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‘Sú aflanga hola pípa’
Guðvarður Már Gunnlaugsson

Jón Ólafsson úr Grunnavík (-'&(–')) bjó í Kaupmannahöfn á árunum -'%,–+. og á -'(- til dauðadags. Hann stundaði nám við háskólann, en var einnig skrifari Árna Magnússonar og síðar styrkþegi
Árnasafns (sjá Jón Helgason -)%,). Jón var sískrifandi og honum var
ekkert mannlegt óviðkomandi, en því miður hefur fæst af því sem
hann skrifaði verið prentað. Hann ritaði mest um Ísland og íslensk
málefni, en það fór ekki hjá því að Danmörk – og þó sérstaklega
Kaupmannahöfn og lífið í borginni – kæmi við sögu í ritum hans.
Hér á e2ir verður tíndur til svolítill óðleikur um danskt þjóðlíf á
-*. öld úr einu af Rölmörgum handritum Jóns sem afmæliskonunni
ætti að þykja nokkur fengur í.
Í umslagi í handritinu JS +&- +to er efni e2ir Jón, alls () blöð og
seðlar. Efnið í umslaginu er af ýmsum toga og skrifað að mestu á
ei árum Jóns og getur Jón Helgason handritsins víða í bók sinni
um nafna sinn Ólafsson eins og sjá má í handritaskrá hennar (Jón
Helgason -)%,:.,.).
Á bl. %%v–%.v er kafli um Raðrir, Raðrapenna og hvernig eigi að
búa til penna úr Röður. Hér verða birtir valdir kaflar úr þessu riti.
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Framarlega í ritgerðinni- telur Jón Ólafsson upp hvað einstakir
hlutar Raðrarinnar heita:
i fiodur heiter Broddur efst, fidur beggia vegna, enn Fiadrar
leggur þad mille er, med sinne midskoru langs epter, nedan
til er fidur Stafurenn edur su aflanga hola Pijpa, Daner kalla
en Penne Pose, med sijnum merg innan i.

Danska orðið pennepose er vel þekkt í merkingunni ‘Röðurstafur’ (sjá
ODS).
Því næst snýr Jón sér að því að lýsa kostum Raðra mismunandi
fuglategunda og talar 6rst um Raðrir af svan (eða ál! eins og fuglinn
er einnig kallaður á íslensku):
Sinne Skri2 hendta hveriar fiadrer, Svana fiadrer bruka menn
ä Cancellienu til þeirra stooru Stafa, sem 6rst eru i Nafne og
Title Kongs, so þeir gete ha2 hvern Staf i einum drætte, og
þurfe ei opt i at draga; þvi þä er hættara vid at öjafnare verde
þyckt edur miood⟨d⟩ Stafanna.

Augljóst er að stórar Raðrir henta vel til að draga stóra stafi því að
stóra penna þarf sjaldnar að 6lla. Síðar í ritgerðinni segir Jón svo um
Raðrir af svan:
Visse Eg Prest nockurn ä Jslande, sem nu er i Sælu, jafnan
bruka Þessar fiadrer⟨,⟩ var þö allgodur Skrifare, einkum i ungdæme sijnu, eins og vandt er at vera umm Skri2arlag manna,
at nettustu Skrifarar i ungdæme, verda ä gmlum alldre trassalegre, so letret stendur gleidt …
-

Áður hafa Jón Samsonarson (-))-:(*–()) og Guðvarður Már Gunnlaugsson
(%&&() birt glefsur úr þessum kafla um Raðrir og penna og endursagt hann að
hluta.
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Greinilegt er á þessu að Jón telur að þeir sem nota stóra penna (Raðrir) skrifi almennt ekki vel. Enn emur hefur hann sennilega reynt
sjálfur, eins og fleiri, að skri2in vill verða ‘trassalegri’ með árunum!
Jón telur að Raðrir af minni fugli henti betur sem pennar:
Medalfiadrer eru betstar: Heimgiæsa [þ. e. Raðrir af aligæs]
… eru mest brükadar i Kpenhafn, þö er þar at faa i urtabudum Ville Giæsa fiadrer sem so kallast þar, sem er sama og
Grä giæsa. Þær Koma Sunnan ä til Jydlands litlu 6rer Uppstigningar dag ä Voren, og kallast þar Vildgiæs, fliuga sijdan
til Noregs og kallast þar Graa-gogla, þadan fliuga þær til islands … Þessar Gräu Giæser [þ. e. Raðrir af grágæs] … eru eins
og adurnefndar þær hvijtu heim Giæsa fiadrer Danskra hvad
hinar hendtustu [sem pennar] …

Í ODS er tekið am að venjulega séu pennar gerðir úr flugRöðrum
gæsa, en það er ekki vandalaust að búa til góða penna úr þeim að sögn
Jóns:
Enn opt er þo mikel fita i þeim [þ. e. Röðrum af gæs] enn þö
med blettum, at eige tekur bleket ä Pappiren, þä buet er at
skera þær til Penna. Enn su fita er med Blettum i fiodrenne,
þar 6rer draga dansker þær i gegnum varma sku, so fitan
smite ut, og þurka hana jafnött af med þvi möte, at draga i
gegnum Klut, einu sinne edur tvisvar, og þat kalla þeir trockne
fiære (dregnar fiadrer).

