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Leder:

Jeg har overtaget posten som redaktør for
Pipeurten igen. I de mellemliggende år har
Ferdibrand og Salvia været redaktører. Jeg vil
gerne starte dette nummer med at takke
dem for deres store indsats på det område.
Deres Eglerio.

Pippin

Nr. 52 af Pipeurten, udgivet af Bri – Tolkienselskabet i København.
Alle indlæg repræsenterer bidragsyderens personlige holdninger,
men ikke nødvendigvis Bri’s.
Redaktør: Kim Pierri, Roskildevænget 60, st. tv., 4000 Roskilde.
E-post: pipeurten@bri.dk.
Send venligst indlæggene med E-post eller på et læsbart
elektronisk medie. Deadline for nr. 53 er den 1. september.
Kopiering til privat brug er tilladt med tydelig kildehenvisning.
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Hobbitlaugsmøde 20 maj 2011
Af Diamant
Efter en længere pause med hobbitlaugsmøder, holdt hobbitlauget
møde den 20. maj. Tilstede var Diamant, Pippin, Salvia, Ferdibrand og
en gæst, nemlig Isengar (Eärendil). Desuden var Pippin og Diamants
børn Eywin og Faramir Toker tilstede.
Mødets tema var 1800 tals mad så menuen var denne dag:
Forret: Kålbudding
1. mellemret: Hveder
Hovedret: Cuvettesteg med kartofler og gulerødder
2. mellemret: Brunsviger
Efterret: Jordbær/rabarbergrød
Det var et hyggeligt møde hvor der ikke blev lavet meget andet en at
spise og snakke. Så nu må vi få holdt de hobbitlaugsmøder.
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Sindarin lektion 2
Af Ethuil
Så er det tid til at prøve kræfter med at lave nogle sætninger! Her vil I
få brug for ordbogen, som der blev linket til i introduktionen. Det er
også tid til, at lære lidt enkel grammatik. For dem, der ikke husker
(eller ikke vil huske…) alle de grammatiske termer fra skolen, starter
vi med en gennemgang af dem, vi skal bruge i denne lektion.
Termer:
Ubestemte artikler – ”Én”, ”et”. Bruges til at beskrive uspecifikke
ting. F.eks. ”hent én stol” i stedet for ”hent stolen” – forskellen er, at
i det første eksempel er det lige meget hvilken stol; i det andet skal
det være en specifik – bestemt – stol.
Bestemte artikler – på engelsk ordet ”the”, på dansk er det et tillæg
til slutningen af et ord; som -en eller -et. Sammenlign ”fetch me the
chair” eller ”move the table” på engelsk med ”hent stolen” eller ”flyt
bordet” på dansk. Indikerer at man taler om en specifik ting eller
person.
Præposition – fortæller os om, hvor navneordet (= tingen eller
personen) er i forhold til noget andet. ”Bogen er på bordet”, ”øllen er
i køleskabet”, ”Erestor er ved siden af Elrond”.
Konjunktion – et ord, det binder to ting sammen, f.eks. ”og”: ”Ethuil
og Ananduriel”, ”sig ven og træd ind”, ”rød eller blå.”
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Ubestemte artikler
Ubestemte artikler bruges faktisk slet ikke i sindarin og er derfor lette
at lære – du springer dem bare over. F.eks. kan ordet ”roch” på
sindarin betyde enten kun ”hest” eller ”en hest; ”adab” betyder
”hus” eller ”ét hus”:
Edhel – elver, en elver

adar – far, en far

Adan – mand, en mand

naneth – mor, en mor

Bestemte artikler
I sindarin er der to bestemte artikler. Hvis substantivet (=
tingen/personen) er singularis, ental, bruger man i:
Edhel – en elver

i Edhel – elveren

Adan – en mand

i Adan – manden

adar – en far

i adar – faren

naneth – en mor

i naneth – moren

Hvis substantivet er i pluralis, flertal, bruger man in:
Edhil – elvere

in Edhil – elverne

Edain – mænd

in Edain – mændene

edair – fædre

in edair – fædrene

nenith – mødre

in nenith – mødrerne

5

Pipeurten – Medlemsblad for Bri
Præpositioner sammen med bestemte artikler
Na, som betyder “til” eller “mod”, bliver sammen med et ord der har
i/in foran sig, til nan:
Pedin na Edhel – Jeg taler til en elver
taler til elveren

Pedin nan Edhel – jeg

Bedin na aear – jeg går/rejser til et hav
går/rejser til havet

Bedin nan Aear – jeg

Præpositionen o, som betyder ”fra” eller ”af”, sammen med et ord
der slutter på ”-en” eller ”-et” bliver til uin:
Telin o aear – jeg kommer fra et hav/en sø Telin uin Aear – jeg
kommer fra havet/søen
Konjunktioner
Konjunktionen ”og” hedder a på sindarin. Hvis den står foran et ord
der begynder med en vokal siger man dog ah, for at gøre det
nemmere at udtale:
Pedo mellon a minno – Sig ven og træd ind.
Finrod ah Andreth – Finrod og Andreth.
Konjunktionen egor, ”eller”, ændrer dog ikke form. Der er også en
konstrueret konjunktion, dan, som betyder ”mod; tilbage” eller
”men; på den anden side”, der heller ikke ændrer sig.
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Øvelser til lektion 2
Oversæt til sindarin:

Oversæt til dansk:

Jeg taler til en mand

In Edhil ah Adan.

