Etymologien til aur og golv
Av Harald Bjorvand
Betydningsendringer som skyldes metonymi spiller en stor rolle i
språkhistorien, og vi vil ved to eksempler vise viktigheten av å ta hensyn til dette i den etymologiske forskningen. Norsk aur m. ‘grus’ og
golv n. ‘grunnflate i hus el. rom’ kan ikke forklares etymologisk, hvis
vi forutsetter at de angitte betydningene er de opprinnelige. For å oppklare etymologien er det følgelig nødvendig å gå ut fra at disse to
ordene har gjennomgått til dels betydelige semantiske endringer. Ved å
anta at aur opprinnelig hadde betydningen ‘vann’ som ved metonymi
har utviklet seg til ‘grus (ved vann)’, kan det etableres en etymologisk
tilknytning til former som norsk yre ‘duskregne’ og gammelengelsk e-ar
m. ‘bølge, sjø’. Golv kan på sin side med en opprinnelig betydning
‘smell, brak’stilles sammen med former som norrønt gjalfr n. ‘brak, sjøgang’ og gala ‘skrike, hyle’. I dette tilfellet har den metonymiske utviklingen gått via ‘sprekk, åpning’ til de kjente betydningene ‘mellomrom’
og ‘grunnflate’, jf. eng. crack ‘smell, brak’ og ‘sprekk, smal åpning’.

1 Innledning
1.1 Metonymi
Den som vil forsøke å knekke etymologiske nøtter, vil ikke kunne komme utenom
fenomenet metynomi. Mange ord må forklares på bakgrunn av en betydningsforskyvning som skyldes dette fenomenet. I mitt forsøk på å oppklare etymologien
til norsk hale (2002: 169f.) har jeg gitt et tydelig eksempel på at metonymi kan være
en tjenlig forklaringsmodell.
En metonymisk betydningsendring består i at et ord går over til (også) å betegne
noe (sak, person, ting, fenomen osv.) som det semantisk sett har en form for
begrepsmessig eller konkret nærhet til. Når det gjelder substantivet hale (norrønt
hali osv.), antok jeg en etymologisk sammenheng med gammelengelsk healh m.
‘bøy(ing), hjørne, krok osv.’, dvs. at norrønt hali osv. reflekterer en urnordisk mask.
n-stamme *halhan- (med lydrett bortfall av *h). For at denne formelt sett akseptable
sammenstillingen skulle kunne godtas, var det nødvendig å gjøre rede for den semanMaal og Minne 2 (2006): 97–106
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tiske relasjonen mellom gammelengelsk healh og norsk hale på en tilfredsstillende
måte. Det ble gjort ved å gå ut fra at urnordisk *halhan- liksom gammelengelsk
healh hadde betydningen ‘bøy, krumming’, og at ordet på samme vis som mange
andre med en slik betydning var blitt brukt metaforisk om bakparten på dyr. Dernest
var det skjedd en metonymisk endring ved at ordet helt og holdent gikk over til å
betegne den tilhørende ekstremiteten, nemlig halen på dyret. Den samme betydningsendringen ser vi ved norsk rumpe i reverumpe og kurumpe.
1.1.1 Norsk bud n.
En annen vanlig type endring som hører hit består i at det skjer en fokusforskyvning
fra handlingens objekt til handlingens utøver, og et typisk eksempel i så måte er det
følgende: Det norrøne substantivet bo› n. betyr ‘budskap, meddelelse, beskjed, tilbud, befaling, gjestebud’, jf. nynorsk bod ‘tilbud, budskap, påbud’, nyislandsk bo›,
færøysk bo›, gammeldansk both, buth, dansk bud (norsk bud), gammelsvensk boﬂ,
buﬂ, svensk bud ‘moralbud; meddelelse’ og båd i kompositumet uppbåd ‘stor menneskegruppe, oppbud’. Det dreier seg om en nøytral a-stamme germansk *budasom (til dels med *u > -o- ved a-omlyd) gav norrønt bo› osv. og er verbalsubstantiv
til germansk *beudan- ‘kunngjøre; påby’ som foreligger i norrønt bjó›a, norsk
by(de) osv. I vestgermansk har den tilsvarende formen prefikset *ga- i f.eks. gammelhøytysk gibot og tysk Gebot n. ‘bud, befaling, anbud’, jf. tysk gebieten ‘befale,
kreve, herske over’.
