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Sproghistorie. Feltet minder om geologens eller måske især arkæologens. Lag efter lag arbejder sproghistorikeren sig nedefter for til
sidst at nå ned til det allerældste og mest ublandede. Til det indoeuropæiske urmodersprog, som taltes på de pontisk-kaspiske stepper.
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D

en opmærksomme læser har
opfattet, at noget er galt fat med
flertalsformen i denne artikels
rubrik. For det hedder jo ikke
mande – men det burde det måske have
heddet. Ligesom det burde have heddet en
klo, to kloer.
Henholdsvis i tiden omkring Kristi fødsel
og i Vikingetiden erstattede de to flertalsformer, der senere udviklede sig til mænd og
kløer, nemlig nogle ældre former, som ikke
længere er bevaret, men som formodentlig
ville have udviklet sig til noget a la mande og
kloer. Hermed ikke sagt, at alle ord, der bøjes
med vokalændring i flertal, er nydannelser.
Både gås/gæs og fod/fødder er oprindeligt
hjemmehørende i samme navneordsbøjningskategori, som mand/mænd og klo/kløer
senere er indtrådt i.
Allerede her ses et tydeligt tegn på, at
sprog langtfra er en statisk størrelse. Sprog
forandrer sig over tid. Et ord, der den ene dag
bøjes som en såkaldt tematisk stamme uden
vokalændring og med flertalsendelsen -e eller
-er, bøjes måske næste dag som et såkaldt rod
nomen med vokalændring i flertalsformen.
For at kunne se, om et givet ord er konservativt og hjemmehørende i sin klasse, eller
om det er innovativt og har skiftet bøjningsmønster, må vi altså forstå det givne sprogs
historie. I de fleste tilfælde må vi også ty til
sammenligning med andre sprog.
Til at afdække et givet sprogs udvikling og
ikke mindst dette sprogs forhold til andre
sprog behøves en ordentlig videnskabelig
metode. Inden for den historisk-sammen
lignende sprogvidenskab er dette den kom
parative metode, som fokuserer på systematiske overensstemmelser mellem to eller flere
sprog på især det lydlige niveau. Således an
tager den komparative metode, at hvis én lyd i
et sprog altid svarer til én lyd i et andet sprog,
så må disse to sprog være beslægtede og kunne
føres tilbage til ét og samme modersprog.
Forholdet mellem latin og dansk illustrerer
dette ganske udmærket. Det latinske »pater«
og danske fader ligner hinanden meget og
lyder forholdsvis ens. I sig selv siger en sådan
omstændighed ikke meget, men når vi dertil
lægger, at fisk hedder »piscis« på latin, og at
først hedder »primus«, begynder vi at ane et
mønster. Når et ord begynder med f på dansk,
begynder et nogenlunde ensbetydende ord på
latin tydeligvis med p. Tilsvarende forholder
det sig med for eksempel t over for d – dansk
tand, to og ti over for latin »dens« (tand),
»duo« (to) og »decem« (ti).
Stillet over for et sådant system af lydlige
overensstemmelser mellem dansk og latin har
sprogforskeren intet andet valg end at antage,
at dansk og latin må have samme oprindelse. Følgelig må der engang have eksisteret
et urmodersprog for disse to sprog. Dette
urmodersprog, som formodes at være blevet
talt på de pontisk-kaspiske stepper nordøst for
Sortehavet for mere end 5.000 år siden, kaldes
for urindoeuropæisk og tjener som fælles
oprindelsessprog ikke kun for dansk og latin,
men for over 400 andre såkaldte indoeuropæiske sprog i Europa og i det vestlige og sydlige
Asien.
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En model over sprogets morfologi: nederst de ældste ord, ovenover lag af ord, som er indtrådt i sproget på et senere tidsspunkt.

Ved at anvende den komparative metode på
alle disse sprog har sprogforskerne fastslået, at
dansk og en lille gruppe andre sprog bestående af blandt andre de nordiske sprog, tysk,
engelsk, hollandsk, frisisk og det for længst
uddøde gotisk er ene om at have udviklet et f
i ordene for fader, fisk og først, hvor de fleste
andre indoeuropæiske sprog har p. Denne lille
gruppe, hvori p har udviklet sig til f, udgør
således en afgrænset undersprogfamilie; de
såkaldte germanske sprog, der alle har det
urgermanske sprog som deres fælles ophav.
Hvor pålidelig den komparative metode
end er, vil der altid være undtagelser. Vor
sproghistoriske viden om dansks lydlige og
bøjningsmæssige historie tilsiger, at datid af
gale burde være gol – ikke galede, som de
f leste ellers nok ville påstå i dag. Dog skal
vi ikke lede længe for at finde formen gol i
dansk, for i julesalmen »Det kimer nu til julefest« erfarer vi, at ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol. Når en form som
gol ændres til galede, skyldes det utvivlsomt
påvirkning fra andre udsagnsord som dale/
dalede og male/malede.
Også påvirkning fra et sprog til et andet
kan forplumre det ellers ganske regelmæssige
billede, som den komparative metode giver.
Når vi har d i decimal på dansk og også d i
»decimalis« på senlatin, skyldes det, at ordet
decimal er lånt fra netop latin, hvor det er
afledt af »decem«. Generelt er det dog vigtigt
at forstå, at vi kun kan identificere sådanne
undtagelser, fordi vi kender reglerne, det vil
sige i dette tilfælde, fordi vi ved, at et d på
latin gerne skulle svare til et t på dansk og
ikke et d.
Hvis vi skal opnå en bedre forståelse af det
sprog, som dansk og alle andre indoeuropæiske sprog stammer fra, samt de udviklinger,
der har ledt fra urindoeuropæisk til i sidste
ende over 400 moderne sprog, er det derfor

