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Jóns Ólafssonar úr Grunnavík 
 
1.  

Laust eftir miðjan sjötta áratug 18. aldar mun Jón Ólafsson hafa fengið þá hugmynd 
að flest orð hefðu í fyrndinni verið miklir langhundar, samsettir úr tveimur eða 
fleiri orðum eða orðhlutum, en síðar dregist harla mikið saman. Þetta var um margt 
afdrifarík hugmynd því með tilliti til hennar tók Jón á næstu árum að endurskoða 
ýmislegt í orðabók sinni, sem hann hafði unnið að frá 1734 eða fyrr, svo og í öðrum 
ritum og skrifaði að auki tvö stórverk sem byggðust á þessari hugmynd, 
Contractismus, sem hér verður fjallað um, og Polychrestis. Dr. Jón Helgason gat sér 
til í riti sínu um Jón Ólafsson (1926:311) að upphaf þessa mætti rekja til þess er Jón 
Ólafsson tók að semja skýringar við Eddukvæði 1756; hann hafi þá farið að brjóta 
heilann um uppruna ýmissa fornyrða og flogið þessi kenning í hug. Nokkur ár liðu 
þó áður en Jón fór að beita kenningu sinni markvisst við orðskýringar þótt finna 
megi dæmi um hana í ritum frá árunum fyrir 1760. Í hugleiðingum sínum um sótt 
og dauða íslenskunnar, sem Jón setti saman 1758 (Lbs 853 4°), má finna merki um 
þetta í skýringu hans á danska orðinu kyse, ‘hetta’ eða ‘húfa’, en um það segir hann:1 
 

Danorum en kyse […] vel contractum à Cabys, qvod à Lat. Capitium devenit 
(Lbs 853 4°, seinni hluti, bls. 38, l. 10–11, feitletrun mín) 

 
þ.e.:  
 
 ‘danska en kyse […] líklega dregið saman úr cabys, sem dregið er af lat. capitium’.* 

 
Jón fór líklega að setja þessa hugmynd markvisst á blað árið 1763 og tók þá að skrifa 
saman eitt af efnismestu ritum sinum, doðrant sem hann nefndi Contractismus og var 
að prjóna við fram á síðustu ævidaga. Þetta er mikið verk, alls rúm 2.000 blöð þétt-
skrifuð ef miðar og seðlar eru taldir með, upphaflega í þremur bindum (AM 979 a–c 
4°) en hefur síðar verið skipt í tíu bindi. Ritið er geymt í Árnastofnun í Reykjavík.  

                                                 
1 Allar ívitnanir í verk Jóns eru samræmdar og að mestu færðar til nútímaritháttar.  
* Capitium er stuttur kvenbúningur sem nær niður á lendar eða niður að hnjám. [Viðbót 2013.] 
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 Meginefni ritsins eru orðaskýringar Jóns þar sem hann „leysir upp úr“ orðum og 
greinir frá því hvað að baki þeim liggi, að hans mati. Skýringar á samdrætti 
einstakra orða og meginmál svo til allt er á latínu sem gerir ritið seinlesið, en það er 
til bóta að latína Jóns er ekki flókin. Dálítið er um annað efni á víð og dreif, mest í 
fyrsta bindinu og mestallt er það sömuleiðis á latínu. Svolítið er þó af kvæðum og 
kvæðisbrotum á íslensku og lítið eitt af óbundnu máli, öðru en orðskýringum, og 
verður komið að því síðar. Skipulag er ekki mikið og sum orðin skýrð margsinnis. 
Stafrófsröð er engin nema á fáeinum síðum í senn og því er erfitt að fá yfirsýn yfir 
verkið; fyrsta hlutanum fylgir þó registur (bl. 699v–776v) og er það til nokkurra 
bóta. Mikið er um útstrikanir og viðbætur, sumar á spássíu og sumar á hvolfi, og er 
augljóst er að höfundur hefur farið margoft yfir efnið og bætt við í hverri umferð.  
 Með dálitlum rétti mætti kalla ritið fyrstu tilraun til að skrifa orðsifjabók fyrir 
íslenskt mál. Skýringarnar eru þó flestar rangar og langt í frá í þeim anda sem menn 
eiga að venjast í nútímaorðsifjabókum; er gildi ritsins því í reynd ekkert fyrir 
íslenska orðsifjafræði nema fyrir einskæra tilviljun væri. Skýringarnar eru hins 
vegar hvort tveggja í senn geysifrumlegar og bráðfyndnar og bera vott um óbundið 
hugarflug. Undirritaður ætlar ekki að ganga í flokk með þeim sem hafa hneykslast á 
Jóni eða jafnvel dregið hann sundur og saman á háðinu fyrir þá etýmólógíu sem 
þarna er að finna en þykist þó verða að skýra með nokkrum dæmum hvað hér er á 
ferðum:2  
 