I dansk og svensk har bud ved metonymi tidlig fått betydningen ‘person som
bringer en meddelelse el. forsendelse’, se SEO (109), og vi ser denne betydningen
også i norsk (bokmål) bud og nynorsk bod. Det har i denne funksjonen erstattet det
gamle germanske nomen agentis *budan- m. ‘budbringer, sendebud’ som vi ser i
norrønt bo›i, gammelhøytysk boto, tysk Bote ‘budbringer, sendebud’ osv., og som
dessuten er bevart i norsk båe m. ‘blindskjær som sjøen bryter over’, se FT (29).
1.1.2 Norsk evje f.
Det finnes en mengde tilfeller av metonymiske betydningsendringer som baserer
seg på lokal nærhet og samhørighet. Et illustrerende eksempel er arveordet evje som
betyr ‘grunn og rolig del av elv, liten vik; strømdrag som går i ring (i elv), bakevje’,
jf. f.eks. NOB 2 (884). Denne betydningen finnes også ved gammelnorsk efja f., se
Fr. 1 (290). Formene reflekterer germansk *abjon- f. som vi må anta har hatt betydningen ‘bortstrømming el. lign.’.
Under slike rolige og avtagende strømforhold dannes det lett avleiringer, og som
resultat av en tidlig fokusering på dette aspektet forekommer gammelislandsk efja
utelukkende med betydningen ‘gjørme(bunn), mudder, slam’. Denne gjenfinnes ved
nyislandsk efja og dessuten i nynorsk evje ‘gjørme(bunn), dy’, jf. videre svensk ävja
‘mudderlignende avleiring på bunnen av vann’ og færøysk evja f. ‘mudderbunn,
slam; oppløst, oppråtnet masse’, se også FT (143).
De vestgermanske språkene har til dels identiske former som har betydningen
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‘fjære, lavvann’, dvs. ‘vann som strømmer vekk, trekker seg tilbake’, jf. dansk dial.
evje som betyr ‘(del av) strand som er tørr ved lavvann’. Det dreier seg om følgende
former: middelnedertysk ebbe, gammelfrisisk ebba, frisisk eb, ebbe, êb og êbe,
middelnederlandsk ebbe, nederlandsk eb, ebbe, gammelengelsk ebba, engelsk ebb
og tysk Ebbe. De anglofrisiske formene er maskuline og reflekterer germansk
*abjan- m., mens de øvrige er feminine og går liksom de nordgermanske tilbake på
germansk *abjon- f. Tysk Ebbe er lånt fra nedertysk i slutten av det 16. århundre,
liksom norsk, dansk ebbe og svensk ebb er lånt herfra eller fra nederlandsk. Etymologisk kan disse formene være avledninger til preposisjonen av eller stilles til det
ordstoffet vi ser i etter, se IEW (53f.).
1.1.3 Oppsummering
Ikke minst på grunn av den viktige rollen metonymi spiller i språkhistorien, er problemet ved etymologien til mange ord nettopp av semantisk art. Analysen av den
formelle siden byr til sammenligning ofte på mindre problemer. Man kan følgelig
relativt enkelt skille ord fra hverandre eller stille dem sammen på et formelt grunnlag. Det er derimot ofte tilsvarende vanskelig, for ikke å si umulig, å gjøre det
samme på grunnlag av betydningene. Dette skyldes at ordene ofte har gjennomgått
til dels svært store betydningsendringer. Ved bud og evje var det lett å se at det hadde
skjedd en metonymisk forskyvning, siden den opprinnelige betydningen fremdeles
eksisterte vsa. de nye. Våre kunnskaper om slike semantiske forhold er som nevnt
av stor betydning og som vi skal se, meget nyttige ved utarbeidelsen av nye etymologier. En grundig gjennomgang av de tallrike typer av metonymiske endringer gis
bl.a. av Blank (1997: 230ff.), se også Burkhardt (1996: 187ff.).
