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INLEDNING.
I.

COMPUTUS ECCLESIASTICUS.

Då

det nicenska mötet år 325 i avseende' på
'firandet av den kristna påsken anslöt sig till det
.alexandrinska sättet för påskens beräkning, gav det
uppslag till en för medeltiden synnerligen viktig
'vetenskap, den s. k. "computus ecclesiasticus" . Den
viktigaste av kyrkans högtider var nu så bestämd,
att för dess beräkning krävdes kännedom' både om
solens och månens gång, det blev således en from plikt
.att förvärva kunskap om dessa ting. Och det blev
-en from gärning att utfinna metoder, genom vilka
·det för den mindre kunnige blev lättare att rätt verkställa den nödvändiga päskberäkningen.
Det är icke här platsen att ingå på de olika.
system, som förekommit, och som alla med olika
noggrannhet och med olika metoder löst eller velat
Iösa problemet. Det torde vara nödigt att gå direkt
till BEDA, vars "Denatura rerum" för den äldre
medeltiden var huvudkällan i de astronomiska kunskapsgrenar. som lågo till grund för "computus":.
BEDA är grundvalen för alla följande framställningar
av ämnet. Avvikelser från honom förekomma väl'· i
detaljer, och en eller annan notis, som utelämnats-av
BEDA men funnits hos tidigare författare, kan påträffas,
ettexempel erbjuderuppgiften OUl de olika planeternas
perioder (aldir), vilken finnes i Rim I och 'hos ISIDORUS,
I

a
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men saknas hos BEDA. Eljes är det rätt små avvikelser från läromästaren, SOlD möta hos HONORlUS
64
AUGUSTODUNENSIS, "HELPRICUS
och andra, om vi här
skola vid namn nämna ett par författare, som bevisligen varit lästa på Island.
Hur snart det lyckades den missionerande kyrkan
att här i Norden införa ordnade kalendariska förhållanden, kan av brist på källor alldeles icke med
noggrannhet bestämmas. Emellertid lämna sagorna ett
par notiser om förhållandena under själva missionstidevarvet, vilka icke böra bär förtigas, 001 de än
måste med stor försiktighet upptagas. Den mest
kända är notisen ODl sveakonungen Anund Jakob, som
skulle fått sitt senare namn (vilket även ADAM känner);
emedan han varit född på Jakobsdagens vigilia (och
väl således döpt på Jakobs dag). År detta historiskt,
så visar det, att kalendariets helgonlängd mycket
tidigt börjat inverka på namnskicket. Och är det en
hypotes av SNORRE, så visar denna blott, att namngivning efter kalendariet på hans tid var en mycket
allmän sak.
Att det i huvudsak val" på det av
SNORRE angivna sättet, som bibliska personers och
helgons namn vunnit spridning, förefaller mycket an-o
lagligt. Några andra, mer direkta upplysningar finnasj.. Vallaljöts saga vilar på en tvist, som uppkommit.
med anledning av att en av huvudpersonerna av sin
fiende blivit angiven för det han arbetat på Mikaelidagem
det uppges, att söndagarna då voro de enda helgdagarna..
Om trettondedagen berättas i Landnåma, att den:
skulle ha införts på förslag av biskop Isleif, först på
tre är, sedan som regel, allt med anledning av hungersnöden 1056. Att Gulatingslagen anger sin uppräkning
av helgdagarna såsom en överenskommelse mellan;
Olov den helige och biskop Grimkell, är känt.
Vad åter beträffar själva den julianska tideräkningen i direkt användning för sitt huvudändamål
just såsom tideräkning, så härröra de äldsta bevarade'
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spären från tiden c. 1130. Här komma ARES uppteckningar, som trots bans nedan berörda motvilja
mot årtal, dock ange en del sådana, ävensom data.
Såba vi ännu kvar en inskrift på Forsby kyrka, i
Västergötland, om när kyrkan vigdes "XIII KL AUG
DED(icata) MOXXXV" (läs MCXXXV). Härtill kommer
den i samband med annallitteraturen berörda samtida
isl. uppteckningen a v solförmörkelsen "III kl aprilis"
1131. I stort sett ha väl förhållandena i övriga nordiska länder varit enkla nog, man har intet spår av
att några nedärvda förhållanden där påverkat den
kyrkliga tideräkningen', Denna var till sitt innehåll
rent internationell, och språket i dess litteratur var
kyrkans internationella språk, latinet.
Att saken
emellertid togs på allvar även av lekmännen kunna
vi se av Gulatingslagen kap. 15, där straff stadgas
för präst,' SODl givit oriktig upplysning om högtidsdagarna. Straffet var efter denna Jag vanligt kyrkligt
straff, men det hade varit obehagligt nog: Ver hafum
lat afnumit, at peim skyli me8 koggum raåa, ]lvi at ver
mregiumc via jJa reoa latom lara sunuvara. Ken'flemenn
varer scolo hava mannhelgi slica sem hoerr varr via annan
her a lande: Vi hava upphört att aga våra präster
med hugg och slag, ty vi hesvägra oss med dem eller
sätta våra egna söner i prästlära ; prästerna skola
njuta samma manhelgd som en var ar oss här i
landet. För kyrkan var det nog jömförelsevis lätt
att förmå våra förfäder att betrakta det som en
mycket allvarlig även religiöst viktig sak, om en
kyrklig högtid kom att firas på orätt dag. En smula
"dagväJjare" voro de nog förut,
I intet nordiskt land förete de kronologiska förhållandena tillnärmelsevis så stort intresse som på
Island. Traditionen, representerad av ARES även i
denna upplaga, s. 65~66 efter Cod. 1812 intagna
'10m de norska månmånaderna se nedan.
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uppgift, meddelar, att Island före kristendomens införande ban en egen tideräkning, baserad på ett
veckoår med 364 dagar, vilket på förslag av Torsten
Surt c. 965 korrigerades genom interkalation aven
vecka vart sjunde år. En sådan anordning skulle ha
fort det isländska året till i medeltal samrna grad av
noggrannhet, som det romerska ägde före Julius
Cresars reform. Och vi ha från senare tid ojäviga
bevis, att man på Island rört sig med dubbel tideräkning, använt vid sidan av varandra misseristal och
juliansk kalender, låt vara, att denna historiskt välbestyrkta situation icke fullt stämmer med de förhållanden, som enligt ARE skulle bragts till stånd
genom Torsten Surts reform.
Visserligen har kritiken ställt sig tvivlande till
ARES uppgifter", Och man må väl ge den rätt i att
den bör börja med ett "De omnibus dubitandum".
Men å andra sidan finnes här en absolut fast hållpunkt.
Denna ligger i själva den omtalade dualismen, som
redan i våra här avtryckta källskrifter (andra att
förtiga) är fullständigt styrkt. Och man bör därvid
hålla fast, att en så besvärlig' dualism ingalunda hör
till det, som människor för sitt nöjes skull organisera
åt sig. Sådant finner man sig i, då man icke kan
undgå det. Och nödtvånget kan här icke ha uppkommit på annat sätt än så, att man vid införandet
av den kristna tideräkningen redan hade en nationell
sådan, som icke lät sig utrota. Själva den faktiska
dualismen j den isländska tideräkningen under historisk
tid utgör sålunda ett säkert bevis för den 'viktigaste
uppgiften i AREs berättelse, den att ett rent veckoår
på Island funnits före införandet av den kyrkliga
tideräkningen. Även förkärleken för veckan som tidsmått måste anses styrkt genom senare tiders förhållanden; jfr. bl. a. Exkurs l.
1 Ex. BILFINGEH, Untersuchungen äber die Zeitrechnung
der alten Germanen I (1899), s. 36 tr.
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Fasthåller man detta, så skall man finna, att
övriga uppgifter te sig ofantligt enkla och på det
naturligaste sätt förklara varandra. Att just altinget
framkallade ett behov aven bestämd årsberäkning.
är uppenbart. Till detta kunde ju kallelse genom
budkavle icke komma i fråga; nlan måste ordna sig
så, att denna blev överflödig. Följde man då veckoåret, så borde på ett par årtionden högst kännbara
olägenheter ha uppkommit, alldeles som ARE berättar.
F.eJet uppgick till 1,25 dagar per år. Redan på de
omkring 30 år som altinget bestått före 965 skulle
detta göra c. 40 dagar, nära 6 veckor. En lag, som
velat förlägga altinget till mitten av Juni (sommarsol.
ståndet), skulle således i tillämpningen redan under
denna korta tid kommit i motsägelse med sig själv
och fått det förlagt till början av maj. Under Islands
klimatiska förhållanden var detta en ytterligt kännbar
olägenhet, som väl kunde föranleda, att en ändring
måste anses nödig, och vi må icke undra på att man
ansåg den, som löst problemet, ha fått rent aven
uppenbarelse.
Om vi sålunda anse det höjt över varje tvivel,
att ARE i huvudsak berättar sant om den isländska
kalenderreformen - den låg ju icke så orimligt långt
tillbaka för den man, vars sagesmän upplevat kristendomens införande år 1000 -, så står å andra sidan
fast, att han i avseende på reformens slutliga resultat
ger uppgifter, som icke stämma med vad vi i här
meddelade källor erfara om förhållandena under historisk tid ',
Vår här efter AM 249 Inleddelade
päsktabell. s. 69 f., som utgör det äldsta bevarade
vittnesbördet 001 den i historisk tid rådande ordningen,
har visserligen veckointerkalationer, men de komrna
icke vart sjunde är, som Torsten Surts reform hade
velat, de komrna med mellantider av växlande fem
1

Detta framhålles kraftigt och befogat av

BILFINGER.
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och sex år, de äro icke 4 utan 5 på en solcykel (28
år). Det är också uppenbart, att Torsten Surts reform
icke fick det isländska året tillräckligt noggrant. Det
skilde sig från det julianska med i medeltal 0,25 dag
per är, under de 168 åren mellan Torsten och ARE
skulle detta ha gjort 42 dagar, jämt sex veckor. En
så stor differens skulle ARE naturligtvis absolut säkert
ha observerat. Man! har sökt förklara saken så, att
från början vart sjunde år skulle vara att tolka som
vart sjätte (båda begynnelse och slut medräknade),
men däremot resa sig, oavsett språkliga betänkligheter,
två invändningar. För det första förefaller det a priori
naturligast, att man från början tänkt sig en inter..
kalation på sju dagar just vart sjunde år. För det
andra skulle den föreslagna tolkningen blott ofullkomligt
hjälpa saken. Ett inskott av sju dagar vart sjätte år
ger i medeltal 365 1/6 dag på året; det gör en skillnad
mot det julianska året på 1/12 dag, vilket på den
nämnda perioden av 168 år gör 14 dagar. Åven detta
är alldeles för mycket för att bli va obeaktat. För
det tredje visa ARES egna ord, s. 66, not 2, alldeles
tydligt, att det varit en sjuårig period han tänkt på.
Man torde rättast tolka ARES ord så, att de avse en
modifikation av Torsten Surts reform",
Att den av AM 2491 foI. representerade, sedan
under hela medelliden gällande tideräkningen icke j
s i n h e l h e t kunnat vara införd av Torsten Surt, är
Anz, f. deutscbes altertum 26, s. 270 ff.
ser ett skäl till skepsis gentemot ARES berättelse
i det faktum, .att här räknas i veckor, vilket enligt bans
mening icke kunnat ske före kristendomens införande.
FINNUR J6NSSON är, som jag tror med skäl, av annan mening.
Nog kunde nordborna utan att låta kristna sig antaga veckan
som tidsavdelning, låt vara, att de därvid lärt av kristne
folk. Det bör kanske framhållas, att den ålderdomligaste
av de svenska landskapslagarna, Västgötalagen. ideligen
använder siunt»tting såsom rättslig termin. Maurers förslag i
MOBIl Are-upplaga, alt inskottsveckan skulle vara 8 dagar,
löser icke problemet och är ur flere synpunkter betänkligt.
l

I

F.

J6NSSON,

BILFINGER
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andra sidan fullständigt klart. Den förutsätter en
upphovsman, som kände den julianska tideräkningen
Icke blott i stora drag med de 365 dagarna utan SODl
till och med i detalj kände sådana hjälpmedel som
söndagsbokstäver o. d. Redan den omständigheten,
att Goe börjar på en söndag, varigenom de fem fasteingångarna efter viknatal blevo jämförelsevis enkla,
förefaller snarare som beräkningens än som slumpens
verk. Men ännu tydligare framträder beräkningen j
förhållandet mellan veckointerkalationer och söndags..
bokstäver. Grundtanken i anordningen är följande:
Under varje vanligt år förekommer en dag utöver jämna
veckor, den s. k. konkurrenten. Vid skottår förekommer
ännu en, skottdagen. Dessa tillsammans bli på 28 år
{en solcykel} 35 dagar, som skola på lämpligt sätt
tilläggas det isländska veckoåret. Nu motsvaras detta
precis av söndagsbokstäverna.
I vår tabell s. 66
finna vi för varje år en söndagsbokstav i kol. 4, därtill
koma de sju leynistafir, som stå i kol. 1, och som gälla
under månaderna januari-februari under skottåren.
Varje söndagsbokstav återkommer sålunda i kol. 4
fyra gånger och i kol. 1 en gång, SUD1ma 5~ Det
bör sålunda kunna försökas att ställa de isländska
sommarvidlagningarna i nära samband med söndagsbokstäverna, så att de år, då sommartillägg förekommer, även i andra avseenden komma att förete
'stora kalendariska likheter. Praktiskt sett erbjöd
detta beräkningssätt fördelen av enkla minnesregler;
.scmmartillägg skall äga rum, då Sankt Johannes dag
på sommaren infaller på onsdag (Rim II, § 133). Och
det visar sig, att den tid, som förflyter mellan ett år
"med en viss söndagsbokstav till nästa år med samma
.söndagsbokstav, är alldeles lagom, konkurrenter och
:skottdagar uppgå till jämt 7, och en veckointerkalation
är jämt lagom att återställa ordningen. Man har valt
att förlägga sommartilläggen till år med söndags.ä
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bokstaven D.l Blott på ett enda ställe gör detta svärighet, nämligen då D står i kol. 1. För det första är ickemycket vunnet med att ha interkalationen på detta
år, ty likheten med andra år, som ha söndagsbokstavenD, inskränker sig till årets två första månader. Men
värre är, att konkurrenter och skottdagar här nått
summan 8, så att veckointerkalationen kom för sent,
att det julianska året ändå hade ett försprång på en
dag. Man valde då i stället att förlägga interkala..
tionen till föregående år, som hade söndagsbokstaven
E och åtföljdes av skottår; detta blev den s. k. Bim..
spillir.
Att en så skarpsinnig och noggrann man somARE skulle med sitt kortfattade: men om två skottårinfalla, då måste man öka det sjätte, karakterisera just
denna ordning, förefaller alldeles omöjligt. Den de-·
finitiva regleringen måste antagas ha ägt rum e f t e r'
ARE. I själva verket erbjuder det ingen som helst
svårighet att tänka sig saken så. Det isl. samhället
hade utmärkta medel att provisoriskt ordna saken..
Torsten Surts reform hade av upphovsmannen be-tecknats som ett försök: ok freista hversu hlyddi, och'
tideräkningen kungjordes varje år enligt Grågås (Kon.)
kap. 61: par scol ny mreli oll up segia aleiö oc miseris
tal. oc imbrodaga halld. oc langafösto i gang, oc sva ej'

klavp ar er eöa ej t'iå sumar er lagt. oc sva el menn, scolo
fYR coma a alpingi en x. vicor ero af sumri. Det äruppenbart, att denna bestämmelse ger rum för under'
hand överenskomna interkalationer, om förhållandena
1 Skälet härtill torde få sökas i speciella förhållanden
Tid tiden för regleringens genomförande. Alldeles likvärdiga
lösningar kunde ha vunnits med en var av de övriga sex
söndagsbokstäverna. Om nya underrättelser stå att vinna.
varigenom regleringens datum kan instängas mellan gränser,
så skall man kanske kunna bestämma den på året, ty det
första reglerade året bade nog söndagsbokstaven D. Ett
sådant Ar är t. ex. t 153. året efter Nicolaus Breakspears
besök.
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hade visat, att sådana behövdes", Och ARES ord,
som bli oförlåtligt slarviga, om vi vilja tolka dem som
en redogörelse för den i senare tid reglementeradefördelningen av interkalationerna enligt tabellen i AM
249 I, bli rätt tillfredsställande som allmän förklaring av det faktum, att ibland tätare interkalationer
visat sig nödiga. Av denna betraktelse framgår, att
den under senare medeltid gällande isländska tideräkningen måste anses ha fått sin definitiva reglering
efter ARES Islendingabök''. Detta blir vår terminus
a quo. Det stämmer för övrigt därmed, att man nog
måste anse den senare tidens anordning otänkbarutan stöd i det skrivna ordet, till och med den skrivna
tabellen. Men den skrivna litteraturen har ju gjort
sitt inträde på Island med ARE ·och hans samtida.
Man hade därförut på sin höjd någon urgammal
homilie, lagtexten Hafliåa skrå, vartill komrna de ge-nealogier, som vi höra talas om av förf. till den 1
gram. avhandlingen (pftvisi), av förf. till Hungrvaka
(mannfrreoi) samt slutligen Snorre (kynkvislir, epiir pvi,
sem mer hefir keni verit).
Terminus ad quem för den isI. kalenderregleringen
under 1100-talet är till en början datum för vår handskrift L, d. v. s. enligt min beräkning 1187. Men då
alla erkänna, att denna handskrift är en avskrift,
snarast kanske en avskrifts avskrift, så följer, att vi
få skjuta reformen tillbaka ett stycke före nämnda år.
En uppmärksam läsare av Cod. L och dess tabell,
märker nog även en del ålderdomligheter, som ge·
stod för sådant tillbakaskjutande, jag tänker på den
1 Dylika för varje gång' bestämda interkalationer förekornmo som bekant i Rom före Cesars kalenderreform. Särskilda
rådplägningar om nödiga interkalationer ha konstaterats hos
vissa. indianstammar, se därom GINZEL, Handhuch der matbematischen Chronologie II, 14-f).
I Då JON PORKELSSON j.
isJ. Arti~askrår uppräknar de olika åren från och med 1000,
med angivande t)i~lagning och rimspillir .enligt senare bruk"
lr detta med säkerhet enanakrooism.
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mot den 1 gram. avhandl, stridande användningen av
digrafen eo för e, och tabellens genomgående användning av den på Island sällsynta typen w. Synnerligen
långt tillbaka från 1187 behöva vi icke gå för att
komma inom den' mans livstid, i vilken man gärna
ville se upphovsmannen till ett på så tydlig beräkningskonst och så god kunskap i det kalendariska
grundat arbete som vår reglering, prästen Bjarne
Bergporsson den talvise, som dog 1173 1 •
Till ett alldeles liknande resultat skola vi komma,
. om vi granska den isländska kalendervetenskapens
viktigaste hjälpmedel näst kalendariet, påsktabellen.
vars specifikt isländska form på isländska kallas talbyrölngr.
Påsktabeller finnas i alla länder, de gå
tillbaka på BEDAS tabeller (och genom dessa på
DIONYSII). Principen för BEDAS tabell. är, att den fortlöpande årsserien indelas i 19-åriga måncykler.
Numreringen inom dessa utsättes icke, men den är ju
lätt att taga ut, blott genom räkning rad för rad. J
övrigt meddelas en hel del uppgifter, som för det
praktiska arbetet ägde ringa betydelse. En högst
avsevärd reduktion av utrymmet var möjlig, och en
sådan har också varit genomförd. Allra mest kortfattad är den tabell, som uppställer blott 7 X 19
1 Måhända bör ännu en av BILFINGERS invändningar upp ..
t.agas till granskning. Han visar, att sumarmal sammanfaller
med den tredje (mellarsta) "påsktorsdagen", och sluter därav,
att det ist s«marmal bör härledas ur den kristna päskkalendern. Här äro två invändningar att göra. Påsken är
bestämd i anslutning till vårdagjämningen, och vårdagjämningen - mer eller mindre noggrant bestämd - är den
rätt självklara gränspunkten mellan ett sommar- och ett
vinterhalvår. Och skulle ett avsiktligt anpassande ägt rum,
så hade man väl valt någon viktig dag under påskperioden icke den absolut obekanta mellersta päsktorsdagen. Annorlunda är det med söndagarna och goe; här torde den av
mig postulerade regleringen ha tagit hänsyn till åstadkommandet av något så när bekväma fvst'Ugangar; GINZEL,
vars framställning utkommit sedan ovanstående skrevs,
ställer sig i denna punkt i opposition mot BILFINGER.
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rutor. En sådan har varit känd i Lothringen (Landsberg) 1175 1 och i VallentuuR' i Uppland 1198'. Båda
'använda den senare här behandlade beteckningen med
punkterade bokstäver. För att här hålla mig till
isländskt material, meddelar jag i stället som nr 1.
bland hjälptabeller nedan en på samma princip grundad
tabell, hämtad från AM 249 g, folio. Den anger påskdagen med siffror, som på vårt sätt ange nummer från
månadens början. Därvid betecknas med rött (här fet
'stil) aprildata och med svart (här vanlig antikva) marsdata. Översta horisontalraden betecknar söndagsbokstäverna, första vertikalraden tHI vänster årens nummer
i måncykeln, de s. k. gyllentalen.
Huruvida någon påsktabell avVallentunakalendariets typ, alltså med 7 X 19 rutor och med påskbokstäver, funnits på Island under 1100·talet, är mig
obekant. Denna tabell är synnerligen bekväm för
den, som vill taga redan på påskdagens infallande
under ett givet år vilket som helst. Men för den,
som vill gå från ett år till nästa år, och detta var
ju det vanliga, kan en enklare uppställning vinnas.
Vid sådan användning fordrar den ovan nämnda.
tabellen och dess likar, att man vid vanliga år går
ett steg nedåt och ett till höger (SODl scbackbonden,
då han slår), vid skottår ett nedåt och två till höger
(som springaren). Regeln är 'ju icke aUt 'för kornplicerad, men det kan ju ieke nekas, att den vid tillämpning kan ge anledning till ett och annat misstag, som
sedan kan visa efterverkningar långt fram i tiden;
man tänke t. ex på dem, som med en tabell framför
sig i en lång följd av annalistiska anteckningar vill
använda påskbokstäverna som årsbeteckning. Man
har också tidigt nog på Island använt tabeller, som
blott krävt, att man gått steg för steg, lika för varje
år, till dess raden var sJut och så vidare på nästa rad.
l PIPER, Kalendarten und Martyrologien der Angelsachsen
s. 30.
I Kalendarium Vallentunense. Stockh. 1907; Xenia
Lidåniana, Stockh. 19lt, s. 15.
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Säkerligen går användandet av påsktabeller ganska
långt tillbaka på Island. Jag erinrar om ARES påpekande av aldamot 1120. Vi äro icke vana att se ARE
lämna irrelevanta notiser. Så förefaller den nu ifråga
varande oss, men den blir rimlig nog, om vi tänka oss
ARE arbetande med en päsktabell. efter vilken han fann
sig till rätta i kronologien, och å vilken aldam6t, såsom
vi senare finna, var angivet antingen med stor bokstav
och röd färg eller på BEDAS sätt genom mellanrum.
Denna kan tänkas ha varit snarlik den, som nu är
den äldsta bevarade.
Den, såvitt jag vet, äldsta påsktabell av denna art,
som finnes på Island, och den handskriftligt sett äldsta
jag Over huvud känner, som använder de punkterade
bokstäverna som beteckning för påskdatum, är den, som
finnes i AM 732 a VII, 4to. Denna tabell är uppställd
i tjuguspaltig form. Varje horisontalrad svarar mot 20
år, ett över måncykeln. Olägenheten av att tabellen icke
svarar mot måncykeln, är icke allt för stor. Ty måncykelns inledningsär komma att bilda en sammanhän..
gaude diagonal rad. De betecknas i tabellen med rott,
här återgivet med fet. Tabellen börjar på följande sätt:
B
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Bokstävernas betydelse se hjälptahellen FQstugangar. . Blott
första årtalet medtages.
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Denna översikt meddelas för den, som vill lätt och
bekvämt sätta sig in i de allmänna dragen av tabellens
utseende. För närmare studium hänvisas till det faksimil, som Samfunds styrelse berett mig tillfälle här
få införa. Det torde icke sakna sitt paleografiska
intresse bl. a. därför, att det innehåller fullständiga alfabet. Versal är ntan betydelse, då den har vanlig storlek.
Att denna talbyrding (ty här, kunna vi med fog
använda detta namn) är konstruerad under den första
måncykel, den upptar, sålunda under tiden 11211139, behöver knappast betvivlas. Man står nämligen
eljes alldeles utan möjlighet att förklara, varför just år
1121 skulle valts till begynnelse. Det börjar visserligen ny måncykel, men dess söndagsbokstav, b, och
dess konkurrent, 5, ligga mitt i sina resp. serier.
Icke heller är året skottår. Det återstår sålunda icke
någon annan rimlig förklaring än den, att denna tabells
utarbetare, liksom så många hans likar, börjat med
den cykel, under vilken han arbetade. Tabellen har
skrivits på ett förut använt pergament, vars skrift
(av Arne?) bortskrapats.
Man torde ännu kunna
skymta en röd latinsk överskrift (De sancto matheo
apostolo et euangelista). De av Arne gjorda anteckningarna på själva tabellen, som visa, alt han kollationerat den med en vanlig talhyrding. lyda: Överst:
Uti 28 da (old). Vid slutet (efter ett lodrätt streck):
uti 24 da ölld. vantar 25, 26, 27. Denna notis är
inexakt så till vida, som den 24-de måncykeln (från
1140) saknar sitt sista år: 24 har av Arne överstrukits. - Tabellen är skriven med svart bläck.
Linieringen är röd, likaså de 5 versalerna upptill
(som ange skottår), och versalerna inuti texten, vilka
ange nya måncykler, samt slutligen de små trekanterna,
som ange, att ny indiktion inträder.
Någon direkt förebild till denna form har jag icke
kunnat uppdriva, och .jag betvivlar, att den funnits. I
det hela är den här framträdande användningen av
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prikstafir, litterre tobulares, tavelpuckstaben, och vad de
nu kallas, icke mycket äldre än våra isländska exempel

