keltiske og det germanske) 

sammen med GERM: *arma- (se dette), men den sammensætning nægter Bjorvand & 

Lindeman (2000:44ff.) at acceptere af formelle grunde, ligesom de af såvel 

semantiske som formelle grunde ikke sætter GERM: *arba- og KELT: *orbo- på den 

ene side og SKT: árbha- adj. ”lille, svag”, GR: ὀρφανός adj. ”forladt, forældreløs”, LAT: 

orbus adj. ”forladt, forældreløs”, ARM: orb sb. ”forældreløst barn” på den anden side 

til samme rod, såsom f.eks. Pokorny (1959:781f.) gør, men i stedet til to forskellige 

rødder, f.eks. en rod IE: *h1erbh-, hvortil der kun foreligger reflekser af et o-trin, og en 

rod IE: *h3erbh-, hvortil der både kan foreligge reflekser af fuld- og o-trin. Det 

forekommer imidlertid på ingen måde semantisk usandsynligt, at et ord for ”forladt” 

og et ord for ”arv” er beslægtede og hører til samme rod, men det er korrekt, at der 

ikke er nogen måde, hvorpå det er muligt at bestemme laryngalens kvalitet, hvorfor 

det altså i de her foreliggende former kan iagttages, at  IE: *#Ho- > GERM: *#a-. Hvis 

ordet med Vendryes er et keltisk lån, kan det dog kun iagttages, at KELT: *o → GERM: 

*o > GERM: *a. 

 

GERM: *bēgan- v. ”stride(s), kæmpe”. 

- OHT: bāgan. Også flere nominaldannelser hertil, f.eks. GERM: *bēga- adj. ”strid, 

stridslysten” > NORR: bágr, GERM: *bēgan- m. ”modstander” > NORR: bági og GERM: 

*bēgō(n)- f. ”strid” > OHT: bāga, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:131). 

- Disse dannelser kan med bl.a. Rix (2001:68) rekonstrueres til roden IE: *bheh1ĝh-, som 

også er at finde i f.eks. LIT: buôzuôs v. ”rejser hårene, er irriteret”, OIR: bág f. ”kamp, 

strid”, jf. også Pokorny (1959:115). 

- Det er muligt at lade GERM: *bēgan- være lånt direkte af roden i OIR: bág (< IE: 

*bhoh(1)ĝh-eh2), hvorved man naturligvis bør rekonstruere et GERM: *bāgan- i stedet, 

som naturligvis så er indlånt efter, at IE: *ā > GERM: *ō. Dette er imidlertid ikke, som 

både Bjorvand & Lindeman (2000:132) og Pokorny (1959:115) påpeger, strengt 

nødvendigt, idet de germanske former kan repræsentere et nedarvet aflydstrin IE: *ē 

< IE: *eh1, og den keltiske og den litauiske kan så repræsentere et aflydstrin IE: *ō < 

IE: *oh1. Kun således kan laryngalens kvalitet fastslås som IE: *h1. I de her 

foreliggende former kan det altså iagttages, at IE: *-eh1C- > GERM: *-ēC- > NVGERM: 

*ā, hvis det da ikke drejer sig om et lån fra keltisk. 
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GERM: *rīk-  m. ”hersker”. 

- GOT: reiks. Hertil også et adjektiv GERM: *rīkia- adj. ”rig, fornem, mægtig” > GOT: 

reikjane (m.gen.pl.), OHT: rīchi, OS: rīki, OE: rīċe, OFRIS: rīke, NORR: ríkr, ODA: rīk, 

OSV: rīker og et substantiv GERM: *rīkia- n. ”rige” > GOT: reiki, OHT: rīchi, OS: rīki, 

OE: rīċe, OFRIS: rīke, NORR: ríki, ODA: rīki, OSV: rīke, jf. Bjorvand & Lindeman 

(2000:725f.). For andre reflekser til samme rod se GERM: *rehta-. 

- Alle disse former er tydeligvis indlånt fra KELT: rīg- < IE: *h3rēĝ- ”konge”, f.eks. i OIR: 

rí m. ”konge”. Også GERM: *rikia- ”rige” har en nøjagtig parallel i MIR: ríge n. 

”kongerige” < IE: *h3rēĝ-i̯o-. Rodnominet IE: *h3rēĝ- foreligger også i SKT: rāj- m. 

”konge” og LAT: rēx m. ”konge”, jf. bl.a. Pokorny (1959:854ff.). For andre reflekser til 

denne rod uden for germansk og for en diskussion af de lydlige forhold omkring 

denne se GERM: *rehta-. 

- Med denne låneordsanalyse bliver de her foreliggende former ubrugelige som 

materiale i en undersøgelse af de laryngalistiske forhold i germansk, selv om den 

under GERM: *rehta- opstillede analyse ganske vist redegør for tilstedeværelsen af en 

initial  laryngal i denne rod. 

 

GERM: *rōjan- v. ”ro”. 

- OE: rōwan, NORR: róa, ODA: roo, OSV: rōa. Hertil også bl.a. substantiverne GERM: 

*rōþra- n. ”ror, åre” > OHT: ruodar OE: rōðor, OFRIS: rōther og GERM: *rōþru- m. 

”roning” > NORR: róðr, OSV: rōþer, jf. Bjorvand & Lindeman (2000:730+735). 

- Disse dannelser kan rekonstrueres som et IE: *h1roh1-i̯e- til roden IE: *h1reh1- ”ro”, 

som også er at finde i bl.a. SKT: arítra- n. ”åre”, GR: ἐρέτης m. ”roer”, GR(MYK): e-re-e 

v. ”ro”, LAT: rēmus m. ”åre”, LIT: iriù v. ”ror”, LIT: ìrklas m. ”ror”, OIR: rám(a)e m./f. 

”åre” (< IE: *h1roh1-), jf. bl.a. Pokorny (1959:338) og Bjorvand & Lindeman (2000: 

730ff.). 

