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“Sproghistorie! Er det ikke sådan noget nørdet
stads med kedelige, støvede bøger skrevne i en
sirlig men alligevel ulæselig håndskriftV’
Bjarne Sirnrrzelkjær Sandgaa rd Hansen
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s ite nøs s relistemmulse esten. t
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tog der igtiede e elsk mest I ). tie Ln dog igen. I
ert fild tot de sLnke
rtprouede eles er. hænge sammen ned prohk ncr med det anvendte nal tor sprog
lig afstand. Ikke desto mindre tyder rcsuitatei ne pa ar de. et ne ikke sr særligt
opmærksomme pa forskelle og I igheiler nJlem deres sprog og malsproger. Dette
blev understottet i et inters ew h nr en grønlandsk elev siger: ‘jeg Synes hikrisk de
tre Forskellige sprog {dansk, grønlandsk og engelsk de er sadan. de er sadan hver har
sig”. I fter videre snak om emnet kommer vIes erne i Inters iess er alligesel i tanke
om ligheder: “Dansk og engelsk kan godt ligne hinanden en lille smule., pa nogle
omrader, men., men grønlandsk og engelsk det hænger slet ikke sammen”,
‘

.

Der er altsa noget der tyder pa at elever der skal Lure nye sprog. kan Itave gas n af at
blive gjort opmærksomme pa harskelle og ligheder mellem deres sprog. ( ennem
opmærksomhed på sprogrs’pologi kan den enkelte elev opna at der blis er overens—
stemmelse mellem hans eller hendes psi korvpologi og den tvpologiske afstand niel—
lem sprogene, hvilket ii kunne bid rige til bedre hurdigheder i målsproget. Hvilke
tvpologiske træk der er relevante at SC på, .it}tænger naturligvis if de invols erede
sprog. Ser man For eksempel pi dansk tag engelsk er det oplagt ar se på ligheder i ord
stilling og leksikon og at papege de betvdningsafgorende forskelle der kan være i
udtale (for eksempel skelnen mellem engelsk ‘i’ og s’ der kan være svært for dan
skere). Arbejder man med typologi for specifikke sprog bør dette også øge elever
nes bevidsthed om tvpologi for andre sprog. Det kan således anbehiles at sprogty
pologi og diskussioner om typologiske forskelle cig ligheder mellem elevernes for
skellige sprog. bliver inddraget i andet- og fremmedsprogsundervisningen i skolen.
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Sproghistorie i en større kontekst
Fra kedeligt nichestudium til del af toptunet synergi
sproghisrorie! Er det ikke sådan noget nordet st.ids med kedelige, støvede bøger
skres nu i en sirlig. men .illiges el ulæselig lsandskrift oget. som ingen i den virke
lige erden kan bruge til noget som helst Sidder en sproghisroriker ikke bare luk
ket inde pt sit kontor eller i sit bibliotek hele dagen l.ing og mangler enhs er form
for kontakt med omverdenen

Disse og lignende spørgsmal, som alle udgør et mere eller mindre vellykket forsøg
på at dække t)ver slet skjulte fordomme, undgar man som sproghistoriker næppe at
stode pa gennem sit livslange virke. Sandt er det nok også, at det sproghisroriske
forskningsfelt generelt har udmærket sig ved en udpræget mangel på evne og vilje
ti1 at brande sig selv og til at indgå i partnerskab med beslægtede forskningsfelter
for derigennem at opnå bedre og mere sammenhængende forskningsresultater,
Dette forskningsfelt har derfor haft svært ved at opnå gennemslagskraft i offentlig
heden. Dommen er hård, men ikke desto mindre ikke helt usand om end nok sat
noget på spidsen.

Note
I

Professor Michael F’ortescue, Københavns Universitet (vedrørende Grønlandsk),
[‘homas Olander, ph.d., Københavns Universitet (vedrørende albansk),
Mohamed Diriye Abdullahi. ph.d., Université de Moutrcid (vedrørende soma
lisk) og Hartmut Haberland, docent, Roskilde Universitetscenter (vedrørende
grønlandsk, albansk og somalisk).

