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Nu bliver det nørdet. Jeg tillader mig
dog at antage, at der blandt Mål og
Mæles læsere både er et par nørder og
et par indehavere af ravkæder, så rele-
vansen er måske inden for rækkevidde.

For nylig offentliggjorde forskere fra
Statens Naturhistoriske Museum ti nye
arter af snyltehvepse. Ved hjælp af en
donation fra tre fonde er museet kom-
met i besiddelse af 60.000 stykker rav,
og i nogle af dem gemte der sig hidtil
ukendte insekter. Fundet og klassifice-
ringen af de ukendte kræ fører selvføl-
gelig også til nye navne. Nogle af de
overvejelser, der ligger bag, kan man
læse om i nyheden (snm.ku.dk/
SNMnyheder/alle_nyheder/2022/
2022.04/10-nye-arter-snyltehvepse-
fundet-i-ravsamling/):

I dette tilfælde har vi valgt at opkal-
de tre af de nye arter af snyltehvep-
se i rav efter de fonde, der har
støttet købet af ravsamlingen […]
Det har resulteret i navnene Basalys
villumi, Belyta knudhoejgaardi og Pan-
tolyta augustinusii efter hhv. VILLUM
FONDEN, Knud Højgaards Fond og
Augustinus Fonden

Det latinske navngivningssystem for
dyr og planter er bygget sådan op, at
man først har slægtsnavnet og derefter
en præcisering af, hvilken art inden for
slægten der er tale om. Så i tilfældet

Basalys villumi er der altså tale om ar-
ten villumi inden for slægten Basalys.
Her står villumi i genitiv, så det betyder
altså egentlig ›Villums‹; nominativen
ville hedde villumus.

For lægmænd ser det spøjst ud med
nudanske navne omformet til det rene
hokuspokus, og for latinkyndige [læs:
nørder] er det sjovt at se, hvordan man
bærer sig ad. I dette tilfælde er omdan-
nelsen til latin af de tre fondes navne
løst på tre forskellige måder:

1 Knud Højgaard er blevet til knud-
hoejgaardus ved at man har samlet
navnet til ét ord uden danske sær-
bogstaver og har tilføjet en kasus-
endelse. Ordets genitiv lyder knud-
hoejgaardi.

2 VILLUM har man klaret på samme
måde (bortset fra sammensmelt-
ningen): villumus, genitiv villumi.
Imidlertid ligner villum en latinsk
neutrum som bellum ›krig‹, der
hedder belli i genitiv, men selvom
det således ville være fristende at
kalde arten villi, ville det være at
snyde – Villums -um er en del af det
danske navn og kan ikke bare sådan
skrælles af.

3 Augustinus er det navn, der har væ-
ret mest igennem, for egentlig var
det en slags latin til at begynde
med. På latin er augustinus et tilhø-
righedsadjektiv afledt af navnet Au-
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gustus og betyder således ›hørende
til Augustus‹. Augustinus er dog ble-
vet brugt som et latiniseret efter-
navn for Augustson (og lignende) –
ligesom f.eks. Jensenius for Jensen.
Hvis man havde bøjet det, som det
var, ville genitiven være augustini.
Formen augustinusii tyder imidlertid
på, at man ligesom med villum har
betragtet -us som en del af det dan-
ske navn, og så har man hængt en
ny endelse på. Denne gang har man
dog ikke kunnet nøjes med augusti-
nusus, genitiv augustinusi. I stedet
har man skelet til de flotte former
med dobbelt -ii som Laurentii (kendt
fra meteorsværmen Skt. Laurentii
tårer), genitiv til navnet Laurentius
(der blev til Lars). Ord, der ender på
-ius, er oprindeligt også tilhørig-
hedsadjektiver, og derfra er de ble-
vet udbredt som gentilienavne
(slægtsnavne), både i klassisk latin
(Laurentius, ›som kommer fra byen
Laurentum‹) og i moderne tid (Oli-

varius, ›Holgersen‹). Fra et latinsk
perspektiv må genitiven augustinusii
have nominativen augustinusius,
›som hører til Augustinus‹. Hvis
man ser stort på, at Augustinus le-
vede som et selvstændigt navn, lig-
ner det en dobbeltmarkering med to
tilhørighedssuffikser i træk: ›høren-
de til den, der hører til Augustus‹.
Værre bliver det, når det kommer i
genitiv: augustinusii betyder sim-
pelthen ›som tilhører den, som hø-
rer til den, som hører til Augustus‹
eller måske den augustinus’skes.

Mål og Mæles graverjournalist og ety-
molog har spurgt entomologen bag stu-
diet, Lars Vilhelmsen, om tankerne
bag, og han fortæller, at der faktisk
ikke er regler for orddannelse i »Inter-
national Code of Zoological Nomencla-
ture«; her nøjes man med at forbyde
kongruensfejl. Så der er ingen hveps på
(sodavands-)isen.
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