bröndóttur ¬ brúnröndóttur  kunta ¬ kvenótta eða karlunnta  
flaumur ¬ flugstraumur  köttur ¬ kömpóttur  
grænn ¬ grasvænn  lamb ¬ lífþamb  
gær ¬ gengur fjær  lopt ¬ létt upp at eða ljóst upp at  
happ ¬ handaklapp  lúfa ¬ loðhúfa  
hrútur ¬ hornóttur  milti ¬ magaveltandi  
hundur ¬ hússvandur  sauður ¬ sinnuauður  
hvinn ¬ hnuplvinnur  sól ¬ suðurhjól  
jól ¬ jarð-ól eða jet-ól  streða ¬ stríðreða eða sterkreða  
jörð ¬ jafnhörð eða íhörð  sumar ¬ Sunnmærr  
karl ¬ kappharðligur  systir ¬ samföst eða síðuföst eða sonfestir  
kona ¬ karlvonandi  vetur ¬ votur eða vætóttur eða veðróttur  

 
Þessi dæmi eru valin af handahófi; orðin og orðasambönd hægra megin við örina 
sýna hvað Jón hefur álitið liggja að baki orðunum sem eru vinstra megin. Ekki þarf 

                                                 
2 Dæmi hér og annars staðar í þessari grein eru tekin úr AM 979 a 4° nema annars sé getið. 
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að fara mörgum orðum um réttmæti þessara skýringa; þær sem hér eru taldar eru 
allar rangar en fyrir kemur þó að Jón hittir í mark eða nokkuð nálægt því eins og 
þegar hann skýrir orðið fjós sem samdrátt úr fé-hús (136v), neinn sem samdrátt úr 
ne-einn (92v) og rækarl sem samdrátt úr rægikarl (200v). Þetta eru einungis örfá 
dæmi sem ég rakst á við lauslega athugun og vafalaust eru réttar skýringar fleiri.  
 Jón beitir skýringaraðferðinni líka á latínu eins og dæmin sanna: Hann telur að 
mors (‘dauði’) sé dregið saman úr malum orbis (‘böl heimsins’) og pestis (‘plága’) úr 
perditio tristis (‘sorgleg eyðilegging’); nafnið á rómverska herguðinum Mars kemur 
að mati Jóns af magna vertens (h.u.b. ‘sá sem umturnar miklu’), frater (‘bróðir’) kem-
ur af fractus pater sem merkir ‘brotinn faðir’, og hér er samræmi milli latínu og ís-
lensku því íslenska orðið bróðir er einmitt dregið saman úr brotinn faðir, að mati 
Jóns.3 Stundum eru skýringarkostir fleiri en einn, sbr. skýringu á orðinu fæmina 
‘kona’ (á miða á milli 2. og 3. blaðs):  
 

Fæmina a fœtu gemina, vel fœtus anima, per metathesis, vel fo[d]iens semina* 
 
Áður var minnst á skýringu Jóns á danska orðinu kyse og fleiri dæmi um samdrátt 
danskra orða má finna hér og hvar í ritinu.  
 Hér skal þess getið að náskyld kenningunni um samdráttinn er sú hugmynd Jóns 
að mörg orð séu upphaflega mynduð með viðskeytum en hafi styst með tímanum. 
Þessi hugmynd birtist í ritinu Polychrestis (AM 975 4°) sem hann semur nokkrum ár-
um síðar en Contractismus, eða 1769. Þetta verk er í einu bindi á 307 blöðum og fjölda 
seðla, og er nú geymt í Árnastofnun í Reykjavík eins og Contractismus. Sem dæmi má 
nefna að Jón telur mörg orð hafa endað á viðskeytunum -uður, -uni, -uð, sem öll séu 
skyld sögninni una. Orðið maður sé þá komið úr magn-uður, naður kemur úr ná-
uður, vindur úr vindings-uður, nægð úr nógleiks-uð, hríð úr hristi-uð, máni úr mál-uni og 
sin úr seig-un, svo dæmi seu nefnd. Margt fleira er þarna að finna og með góðum vilja 
mætti greina í Polychrestis stofn til íslenskrar hljóðstöðuorðabókar því orðunum er 
víða raðað eftir hljóðasamböndum, t.d. eftir klösunum ðr, ldr, tr, ntr, ltr, nir.  
 Víða í ritum Jóns má finna dæmi um upprunaskýringar af þessu tagi. Mikið er af 
þeim á spássíum og sneplum og milli lína í eldri verkum sem hann hefur farið að 
endurskoða seint á ævinni en sumt er í bland við annað efni í frumsömdum ritum 
frá síðustu æviárum. Í nafnatal sitt frá 1734 eða 1735 bætti Jón t.d. ýmsum 
nýskýringum á nöfnum í anda Contractismusar og Polychrestis. Þar telur hann að 
                                                 