2 Norsk aur m.
Dette nedarvete substantivet betyr særlig ‘grus og grov sand blandet med småstein;
fast og hard grunn med mye aur, særlig under matjorda’ jf. f.eks. NOB 1 (251). Det
er ellers kjent i følgende former med stort sett den samme betydningen over hele det
nordiske språkområdet: norrønt aurr ‘grus, sandjord; leire, gjørme’, nyislandsk aur
‘sand- el. grusblandet leire, gjørme, dy’, færøysk eyrur ‘grov sand; sandbanke i/ved
elv’, dansk dial. ør ‘grus, småstein’, svensk ör ‘steingrunn, sandbanke, grus’, se DEO
(518) og SEO (1462f.). Hertil kommer gammelengelsk e-ar som skal bety ‘jord’. Etter
all sannsynlighet kommer disse formene av en germansk grunnform *aura- m.
Det er videre vanlig å anta at den gotiske jo(n)-stammen som foreligger i dat. pl.
f. in aurahjom – “i gravene” er dannet til et adjektiv *aurahs ‘gruset, sandet, leiret
osv.’, avledet av germansk *aura- m. liksom gotisk stainahs ‘steinet’ til stains m.
‘stein’, dvs. at in aurahjom mer presist kan ha betydd “i gravhaugene (av
grus/sand)”, men dette er selvsagt usikkert, se GED (50).
Den germanske størrelsen *aur- i formene ovenfor lar seg med en nedarvet
betydning ‘grus, sand, leire osv.’ imidlertid ikke sikkert stille sammen med annet
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kjent germansk eller indoeuropeisk ordstoff. Det er da nærliggende å anta at den
opprinnelig kan ha hatt en annen betydning. Det er i så fall mulig å overveie en etymologisk forbindelse med den homonyme størrelsen *aur- som vi i første rekke ser
i gammelengelsk ear m. ‘bølge, sjø’. Dette *aur- som synes å ha hatt en grunnbetydning ‘vann’, gjenfinner vi i elvenavnet Aura f., f.eks. i Skjåk, og et norrønt elvenavn *Aura eller *Aur f. ligger til grunn for det gamle bygdenavnet Aurdal (Valdres), jf. norrønt í Aurdale, DN 2 (280, 1358), se NG 4 (251) og NSL (78f.). Det inngår
dessuten i sjønavnet norrønt Aurr m. Dette var det gamle navnet på Rødenessjøen i
Østfold, som er indirekte kjent i norrønt gjennom det gamle bygdenavnet Aursmƒrk,
se NG 1 (177) og DN 13 (16, 1344), samt Rygh (1904: 7). Navnet ble også brukt om
Ørsjøen i Idd, og i dette tilfellet er sjønavnet overført på gården Aurr, f.eks. á Aure,
se DN 2 (388, 1387). Gården heter i dag Ør, se også NG 1 (206).
Et norrønt appellativ aurr m. med betydningen ‘vann’ forekommer trolig i
Voluspå 19: Yggdrasill [...] ausinn hvíta auri – “Yggdrasil [...] overøst/vannet med
‘hvitt’ vann”, jf. også det avledete adjektivet aurugr i Voluspå 27: aurgum forsi –
“med vannrik foss”, se Bugge (1867: 4–5). I motsetning til norr. aurr m. ‘grus’ er
det mulig å knytte et norr. aurr m. med betydningen ‘vann’ etymologisk til annet
germansk ordstoff som rotelementet *ur- som ses i norrønt úr n. ‘yr, fint regn’ osv.
og norrønt ýra ‘yre, duskregne’, se nedenfor 2.1.1 og videre 2.1.2 for ordstoffets
indoeuropeiske etymologi.
