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Hnykkistafr

I Laxdæla saga er det nemnt eit ord hnykkistafr om bord på eit skip.
Etter det eg kjenner til, er ordet uforklart og ikkje nemnt andre stader.
Eg føreslår at det er - hefilskapt, som er ein stav dei brukte til å rykke
seglet ned med når det var heist opp til råa og pakka mot den med tau
kalla heftar.

Ordet hnykkistafr er nemnt i ein episode der nordmannen Geirmund
Gny vil stikke av frå Island og kona, Turid Olavsdotter, og jentungen
deira. Han vil segle frå landet med eit kaupskip (Laxdæla saga: 81), men
blir liggande og vente på bør i eit utvær. Dit ut fer Turid med nokre hus-
karar tidleg ein morgon:

Hon gengr ut eptir bryggju og sva i skipit. Allir menn varu i svefni. Hon
gekk at huofati pvi, er Geirmundr svaf i. Sveråit Fotbitr hekk å
hnykkistafnum. Puriår setr nu meyna Gro i huåfatit, en greip upp Fotbit
og hafåi meå sér; sidan gengr hon af skipinu og til forunauta sinna. Nii
tekr raærin at grata. Viå pat vaknar Geirmundr og sezk upp og kennir
barnit og pykkisk vita, af hverjumrifjumveramun. Hann sprettr upp og
vill prifa sveråit og missir, sem van var [..,] (ibid: 81-82)1

Einar Olafur Sveinsson, som har gjevi ut utgåva eg siterer frå, har ikkje
noka sikker meining om kva hnykkistafr er. Han refererer to forslag som
han meiner er "tornar getgåtur": Hnykkistafr er "hnykkingarstafur, sem
huråin riåur aå" (Jon Gizurarson sitt forslag. Ibid: 82), og: hnykkistafr er
'styrvol' ('rorkult'. Kr. Kålund sitt forslag. Ibid). Valtyr Guomundsson
sitt forslag ser det ut til at han er mindre skeptisk til: Hnykkistafr er i slekt
med "hnykkja, hnokki, og væri hnykkistafr: stafur med hnokka eåa krok,

1 Episoden er drøfta i Mundal 1997:63 og Heide 2001:88 ff. Bjarne Fidjestøl vel ei gene-
rell omsetting av hnykkistafr. 'Ho gjekk over landgangsbrua og ut på skipet. Der sov alle
mann. Ho gjekk til den skinnsenga Geirmund sov j ; sverdet Fotbit hekk på ein krok. Turid
set no vesle Gro i skinnsenga, men greip Fotbit og tok det med seg. Så går ho av skipet til
følgjesmennene sine. No tek jenta til å gråte, og av det vaknar Geirmund og set seg opp,
kjenner barnet og tykkjest vite kven som stod bak dette. Han sprett opp og vil trive sverdet,
men fekk ikkje tak i det, som rimeleg var [ . . . ] ' (Fidjestøl 1994:79)
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hafdur til pess ad hengja huåfatiå å" (ibid). Eg går ut frå at dei har
resonnert ut frå det nyislandske verbet hnykkja og tydinga 'bøye enden
på ein spikar etter at han er slått gjennom', og det nyislandske han-
kjønnsordet hnokki 'liten jarnkrok; enden på ei rå' (ordet finst på norsk
og, i dei same tydingane). At hnykkistafr har noko med 'krok' å gjera,
verkar rimeleg ut frå dette.

Det mest nærliggande er å setta hnykkistafr nærast i samband med
verbet hnykkja. For det fyrste har det same rotvokalen som hnykki-. For
det andre dannar ^-konjugasjonen, som hnykkja høyrer til, regelmessig
samansetting på -i: Sendifgr av senda, lærisveinn av læra, sækitivar
'krigarar' av sækja, rækimeidr "røktande tre", 'mann' (i skaldekjenningar)
av rækja, osb. (jf. Iversen 1994:166). Hnykkistafr kan derfor lesast beint
fram som ei samansetting med verbet hnykkja. Ordet skulle i så fall tyde
'stav brukt til å hnykkja med'. Det kan knapt ha vori ein stav til å bøye
spikarendar med, jamvel om den tydinga saktens kan ha funnist i
norrønt, enda om ho ikkje er belagd. Ut frå normaltydinga av hnykkja,
skulle hnykkistafr tyde "nykkestav", "stav til å nykke, rykke, med".