- De græske former borger med sin vokalisme for, at rodens initiale laryngal er IE: *h1-

, medens kvaliteten af den anden laryngal ligeledes bestemmes tydeligt som IE: *h1 af 

f.eks. LAT: rēmus. Imidlertid er en form som GERM: *rōþra- problematisk, idet man 

ikke ville forvente o-trin men kun fuld- eller nultrin i en dannelse med 

instrumentsuffikset IE: *-tlo-/*-tro-, jf. Olsen (1988:4) og Antilla (1969:127). I stedet 

ville man forvente, at et IE: *h1reh1-tro- > IE: *h1rethro- > GERM: *reþra-/*redra- (jf. 

diskussionen under GERM: *wedra-), eller alternativt at IE: *h1r̥h1-tro- > IE: *h1r̥thro- > 

GERM: *urþa-/*urda-. Olsen (1988:11) forsøger dog selv at forklare dette misforhold 

ved at antage, at GERM: *rōþra- er et keltisk indlån fra tiden før IE: *ā > GERM: *ō, 

dvs. GERM: *rōþra- ← KELT: *rā- < IE: *h1r̥h1-, dvs. med samme nultrin IE: *h1r̥h1-tro- 
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som i LIT: ìrklas. Denne analyse kan dog ikke550 helt fjerne nødvendigheden af at 

antage Schwebeablaut for denne rod, idet LAT: rēmus ikke lader sig forklare ad 

anden vej end via et IE: *h1reh1-smo-551. Med denne låneordsanalyse bliver de her 

foreliggende former ubrugelige som materiale i en undersøgelse af de laryngalistiske 

forhold i germansk, men hvis de virkelig fortsætter et IE: *h1roh1-, kan det iagttages, 

at IE: *#h1C- > GERM: *#C-, og at IE: *-oh1C- > GERM: *-ōC-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
550 End ikke hvis GERM: *rōjan- ligeledes forsøges forklaret som et indlån fra keltisk. 
551 LAT: rēmus < LAT: *rēsmus < IE: *h1reh1-smo- pga. et OLAT: triresmom, jf. Schrijver (1991:18+140).  
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3. Konklusion 

 

Det er mit håb, at jeg nu, hvor så godt som alle de mulige fonotaktiske kombinationer er 

gennemanalyserede og -kommenterede, med denne afhandling dels kan bidrage til en 

bedre forståelse af de laryngalistiske forhold i germansk, dels har skabt et samlende værk 

om laryngalteoriens konsekvenser for germansk, der om ikke andet gør det lettere for 

eventuelle interesserede at få tilgang til en oversigt over de mest normale udviklinger, 

som desværre så sjældent er beskrevet udførligt i andre værker og publikationer om 

emnet. 

 Med denne afhandling mener jeg at have bevist eller snarere bekræftet mindst de 

herunder opregnede lydlove: 

 

  Initialt: 

  IE: *#HC- > GERM: *C-.   

  IE: *#h1e- > GERM: *e.  

  IE: *#h2e- > GERM: *o.  

  IE: *#h3e- > GERM: *o.  

 IE: *#Ho- > GERM: *o.   

 IE: *#Hē- > GERM: *ē.  

 IE: *#HR̥- > GERM: *uR.  

 IE: *#Hi/u- > GERM: *i/u.  

  

 Efter konsonant: 

  IE: *CHC- > GERM: *CaC/CC.   

  IE: *CHV- > GERM: *CV.  

 IE: *CHR̥- > GERM: *CuR/CaR.  

 IE: *CHi/u- > GERM: *Ci/Cu. 

 

 Efter vokal: 

  IE: *VHC- > GERM: *C.   

  IE: *VHV- > GERM: *V.V > .  

 IE: *VHR̥- > GERM: *R.  

 IE: *VHi/u- > GERM: *Vi̯/Vu̯. 

 

 Efter syllabisk resonant: 

  IE: * RH̥C- > GERM: *uRC/RaC.   
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  IE: * RH̥V- > GERM: *uRV.  

 IE: * RH̥R̥- > GERM: ---.  

 IE: * RH̥i/u- > GERM: *uRi/uRu. 

  

 Efter syllabisk halvvokal: 

  IE: * i/uHC- > GERM: *ī/ūC.   

  IE: * i/uHV- > GERM: *ijV/uwV.  

 IE: * i/uHR-̥ > GERM:  ī/ūR.  

 IE: * i/uHi/u- > GERM: ---. 

 

Ud over disse mere generelle lydlove har jeg også i min afhandling set nærmere på 

enkelte modificeringer til disse. Her tænker jeg frem for alt på: 

 

 Verschärfung, dvs. IE: *Vi̯HV/*Vu̯HV > GERM: *VjjV/*VwwV 

Aspirationsmetatese, dvs. IE: *h1/2T > Th. 

De dobbelttydige reflekser af IE: *#h2i-/*#h2u-. 

 

Som sagt er det mit håb, at jeg ved at behandle disse problemstillinger har bidraget til 

opklaringen af såvel den indoeuropæiske som den germanske sproghistorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 302 

Bibliografi 

 

Adams, D. Q. (1999). A Dictionary of Tocharian B. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 

 

Adams, D. Q. & Mallory, J. P. (red.). Encyclopedia of Indo-European Culture. 

London/Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers. 

 

Antilla, R. (1969). Proto-Indo-European Schwebeablaut. Berkeley/Los Angeles: 

University of California Press. 

 

Bammesberger, A. (1990). Lateinisch fīnis und urgermanisch *baina-. In: Historische 

Sprachforschung, vol.  103 (pp. 264-266). 

 

Beekes, R. S. P. (1969). The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in 

Greek. The Hague/Paris: Mouton. 

 

Beekes, R. S. P. (1972). H2O. In: Die Sprache, vol. 18 (pp. 117-131). 

 

Beekes, R. S. P. (1987). The PIE Words for ”Name” and ”Me”. In: Die Sprache, vol. 33 

(pp. 1-12). 

 

Beekes, R. S. P. (1988a). Laryngeal Developments: A Survey. In: Die Laryngaltheorie und 

die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems (pp. 59-105). (red.: 

Bammesberger, A.). Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 

 

Beekes, R. S. P. (1988b). PIE. RHC- in Greek and other Languages. In: Indogermanische 

Forschungen, vol. 93 (pp. 22-45). 

 

Beekes, R. S. P. (1995). Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

 

Benveniste, É. (1935). Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris: 

Librairie Audrien-Maisonneuve. 

 

Berg, N. & Lindeman, F. O. (1995). Much Cry and little wool: Cypr. λείνα(?) < IE. 

*H2/3wlH1néH2? In: Historische Sprachforschung, vol.  108 (pp. 56-74). 