3 Bl. 130v, og sjá miða milli 2. og 3. blaðs. 
* Þ.e. ‘tvöföld af afkvæminu; eða sál afkvæmisins, við viðsnúning [þ.e. skipti á m og n]; eða sú sem grefur 
sæðin’. [Viðbót 2013.] 
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nöfnin Ólafur, Álfur og Eilífur séu öll samandregin úr Ás-lífur, og nafn Árna 
Magnússonar hefur verið Jóni svo hugleikið að hann finnur því ekki færri en fimm 
frummyndir: Hinn árborni, Hinn árgjarni, Hinn árvæni, Ás-ríkis-uni og Áss arin-
uni. Þá telur Jón t.d. að nafnið Hálfdan sé upphaflega Hjörálfur dugandi.  
 Í öðru nafnatali, yfir æsi og ásynjur frá 1754, telur Jón m.a. að Þór sé dregið saman 
úr þrótt-igur. Þar kemur og sú skýring á tröllkonunafninu Þökk að það sé í raun 
komið úr Óþökk, „per antiphrasin sic dicta“, eins og hann segir til skýringar. Jón 
virðist þarna nota gamla hugmynd sem var vel þekkt fram á 17. öld að minnsta kosti, 
og nefnd var upp á grísku antiphrasis (άντίφρασις) – sem reyndar er algengara að nota í 
svipari merkingu og stílfræðihugtakið írónía* – en samkvæmt henni átti við viss 
skilyrði að vera hægt að leiða andstæða merkingu orðs af grunnmerkingu þess.  
 Allmörg dæmi eru tínd til um þessa orðsifjafræði Jóns úr Grunnavík í doktorsrit-
gerð Jóns Helgasonar og þaðan hafa langflestir vitneskju sína um samdráttarkenn-
ingu Jóns. Þess má og geta að Þórarinn Eldjárn lék sér fyrir nokkrum árum að sam-
dráttarkenningunni í skáldsögunni Skuggaboxi.4 
 Jón er viss um réttmæti skýringa sinna og telur Contractismus sinn vænt og 
snjallt innlegg í hin fílólógísku fræði. Jón Helgason (1926:312) bendir á að Jón 
Ólafsson tali í bréfum sínum „eins og hann einn standi á traustum grundvelli, en öll 
málfræði önnur sje rakalausar getgátur“. Hið sama kemur fram í kvæði eftir Jón í 
fyrsta bindi Contractismusar. Fyrsta erindið er svona (kvæðið er allt birt í riti Jóns 
Helgasonar, bls. 312, en er á bl. 6lv í Contractismusi):  
 

Hér mega frægir firar  
finna orðkynnis  
samandrátt í dróma,  
dáð með fagri skráðan.  
Flóka þann og flækjur  
fáum hér og sjáum  
greiddan, leystan, gæddan  
greinilegri meining.  