Falk nemner ikkje hnykkistafr i Altnordisches Seernesen (Falk 1912), og
det tyder på at han ikkje har oppfatta det som noko maritimt. Eg trur
likevel nøkkelen til hnykkistafr er at det er noko som høyrer til om bord
på eit skip. Ein særskild stav til å nykke med er kjent frå dei nordiske
mellomalderskipa, under nemninga hefåskapt, n. Førelekken i dette
ordet er hefill, m., "hevar", som vart brukt om tau (fleirtal heftar) brukte
til å heise seglet opp mot råa med, når ein ville minske segl eller ta heilt i
hop (Falk 1912:67-68). Dette fungerte som eit slag persiennesystem. Sjå
figur 1. To stader er det nemnt at dei gøymde folk eller pengar i den segl-
posen som vart hengande under råa (døme hos Falk, ibid: 67). Å sleppe
seglet ned att heitte å lata hleypa segli or heflum (døme hos Falk, ibid). I
Sturlunga saga er det ein stad nemnt eit særskilt hefilskapt. Det er i uver
når eit skip har legi og reki med seglet nede ei tid (leggja peir Ingimundr i
rett, Sturlunga saga 1:96). Så rek skipet mot nokre bodar, og da vil mann-
skapet vinde opp seglet, rimelegvis for å få styrefart så dei kan styre
unna. Men erpeir hofdu segl af bulka upp varta mannhått, da kjem det ein
stor brottsjø over skipet (ibid: 97). Da preif Ingimundr presir hefå-skapt,
ok vildi kippa ofan (ibid: 97). Det er ikkje sagt kva det er han vil kippa
ofan, men det er all grunn til å følgje Falk (1912:682) i at det er seglet det
er snakk om. Hefihkapt må ha noko med hefill/heftar å gjera. Etterlekken
skapt kan vanskeleg omsettast med 'handtak', for det er vanskeleg å

Figur i. Skip med "opphevla" segl
på ein mynt frå 8oo-takt. Frå Falk
1012:68.

tenkje seg at det var skaft på heflarnir, som var hengande tau. Derimot
høver den andre norrøne hovudtydinga, som er 'stong, stokk, helst brukt
til kastevåpen; spydstong [...]' (Heggstad). Ut frå etymologien og
bruken (kippa ofan) har derfor hefilskapt vori ei stong til å rykke noko
ned med. Ut frå samanhengen er det rimelegast at det var seglet som
skulle rykkast ned frå råa. Det er om å gjera å få seglet opp, men mann-
skapet blir stoppa av brottsjøen. Den nest beste løysinga har da vori å
tåta hteypa segli or heflum før dei hadde råa så høgt dei ville, så fekk dei
strekt ut ein del av seglet, i alle fall. Det rimelegaste er derfor at Falk har
rett i at eit hefilskapt har vori ei stong eller ein stav brukt til å kippa seglet
ned med når det var hefta opp mot råa. Å kippa er det same som å
hnykkja. Jamfør t.d. den gongen kong Olav Haraldsson ville setta den tre
år gamle halvbroren sin på prøve. Kongen kippdi i håret hans, og som
svar hnykkdi guten i skjegget til kongen (Heimskringla n: 108). Hnykkis-
tafr burde derfor uproblematisk kunne vera synonym med hefibkapt.