vigtigt, at vi kun fokuserer på de konservative
ordformer og frasorterer alle de sproglige
nydannelser.
Ud fra et nøjagtigt kendskab til hid
tidige videnskabelige resultater ved sprog
historikeren, hvad der er strukturelt muligt
og forventeligt på et givet sprogstadie, og
med den viden kan han frasortere ordformer,
der ser nydannede ud, og som ikke følger de
til enhver tid gældende love for lydlig ud
vikling. I heldigste fald er det endog muligt at
bestemme, i hvilken periode et givet ord eller
en given ordform er optaget i sproget. Man
taler således om muligheden for at foretage en
lingvistisk stratifikation eller med andre ord
en sproglig lagdeling. På den måde minder
sproghistorikerens arbejde faktisk ikke så lidt
om geologens eller måske især arkæologens.
Lag efter lag arbejder han sig ned gennem
sproget; først igennem de nyere øvre lag for at
nå længere og længere ned og for til sidst at nå
ned til det allerældste og mest ublandede.
Hvad navneordene i dansk og de øvrige
germanske sprog angår, har den nyeste
sproghistoriske forskning fastslået, at vi for
den kategori af navneordsbøjning, som kaldes
rodnominer – altså den type, der ligesom
fod/fødder har vokalændring i flertalsformen
på dansk – kan opstille en række kriterier,
så vi ud fra deres form og udseende kan
skelne mellem konservative og nydannede
ordformer: Mellem på den ene side gamle,
konservative ordformer, der principielt kan
spores over 5.000 år tilbage til urindoeuro
pæisk, og på den anden side produktivt
nydannede ordformer, der principielt kan
være opstået på et hvilket som helst tidspunkt m
 ellem urgermansk, som taltes i tiden
umiddelbart før Kristi fødsel, og de senere
attesterede germanske sprog.
Oprindelige rodnominer, hvis rod på
urgermansk endte på e eller a efterfulgt af r,

l, m, n, j eller w samt endnu en konsonant,
mistede vokalen, således at der kun stod ur,
ul, um, un, i eller u tilbage efterfulgt af den
sidste konsonant. Rodnominer, der ikke følger
denne regel, må være indtrådt i sproget på et
senere tidspunkt, hvor reglen ikke længere var
aktiv. Således ser rodnominer som urgermansk »burg« (borg, by) konservative ud,
mens det danske tang/tænger fremstår som
en nydannelse – det burde nok snarere have
heddet tong/tønger, hvis det skulle have været
et oprindeligt rodnomen.
Det er naturligvis altafgørende, at vi forstår
de lydforandringsprocesser, på grundlag af
hvilke vi opbygger vor tese. Det kan endog
hænde, at vi må finjustere nogle af pro
cesserne, efterhånden som vi dykker ned
i materialet. Således blev det for ganske
nylig sandsynliggjort, at lydsekvenserne hi
og hu i starten af ordet på det urindoeuropæiske sprogstadie ikke nødvendigvis, som
hidtil antaget, udviklede sig til i og u på
urgermansk, men i stedet i visse nøje regulerede tilfælde til ai eller au (senere til e og ø på
dansk).
Denne justerede lydlov er blandt andet af
afgørende betydning for vores forståelse af
det oprindelige rodnomen eg’s mulige status
som konservativ snarere end nydannet eller
indlånt form. Ud over den åbenlyse fordel ved
sådanne studier, nemlig en bedre forståelse af
vort fælles (indo)europæiske sproglige ophav,
fører denne type studier af gammelt og nyt
i s proget utvivlsomt til en erkendelse af, at
sprog forandrer sig konstant.
Måske bør vi holde op med at se ned på
andre, der laver sproglige fejl. Flere af de
former, vi med selvfølgelighed bruger og anser
som korrekte i dag, er nemlig opstået ved
sprogsjusk over de sidste mange tusinde år.
Og hvem ved; de former, der i dag anses som
forkerte, kan vise sig at være de eneste rigtige
om yderligere tusind år.
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