Semantisk sett består det følgelig en metonymisk relasjon mellom betydningene
‘vann’ og ‘grus’, dvs. at germansk *aura- m. ‘vann, strøm, elv, sjø osv.’ etter hvert
mer og mer er gått over til å betegne den grusen, sanden, leira osv. som f.eks. elver
legger igjen langs sine bredder og kanskje særlig der de munner ut i eller renner ut
av en sjø, jf. NSL (78): “Aura i Skjåk har øyrt opp store mengder aur og stein der ho
renn ut i Otta”. En tilsvarende semantisk utvikling så vi ved evje ‘(rolig) bakoverstrøm’ → ‘gjørme, mudder’ i 1.1.2, og en lignende endring ses f.eks. ved gresk
rhakhía f. ‘brenning, springflo’ som også betyr ‘steil (klippe)kyst’, dvs. landet bølgene slår mot, jf. igjen at færøysk eyrur m. ovenfor vsa. ‘grov sand’ også betyr
‘sandbanke i el. ved elv’.
Siden navn på elver og sjøer allment antas å høre til det eldste navnesjiktet i Norden, se NSL (37ff.), er det rimelig å anta at når en elv en gang i tiden rundt Kristi fødsel eller endog (langt) tidligere, ble kalt *auron- f. > norrønt *Aura eller en sjø
*aura- m. > norrønt Aurr, har betydningen vært henholdsvis ‘vannet, dvs. strømmen, elva’ og ‘vannet, dvs. sjøen’. Hellquist (1903–06: 804) antar også en slik
betydning for de tilsvarende gamle svenske sjønavnene Ören og Örn.
At germansk *aura- m. ‘vann’ tydeligvis tidlig også har utviklet betydningen
‘jord’ som vi ser i gammelengelsk ear, kan sannsynligvis settes i forbindelse med
det forholdet at (sand)jorden langs elvebredder og vann ofte var lettest tilgjengelig
og følgelig tidlig ble permanent dyrket opp.
Et videre forhold som taler for at det ved germansk *aura- kan ha funnet sted en
betydningsendring fra ‘vann, elv, sjø’ til ‘grus(banke), sand(banke)’, er at den avle100
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dete jo-stammen germansk *aurijo- f. som foreligger i norrønt eyrr, nyislandsk eyri,
færøysk oyri, norsk øyr, ør og dansk dial. ør nesten alltid betegner grus- og sandbanker ved elver og vann.
Slike jo-stammer har ofte tilhørighetsbetydning slik som f.eks. norrønt ey, norsk
øy osv. < germansk *agwjó- som med betydningen ‘(land) ved el. omgitt av vann’ er
avledet av germansk *áhwo- f. ‘vann’ > norrønt á, norsk å osv. For jo-stammen
*aurijo- som vi altså ser i norrønt eyrr osv. med betydningen ‘sandbanke ved
elveos’, er det følgelig rimeligst å anta at den er så gammel at den er avledet av
*aura- m. i betydningen ‘vann, dvs. elv el. sjø’. Det betyr at den opprinnelige betydningen var ‘lokalitet ved vann, elvebredd; sjøstrand’. Etter hvert ble det imidlertid et
vesentlig trekk ved disse formasjonene at de var av sand og grus, og denne endringen i betydning skjedde trolig parallelt med utviklingen av *aura- m. fra ‘vann’
til ‘grus’.
2.1 Formelt grunnlag
Som nevnt har den germanske størrelsen *aur- i formene ovenfor med en antatt
betydning ‘grus osv.’ ingen brukbar etymologi. Den lar seg bl.a. ikke formelt stille
sammen med gammelirsk ur f. ‘jord, leire’, slik man tidligere har forsøkt, se FT (27)
og ÍOSB (32). Men en sammenheng med det gammelirske ordet synes derimot å være
mulig både formelt og semantisk for germansk *ura- som foreligger i nedertysk Ur
n./m. og som lån i nederlandsk oer n. ‘hard, jernholdig (sand)jord’, jf. DWB 11.3
(2354f.). Dette ordstoffet er for øvrig ikke tatt med i IEW.