Lykkeligvis er dette forhold under hastig og kraftig forandring i disse år. Sproghi—
storikere og herunder indoeuropæister indtager i stadigt stigende grad det offent
lige rum, og ligeledes i stadigt stigende grad finder sproghistorikere sammen med
forskere fra beslægtede forskningsgrene, bla, almen sprogvidenskab, arkæolugi,
historisk bIologi, religionshistorie og narurhistorie (feks, historisk orienteret bota—
nik, geologi og genetik). Forskningseeritret Roots ofEurope— language, (,‘ulture, and
.fitratzons ved Kobenhas ns Universitet er et godt eksenipel herpa. idet det har som
sit erklærede mål
og som sin eksisrensberettigelse at afdække Europas tidligste
sproglige, kulturelle og inigrationsrelaterede forhold gennem er sådant tsærviden—
skaheligr samarbejde.
—

—

Sproghistorie og genetik: en case study
Pts af de opdagelser, om samarbejdet i Roots o/J’u’ope allerede har at’stedkommet,
er, at der er en tydelig sammenhæng mellem netop de sproglige forhold og de gene
rikc vandringer i \ esreuropa.
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I I isrorisk ri’terede genetikere hæs der, at de kan spore meiinekehedens vand
ri nerute[ og liistoi ic helt i ilhaev til ci isl,ie”eeiiv tisk \dam og Eva” d at studere
pontane ændringer sakaldre mutationer i dci [)\A. der udur der mandlige
konskroniosom ‘i—kromosomei i, ‘,anit
let sakaldte mitokondrie I’)N \,
itI)’<.\i. \litokondner udgør populært sagt vore ecilers kraftværker, idet dsu
energi, ‘ørn elierne skal hi ugs. h’igores in irokondrierne vha. respirationsproses
Begge typer arvemareri,ile \—krumosomet for mænds vedkommende og
mn 1\Aet for kvmders vedkommende har nemlig dn til fælles, at de nudars es
uændrede og: lige ho;e r’a hhv, far iii sun og fra mor til datter.., indtil der altsa sker
en eller anden spontan mutation, som sa også iderefores usoidret og i lige linje til
kommende generationer pa hhv, den fædrene og den mødrene side. Pa den made
vil feks, en typisk dansk mand eller kvinde være kendetegnet ved, at han eller hun
bærer pa en hel række eller kæde af mutanioner i hhv. Y-kromosomet og mtDNA’et,
som er opstaet i tidligere generationer, medens feks, en rilfivtter fra Afrika vil sære
kendetegnet ved en helt anden mutationskæde, idet han eller hun har haft andre for
fædre, hos hvem der er opstaet ganske andre mutationer. En veldefineret
tionskæde angives normalt for nemheds skyld i s,ikaldte haplogrupper. Feks, dæk
ker den herunder næ’, nte hapiogruppe Rlh i mænds Y—kromosomer over muta
tionskæden ‘eni’t,sk At/øm” — 311683 3/89
319 - 3Ii — 311 3
313-1.3. hvor hvert M efterfulgt af et nummer angiver en spevifik mutation.
—ø

Ovenstående redegørelse er særdeles relevant for denne ease studv, for pa den ene
side har genetiker og klinisk lektor Peter K.A. Jensen. en af 1/outs oJ’Enrope’s nære
samarbejdspartnere, orienteret centrets sproghistorikere om, at Y_kromosomhaplo—
gruppen Rlb (se herover) og mtDNA-haplogruppen V og de for disse grupper ken
detegnende munationer er særligt stærkt repræsenteret i Vesteuropa, dog allerstær—
kest på Den Iberiske Halvø (jfogsa Spencer Welis 200’: 48 ff., 198 if. 226). På den
anden side er netop Den Iberiske Hals ø også centrum for et sproglign unikum: det
baskiske sprog, der ikke har nogen kendte (dvs, hverken nulevende eller skriftligt
overleverede) nære slægtninge. Baskisk er med andre ord et sproglign isolat. Alle de
andre europæiske sprog, derimod, passer fint ind i enten den indoeuropæiske eller
den finsk—ugriskc (uralske) sprogfamilie. ‘yderst interessant er det så, at man iflg. en
anden ,if 1/can of luropes nære samarhejdspartnere. sprogforskeren Fheo Venne
mann, kan spore haskisklignende elementer i mange af de nord- og vesteuropæiske
sprog. Det gælder først og fremmest de germanske og de romanske sprog. I særde
leshed er der tale om stednavne (flod- og h)ergnavne samt menallurgiske termer,
men der er ogsa mange andre ord. Feks, har ‘I’heo \ennemann (1998: 379 ff1 fore
slået, at latin grant/is “stor” er lant .if et forstadium til baskisk hane/i “stor”, og han
har endog formået ar rekonstruere mønstre for lånsforholdct mellem dette føtb,i—
skiske sprog, som hin benævner vaskonisk, og de nord- og vesteuropæiske sprog. Alt
dette indikerer iflg. \
ennemann, at det haskiskc/vaskoniske folk tidligere ma have
1
,eret idere udbredt i Nordvesrcuropa, end hv,id der er tilfældet i dag, h or det har
trukket sig tilbage til et refugiutn i sit kerneomrade: Baskeriandct i Pyrenæerne.
dhrcdeisen og konentiationen at ovennævnte to baplogrupper, som de fleste for
bindet med Den lberiskc F-lalvø og haskerne. gar alesa perfekt band i band med
‘,
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den p.ist.iede, tidligere udbredelse af det b,isk isLe’’, ,iskoniske sprog
Noid og Vesteuropa.