 303 

Bjorvand, H. & Lindeman, F. O. (2000). Våre arveord. Oslo: Novus forlag. 

 

Brandenstein, W: (1936). ἴαμβος, θρίαμβος, διθύραμβος. In: Indogermanische 

Forschungen, vol. 54 (pp. 34-38). 

 

Brugmann, K. (1906). Zu den Benennungen der Personen des dienenden Standes in den 

indogermanischen Sprachen. In: Indogermanische Forschungen, vol. 19 (pp. 377-391). 

 

Brugmann, K. & Delbrück, B. (1906). Grundriß der vergleichenden Grammatik der 

indogermanischen Sprachen. II/1. (2. udg.). Strassburg: Karl J. Trübner. 

 

Brugmann, K. & Delbrück, B. (1911). Grundriß der vergleichenden Grammatik der 

indogermanischen Sprachen II/2. (2. udg.). Strassburg: Karl J. Trübner. 

 

Brugmann, K. & Delbrück, B. (1916). Grundriß der vergleichenden Grammatik der 

indogermanischen Sprachen II/3. (2. udg.). Strassburg: Karl J. Trübner. 

 

Chantraine, P. (1968). Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. 

I. Paris: Éditions Klincksieck. 

 

Chantraine, P. (1970). Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. 

II. Paris: Éditions Klincksieck. 

 

Chantraine, P. (1974). Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. 

III. Paris: Éditions Klincksieck. 

 

Cowgill, W. (1965). Evidence in Greek. In: Evidence for Laryngeals (pp. 142-180). (red.: 

Winter, W.). London/The Hague/Paris: Mouton & Co. 

 

Darms, G. (1978). Schwäher und Schwager, Hahn und Huhn. Die Vrd̥dhi-ableitung im 

Germanischen. München: R: Kitzinger. 

 

de Saussure, F. (1921) [1879]. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les 

langues Indo-Européennes. In: Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de 

Saussure (pp. 3-268). (red.: Bally, C. & Gautier L.). Lausanne/Genève/Neuchâtel etc.: 

Librarie Payot & C.  

 



 304 

de Vries, J. (1962). Altnordisches etymologisches Wörterbuch. (2. udg.). Leiden: E. J. Brill. 

 

Dunkel, G. (1995). More Mycenaean survivals in later Greek: ὦμος, ὦνος, ζωμός, 

Διώνυσος, and κῶμος. In: Verba et Structura. Festschrift für Klaus Strunk zum 65. 

Geburtstag (pp. 1-21). (red.: Hettrich, H., Hock, W. et.al.). Innsbruck. 

 

Eichner, H. (1973). Die Etymologie von heth. mehur. In: Münchener Studien zur 

Sprachwissenschaft, vol. 31 (pp. 53-107). 

 

Eichner, H. (1978). Die urindogermanische Wurzel *H2reu ”hell machen”. In: Die 

Sprache, vol. 24 (pp. 144-162). 

 

Ernout, A. & Meillet, A. (1959). Dictionnarie étymologique de la langue latine. Histoire 

des mots. (4. udg.). Paris: Libraire C. Klinksieck. 

 

Fick, W. (1909). Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen. III. 

Wortschatz der Germanischen Spracheinheit. (4. udg. v./ Falk, H. & Torp. A.). Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Forssman, B. & Hoffmann, K. (1996). Avestische Laut- und Flexionslehre. Innsbruck. 

 

Fraenkel, E. (1962). Litauisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg: Carl Winter 

Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Fraenkel, E. (1965). Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. (fortsat v/ Hofmann, E. & 

Tangl, E.). Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag / Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht. 

 

Frisk, H. (1960). Griechisches Etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg: Carl Winter 

Universitätsverlag. 

 

Frisk, H. (1963). Griechisches Etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg: Carl Winter 

Universitätsverlag. 

 

Fulk, R. D. (1988). PIE *ә in Germanic Unstressed Syllables. In: Die Laryngaltheorie und 

die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems (pp.153-177). (red.: 

Bammesberger, A.). Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 



 305 

Georgiev, V. I. (1980) = Lautgesetz und Wortkontamination. In: Lautgeschichte und 

Etymologie. Akten der VI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft Wien, 24. - 29. 

September 1978 (pp. 199-202). (red.: Mayrhofer, M., Peters, M. et.al.). Wiesbaden: Dr. 

Ludwig Reichert Verlag. 

 

Greene, D. (1971). Varia II. In: Ériu, vol. 22 (pp. 176-180). 

 

Griepentrog, W. (1995). Die Wurzelnomina des Germanischen und ihre Vorgeschichte. 

Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. 

 

Hammerich, L. L. (1948). Laryngeal Before Sonant. København: Ejnar Munksgaard. 

 

Hamp, E. P. (1967). On some Troublesome Indo-European Initials. In: Studies in 

Historical Linguistics in Honor of George Sherman Lane (pp. 146-153). (red.: Arndt, W. 

W., Brosman, P. W. et.al.). Chapel Hill: The University of North Carolina Press. 

 

Hamp, E. P. (1975). Varia II. In: Ériu, vol. 26 (pp. 168-174). 

 

Hamp, E. P.  (1978). Indo-European ”duck”. In: Zeitschrift für vergleichende 

Sprachforschung, vol. 92 (pp. 29-31). 

 

Hamp, E. P. (1980). Germanic blood/Blut. In: Folia Linguistica Historica, vol. 1 (pp. 389-

392).  The Hague. 

 

Harðarsson, J. A. (1993). Griechisch ()ίεμαι. In: Indogermanica et Italica. Festschrift für 

Helmut Rix zum 65. Geburtstag (pp. 159-168). Innsbruck. 

 

Heidermanns, F. (1993). Etymologisches Wörterbuch der germanischen Primäradjektive. 

Berlin/New York: Walter de Gruyter. 

 

Hilmarsson, J. G. (1986). Studies in Tocharian Phonology, Morphology and Etymology 

with special emphasis on the o-vocalism. Reykjavík. 

 

Hoffmann, K. (1955). Ein grundsprachliches Possessivsuffix. In: Münchener Studien zur 

Sprachwissenschaft, vol. 6 (pp. 35-40). 

 



 306 

Holthausen, F. (1974). Altenglisches etymologisches Wörterbuch. (3. udg.). Heidelberg: 

Carl Winter Universitätsverlag. 