därpå. Bruket att beteckna påskdagen på detta sätt
har utvecklat sig tämligen sent ur bruket att genom
"lunarbokstäver" året igenom antyda mänskiftena. såsom sedermera sker medelst gyllentalen. Av det nya
bruket har SICKEL l icke funnit äldre spår än från
1100·talet. SICKEL nämner särskilt en "kODlputist från
t 134" i en Wienkodex. Han anför även en del tabellert
som tydligen äro identiska med den nedan omnämnda
tabellen av GERLANDUS, vars namn han icke känner.
Här må några andra iakttagelser annoteras. I Mignes
upplaga av BEDA (Patres Jatini Vol. 90) avtryckes ett
kalendarium, som i äldre tid ansetts härröra från BEDA
själv, ehuru det upptager 8:t Elisabeth av Tyringen,
död 1231. Detta kalendarium innehåller en rikedom'
av tabeller, av vilka somliga börja med år 1064, varav
ingen slutsats kan dragas, då detta år är det första i
den tredje dionysiska cykeln. Men andra tabeller
börja med år 1102, och detta kan icke vara tillfälligt.
Det är en egendomlig tillfällighet, att sålunda det förlorade originalet till denna psevdobedanska tabell
skall härröra just från måncykeln före den, då vår
tabell skrevs, och som ingick vid ARES aldamot. De
avskilja indiktionscyklerna genom ett viggformigt te . .
cken, alldeles likt det i vår tabell begagnade.
Den isl. tabellen är, så vitt jag vet, numera alldeles unik. Men den har troligen haft en icke ringa
utbredning, och dess efterverkningar kunna möjligen
spåres i annalerna. Därom nedan.
Den 20-spaltiga talhyrdingen .efterträddes snart
av två andra, som ha det draget gemensamt, att de
taga året 1140 till utgångspunkt. Denna utgångspunkt
var i och för sig så lämplig, att man kunnat vänta,
l
Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Hist-phil,
Klasse 38, passim.
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att den begagnats även av kronologer, som arbetat
på rätt betydligt tidsavstånd från det nämnda året.
År 1140 har nämligen nummer 1 i både måncykeln
och solcykeln, och det är sålunda liksom enkom avsett
att utgöra nummer 1 i den av dessa båda sammansatta
stora påskcykeJn, magnus cyclus, gamla pld. Vår ovan
meddelade tabell utgör i viss mån ett bevis för att
de härefter behandlade verkligen äro uppfunna omkring det år, då de börja 1140. Vi ha ju, som jag
tror, lyckats visa, att i alla händelser en reglering av
den isländska tideräkningen skett mellan åren 1133
(.ARES Islendingabök) och 1187· (AM 2491), troligen
före 1173 den s a n n o l j k a terminus ante quem fOr
originalet till L och dess integrerande del AM 249 J,
Dl. a. o. omkring 1150. Det må då erinras, att BRATEl
på annan väg kommit till det resultat, att i Norden i
det hela en del kalendariska reformer skulle införts
efter kardinal Nikolaus Breakspears besök år 1152.
För min del vore jag snarare böjd att tänka på den
resa, som anträddes av biskopsämnet Hall Teitsson
och hans son Gizur, under vilken den utvalde biskopen
avled, men varifrån hans son, sedermera lagsagomannen kom hem nyssnämnda år. Likaledes kan man
erinra om Tväräabboten Nikolaus resa vid ungefär
samma tid. Gizur var ledare för en litterär krets, till
vilken våra texters Bjarne den talvise synes ha hört,
och Nikolaus kan ha varit Bjarnes köttslige broder.
Vi övergå nu till några tabeller som stå i sam..
band med den isländska kalenderreformen och uttrycka
den tideräkning, som faktiskt varit på Island rådande
under historisk tid. Äldst bland sådana tabeller är,
bandskriftligt sett, den i AM 249 l förekommande, som
meddelas i vår upplaga s. 69-70. Den utgör en
tydlig efterbildning av de bedanska tabellerna, men
1 Nordens äldsta tideräkning, Skolprogram (Södra latinläroverket), Stockholm 1908.

l'
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Mest i ögonen
fallande är ju den omständigheten, att den intager
specifikt isländska beråkningsmetoder. nämligen dels
defemfpstuinngangar räknade efter 'L-iknatal, dels sommartilläggen i den anordning, som dessa fått vid den
postulerade andra regleringen c. 1150.
Men icke
mindre värd uppmärksamhet är den omständigheten,
att den lämnat BEDAS och hans efterföljares metod
att låta måncykeln vara första indelningsgrund. BEDA
indelar stora påskcykeln i 28 måncykler; den isländska
tabellen, om den .nu varit uträknad till slutet, indelar
den j 19 solcykler.
Skälet är påtagligt.
Det
är inom solcykeln, som man kunnat lösa Islands
speciella kronologiska problem, veckointerkalationernas
bringande i bästa möjliga överensstämmelse med det
julianska året; vikr pangat fil alt misseristal, säger Him
den företer intressanta avvikelser.

I,

S.

282S.

Även denna tabell är numera tämligen unik. Men
utom huvudhandskriften ha vi en yngre, V (AM 461
12 : mo), vilken låter tabellen börja med den 22 mån..
cykeln från 1140 räknat, d. v. s. 1539-1557. Denna
tabell, som slutar fragmentariskt, visar, att vår av
~49 l representerade, specifikt isländska påsktabell
varit i bruk genom bela medeltiden. I anordningen
avviker den genom att låta den 19-årigamåncykeln
utgöra huvudindelning. Härtill kommer beskrivningen i Rim II (s. 13719), som tydligen hänvisar på en
i vår avskrift. icke medtagen tabell (grein fpstuinn-

ganga).
Alla dylika tabeller, inklusive BEDAS, äro dock
onödigt omständliga och skrymmande, Man kan på
en sida meddela aUt det väsentliga av det, som dessa
meddela på låt, oss säga 19.
Det väsentliga är
påskdagens datum, och detta kan ges i en helt kort
tabell. En sådan är också mycket utbredd j deu
isländska litteraturen. Det är den, som oftast, kanske
alltid, avses, då man i isl. litteratur talar om talbyraingr.
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Till skillnad från den förut meddelade och beskrivna
"20-spaltiga talbyrdingen kalla vi denna vanligaste och
viktigaste påsktabell den 19.spaltiga talbyrdingeu',
En 19-spaltig talbyrding meddelas bland andra
hjälptabeller här nedan. Den utgör intet direkt avtryck av någon särskild handskrift utan så att säga
ett korrigerat sammandrag av flere. Jag har sett ett
rätt stort antal dylika, de börja alla med 1140, liksom
enligt EIRIKUR MAGNUSSON 2 den i Cod, Lind. intagna,
vilken jag icke sett. Den äldsta, i Val1aneskalendariet,
AM 249 f, foI., torde icke vara mer än ett par årtionden
yngre än vår Cod. L och dess påsktabell, den förlägges
i KÅLUNDS katalog till början av 1200-talet. Denna har
en uppgift, som de flesta sakna, men som vi medtagit
i vår tabell, nämligen förkortiningen Sv, som läsaren
straxt tolkar såsom sumarviolagning. I likhet med flertalet av de äldre saknar den rubrik. Senare kornmer
en rubrik, Talbyroingr hinn ga1nli rneo sinun~ prikstrfum.
Denna möter dels i AM 249 g; fol., från slutet av 1500talet, dels i STEPHANII avskrift (Ups. DG 12-16) och
ARNE MAGNUSSONS avskrift AM 1 f, fol., vilka håda
sistnämnda, såsom jag just. genom talbyrdingarna
kommit att observera, hårstamrna från Codex Heseni.anus. Båda avskrifterna ha gemensamma fel, men
den av STEPHANlUS gjorda har, såsom man kunde
vänta, flere än ARNES.
Den 19·spaltiga talbyrdingen läses i vertikala
rader, vilka tagas från venster till höger, Rim III, § 37.
Varje horisontalrad motsvarar sålunda ett bestämt år
i solcykeln, och dettas nummer, söndagsbokstav, konkurrent och .dylika kännetecken kunna sålunda medtagas, så fullständigt man önskar. Därvid förete de
'Olika tabellerna vissa avvikelser, som dock för oss
Den ovan nämnda Psevdobedanska skriften har en
och en 19-spaltig talbyrding, båda räknade från
1064.
2 Arkiv XIII, s. 11.
b
1

·~.spaltig
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sakna betydelse. Då solcykeln även här är huvudindelningsgrund, måste måncyklernas början "hrfuastaar'"
på något sätt utmärkas, Detta sker i alla talbyrdingar,
som jag sett, med "stor bokstav" d. v. s. versal och
större typ. Denna är för övrigt ofta röd eller åtminstone rödprickad. Såsom interpolation möter i Rim I
s. 26, not (handskrift A och V) en minnesramsa. SOUl
säger i vilken ordning de s. k. hpfuastaoir möta, då
man följer horisontalrader (det s. k. alda tal); en latinsk minnesvers finnes på det senare stället och
Rim III, § 37, som upplyser, hur de möta, då man
går den andra vägen, följande vertikalradernas ordning.
I äldre tid saknades årtal. Detta var ju följdriktigt, då man på Island icke trodde på den epok, som
ligger till grund för vår tideräkning utan hade sin
egen epok, år 8 efter vår. Senare fann man naturligt
nog årtalen lämpliga såsom medel att orientera sig i
talbyrdingens labyrint. Man tillfogade då på höger
sida en årtalsserie. Denna hänför sig till det på
varje rad mötande på ovan angivet sätt betecknade
måncykelskiftet, lu)fuoslaor. Det är således ett bedrägligt sken, att talbyrdingen skulle gå till 1615. Det
senaste upptagna årtalet möter å nittonde raden
nedifrån. Det är år 1653, och talbyrdingen slutar det
nittonde året därifrån räknat (utgångspunkten inklusive)
alltså som sig bör med år 1671.
Här torde böra lämnas redogörelse för de forskningar, jag anställt i syfte att finna original utom
Island till den på Sagoön mest använda talbyrdingen.
Resultatet är negativt, så vitt det gäller finnandet av
en alldeles liknande tabell. Handskriftligt sett är den
ovan behandlade 20-spaltiga tabellen den äldsta, SODl
är mig känd, med punkterade bokstäver såsom tecken
för påskdagen.. Den ovan citerade apokryfiska bedaskriften har emellertid flere stycken olika påsktabeller
av denna art, en med 28 X 19, en annan med
19 X 28 rutor. Båda börja dock med år 1064, d. v. s.
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den tredje påskcykeln från Kristi födelse räknat. En
tredje tabell .(s. 745) börjar med 988. En annan tabell, som är mig känd blott i avskrifter, är den s. k.
Tabula Gerlandi, vilken finnes i det här nedan behandlade "Petrus de Dacias Kalendarium". GERLANDUS
synes ha varit ganska känd i Norden. Hans avvikande beräkning för solcykeln beröres i Uppsalakalendariet från 1344 (Diplomatarium svecanurn II). En liten
lantkyrka;' Tofteryd i Småland, har haft en (ofullständig) Tabula Gerlandi, som börjat med år 1408, vilket
är nr. 1 i GERLANDI solcykel. En annan dylik finnes
i Birgitta Andersdotters bönbok, den omfattar åren
1400-1576. En tredje alldeles liknande (även beträffande felen) finnes i Kristina Gyllenstiernes bönbok. 1576 är slutåret i Gerlandi tabell. Tabellen
börjar med 1044, men det är tydligt, att 1045
avses, ty 1045 har nr. 1 i GERLANDUS soleykel.! liksom
det har nr. 1 i den vanliga, även av G. använda måncykeln.
TabelJen i 275 a utmärkar årtalen i dubbla påskcykler.
den i StE 12 i en; den förra slutar numreringen vid år
1800. Utgångspunkten 1044, med bet. 1045, ha flere andra
bandskrifter av Tabula Gerlandi -(StE 12, Nkgl. smI. 1810,
Windob. 2367 etc). Den är för övrigt identisk i sak
med den påsktabell. som LILJEGREN efter uppgifterna
i Uppsalakalendariet konstruerat. Dock utmärkar den
med en vigg indiktionen, med en annan måncykeln.
SACROBOSCO sluter sig med avseende på solcykeln til
Gerlandus.
GERLANDI Computus, av vilken väl tabellen varit
1
COLLIJN i K. B:s handlingar 1914, s. 24.
2
Tabula
Gerlandi, fullt utförd, finnes i följande af mig använda handskrifter: StE 12, Ny kgl. Saml. 275 a (om vilken mera nedan),
Cod. Vindob. 2367, jfr. s. XX, not 2. Den vanliga solcykeln började med ett skottår, som hade konkurrenten 1 (söndagsbokstav
GF). GERJJANDI cykel började på ett år med samma kon ...
kurrent. som följde näst efter ett skottår. År 1 i G:5 cyke l
är år 18 i den vanliga.
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en del, har aldrig blivit publicerad, ej beller någon
handskrift har varit förf. tilgänglig. Detta innebär,
att vi ha en svår lucka i den litteratur, som vi behövde känna. Företalet betecknar boken som kritisk bearbetning av BEDA. 1
Tiden för GERLANDU~' framtrådande torde böra
sättas till omkring 1150, då han blev kanik i Be ..
sancon. Han får således räknas som en något äldre
samtida till exempelvis BJARNE den talvise. Frågar
man, om det varit möjligt) att isländska komputistar
redan ett årtionde eller så efter bokens framträdande
kunnet få kännedom om ett arbete från Besancon,
så erinras om att enligt Biskupasogur en fransk
präst, Rikinne, varit lärare vid skolan i Holar redan
före biskop Jons död 1121. Uppgiften, som må synas påfallande, stödes på ett intressant sätt därav,
att bland de arnamagneauska samlingarna under nr.
618 4:0 -förvaras en (på Island tillvaratagen) handskrift
(srec. XII) med fornfransk översättning av psaltaren. Å
andra sidan gör själva namnet Rikinne stor svårighet.
Det har icke fransk klang, och mina romanistvänner
ha icke kunnat finna det i franska källor. Däremot
1 Histoire Iitteraire de France, XII, 257 f.; CANTOR, Geschichte der Mathematik I, 789. Mig tillgängliga källor låta
GERLANDUS representeras blott av tabellen. En Wien-hand ..
skrift, Cod, Windob. 2367, s~c. XIII, betecknas af !{ALTENBRUNNER. Sitzungsber. der Wiener-A kadernie der Wissenschaften Hist.-Phil. Klasse, 82, 308, not 2, så, att jag antog,
att den innehöll mera, Jag har låtit fotografera handskrif..
ten, men den innehöll utom tabellen blott en del andra
saker, som även finnas i StE 12 och NKS 275 a. - Om
GERLANDUS se närmare BON~OMPAGNI i bans Bulleline Boncompagni X, där ä ven de kända handskrifterna av G. [Gomputus Gerlandi Bedam sequentis] uppräknas. KALTENBRUNNER
uppger, a. st., att G. levat under lOOO-tallet, men detta är
troligen blott en gissning, grundad på tabellens begynnelseär 1045. BONCOMPAGN1S bevisning förefaller av ..
görande.
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har jag funnit det SOD} forn tyskt namn hos FÖRSTE'"
Altdeutsches Namenbuch både i formen Richinne
och Ricvine m. fl. Det enklaste sättet att förlika
källans uppgift om att mannen var av fransk börd,
med namnets antydan, att han var tysk, är ju att
tänka sig en härstamning från något gränsområde, .
där fransk och tysk kultur, franska och tyska folkelement, möttes och blandades. Bland de områden, som
då kunna komma i fråga, är Burgund ett, - Att Gerlandus tillhörde Benediktinerorden, är av vikt, då de isl,
klostren hörde dit.
Resultatet av våra efterforskningar rörande förebilden till den isl. talbyrdingen är alltså följande:
Vi ha kunnat uppvisa påsktabeller av den nittonspaItiga talbyrdingens form och med punkterade bokstäver, vilka b aft följande olika begynnelseår: 988,
1045, 1064, 1102; alla dessa härröra från andra länder än Island. Från Island ha vi blott två typer,
dels en med början 1121, dels den allmånt utbredda
typen med början 1140. Det är väl blott en slump,
som gör, att vi icke påträffat någon tabell, som börjat år 1083. Hade vi funnit den, så hade vi haft
bevis för att olika skrivare börjat sina tabeller på en
var av sex på varandra följande måncykler. Även
om ett par av dessa bero på särskilda teoretiska
grunder, så 'är det tillräckligt många kvar för att bevisa, att man gärna började sin tabell just med den
cykel, under vilken man skrev.
l formen är Tabula Gerlandi den isländska talbyrdingen mycket lik. Båda börja med ett år, som
är nr. 1 såväl i solcykeln, som i måncykeln. Skillnaden är blott, att Gerlandus haft sin egen solcykel,
medan den isländska tabellens upphovsman återgått
till den vanliga indelningen.
Endast undantagsvis synes man ha börjat med
det år, då man skrev, om detta icke var ett år nr. 1
i någon cykel. Bevisligen har så skett Dled Lands..
MANN,

l'
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bergerkalendariets tabell, som räcker från 1175-1706
och är tydligt daterad till förstnämnda år. Sannolikt
vill det synas med avseende på tabellen i Cod, Holm.
Fb6, som börjar med 1116, vilket år icke är nr. 1 i
någon mig bekant eller överhuvud rimlig cykel. Den
är dock icke original utan har engelsk förebild.
Den isländska talbyrdingen från 1140 ter sig
snarast som en modifikation af Tabula Gerlandi. Den
följer alldeles samma princip, men räknar med den
vanliga solcykeln. Då den icke är påvisad utanför
Island, så kan med rätt stor sannolikhet antagas, att
den är där uppfunnen. Dess uppkomst tillhör med
säkerhet tiden efter 1121, likaledes med säkerhet tiden före 1100-talets slut och med sannolikhet en tid
icke synnerligen långt skild från dess begynnelseår
1140.

II.

RiM I.

Den isl. kalenderreformen var genomförd på ett
sätt, som vi måst beteckna såsom synnerligen fint.
Man hade kunat förlika de två sätten att räkna, så att
det blott på ett enda ställe skar ihop, vid den s. k.
Rimspillir, och en dylik diskrepans hörde till det,
som icke kunde undgås. Den man, som ordnat
saken, måste ha förträffligt behärskat både den
julianska tideräkningens teori och samtidens aritmetiska vetande. Att han var identisk med BJARNE
den talvise. ha vi funnit sannolikt men icke bevisligt.
Åven om tiden och sättet för reformens genomförande ha källorna låmnat oss i ovisshet Övergången
förutsätter med säkerhet någon besvärlig övergångstid - ett annus conjusionis, om nu ett räckte - men om
detta få vi ingenting veta.
Sedan reformen genomförts, var det emellertid
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nödvändigt att sprida kunskap om den samma. Naturligtvis behövdes sådan kunskap närmast för prästerna,
'men även för andra. En av godarna t. ex. var enligt Grågås pliktig att uträkna (tina} vissa kalendariska förhållanden. Det behövdes en lärobok, och just en sådan är Rim I.
I det hela är det märkligt nog, att vi på 1100-talet
uppenbarligen ha att räkna med en medveten strävan
efter framställandet av små kompendier eller läroböcker i olika ämnen. Vi ha Hungrvaka, fäderneöns
historia i kyrkligt perspektiv, som tydligt markerar
sitt pedagogiska syfte. Vi ha den skildring av
världshistorien, som vår tid kallat Veraldar saga 1,
även den tydligt nog en kort lärobok i "allmän historia". Mer ovisst är, om den helt översatta Physiologus bör nämnas; snarare då Elucidarius, Men så
ha vi enligt min mening desto säkrare SODl ett led i
'Samma strävan Rim l.
Vad som utmärker författaren av Rim I är till
-en början hans förkärlek för beräkningar. Varhelst
-en sådan rimligtvis kan anbringas, så blir den anbragt. En del av dessa beräkningar ha förebilder i
-originalen, men de allra flesta synas vara gjorda på
Island. Ånyo konstatera vi, .att det är en talvis man,
som gjort det arbete, varmed vi sysselsätta oss. Och
ånyo ställas vi inför valet, att antingen Island samtidigt haft två skickliga räknemästare, a v vilka blott
den ene blivit nämd för eftervärlden, eller att BJARNE
.är verkets upphovsman. För det sistnämnda alternativet talar i någon mån den omständigheten, att
uträkningen av den julianska lunationens exakta
längd, vilken i RiD) I förekommer utan citat, på an-dra stållan tillskrives BJARNE,
1 Äldsta fragment i handskrift från c. 1200, AM. 665 4°, utgivet av G. MORGEN8TERN, Arnamagnreanische Fragments. De
fullständiga handskrifterna (AM.6254°, Holrn Perg, l) 8°) äro rätt
unga. Den förras språkform tyder på mycket gammalt förlägg.
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I ett tidligare arbete l har jag sökt utforska verkets källor. Med tillgodogörande av de resultat, som
egna och andras undersökningar sedan dess givit,.
skall jag ånyo upptaga frågan. Av störst intresse är'
frågan om de insatser av självständig iakttagelser
som isländare själva kunna ha gjort. Dessa representeras företrädesvis av det s. k. ODDA tal, om vilket' vi då först få säga ett par ord. Om upphovsmannen ODDE HELGASON berättas i den s. k. SiiornuOdda draumr, att ban bodde, "var a vist", hos Tord på
Mitti i Reykiar dal. Han var kalenderkunnig (rimkcenn) mer än någon samtida på Island och även i
många andra avseenden en klok man. Särskilt be··
rättar sagan - för att ge vederhäftighet åt drömmen
- , att han aldrig ljög, då han visste sanningen;
rättskaffens och mycket pålitlig var han. Han varfattig och ingen synnerligen driftig man. Utom vid
Muli arbetade han stundom såsom fiskare på Flatö,
en plats där han uppges ha fått drömmen, som avbröts av ett uppvaknande, vilket han använde för att.
gå ut och se på stjärnorna. Som hans observationsorter bar man att tänka dels Muli, dels Flatö - det.
senare såsom namnet antyder en förträfflig plats för
observationer, där ren horisont krävdes. Det förra
ligger på ungefär 65 0 45', det senare på 66 0 15';
båda orterna således nära polcirkeln och på ungefär
lika avstånd från 66°. Om hans levnadstid är intet
meddelat. BJÖRN MAGNUSSON OLSEN erinrar." at Styrkärr Oddason lagsaguman omkring 1J87 bodde
på Muli, Han finner troligt, att denne är son av
StiQrnu-ODDI, vilken således väl varit befryndad med
(möjligen ingift i?) den familj, där han var å vist.
Han skulle i så fall ha levat under l l Ou-talet, under
dess första hälft och vid dess mitt. Det kan genast
l Birnbegla, ett bidrag till Islands lärdomshistoria. Stud.
i nord. filoJ. IV, 3 (Helsingfors 1912).
2) Nedan anf, skrift.
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sägas, att hans uppgifter om sol årets huvudpunkter,
dagjämningar och solstånd, stämma utmärkt med
detta antagande. Oavsett de nämnda släktskapsförhållandena kunna vi antaga, at han levde vid den
anförda tiden, då hans arbete tillgodogjorts i Rim I,
och då vi sakna varje skäl att, såsom den föregående upplagans utgivare gjort, skjuta hans livstid långre tillbaka, vilket för övrigt skulle passa sämre till
hans observationer.
Det är huvudsakligen tre observationer, som tillskrivas ODDE. Den första gäller solstånden, vilka
förläggas rätt, vad dagen beträffar, men om vilka
han har en underlig spekulation rörande deras förläggande till olika väderstreck. Finge man tro texten
i L, skulle denna observation liksom den följande icke
härröra från ODDE utan från vitrir menn i allmänhet.
Tydligen får man dock tillerkänna övriga handskrifter
och L:s egen innehållsförteckning vitsord och tillerkänna ODDE kärnan av detta parti, åtminstone den
verkliga observationen. Något spår av bekantskap
med skillnaden mellan de av kyrkan uppgivna och
det verkliga data för dagjämningarna och solstånden har jag icke funnit i litteratur, SODl kunnat föreligga för ODDE. Tvärtom gör t. ex, Libellus HELPRICI
anspråk på att empiriskt bevisa, att solstånden infalla på de av kalendarierna uppgivna dagarna.' Och
det är onekligen rätt rimligt, att de riktiga data blivit tidigt iakttagna just på en plats, där sommarsolståndet tager sig uttryck i någon enstaka natts
midnattssol, såsom förhållandet skulle vara vid Oddes
observationsorter.
Den andra observationen gäller solens olika höjd
under olika delar av året. Den redogör för denna
vecka efter vecka året runt. Måttet är solradien, således intet av de konventionella. Och vad mer är,
l

PETZ,

Thesaurus II, s. 212.
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solradien (resp. soldiamterrn, hvela) är hos OnDE våsentligen riktigt uppskattad. MACROBIUS och medeltiden räknade soldiametern till ljJlfj av himmelcirkeln,
alltså 10 40'. I verkligheten är den ungefär 32', och
med detta värde stämmer OnDEs observation förträffligt, felet blir blott någon sekund. Att någon okänd
kontinental författare kunnat komma på samma ide,
kan icke sägas vara otänkbart, men det är knappast
troligt. Därtill kommer, att en sådan observation
nog ter sig mer lockande för den, som får börja
med en middagssol vid horisonten, än för den, som
året runt har solen högre upp. ODDE har sökt en
enkel formel för det till dagjämningen tilltagande,
sedan avtagande värdet i den dagliga variationen;
han har sökt reda sig med den aritmetiska serien,
men denna formel har icke varit tillräckligt noggrann. Värdena äro enligt E. BRIEM 1 i medeltal för
stora i periodens mitt och för små vid dess början
och slut. Slutsumrnan stämmer förträffligt.
Den tredje observationen gäller dagarnas längd
under olika delar av året. Här finnes verkligen en
parallell observation, i Konungsskuggsjå (s. 22 ed.
Brenner, s. 16 ed. Keyser m. fl.), Denna är i ett par
avseenden överlägsen. Den anger bestämd lokal, och
den skiljer tydligt på två olika saker: förefintligheten
a v en skymning, tillräckligt stark att uppfattas som
dag, och å andra sidan dag i den meningen, att solen är över horisonten. Ehuru de båda observationerna hänföra sig till olika polhöjd, så förete de
med avseende på den oavbrutna sommardagen en
rätt påfallande likhet. Denna är dock säkert tillfållig och beroende på att de olika observatörerna på
olika sätt uppfattat minimigränsen för den synliga
skymningen. Vad beträffar ODDE, så har E. BRIEM
a. st. kontrollräknat hans uppgifter under antagande,
1

Hos B. ?rI.