i

dt os rige

Sproghistorie og genetik; en case study med videre perspektiver
\ ed hjælp afsamme type s.nnarhejde kan man muligvis na endnu længere. Feks, er
det m,sske I kkedes genetikere og de sakaldne m.skrokomparatis ister. ds s. den sæt —
lige type af sproghistorikere. der undersøger der endnu ældre slægiskab mellem de
etablerede sprogfansilier, .it kortlægge menneskehedetis sproglige og genetiske sam
hørighed og sandringsruter helt tilbage til tiden omkring tids andringcn fra Afrika,
(;rtnsdcssenseis er pa den ene side, at alle mennesker uden for Afrika (og i snævreie
forstand endda alle fra nord for Sahara) mcd sikkerhed kan føres genetisk tilbage til
mtl)NA-haplogrupperne M og N samt Y-kromosomhaplogrupperne CF, der bærer
pi tiiutanionen M168 (Spencer Wells 2007: 180 ff, 205 ff3; og pa den anden siden,
så godt som alle sprog nord for S,ihara muligvis ligeledes kan rekonstrueres til
bage ni1 et enkelt sprog: borcansk, der således skulle omfatte bla, de indoeuropæ—
ske (f.cks. dansk, latin, russisk eller hindi), uraiske (feks. finsk), sino—tibetanske
(feks. kinesisk), eskimo—aleutiske feks. gronkindsk/k.ilaallisun). alnaiske (feks, tyr—
kuk), ,ifroasiatiske (feks. arabisk), dravidiske (feks. tarnilsk) og ausnronesiske (feks.
hawauansk eller indonesisk) sprog (jf f Murrav Gell—Mann et al. 2009: 25 ff),
Dette er dog på det sproglige område endnu særdeles omstridt og usikkert, og kun
fremtidig forskning kan vise, om der er hold i teorien.
l,isikkert eller ej: Det springende punkt er, om man med ovennævnte to case stu
dies om sproghisrorikeres samarbejde med forskere fra beslægtede forskningsfelter
in mente stadig kan tillade sig at påstå, an sproghistorie er tørt, kedeligt og uvedkom
mende.

Litteratur
Ccll-Man, Murrav, Peiros, llia & Starosnin, George (2009): “Dist.inr Language
Rclationship: T’hc Current perspective.” I: /oui’ni/ oJ’Language Relinonslnps,
\‘ol, I, 2009. s. 13-30.
Venncmann, fhco (1998): “Etvmologv and Phonoiacnies: I..itin grant/is ss.
Basque hane/i ‘big’ ,ind sirnilar problenss.” I: Journal offndo_Furopean Studies,
Vol, 26, 1998. s, 345-390,
Wc11’,, Spencer (2006): Deep Aucestiy: [suidi tik’ (renograp/sic Projei’t, \Våshington,
DC.: National Geographic Society.
URE: b ttps:/Igenographie. nationalgeographie.eom/
URI,: http:”rootsofeurope.Lu.dk

Sprogforum nummer 47, 2009