 

Ingo, R. (2004). Finska som andraspråk. Lund: Studentlitteratur. 

 

Janda, M. (2000). Eleusis. Das indogermanische Erbe der Mysterien. Innsbruck. 

 

Jasanoff, J. (1978). Observations on the Germanic Verschärfung. In: Münchener Studien 

zur Sprachwissenschaft, vol. 37 (pp. 77-90). 

 

Johansson, K. F. (1894). Über sskr. adbhyás, adbhsí. In: Indogermanische Forschungen, 

vol. 4 (pp. 134-146).  

 

Kimbal, S. (1987). *H3 in Anatolian. In: Festschrift for Henry Hoenigswald (pp. 185-192). 

(red.: Cardona, G. & Zide, N. H.). Tübingen: Gunter Narr Verlag. 

 

Klingenschmitt, G. (1982). Das altarmenische Verbum. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert 

Verlag. 

 

Kluge, F. (2002). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. (24. udg. v/ Seebold, 

E.). Berlin/New York: Walter de Gruyter. 

 

Krause, W. (1968). Handbuch des Gotischen. (3. udg.). München: C. H. Beck’sche 

Verlagsbuchhandlung. 

 

Krisch, T. (1990). Zur Etymologie von nhd. gleiten (mit Bemerkungen zu weiteren 

Etymologien). In: Historische Sprachforschung, vol.  103 (pp. 116-129). Göttingen. 

 

Kuryłowicz, J. (1927a). ә indoeuropéen et ḫ hittite. In: Symbolae grammaticae in 

honorem Ioannis Rozwadowski I (pp. 95-104). Cracoviae: Gebethner & Wolf. 

 

Kuryłowicz, J. (1927b) Les effects du ә en indoiranien. In: Prace Filologiczne, vol. 11 (pp. 

201-243). 

 

Kuryłowicz, J. (1935). Études indoeuropéennes I. Kraków: Skład Główny W Księgarni 

Gebethnera I Wolffa. 

 



 307 

Kuryłowicz, J. (1956). L’apophonie en indo-européen. Wrocław. 

 

Kylstra, A. D., Hahmo, S.-L. et.al. (1991). Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter 

in den Ostseefinnischen Sprachen. I. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 

 

Kylstra, A. D., Hahmo, S.-L. et.al. (1996). Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter 

in den Ostseefinnischen Sprachen. II. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 

 

Lambert, P.-Y. (2003). La langue gauloise. Paris: Éditions errance. 

 

Lehmann, W. P. (1955). Proto-Indo-European Phonology. Austin: The University of 

Texas press and Lingustic Society of America. 

 

Lehmann, W. P. (1965). Germanic Evidence. In: Evidence for Laryngeals (pp. 212-223). 

(red.: Winter, W.). London/The Hague/Paris: Mouton & Co. 

 

Lehmann, W. P. (1986). A Gothic Etymological Dictionary. Leiden: E. J. Brill. 

 

Lewis, C. T. & Short C. (1969). A Latin Dictionary. Glasgow/New York etc.: Oxford 

University Press.  

 

Liddell, H. G. & Scott, R. (1961). A Greek-English Lexicon. (9. udg. v/ Jones, H. S. & 

McKenzie, R.). Oxford: Oxford University Press (at the Clarendon Press). 

 

Lindeman, F. O. (1967). Indo-européen *ōs ”bouche”. In: To Honor Roman Jakobson. 

Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday 11 October 1966. II (pp. 1188-1190). 

The Hague/Paris: Mouton. 

 

Lindeman, F. O. (1972). Zu dem sog. ”protero-dynamischen” Medium im 

Indogermanischen. In: Norsk tidsskrift for sprogvidenskap, vol. 26 (pp. 66-79). 

 

Lindeman, F. O. (1982). Notes italiques. In: Bulletin de la Société de Linguistique de 

Paris, vol. 77/1 (pp. 303-308). 

 

Lindeman, F. O. (1989). Buchbesprechungen. In: Historische Sprachforschung, vol.  102 

(pp. 268-297). 

 



 308 

Lindeman, F. O. (1997). Introduction to the ”Laryngeal Theory”. Innsbruck. 

 

Lloyd, A. L. & Springer, O. (1988). Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen. I. 

Göttingen/Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Lloyd, A. L., Lühr, R. et.al. (1998). Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen. II. 

Göttingen/Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Lubotsky, A. (1985). The PIE word for ”dry”. In: Zeitschrift für vergleichende 

Sprachforschung, vol. 98 (pp. 1-10). 

 

Lühr, R. (1976). Germanische Resonantengemination durch Laryngal. In: Münchener 

Studien zur Sprachwissenschaft, vol. 35 (pp. 73-92). 

 

Lühr, R. (1984). Reste der athematischen Konjugation. In: Das Germanische und die 

Rekonstruktion der Indogermanischen Grundsprache. Akten des Freiburger Kolloquiums 

der Indogermanischen Gesellschaft, Freiburg, 26.-27. Februar 1981 (pp. 25-90). 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

 

Löpelmann, M. (1968). Etymologisches Wörterbuch der baskischen Sprache. I. Berlin: 

Walter de Gruyter & Co. 

 

Mallory, J. P. (2001). In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth. 

London: Thames & Hudson. 

 

Marstrand, C. J. S. (1928). Om runene og runenavnenes oprindelse. In: Norsk tidsskrift 

for sprogvidenskap, vol. 1 (pp. 85-188). 

 

Martinet, A. (1953). Non-Apophonic O-Vocalism in Indo-European. In: Word, vol. 9 

(pp. 253-267). 

 

Martinet, A. (1955a). Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie 

diachronique. (2. udg.) Berne: Éditions A. Francke S. A. 

 

Martinet, A. (1955b). Le couple senex-senatus et le ”suffixe” -k-. In: Bulletin de la Société 

de Linguistique de Paris, vol. 51 (pp. 42-56). 

 



 309 

Mayrhofer, M. (1986-1992). Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen I. 

Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.  

 

Mayrhofer, M. (1992-1996). Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen II. 

Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.  

 

McCone, K. (1985). Varia II. In: Ériu, vol. 36 (pp. 169-176). 

 

McCone, K. (1991). The Indo-European Origins of the Old Irisk Nasal Presents, 

Subjunctives and Futures. Innsbruck. 