 

Nokkru framar (bl. 54v) er annað kvæði sem Jón hefur ort um hin fílólógísku fræði. 
Kvartar hann þar mjög undan lækkandi gengi málfræðiiðkana sem hann telur menn 
fælast og forðast um hans daga; orðamennt öll sé nú ónýt, vanrækt og lítils metin:  
                                                 
* Sjá t.d. Silva Rhetoricae – The Forest of Rhetoric: http://rhetoric.byu.edu. (1996–2003, Gideon O. Burton, 
Brigham Young University). [Viðbót 2013.] 
4 Þar er margur skemmtilegur contractismus úr penna Þórarins, svo sem: verk ¬ veraldlegt hark; bók ¬ blöð í 
hendur tók — eða: blaði við blað jók; kona ¬ kvenpersona; rass ¬ ragsess; köttur ¬ körfunettur; banki ¬ bjarg-
álnatanki; lak ¬ léreft sér við bak; ofn ¬ ofhitunargjarn; Ari ¬ Aðalritari; trafik ¬ trað-fíkn; mem ¬ viltu 
vera með mér. 
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1 Philologiam fælast  2 Auður ef úr æði  3 Víttur er vilji Drottins,  

flestir nú að mestu,  ínytjast, það vitum,  vitið fyrirlitið,  
þykir að hún lítt þoki  varðar vist um orða-  önd af ógegnd blinduð,  
þegnum fjár að megni.  val alllítið talið,  allt hnígur til hins valta;  
Göfig þætti, ef gæfi  gallthunda og galta  öldin of mjög tryllda  
gull, so kistur fullar  gnýmikið hljóða-hvíið,  einasta gagn meinar  
yrðu; ónýt virðist  krákuraust og króknefs-*  auð, að öðru hæðir  
orðamennt vel skorðuð.  krunk í eyrum hlunkist. ýtist að helvíti.  
 
 * ɔ: Corvi [athugasemd J.Ó.] 

 
 
 „Ónýt virðist / orðamennt vel skorðuð“ segir Jón í kvæðinu og hyggst nú bæta úr 
því með riti sinu um samdrátt. Svo fór þó að sú orðamennt sem hann setti þar á bók 
reyndist miður vel skorðuð eins og hér hefur komið fram og hefur ritið og efni þess 
orðið mönnum undrunarefni allagötu síðan.  
 Kenning hans um samdráttinn var sorglegt dæmi um frumlega hugmynd sem 
reyndist röng. En það vissi Jón ekki.  
 
 

2. 

Hvaðan kom Jóni hugmyndin um samdrátt orða? Hvað kom honum til þess að 
leggja á sig ómælda vinnu við orðskýringar sem hver maður ætti að sjá að eru hrein 
vitleysa? Hér verð ég að minna á að ekki má leggja mælikvarða okkar tíma á verk 18. 
aldar manna, en jafnframt að um þær mundir sem Jón skrifaði Contractismus og 
„lagfærði“ margt í orðabók sinni með sömu aðferðum var margt til prentað um 
málfræði og aðra orðamennt sem er skynsamlegt frá sjónarhóli 20. aldar, og stutt 
var í upphaf samanburðarmálfræðinnar sem oft er miðað við frægan fyrirlestur Sir 
William Jones í Kalkútta 1786 (sjá t.d. Robins 1979:134).  
 Jón Helgason var óvæginn í dómum sinum um þau tvö rit sem sýna best hug-
myndir nafna hans um orðsifjar, Contractismus og Polychrestis. Polychrestis er, að 
mati Jóns, „gersneytt öllu viti“, og er víst nokkuð til í því þótt sitthvað nytsamlegt 
megi finna þar í fyrir orðabókarfólk.  
 Enn harðari orðum fer Jón um Contractismus sem hann kallar hina ægilegu safn-
þró höfuðóra Jóns Ólafssonar (1926:108) og hreinustu „eyðimörk og eitt hið vitlaus-
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asta rit, sem eftir nokkurn íslenzkan mann liggur“ (1926:313) – er vafalaust leitun 
að annarri eins umsögn í doktorsritgerð.  
 Jón Helgason og fleiri hafa skýrt þessa villumálfræði Jóns úr Grunnavík með því 
að hann hafi verið haldinn elliórum, jafnvel ekki verið heill á geðsmunum.5 Við 
vitum að Jón bjó við kröpp kjör mestalla ævi, ekki síst eftir 1750. Hann átti í 
sífelldum fjárhagsvandræðum, bjó við slæman aðbúnað og var oft þunglyndur. 
Hann gerðist nokkuð drykkfelldur, minnið bilaði og loks tók dómgreindin að gefa 
sig. Jón Helgason (1926:249) talar fullum fetum um „geðbilun Jóns“ sem hann telur 
„fremur [hafa] ágerzt en rjenað á Íslandi“ (s.st.) og á þá við dvöl Jóns hér á landi árin 
1743–51, þegar hann var enn á besta aldri. „[H]álfsextugur er hann orðinn svo 
ófær,“ segir Jón Helgason á öðrum stað, „að eldurinn hefði bezt geymt flest það sem 
hann samdi eða reyndi að semja úr því. […] Ef hann hefði dáið um það bil sem hann 
þóttist uppgötva samdrátt íslenzkra orða, hefði minning hans orðið miklu betri og 
rit hans sloppið við stórar skemdir“ (tilv.rit:334).  
 Jón Helgason þekkti öðrum betur til Jóns Ólafssonar og hefur verið best til þess 
fallinn að meta vinnubrögð hans. Hann er stundum átalinn fyrir óvægilega gagnrýni 
á nafna sinn í doktorsritgerðinni og upptalningu á atriðum sem helst séu til þess 
fallin að gera hann hlægilegan. Það kann að vera að Jón Helgason hefði skrifað 
öðruvísi og sparað stóru orðin hefði hann samið verk sitt síðar á ævinni. En álit hans 
á verklagi nafna síns breyttist þó lítið með árunum og hann nefnir víðar hrakandi 
vinnubrögð hans þótt orðalagið sé mildara, svo sem í inngangi að útgáfunni á 
Nikulási Klím, frá 1948 (bls. xi).  
 Einhverjir kunna samt sem áður að efast um að það standist að Jón Ólafsson hafi 
eftir 30 ára fræðastörf tekið upp á því að fylla tvöþúsund blöð, fjögurþúsund blað-
síður, með rakalausu bulli án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því. Ekki þarf nema rétt 
að blaða í riti hans til að sjá að aðferðafræðin við að skýra þann aragrúa orða sem hann 
tekur fyrir er öll á einn veg og furðulega mikið samrærni í vinnubrögðum hans, þótt 
frágangurinn sé fremur slæmur. Skemmst er frá að segja að undirrituðum hefur ekki 
tekist að finna neina örugga fyrirmynd að samdráttarkenningu Jóns þrátt fyrir tals-
verða leit í málfræðiritum frá 17. og 18. öld, einkum í dönskum frumheimildum en 
einnig í ýmsum nútímaritum um málfræðiiðkun á 15.–18. öld. Jafn-langsóttar kenn-