OLSEN

i Afmeelisrit til Dr. Kr. Kälunds 1904, s.D.
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att de gällde för 66° och att skymningen observerats,
då solen stod 14° under horisonten. Han har' härvid
kommit till ett mycket tillfredsställande resultat. Att
gissa på någon annan utländsk källa än den nämnda
norska låter sig knappast göra, och denna observation kan därför med stor sannolikhet anses som originell för Island. Att man på Island tänkt sig den
så, torde även antydas av sådana uttryck SODl at rtm·
tale, RiDl I, § 68, om dagjämningens infallande, jfr.
at r6mverja tali i VeraIdar saga, Rim II, § 180, vilka
antyda, att man varit medveten om olikhet' mellan
kalendariets uppgifter och verkligheten. Likaså antydes det av de ord, med vilka övergången mellan
OnDA tal och den med vanliga åsikter stäm ulande
framställningen om stjärnbilderna göres. Det säges
i en handskrift, nu er lokit nytali, i en annan (som
rubrik för fortsättningen) fornt tal s6Im(arka). Om
utländska auktoriteter funnits, så ha de tydligen
glömts.' Åt samma håll peka de senare texternas
(Rim II och Hauksbök) hänvisning av uppgifternas
giltighet till Norra Island, där ju OnDE vistats.
Innan vi lämna detta kapitel, måste vi erinra om
en liten annotation, som ger en intressant bild av
hur en intelligent isländare på 1100-talet förstod att
reda sig, och som därjämte visar, att han hade sitt
intresse för hithörande ting med sig, då ban vistades
på orter, där det fanns saker att lära. I den s. k.
Leiåaroisi«, som ingår i Alfrre~i I, antecknas pol.
stjärnans höjd, då man befinner sig i det Heliga
landet, tydligen efter iakttagelser, som gjorts a v

1 En dylik högre kunskap (att solens gång i stjärnbilderna på 1100-talet icke stämde med kalendarierna)
antydes möjligen § 67 "at almanna tali, at alpy6u tali", Det från Veraldar saga citerade stället (Prever 6618 ) finnes
även i Stockbohnshandskriften. Något skäl att däri se en
interpolation finnes knappast.
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Abbot Nikolas själv. Uppgiften gäller den plats, där
enligt traditionen Kristus blivit döpt, och lyder: om
en man ute vid Jordan ligger på rygg och lyfter upp
knäet, lägger (den knutna) handen därpå och sträcker
upp tummen, då ses polstjärnan däröver, så högt och
icke högre. Resultatet blir ju något olika för olika
personer, men visar sig i det hela ganska noggrant
stämma med den rätta polhöjden för de ifrågavarande trakterna.'
Vid undersökningen rörande källorna måste vi
även ihågkomma, att man på Island i en högst betydande grad följde med sin tid. SÄMUND "kom ur
skolan" enligt annaler och andra källor år 1076, och
traditionerna göra honom till lärjunge aven framstående astrolog. Hans yngre samtida och broder i
vetenskaperna ARE frode hade i alla händelser synnerligen väl reda på den vetenskapliga problemställningen i samtiden. MARIANUS SCOTTUS (t 1082) hade
bestritt, att den ännu i våra dagar gällande dionysiska tideräkningen vore riktig, han hade velat förlägga Kristi födelse till år 22 före vår tideräkning.
Denna räkning hade fått en betydande utbredning,
och det är tydligen därför, som ARE med så stor försiktighet begagnar årtal; därom mera i det följande.
Ett sådant problem som det om den kristna
reran måste ha intresserat vår talvise författare, och
han har löst saken så, att Kristus skulle varit född år"
S i vår tideräkning, enligt en vid denna tid vanlig
räkning just vid ingången av år 9. 2 Då år 9 är år 1
i solcykeln enligt tabula Gerlandi, så måste vi finna
sannolikt, att här föreligger verklig släktskap, ehuru
vi icke känna GERLANDI skrift närmare. På Island
l
AlfrreOi I, 23, Åarbeger 1913; 61, 87. En vink om
polhöjdsobservationens betydelse kunde Nikolas få, om
han, såsom troligt är, kände HONORlUS, De Philosbpbia
mundi II, 24.
2
Året började julnatten kl. 12.
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har förf. funnit lärjungar, ty det är tydligen hans tideräkning, som ligger till grund för den i Hungrvaka
m. fl. arbeten från c. 1200 an vända tideräkningen,
som låter alla årtal uppträdanled 7 enheter lägre
värde än vanligt. I överensstämmelse med "Tabula
Gerlandi" 1 har man ansett den vanliga tideräkningen
innebära, att Kristus föddes år 1 efter vår tideräknings början, och så har man räknat. om årtalen efter denna grund. På detta sätt skulle bebådelsen ha
infallit en söndag, och den verkliga långfredagen
(Kristi dödsdag) skulle inträffat på den dag, då den
ganlie Adam antogs ha skapats.
Bland källor är naturligtvis BEDA en bland de
förnämsta. Med honom stämma t. ex. uppgifterna
om de inre planeterna. Men Rim I har uppgifter,
som icke finnas hos BEDA, dit hör då i första rummet uppgiften om en old för varje planet. Uppgiften
visar sig vederhäftig, ty olå betyder en tid, inom vilken vederbörande planet och jorden återkomma i tillnärmelsevis samma läge som vid periodens början
till varandra och till solen. Man kan icke antaga,
att dessa perioder kunna vara observerade på Island,
de härröra tydligen från lSIDOR, av vilken emellertid
vår författare egendomligt nog haft en bättre handskrift än utgivarna av den stora kritiska upplagan
Rom 1797 ff ISIDOR citeras för övrigt· i Porlåks
saga 2 och man har således alla skäl att antaga, att
han varit känd redan på den tid, då Bjarne den talvise gick i skola. En tredje författare, som synes
varit använd, är HONORlUS AUGUSTODUNENSIS, vars
Elucidarium är känt i en från 1iOO-talet härrörande

1
Om tabula Gerlandi jfr. s. XVIII.
2
Bps, L s. 91,
26ft Senare nämnas hans Etymologiea, som uppräknas bland
ekolabcek»: (H61ar 1396).
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isl. översättning. Slutligen torde den s. k. Libellus
ha varit använd.
Emellertid ge dess å källor oss icke tillfredsställande förklaring på alla vår traktats egendomligheter.
Tidigare har jag sammanfattat, vad vi kunde sluta
om tillvaron av ännu en källa sålunda: det kan upplysas, att den använt de åldra grekiska planetnamnen
och icke de internationella, ännu använda mytologiska ; att den latiniserat dessa namn och sålunda
varit skriven på latin; att den (väl efter orientalisk
källa) känt den synodiska månadens rätta längd samt
slutligen, att den haft vissa astrologiska uppgifter om
planeterna.
Av dessa påståenden måste det näst sista återkallas. Min vän Dr. Arvid Lindhagen - trlviss maor
ok rimkrenn - har påvisat, att jag visserligen har
rätt, då jag säger, att uppgiften om den synodiska
månaden är riktig "på minuten men icke på sekunden", men att detta oaktat slutsatsen är förfelad, då
de oriktiga sekunderna just utgöra skilJnaden mellan
den synodiska månaden och den julianska. BJARNE
den talvise har sålunda äran icke av någon ovanlig
beläsenhet, blott aven väl utförd division med reduktion till lägre sorter.
Det må härvid uttryckligen framhållas, att vi
icke få lägga vor tids måttstock på detta "lärdomsprov". En blick på matematikens historia visar, att
man i Västeuropa under 1l00-talet icke var så synnerligen långt framme i dessa ting. Rim I förråder
ingen som helst kunskap om arabiska siffror, och vi
få väl tänka oss, att dess förf. tillhört den skola,
som ännu räknade med Abacus, det från den klassiska forntiden bekanta hjälpmedlet, om vilket bl. a.
HELPRICI 1

1
Om HELPRICUS, rättare HEIRICIUS, se TRAUBE, Neues
Archiv der Gesellscbaft fur ällere deutsche Geschichte 18,
s. 71 if. Å Ten här torde benediktinerna ha förmollat.

INLEDNING

XXXI

den i annat sammanhang flere gånger omtalade GER·
skrivit ett litet arbete.' Då vi finna, att G.
icke vågar ge svårare exempel på multiplikation än
uträknandet av antalet söm hos en häst med sex sådana på var fot och icke svårare på division än fördelningen a v 120 pärlor mellan 3 flickor, så finna vi,
att det nog hörde till den högre matematiken att
räkna ut antalet timmar på 12 X 532 år och att dividera produkten 19 X 365,25 med 235.
Rörande detaljerna av jämförelsen mellan vår
text och dennas sannolika källor hänvisas till de- under
texten meddelade övre noterna.
I detta sammanhang hör erinras om det förvånande faktum, att man på Island åtminstone vid
1tOO-talets slut hade bekantskap med arabisk .terminologi, vilket bevisas av de i Cod. L införda
glosorna, här upptagna sid. 72.
Man torde
nästan vara benägen at fråga, onl en sådan beröring
med österländsk kultur överhuvud är tänkbar på denna tid. Därvid erinra vi om följande omständigheter.
Vi röra oss nu på korstågens tid, och då vi sett,
hur en intelligent isländare kunnat göra observationer i det heliga landet, så bör ban även där kunna ha uppfångat, vad människor hade att tala om.
För det andra erinra vi om, alt isländska källor, icke
blott ARE utan även Gråqås, tala om en armenisk
mission på Island, något som stämmer väl med det
faktum, att just 900-talet var en tid av kraftutveckling inom den armeniska kyrkan.!
En annan fråga är, hur den talvise författaren,
han må nu ha hetat Bjarne eller ej, har använt sina
.kållor. Någon ren kompilation är arbetet icke; dess
plan är ganska enhetlig och då vi i utländsk litteratur
LANDUS

1

Tryckt Bulletino Boncompagni X, 1595 if. J HERZOGRealencyldopedie fur protest. Theologie II, BO.

HAUCK,
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funnit paralleller, så ha överensstämmelserna sällan
varit verbala. Vad stoffet beträffar, så må det
förefalla oss främmande, för medeltidsmannen var
det icke så. Det finnes knappast tillräckligt skäl att
supponera, att någon annan källa legat uppslagen på
författarens bord än kalendarium och påsktabell. Vad
som meddelas utanför dessas innehåll är icke synnerligen mycket, det lider ibland av luckor, som lika
väl kunna bero på författarens bristande minne som
på avskrivares slarv, och det tillhör i allmänhet Cornmune honum. Någon översättning är arbetet knappast heller, åtminstone har det icke lyckats Blig att
uppspåra något original. Erkännas må, att det sistnämnda argumentet icke är bindande. Jag vill därför
taga till ett annat. Detta ligger i stilen.
Möjligen finner läsaren det underligt, att man
kan tala on} stil i ett arbete som detta, och ordet
får icke fattas i något slags estetisk mening, Men
NYGAARD har visat, att inom isländsk litteratur finnas
två syntaktiskt skarpt skilda stilriktningar, den ena
utgående från det talade modersmålets eget bruk,
den andra rikligen inblandande latinismer icke blott
i ordförrådet utan särskilt i satsbyggnaden.
Den lärda stilen börjar redan på 1100-talet eller
omkring J200 göra sig gällande. I de prov ur
tvenne urgamla homilieböcker, en norsk och en isländsk, från den bevarade litteraturens allra tidigaste
år, som pläga meddelas som exempel på skillnaden
mellan isl. och fornnorska, 1 finna vi följande syntaktiskt sett identiska sats i början på båda: En pat
er (es) vitanda, at allt ma andlega merkiosk ok jyllask i
os. . Redan dessa få ord inn ehålla tvenne för den
folkliga stilen alldeles eller nästan främmande ut:
tryckssätt : formen på -sk i rent passiv betydelse och
1 T. ex. NOREEN, De nord. språken. Slället finnes i både
den isländska och den foronorska hornilieboken.
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·pres. part. använt såsom latinskt gerundivum. Man
behöver icke leta länge i vår text för att få exempel på alldeles avvikande uttryckssätt. Jag anför ur
-§ 3: pat parf fyrst at vita, där vi ha den for äldre
nordiska språk så ytterst karakteristiska vändningen
med subjektslös sats och aktiv infinitiv, SOD1 då lätt
ersätter passivet. Närsläktat är följande: Imbrudaga
e/ hausi skal halda a/valt a jimtu viku, alldeles au alogt
med t. ex. VGL I: Kirkiu gara skal skipa bola mrelli.
Det är tydligt, att saken kräver en undersökning,
och vi skola anföra ännu några fakta. Vi följa därvid NYGAARDS framställning av känneteckenen å de
olika stilarna. Den lärda stilen begagnar presensparticipiet i långt större utsträckning än den folkliga.
Den sistnämnda låter det företrädesvis stå som apposition till subjektet och använder det företrädesvis i
fråga om 'verb, som hänföra sig till subjektets ställning i yttre, lekamligt hänseende. Några hårda parti.
.cipialkonstruktioner finnas knappast i Rim I.
Icke heller finna vi någon form på -sk i rent
passiv betydelse, d. v. s. så, att en agent låter tänka
sig. En del verb på -sk förekomma ju, t. ex. hefiask
.§ 34 (och en mängd andra ställen) börja; mcetask § 41
[reciprok bet.): vinzk räcker till § 41; kemsk kornmer §
44; snysk vänder sig § 66; . nalgask § 75; standask åmot
'stå mitt emot varandra § 71.
Som tredje kännetecken på lärd stil framhåller
NYGAARD de kasusböjda relativpronomen, varmed man
sökt ersätta latinets relativer, därvid lämnande den
folkliga stilen, som nöjt sig med blott 'partikeln er.1
En något senare tid tillhör bruket av frågande pronominer i relativ användning. Men redan homilieboken har den mera primitiva metoden att tillfoga
ett determinativt pronomen, vars kasus beror på
satsställningen i bisatsen, t. ex. usiospmum, peir er
1

NYGAARD,

Norren syntax, §

~64.

c
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fria hala meåal sin. Att vi icke påträffa den yngre utvecklingen, kan icke förvåna; märkligare är, att icke
heller det äldsta skiktet av nybildningar möter j Rim
J. Det föreligger i skriften egentligen blott en enda
relativ satsfogning av anmärkningsvärdare art, nämligen: Enn eru pnnur hp!uanp!n a pessun~ stiprnum,
jJau er via pmr voru kendir dagar i hierri viku at heiån«
tali, § 79. Relativsatsen är ju något klumpigt ihopkommen. Den är genom två pronominer sammanbunden med sin huvudsats, dels med jJau er, som
syftar på h9!uon9!n, dels med pee'r, som syftar på
stiprnum. 1 STEFAN BJÖRNSSON översätter: illa scilicet,
a quibus ... denominati sunt dies septimanos. vilket nog
ger huvudmeningen. men icke förklarar konstruktionen. Snarast finge man översätta: sådana, att efter dem uppkallats dagarna i veckan." I varje fall
visar satsen icke någon uppövad färdighet att på isländska återge latinska relativsatser, och då denna
relativsats står ensam, kan den icke jäva vårt omdöme, att boken i denna punkt är skriven i folklig stil.
Väsentligen till den lärda stilen hör även med
vissa inskränkningar användningen af ackusativ med
infinitiv, resp. i passiv sats nominuti v med infinitiv. 3
I Rim I är egentligen blott en enda hithörande konstruktion att anteckna, nämligen efter verbet telia i
bet. beräkna (computare, § 19): i pacta t9lu er ]Ja talit
tungl koma, i epakträkningen räknas nymåne inträda,
då . .. Detta går väl sannolikt tillbaka på något
latinskt uttryck, men det är för litet att stämpla

1
En emendation med struket prer kunde vara lockande, men den saknar varje stöd i handskrifterna. En i någon
mån liknande relativsats finnes hos ÅRE IB kap. 9. Så mabr t
es ]Jat vas almrelt, at" mildastr vreri.
t
Jfr. NYGAARD, a. arb.
§ 256 d.
s Hä.roln är även at t järnföra GRIMBERG, i Arkiv
f. nord. fil. XXI, som behandlar svenskt material.
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stilen som väsentligen lärd, latiniserande. Ånnu säkrare föreligger ett genuint isl, uttryck i Odda tala:
Let han på dag upp koma etc. (§ 64). En del uttryck, som förefalla direkt översatta utan att därför
egen tligen vara oidiomatiska skulle väl ytterligare
"kunna påpekas, t. ex. EJ jJu vill vita § 23, som motsvarar det i komputistisk litteratur så vanliga Si vis
scire. Men resultatet av undersökningen blir i alla
händelser, att språket i Rim I är i högst anmärkningsvärd grad fritt från lärd stil i syntaxen. Skriften synes härröra från en man, som var van att
.muntligen på sitt modersmål behandla hithörande
ämnen, måhända rent a v däri meddela undervisning.
Den kan icke gärna vara en översättning av ett enda
latinskt original och nästan ännu mindre en ren kompilation, där de många ovan nämnda källorna legat
på skrivbordet och omväxlande använts. Den torde
vara skriven aven man, som efter rätt omfattande
studier hade det mesta av stoffet i sitt minne, i de
flesta fall blott vädjade till ett kalendarium och en
talbyrding och blott i undantagsfall slog upp något lärt
arbete i ämnet. Vårt här givna omdöme jävas icke
aven blick på ordförrådet. Det är ju klart, att ämnets behandling krävt upptagandet av ett rätt stort
antal lånord ur den latinska kalendariska litteraturen.
De upptagna behandlas på olika sått."
Alldeles oförändrade, dock delvis med isländsk
böjning, användas månadsnamnen och en del för den
komputistiska teorien nödvändiga ord, t. ex. regulares,
concurrentes fil. fl. Märk den underliga sammansättningen concurrentes olå. Om de grekiska planetnamnen
har redan talats.
I modifierad form förekommer paktar = epaetre.

1
Om de lånade termerna och de inhemska se ytterligare nedan .,Några grammatiska iakttagelser".
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Den här föreliggande apheeresis är kanske av engelskt
ursprung, jfr. posioli 'apostel', pistill 'epistel'.
Översatta äro till en början namnen på stjärnbilderna i zodiaken, vilket synes ha vunnit föga' efterföljd hos den följande tiden, då handskrifterna förklarat de isl. orden med motsvarande latinska och då
Rim II återgått till dessa. För stjärnbilden Leo, har
använts en på pass obekväm benämning som ett oarqa
dyr, varigenom lånordet undvikits. Likaså översättas
de ur okänd källa hämtade astrologiska namnen på
planeterna.
Vår granskning ger sålunda det resultat, att
Rim I, som dock behandlar ett i hög grad kosmopolitiskt ämne, i anmärkningsvärd grad hållit sig
inom den folkliga stilens råmärken. Detta skall även
kunna sägas om Rim II (huvudpartiet), men en
jämförelse med Rim III, sådan denna skrift något
längre fram skall skildras, torde ge läsaren ett förstärkt intryck av riktigheten i vårt påstående.
Några ord böra i detta sammanhang sägas om
de stycken, SODl vi intagit SåSODI Tillägg till Him I.
De äro alla av det skäl medtagna, att de från början
stått i ett mycket nära handskriftligt sammanhang
med vår äldsta handskrift av Rim I~ nämligen L, se
därom nedan. Men det bör betonas, att sammanhanget gäller just handskriften, icke själva urskriften.
Kalendariet i AM 249 I, fol., är skrivet av samma hand
som L, men dess gyllentalsanordning i December
månads början är en annan än den, som ligger till
grund för Rim I, se s. 1.7 med not 3. Den medtagna påsktabellen är sakligt nära besläktad med Rim
I, men den härstammar från ett original med delvis
annan skrivsed. troligen ålderdomligare. Särskilt använder den 1)) i stor utsträckning, vilket blott i enstaka fall förekornmer i L, och den har använt forDIen rndoror mot L:s rndveror. Den upptager f. Ö. regulares paseke och prikstajir, vilka ej behandlas i Rim I.
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Detta oaktat gruppera sig tilläggen naturligt om-

kring Rim I. De tillhöra alla en tid, innan Sacaoaosco
blev känd på Island, och de ge belysande bidrag till
Rim I:s historia, upplysningar såväl om dess tillblivelse som om de följande årtiondenas ställning till
arbetet. Säkerligen framträder allt detta tydligare
i vår upplaga, än det skulle gjort, om de nämnda
tilläggen infarts bland de stycken, som vi ur yngre
handskrifter sammanfört i Eftersta; vid upplagans slut.

III.

RIM II.