Det er vanskeleg å føre avgjerande bevis for at det er slik hnykkistafr
skal forståast. Men det er fleire ting som stemmer med den tolkinga. For-
muleringa sverdit [...] hekk å hnykkistafnum gjer det. Når det er brukt
bunden form eintal, så tyder det på at hnykkistafr var noko det var kjent
at det berre var ein av om bord. Uttrykksmåten er i så fall parallell til den
som blir brukt om båtshaken ora bord på ein båt i dag. Det blir alltid sagt
båtshaken, for det berre er éin det kan vera snakk om. Det stemmer og
med den tolkinga eg set fram her at hnykkistafrinn var plassert der Geir-
mund sov. Han var høvedsmann, og høvedsmannen sin plass, komman-1 Det er likevel neppe rett, slik Falk føreslår rett nedanfor, at hefibkap = handrif, jf.

Heide og Godal 2001.
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boplassen, var den gongen, somi dag, attelskipetJamkr alle stadene
^ ^ ° ^ t at kongen h e l & s e g i ^ ^ ( s o m er atteiskipet) når han
^ombordpåertskip.PåeithmdelssMp^scmidetersiiakkomher var
^ ^ ^ ^ p e t r y k m e d last, slik at det berre var åtte og & ^
% ^ e ^ ! Z ' ^ ^ " " ' . ^ ^ ^ rekonstruksjon av den såkalla

iSBil
handtert W ^ og ^ t ^ k u n m e 64 s t a m n e n , ^
# m e d last, men det ville vori bakvendL __ Det er enda ein detalj 6g
somh^medat^A^^nncreitA^t^Det^
sverdet daho tok det med seg. Når ho gjorde det, enda det W t , s å ^
^paatsver<Whang%, under hofWi^d. Da W d e t knapt ha vori
^atY^har^paemkrokiencWaveuistavsomstDdrettoppog
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e r j g e r vi oss derimot
at det er ert A ^ t ^ f det er snakk om, så blir det lettare åsjå foresee
atuaqonen,ilysaveipsodend=

Der ser det ut til at mamiskapet helst vme Att r&a eit stykke høgre%n
maimshøgt over lasta (som venteleg var høgre enn rekka) &r mgemund

^q^SWeeindanåråamedWZ^^Mplat tmgenat te isk ipet
(qangur2),sarnåttedetveraemnoksålangstav.NåremsIik^
var i bruk, ville mannskapet knapt ha plassert han rett opp og ned
NaWegare villedet ha voriålegga han n^&amoverskipet^p&Wa"
oghelstuteiborde,slikathanva^

rastmeUom lasta og vanta,ihøgd med rekka eller så. Da vQe staven vera
noWunde ute or vegen, men innan rekkevidde Gf.skipetingurz som
d e a n e r utan n y t t e M . S a m ^ ^

pa ba^da av lasta, kanskje like under hoftehogd, og ver* høveleg å
henge trasegtingpå k r densom sovi fypfingr.

^velomdet l iggnæraståset tatnyt t iA^du^
verbet ̂ a ' n y k k e , rykkjer det rimeleg om A ^ ^ i s m tur har ei
o^havstyding som heng i hop med W t k og tydinga 'krok'. Det er

kroktd anyWce rne&TU dømes rM det ha vori ein krokienden av eit

Hnykkistafr ioi

ig8g:264.

hefihkapt om det skulle fungere, altså som hnykkistafr. Det er derfor
ikkje urimeleg om hnykkistafr og vart brukt til å krøke inn ting frå sjøen
med. I så fall kan det ha vori same tingen som båtshaki, m., som den eine
gongen det er nemnt i norrøne kjelder blir brukt til å fiske opp ein kar
som har dotti i sjøen (Hålfdanar saga Eysteinssonar.263). Førelekken
hnykki- i hitykkistafr stemmer likevel ikkje heilt med det, for ein kan
ikkje rykke ein kar opp frå sjøen eller ein småbåt innåt eit skip. Kjeldene
nemner og ein jarnskodd stav om bord på mellomalderskipa: Forkr, jårn-
stafr, jårngaddr (Falk 1912:26-27). Det ser ut til å ha vori noko anna enn
både hefi.lskapt(/hnykkistafr?) og båtshaki, med di den jarnskodde staven
i kjeldene berre blir brukt til å skuve frå med eller stikke med.
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