Jeg taler til mor.

Pedin nan Edain.

En elver og en mand.

Telin o Lothlórien.

Mænd eller elvere.

I Edhel uin Aear.

Mænd fra havet

Mellon ah Edhel.

Jeg kommer fra Imladris.

Naneth egor adar.

En mor og en far.

I Adan a mellon.

Faderen eller moderen.

Bedin nan nenith.

Jeg taler til elverne.

Mellon uin Aear.

Jeg går til fædrene.

Bedin na Imladris.
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Svar til øvelser lektion 2
Oversættelser til sindarin:

Oversættelser til dansk:

Pedin na Adan.

Elverne og en mand.

Pedin na naneth.

Jeg taler til mændene.

Edhel ah Adan.

Jeg kommer fra Lothlórien.

Edain egor Edhil.

Elveren fra havet.

Edain uin Aear.

En ven og en elver.

Telin o Imladris.

(En) far eller (en) mor.

Naneth ah adar.

Manden og en ven.

I adar egor i naneth.

Jeg går til mødrene.

Pedin nan Edhil.

En ven fra havet.

Bedin nan edair.

Jeg går/rejser til Imladris.
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Bri sommerbanket 2011
Af Pippin
Oprindeligt var tanken med
dette års sommerbanket at
vi skulle have en stor
banket i en spejderhytte,
men da der var et meget
lille antal tilmeldte måtte vi
desværre aflyse. Heldigvis
trådte Ananduriel og
Ethuriel frem og tilbød at
Bri kunne holde
sommerbanket i deres hus.
Deres Eglerio!

Bankettens Menu:
Forret: Råmarineret hvid fisk med
mango og appelsin
Hovedret: kylling bryster marinered
i yoghurt med chili, paprika,
spidskommen og hvidløg, serveret
med ris og fennikel salat
Efterret: Æggesnaps med fløde,
kaffe, kakao og cognac

Da det jo er elvere der bor i
huset, var det logisk at holde en elverbanket. Det var en hyggelig lille
banket, vi deltog: Ethuil, Anaduriel, Tom Bombadil, Eira, Beren,
Pippin og Diamant med hobbit-ungerne.
Vi mødte op kl. 15 og tog derefter ud til en butik der
solgte planter, her var også en legeplads hvor børn i
alle aldre kunne lege. Derefter gik vi ud og købte slik
(og jeg købte nogle Carnagie Portere).
Selve banketten var i elvernes stue, der var pyntet
op med guldplanter og lys. Maden var fantastisk
som vi er vandt til det når det er Tom der laver den.
Under banketten fik vi besøg af Tedd Sandiman som
er Mithlonds ambassadør i Bri. Han lavede en lille Ambasade og
forærede Bri en fin statuette af en elver, men der hvor hovedet skulle
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have været voksede der i stedet grene ud. Det var vel en kommentar
til hvor træfikserede elvere er:-).

Efter maden var der alminelig hygge. Alt i alt en fin lille banket.
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Svarene Tip en elver
Af Pippin
Spørgsmål 1: Det rette svar er X. skibsmager. Det er Eärendil der betyder
Havelsker og Danser med Søløver er pjat.
Spørgsmål 2: Set rette svar er 1. Vingalot. Hirilondë er det skib Aldarion
bygger og sejler til Midgård i. Skibet Eärrámë er det skib Tuor og Idril
sejler mod vest i.
Spørgsmål 3: Det rette svar er: 2. Galadriel, Gandalf, Elrond og Saruman.
Gandalf, Elrond, Glóin mv. er rådsforsamlingen hos Elrond i Ringenes
Herre. Svar X er nogle tilfældige navne.
Spørgsmål 4: Det rette svar er: 1. Mithlond. Mithril betyder Gråskær og
er metallet dværgene fandt i Moria. Mithrandir betyder Grå Pilgrim og er
et af Gandalfs navne.
Spørgsmål 5: Det rette svar er 2. Narya. Elrond bærer Vilya og Galadriel
bærer Nenya
Spørgsmål 6 Det rette svar er: 2. Øen Balar
Spørgsmål 7 Det rette svar er X. Han ventede til de sidste elvere skulle
over senere
Spørgsmål 8: Det rette svar er X. svar 1 er Glorfindel og svar 2 er Elrond
Spørgsmål 9: Det rette svar er 1. Brithombar
Spørgsmål 10: Det rette svar er 1.Ulmo rev øen Tol Eressëa løs.... Svar X
er pjat og svar 2 er faktisk en geologisk beskrivelse af hvordan øen
Bornholm er dannet.
Spørgsmål 11: Mithlond betyder X. Gråhavne

Spørgsmålene er fra Tipspormenaden på Bri,s sommerbanket
2010 og kan findes i Pipeurten nr. 51, s. 9-10
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s. 10 Beren og http://www.sheldoncomics.com/.

Bri – Tolkienselskabet i København

v/ Kim H. Pierri, Roskildevænget 60, st. tv., 4000 Roskilde
Tlf.: 46 36 12 14, E-post: info@bri.dk, www.bri.dk

12