Såväl BEDA som övriga västerländska författare
saknade kännedom, åtminstone närmare sådan, om
den

grekiska

astronomiens huvudverk, PTOLOMEUS
vanligen kallad Almagest, vilken
däremot för araberna var en huvudkälla, som flitigt
användes och därjämte lades till grund för kortare
framstållningar, bland vilka den s. kf al FERGHANI,
i Västerlandet kallad ALFRAGANUS, var den mest
spridda. Det var i andra hand, genom översättningar
från arabiskan, som den grekiska astronomien fick
sin renässans.
Små ansatser spörjas på 1100.talet, exempelvis
med en översättning af al FERGHANI 1134. Ett nedan
citerat arbete av JOHANNES DE ALTA VILLA, som tillhör tiden omkring 1184, och som åtminstone senare
har använts på Island (se Rim II, s. 103), citerar
ALFRAGANUS och
förråder bekantskap med arabisk
terminologi, t. ex. ordet zenit. Då vi emellertid icke
veta, hur snart JOHANNES blev bekant på Island, kunna
vi icke med hans hjälp få klart, när IDaD där började
få kunskap om arabisk astronomi. Ett sannolikhets-

!vIel'clAYl

ouv~a~l~,
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skäl för att det skett redan ganska tidigt anföres nedan. Men vi böra hålla fast, vad vi förut
erfarit, att isländarna i förvånande hög grad följde
med sin tid och att vi redan på 1150-talet hade en
isländsk man i Palestina, som därnere visade prov
på sitt intresse för astronomisk observation. Det blir
under dessa förhållanden mindre överraskande, att vi
redan i den äldsta handskriften av Rim I, i de där
tillagda glosorna, finna ett flertal för övrigt i medeltidslitteraturen ganska ovanliga arabiska glosor medtagna, se s. 72.
Den verkliga astronomiska renässansen kom
emellertid först senare. Del var Pariseruniversitetet,
som intresserade sig för saken, och det mesta åstadkoms genom en liten astronomisk lärobok "Tractatus
de Spheera" av JOHANNES DE SACROBOSCO, vilken c.
1233 sammanställde de viktigaste astronomiska satserna i lättfattlig form. SACROBOSCO utgav också en
liten handbok i tideräkning "Computus", vilken citeras i 1812, bl. 10 v. = vår upplaga s. 257. Här
uppges förf. ha levat i början av konung Magnus
Lagaböters tid, vilket torde vara oriktigt, men
stämmer med en uppgift i Annales Regii och Flatöbokens annaler, att han dött 1265. 1 Det föreligger
sålunda direkta bevis, att SACROBOSCO varit känd på
Island c. 1280, då vår annaltext anses ha tillkommit.
Härtill kornrna en del indirekta men mycket
starka indicier. Det är SACROBOSCOS sifferformer.
som användas i den is). avhandlingen om "Algorismus " = positionsaritmetik, som är utgi ven i Hauksbok och även föreligger i handskrift just i 1812.
Och det var en nordbo (dansk), PETRUS DE DACIA,
l
O(biit) magister Johannes compotista de Sacrobosco
i Paris. Det vanligen uppgivna året är 1266, vilket skall
ha stått på hans gravskrift, av vilken två i övrigt olika
lydelser anföras. CANTOR a. arb, III,' 80.
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som blev SACROBOSCOS förste mera kände kommentator och en fortsättare av hans aritmetiska forskning.
Vi få ett par intressanta inblickar i de vid Pariseruniversitet av nordbor drivna studierna, SOOl här olåste i korthet meddelas.
Den första uppgiften utgöres av innehållsförtockningen (och innehållet) i tvenne gamla, från Danmark
härrörande handskrifter av kalendariskt innehåll.
Först bland dessa nämna vi det s. k. "Petrus de
Dacias kalendarium" = Ny Kgl. Saml. 275 a 4to på det
Kongelige Bibliotek i Kebenhavn. 1 Det finnes en
slags tradition, att handskriften varit j Petrus ägo.
Saken kan, såsom ELLEN JÖRGENSEN, [Dansk] Rist.
Tidskr. VIII. Rmkke, 3, s. 255, framhållit, ingalunda
anses bevisad. Men värre är, att det kalendarium,
som finnes i boken och som i dess innehållsförteckning kallas Petrus de Dacias kalendarium, bevisligen
icke härrör från Petrus.P Det är nämligen samma kalendarium, som i andra källor, delvis nämnda här
nedan, uttryckligen uppges vara författ.at av ROBERT
GROSSETESTE, vanligen kallad (Venerabilis) Lincolnensis. Det nya i detta kalendarium är dess förbättrade
månkalender. Det tar systematiskt hänsyn till skottdagen och får fördenskull i stället för den vanliga
enkla gyllentalsraden med 19-årig cykel upptaga (yra
rader "Quatuor eycli naturaIis eomputi" med 76-årig
cykel. Härvid har den gamla ordningen att räkna
lunationerna till omväxlende 29 och 30 dagar övergivits, de räknas nu i timmar resp. 29 d., 12 timmar
och 29 d. 13 t. Vidare har man sökt rätta uppgifterna,
så att de i kalendern upptagna månskiftena skulle

1 Ryggt.itlen är: Varia argumenti astron, et computist. Cod.
membr, Handskriften tillhör nu Den permamente Udstilling
under nr. 769.
2 Av största vikt vore en undersökning av
mariginalierna i de nordiska handskrifterna av Sacroboeos arbeten. Måhända föreligga här Petrus de Daeias förarbeten.
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stämma med de verkliga konjunktionerna. En undersökning, som gjorts av Lindhagen och framdeles torde komma att publiceras, visar, att de uppgivna
månskiftena flyttats i allmänhet 2 dagar. Att PETRUS
verkligen utarbetat ett kalendarium, som var byggt
på ROBERTS, men avsåg att rätta fel i detta, är alldeles säkert. Jag känner handskrifter därav, en fransk,
Cod. Havn, Thott 240 foI. (Udst. 752), och en latinsk,
Cod. College of Arms nr. 20, i London, även i fotografi
på det Kongelige Bibliotek i Kebenhavn, med titel
Calendarium Magistri Petri de Daeia. En jämförelse
mellan dessa visar, att PETRUS DE DACIA beräknat sin
månkalender för en senare epok, något efter 1300,.
och att han med bibehållande i huvudsak av ROBER"
TUS' uppställning sökt vinna ännu större noggrannhet,.
i det han (mer pedantiskt än vetenskapligt) uppger'
månskiftena icke blott på timmen utan på kvarten.
Alltså vi veta, att en nordbo varit djupt inne i
tidens kronologiska strävanden, så långt komma vi,
knappt längre. För att åvervända till 275 a, så är
det av dess annotationer klart, att den tillhört en
person, som studerat i Paris och hyst intresse för
danska kamrater och danska helgon.' Boken innehåller följande: Bl. 1--10 Algorismus (av SACROBOSCO,
med en del mariginalier), BI. 11-30 Sphtera (av densamme), Bl. 31-63 Computus (av densamme, trots
innehållsförteckningens titel Computus major, som
brukade tilläggas ett arbete av CAMPANUS), bl. 6474 Tractatus quadrantis (enl. uppgift i det Kongelige'
Biblioteks katalog över sin utställning av ROBERTUS
ANGLICUS från Montpeiller), bl. 73-74 Tabulee solis
(tabeller över solens ställning, hänförda till åren 1292
-1295), härtill komma en del andra tabeller med
förklaringar samt sist "Petrus de Dacias Kalendarium".
l
Kalendariets historiska mariginalier äro avtryckta av
Langebek, Scriptores rerum danicarum VI, s. 260 tf.
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En systerhandskrift av stort intresse har "Petrus
de Dacias Kalendarium" i den volymn i Stockholms
Kungliga Bibliotek, som förvaras under den av
HYLTEN-CAVALLIUS skrivna titeln "Astronomica1 tracts"
och har nr. XII i STEPHENS katalog över engelska
handskrifter (utgiven av Svenska Fornskriftssällskapet
1846). En anteckning på första sidan kallar den
Liber fratris Johannis. På Kebenhavns Kgl. BibI. är
den tillgänglig i en utmärkt fotografisk reproduktion
(vitt på svart) i en volymn med titel "Roskildekalendarium . . . (Cod. Holm. Steph. XII)". Vi kana den
här StE 12. Den är sammanbunden av handskrifter,
vilka från början varit skrivna av olika händer, dock
har en hand skrivit det mesta, men alla partierna ha,
trol. vid slutet av 1300-talet, försetts med rubriker av
samrna hand eller åtminstone skola och väl redan då
varit sammanförda. Innehållet utgöres av astronomiskt, företrädesvis kalendariskt stoff. Dess huvuddel utgöres av de redan nämnda Sxcnoaosco..skrifterna: Algorismus (bl. 15 r.-23 v.), Sphrera (bl. 23-40
v.), Computus, defekt i slutet (bl. 41-6.6 v.), vidare
Tractatus quadrantis, defekt i början (bl. 67-71 r.),
Tabulee solis (71 v.-73 v., här icke förda till bestämda år), samt slutligen utöver 275 a Astrolabium
Messehalis (bl. 74 1".-99). Detta förefaller att från
början ha hört samman i en enda kodex. Före detta
är dock inbundet en del annat, vars viktigaste del
utgöres av ett kalendarium, som förtjänar en närmare uppmärksamhet. Det är nämligen alldeles klart,
att kalendariet redan från början varit skrivet för
dansk räkning och framgent förblivit i dansk ägo.
Dess helgonlängd upptager med första hand inskrivna namnen på Knut Lavard (d. 7/t , 25/ 6 1), I{etill (11/7)
och Olov (fJ9j7), med rött, alltså som stor fest; det är
väl slumpen, som gjort, att den äldre och större
1

Felaktigt "regis".

XLII

INLEDNING

Knut (1°/7) kornmit in efteråt. En cuno-ianu», skriven
nedtill på de olika månadernas sidor, med samtidig
hand, upptager de flesta av dessa nordiska helgon. Härtill komma viktiga mariginalier, däribland en vid november månad om mordet i Finderup lade 1286, samt
en vid den 12. juni om reliquire roskildenses. Ett
par yngre anteckningar kunna här förbigås.' Kalendariet har ett med 275 a gemensamt intressant drag.
Utom de vanliga kolumnerna innehåller det fyra sådana med den gemensama rubriken "Quatuor cicli
naturalis computi" Dessa innehålla en omräkning
av tiderna för månskiftena med enligt tidens observationer omräknad utgångspunkt. Härvid äro liksom
där lunationerna räknade, icke på det gamla sättet till
omväxlande 29 och 30 dagar, utan till resp. 29 d., 12
timmar och 29 d., 13 timmar, varigenom bl. a. onöjaktigheten med den försummade skottdagen avhjälpts.
En del av detta kalendariums nyheter möta även i
det i Breviarium Nidarosiense tryckta kalendariet,
där dock en avsevärd förenkling ägt rum.!
Den gamla gyllentalsraden måste naturligtvis bibehållas för påskberäkningens skull, s och vi finna
i StE 12 (ej 275 a) den sällsynta men RiIn III (§ 4)
förutsatta anordningen med en hallendis tala, en ex..
tra gyllentalsrad för tiden 3.-24. februari. Vidare
o

1
Den viktigaste är måhända anteckningen på sista sidan om Drottning Kristinas död 1521, samt om hennes,
Konung Hans' och den späde sonens gravplats. Möjligen ge
dessa uppgifter vid handen, att kalendariet tillhört franciskanerna, som Kristina omhuldade.
2
Detta gäller de nya
gyllentalen. Ordagrant återkomma verserna över varje månad.
s Ett par alldeles oväsentliga varianter frånses. I
Åbomissajet skiljas raderna så, att den ena kallas Aurei numeri
pro primatione, d. v. s. för de af kyrkan beräknade gyllentalen (hve ielia skal, Rim II. § 130), den andra Aurei numeri
pro incensione, för den verkliga nytändningen (hve er, a.

st.).
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anges påskterminerna vid sina resp. data för de olika åren.
Kalendariet föregås aven beskrivning "Canon in
Kalendarium venerabilis episcopi Lincolnensis", upptagande bl. 1 r. i handskriften. Med l1Episcopus Lincolnensis" avses som nämnt ROBERT DE GROSSETESTE,
biskop och kallslär vid Oxfords universitet (t 1253),
vars viktigaste insats i kalendariets utveckling är det
nyss omtalade försöket att i en 76.årig cykel noggrannare, än förut skett, bestämma månskiftena. därvid
hänsyn togs till den faktiska förskjutning, som verkställda observationer uppvisade.'
En uppgift i de här liksom i handskriftens övriga partier och i 275 a talrika randglossorna anger
1292 SåS0111 fast punkt för vissa beräkningar vid
användningen av "Cyclus naturalis". Jag erinrar om
den historiska randanteckningen från 1286. På ett
ställe beräknas gyllentalet för "annus presens" 1281..
Efter kalendariet följer en tabula Gerlandi, en påsktabell med prikstajir, men med den utom Island vanliga utgångspunkten 1045, benämnt 1044 alldeles
som i 275 a och i den på s. XIX f. nämnda
Wienhandskriften.
På bl. 8 v.-13 finnes en
skrift ~ Cornpotus manualis Magistri Baldowini de
Mardoehio, den är av intresse för Rim III. Slutligen
följer på bl. 13 v.-14 v. en skrift med rubrik:
lncipiunt compoiestt] tabularum Fnugonis et Bede. Ä ven
denna har betydelse för Rim III.
En tredje uppgift utgöres av Uppsalakaniken
Hemings testamente av 1299, infört i Diplomatarium
Svecanum under nr. 1271. Henring har ägt bl. a. följande
böcker: Theorica planetarurn, Tabulee Toletante, Geometrica cum commento Cam pini, Algorismus, Liber
1
Se ytterligare KALTENBRUNNER, Sitzungsberiche der
Wiener Åkadernie der Wissenschaften, Hlst.-Phil. Klasse,
82,30('.
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de quadrante (jämte en kvadrant), Algorismus, COOlputus och Spheera, Liber Phisicorum och Mappa
mundi, De flesta av dessa böcker kunna säkert bestämmas. Att Algorismus, Computus och Sphrera äro
SACROBOSCOS så benämnda arbeten, behöver knappast
betvivlas. Theorica planetarum är ett så benämnt
arbete av GERARDUS CREMONENSIS (d. y., möjligen en
son av Ptolomeusöversättaren, även kallad GERARDUS
DE SABIONETTA); detta arbete förekommer i senare tid
ofta tryckt tilsammans med Sacroboscos Sphrera. Tabulee Toletanre äro mer kända under namnet "De alfonsiska tabellerna". Någon CAMPINUS är icke känd i
maternatikens historia, men så mycket mer en CAMPANUS (en tid kanik i Paris), vars kanske viktigaste
arbete är en kommenterad edition av EUCLIDES Elementa, vilket arbete utan allt tvivel här avses. Vilken världskarta som avses med Mappa mundi, är
icke gott att avgöra; en sådan finnes som bekant i
Cod. gl. kgl. sml. 1812, publicerad i Antiquites Russes.
Liber de quadrante är väl identisk med den ovan
nämnda Tractatus quadrantis.
Såväl Heming som Petrus de Daeia voro samtidiga med vår förf., vars arbete vi lätt nog kunna
datera på ett ungefär. Terminus ad quem utgöres
av de äldsta handskrifternas ålder. C innehåller annaler, som gå fram till j 305 (då blott första handen
tages i betraktande). Den är säkerligen skriven vid
nämnda tid, och fragmentet N är av ungefår samma
ålder. Terminus a quo ges av § 4, där skillnad göres mellan gammalt och nytt alting. Om här icke
föreligger interpolation, vilket man nog ej har något
skäl antaga, då stället återfinnes i tre knappast särskilt nära besläktade handskrifter, så ha vi här ett
klart bevis på, att texten är författad efter de
lagändringar, som enligt annalerna genomfördes 1271.
Det framgår av våra förteckningar, att vid denna tid
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nästan alla viktigare astronomiska och matematiska
samtida arbeten redan hunnit till Norden.
Att Rim II verkligen är att betrakta just som
en frukt av den arabiska astronomiens inflytande,
ligger i öppen dag. Vi ha i noterna .på många ställen kunnat hänvisa till paralellställen hos SACROBOSCO.
Mest bevisande är kanske det ställe, där ekliptikans
oblikvitet anges med två värden, ett efter PTOLOMEUS
och ett efter en "ALKINEAN", som måste vara kalifen
ALMANON, Harun ar Rachids son.
Se noterna till §
63. Även den i denna upplaga för första gången
tryckta framställningen av klimaten l talar isaUlma'
riktning. Där upptagas 7 "climata ,~ liksom hos SACROBOSCO.
Hade förf. känt PTOLOMEUS i första hand,
så hade ban säkerligen gått längre än till norra
Tyskland, ty PTOLOMEUS har uppgifter om ett klimat,
som går över "okända skytiska folk", och i vars förhållanden en isländing lätt kunnat igenkänna förhållandena på sin fåderneö, Till övriga källor skola vi
senare kornrna. Redan här bör dock nämnas, att det är
Sphrera = astronomien, icke i nämnvärd mån Computus,
som blivit använd i den sammanhängande uppsatsen.
Den senare fann väl isländaren innehålla föga för ho.
nom nytt, och den kornmer först til användning i de lösryckta anteckningarna efter § 76 (t. ex. § t 23),
Föl' lokaliseringen av Rim II ha vi goda håll..
punkter i de uppgifter om tidvatten, som verket innehåller. Ebb och flod bero på månens kulmination g:
passage genom meridianen, och om hela jordytan vore
ett enda hav, skulle böljan alltid vara högst just vid
nämnda passager. Emellertid äro förhållandena i
verkligheten betydligt mer invecklade, floden kommer
vid de flesta orter åtskilliga timmar senare än månens meridianpassage : skillnaden kallas hamntid. På
1

Se sid. 110 ffi
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Island är vattnets höjdskillnad vid olika tidvatten
mycket betydande och a v stor praktisk betydelse. 1
Iakttagelser böra följaktligen tidigt ha gjorts.
En tabell för ebb och flod på någon isländsk ort
ha vi redan från 1500-talet i AM 249 g, foI. Tabellen återges icke här, däremot kan det ha ett visst
intresse att se, hur förf. söker ge anvisning på uppgifternas uträknande: Skrifa fyrst aldr tunglsins.
Multiplicera eor margfalda pat meo 4. Dividera eor skipt

pvi s~oan meo 5,. hvat sem pa veror afgangs, par skal
leggia til 5, og veroi pa eptir 1 eor 2, sem ecki veror
dividerat meo 5, jJat merkir minutur 12; veroi 2, pat
merkir 24 minutur.
I denna redogörelse är 5 = hamntiden för den
avsedda orten. I övrigt går beräkningen ut från, att
månens kulmination kornmer 48 minuter senare för
varje dygn. Denna approximation är något klumpig;
den förutsätter, att varje månmånad vore 30 dagar,
vilket icke är fallet; den är ju något över 29 1/ , .
Emellertid kunna vi med för våra ändamål tillräcklig noggrannhet uträkna ebb och flod enligt en med
den anförda nära besläktad formel, där vi blott taga
49 minuter mellan kulminationerna en dag och vid
ungefär samma tid följande dag. Vi beteckna med:
H hamntiden för en given ort;

F flodtid

"""
dag;
E ebbtid
"""
"
M månens ålder = antalet dygn sedan senaste
verkliga nymåne.
M' den cykliskt beräknade månålder, som man
fick ur de äldre kalendarierna. Därvid få vi för t 200talet ekvationen
(1) 1\'1 = M'
3 eller = M' - 27.

+

1
Se KÅLUND, Hisf-topogr. Beskrivelse af Island passim
(Registret under Ebbe).
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Mellan ebb och flod förflyta i runt tal 6 t. 12
minuter. Därav
(~) E = F
61
Vid nymåne: inträffar flod ungefär H timmar
efter kl. 12 på natten, här betecknat kl. O; då få
vi för följande dagar

±

(3) F

=

H

+ :~ . M.

Med hjälp av dessa enkla ekvationer skola vi
senare söka beräkna hamntiden för den ort, där Rim
II är skriven eller åtminstone dess observationer angående ebb och flod gjorda. Först måste vi dock
lämna några uppgifter om tidvattensförhållandena på
Island," I stort sett kan man tänka sig, att Island
omflytes av en stor flodbölja. som hinner ön runt på
12 timmar. Hamntiden växlar sålunda i högsta grad.
Den är på vissa ställen på östkusten nära O
{Nes, Lodm., 20 m.) På sydkusten är den omkring
4 timmar, t. ex. Eyrarbakki 4 t., 25 ID, dock vid
Ingölfshöföi ungefär som i Reykjavik. På västkusten
anteckna vi följande hamntider : Hvalfjord 5 t. 7 m.,
Reykjavik 4 t. 58 m., Snrefellsnes 5 t. 45 m., Ölafsvik, ytterst vid södra Breidifjord, 5 t. 2 m., Stykkisholm (Helgafell) 5 t. 36 m., Flatö 5 t. 32 m., Vatneyri
(Patreksfjord) 6 t. 5 ID., Pingeyri 6 t. 36 m., isafjord
7 t. 4 m., Reykjarfjord 8 t. 39 ID. o. S. v.

l
Egentligen skulle man sätta 6 t., 12 min., ty de två
lågvattnen komma icke på samma minuter utan med en
skillnad av 24 (241 / 2 ) min. Emellertid ha alla de begagnade
uppgifterna försummat denna lilla skillnad, och vi få genom att använda jämt 6 ett lämpligt närmevärde,
2 Uppgifterna ur "Den islandske lods", 1911. Tillräckliga uppgifter finnas i den isl. almanackan, men här äro uppgifterna
.beräknade efter isländsk medeltid; det är naturligtvis or ..
tens egen efter solen beräknade tid vi ha i våra källor, och
denna måste sålunda beräknas, om almanackans uppgifter
användas.
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Då vi nu skola söka efter dessa uppgifter tolka
angivelserna om ebb och flod i Rim II, så måste vi
först taga hänsyn till textkritikens resultat. Vi gå ut
från § 30, som finnes i handskriften C och således
med säkerhet kan antagas vara ursprunglig. Där
uppgives, att flod råder, då månen är i öster eller
väster, men däremot ebb, då den är i norr eller
söder. Detta ger alldeles säkert 6 timmars hamntid.
och uppgiften förefaller att vilja vara mycket exakt,
då den talar om noråri ok s1lori miåju. Men den motsäges av uppgiften 001 södra Island, ty till 6 timmars hamntid komrna vi först på Västlandet bra
långt upp åt norr. Vi få nog antaga en onöjaktighet, denna kan då tänkas gå upp ända till hälften
av det minsta mått, som vid tal om väderstreck är
på tal, den s. k. rett; en cett svarar mot i medeltal 3
timmar i tid; felet. alltså intill 11 l! t. Vi kunna sammanjämka de två uppgifterna) om vi antaga, att § 30 avser 5
timmars hamntid. Något filer invecklad är uppgiften
i § 31. Men vi få lätt fram, att om månen är 3 il
4 dagar gammal, cykliskt beräknat, då är ebben vid
non = kl. 3. Vi insätta i formeln medeltalet M'
31/s, varav fås M = 61/!, E = 3, F = 9. Vi få så-

=

lunda:

(3)

l)

= H

+ .~~ . 61/9.

Om denna ekvation

löses med .avseende på H, så få vi H = :) t., 42 ffi.
Den andra uppgiften i § 31 är icke tilltalande att
använda, då den måst restitueras; den är f. ö.
en självklar följd av den första, ty efter sju dagar
ha ebb och flod ungefär bytt plats. Slutorden ge å
nyo 6 timmars hamntid.
Uppgiften i § 18 synes böra behandlas med en
viss försiktighet, då den verkar Iller teori än observation. Likaså böra vi med försiktighet behandla
uppgiften i den troligen interpolerade §24. Enligt
denna inträffar ebben vid middag eller midnatt, då
det är ny- eller fullmåne. Detta ger ånyo 6 timmars
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hamntid. Men det är att märka, att här även talas
om springfloden, och denna inträffar på Island 1 a 2
dagar efter ny- och fullmåne. Motsägelsen är icke
olöslig, ty vår författare räknar, att både ny- och
fullmåne vara i tre dagar. Sätter Ulan in den sista
av dessa, dagen efter verklig ny-, resp. fullmåne, så
får Ulan minska hamntiden med 49 minuter och kornmer ånyo till omkring 5 timmar.
Resultaten växla således mellan omkring 6 och
omkring 4 timmar. Vi få ju vara beredda på icke
så små möjliga fel, då väderstrecken tagits utan
kompass och tiderna utan ur. Medeltalet 5 kornmer
nog det rätta .ganska nära. I alla händelse,' förbjuda
tidvattensuppgifterna, att vi skulle kunna tolka sunnan vio island alldeles strängt såsom vid Islands
sydkust. Felen i tidvattensuppgifterna bli då allt för
stora, och isländskt språkbruk medger en' vidare
tolkning (inom Sunnlendinga fjöröungr),
Söka vi då, var vi skola antaga, att beräkningen
kan vara gjord, så få vi nog stanna vid södra delen
av Faxafloi, Dl. a. o. trakten omkring nuvarande
Reykjavik. Ju längre därifrån vi komma åt norr,
dess svårare blir det att få överensstämmelse med
orden om södra Island; ju längre vi villa flytta oss
mot sydkusten, dess svårare blir det att få överensstämruelse 111ed uppgifterna om de observerade tiderna för tidvattnet. Reykjavik självt spelade under
medeltiden ikke någon sådan roll, att vi kunna tänka
på den orten; men så mycket lättare stannar tanken
vid det närbelägna Viöey kloster. Klostret var grundat 1226. Det hade säkerligen vid ovan angivna tid
en blomstringsperiod. då det var där, som Gissur
Jarl anlade "kanikdräkt ,~ 1267.1
Från senare tid
är klostret känt som ett av de rika, troligen hade
det ,resurser nog för att skaffa den litteratur och
l