                                                 
5 Jón Helgason (1926:239–40) tilfærir nokkur orð úr bréfi Bjarna Halldórssonar, sýslumanns á Þingeyrum, 
til Erlends Ólafssonar, bróður Jóns, árið 1761, og telur Jón Helgason bréfið sýna að menn hafi ekki álitið Jón 
Ólafsson vera með öllum mjalla. Ekki er þó víst að bréfið sé nægilega traust heimild til þess að draga þessa 
ályktun, enda kann það að hafa verið skrifað í reiði. 
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ingar er víða að finna um ýmis atriði, svo sem um uppruna tungumála, en skýringar á 
orðsifjum í anda Contractismusar eru fáar og tilviljunarkenndar.6 
 Samdráttarkenning Jóns er út í loftið þótt hann hitti stöku sinnum naglann á höf-
uðið, eins og minnst var á að framan. Og það skal fúslega viðurkennt að frá málvís-
indalegum sjónarhóli er lítið sem ekkert á orðsifjafræði hans að græða. Rit Jóns, Con-
tractismus, er á hinn bóginn verðmæt heimild um orðaforða á 18. öld, enda efnismikið 
og langt og hefur að geyma geysimörg orð, orðasambönd og dæmasetningar úr máli 
þess tíma, þótt mikið af því kunni reyndar einnig að vera í orðabók hans. Það sem 
gefur verkinu kannski mest gildi til málfræðirannsókna er þó bein afurð hugmyndar-
innar um samdrátt, nefnilega allar hinar ólíkindalegu samsetningar sem Jón telur að 
liggi að baki þeim orðum sem hann skýrir. Flestar þeirra hafa aldrei verið til í máli 
manna en þær geyma í sér mikilvæga vitneskju um það hvernig 18. aldar maður gat 
hugsað sér að búa til samsett orð. Ég held það væri verðugt verkefni að skrifa upp þó 
ekki væri nema orðskýringarnar sjálfar og athuga hvort þar leynast ekki gagnlegar 
upplýsingar um þetta efni.  
 

3. 