Ég fann ekkert um ‘dregnar Raðrir’ (‘trukne Rer/Reder’) í ODS.
Jón segir einnig að Raðrir af svan megi nota í fleira en penna: „Þær
fiadrer brukast og þar [þ. e. í Danmörku] eins og i jslande, i smä Lagar
ilaat …“ Hér er átt við að Röðurstafurinn, eða penneposen, hafi verið
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skorinn af og notaður sem glas, sbr. e2irfarandi skýringu í ODS á en
pennepose:
… den nederste, hule del af en (penne)-:er (der tilskæres i spidsen
for at tjene som skriveredskab ell. med afskaaren øverste del danner et lille rør) …

Nú til dags er hægt að fá í verslunum prufur af ilmvatni og rakspíra í
örmjóum glösum sem eru nokkuð há miðað við gildleika, og er hægt
að ímynda sér að Röðurstafurinn hafi verið notaður undir t. d. ilmvatn
eða lyf, en einnig er hægt að nota þennan hluta Röðurstafsins sem rör.
Í dönsku er t. d. til orðið :ederpose sem getur merkt það sama og en
pennepose, sbr. e2irfarandi tilvitnun við orðið í ODS: „kaldes røret af
en svane fêr, som vîn tappes igennem“.
Fjaðrir af svan má einnig nota í vefnað, eða eins og Jón segir: „… og
enn þä i einslags vefnad i Langar flyser edur Strimla hæfelega skornar
…“ Ekki er ljóst hvað Jón á við hér, en ekkert fannst í fljótu bragði
um að Raðrir hafi verið notaðar í vefnað, annað en að Raðrir hafi verið
notaðar sem hattaskraut.
Jón segir einnig að Danir safni Röðrum af svönum og sendi þær
til Þýskalands: „… og senda þær til þess upp til þydskalands, þar sem
Svaner fäst ei“. Merkilegt fannst mér að Jón talar um að Raðrir hafi
verið sendar ‘upp til Þýskalands’. Hugsanlega hefur það verið málvenja á Íslandi að tala um að fara upp til Þýskalands, því að Björn
Jónsson (-('*–-,(,) á Skarðsá segir um Sæmund óða í rúnaritgerð
sinni: „hver ungur amsigldi og lengi var í skóla uppi í Þýzkalandi
…“ (sjá Bjarni Einarsson -)((:civ). Líklegra er þó að Björn á Skarðsá
og Jón Grunnvíkingur hafi verið undir dönskum áhrifum því að hér
er um að ræða gamla og útbreidda málvenju í Danmörku, þ. e. að tala
um upp í merkingunni ‘suður’ og niður í merkingunni ‘norður’ (sjá
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Pedersen %&&-:-%–-.).% Nú til dags tala flestir (eða allir) Danir um
að fara ned til Tyskland og eru þá með staðsetningu landanna á landakorti í huga þar sem suður er ‘niður’ (samskonar (ó-)siður breiðist nú
hratt út á Íslandi, t. d. að fara niður til Spánar!).
Einnig vekur það nokkra undrun að Jón fullyrði að svanir séu ekki
til á Þýskalandi en ég er ekki nógu kunnugur dýralífi í Mið-Evrópu
til að geta leiðrétt eða staðfest þessi orð hans.
Að sjálfsögðu gefa Danir Þjóðverjum ekki svansRaðrirnar:
Hefe eg vitat gefenn Rixdal 6rer Hundrad, og ad þvi Skape
-&. Rd- 6rer þusund, enn þær fiadrer skulu þä vera goodar
störar Pijpu fiadrer, enn ei Dun fiadra kyns.

Verðgildi -*. aldar ríkisdals er erfitt að segja til um en Carsten Boldsen Hansen, sem vinnur hjá Danmarks Statistik, var svo vinsamlegur að láta mér í té nánari vitneskju um núvirði ríkisdals í tölvuskeyti.
Hann áætlaði að núvirðið sé um +& danskar krónur, en varaði jafnamt við samanburði á verði á -*. og %-. öld.
Hvað um það, ég er þess fullviss að afmæliskonan er mér sammála
um að Jón Ólafsson úr Grunnavík eigi skilið að fá Röður í hatt sinn
6rir skrif sín, sem eru ómetanleg 6rir okkur sem höfum áhuga á
þjóðlífi 6rr á öldum!
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Ég þakka Henrik Hovmark, sem vinnur við eyjamálsorðabókina í mállýskudeild
Norrænu rannsóknarstofnunarinnar, kærlega 6rir að benda mér á efni um áttatáknun í dönsku og upplýsa mig um þau mál í tölvuskeyti.
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