Gotlskalks annal.
d
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övriga hjälpmedel, som förutsättas för utarbetandet
av Rim 11.. 1
Några indicier, som skulle tala emot den nu givna
lokaliseringen, låta sig knappast uppvisa. Förf. känner
till midnattssolen, men han talar icke om den i sådana ord, att man har anledning tro, att han skulle
ha tillfälle se den årligen i sin hemort. Snarare kunna
ordalagen sägas tala i motsatt riktning. Han talar
även om ODDES observationer på ett sätt, som snarast
tyder på att han icke heller anser dem stämma med
vad han dagligen kan själv observera. Allt i allt
torde vi med stor trygghet kunna påstå, att Rim II
författats någonstädes i sydvästra Island, troligast vid
Viöey. Helgafell ligger nog för nordligt.
Sedan vi sålunda visat, att författaren till Rim II
säkerligen hade till sitt förfogande ett ganska välförsett klosterbibliotek, skola vi återvända till frågan om
bans källor. Skriften ger själv ledning genom åtskilliga citat, men saken blir något mera invecklad därigenom, att citaten, då de uppslås, ibland visa sig mindre exakta. Vidare är att avgöra, om citatet beror
på direkt beröring med källan eller skett i andra
band. I huvudsak låter sig dock frågan besvara.
Vi erinra om SACROBOSCO, och det återstår blott
att tillägga, att vi knappast ha anledning tänka oss
PETRUS DE DACIA som förmedlare,
PETRUS gjorde sin
förnämsta upptäckt på .den aritmetiska seriens område; serier förekomma på ett ställe, men ingenting
antyder, att vår förf. känt de av PETRUS gjorda på
detta område avsevärda förbättringarna i teorien. J
1 Någon kvadrant har väl klostret icke ägt, då blott norska breddgradsbestämningar förekomma.
2 Såväl SACRO·
BOSCOS Algorismus SOl" PETRUS kornmentar äro för Dansk
Videnskabsselskab utgivna av CURTZE. Från filologisk synpunkt måste anmärkas, att utgivaren icke synes ha använt
den handskrift av SACROBOSCO, som enligt traditionen tillhört PETRUS. I dennas utförliga randanteckningar skulle
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Till huvudkällan, SACROBOSCO, förekomma i Rim II
inga citat. Däremot citeras Rim I:s källor BEDA s.
85s1 och "ELPRICUS" s. 921.
Icke mindre än tre gånger citeras MACROBIUS.
Denne har i sin kommentar till Somnium Scipionis av
CICERO lämnat en del astronomiska uppgifter, som under medeltiden åtnjöto ett klassiskt anseende. Det
är tydligen kommentaren, som avses av vår förf.
med orden in tractatu philosophie de speris. ty SCIPIO
drömde just, att han fick se världen från sfärerna och
höra dessas harmoni.
På ett ställe, § 76, har vår
förf. uttryckssätt, som tyda på att han känt verba
formalia hos MACROBIUS, Somn. Scip. I, 20,20. Dessa
verba formalia återfinnas icke hos SACROBOSCO men
väl hos VINCENTlUS BELLOVACENSIS, Speculum naturale
VII, 13. A priori måste man räkna med möjligheten
av ett av VINCENTlUS förmedlat lån, men en granskning av de ställen hos VINCENTlUS, där astronomi och
tideräkning behandlas, ger flere karakteristiska olik..
heter än likheter, och det är sålunda knappast troligt,
att VINCENTlUS är förmedlaren" Detta är så mycket
viktigare, som' V. haft betydelse för tillkomsten av
den ungefär samtidiga redaktionen av de utförligare
annalerna (Ann. regii och deras grupp). Icke heller
hos HONORlUS, som flitigt använt MACROBIUS, återfinna
vi just de i Rim II använda ställena. Dessa må i
korthet nämnas: § 49 avser Comm.II,9; § 321,6,51.
Åtskilliga andra överensstämmelser, som icke angivits
genom citat, skulle kunna påpekas, men de äro svårligen bevisande, då MACROBIUS varit använd av så
många andra och således indirekt inflytande mycket
väl kan tänkas. I det hela kan sägas, att omedelbart begagnande av MACROBII kommentar är mycket
möjligen (troligen) kunna uppvisas utkast till den senare
kommentaren. Så är förhållandet just vid den aritmetiska
serien "progressio".
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sannolikt men ej bevisligt. Vad beträffar samme författares andra arbete, Saturnalierna, kall någon släktskap knappast uppvisas, och arbetet var under medeltiden föga känt. l
Ett annat citat av intresse återfinna vi § 50 til
JOHANNES DE HAVILLA. Den citerade författaren utgav,
som vi redan nämnt, omkring 1185 en dikt, däri huvudpersonen Architrenius får uppleva åtskilliga underbara äventyr. När dikten blev bekant på Island, kan
jag icke upplysa, men det finnes en omständighet,
som gör, att man med säkerhet kan antaga, att den
väckt intresse på ön. Ett bland de märkligaste äventyr, som Architrenius upplever, är, att han kommer
till ön Thyle, där både Greklands sju vise och åtskilliga andra av forntidens store befinna sig och
hålla etiska föreläsningar för besökaren. Det vore
väl otacksamt av Thylenserna, om de icke hade återgäldat en dylik uppmärksamhet genom att köpa eller
låta avskriva en sådan dikt. Dess innehåll bar, SåSOll1
ovan nämnts, sin märldighet därigenom, att förf. har
känt den arabiska astronomien. Han citerar direkt
ALFRAGANUS och använder både ordet zenit och en
del andra arabiska termer. För vår författares metod
är stället karakteristiskt, i det han söker bevisa tillvaron av ett arktiskt land, som förband Grönland och
N orge, dels med den inhemska traditionens vfsar forns9gur, dels med den utländska auktoriteten.
Bland återstående citat avser ett 91 ,~2, StiornuOnDIoch ett, 91,~3, SÄMUND den vise, som skall
ha meddelat, hur sol och måne gingo upp straxt

1 I de astronomiska texter, som ingå i Eftersleet fra D
(med parallell i G) förekommer ett citat till MACROBIUS, vilket avser Korrim. till Sdmnium Scipionis, I, 21, !3. Ett stycke
i G, som hänvisar till "Tractatus Philosophie" har kunnat
bestämmas såsom byggt icke på M. utan på HYGINUS Poeticon Astronomicon. Lib. IV. J fl' s. 239, resp. 254.
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efter skapelsen. Någon anledning att betvivla, att
haft det citerade yttrandet, finnes knappast.
Det är f. ö. ytterst elementärt till sitt innehåll. Världen ansågs enligt allmän kyrklig teori skapad vid vårdagjämning och påskfullmåne; alltså skulle solen gå
upp rätt i öster och månen följande afton likaså.
Utan ledning av citat kan man nog i ännu en del
fall med säkerhet bestämma förfis källor. Så t. ex.
förefaller framställningen oru Clirnata (s. 110 if.) att vara
en kompilation av uppgifter från SACROBOSCO, Sphtera,
från BEDA, De natura rerum och från MARTIANUS CAPELLA, De nuptiis Philologiee et Mercurii. Den sistnämnde citeras jämte PTOLOMAIOS och ERATOSTHENES
just för hithörande uppgifter av Reichenaumunkeu
HERMANNUS CONTRACTUS. 1
Något lat. arbete, som gjort
just de sammanställningar, vi återfinna hos vår författare, är icke känt. Se f. ö. s. 86, 119 f., 124, 136~ 175 tf.
En uppgift, som berett rätt stora svårigheter,
är frågan om proveniensen för de elementära satser
ur proportionsläran, som vi möta §§ 43 och 45.
Bland 1200-talets författare på d et matematiska området är JORDANUS NEMORARlUS den, som gått djupast in på proportionsläran. NEMORARlUS (t 12il7)
var tysk, och då de övriga källorna härröra från
Frankrike och det förfranskade England, skulle ett avgörande bevis för att vår förf. känt även honom, vara
av stort kulturhistoriskt intresse. De ifrågavarande
textpartierl1a måste gå i press under en tid, då (delSÄMUND

1 Petz,
Thesaurus III. Frågan, huruvida de arbeten,
som förutsätta kunskap i arabiska, verkligen härröra från
HERMANNUS Contraetus eller någon senare HERMANNUS, är
väl att. anse som olöst. Jfr JOURDAIN, Recherches sur les
anciennes traductions .. d'Aristote, Paris 184-3,135 fr. MARTIANUS
'CAPELLA har vunnit en viss berömmelse såsom den, som
först av oss kända författare vetat, att de inre planeterna
röra sig kring solen, icke kring jorden. Denna del av hans
vetande har icke godtagits av isländarna.
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vis på grund av de med kriget följande särskilda förhållandena) NEMORARlUS icke var mig tillgänglig. Sedermera bar jag både i Köbenhavn och Stockhohn använt
boken! och därvid funnit följande att notera:
NEMORARTUS älskar en i yttersta grad sammanträngd stil, vår isl .. förf. åter tycker om att uttrycka
sig klart. D'et är således att vänta, att avvikelser i
själva uttryckssättet skola förefinnas, även orn släktskap föreligger. Vår förf. har icke såsom NEMORARlUS
an vänt bokstäver som taltecken, men icke heller detta
hindrar ett samband, helst de ifrågavarande bokstavstecknen finnas hlott i bevisen, som vår förf. icke
medtager. Satsen i § 45 lyder hos Nemorarius så:

Si vnus numerus duos multiplicet, erit productorum et
multiplicatorutn eadem proportio (Lib. II, cap. 7). Den
i § 43 citerade (In a :
n

ffi

n

b = a : b) finnes också, något

gåtlikt uttryckt: Si quote partes totus totius2 iote' partes

fuerit detracius detracti: erit residuus residui toteS partes,
quote totus2 toUus' (Lib. I, cap. 22). Det förefaller verkligen troligt, att vår förf. känt NEMORARlUS.
En uppgift av alldeles särskild vikt vid kritiken
av Rim II är bestämmandet av arbetets ursprungliga
omfång. Om man läser ett stycke av arbetets tidigare delar, därvid förbigående de interpolationer, som
i upplagen inklamrats. så får Ulan ett bestämt intryck
av att ha för sig en ingalunda illa planlagd enhetlig
framställning, vars huvuduppgift ligger på det astronomiskt-geografiska området.
Läser man ett motsvarande stycke i arbetets slut, så blir intrycket ett
annat. Här är tideräkningen huvudsak, och planlösheten faller med stor skärpa i ögonen. Vi ha i bör-

1 JORDA NUS NEMORARlUS, Arithmetica, decem
libris demonstrata. Paris 1496 (i sammelband).
2 Toius
hel.
8 Totu,s
,den så mängte' förhåller sig till quotus, som tot
till quot,

=

=
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jan en verklig avhandling i astronomisk geografi, i
slutet en löst hopkommen anteckningsbok i Computus
ecclesiasticus. Undersöker man närmare, så förefaller
gränsen att gå tämligen skarp efter § 76. Nya källor'
inkomma, särskilt hela apparaten med minnesverser
och fingerräkning. Det är först här, som uppgifter i
olika §§ dels alldeles onödigt upprepa varandra, t.
ex. §§ 108 och 168, dels alldeles motsäga varandra,
t. ex. 123 och 124. Vi ha t. ex. visat, att § 4
och den skrift, den tillhör, måste vara yngre än
1271. Alldeles liknande betrakteIsar visa, att § 133
måste vara äldre än samma år. Sistnämnda faktum
bör sammanhållas med det förhållandet, att Efterslcet
fra D innehåller ett, stycke, som uppenbarligen är
skrivet 1261. 1 Flere liknande påpekanden göras i noterna. Slutligen märkes, att de förut viktigaste parallellerna C och G, som nu upphört, ersättas med en
ny parallell, den typiska excerptsamlingen V.
Några slutsatser kunna och böra dragas rörande
de olika stycken, som ingå i Rio} 11:s senare del. Så
framgår väl rätt tydligt, att en del härstammar från
en norsk källa. Jag fäster mig mindre vid uppgiften
§ 136 om det norska årets indelning, ehuru väl tex..
tens utseende ojämförligt lättast förklarades, om man
antoge, att en mekanisk avskrift ägt rum och heriktigats med tillägget "at norrteno tali". Bestämdare
håller jag på gradmätningsuppgifterna för Nidaros
och Bergen. De ha naturligtvis gjorts för norsk räkning.. Någon vikt får man väl och tillmäta de talrika
forolerna med l-, r· för hl-, hr •.2 - Slutligen är nog det
parti} SOIn utgjorde §§ 81 tf. i äldre upplagans avd.
I, här meddelade i Rim II efter § 135, ett all·
1 En komet
Flatöb.), Detta
Åt samma håll
land faktiskt i
namnen.

ant.ecknas såsom sedd i Paris år 126~ (Reg.,
är väl hämtat ur böcker, ej upplevat.
t
peka de av biskop Jon förbjudna och på Isallmänhet undvikna mytologiska veckodags.
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deles särskilt litet arbete. Några särskilt utpräglade språkliga karaktärer kunna väl knappast uppvisas; dock mä nämnas, att detta stycke flere gånger
använder det eljest i våra texter icke mötande ordet
byriar för vederbör (syn. hcefir i varianterna).
STEFAN BJÖRNSSON 1 har betecknat Rim II såsom
ett arbete, "bättre än Blanda och Rimbegla II, d. v. s.
Rim l. Såsom av det föregående framgår, är detta
riktigt i den meningen, att det haft nyare och bättre
källor. Däremot innehåller det knappast lika mycket
som det äldre arbetet av egen observation och egen
tanke. Men ett och annat sådant innehåller nog även
detta arbete. Visserligen är det med tvekan, SOlD
förf. vågar fasthålla den på isländska observationer
grundade åsikten om solens gång, särskilt om tiden
för solstånd och dagjärnningar. Men han försöker
dock, så gott han kan, förena dessa iakttagelser med
den s. a. s. ortodoxa åsikten. Hela detta resonemang
fördöljes i STEFAN BJÖRNSSONS upplaga, som utelämnar
dithörande framställningar. De ha dock stort intresse
även därför, att man nu utom Island hörjat iakttaga
bristerna i den julianska kalendern, något varom vår förf.
icke synes ha haft någon närmare kännedom. - Ett försök till vetenskaplig teori föreligger i arbetet rörande
ebb och flod, särskilt springfloden, som vid ny förklaras genom minskad avdunstning, då månen står framför solen, och genom kokning (vid ekvatorn), då solen icke till någon del skymmes av månen, ID. a. o.
vid fullmåne. Om denna teori, som ju är rätt intres..
sant", är en isländsk produkt, kan jag icke avgöra.
Nägon förebild har jag icke funnit. - Slutligen föreligger alldeles säkert en originell iakttagelse rörande
midnattssolen. Om denna hade ju de grekiska och
arabiska astronomerna kännedom, filen blott på teore..
1 Rymbegla, InI. b 2 v.
2 Vår teori är, som bekant,
byggd på NEWTONS upptäckt av gra-vitationen.
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tisk väg, genom räkning. Deras teori tog icke hänsyn till ljusets refraktion, den gav vid handen, att
lika lång vinternatt skulle råda, som sommardagen
var på en viss punkt. Vår förf. har haft kännedom
om observationer, gjorda vid polcirkeln, där man finner, att det faktiskt ställer sig något annorlunda. Och
han har, så gott han kunnat, sökt förklara fenomenet
ur tidens teori orn solbanans excentricitet.
Vad språket beträffar, så är det i de även från
innehållssynpunkt rätt heterogena olika delarna a v
Rim II en smula heterogent, men i det bela står det
den folkliga stilen ganska nära, särskilt i de ursprungliga partierna §§ 1-76. Vi anföra en del
exempel och följa därvid samma ordningsföljd 80111
förut.
Hårda participialkonstruktioner förekomma icke i
stort antal. En sådan som At meatpldum hlaupårsåeqi,
§ 112 är väl alldeles naturlig, jfr NYGAARD a. arb. §
246 samt t. ex. fsv. at osiJkfo. Mer främmande för
idiomatisk isländska är väl Tungl gengr hatt a var vaxanda ok lagt pverranda, en lregst å sutnar fullt, § 26, där
participen och fullt hänföra sig till subjektet ej till de
ord, de stå närmast. Hela stället är lånt från Bokarbot. Ett 'annat anmärkningsvärt fall är Konkurrentes
ok reqularee .. skula, saman taldir rett, syna rett påska dag.
§ 131, varmed man kan jämföra meo tungli februarii,
]Ja pritugu § 105. Den besvärligaste av dem alla möter s. 167 och lyder: Regulares s6lmanaoa syna, a
hveri'lJ,m viku degi manaor hoerr gengr inn, greindum man.
uoum ok concurreniious .. via taldir. Som synes, äro alla
dessa konstruktioner utom den första hämtade från
de excerptartade partierna mot slutet av Rim II.
Bland mindre genuina passivkonstruktioner förtjänar anmärkas Til bese, at vitat se, § 90 1 • Ett ex.
1 Något
lat. original är icke känt.
sådant funnits och haft: ad sciendum.

Säkerligen har ett
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empel på kallast meddelas längre ned. Mindre ursprunglig i isl, är väl även en omskriven passivkonstruktion som denna: Tungl skulu eigi ellri enn pritug
talin vera, § 130, unz ]Jat jinnzt, sem leitat er, § 107.
Och av egenheter av annan art, som med säkerhet
höra till latinismerna, EJ }rro vteri nrkkurs mikilleiks ~
gegn himni § 55, vilket är direkt översatt.'
Särdeles framträdande och genuint isländsk är
obenägenheten mot kasusböjda relativpronomina. Partiklarna er och sem få ersätta dessa, även i fall, då
vi i yngre nordiska språk skulle ansett ett böjt relativpronomen oundgängligt. Exempel äro: pa skal telia
hlauparsdag jJann er pat var eykz manaorinn februarii,
§ 105. Quadrantr . . sa, sem stirrnubakarmenn prata sblargang,. sem = med vilken, varmed, § 48. Påska rId
er sa Uo kplluo, er her eru tindir /pstuinngangar, § 104;
påskcykel kallas den period, för vilken här angivas
fastans ingångar. Som både nominativ, ackusativ och
genitiv fungerar er i följande sammandragna bisats:
pess drottinsdags, er kallast quinquagesima ok ver kpllum
jf)stuinngang ok van er um ållan februarium § 111.
Till sin funktion är ju relativsatsen i de nuvarande nordiska språken företrädesvis limitativ ; andra
slag av relativsatser (parentetiska), tillhöra utifrån
påverkade stilarter. Så är det även i regeln i Rim
II. I § 46 förekommer dock: I solar graou, er stundum er pars kallaår, eru 22 particute. Läsarten är sammanställd av två handskrifter, men den torde vara
säker åtminstone så långt, att relativsatsen måste
fattas som parentetisk.
Om de få latinska! verserna i Rim II se s. LXIII.
1 Ej fullt jämförlig är egenskapsgenitiven i einnar nretr
tungl, även predikativt Tung l er einnar nretr s. 59. Detta
uttryck är väl också lånat, men det torde ha vunnit burskap.
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RIM III.

Då jag i Studier i nordisk filologi IV, 3 sökte utreda frågan om de olika arbeten, som ingingo i Rymhegla-verket, kom jag till det resultatet, att man hade
att räkna med två arbeten, dels Rimbegla minor, den
äldre skriften, vars omfattning bestämdes såsom =
vår upplagas Him I, dels Rimbegla major, som då
skulle motsvara den äldre upplagans avd. IV och II i
nu nämnd ordning. Skälet att så sammanfatta IV och
II låg naturligtvis i beskaffenheten av vår Cod. B,
som innehåller just första upplagans avd. IV och
början av avd. II. Ernellertid har mitt fortsatta sysslande med saken fört mig till den meningen, att jag
bör så till vida återgå till den äldre uppfattningen,
att jag betraktar äldre upplagans avd, II såsom ett
särskilt arbete; dock måste den äldre upplagans ordningsföljd uppgivas, ty avd. II är med säkerhet av
yngre ursprung än avd. IV, och avhandlingarna möta
här sålunda omnumrerade såsom Rim II (= förra
upplagans avd. IV med en del tillägg) och Rim III
(== äldre upplagans avd. II i oförändrad omfattning).
Ett negativt skäl för denna ändrade uppfattning
ligger i det redan meddelade, att sammanhanget mellan. de olika partierna i Cod. B är så ringa, att man
icke kan tillmäta denna handskrift något nämnvärt
vitsord i samhörighetsfrågor. Men detta vore naturligtvis icke avgörande. Lika litet kan jag fasthålla
STEFAN BJÖRNSSONS uppfattning, att Rim III skulle härröra från tiden efter den gregorianska kalenderretornlen och CLAVII skrift om denna. Här har ju Cod. B
absolut vitsord med avseende på den del av Hirn III,
som den upptager. Men andra skäl kunna anföras,
mot den av S. B. uttalade uppfattningen. Det är nämligen alldeles uppenbart, att Rim III icke förråder
någon som helst kännedom onl den julianska mån-
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kalenderns brister. Den räknar alldeles utan reservation med den medeltida kalenderns gyllental och
övriga av dessa beroende kvantiteter. Något spår av
nya stilen, som ju dock är, vad CLAVIUS behandlar,
finner man icke i Rim III. Och dock finna vi redan
från 1500-talet isländska kalendarier, SODl ha infört de
rättade gyllentalen, t. ex. AM. 249 g och i, vilka för
övrigt båda bero på Nidarosbreviariet.
Det avgörande skälet för att skilja Rim III från
Rim II är den omständigheten, att vi alldeles tydligt
kunna konstatera olika författareindividualiteter. Redan den allmänna behandlingen av ämnet är olika.
Rim II följer äldre tradition, den söker härleda sina
satser ur deras verkliga grunder. Någon enstaka
gång kan förekomma, att fingerräkning och latinska
.minnesverser användas. I Him III är ställningen en
annan. Den älskar mekaniska minnesregler. Nu är
fingerräkningen en huvudsak, och nästan hela arbetet
har karaktären a v kommentarer till latinska minnesverser.. Det räder även eljest en alldeles olika uppfattning. Rim I upptager med gillande det "ny tal" ,
S 0111 hämtats från STIORNU-ODDES observationer, och
den genomför med konsekvens den särskilt på Island
utbredda behandlingen av gyllentalen; Rim II gör
vissa reservationer rörande riktigheten av det, som
avviker från de utländska källornas uppgifter. Men
Rim III låter det isländska representeras av "Rimspillir bondi", medan den redan tämligen utlevade julianska tideräkningens övriga varianter få vara enn
goåi gullsmio't', er Computus heitir. Därnäst är språkbehandlingen olika. Alla dessa skrifter röra sig ju
på ett område, där åtskilliga internationella facktermer behövdes, och alla använda de också sådana.
Men Him III går oerhört mycket längre än Rim I och
II. Förf. har icke ens gjort sig besvär att översätta
sådana ord som namnen på fingrarna och deras leder
utan talar om junciura indicis - någon gång rot pol..
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licis. Hans stil är också obetingat "lärd", under det,
såsom' vi särskilt rörande Rim I men även Rim II
påpekat,' föregångarna röra sig med folklig stil. På
en del håll har det gamla lagspråkets uttryckssätt
bibehälli t sig ä ven bär. Ex. J omuariun: skal niOr setia
ii n~i()juncturu indicis, § 1. Men i motsvarande fall användas gärna passiva vändningar, som knappast äro genuin isländska. Ex. Sumarauki skal geyrndr vera s. 196,
Påeka {)ld kallast en gamla pld s. 208 etc. Ackusativ
med infiniti v förekommer t. ex.: Til [ees, at]Ju iruir
]Jat satt oera § 45.
Participium presens. med betydelse av gerundivum förekommer t. ex. i: Her er jJat
strliqa qreinanda, § 12. Relativsatser med Iård turnyr
äro t. ex: Hon skipar februario eigi ellra tungl .. , hoat
6heyriligt er, § 3. pvi Irer hann (februarius} ix ok' ccx
daga, hvar fyri hann hneigir Computo ok bior hann haja
prkk, § 22. En till det lärda språket inskränkt latinism föreligger väl även i användandet av pres. konj.
i villkorssatser, t. ex. Standi påskadagr i fioroa f9stugangi, på skal leita etc., § 64. - Ordförrådet är ofta
efterklassiskt, ex. haqeceti',
Slutligen må i korthet beröras en egendomlighet,
som icke förefinnes i någon av de övriga bär ingående skrifterna, och som icke blivit behandlad av NyGAARD.
Den regelmässiga formen för en anvisning är
imperativ med utsatt pu. Ex. Skipt pu diametro. På
flere ställen i Rim III är detta överflyttat i att-sa.ts_
med bibehållande av imperativen: at ]Ju lyk 2 o. d.
LUND förklarar företeelsen genom "talens livlighed ",
synes alltså anse, att den härrör från det talade språket. Eljest är den väl i germanska språk i det hela
minst lika främmande för tal som för skrift", LUND
har analogi blott från grekiskan.
1 Varianten hasceti (194121 men icke 18716 ) kan mycket väl
hero på att skrivaren i R, JON GUDMUNDSSON leeröi, bättre än den
2 S.
ursprunglige författaren känt det klassiska språkbruket.
19318 ,
3 Se t. ex. Wunderlicb, Der deutsche Satzbau J, 270 if.
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Således: vår författare är underlägsen sina föregångare både i vetenskaplig blick, och i nationell
språkbehandling, mindre lärd i tanken men mera i
orden än de.' Men dessa' mindre sympatiska drag
mot y ägas rätt väsentligt av den humor, so 111 hos honom kommer till synes, och som skiljer Rim III från
de torrt matematiska avhandlingar vi ha i Rim I och
II. Sin dogmatiska ståndpunkt visar visserligen vår
förf. i förkaslandet av det på Island vanliga sättet
att behandla gyllentalen i februari, vilket måste anses fullt jämbördigt med det utom Island vanligare.
Detta förefaller så mycket underligare, som han i sin
nallendis tala faktiskt i praktiken accepterar resultatet.
Emellertid kornmer här fram ett lustigt skämt om
guldsmeden Computus och bonden Rimspillir, och då
förf, kornmer till gyllentalen i december (13 och 2
på samma dag), dä begagnar' han slanguttryck om
Computus, som "borstar sig" (bystiz) och skämtar om
sig själv, som har det ungefär lika trångt (i cellen)
som de två gyllentalen.
På liknande skämtsamt sätt behandlar han den
sorg, som juli månad känner, att hans lunation under
måncykelns nittonde år blir för kort, Och epakträkningens otillförlitlighet avlockar honum ett skämt med
udygoarhnakkana eller ena smalygnu piltana. De 28
dagarna i februari väcka förfis medlidande med Februari stackare (t'eslingrinn).
Rörande tillkomsten av Rim III torde man kunna
draga en del slutsatser av förhållandena i Cod. G.
Dennas första blad innehåller, såsom i dess beskrivning skall närmare framhållas, en del komputistiska minnesverser. Somliga äro hämtade från kända
utländska källor, av vilka SACROBOSCOS Computus är
den viktigaste, men även andra i StE 12 förekommande skrifter synas ha varit av betydelse. Andra
äro säkerligen författade på Island, där j lJ redan vid
1100-talets början latinsk versifikation lärdes i .sko-
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lan', och där en specifik Cisiojanus utarbetades c.
1200. Såsom säkert isländsk får man räkna Cisiojanus och en del på denna grundade verser. Verserna
ha någon gång en förklaring på latin, någon gång en
dylik på isländska; mycket ofta stå de utan all förklaring, i det skrivaren tydligen förutsatt, att de, som
använde bans handskrift, icke behövde någon sådan,
blott ett stöd för minnet, då det gällde versernas exakta lydelse.
En samling av ungefär denna art är det, som
förelegat för förf. til Rim III. Han har huvudsakligen
kunnat inskränka sig till att sammanställa rätt all..
mänt kända minnesverser efter en någonlunda rimlig
plan, så har han fått lämna förklaringar till sådana
verser, som saknat dylik. Mer har icke varit att göra.
Rörande karaktären av de meddelade minnesver~erna är icke mycket att säga.' De flesta äro hexametrar, i vilka prosodien behandlas mycket fritt.
Några få äro disticha, t. ex. § 29, § 31 f. Blott ringa
roll spelar i våra texter den s. k. leoninska hexametern,
den finnes dock i II § 97 och i Rim III, slutverserna.
Här ha vi en karakteristisk olikhet från en annan nordisk samling: Peder Låles ordspråk. En fyrtaktig
vers av den typ, som begagnades i medeltidens hymndiktning, finnes i en enstaka grupp, vilken föreligger
i Cod. D och citeras i Rim II. Att. 'en kort stavelse
i huvudcesuren kan behandlas som lång, är en under
medeltiden vanlig frihet, som bör ihågkommas vid
läsningen'.
.
Då icke blott vårt Rim III utan även det parti,
som i äldre upplagan avslutar Rim I, förekomma i
Cod. R, bör den frågan uppställas, om möjligen dessa
från början hört tillsammans. Jag vågar tro, att en
var, som följt min framställning rörande den författareindividualitet, som framträder i Rim III, skall ge
1

Biskupas. I, 168.