 

McCone, K. (1998). ”Double Nasal” Presents in Celtic, and Old Irish léicid ”leaves”. In: 

MÍR CURAD. Studies in Honor of Calvert Watkins (pp. 465-476). (red.: Jasanoff, J. 

Melchert, H. C. et.al.). Innsbruck. 

 

Meier-Brügger, M. (2000). Indogermanische Sprachwissenchaft. Berlin/New York: 

Walter de Gruyter. 

 

Meillet, A. (1898). Étymologies Arméniennes. In: Mémoires de la Société de Linguistique 

de Paris, vol. 10 (pp. 274-282). 

 

Meillet, A. (1908-1909). Armeniaca. In: Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 

vol. 15 (pp. 353-357). 

 

Meiser, G. (1986). Lautgeschichte der umbrischen Sprache. Innsbruck. 

 

Melchert, H. C. (1986). Hittite uwaš and Congeners. In: Indogermanische Forschungen, 

vol. 91 (pp. 102-115). 

 

Melchert, H. C. (1987). Reflexes of *h3 in Anatolian. In: Die Sprache, vol. 33 (pp. 19-28). 

 

Melchert, H. C. (1988). Luvian Lexical Notes. In: Historische Sprachforschung, vol.  101 

(pp. 211-243). Göttingen/Zürich. 

 

Monier-Williams, Sir M. (2002). A Sanskrit-English Dictionary. (korrigeret udg.). Delhi: 

Motilal Banarsidass Publishers Private Limited. 

 



 310 

Morris, R. L. (1985). Northwest-Germanic rūn- ”rune”. A case of homonymy with Go. 

rūna ”mystery”. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, vol. 

107 (pp. 344-358). Tübingen. 

 

Narten, J. (1968). Zum ”proterodynamischen” Wurzelpräsens. In: Pratidānam. Indian, 

Iranian and Indo-European Studies. Presented to Franciscus Bernadus Jacobus Kuiper on 

His Sixtieth Birthday (pp. 9-20). (red.: Heesterman, J. C., Schokker, G. H. et.al.). The 

Hague/Paris: Mouton. 

 

Narten, J. (1981). Vedisch lelya ”zittert”. In: Die Sprache, vol. 27 (pp. 21).  

 

Neumann, G. (1961). Hethitische Etymologien III. In: Zeitschrift für vergleichende 

Sprachforschung, vol. 77 (pp. 76-81). 

 

Nielsen, N. Å. (1966). Dansk etymologisk ordbog. København: Gyldendal. 

 

Noreen, A. (1890). Några fornnordiska ljudlagar. In: Arkiv för nordisk filologi, vol. 6 (pp. 

303-339). 

 

Nussbaum, A. J. (1986). Head and Horn in Indo-European. Berlin/New York: Walter de 

Gruyter. 

 

Oettinger, N. (1979). Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nürnberg: Verlag 

Hans Carl. 

 

Olsen, B. A. (1985). On the Development of Indo-European Prothetic Vowels in 

Classical Armenian. In: Revue des Études Arméniennes, vol. 19 (pp. 5-17). 

 

Olsen, B. A. (1988). The Proto-Indo-European Instrument Noun Suffix *-tlom and its 

Variants. Copenhagen: Munksgaard. 

 

Olsen, B. A. (1993). Vedic and Laryngeals. irajýati and iradhanta - badhnti and 

ubhnti. In: Indogermanica et Italica. Festschrift für Helmut Rix zum 65. Geburtstag (pp. 

362-372). Innsbruck. 

 

Olsen, B. A. (1999). The Noun in Biblical Armenian. Origin and Word-Formation – with 

special emphasis on the Indo-European heritage. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 



 311 

Olsen, B. A. (2000). On the Origin of the Types dev and vṛkḥ. In: Indoarisch, iranisch 

und die Indogermanistik. Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 2. is 5. 

Oktoer 1997 in Erlangen (pp. 401-408). (red.: Forssman, B. & Plath, R.). Wiesbaden: Dr. 

Ludwig Reichert Verlag. 

 

Olsen, B. A. (2004). The Complex of Nasal Stems in Indo-European. In: Indo-European 

Word Formation. Proceedings of the Conference held at the University of Copenhagen 

October 20th - 22nd 2000 (pp. 215-248). Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 

 

Olsen, B. A. The Conditioning of Laryngeal Breaking in Greek. Under udgivelse. 

 

Olsen, B. A. The Ploughman and His Plough, the Sower and His Seed – more on angent 

nouns, instrument suffixes, and related formations in Indo-European. Under 

forberedelse. 

 

Pedersen, H. (1905). Zur armenischen Sprachgeschichte. In: Zeitschrift für vergleichende 

Sprachforschung, vol. 38 (pp. 194-240). 

 

Pedersen, H. (1906). Armenisch und die nachbarsprachen. In: Zeitschrift für 

vergleichende Sprachforschung, vol. 39 (pp. 334-485). 

 

Pedersen, H. (1913). Vergleichender Grammatik der keltischen Sprachen. II. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Pedersen, H. (1938). Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. 

København: Levin & Munksgaard. 

 

Pedersen, H. (1941). Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen 

Sprachvergleichung. København: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. 

 

Peters, M. (1980). Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen Laryngale im 

Griechischen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 

 

Peters, M. (1986). Probleme mit anlautenden Laryngalen. In: Die Sprache, vol. 32 (pp. 

365-383). 

 

Peters, M. (1987). λῆνος aus *h2/3u̯l̥h1-náh2-. In: Die Sprache, vol. 33 (pp. 114-115). 



 312 

Pinault, G.-J. (1982). A neglected phonetic law: the reduction of the Indo-European 

laryngeals in internal syllable before yod. In: Papers from the 5th International 

Conference on Historical Linguistics (pp. 265-272). (red.: Ahlqvist, A.). Amsterdam: John 

Benjamins Publishing Company. 

 

Pokorny, J. (1959). Indogermanisches etymologisches Wörterbuch I. Bern/München: 

Francke Verlag. 

 

Polomé, E. C. (1983). Celto-Germanic Isoglosses (Revisited). In: The Journal of Indo-

European Studies, vol. 11 (pp. 281-298). 

