
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Side 9-etymologien: En lugt af loft i luften

Olander, Thomas

Published in:
Mål og mæle

Publication date:
2022

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Olander, T. (2022). Side 9-etymologien: En lugt af loft i luften. Mål og mæle, 43(2), 9-10.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/thomas-olander(aba879a8-8138-499c-b44e-0c777ff766d7).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/side-9etymologien-en-lugt-af-loft-i-luften(95cb829c-eb2e-4477-829d-05b8c34319e4).html


43. årgang, juli 2022

Pindsøer og stenede navne
Læserspørgsmål og svar finder du på side 2

Af rav er du kommet
Nye insekter og deres mærkelige videnskabelige
navne side 7

Jeg køber 33 vokaler!
Læs Ruben Schachtenhaufens kritiske analyse
af den danske »vokalovermagtshypotese«

side 11

… at gotens hjelm og hjerne brast
Lars Brink om kongetitler og andre
tiltaleformer med de side 19

Spar op til 70%
– på gamle Mål og Mæle-numre! Endnu et
eksempel på misbrug af sproget. Denne gang
fra detailhandlen side 23

Hvad r et … r?
Nicolai Pharao vibrerer med tungespidsen og
snurrer med drøblen på side 26

Test din viden om
indbyggerbetegnelser bagsiden

Spørgsmål og svar om
sprog 2
Entomologi og etymologi

7
Side 9-etymologien 9
Hvor mange vokaler er
der i dansk? 11
Gabende sult? 17
De Venders og Gothers

19
Velkommen i
Mål og Mæle 23
Hvad er et r? 26
Sprogviden 32

More than anything
else, language shows

that we “belong”.

David Crystal (2005)



mål og mæle 2 · 2022 9

Det der er så sjovt ved lydudviklinger,
er at de som udgangspunkt er regel-
mæssige. Så når lyden h er forsvundet
foran konsonanterne v og j i de fleste
danske dialekter, er det sket i alle ord.
De fleste af os siger hvem, hvad, hvor,
hval, hjem, hjul, hjort, hjerte osv. uden
noget spor af h’et. Det er en lydlov der
har virket undtagelsesløst, og den dag i
dag – adskillige århundreder efter at
lydloven begyndte virke i det danske
sprogområde – har vi stadig svært ved
at udtale h foran v og j.

Man kunne tro at lydudviklingernes
regelmæssighed ville forhindre at der
eksisterede ord med samme etymologi-
ske oprindelse, men med forskellig
form i et sprog. Men sagen er at »ety-
mologiske dubletter« er udbredte. Det
skyldes at vi i mange tilfælde har lånt
beslægtede ord fra andre sprog, der så
som regel har en anden betydning end
den det nedarvede ord har.

Dagens side 9-etymologi handler om
ordene loft, luft og lugt. Vi beklager at
emnet ikke er særlig side 9-agtigt.
Statsministeren sagde jo at der ville
blive begået fejl, og det her er så en af
dem. Vi håber på overbærenhed fra læ-
sernes side.

Umiddelbart virker loft, luft og lugt
som pæredanske ord, og man tænker
vel ikke at de skulle være beslægtede.
Men går man dem efter i sømmene, vil
man opdage deres sande historie. De
nedstammer nemlig alle tre fra et ur-

germansk substantiv *luftu-, som også
ses i oldnordisk lopt, loft ›luft; loft‹, go-
tisk luftus ›luft‹, oldhøjtysk luft ›luft‹ og
oldengelsk lyft ›luft‹. Ordenes forskelli-
ge form i moderne dansk skyldes at de
er kommet hertil ad forskellige ruter.

Det eneste af de tre ord som er et
arveord, er loft. Her er der ikke sket så
meget andet end at *u er blevet åbnet
til o (som det plejer at blive foran f i
dansk i middelalderen). Derimod er luft
et senere lån fra middelnedertysk luft
eller højtysk Luft.

Det mest interessante ord i flokken
er lugt. Det er lånt fra middelneder-
tysk, hvor det havde formen lucht (ved
siden af den allerede nævnte form
luft). I visse dialekter af middelneder-
tysk havde man nemlig en udvikling af
ft til cht (hvor ch udtales som i tysk
ach), oftest gengivet som gt i dansk.
Der er faktisk eksempler på at et ord
der skrives luct eller lucht i gammel-
dansk – altså det ord hvis form svarer
til lugt – har betydningen ›luft‹, så vi
kan dokumentere at lugt kommer af et
ord med betydningen ›luft‹.

Verbet løfte (også lånt fra middel-
nedertysk) er i øvrigt en gammel afled-
ning af vores luft-ord. Det betyder op-
rindeligt at ›føre op i luften‹, men vi
sprogbrugere har nok mistet fornem-
melsen af en sammenhæng mellem
disse to ord. Ved verberne lufte og lug-
te er det mere gennemskueligt at de
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hænger sammen med henholdsvis luft
og lugt.

I tidens løb har vi danskere lånt så
ivrigt fra middelnedertysk at vi har en
række ord der viser udviklingen fra ft
til cht, der altså som regel gengives
som gt på dansk. I enkelte tilfælde står
disse ord ved siden af danske arveord
med bevaret ft:

· hægte – jf. arveordet hæfte
· agter – jf. arveordet efter
· kløgt – jf. arveordet kløft; egentlig

har kløgt ikke noget med klog at
gøre (som man ellers kunne tro),
men handler om evnen til at adskil-
le og skelne; det etymologisk tilhø-
rende verbum er kløve

· sagte (altså ›stille‹) – her har vi ikke
et tilsvarende dansk arveord, men
jf. soft-ice, lånt fra engelsk

· rygte – jf. tysk rufen ›råbe‹
· sigte (altså ›si‹) – jf. engelsk sift ›si‹
· skakt – jf. arveordet skaft; betyd-

ningsovergangen fra skaft til skakt
er dog ikke helt klar

Såvidt det formelle. Med hensyn til be-
tydningerne af loft, luft og lugt er det
måske mest nærliggende at antage at
grundbetydningen var ›luft‹. Et loft er
jo oppe i luften, og ifølge Ordbog over
det danske Sprog er ›lugt‹ »udviklet af
bet[ydningen] ›luftstrøm, vind‹ […],
idet fornemmelsen menes at skyldes et
vindpust, der slaar en i møde«.
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