Germ. *aura- m. i betydningen ‘vann’ kan på sin side formelt sett stilles sammen
med norsk å ‘elv’ (< germansk *áhwo- f. ‘(rennende) vann’) og norsk øy (< germansk *agwjó- f. ‘land ved vann, (halv)øy’). Siden germansk *gw gir *u foran *r, er
det tenkelig at germansk *aura- kan reflektere en eldre suffiksbetont grunnform
*agwrá- < *ahwrá- etter Verners lov. Men siden det ikke ellers finnes r-avledninger
til germansk *áhwo- f. ‘(rennende) vann’ bør vi heller søke tilknytning til følgende
ordstoff:
2.1.1 Germansk tilknytning
Det nedarvete svake verbet yre betyr ‘duskregne, regne smått, falle i fine dråper’, i
nynorsk også ‘snø fint og tett’, og vi finner ellers disse formene: norrønt ‡ra, nyislandsk ‡ra, gammelsvensk yra og svensk yra ‘drive fort med vinden’, f.eks. snön
yrde. Formene reflekterer germansk *urijan- som er avledet av et gammelt substantiv germansk *ura- n. som vi ser i norrønt úr n. ‘yr, fint regn’, nyislandsk úr f./m./n.
‘duskregn, væske’, nynorsk ur m. ‘regnsky; sno, kald trekk, luftdrag’, dansk gml. ur
‘regn-, snøbyge’ og dial. ‘tåke’, gammelsvensk ur n. ‘snødrev’ og svensk ur i uttrykket i ur och skur – “i all slags vær”. Til verbet er det i norsk nydannet et substantiv
yr n. ‘duskregn’, og i svensk finner vi snöyra ‘snødrev’.
Germansk *ura- n. er bare kjent i nordgermansk, men et avledet adjektiv *uraga‘våt, fuktig’ er overlevert i gammelengelsk urig≥ i bl.a. urig≥fe›era ‘som har våte fjør’,
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jf. norrønt úrigr, úrugr ‘våt’ og úrigtoppi ‘(hest) med våt topp’ samt nyislandsk
úrugur ‘våt’.
Det dreier seg ved germansk *ura- utvilsomt om et svært gammelt ord for
“vann”, og hit hører som nevnt også gammelengelsk ear m. ‘bølge, sjø’ (< germ.
*aura-), jf. sms. earg≥ebland n. ‘bølgegang’. Likeledes skal vi, slik vi antok i 2, etter
all sannsynlighet også stille norrønt aurr m. ‘grus, sandjord, gjørme’ hit, som altså
ved metonymi har utviklet disse betydningene av en eldre betydning ‘vann’, som vi
i så fall ser spor av bl.a. i elvenavnet Aura og i det gamle navnet Aurr på Rødenessjøen i Østfold.
Ved norrønt úr n. ‘slagg (av smeltet jern)’, nyislandsk úr n. ‘slagg, gnister av glødende jern’ dreier det seg mest sannsynlig om en yngre metaforisk bruk av norrønt
úr n. om et “regn” av glødende jern(gnister). Se også urokse i BL (1003).