 

Polomé, E. C. (1987). Der indogermanische Wortschatz uf dem Gebiete der Religion. In: 

Studien zum indogermanischen Wortschatz (pp. 201-217). (red.: Meid, W.). Innsbruck:  

 

Puhvel, J. (1965). Evidence in Anatolian. In: Evidence for Laryngeals (pp. 79-92). (red.: 

Winter, W.). London/The Hague/Paris: Mouton & Co. 

 

Puhvel, J. (1984). Hittite Etymological Dictionary. I-II. Berlin/New York/Amsterdam: 

Mouton Publishers. 

 

Puhvel, J. (1986). Who were the Hittite hurkilas pesnes? In: o-o-pe-ro-si. Festschrift für 

Ernst Risch zum 75. Geburtstag (pp. 151-155). (red.: Etter, A.). Berlin/New York: Walter 

de Gruyter. 

 

Puhvel, J. (1991). Hittite Etymological Dictionary. III. Berlin/New York: Mouton de 

Gruyter. 

 

Puhvel, J. (1997). Hittite Etymological Dictionary. IV. Berlin/New York: Mouton de 

Gruyter. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1986]. Stray Indo-European Notes. In: Selected Papers on Indo-

European Linguistics (pp. 199-205). (red.: Rasmussen, J. E.). Copenhagen: Museum 

Tusculanum Press. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1987a]. On the Status of the Aspirated Tenues and the Indo-

European Phonation Series. In: Selected Papers on Indo-European Linguistics (pp. 216-

243). (red.: Rasmussen, J. E.). Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 



 313 

Rasmussen, J. E. (1999) [1987b]. The Constituent Elements of the Indo-European 

Personal Pronouns. In: Selected Papers on Indo-European Linguistics (pp. 256-275). 

(red.: Rasmussen, J. E.). Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 

 

Rasmussen, J. E. (1988). Review Articles/Studia Winter. In: Acta Linguistica Hafniensia, 

vol. 21/1 (pp. 63-100). Copenhagen. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1989a]. On the North Germanic treatment of -eww-. In: 

Selected Papers on Indo-European Linguistics (pp. 365-374). (red.: Rasmussen, J. E.). 

Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 

 

Rasmussen, J. E. (1989b). Studien zur Morphophonemik der indogermanischen 

Grundsprache. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1990]. Germanic Verschärfung: Tying up loose ends. In: 

Selected Papers on Indo-European Linguistics (pp. 375-393). (red.: Rasmussen, J. E.). 

Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1990-1991]. Some Additional Examples of PIE *-ēh2- and *-

h2ē-. In: Selected Papers on Indo-European Linguistics (pp. 394-412). (red.: Rasmussen, J. 

E.). Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1992a]. Initial h3 in Anatolian: A vote for chaos. In: Selected 

Papers on Indo-European Linguistics (pp. 519-526). (red.: Rasmussen, J. E.). 

Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1992b]. Notes on Indo-European aspiration. In: Selected Papers 

on Indo-European Linguistics (pp. 490-504). (red.: Rasmussen, J. E.). Copenhagen: 

Museum Tusculanum Press. 

 

Rasmussen, J. E. (1999) [1996]. On the Origin of the Germanic Weak Preterite. In: 

Selected Papers on Indo-European Linguistics (pp. 597-). (red.: Rasmussen, J. E.). 

Copenhagen: Museum Tusculanum Press. 

 

Rix, H. (1970). Anlautender Laryngal vor Liquida und Nasalis sonans im Griechischen. 

In: Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, vol. 27 (pp. 79-110). 

 



 314 

Rix, H. (red.) (2001). Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre 

Primärstammbildungen (2. udg. v./ Kümmel, M & Rix, H.). Wiesbaden: Dr. Ludwig 

Reichert Verlag. 

 

Sapir, E. (1938). Glottalized Continuants in Navaho, Nootka, and Kwakiutl (with a note 

on Indo-European). In: Language, vol. 14 (pp. 248-274). Baltimore. 

 

Schindler, J. (1969). Die idg. Wörter für ”Vogel” und ”Ei”. In: Die Sprache, vol. 15 (pp. 

144-167). Wiesbaden/Wien. 

 

Schindler, J. (1975): L’apophonie des thèmes indo-européens en -r/n. In: Bulletin de la 

Société de Linguistique de Paris, vol. 70 (pp. 1-10). Paris. 

 

Schlerath, B. (1968). Altindisch asu-, awestisch ahu- und ähnlich klingende Wörter. In: 

Pratidānam. Indian, Iranian and Indo-European Studies. Presented to Franciscus 

Bernadus Jacobus Kuiper on His Sixtieth Birthday (pp. 142-153). (red.: Heesterman, J. C., 

Schokker, G. H. et.al. The Hague/Paris: Mouton. 

 

Schmidt, J. (1895): Kritik der Sonantentheorie. Weimar. 

 

Schrader, O. (1890). Etymologisches und kulturhistorisches. In: Zeitschrift für 

vergleichende Sprachforschung, vol. 30 (pp.461-485). 

 

Schrijver, P. (1991). The Reflexes of the Proto-Indo-European Laryngeals in Latin. 

Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 

 

Schulze, W. (1936). Griech. ὦμος. In: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, vol. 

43 (p. 28). 

 

Seebold, E. (1966). Die Geminata bei gm. kann, ann und anderen starken Verben. In: 

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, vol. 80 (pp. 273-283). 

 

Seebold, E. (1967). Die Vertretung idg. gu̯h im Germanischen. In: Zeitschrift für 

vergleichende Sprachforschung, vol. 81 (pp. 104-133). 

 

Seebold, E. (1970). Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch der germanischen 

starken Verben. The Hague/Paris: Mouton. 



 315 

Seebold, E. (1982). Der Übergang von idg. -w- zu germ. -k- und -g-. In: Indogermanische 

Forschungen, vol. 87 (pp. 172-194). Berlin/New York. 

 

Seebold, E. (1984). Das System der Personalpronomina in den frühgermanischen 

Sprachen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

 

Sihler, A. L. (1977). The Etymology of PIE *rēĝ- ”King” etc. In: The Journal of Indo-

European Studies, vol. 5 (pp. 221-246). 

 

Sihler, A. L. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York/Oxford: 

Oxford University Press. 

 

Stang, C. S. (1949). À quoi correspond en germanique le th sanscrit? In: Norsk tidsskrift 

for sprogvidenskap, vol. 15 (pp. 335-342). Oslo. 