PAULSON,

Fragmentum vitre

t

S.

Om denna metriska regel se
Catarlnee, InI. XX.
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mig rätt i att .någon släktskap, som kunde tyda på
författare, icke föreligger mellan Him III och
de nämnda partierna.
Som hjälpmedel för textkritiken har man vid utgivandet av Rim III haft att tillgå utom handskrifterna R och B även en del latinska handskrifter, särskilt StE 12. Med dessas hjälp ha verserna kunnat
tämligen säkert restitueras. Några större svårigheter
erbjuder här icke den isl, texten. En ganska mödosam kollationering med kalendarierna har varit huvudmedlet för textkritiken av Cisiojanus och de av den
beroende, vid första påseendet absolut obegripliga
verserna.
samrue

V.

KALENDARIER OCH SMÄRRE KOMPUTISTlSKA SKRIFTER.

Ett par ord torde i detta sammenhang böra sägas
om de bevarade isl. kalendarierna. Visserligen ha
dessa blivit behandlade flere gånger, t. ex. av KÄLUND i resp. kataloger över de olika köpenhamnska
handskriftssamlingarna och ur andra synpunkter av
JON PORKELSSON iislenzkar årtiöaskrår.
Emellertid
är ett och annat att tilllägga ur rent kronologiska
synpunkter.
Först måste vi då ur materialet avskilja åtskilligt, som för oss icke bar betydelse. Dit hör t. ex.
det troligen äldsta av alla på Island tillvaratagna kalendarier, AM. 249 h, fol., som tyckes vara skrivet c. år
1160, då dess tabeller börja vid detta år, som icke
är nr 1 i någon cykel. Om man hoppas att ur detta
engelska kalendarium få besked om just den form av
engelskt kalenderskick, som på verkat Island, så blir
man besviken, ty kalendariet tillhör en lärd typ; det
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har icke blott registrerat de helgondagar, som på någon viss ort voro gällande utan i stället sökt ur olika
källor fylla alla platser. Till det, SOI11 måste utsöndras, hör även ett ur andra synpunkter så intressant
kalendarium som det i g. k. s. 1606, 4°, som tillhört
Fru Kristin, Håkon Håkonssons dotter, vilken på
12'50-falet blev gift med infanten av Spanien och kort
därefter avled. Kalendariet är tillverkat i England,
praktfullt utstyrt, men icke på något sätt upplysande
för norska kalendariska förhållanden. Detsamma kan
med stor säkerhet sägas OD1 det kalendarium, som
tillhört hennes mor, och som nu förvaras i Berlins
kopparstickssamling (78 A 8). Av de återstående äro
åtskilliga så fragmentariska, att de kunnat användas
blott för en eller annan enstaka notis. Följande torde böra nämnas SåSOD} för oss av särskilt intresse:
AlVI 249 b foI., från 1200·talet, har teckningar av
<le särskilda stjärnbilderna. En har varit ägnad att
belysa ordet Finngalkn i. Efterslret fra G (2539).
AM 249 c är utan tvivel det viktigaste av alla.
Dess helgonlängd gör bestämt intryck att vara avtentiskt isländsk. Dess obiturialnotiser hänföra sig till
Oddveljarnasberömda släkt, vadan vi i anslutning
till JON PORKELssoNkallat handskriften Odd. Den
innehåller utom vanliga uppgifter en bevisligen isl,
cisiojanus i utmärkt och gamal text, av oss lagd till
grund för editionen a v cisio, och den har en helgonlängd, som på ett förträffligt sätt förklarar betydelsen
av de särskilda cisiojanusstavelserna. Den förtjänade
säkerligen en kyrkohistorisk monografi, kanske en i
möjligaste mån trogen upplaga; ett faksimil är troligen icke möjligt att få till stånd, då färgerna äro
många och det med vissa av dem skrivna svårt utsuddat.
Intressant genom sin ålder är också Vallaneskalendariet, d. v. s. AM 249 f foI., samt naturligtvis
särskilt AM 249 I, vilken senare, såsom utgörande en
e
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del av den ursprungliga Cod. L, har blivit utförligt
behandlat både här och eljest, se avtrycken s. 67 ff.
Bland de i Det Kongelige Bibliothek bevarade'
kalendarierna har Gl. kgl. Saml. 3260, 4 0 varit till gagn,
dels genom sin cisiojanus, dels emedan det är det.
enda kalendarium från Island, vari jag återfunnit den
hallendis tala, som omtalas s. 183 f.
Från tiden efter reformationen härstamma två.
kalendarier, AM 249 g och i fol., SODl trots sin ungdom äga ett visst intresse. De innehålla båda de
ändrade gyllentalen (19 på den 1. januari), den s. k •.
Knooxs korrektion 100 år före KROOK, därvid de dock.
bero på Nidarosbreviariet, 249 i kallar de gamla
gyllentalen "isländska", de nya "uUändska u • Någon
gång ge de oss underrättelser om isländskt kompu..
tistiskt ordförråd. Den förra har en del komputistisk.
text, vartill komma ett par tabeller, bland vilka den
för ebb och flod ovan s. XL VI använts. Båda ha cisio...
janer, vilka dock redan på d. 7. januari (Knutsdagen}
visa sitt danska ursprung och sålunda icke ha int..·
resse för den cisio, vi bär sökt få fram i ren text.
Komputistiska smånotiser, som härstamma från
våra texter, finnas nog på flere håll. Någon som
skulle haft betydelse för vår textkritik, ha vi dock.
icke påträffat.
Då man genomsökt de handskrifter, som inne ...
hålla paralleller till våra huvudtexter, finner man
snart, att de därjämte innehålla smärre komputistiska
och astronomiska framställningar, som icke ingå i
våra huvudhandskrifter. I några fall äro dessa
stycken
den beskaffenhet, att de uppenbarligen
tillhöra något av huvudarbetena (Rim I-III), ehuru
resp. texthandskrifter 'godtyckligt uteslutit dem. Så
t. ex. är jag tämligen viss, att en sakkunnig granskare skall gilla åtgärden att i Rim II införa det
parti om vissa parallellcirklar (climata m. m.), som i
vår upplaga utgör s. 110 fr. En del smärre partier

av
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ur Cod. V ha på liknande sätt införts i texten till
samma avhandling.
Men vid sidan av dessa ur sitt sammanhang lösryckta fragment innehålla våra codices en bel rad
små P(Ettir, som behandla astronomiska och kornputistiska åmneu, En typisk sådan, troligen den äldsta,
är Bokarbot. som vi enligt författarens eller åtminstone skrivarens tydliga intentioner låtit stå i sammanhang med Rim I, vartill den påtagligen skolat utgöra en
"båt" (jfr. s. LXXX). En annan dylik uppsats utgöres av
det parti, som den äldre upplagan efter .Cod. R infört som avslutning av Rim I (§§ 81-98), och som
vi efter vår huvudhandskrift låtit utgöra en del av
Rim II. Emellertid, återstår ännu en del gods, som
icke vare sig efter innehållet eller efter handskriften
kan inordnas i någon av huvudavhandlingarna. Ett
exempel utgör det stycke ur G, som K. GISLASON publicerat under namnet Stjprnumrrk. Det är ju mycket
möjligt, att ett sådant stycke ingått i den ursprungliga avhandlingen Rim II, men något bevis kan absolut icke sägas föreligga, och i varje fall är det
omöjligt att säga, var stycket ursprungligen skulle stått.
Ett annat stycke, här infört s. 248, ger en tydlig
datering (till 1261). Då Rim II är yngre än från
1271, så är här uppenbart, att vi ha en fristående
liten uppsats, och ingenting talar emot att en eller
annan författare roat sig med att nedskriva en liten
annotation ·om en iakttagelse, en uträkning eller en
liten bit översättning, och att denna kunnat få sprid.
ning i handskrifterna utan att ingå i' någon större avhandling. Vi sammanföra i upplagan under rubriken
"Eftershet" de fristående fragment och uppsatser,
som icke låtit sig naturligt sammanföra med huvudavhandlingarna.
Nödiga npplysningar till de" särskilda styckena
lämnas i noterna på resp. ställen. Ur språklig synpunkt viktigast är väl B6karb6t, SODl är den äldsta
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text, som här för, första gången publiceras. Till
stycket Stjprnumprk har ett latinskt original påträffats, varigenom en säkrare grund kunnat läggas
för textkritiken. Ett par stycken äro av rent matematiskt innehåll, men då anledning finnes för den
förmodan, att det är de astronomiska intressena, som
förmått vederbörande att författa sina matematiska
småskrifter, så ha vi ansett riktigt att publicera dem
i denna upplaga, som väl bort i möjligaste mån uttömma de använda handskrifterna på sådant innehåll,
80m stod i direkt sammanhang med huvuduppgiften.
Någon stor originalitet utmärker naturligt nog
icke de små pa3ttir, vi nu tala om. Ofta söka de
införa förenklingar av huvudtexternas framställningar,
DIen råka ut för att eliminera bort väsentliga saker,
så att framställningen blir felaktig. Möjligen ha vi
på ett ställe en verklig förbättring a v originalet och
en verklig isländsk iakttagelse. BEDA har en metod
att efter månens ålder (tiden från senaste nymåne)
beräkna den tid, månen lyser varje natt. Metoden
utgår från det antagandet, att månen följer precis
samrna bana som solen, och är under detta antagande tillnärmelsevis riktig. I den lilla uppsats, som
hos oss avtryckts s. 145 if. (= äldre upplagans I §§
81 fl), har en Jiknande framställning givits, men här
talas blott om, när månen börjar lysa, "kviknar" .1
Saken är den, att den faktiska olikheten mellan solens og månens deklination, vilken nere på kontinen..
ten med tidens små anspråk på noggrannhet i tidsbestämmelser kanske kunde negligeras, på Island kan
medföra, att månen blir cirkumpolär och icke går' ner
alls utan fullgör sin bana ovan norra horisontell. Det
kan vara iakttagelsen härav, som framkallat avvikelsen från BEDAS framställning.
1

Se s. 168.
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EFTERSKRIFT TILL A VD. I-V.

Sedan hela textpartiet och ark a-c av inledningen voro
färdiga, har tidskriften Skirnir för 1915 kommit mig tillban..
da med sitt tredje häfte, som bl. a. innehåller G. BJÖRNSSONS
uppsats Um islenzka timataliö. Uppsatsens många förtjänstfulla detaljer och E. BRIEMS kraftiga rekommendation i den
bifogade Athugasemd gör det nödvändigt att till densamma
intaga ställning.
Jag bortser från de uppgifter, som avse isländsk tideräknings anpassande till ny stil, och håller mig till vad
som meddelas om den medeltida tideräkningen. I huvudsak är detta följande: Vad som i Rim-texterna meddelas,
är icke äkta isländsk tideräkning, det är prästarbete från
1100·talet, och därav har mycket, t. ex. månaderna på 30
dagar, aldrig inträngt bland folkets stora massa. Delvis
skymtar i texterna ett riktigare skick, "Aratal", som skiljar
sig från det i buvudpartierna meddelade "Blöndutal" genom
att sätta rimspillir till år 9, icke år 8, i solcykeln. - Benämningarna äro olämpliga. ' ARE har ingen tideräkning kalky..
lerat, och hans uppgifter äro otillräckliga, särskilt absolut
otillräckliga för att bestämma t. ex. var rimspillir skall placeras eller om begreppet ens varit Are känt. Blanda är en
handskrift från 1400-ta1et, den efter densamma nu benämnda
tideräkningen är vida äldre.
Förf. betecknar Rimbegla som ett konglomerat av de
mest heterogena element, äkta inhemsk god vara och utländskt kram a v simplaste slag. Detta är otvivelaktigt riktigt rörande Rimbeglaverket av 1780, men det är säkerligen
icke riktigt rörande Rim I, som alldeles avgjort gör intryck
av ett sammanhängande arbete, 'Yilket måste tolkas efter den
för sådana gällande konkordansmetoden, att osäkra ställen
hänföras till de säkra. Gör man detta, så kan det nog sägas, a t t k n a p p a s t n äg o t f a k t u ffi il r s å v ä l b e s t y r k t
som det, att rimspilJir börjat år 8 i s o Icyk e l n;')
G. BJÖRNSSON anför DU ur Rim II dess § 133, vilken, då den
läses utan min emendation, faktiskt säger, att rimspillir infaller på år 9. Men om det varit meningen att så säga, då
1) Min tabell över det isl. året konstruerades först på
grund av denna uppgift, säskilt sådan den förelåg i påsktabellen s. 69 f. FOrst efteråt konstaterades dess överensstämmelse med BILFINGERS på andra uppgifter grundade
tabell.
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är uttrycket oförsvarligt dåligt: "En vecka skall läggas till
sommaren, då söndagen faller på D utom åttonde året."
Där stanna vi tills vidare. Redan här'se vi, att åttonde
året är ett undantag, det måste då antingen mot regeln ha
sommartillägg, eller det måste mot regeln sakna sådant.
Av dessa alternativ kan det senare genast elimineras. Ar 8
har icke söndagsbokstaven D; om det icke är rimspillir, så
är det onödigt att nämna året, ty det följer då förträffligt. regeln. Alltså måste undantaget, rtrnspillir, falla på år
8. Icke heller år 9 blir ur G. BJÖRNSSONS synpunkt något
egentligt undantag. Skulle man nu uttrycka, vad som behövde sägas om år 9 som rimspillir med sommartillägg. så
vore det detta: En vecka lägges alltid till sommaren, då
söndagsbokstaven är D; år 9 i solcykeln, då söndagsbokstaven är D blott under januari och februari, kommer sommartillägget efteråt under den del av året, då söndagsbokstaven är C. Men något sådant står icke på något
av de många ställen, där saken beröras. För övrigt är det
ganska vanskligt att med G. B. säga, att detta ställe, bevarat
blott i en enda handskrift från 1400~talet, är äldre än Rim I,
som vi ha i handskrift från 1100-talet och vars ordning vi
spåra i åtskillig annan mycket gammal litteratur.
Att Rim I velat ha rimspillir på år 8, står till en början på s. 248 i alldeles tydliga ord. Det är också en nödvändig förutsättning för allt, som säges om rlmspillir, ty
om denna uppskjutes från år 8 till år 9, så blir visserligen
också då en viss anomali, men denna blir av alldeles annan
art. Den verkliga rimspillir b ö rj a r med sommartillägget.
resp. isl, midsommer, och s l u t a r med d. 29. februari. Anomalien består däri, att de isl. data falla på dagen e f t e r
den, som normalt är den sista möjliga. G. BJÖRNSSONS rlmspillir åter börjar d. 1. mars och slutar vid isl, midsommar. Anomalien består här däri, att de isl. data infalla en
dag t i d i g a r e än den, som eljest är den tidigaste möjliga.
Detta är ytterst lätt att konstatera, om man i tab, MisseristaJ
nedan från siffrorna i raderna för år 8 (slutet) och 9 (början]
fråndrager 7 dagar, därvid början sker med den kursiverade
siffran 20; under denna kommer åter siffran 18 att. stå O>
ändrad på grund av den senare skedda interkalationen. De
helgdagar, för vilka nu ges speciella regler, infalla enligt
G. BJÖRNSSONS teori i riktiga veckor, varemot speciella regler bleve behövliga för t. ex. nyårsdag, trettondedag,
kyndelsmässa, Marie bebådelse, gångdagen och - sist men
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.ingalunda minst - påskdagen.') Den förra gruppen av regler finnes i alla handskrifter och överhuvud i alla källor,
-den senare ingenstädes. I överensstämmelse med Rim I
.grupperas också sommartilläggen i tabellen AM 249 I; vår
upplaga s. 69 f. Denna negligeras av G. BJÖRNSSON, och
-dock förefaller den på paleografiska grunder att gå tillbaka
'på ett äldre originial än texten. Å ven Val1aneskalendariets
talbyrding har samma ordning.
Det är dock ett ställe, som kräver något utförligre behandling. Det är det grundläggande stället s. ~21& if., som
säger: Sommaren får icke börja närmare Marie bebådelse
.än 14 dagar efter och icke längre därifrån än!t. Här läm- '
nas ju uttryckligen 8 dagars latitud. Att efter S (B)' rätta 14
till 15 är otillåtligt, ty S (och B) har troligen själv emenderat, se
.nedan, Det. är ett förbiseende, att jag icke påpekat förhållandet. Men möjligen visar just detta förbiseende rätt. väg.
'Då jag behandlade stället, hade jag länge sedan gjort upp
hela tabellen för en solcykel. Sommaren hade icke kommit
närmare Marie bebådelse än 14 dagar, visserligen heller
icke närmare än 15. Jag' tänker mig saken så: Här ha Ti
verkligen en gam mal regel, det kan vara blott en, som den
.isl. tideräkningens upphovsman uppställt för sig själv, och
-det kan vara en, som auktoriserats av altinget. Den ger 8
-dagars latitud. Emellertid korn med den placering av Rimspillir, SOIU valdes, icke hela latituden att behöva uttagas.
Det av G. BJÖRNSSON från Vallaneskalendariet anförda stäl..
Jet kan vara skrivet ut just. efter vår text. Det bevisar
.icke, att något alting verkligen hållits så tidigt som d.
17. juni.
Vi kunna sålunda säga, att det, som G. BJÖRNSSON
mycket oegentligt kallar Blöndutal, varit isländsk tideräk.ning c. 1200, och
v e r h uv u d är d en enda i s l n dska
t i d e r ä k n i n g , s o m v i ä g a k ä n n e d o fil o m' u r s ä k r a i
-de l a lj e r tillräckliga källor. Förfis Aratal är däremot
-6D konstuktion på otillräckligt fakt.iskt material. Vill man
.säga, att vi. under 1100·talet haft två kalenderreformer. att
ö

ä

1) Fostuinngangur 1'14:8 inföll d. 22 febr.; dagen kallas
tab. s. 6910 Wie af G, vilket visar, att man räknat göis
.ingäng vid d. 15; enligt G. BJÖRNSSON skulle det varit d. 8
februari. Nästa rimspillir visar sina verkningar vid år 1176.
Fostuinngangur inföll då d. 15 februari; dagen kallas s. 70•
., ondor G.
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-------------------------redan <len första fått sin lärobok i "Rim I, första upplagan"T
att denna omarbetats efter den andra reformen, varvid dock
ett flertal textställen av glömska kommo att stå orättade,
så medger jag möjligheten härav, men bestrider sannolikheten. Att genomdriva en kalenderreform är svårare än så
Detta om sommarens början. Rörande vinterns början
har förf. bättre faktiskl material. Våra texter låta genomgående vintern börja på en lördag. Allmänt har allmogen på.
Island låtit den börja på fredag, och denna ordning spåras
tillbaka så långt som till prästen Gottskalks syrpa, slutet
av 1500-taIet. Nu säger G. BJÖRNSSON, med instämmande av
E. BRIEM, att det är svårt hitta på en förklaring, varför folket skulle ha flyttat vinterns början från lördag till fredag,
om lördagen verkligen en gång gått in i folkemedvetandet..
Jag vill häri ge honom rätt. Det kan mycket väl tänkas,
att den kalenderreform. som genomfördes på 1l00·talet, bl..
a. införde en flyttning i vinterns början, så att vintern från
att ha ansetts börja på fredag nu skulle börja på lördag,
och det kan väl tänkas, att denna ändring icke lyckats trän...
ga in i folkets medvetande. Men därmed slutar överensstämmelsen. Då G. BJÖRNSSON gör upp en tabell, där han
på böndernas vinter tillämpar regler, som uppen ..
barligen äro uppgjorda för prästernas, .då kan jag
icke vara med. Om prästerna började vintern på lördag och
bönderna på fredag, så är det enda rimliga, att böndernas vinter'
började på dagen före prästernas. Att det på Island utöverden kyrkliga kalendern skulle funnits två s a m t i d ig t
använda i detalj reglerade tideräkningar, en f'ö r
bönderna, en för prästerna, det är otänkbart.
Även här stöder sig G. BJÖRNSSON på elt textställe, i
delta fall vår upplagas 2411 if, Larssons 20 11 fr. Han läserbär enligt L: Jola dagr ses l uesa i es e ellepto vika vetrar,
huernge dag sem haN er i vika, ok Bua pa er rimspiller es..
Denna läsart vill ban bibehålla, trots det, att det några få
rader ovanför står alldeles tydligt, att juldagen vid rimspillir infaller i tionde veckan. För en sund textkritik står ju
fast, att vi måste gå till väga på följande sätt: Då de två.
.ställena strida mot varandra, måste det ena rättas. Nu kan
det tidigare stället icke rättas, ty det står i alldeles nöd..
vändigt sammanhang med sin omgivning, alltså måste rättel..
sen ske på det senare. När man så har stöd i en handskrift,.
en ung men god handskrift, som till på köpet icke i nämnvärd utsträckning genomfört. avsiktliga rättelser (jfr. LXXXVI.
J), så är det YAl ganska klart, bur man skall gå tillväga. På
e-
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förra stället står nämligen om rimspillir : Midvintern (första
dagen i porri) kommer tre dagar efter octava epifanie, och
fredagen börjar porri. Detta stämmer utmärkt med källornas rlmspillir , år 9 i solcykeln infaller, om sommartillägg
beräknats år 8, första dagen i porri på den 16 januari, tre
dagar efter den 13, som är octa va epiphanie, År 10 i solcykeln infaller, vare sig man gjort sommartillägget närmast
föregående år (G. BJÖRNSSON) eller året där förut (källorna),
nämnda fredag på d. 1(', en dag och ingalunda tre efter den
13 jnnuari. Att förf. kunnat förbise en eller annan uppgift
på annat ställe i texterna, skall ingen bedöma mildare än jagt
som troligen bättre än någon vet, hur trassliga härvorna
kunna vara. Men man kan med fog uppställa det' kravet,
att han i sammanhang genomläser den §, varpå han bygger..
Och om han vill döma ut en kronologisk tabell, så måste
han nog göra upp en egen sådan för at l pröva, om hans
system är genomförbart.' Även raderna efter det av G..
BJÖRNSSON . citerade stället äro omöjliga att förena med G.
BJÖRNSSONS teori, einedan hans rimspillir icke kommer att
ha någon .anomali på ingången av porri. Vad beträffar
det i Blanda inskjutna, rättare i L bortfallna, stället, så är
det icke "vitleysa~', såsom G. BJÖRNSSON tror. Såsom en varkan räkna ut med ett kalendarium, eller hellre GnoTEFENDS
Taschenbuch och min tabell, är uppgiften noggrant korrekt,
om man räknar söndagsveckor. så att första veckan räknas
börja icke på den lördag, då vintern går in, utan på följan..
de dag, vinterns första söndag. G. BJÖRNSSON har själv
framhållit, att en räkning i söndagsveckor förekommer på
Island ännu i våra dagar. För de flesta år blir. räkningen
riklig, vare sig man räknar veckan från lördag eller söndag.
Med rätta framhåller G. BtJÖRNSSON, att man på Island
blott i ringa mån räknat månader och långt hellre veckor.
Men absolut oriktigt är det, då han påstår. att de månader,
som verkligen omtalas, voro 28 dagar långa. -Skenbart kan
ban ha rätt, då det gäller g6i, ty då det heter att fpstugangr
er på er vika lifir goi, återstå af SO-dagarsmånaden 9 dagar.
Emellertid går det icke att räkna med en 28 dagars månad"
ty om man det gör, blir vinterhalvårets sista månad, ein..
1 Tabell över det isl. året finnes i min studie Rimbegla
i SNF. Uppsatsen har, som det synes, icke varit G. BJÖRNS"
SON bekant. Jag hade vid dess framträdande insänt den till
Landsb6kasafn.
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måna6r, 32 dagar lång. Att g6i gick in på söndag, är ju
klart redan därav, att dess första dag kan vara fpstuinngangr. Då vi så få alldeles klart besked, att porri ingick
på fredag, så kan ett barn se, att denna månad icke kan
vara 4 jämna veckor' lång, utan är jämt två dagar därutöver
30 dagar. Jag tröttnar att anföra fullständig bevisning.
Den är lätt att finna i texterna.
Ännu en sak må här tilläggas. Det gläder mig, att G.
BJÖRNSSON är ense 'med mig, att den isländska tideräkningen i DU föreliggande form icke kan vara urgammal.' Säkerligen äro vi också ense, att den icke kan vara äldre än
från J 100-talet. Under detta århundrade skulle enligt i senare tid gällande ordning åren 1119, 11t7 och 1175 varit
rlmspillir, enligt G. BJÖRNSSONS teori i stället 1120, 114'3,
1176. Att det sista året varit ordnat enligt bestämmelserna
i Rim I, få vi väl anse tämligen givet; då var BJA},{NE BERGp6RSSON död, och förlägget till vår 1812 var säkerligen skrivet, Det första året har säkerligen icke haft ordnad specifikt isländsk tideräkning.. Tvistefrågan mellan G. BJÖRNSSON
och mig inskränker' sig då till denna: Var år 1147 rimspillir
enligt källornas ordning eller 11~ enligt G. BJÖHNSSONS?
Möjligheten av det senare alternativet skall jag icke bestrida, men dess sannolikhet är ringa. Och säkerligen är sannolikheten ännu mindre för att j våra texter skulle föreflnnas relikter av skriftliga avfattningar av de regler, som tilIämpades år 114-8.2
Må det tillåtas mig att avslutningsvis meddela, att då
jag först genomläste G. BJÖRNSSONS uppsats utan att kollationera med annat material än det, som jag efter fyra års
sysslande med texterna lyckats hålla j minnet, var jag benägen att ge honom rätt i allt väsentligt. På grund därav
må ett citat tillåtas, som under andra förhållanden skul1e
synas förmätet. G. BJÖRNSSON har avslutat sin uppsats med
ett citat från sitt lands och nordens äldste vetenskaplige historiker Are frode. Må det tillåtas mig at.t anföra ett från