2.1.2 Indoeuropeisk tilknytning
Det germanske ordstoffet i 2.1.1 kan settes i forbindelse med et gammelt ord for
“vann” som foreligger i gammelindisk vár n. Denne formen kan reflektere indoeuropeisk *H2wor (med bortfall av “laryngalen” *H2 og overgang *o > -a-), som kan
være en kollektivdannelse av samme type som gresk húdor n. ‘vann’, se under vann
i BL (1013ff.). Hertil kommer et trakisk elvenavn Auras og gresk ánauros m. ‘stri
strøm’, som også er navn på en elv i Thessalia. I forhold til tema II *H2w-er-, som
ligger til grunn for *H2wor i gammelindisk vár, synes størrelsen aur- i disse formene og germansk *aur- å representere et tema I *H2ew-r-, dvs. at vi kan ha hatt
følgende utvikling: nom., akk. *H2ew-$ > *aw$ > germansk *awur(a)- > yngre
*aur(a)- m. i gammelengelsk ear og norrønt aurr ovenfor. Germansk *ura- som
foreligger i norrønt úr n. ‘yr’ osv. kan via en pregermansk form *ur(o)- føres tilbake
på en indoeuropeisk form *uH2r-, idet *u i sekvensen *uH2 ved bortfall av “laryngalen” *H2 er blitt forlenget til *u. Indoeuropeisk *uH2r- er ved “laryngal”-metatese
oppstått av nulltrinn *H2ur-, til e-trinnene *H2ew-r- og *H2w-er- ovenfor, se Lindeman (1997: 60, 108f.).
Norrønt, nyislandsk vari m. ‘væske, blodvann’ (< germansk *waran-) og gammelengelsk wær n. ‘sjø, hav’ (< germansk *wara-) kan etter all sannsynlighet også
stilles hit og ser ut til å ha sitt opphav i en oblik stamme (lokativ) *H2wor- til *H2wor
ovenfor, se f.eks. under fyr i BL (265).
3 Norsk golv n.
Dette substantivet betyr vsa. ‘grunnflate i et hus el. rom’ bl.a. også ‘adskilt rom for
høy, utresket korn og halm i en låve’ og ‘(mellom)rom, felt mellom to staurer i ei
høy- el-. kornhesje’: vi har 100 golv ståande ute enno, se NOB 4 (603). Det dreier
seg utvilsomt om et arveord som dessuten foreligger i den danske formen gulv.
Andre former er norrønt golf, nyislandsk gólf, færøysk gólv, gammeldansk gulf,
dansk gulv, gammelsvensk golf, gulf og svensk golv.
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Norrønt golf betyr vsa. ‘golv’ også ‘avdelt rom (i hus, kiste osv.), forrådsrom’, en
betydning som altså ennå finnes ved bl.a. norsk golv. Nyislandsk gólf har dessuten
betydningen ‘mellomrom mellom to og to stolper i en (bindingsverk)bygning, fag’
= stafgólf. Svensk golv har i dialektene de samme betydningene som norsk golv og
betyr dessuten som i nyislandsk ‘mellomrom mellom to og to opprettstående stolper
i en bygning’, se SAOB 10 (755f.).
Dette ordet forekommer bare i nordisk, men det ser ut til å være gammelt, og formene kan antas å reflektere germansk *gulba- n. En slik form er imidlertid tilsynelatende uten tilknytingsmuligheter både innenfor og utenfor germansk, se BL (327).
Den kan av formelle grunner f.eks. ikke uten videre stilles til kirkeslavisk lebŭ m.
‘renne’ og russisk olob m. ‘renne’, slik det ble foreslått av FT (258), siden disse formene kan gå tilbake på en indoeuropeisk grunnform med *g i framlyd og *b i innlyd som ville gi germansk *k og *p, se f.eks. ÍOSB (67) og IEW (367). De betydningsmessige forholdene ved denne sammenstillingen er også uavklarte.
3.1 Germansk tilknytning
Det viktigste aspektet ved enhver etymologi er selvsagt en så sikker formell forankring som overhodet mulig. Norsk golv går som nevnt etter all sannsynlighet tilbake
på en germansk grunnform *gulba- n., og denne kan oppfattes som en avlydsform
(nulltrinn) til former som den germanske s-stammen *gelbaz- n. som er reflektert i
norrønt gjalfr, gen. gjalfrs n. ‘brak; sterk sjøgang, bølgegang’, nynorsk gjelv m./n.
‘bølgegang, opprørt sjø, især nær land’, jf. NOB 4 (67), nyislandsk gjálfur n. ‘snakk,
bjeffing; bølgeskvulp’ og færøysk gjálvur, gjálv n. ‘bølgegang, (mindre) sjøgang’.