 

Stang, C. S. (1972). Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, 

Baltischen und Germanischen. Oslo/Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget. 

 

Stokes, W. (1899): Hibernica [Fortsetzung von K. Z. XXXIII, 62-86]. In: Zeitschrift für 

vergleichende Sprachforschung, vol. 35 (pp. 150-153). 

 

Strunk, K. (1969). Verkannte Spuren eines weiteren Tiefstufentyps im Griechischen. In: 

Glotta. Zeitschrift für griechische & lateinische Sprache, vol. 47 (pp. 1-8). 

 

Sturtevant, E. H. (1935). Book reviews. Muršilis Sprachlähmung. In: Language, vol. 11 

(pp. 38-42). 

 

Sturtevant, E. H. (1940). The Greek κ-perfect and Indo-European -k(o)-. In: Language, 

vol. 16 (pp. 273-284). 

 

Szemerényi, O. J. L. (1967). Attic οὖς and its compounds. In: Studi Micenei ed Egeo-

Anatolici, vol. 3 / Incunabula Graeca, vol. 21 (pp. 47-88). 

 

Szemerényi, O. J. L. (1996). Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford/New 

York: Oxford University Press. 

 



 316 

Thurneysen, R. (1946). A Grammar of Old Irish. (oversættelse v/ Binchy, D. A. & Bergin, 

O.). Dublin: The Dublin Institute for Advanced Studies. 

 

Vaillant, A. (1958). Grammaire Comparée des Langues Slaves. II. Paris: Éditions IAC. 

 

Vendryes, J. (1960). Lexique Étymologique de l’Irlandais Ancien – Lettres M N O P. 

Dublin/Paris: Dublin Institute for Advanced Studies & Centre National de la Recherche 

Scientifique Paris.  

 

Vendryes, J. (1987). Lexique Étymologique de l’Irlandais Ancien – Lettre C. (fortsat v/ 

Bachellery, E. & Lambert, P.-Y.). Dublin/Paris: Dublin Institute for Advanced Studies & 

Centre National de la Recherche Scientifique Paris.  

 

Verner, K. (1877). Eine ausnahme der ersten lautverschiebung. In: Zeitschrift für 

vergleichende Sprachforschung, vol. 23 (pp. 97-130). 

 

Vine, B. (1985). On the Germanic type lūkan. In: Zeitschrift für vergleichende 

Sprachforschung, vol. 98 (pp. 60-81). 

 

Wackernagel, J. (1927). Vergessene Wortdeutungen. In: Indogermanische Forschungen, 

vol. 45 (pp. 309-327). 

 

Walde & Hoffmann II (1965) = Walde, A. & Hoffmann, K. (1965). Lateinisches 

etymologisches Wörterbuch. II. (4. udg.). Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 

 

Walde & Hoffmann II (1965) = Walde, A. & Hoffmann, K. (1965). Lateinisches 

etymologisches Wörterbuch. II. (4. udg.). Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 

 

Watkins, C. (1974). ”god”. In: Antiquitates Indogermanicae. Gedenkschrift für Hermann 

Güntert zur 25. Wiederkehr seines Todestages am 23. April 1973 (pp. 101-110). (red.: 

Mayrhofer, M., Meid, W et.al.). Innsbruck. 

 

Watkins, C. (1975). La famille indo-europénne de grec ὄρχις: linguistique, poétique et 

mythologie. In: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, vol. 70 (pp. 11-26). 

 

Whitney, W. D. (1975) [1889]. Sanskrit Grammar. (14. udg.). Cambridge 

(Mass.)/London: Harvard University Press. 



 317 

Winter, W. (1955). Nochmals ved. aśnti. In: Zeitschrift für vergleichende 

Sprachforschung, vol. 72 (pp. 161-175). 

 

Winter, W. (1978). The distribution of short and long vowels in stems of the type Lith. 

sti : vèsti : mèsti and OCS jasti : vesti : mesti in Baltic and Slavic languages. In: Recent 

Developments in Historical Phonology (pp. 431-446). (red.: Fisiak, J.). The 

Hague/Paris/New York: Mouton Publishers. 

 

Winter, W. (1992). Some thougths about Indo-European numerals. In: Indo-European 

Numerals (red.: Gvozdanović, J.). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 

 

Zimmer, S. (1981). Idg. *ukson-. In: Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, vol. 95 

(pp. 84-92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 318 

English Abstract 
 

The present paper is a study of the development of the Indo-European laryngeals into 

Germanic, thus answering a ”prisopgavespørgsmål” of 2006 asked by the Institute of 

Nordic Studies and Linguistics at the University of Copenhagen with the problem ”A 

contribution to the clarification of the phonological history of Common Germanic, 

based on the method of comparative linguistics, is requested”552. It is the author’s since-

rest hope that this study will provide a satisfying answer to this question. 

 In the paper, all possible phonotactic combinations involving Indo-European 

laryngeals in root syllables will be examined with great care and close inspections. The 

outcome of this study will hopefully be a survey as well as a discussion of the relevant 

developments, stretching all the way from the simplest and most “universal” develop-

ments of, say, IE: *h2e > IE: *(h2)a > GERM: *o to more complex ones such as discussions 

of the Germanic Verschärfung and the Germanic treatment of Indo-European schwa 

outside the first syllable of the word. 

                                                 
552

 Roughly translated from Danish 



 
 

PROTOINDOEUROPÆISKE  

LARYNGALER  I  GERMANSK 
- en oversigt over laryngalernes udvikling 
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Index verborum 
 

Dette indeks indeholder 

kun selve opslagsordene 

fra afhandlingen ”Proto-

indoeuropæiske larynga- 

ler i germansk”, da det 

udelukkende er disse, der 

refereres til. 

