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

Side 9-etymologien: Kalkun

Olander, Thomas

Published in:
Maal & Maele

Publication date:
2020

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Olander, T. (2020). Side 9-etymologien: Kalkun. Maal & Maele, 41(3), 9. https://xn--mlogmle-exan.dk/MoM-
arkiv/MoM_41/MoM41_3.pdf

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-kalkun(5192f279-bb4c-47a8-abab-aabcd5c0107e).html
https://xn--mlogmle-exan.dk/MoM-arkiv/MoM_41/MoM41_3.pdf
https://xn--mlogmle-exan.dk/MoM-arkiv/MoM_41/MoM41_3.pdf


mål og mæle 3 · 2020 9

Kalkunen (Meleagris gallopavo) er en
fasanfugl under hønsefugleordenen.
Den stammer oprindelig fra Nord- og
Mellemamerika og blev bragt til Euro-
pa af de spanske opdagelsesrejsende i
1500-tallet. Man mener at den debute-
rede på dansk jord omkring 1550. I
dagens klumme ser vi nærmere på det-
te prægtige dyrs navn.

Den danske betegnelse kalkun er ud-
ledt af kalkunsk, fra middelnedertysk
kalekutisch hun eller lignende, der bety-
der ›høne fra Calicut i Indien‹ (Calicut,
der også går under navnene Kozhikode
og Kalikut, har i parentes bemærket
ikke noget at gøre med byen Kolkata
(tidl. Calcutta)). Vi genfinder samme
ord i norsk kalkun, svensk kalkon og
nederlandsk kalkoen. I fransk og rus-
sisk bruger man nogle lidt anderledes
men lignende betegnelser, nemlig hen-
holdsvis dinde af coq d’Inde ›indiensha-
ne‹ og indéjka, egl. ›inderinde‹; jf. også
Indianisch og Indianer i tyske dialekter.

Men… hvorfor opkalde en fugl fra
Amerika efter en by i det sydlige Indi-
en? Jo, det hænger sammen med den
forvirring der som bekendt herskede
efter opdagelsen af Amerika: De span-
ske conquistadores var ikke klar over at
der lå et par kontinenter i vejen på
deres rejse vestover til Indien, så da de
gik i land i Amerika, mente de at de
var kommet hele vejen over på den an-
den side af kloden. Det er samme for-
virring der har ført til at indfødte folk i

Amerika går under betegnelsen india-
nere, som jo egentlig betyder ›folk fra
Indien‹.

Også andre folk har været en smule
upræcise i deres navngivning af dyret.
På engelsk hedder det en turkey fordi
kalkunen jo stammer fra… Tyrkiet?
Næh, det var fordi man blandede den
sammen med perlehønen, der på en-
gelsk kaldtes en turkey fordi den fra sit
hjemland i Nordafrika var kommet til
Europa via Tyrkiet.

Det er ikke i alle sprog at man geo-
grafisk set skyder helt skævt i beteg-
nelserne for kalkunen. Portugiserne
kalder den en peru efter det sydameri-
kanske land af samme navn, så der
rammer man trods alt de omtrentlige
længdegrader.

I vores sydlige nabosprog tysk
anvender man en neutral og også lidt
nuttet betegnelse, nemlig Truthuhn, der
frit kan gengives som en ›truthøne‹.

Kær fugl har mange navne, som
man siger.

TO

Se også illustrationen på bagsiden.
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