Det germanske e-trinnet *gelb- gjenfinnes i middelnedertysk gelve f., pl. gelven
‘bølger’ samt i de tilhørende verbene middelnedertysk gelven ‘bjeffe, hyle’ og gammelhøytysk gelbon ‘narre, bedra’.
Størrelsen *gelb- i disse formene er en b-utvidelse til den germanske verbalrota
*gel-/*gal- som vi ser i det nedarvete sterke verbet norsk gale (pret. gol) som særlig brukes om ropet til hane og gjøk. Det finnes ellers i følgende former: norrønt
gala ‘gale, skrike, hyle’, nyislandsk gala, færøysk gala, dansk gale (gammeldansk
gale), svensk gala (gammelsvensk gala), middelnederlandsk galen, gammelengelsk
galan og gammelhøytysk galan. I tillegg til b-utvidelsen finnes også en dannelse
med m-suffiks i gammelhøytysk og gammelnedertysk galm m. ‘larm, stemme,
ekko’, og en p-utvidelse ligger til grunn for bl.a. norrønt gjalp n. ‘skravl, skryt’,
nyislandsk gjálp, gammelnedertysk gelp ‘hån’, gammelengelsk g≥ielp ‘skryt’ og
gammelhøytysk gelf < germansk *gelpa- n., jf. middelhøytysk gelfen ‘skrike, bjeffe’
og gammelengelsk g≥ielpan (pret. g≥ealp) ‘skryte’ og engelsk yelp ‘bjeffe, hyle’, se
videre BL (278f.).
Denne formelt sett akseptable sammenstillingen av germansk *gulba- med et
opprinnelig lydmalende ordstoff byr selvsagt på semantiske problemer. Vi må faktisk gå ut fra at *gulba- opprinnelig har betydd ‘brak, smell osv.’, og det er i så fall
en betydning som ligger fjernt fra den vanlige ‘grunnflate i hus/rom’ til norsk golv,
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men vi kan nå fram til denne ved å anta følgende betydningsutvikling: Ved en metonymisk fokusforskyvning kan *gulba- ha kommet til å betegne det som forårsaker
smellet, nemlig f.eks. ‘noe som sprekker (opp) og åpner seg med et smell’. Dernest
har man likeledes på metonymisk vis fokusert på resultatet av smellet, slik at
*gulba- så har levd videre med en ny betydning ‘åpning, spalte, mellomrom osv.’.
Det er relativt enkelt å finne paralleller til en slik betydningsutvikling: Det lydmalende norrøne sterke verbet bresta (pret. brast) ‘brake, smelle’ betyr vel så ofte
‘briste, revne, sprekke’, hyppig med den forestillingen at det skjer med et smell eller
brak, f.eks. brast í sundr boginn ok brast vi› hátt, jf. Fr. 1 (185) og nynorsk breste
‘sprekke, revne, slites av’ og ‘smelle, knake’. Det tilhørende substantivet norrønt
brestr m. (< germansk *brasti-) har følgelig betydningene ‘brak, smell’ og ‘brist,
revne, sprekk’, jf. nynorsk brest, pl. brester ‘sprekk, revne’ som også har bevart
betydningen ‘lyden av noe som brister, brak, smell’, se NOB 1 (907).
En lignende semantisk utvikling ser vi også ved middelhøytysk klaffen ‘tone,
lyde, klinge’ vsa. ‘åpne seg (med et smell), briste’ med det tilhørende substantivet
klaf m. ‘smell, brak’ som dessuten betyr ‘spalte, åpning, sprekk, revne’. Tysk klaffen
har nå utelukkende betydningen ‘være åpen, gape’, f.eks. eine klaffende Wunde – “et
gapende sår”, se EWDS (491). Det kan likedan henvises til engelsk crack ‘smell,
knall, brak’, f.eks. a crack of thunder, som også betyr ‘revne, sprekk’, f.eks. a crack
in the ice, og ‘spalte, smal åpning’, f.eks. keep one’s door open a crack, jf. dessuten
verbet crack ‘åpne (en dør, ventil osv.) litt, på gløtt’.