Þar sem grein þessi á fyrst og fremst að kynna rit Jóns, Contractismus, er ekki hægt 
að skiljast svo við efnið að ekki sé reynt að gera nokkra grein fyrir innihaldi og 
efnisskipan þess, og verður það þó litið annað en hálfkák enda ritið mikið að vöxtum. 
 
3.1 

Fyrstu 50 blöð ritsins eða svo geyma ýmislegt efni, svo sem formála, ávarp til lesand-
ans, nokkrar titilsíður, greinargerð um tungumálið, aðra greinargerð um uppruna 
tungumála með tilheyrandi talnaspeki og útreikningum, svo og greinar um samdrátt 
orða, um tengsl nafnorða og sagna, um tökuorð og orð í kirkjumáli, um hljóðskipti 
og hljóðvörp, og þarna er jafnvel dönsk þýðing Jóns á nokkrum þýskum sálmum. Allt 
er þetta á latínu nema sálmaþýðingin og skrifað seinna en mestallt meginmál ritsins. 
Sumt af þessu er merkt ártali og má sjá að milli áranna 1765 og 1767 hefur rithönd 
Jóns versnað til muna og enn milli 1767 og 1769 (sjá 51r–53r ca. 1769/70; 56r 1767; 
61r 1765). Þegar þessum rúmlega 50 blöðum lýkur tekur við meira samhangandi efni 
sem mestallt lýtur að samdrættinum. Fyrst eru kvæði um hina göfugu íþrótt fílólóg-
íuna sem vitnað var til hér í upphafi, formáli stílaður til lesandans, nokkrar forsíðu-

                                                 
6 Dæmi um slíkt eru: „Hustru ɔ: husets tro“; „Husbond ɔ: husets baand / som binder og holder tilsammen í 
huset“ – þetta eru skýringar hjá Peder Syv í ritinu Nogle Betenkninger om det cimbriske Sprog frá 1663, sem 
skrifað var af skynsemi og þekkingu á þess tíma mælikvarða.  
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skissur og greinar um mun á samdrætti og liðfalli eða ellipsis, sem Jón þýðir sem 
„úrkast“ á íslensku. Um ellipsis yrkir Jón (65v):  
 

Af ellipsis er íslenskan full,  
eigi tel eg það samt krull,  
annað heldur buldur og bull,  
bind eg inn í titla null.  

 
Loks koma eiginlegar orðabókargreinar, sem allar byggjast á samdráttarkenningunni. 
Sumar eru langar og efnismiklar eins og grein um skírn (og orð tengd skíra og skýra) 
sem er 14 blaðsíður og grein um guð og skyld orð sem nær yfir 10 blaðsíður. Þar 
kemur Jón m.a. inn á framburðinn gvuð og mun á framburði og rithætti orðsins. Víða 
er fjallað um orð sem tilheyra einu ákveðnu sviði, og má þar nefna nöfn úr goðafræði, 
orð yfir fiska og dónaleg orð af ýmsu tagi, sem hann ræðir reyndar nokkrum sinnum 
hér og þar í ritinu. Þá er orðum stundum raðað eftir endingum, t.d. -ildi og -indi, eða 
eftir líkum framburði eða rími. Eins og áður segir er mestallt efnið á latínu og tengist 
samdrættinum, eða í það minnsta málfræði, en þó má geta ritgerðar á íslensku um 
norðurljós sem hefur slæst inn í ritið (AM 979 b 4°, bl. 525 o.áfr.).*  

 Víða tekur Jón dæmi um málfræðileg atriði sem ekki tengjast beint samdrætt-
inum, svo sem þessi um ópersónulegar setningar:  
 

mér er kalt  mér er illt  
mér er kalt í hamsi  mér er gott og gleðisamt  
mér er heitt  mér er kalt/heitt holdið  (231r)  
mér er það leitt  
mér þykir langt/skammt úr verða  
mér líkar það vel/illa  
mér virðist það vera gott  
mér gerir það gott/illt, gleði,  
 kæti, harm, hryggð  (223v)  

 
Á öðrum stað eru sýnd dæmi um vingjarnlegt ávarp, þar sem fyrir koma orðmyndir 
sem koma nokkuð á óvart en hafa verið algengt talmál ef trúa má Jóni:  
 

góðurinn minn, góðin mín  
ljúfurinn minn, ljúfan mín  
sællurinn minn, sælin mín  (227v) 

                                                 
* Jón Ólafsson úr Grunnavík. 1999. Meiningar ýmislegar um það svokallaða norðurljós. Veturliði Óskarsson bjó til 
prentunar. Vitjun sína vakta ber. Safn greina eftir Jón Ólafsson úr Grunnavík. Ritstj. Guðrún Ingólfsdóttir og Svavar 
Sigmundsson. Góðvinir Grunnavíkur-Jóns og Háskólaútgáfan, Reykjavík 1999. Bls. 81–90. [Viðbót 2013.] 
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Margt fleira mætti taka af slíkum dæmum og kann að vera að þarna leynist sitthvað 
bitastætt sem ekki er þekkt annars staðar.  
 