 

aba 68 

afla 89, 115 

aftē/aftō 98 

agan 68 

agjō 69, 103 

ahsō 70, 104 

ahtau 90, 115 

ahwō 70 

aida 99 

aigan 130, 245, 248 

aik 71, 105 

ailida 72, 105 

aina 99 

air(i) 73 

airō 90 

aiskō 74, 106, 131 

aitra 74, 106 

aiþa 100 

aiwa/aiwō108 

aizō 108 

akan 75 

alan 76 

algi(ja) 100 

al nō 91 

alna 76, 109 

ana 77 

anan 77, 110, 138, 171 

anda 78 

angan 78, 110 

angu 79, 222 

anid(i)/anad(i)/anud(i) 79, 157 

ankwan 92 

ansa 119 

ansu 81 

anþera 81, 100 

aran 93, 116 

arba/arbia 120, 296 

arga 101 

arjan 82, 153 

arma 112, 121,158 

arsa 102 

arwa 93, 117 

arwaz/arwiz 83 

asani/azani/asni/u 103 

aska 94, 121 

askōn/azgōn 83 

asta 95, 122 

atala 95, 117 

attan 84 

augan 96, 118 

aukan 85 

ausan 85, 112 

ausan/auzan 86, 133 

aust(r)ō/aust(r)aN 87, 134 

auþia 88 

awi 113 

baina 139 

bakan 140, 154 

bannan 174, 200 

barejan 159 

batizan 175 

baþa 140 

bedjan 172 

berkō 141 

bewwan 176 

bēgan 210, 297 

bējan 211 

bēla 189 

bibēn 142 

bī(a) 282 

blada 264 

blējan 211 

blōjan 232, 242 

blōtan 221, 232 

bōgu 222 

bōk/bōkō 222 

bōni 223 

breda 235 

breutan 159 

brewwan 177 

brēdan 212 

brōþer 223 

brūkan/brūkian 287 

brūna 287 

burda 260 

burōn 273 

būan 283 

daga 177 

daili 178 

dajjan 172 

daujan 160 

dawwa 189 

dejan 173 

dēdi 213 

dējan 213 

dōma 236 

duhter 143 

dūjan 288 

dwīnan 278 

ef/eb 60 

ehwa 60 

eilō/īlō 603 
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ek/ekaN 61 

elha/elhan 61 

elhila 62, 161 

elwa 62 

en 63 

erþō 63 

erzia 64 

es 65 

etan 65 

euder 65, 161 

ēþrōn 66 

fader 144  

fagra 144 

faita 162 

falnan 200 

fanhan 201 

fasta 144 

fata 163 

faþma 155 

felþa 179 

felu 208 

fējan 213 

fi(j)ēn 203 

fitōn 278 

flaizan 204, 250 

flōdu/flōda/flōdi 233 

flōkan 223 

flōra 224 

fōdra 234 

fōgian 225 

frija 293 

friþu 279 

fulan 273 

fulna 260 

furman 258 

fūla 288 

fūr/fuwen 283 

garna 156 

gēn 214  

geinan 141 

gina 205 

ginnan 174 

glada 225, 262 

grasa 254 

grōjan 236 

guda 289 

gulþa 265 

hafjan/habjan 145 

halma 146 

hamara 27, 146 

handu 103 

hataz/hatiz 96, 147 

hauja 148 

hausa 114 

hauzian 28, 88, 181 

hawwan 181 

henþan 67 

hersan 148 

heruta 149, 209 

hēhlōn 226, 246 

hēhōn 214 

hlaþan/hladan 263 

hōfa 183, 227, 239 

hōra 227 

hrawa 182 

hrōza 228, 240 

hulta 265 

hunuga 274 

hurna 256 

hwīlō 277 

hwōsan 229 

jesan 51 

jēra 18 

juka  6752 

ju(wu)nga 29, 285, 295 

jūsta 286 

karla 149 

keinan/kīnan 163, 280 

kenþa 142 

klaima 164 

klajja(n) 190 

klinan 190 

knējan 234 

kuninga/(kununga) 274 

kunja 268 

kunnan 188 

kunþa 269 

kurna 256 

kwernō/kwernu 257 

kwiwa/kwikwa 277 

kwragan 259 

kwrēsō 234 

kwuru 275 

laikan 18 

laiþa 30 

lata 261 

laþōn 52 

launa 252 

lauþra 142, 156 

leiþan 191 

le-lō 241 

lenhta 19 

leudan 19 

leusan 164 

l wan 192 

lētan 214 

libēn 30, 184 

luftu 31 

lūkan 290 

lūs 290 

lūtō 281, 286 

madō 32, 266 

magra 267 

maina 32 

maizan 205, 251 

malan 185 

meigan 48 

me(k) 20 

mekila 206 

meldja 33 

melkan 33, 165 

merkwa 34 

mējan 35, 215, 230 
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mēla 215 

mēria 216 

missa 192 

mōder 230 

mōjan 235 

mōta 242 

muljan 264 

mund 202, 270 

mūs 290 

nabō 49 

nagla/nagli 49 

naman 20, 269 

natja 268 

naudi 21, 252 

nausta 249 

neiþa 50 

nenþan 36 

newun 22 

nēþlō 216 

niþja 23 

(ga-)nōga 36 

nōwa 230 

ōsa/ōza 97, 217 

rahna 37 

rasōn 255 

rauda 23 

rauza 37 

rawwa/rawwō 38, 193 

rebja 53 

rehta 50 

regna 23 

reifan 24 

reisan 24 

reufan 39 

reujan 194 

reukan 24 

reutan 194 

rēdan 217 

rēsōn 25, 218 

rīk 298 

rīma 39, 280 

rōdejan 237 

rōjan 25, 237, 298 

rūma 282 

rūnō 291 

sada 53, 150 

sakan 151 

salta 185, 199 

saman 195 

sanþa 26 

seiman 151 

silan 207 

skeula 151 

skuwan 294 

skūra 284  

sōkian 231 

staina 51 

sternan/sternōn 40 

suma 274 

tandejan 40, 186 

tanþ/tund 27 

þemaz(a)/þemiz(a) 166, 196 

þrējan 218 

ufna/uhwna/ugwna 135 

uhsan 136 

umbi 126 

unnan 118, 128, 187 

unhwtwōn 127 

pa/uppa/ufa/uba 132 

urzan 126 

ūder/ūden 132, 292 

wadja 41, 152 

wahsan/wahsian 42 

waiþō 53 

wakan/waknan 42 

walþu 54 

warga 55 

warma 166 

wazejan 43 

wedra 44, 219 

wenda 44, 219, 247 

wendan 45 

werpan 55 

wesan 46 

wēdi 46 

wējan 47 

wēra 220 

wēsr/wēzr 47, 167 

wōda 238 

wrekan 48 

wrōt 231 

wulnō 56, 261 

wurda 255 

wurnōn 260 

wurti 257 