Det er mulig at *gulba- med sin *u og *b har kommet til å angi en dump og kraftig lyd → ‘stor åpning, gap’, og for golv skal vi altså anta at den også kjente betydningen ‘(mellom)rom’ er eldre enn ‘grunnflate’. Vi får da følgende utvikling:
‘sprekk, spalte, åpning’ → ‘åpent rom, mellomrom osv.’ → ‘åpen flate, golv’, jf. Fr.
1 (624) som beskriver norrønt golf på følgende vis: “Gulv, særligen i Modsætning
til de langs Væggene værende Bænke”. Golvet er mao. åpningen, dvs. det åpne feltet, (midt) i huset. I ÍOSB (267) antas det også at betydningen ‘(avdelt) rom’
(afmarka› rými) kan være eldre enn ‘grunnflate’.
Lignende semantiske utviklinger ser vi dessuten ved lånordet norsk dørk m.
‘golv i skipsrom’ som liksom dansk dørk ‘kahyttsgolv’ og svensk durk ‘(underste)
golv i skip; lagerrom i skip’ er lånt fra nederlandsk durk ‘lensehull, spygatt’ og/eller
frisisk durk ‘kjølrom, nederste rom (til bunnvannet) i skip (sentina)’, middelnedertysk dork ‘ds.’, jf. nedertysk dial. Durk, Dork ‘fordypning, bulk’, se NEW (145) Hit
hører trolig også gotisk ﬂairko n. ‘hull’ i ﬂairko neﬂlos – ‘nåløye’. Den semantiske
utviklingen ved dørk har følgelig vært ‘åpning’ → ‘(hul)rom’ → ‘golv’, jf. DEO
(101). Man har altså på metonymisk vis stadig fokusert på andre aspekter ved objektet.
3.2 Indoeuropeisk tilknytning
Dette lydmalende ordstoffet har svært begrensede tilknytningsmuligheter utenfor
germansk, men germansk *gelb- i norrønt gjalfr n. osv. og *gulb- i norrønt golf n.
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osv. lar seg stille etymologisk til et indoeuropeisk verbaltema *ghel-bh- ‘larme,
bruse’. En etymologisk slektning til germansk *gelb- finner Neumann (1988: 20) i
det Gelbes som ifølge Plinius er navnet på en elv i det nordvestre Lilleasia. Siden
overgangen av ieur. *bh, *dh, *gh > b, d, g er et karakteristisk trekk ved frygisk, er
det mulig at Gelbes er en frygisk form som reflekterer det samme indoeuropeiske
temaet *ghel-bh- som ligger til grunn for norrønt gjalfr osv. Neumann understreker
at elver ofte har fått navn etter bruset, larmen fra vannet.
Dette *ghel-bh- ‘larme, bruse’ fremstår som et tema dannet til en rot *ghel- som
man i så fall kan gjenfinne i norsk gale ovenfor og gjalle ‘runge, ljome’ osv., men
som ellers har etterlatt seg få spor, jf. videre IEW (428).
Uansett hvilken grunnbetydning man antar for dette nordgermanske ordet for et
“golv”, forblir det uten påviselige slektninger med en slik eller nærstående betydning i andre indoeuropeiske språk. Ordet er følgelig, slik som antatt ovenfor, etter
alt å dømme en relativt ung betegnelse for “golv”, og det ser ut til at den største vanskeligheten med etymologien som så ofte ellers er av semantisk art.
Vi har sett på de to etymologisk uklare ordene aur og golv som i formell henseende
imidlertid ikke volder særlig store problemer. Men til tross for at de germanske
grunnformene uten spesielle vanskeligheter kunne bestemmes som *aura- og
*gulba-, forble etymologien like uviss. Først ved å se nærmere på muligheten for at
det hadde skjedd store semantiske endringer som berodde på det uhyre vanlige fenomenet metonymi, fikk ordene en etter vår mening plausibel etymologi.
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