3.2 

En fleira er þarna áhugavert. Nokkuð er um kveðskap í ritinu og skiptist hann í 
tvennt: Annars vegar eru erindi úr eddukvæðum, dróttkvæðum og yngra kveðskap, 
t.d. eftir Pál Vídalín (víða) og Hallgrím Petursson (t.d. á bl. 97r), sem notuð eru til 
skýringar á orðum eða sem dæmi um ákveðna notkun þeirra. Sumt er þetta úr ritum 
sem til voru prentuð á dögum Jóns (t.a.m. kvæði Hallgríms) eða sem hann hafði 
sjálfur safnað til á yngri árum (kvæði Páls). Hins vegar eru kvæði eftir Jón sjálfan og 
eru þau flest framarlega í 1. bindi og svo á stöku seðlum hér og hvar um ritið. Áður 
eru nefnd kvæði (á bl. 54v og 61v) sem fylgja ávarpi Jóns til lesandans, þar sem 
fjallað er um gengi málfræðiiðkana. Á miða við næstu blaðsíðu á eftir fyrra kvæðinu 
(merktur 55r) er annað í fjórum erindum um líkt efni, sem hljóðar á þessa leið:  
 

1 Philologisk fásén tekur að verða  3 Fremdar stand og fjárplógs stundan megna, 
 menntin orða mönnum þörf,   fordilld mörg og lysting ljót  
 metast æðra önnur störf.  léttan ber um heiminn fót.  
 
2 Letin hefur líka bötun nóga.  4 Spermologus sparkar út í veggi, 
 Ónýt þessi orða er   freyðir hann um farsæld lands,  
 iðkun, ekkert gagnar mér.  þá flest er komið í mesta stands. 

 

Spermologus er mér ókunnur – en sá grunur læðist þó að mér að hér sé ort um fjand-
vin Jóns, nafna hans Jón Marteinsson.* Á bl. 55v er annað kvæði um Spermologus:  
 

Spermologus sparar eigi  
að sparka þessu á móti,  
illur á sínum asna-vegi,  
orða fleygir grjóti.  

 

Sumar vísur í ritinu má flokka undir tækifæriskveðskap sem hefur kannski fyrir tilviljun 
verið á seðli sem lá í ritinu þegar menn tóku það til handargagns eftir dauða Jóns. Dæmi 
um það eru þessi erindi, sitt hvorum megin á litlum seðli í miðju l. bindi (bl. 242):  
 

Yður eg þakka af ástar rót,  
eg hefi smakkað þorska bót  
runnið á bakka fast mun fljót  
forar stakka, rósta mót (njót).  

 
* Sbr. Veturliði Óskarsson. 2005. Vaðalsgeplar og fleiri fuglar. Glerharðar hugvekjur þénandi til þess að örva 
og upptendra Þórunni Sigurðardóttur fimmtuga 14. janúar. Menningar- og minningarsjóður Mette Magnus-
sen, Reykjavík. Bls. 87–89. [Viðbót 2013.] 
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Merkingin er ekki ljós hér en hitt erindið er skiljanlegra: Það er þökk til einhvers 
(örvastýris) sem hefur látið svo lítið að bjóða Jóni í kaffisopa klukkan fjögur 
einhvern daginn:  
 

Eg tek mér til allra þakka  
af örva stýri,  
ef koma vil og kaffi smakka  
klukkan fire,  
eg vil þakka.  

 

4. 

Ég læt nú lokið stuttri lýsingu á riti Jóns Ólafssonar úr Grunnavík, Contractismusi, 
og hugmyndum hans um samdrátt orða. Ég vona að lesendur hafi orðið einhvers 
vísari um þetta sérkennilega ritverk sem fáir þekkja nema af afspurn.  
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