=

l
Jag begagnar tillfället påpeka, att redan LAGERBRING
fram bållit, att den isl, tideräkningen på grund av sitt beroende av söndagsbokstaven icke kan ha den höga ålder,
som tidigare tillmätts densamma (Svea Rikes hist. I, 459).
~ Vi ha kanske förut gjort troligt, att tideräkningen reglerats och Rim I skrivits efter 1150 och före 1173 (BJARNES
-död). I så fall har kapitlet om rimspillir på apriorisk väg
uträknats aven man, som icke upplevat någon rimspillir.
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mitt lands och troligen nordens äldste vetenskaplige filolog
och text.kritiker. Det är hämtat från [Olaus Petris) "Förspråk"
till 15!6 års nya testamente och lyder: Och är icke förhudhit, ath hwar någhot finnes här vthinnan förseet wara, antigen aff tolkenom eller aff prentarenom, thet icke så skickeligha ståår, som thet sigh boorde, ath thå then, som ret.t
förstånd haffuer, må thet retta; j hwilko tolken intit räknar
sigh, wara skeedt för när, vthan bedher ther om. Doch ath
man j slijke rettilse icke förhastugn är, vthan offuerwäghe
först granneligha, huadh saak tolken kan hafft haffua ther
till, ath han så satt haffuer, Elles motte henda, ath någoth
bliffue retlat, tbet ingen rettilse behöffde, hwilkit skee kun..
de, om någhor wille hålla sigh allenast widh then book,
SOlD han seedt haffuer, och menar all ting rattas skola effter henne och effter hans huffuudh, ther doch tolken flere
höker och flere lärares leeturer seedt haffuer,

VI. TEXTKRITIK.
Den kritiska behandlingen aven text sådan som
de bär föreliggande - vi kunna ju till en hörjan närmast tänka på Rim I - måste nog följa delvis andra
vägar än den, som visat sig god vid andra texter, t.
ex. sagorna. Man kan vid vår text med långt större
säkerhet än eljes använda s. k. konjekturalkritik. En
mycket stor del av de lämnade uppgifterna grundar
sig nämligen på räkningar. Då vissa uppgifter äro
givna, kunna andra därur härledes. Och texten ·är
alltid misstänkt, om uppgifterna vid omräkning befinnas strida mot varandra. Omvänt kan man säga,
att om ett sakligt fel i texten föreligger, och om
detta lätt kan förklaras genom något av de vanligaste
avskrivarefelen, t. ex, överhoppande av vad som ligger emellan ett ord eller tecken och ett följande därmed identiskt ord eller tecken (s. k. lik), resp. felläsning
av snarlika tecken, t. ex, z (
ok): 2; 11: II o.· s. v;
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sa ar sannolikheten för att det matematiskt riktiga
också varit det ursprungliga, mycket stor.
Vore man nu säker på, att den ursprunglige författaren aldrig gjort räknefel, så vore ju saken enkel.
Man hade blott att göra om de i texten utvecklade
eller förutsatta räkningerna och sätta in det matematiskt riktiga. Så vore frågan löst. I verkligheten
ter sig nog problemet åtskilligt mera invecklat. Till
en början kunna vi dock fastslå, att den fasta punkt,
som en omräkning av bokens kalkyler ger, alltid
bör vinnas och användas. För det närmare tillvägagåendet skola vi söka redogöra genom ett
par exempel.
Felaktigt förekommer s. 48 skriftens största tal, det
beräknade antalet timmar under de tolv påskcykler, som
världen ansågs skola komma att stå. Nu finnes intet tecken, som tyder på att den talvise författaren till Rim
I känt de arabiska siffrorna och den "positionsaritmetik", som dessa möjliggöra, "algorisnlus". Multiplikationen 24 X 12 X 532 X 365,25 är under sådana förhållanden en verkligt svår uppgift, och ett fel i den
ursprungliga skriften är långt ifrån osannolikt. Då
nu därtill det felande talet 12,100. icke synes kunna
ha skrivits på .sådant sätt, att något av de allra vanligasta avskrivarfelen förefaller alt ligga nära, så torde man böra antaga, att arketypen haft ett fel, som
reflekteras av alla avskrifterna. Annorlunda ter det
sig, då alla handskrifterna ha produkten 7 X 19
134 i stället för 133 (s. 478). En sådan multiplikation, som här kommer i fråga, är ju ett problem,
som löses i huvudet av varje torggumma. och det
vore högst underligt, om vår talvise författare verkligen skulle ha gjort en så grov bock. Möjligheten,
att han skrivit fel, ehuru han tänkt rätt, är ju icke
belt utesluten, men det anförda förhållandet kan
nog anföras som ett sannolikhetsskäl för att urskriften tidigt blivit delvis felaktigt avskriven och att
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denna urgamla avskrift är indirekt (eller i något fall
kanske direkt) moderhandskrift till alla våra handskrifter. Men man kan ännu fastare åtknyta beviskedjan. Talet 134 skall ange antalet skottår under en
påskcykel. Senare (4716) kommer uppgiften om antalet
skottår i tolv påskcykler. Detta anges alldeles riktigt, och det måste väl vara vunnet genom en multiplikation av 12 X 133. Den riktiga större siffran
gör det så gott som säkert, att originalhandskriften
haft ett riktigt värde på den mindre.
Vi skola nedan visa, att de kontrollåtgärder,
som företagits av vissa skrivare, t. ex. upphovsmännen till S och Lind, varit rätt ytliga, och att vi vid
övriga handskrifter knappt kunna säkert påvisa någon kontrollräkning av betydelse; vi få då tillerkänna
även de gemensamt riktiga siffrorna ett visst vitsord.
Och vi få av alt detta såsom första resultat med avseende på Rim I följande. En avskrift av arketypen,
som företett vissa fel, har förelegat redan före L
(1187). Från denna avskrift härstamma samtliga till
oss komna avskrifter av Rim 1. En uppmärksam läsare skall lätt märka, att det' gjorda antagandet även
förklarar en del andra företeelser, t. ex. förhållandena
med varianterna till s. 405.
Vi framhöllo, att inga större mer systematiska rättelser företagits i flertalet handskrifter, att tvärtom i
stort sett avskrivningen varit ganska mekanisk. Men
man får icke överdriva betydelsen härav. Ty att åter i
vissa fall rättelser gjorts, är alldeles uppenbart. Som
ett gott exempel kan nämnas, att avståndet från 5te
dag jul till Skolastikas mässa (s. 5111) angives tio en·
heter för lågt i alla de äldsta handskrifterna, varemot ett par yngre så~anaha det rätta, C till och
med genom rättelse. Talet återkommer med samma
fel s. 531. Ståller man sig nu frågan: År det mera
sannolikt, att de yngre handskrifterna gå tillbaka på
en riktigare avskrift än de äldre eller att deras skri-
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vare roat sig med att räkna efter i ett kalendarium,
så torde det senare alternativet absolut vara att före ..
draga.' Detta gör uppställandet av ett stamträd för
handskrifterna till en synnerligen svår uppgift. Under andra förhållanden kan man ju lätt sluta, att
exempelvis tre handskrifter, som förete riktiga lås-arter mot de andra, tillhöra en grupp och representera en synnerligen god handskriftstradition. Men om
man glömde, att just de metoder, genom vilka när..
varande utgivare ibland restituerat texten, även stodo
medeltidsavskrivaren till buds, så skulle man lätt
råka ut för misstag. Man får ur den givna synpunk..
ten granska varje handskrift för sig och se till, om
det förefinnes skäl att förmoda systematiska textförbättringar.
Ännu en omständighet, som gör det svårt att
uppställa ett säkert stemma, är skriftens karaktär"
Vi ha sökt visa, att den är en lärobok. Troligen har mången isländsk präst läst den som
skolgosse, och förresten en och annan lekman med,
eftersom godarna efter Grågås voro skyldiga göra
komputistiska beräkningar. Om nu en präst vid
1
En egendomlig konsekvens medförde den här angivna ståndpunkten. S. 5211 förekomma fel i nästan alla handskrifterna, blott G bar det rätta: VI. Då man nu hade
kommit till den uppfattningen, at t skrivaren i G slagit upp
ett kalendarium och korrigerat sina tal, så skulle ju icke G
ha vitsord. Men det var nästan omöjligt att välja någon
annan läsart. Att A hade felet VII var ju icke så farligt
i och för sig, men mot den stodo L, R, S med ett annat fel
VIII. I de flesta fall ha L, R, S fått avgöra, då de varit ense
mot huvudhandskriften, men i detta fall var det svårt besluta sig för detta tillvägagående, då de motsades även av
B, som hade 5. Det var sålunda knappast annat att göra
än at.t upptaga den sakligt riktiga läsarten. Hur de talrika, invecklade varianterna uppkommit, är svårt att göra
klart för sig. Kanske bärstaminar felet. redan från den rörsta uppteckningen av ODDES möjligen av upphovsmannen
blott muntligt meddelade observation.
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mera - framskriden ålder tog sig för att avskriva
boken, t. ex. för att själv använda den vid undervisning, så hade han faktiskt icke en utan två moderhandskrifter: den, som låg framför honom på bordet,
och den, som han enligt tidens sed väl fått plugga
in rätt ordentligt. Detta kan förklara det stundom
rätt villsamma sätt, v~rpå varianterna fördela sig på
olika handskrifter. Vi skola längre ned söka uppställa ett stemrna, men vi ha här förklarat, varför
denna uppgift icke kunnat lösas bättre, än som skett,
och varför vi nog i stort sett måste räkna realkritiken som ett pålitligare hjälpmedel än det vanliga
slutandel ur ett stemma,
Bäst är naturligtvis, om man kan få något slags
generell formel, någon möjlighet att bedöma texttraditionens förmåga i det hela, att bibehålla den ur ..
sprungliga texten. Vid prövandet av denna fråga
träder Odda tala i förgrunden. Vare sig ODDE blott
muntligt meddelat sitt resultat eller nedskrivit detsamma, så torde vi ha rätt att räkna hans parti såSOUl det äldsta textpartiet.
Det är då ganska imponerande, att E. BRIEMS och BJÖRN MAGNUSSON OLSENS
undersökning låta oss förmoda, att det skenbart
orimligaste stycket, om "dagens" upp· och nedgång,
visar sig kunna uppehållas såsom ett korrekt återgivande av de förhållanden, som det vill redogöra
för. Det är också lärorikt att jämföra med annat ohservationsmateriaI, t. ex. det ODl tidvattnen (s. 485);
här är det tydligt, att en författare konstruerat, icke
observerat.
'
Man torde kunna resumera saken så. Handskriftstraditionen är god, I stort sett kunna de fel,
som förefinnas, rätt tryggt rättas genom restit.ution
aven riktig räkning, då saken berott på en sådan
och de felaktiga talen icke äro överväldigande stora.
Med observationer får man vara något försiktigare.
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En annan art av kritik, SODl kommer realkritiken
nära, går ut från grammatikaliska synpunkter. Sårskilt Rim I är ju en av Islands allra äldsta prosalexter, och ehuru den finnes bevarad i en av Islands
äldsta handskrifter, visar det sig ibland, att yngre
handskrifter förete ett språk, som i vissa avseenden
ter sig ålderdomligare än den äldsta handskriftens.
Ett försiktigt införande av dylika former har ansetts
bidraga till att ge en riktigare bild a v urtexten än
varianternas blotta medtagande i nedre notserien.
Särskilt har detta gällt syntaktiska frågor, t. ex.
bruket av konjunktiv i vissa bisatser. I andra fall
har handskriftsmaterialet givit ett så pass ovisst utslag, att försöket måst uppgivas. Så har t. ex. bruket av best. artikel (sol och solin o. d.) visat så stor
växling, att det icke förefallit rådligt att söka restituera urtexten genom att möt A insätta oartikulerade
former,
Rangplatsen bland handskrifterna av Rim I tillkommer i viss mån L, så tillvida som den är den
äldst.a bland alla handskrifterna. Med L förstå vi'
äldsta delen av Cod. g. k. s. 1812 4:to. Den torde
böra till de allra äldsta handskrifter, vi överhuvud
ha kvar från Island. Paleograferna ansätta den till
tiden närmast före 1200, noggrannare enligt Paleografisk atlas s. IX c. 1185, och undertecknad har av dess
kalendariska innehåll slutit, att detta kan preciseras
till år 1187. 1 Därvid förutsätter jag i likhet med
alla, som yttrat sig i ämnet, att handskriften från
början hört samman med AM 249 1, SOlD bland sina
helgon upptager Thomas Becket t 1170. L är för
"Samfunds" räkning diplomatiskt utgiven av Ludvig
Larsson; här användes den blott som varianthandskrift. Var och av vem den skrivits, kan icke bestämmas. Dock kunna vi se,' att skrivaren haft till1

Stud. i Nord. fil. III, (. !7 tf.
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gång till goda källor utom sin moderhandskrift. Ett
sannolikhetsskäl för att den tillhört HelgafelIs kloster,
'påpekas LXXXII.
Märkligt nog är L i visst avseende mest godtycklig i behandlingen av texten. Den har en helt
.annan ordning på det hela än den, som möter i alla
andra handskrifter av betydelse. Den börjar nämligen med framställningen av skapelsen: Gup scop
-alla skepno SeN, s. 39 i denna upplaga. Men den
meddelar själv en innehållsförteckning, varav med all
tydlighet framgår, att denna ordning är oursprunglig,
-och att de övriga handskrifterna i detta fall ha
vitsord.
Man kan undra, hur denna omkastning uppkornmit. EIRIKUR MAGNUSSON, som senast yttrat sig utförligt i saken,' antar, att det berott på förläggets
ilristfälliga beskaffenhet. Men detta förefaller knappast troligt. Snarare har det hela sin grund i en hos
naiva författare (och som författare ville ju även skrivaren räkna sig) att börja "ab origine". Här fanns ett
stycke, som började med skapelsen, och som åt or-den därom i Genesis gav en skolastisk omtolkning,
.stödd på Joh. 1.2 Frestelsen att börja där blev
för stark. Tydligen har omkastningen föregåtts
·av en liten kalkyl, hur stort utrymme det flyttade
stycket skulle taga, så att det gick något så när väl
ut, där den redan skrivna ursprungliga början skulle
ikomma.Beräkningen har slagit ganska väl till. Blott
-en del aven sida blev över, och här fick vår skrivare rum för sin andra ändring. Han fann, att ARES
islendingab6k, som givetvis var honom väl bekant,
innehöll ett stycke om tideräkningen, och han ansåg
(ned fog, att detta stycke passade väl till hans bok.
Han inskrev då med sammanträngd stil och med nål
Archiv XIII, s. 1 tf.
t
Skolastiken identifierade
."In principio" , Gen. I, med In filio (in verba).

f
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gon förkortning även i ordalagen det stycke, som vi
här intagit som tillägg I, s. 65 f.
Av allt det anförda framgår, att det varit just.
skrivaren i 1812, som gjort de berörda ändringarna.
Hans förlägg såg nog i här behandlade punkter ut
ungefär som övriga handskrifter. Det ägde intet från
ARE lånat stycke, och det började med den ursprung.. ·
liga författarens inledning: Gop baup Moysi. Den,
ändrade ordningen förekommer heller icke i någon,
annan handskrift än L, om man bortser från AM 194·'
S-vo, som uppenbarligen är avskriven just efter L,.
vilket bl. a. framgår därav, att den i början innehåller ett parti, som går till och med de första raderna av det från ARE lånade stycket. Tyvärr är'
denna handskrift defekt just på de ställen, därmoderhandskriften är oläslig genom nötning. Den
kan således icke ens användas för att komplettera.
moderhandskriften. Dess största betydelse ligger däri,.
att den ger ett litet bidrag till dennas historia. AM
194 8-vo är skriven av två händer, den ena tillhörande Olav Ormsson präst, vilken, då handskriften utarbetades, omkring d. 7. maj 1387, befann sig i Geiradareyrr nära HelgafelIs kloster. Säkerligen har han
haft sitt förlägg till låns, och den sannolikaste långivaren blir då just klostret.'
Oavsett den nämnda omställningen och tillägget
från ARE har L inga läsarter, som tyda på avsiktliga
omarbetningar. Skrivaren bar nog i sak' följt sitt.
förlägg så gott han kunnat. Då man utöver det
nämnda redogör för karakteristiska läsarter, så blir
det nog till större delen antingen ursprungliga läsarter eller bestämda fel. Till de förra är jag böjd att

1

Se

om 194 8·vo AlfrlEöi I.
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(svaga) indicier för att L vid medeltidens slut skulle tillhört,

'Angående ortografien se
sta delen etc., s. XVIII.

Viöey kloster.
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räkna de två passager, som på s. 17214 insatts från
L. Det sannolikt oursprungliga felet s. 24 (om rim·
spil lir) har behandlats s. LXXII; det är gemensamt
med R och torde ha funnits även i förlägget till S.
S. 2212 har L överhoppat vad som ligger mellan
det första yngra (eora) och det andra. Här föreligger
fel även i R, medan A och S ha det rätta.
S. 2720 fl har L ensam ett meningsstörande
skrivfel: jJa Ii/er vica Goe för er i aundverda Goe.
S. 315 o. s. v. har L på flere ställen concurrene,
ehuru meningen tydligt fordrar pluralis, såsom de
övriga ha. Urskriften torde ha haft förkortning.
S. 487 tillägger L i brädden ett av meningen
fordrat a xii manoåom, vilket saknas i A och R, men
återfinnes i B och S.
En mycket viktig men svårtolkad avvikelse förekommer i L vid s. 4814 tf. Där citeras i alla andra
handskrifter ODDE för en underlig uppgift om solstånd
i olika väderstreck. Skrivaren i L synes ha velat börja med pat er {talt?), men han har ändrat sig och
skrivit pat e (!) kalla viirer mes . I överensstämmelse
härmed har L längre fram, s. 516: EN Odde taljJ e,
'men Odde beräknade', medan de av de övriga, SOOl
förut nämnt Odde, ha: Enn taldi Odde, 'ytterligare
beräknade Odde', Då L:s innehållsförteckning i överensstärnmelse med de övrigas har Odda tal såsom
gemensam beteckning för de tre observationer, som
här stå i följd, så får man väl söka någon special..
förklaring, t. ex. otydlighet i. L:s .moderhandskrift.
S. 628 saknar L hela meningen 'Gengr tungl h~8t
fyrir hruti med inledningsordet enn i nästa sats.
Detta är för meningen ödeläggande, då gengr h~st mås..
te underförstås i alla de närmast följande meningarna.
B och R ha Genqr hrutr (kruti) en 8tilbon isteingeitar
marki (merki), och S hoppar över heet, som också är
nödvändigt. Troligen har, redan urskriften här haft
lakuner, möjligen emedan' författaren icke haft alla
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uppgifter tillgängliga. Vid slutet av samma upp..
räkning låter L Feton stå utan uppgift. A har den
överraskande uppgiften, att denna skulle gå högst
i samrna märke som förut nämnt vid Hesperis. Troligen har skrivaren i L skjutit undan frågan och ämnat
skaffa material för en rättelse, men glömt denna, ja,
till och med att lämna rum för den. Läsarten i A
torde vara ursprunglig; S torde ha försökt en rättelse. B och R ha utelämnat hela partiet sol-bogmanne,
troligen av samma skäl, som L avbrutit
Att L har gamla former, som de övriga handskrifterna i regeln ersatt med yngre, kan naturligtvis
icke överraska; de få ju i regel antagas härstamma
från arketypen. Jag skall inskränka mig till att
nämna an för en, varpå Fritzner anför en hel del
exempel. Vidare märkes den förut nämnda formen
mre (eore) , vilken i förvanskad form möter även i R.
Om den skrivare, som skänkt oss L, veta vi
nästan ingenting. Dock är en sak märklig, nämligen, att han tydligen baft tillgång till icke så litet
av astronomisk litteratur. På ledigt utrymme efter
den kornputistiska avhandlingen har han infört en
spekulation över etymologien av ordet Vesper och
dess släkting Hesperos? Efter detta och delvis på
ett annat ställe har han infört glosor, som till största
delen äro för vår uppgift utan intresse. Ett stort sådant tillkommer dock ett mindre antal av glosorna,
och dessa ha intagits i vår upplaga som Till. III. De
visa, att vår skrivare har känt och förstått en del
både grekiska och arabiska uttryck för stjärnor och
stjärnbilder. En sådan kunskap var vid ifrågavaran..
de tid ingalunda allmän, och man bar rätt svårt att
gissa källan. Man kunde tänka på HERMANNUS CONTRACTUS (t 1054), hos vilken en del arabiska namn
1

jfr.

Detta latinska stycke har i denna upplaga utelärnnats :
upplaga.
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finnas. I upplagan (Petz Thesaurus III, II, j 03) äro
vissa namn korrumperade, t. ex. alrameck för aramek;
Wega möter i oförändrat form, algol korrektare än i L.
Vore man viss, att HERMANNUS vore källan, finge man
tänka på Alrif för Alcaph, I det hela är dock icke
överensstämrnelsen sådan, att man med större säkerhet kan antaga lån just från HERMANNUS.
Allra sist återstår att säga några ord om förhållandet mellan L, d. v. s. den del av den ursprungliga sammanhörande handskriften, som nu ingår i
1812, och AM 249 l, SOIU ursprungligen utgjort en
del av samma codex. Genast må då erkännas, att
de förete beaktansvärda avvikelser. I avseende på
innehållet är icke mycket at säga. De i 249 l använda påskbokstäverna få ingen förklaring i L eller
andra avskrifter av Rim I, men detta kan ej anses
ha större betydelse. Detsamma gäller nämligen söndagsbokstäverna, som i Rim I antagas utan vidare
bekanta, Förf. har väl räknat på, att de alla fingo
sin förklaring i kalendariet. Något större vikt må
fästas vid, att de s. k. regulares paschas, vilka fylla
en kolumn i 249 l.s tabell, icke få någon förklaring i
Rim I.
Bland språkliga avvikelser äro ett par värda beaktande. Den ena är, att avhandlingen alltid använ..
der formen rndverår, medan tabellen förutsätter formen 9ndorår, förkortad ond6r. Den andra är av rent
grafisk natur, Den gäller bokstaven w, som i L aldrig förekommer mer än en enda gång (i ordet wica,
LARSSON 229) 1, men som i 249 l regelbundet användes, dels i nämnda ord, som i tabellen förekommer
30 gånger, dels i ordet wijJl(agning), som förekommer
10 gånger. Olikheten beror tydligen på olikhet i
moderhandskrifterna. Någon tabell har icke ingått i
L:s moderhandskrift ; vår skrivare har fört in den ur
1

Härtill kommer Wega i glosorna, förbisett af Larsson,
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någon annan, troligen mycketgammal sådan, Bruket av
w· utgör indicium för en ganska hög ålder hos moder..
handskriften till tabellerna. W strider som bekant mot
principerna i "den 1 gram. af'handling", liksom f. ö. eo.
I sammanhang härmed må några ord nämnas om
det såsom Tilleeg III införda stycket "Bokarb6t".
Stycket härrör från en yngre hand, men det är
uppenbart, att det just -velat vara en "bot'·, ett
nödigt tillägg till L. Då vi införa det bär, respektera vi alltså dess upphovsmans avsikter. Viktigast av dess innehåll är vad som säges OD1 de isl,
månaderna. Som bekant är det synnerligen klent
med beläggen för de i Snorres Edda upptagna må ..
nadsnamnens faktiska användning. Här få vi belägg
för några, som dels av Fritzner helt förbigåtts, dels
försetts med citat blott från Sno E.
A = AM 625 4°, från 1400-talet. Om skrivaren
i L gått till verks med tanken att genom en omdisposition av stoffet förbättra det arbete, han hade liggande framför sig, så visste tydligen den omkring
250 år senare arbetande skrivaren i A, att förlägget
var ett systematiskt helt, som man icke kunde i detalj ändra efter godtycke. Han bar tydligen avsett
att lämna en riktig avskrift, och har i stallet velat
på olika sätt reservera sig, då han ansett innehållet
ovisst eller med säkerhet oriktigt. För denna reservation har han dels använt ohelustecknet i innehållsöversikten, dels gjort uttalanden i ord. Detta sker ibland
i den första inledningen, som han (eller någon hans
föregångare) författat och låtit ersätta den i L (samt R,
S, T och troligen Lind) föreliggande: Gop baup Moysi
&c. Någon gång gör han en interpolation, såsom
t. ex. den kritiska anmärkningen å 4611: petta lteitir

parjleysu tala, er nu er hc8an fra talin, enn sja heitir hal/nyt, er nu er åar talii. Hans kritiska synpunkter äro
något prästerliga och stundom något naiva, t. ex.
hans euhemeristiska tolkning (74: f.) av den klassiska
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.Atlasmyten, som han något omotiverat ryckt in i sin
andra inledning, eller den förhastade identifikationen
:S. 4 mellan isländsk tideräkning och oriktig tideräk•
. ning.
En del andra interpolationer äro att anse som
förklarande tillägg. Så kan man betrakta hans numrering 'av kapitlen i innehållsförteckningen, därvid
han dock blir en smula oviss, huruvida han skall
eräkna med den av honom (troligen från någon handskrift av Rim II) införda andra inledningen. Å 1117
'vill han förklara, att uttrycket "månen är 4 dagar ål-dre den 1. januari än föreg. 1. sept." lider inskränk..
ning, då månåldern vid d. 1. sept. är sådan, att vid
-d, 1. januari ett avdrag av 30 fått ske. Hans av-sikt har dock icke blivit fullföljd, troligen på grund
.av glömska. I förklarande syfte äro också dagbok·stäverna införda å s. 7 f, . liksom orden n~eå fornum,
425, samt Stirrnu- framför Odda, 61.
En och annan gång ha bestämda fel inkommit
vid förklaringar av hithörande slag. Ett exempel därpå är det inskjutna stycket på s. 28 om
J9stugangar.
Att språkformen är moderniserad, kan icke förvåna. Regelbundet användas yngri for L:s (R:s)
-och urskriftens eore. Ofta begagnas artikulerade former, där samtliga parallella handskrifter och sålunda
troligen urskriften haft oartikulerad form, Förväxling
kan konstateras mellan stavelsebildande r och ur.sprungligt ur, t. ex. 30 1, 30°, 30 9'. Någon gång ha
fel inkommit även mot formläran,' t. ex. formen
pactaraulld) § 47 tf., som genomföres nästan konsekvent
(i L enstaka ex.). Förmodligen har ordet varit föga
brukat, och skrivarna oriktigt upplöst en förkortning
.P r ld (såsom B och R) eller något dylikt. Iåtskil·
liga rent indifferenta fall står A ensam mot alla de
övriga, och vår upplaga har då i regeln infört dessas
läsart.
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Men med allt detta måste A betecknas son} en
god handskrift, som ger en ganska trogen bild av
den urskrift, som den representerar. Det bar hellericke rått den minsta tvekan bos utgivarna, att se··
dan LARSSONS bokstavstrogna upplaga av den äldstahandskriften tillgodosett ljud. och formlårans intressen, en ny upplaga, som huvudsakligen ville låta
innehållet framträda, borde grunda.s på A. Till dekarakteristiska dragen hör, att handskriften behåller'
den från L kända uppgiften om tiden för altingetssammanträdande, ehuru denna uppgift var föråldrad'.
sedan ett par hundra år, då A skrevs. Det finnesett flertal fall, där A har en sakligt riktig text;
ehuru all R eller de bästa handskrifter för övrigt hafelaktiga sådana. Ex.
2411 tf. A:s uppgift riktig; övriga ha misförstånd..
354 f. A har ensam ok oxe, som kräves av meningen.
378 A har ensam xxvii, som är riktigt.
3820-38s, har ett av de behandlade åren bort..fallit i L; A m. fl. ha det rätta.
6318 ff. bar A en mening, som fordras av sammanhanget. men som saknas i alla övriga.
LIND. Från samma århundrade som A (1400..·
talet) hårstammar en handskrift, som nu förvaras i.
Bibliotheca Lindesiana, Haigh Hall, Wegan, Lancashire, i England, och plägar kallas Codex Lindesian us. Denna handskrift har icke varit utgivarna tillgänglig, utan har det blott varit oss möjligt att med-taga de upplysningar om dess läsarter, som EIRIKUR~IAGNUSSON meddelar i Arkiv XIII, s. 1 följ. Några.
ord måste dock sägas om handskriftens. ställning tilk
de övriga och värde i det hela.' Det är tydligt, att:
den blivit högst ansenligt överskattad av EIRIKU&
MAGNUSSON, som i den velat se ett uttryck för hurRiD) I sett ut, innan den upptagit de interpolationer,
som enligt hans mening förekomma redan i L. Att
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en yngre handskrift företer en från interpolationer re . .
nare text än även en betydligt äldre, behöver ju
icke väcka förvåning; det är vanligt nog. Värre är,
att L i flere av de fall, som av E. M. behandlats,.
har stöd i övriga handskrifter, vilka icke på något
sätt kunna anses härstamma från L, t. ex. ibland
både A, R och S. Det är också tydligt, att E. M..
går något godtyckligt till väga i sitt bedömande av
texten. Åtskilliga av de stycken, som finnas i L,.
men saknas i Lind., kunna förefalla oss tämligen
onödiga, vara haljnyt tala, parfleysu tala, för att tala
med skrivaren i A. Men detta hindrar icke, att de
kunna stå i allra intimaste sammanhang med den
grundåskådning, som ligger till grund för urtexten
i Rim 1. Jag skall blott taga ett enda exempel, Lind.
säger (46, n. 1) om Jesu ålder vid korsfästelsen, att han
var 33 år och så mycket av det 34., som det är från
jul till påsk. Så kan omöjligt den ursprunglige författaren ha yttrat sig. Det framgår icke blott av
detta ställe utan av mycket annat, att han ansåg sig
veta, vilket år. datum och till och med klockslag
Jesus dog. Att han då skuIJe ha angivit hans ålder
så obestämt, som här skett (påsken varierar ju inom
en tid av 35 dagar), är absolut otänkbart. Däremot
kan uttrycket passa rätt väl för en avskrivare, resp ..
omarbetare, som anser, att förlägget har en oriktiguppgift, men saknar förutsättningar att själv bilda
sig en positiv uppfattning. På liknande sätt förhållerdet sig med de övriga punkter, där Lind. skiljer sig
från de övriga. Det är klart, att deri har rätt mot
L i avseende på ordningsföljden i det hela, och att.
stycket från ARE i L är interpolerat. I övrigt är det.
Lind., som är förkortad, icke L som är interpolerad..
Skrivaren i Lind. har sålunda, kan man i kort...
het säga, gått tillväga på samrna sätt SOOl skrivaren
i förlägget till S (Svperg.), Huru nära hans förlägg
varit besläktat med övriga- handskrifter, kan med det
t
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föreliggande materialet icke avgöras. Dess avvikelser
från huvudhandskrifterna gälla t. ex. regeln för kvatemberdagarna, s. 23, en del av de händelser i gamla testamentet, som av olika tiders kronologer förlagts
till olika tider o. d.
R och S. Med R betecknas här eod. AM
727 4:0, skriven år 1594, av Jon Guåmundsson
heröi. Med S åter eod. AM 731 4:0, skriven under
1600-talets första hälft av Björn på Skardså. Båda
handskrifterna äro således pappershandskrifter från
nyare tid. Men de äro. båda av' kända avskrivare,
vilkas historiska intressen låta oss förmoda, att hår
icke gjorts några avsiktliga avvikelser från moderhandskrifterna, vilka vi för korthetens skull vilja benämna R perg och S perg. Ur innehållssynpunkt
förete R och S ävenledes en likhet däri, att de ha
gemensamt den här s. 3 tryckta inledningen, SODl
saknas i alla övriga handskrifter. Man vore därför
a priori benägen att anse R och S såsom avläggare
.aven gemensam redaktion, sålunda sins ernellan når..
mare släkt än någon av dem vore med någon annan
·av huvudhandskrifterna.
Vid närmare granskning ter sig saken emellertid
icke så litet mer invecklad. Det har påpekats av
LARSSON) att A och S ofta visat sig ha .riktiga läsarter, då både R och L haft genlensamma fel. Naturligtvis inbjuder en sådan iakttagelse till den förmodan, att A och S skulle representera en gemen-sam redaktion, medan R och L tillhörde en annan.
Så lockande detta kunde förefalla, förbjudes det
dock aven närmare granskning av de resp. handskrifternas läsarter. Vår upplaga har, såsom redan
ovan påpekats, i ett stort antal fall fått införa läsarter, som varit genlensamma för L, R, S och stundom
någon av de fragmentariska handskrifterna, medan A
haft en annan, i de flesta fall icke i och för sig orimlig läsart. Det antydda förhållandet, att L, R, S och
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eventuellt t. ex. B hålla sammans mot A, är av mig
antecknat i inemot j 50 fall, alltså i medeltal mer än
2 per sida i upplagan. Vi ha ovan visat, att A i en
del fall med säkerhet kan anses .återgiva urskriften
bättre än samtliga övriga handskrifter. Det torde då
vara visst, att S och A icke kunna vara så nära besläktade, som av det föregående velat förefalla
troligt.
Å andra sidan kunna icke heller R och S vara
allt för nära befryndade. Redan den för dem båda
gemensamma inledningen, som vi avtryckt efter S,
har på 16 rader ungefär lika många olikheter; de
flesta äro dock antingen rätt oväsentliga eller lätta
att förklara såsom skrivfel å någondera sidan. Förhållandet är detsamma i övriga partier av texten.
En genomgång av ·varianterna i vår upplaga visar
omkring 375 olikheter mellan R och S. Antalet år
onekligen ansenligt, men den, som gör sig möda att
se närmare på saken, skall finna, att de flesta äro
av ytterst ringa betydelse. Det är således bäst att
se till, om man kan bestämma de olika metoder, som
av skrivarna i R perg och S perg tillämpats vid originaltextens behandling. Här framträda åtskilliga tydliga olikheter.
R (R perg) gör på ett par enstaka ställen avsiktliga rättelser. Ett är s. 17, n. 2, där både R och S
gjort en uteslutning, emedan innehållet stred mot mera
allmänt kalendariskt bruk. Jfr. f. ö. nedan, Men i
det hela synes R perg ha varit en rätt mekanisk
avskrift. Dess avskrivare torde även ha haft ett äldre förlägg än de flesta av de övriga. Så förklaras
bäst, att vi finna formen rere, med den av den 1.
gram. avhandl. förkastade skrivformen eore (dels riktig, dels på andra ställen korrumperad) på ett flertal
ställen, även sådana, där redan L företagit modernisering. Den förkortade formell Ma Sr 27 ff. är bäst behållen i R; moderniserad i regel i övriga, stundom
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missförstådd, Å andra sidan har skrivaren i R perg
just därför, att han skrivit mekaniskt, fått åtskilliga
på bristande sakförstånd beroende fel, särskilt sifferfel.
En annan typ företer S (S perg). Denna handskrifts upphovsman bar företagit ett flertal avsiktliga
ändringar, i det hela visande verklig sakkunskap. Han
har s. 23 infört en ny uppgift om kvatemberdagarna,
som stämde med senare tiders faktiska bruk. Han
har strukit en del parjleys'U tala på kapilten om de
fall, då t. ex. Marie bebådelse sammanfaller med den
ena eller andra av de rörliga festerna; härvid har
han dock gått ytligt till väga, så att han behåller åtskilliga uppgifter, som vid närmare gransking bort.
visa sig oriktiga. Ändringar av nu antydd art förefinnas i S på de ställen, som behandlas s. 23, not 2;
s. 35, not 2; s. 36, not 6; s. 41, not 2; s. 44, not 2
& 6; s. 45, not H.
På ett par ställen förekommer, att S ensam har
den sakligt riktiga läsarten mot alla övriga. Detta gäller
s. 34, vid not 5, och s. 46, vid not 8. Det kan
på grund av den metod, skrivaren i S perg synes
ha tillämpat, råda tvivel, om vi här ha för oss, vad
hans förlägg innehållit, eller en sakligt motiverad emendation. Inledningens författare var från början benägen uttrycka denna ovisshet medelst kursiv, men
det befanns lätt leda till godtycklighet att sålunda på
olika sätt behandla de olika handskrifterna.
I det föregående ~{s. XCI) har lämnats summarisk
redogörelse för antalet av de ställen, där J..I, R och S ha
andra läsarter än A. Jämte dessa finnas en del, då
R och S sinsemellan överensstämma mot både A och
L (i ett par fall blott L). Det torde vara lämpligt,
att dessa ställen här upptagas. Särskilt anmärkes, då
den gemensamma läsarten utgör ett gemensamt fel:
S. 56 vikna tal R, S; termina tal övr. S. 58 innganga R, S, T; ganga övr, S. 511 er um R, S; kenner A,
I.J. S. 817 i (fostu) R, S; um A; a L, T. S. 911-91!
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pritogt R, S, T; pritogt nottom A, L. S. 101 enn R,
S, T; heldr enn A, L. S. 121 halfu R, S; a halju övre
S. 1316 XXX R, S; oxex-ar L; pritog natta A. S. 152
if. ett korrumperat stycke utelämnats R, S, Lind.
S. 157-161 liknande uteslutning av liknande skäl i
samma handskrifter. 164 liuga pactar R, S; l. peir övriga. 187 kemr september ok november R, S; koma &c.
A, L. 2015 tala C, R, S; talan A, L; det förra väl
ursprungligt. 2015 fl. gyllentalen utelämnas R, S; finDas AJ L. 217-218 hoort R, S; h. sem. A; huårz I~.
2221 { (miaiu sumri) R, S; ath A, L. 236 el utelämnas
felaktigt R, S mot övr, 261 &c. söndagsbokstäverna
saknas R, S; finnas övriga. 2919 ein B, R, S; en
eina övr, 3323 jostugang B, R, S; .igang övr. 3414
siaunda (resp. vii) B, R, S felaktigt; tiunda övriga.
3815 vetr pakta aldar B, R, S;' pacta aldar övriga.
Jfr. därs. r. 22. 406 A enom . . dege R, S; enon~
B, L; hinn A. 441 jimtan (natta tungl) B, R, S;
fimtanda (natt tungls) o. s. v. övr. 448 ett c i talet
felaktigt utelämnat R, S. 465 xl dagar B, R, S; daga
ursprungligare övr. 468 iii dagar og iii stundir '1nior
B; R, S; stundum övriga. 4720 iiusuia felaktigt B, R, S;
aita övr. 502 hvaurf C, R, S; hvorfen övre 534 potte
skylldz A, R, S; skylt B, L. 542 gagndaginn A, R, S;
gang- L. 5512 illviora R, S; l~aråviora övre (saknas, L).
5519 er (behövligt) R, S; saknas övr. 5528 kli/rar R, S;
kli/ur A; klife L. 575 vestr felaktigt R, S; austr övr.
5721 era utel, R, S; finnes övriga. 586 a utelämnas
(behövligt) R, S; finnes övre 587 er (fel) R, S; eru
övr, 646 uncior xi'i R, S (fel); vii övr,
Det gäller alltså omkring 40 ställen, vilka ju
böra läggas till de omkring 150 ställen, där R och
S stämma både sinsemellan och med L. I allt ha vi
sålunda c. 190 ofta frarnträdande likheter att ställa
mot de 375 delvis mycket obetydliga olikheterna. Då
emellertid R och S äro sina 400 år yngre än arketypen, och då, såsom vi visat, R perg och S perg
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påtagligen redigerats efter olika principer, torde. denna statistik göra ett lika ursprung, yngre än arketypen, ODl också långt från visst, dock i varje fall
ingalunda otroligt.
För detaljkritiken har den här behandlade frågan
rätt ringa betydelse. Det torde knappast någonsin
elter åtminstone blott i ett eller annat rent enstaka
fall ha komit att inflyta andra läsarter i texten, OlD
vi antagit, att R och S representerat olika hand ..
skriftstradition ända tillbaka till arketypens första avskrifter. Men saken är av vikt därför, att i det nu
tänkta fallet, inledningen i R och S skulle framträda
med anspråk på att vara en integrerande del av
urskriften, icke ett tillägg af en senare bearbetare.
Detta åter är av väsentlig bet.ydelse för spörsmålet
om den ursprunglige författaren. Inledningen s. 3
nämner bland föregångare icke blott STJQRNU-ODDE
(observatorn) utan även BJARNE BERGp6RSSON (råknemästaren). Om nu denna inledning tillhört arketypen,
så blir detta ju ett avgörande bevis, att BJARNE icke
kan vara författare till Rim I, SåSODl av åtskilliga skäl
eljest förefaller troligt. Problemet kan formuleras så:
Är den kri tik, so~ inledningen innehåller, ett utslag
aven anspråkslös författares självkritik, eller är den
resultatet aven följande tids längre framskridna kunskap, resp. ändrade åsikter?
Till det senare slaget hör givetvis sista meningen, vilken ju f. ö. väsentligen ordagrant återkommer
i den fragmentariska inledningen i A (s. 4). En författare kan ju meddela en eller annan notis under reservation, men att planlägga hela arbetet så, att ett
särskilt tecken skall beteckna de osäkra notiserna,
förefaller knappast rimligt. Däremot passar det ganska bra för en avskrivare, som anser sig äga kunskap nog att inse bristerna i det avskrivna arbetet,
men icke nog föl" att lämna en beriktigad text. Sista
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meningen måste väl således anses vara av yngre ur-:
sprung.
Gå vi till näst' sista meningen, så finna vi, att'
denna föreligger i två väsentligen olika läsarter, vartill lätt kunde konstrueras ett aritmetiskt medium
som nr. 3. I S lyder meningen:
S, En meo pvi, at tolur eru kunnar, sumar af rimtali pv~, er a b6kum stendr, aj frceåum vitra manna,
Bjarna prests Berg]J6rssonar eåa Stjomu-Odda, en i s1,tm·

um stpoum er minnr v9nduo !yrirsrgn &c.
Här framhållas tydligt Bjarne och Odde såsom'
upphovsmän till det goda i framställningen. Det då;"
liga har kommit från annat håll, onämnt vilket.

R. En af pvi, attrlur eru tvennar, surnar af
rimtali pv?', er €i b6kum stendr, en sumar af frreoi vitra
manna, Bjarna presis p or Ue i r s s onar eoa Sijornu- Odda,
sumum stpoum er (er sumum stpount?) miör vrnduö fyrirsrUn &c.

Här framhållas även två slags källor, dels en
god (b6ktal = den latinska kalenderli tteraturen), dels
en dålig, hemlandets kloke män. Tankegången bar
ju nära släktskap med den, som skrivaren i R kunnat hämta, då han väl redan före verkställandet av
sin avskrift Jäst Rim III. Namnformen porgeirssonar
och den underliga ordföljden kräva specialförklaring.
Ville man ur begge handskrifterna läsa ut en
kompromisstext. så ginge även det för sig. Den
komme att se ut så:
R, S. En mea pvi at tolur eru kunnar, sumar af '
rimtali pvi, er ii b6kum siendr, sumar 'af frreoi vitra
manna, Bjarna prests Berg]J6rssonar eåa Stjprnu-Oddat
en i sumum stpoum er mior v9nd1~o !yrirs9gn &c.
Här skulle man få två grupper av goda källor,
dels den latinska kalenderIitteraturen, dels de inhemska auktoriteterna; därtill komme då icke närmare angivna dåliga källor. Emendationen synes
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emellertid onödig, särskilt därför, att BJARNE mycket
väl kan vara den, SODl gjort Island närmare bekant
med den latinska kalendern även oavsett hans nya
beräkningar. Man har alltså att välja mellan de faktiska läsarterna.
Gemensam för dessa äro i alla händelser orden
er . . miar v9ndua !yrirsf/gn, det är: frainställningen
är utarbetad med mindre omsorg. Ett sådant uttryck
är icke tillständigt hos en författare; det är icke
blygsamhet utan slarv att släppa ut en framställning, som är mindre sorgfälligt gjord, åtminstone bör
då bristande tid eller annan lämplig ursäkt anföras.
Jag anser sålunda, att även näst sista meningen
måste anses härröra från en avskrivare, resp, nyredaktör, Rörande de allra första meningarna, r.
1-8, kan jag icke föra positivt bevis, men då vi
med all säkerhet äga två oursprungliga inledninga.r,
anser jag blott mycket svaga skäl föreligga för att
nårnnda rader, som saknas i de äldsta handskrifterna,
skulle vara ursprungliga, S. 41-45 erbjuder ju också
en alldeles stilenlig och alldeles tillräcklig inledning,
som därtill finnes i nästan alla handskrifter.
Härmed förfaller det enda vägande skälet mot
antagandet av BJARNE BERGpORSSON som författare
till Rim 1.
Av de på s. 2 uppräknade handskrifterna äga
utom de nu nämnda flertalet blott underordnad betydelse, då de endast innehålla ett eller annat enstaka stycke. Ett undantag gör' B, som därför ehuru
viktigast i egenskap av huvudhandskrift tiI RiDl II,
bör här något närmare beröras. Den upptager nämligen icke mindre än omkring en tredjedel av hela
Rim I. Skrivaren i B har baft tillgång till åtskilliga
källor, som även begagnats av skrivaren av R perg.
Utom Rim I, som förelegat för dem båda, ha de båda haft tillgång till Rim III, och slutligen ha de båda haft tillgång till den skrift, som i äldre upp-
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lagan upptagits som del av avd. I, här s. 145 ti.
Redan härav kan förmodas, att R och B skola
vara tämligen nära besläktade, och en undersökning
av de läsarter, däri de båda skiJja sig, resp. följas
åt, skall bestyrka detta. På de partier, till vilka
B har paralleller, är det en vanlig företeelse,
att ur B, L, R, S upptagits en läsart, som strider
mot A. I det hela har antecknats, att på de c. 20
sidor, där B ingår i variantapparaten, icke mindre än
56 fall (ungefär 3 per sida) förekomma, där B och
R följas åt mot flertalet. Detta jämte det förut an ..
förda torde berättiga till det antagande, att B och
R äro nära besläktade, och att B, R, S tillsammans
representera en särskild redaktion. Dennas moderhandskrift, som vi kunna beteckna med x, synes att
döma av det delvis ålderdomliga språket i R och
den rätt stora skillnaden mellan R och S ha varit
rätt gammal, ej gärna yngre än från 1200-talets första hälft.
I övrigt låter det sig knappast göra att sammanföra handskrifterna i grupper. Mellan Lind och S
råda påfallande likheter, filen så vitt det av EIRIKUR
MAGNUSSON meddelade materialet ger vid
handen,
kunna de alla bero på gemensarna redaktionsprinciper (avsiktlig, rättelse av föråldrade uppgifter),
vadan ingenting "kan slutas rörande eventuelt gemensamt förlägg. Mellan A och L kan icke heller påvisas särskild släktskap. A har stundom läsarter,
som äro ursprungligare än de i L mötande,
Efter detta skulle släkttavlan kornrna att te sig
som följer: 1
l Ett par yngre avskrifter, AM. J94-, 8°, efter L, samt 735, 4°,
efter A, upptagas icke. Årtalen för blott supponerade hand.
skrifter äro naturligtvis osäkra inom större latitud, än man
i allmänhet brukar antyda med "circa".
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Arketyp.
Uräldsta avskrift.

L

x

I

R perg
S perg

1450
1594

B

I

I

Lind

A

R

S
Mindre partier av Rim I förekolnula i följande
handskrifter:
C = AM 415 4:0, varom se vid Rim If.
G = G. k. s. 1812, bortsett från deti L medtagna.
T = AM 435 12:mo.
V == AM 461 12:n)0.
Ftb == Flateyjarbök (blott ett stycke av § 50 fl).
Materialet är för ringa för att möjlizgöra en
närmare karakteristik av dessa handskrifter. Sårskilt kunna deras inbördes släktskapsförhållanden
i ek e utred as.
Då vi komma till R i m I I. n~åste B upptagas
son} huvudhaudskrift, helst det i många fall icke kan
anföras något annat skäl för att hänföra ett visst.
stycke till denna avhandling än just att det står i B.
Med B mena vi då AM 624 s. 1.48--234. Samrna codex
har på s. 15 samt 102 f. en del excerpt av liknande innehåll, men av annan hand, vilka på resp. ställen citerats
under märket Ba, Bb. B är en handskrift från
_1400-talet och alltså betydligt yngre än det arbetet
den innehåller, som vi daterat till tiden omkring
1275-1300. Någon hög rang kan man icke till er-
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känna denna handskrift.' och vår kunskap om det ar..
bete, den innehåller, skulle vara ganska ofullständig,
on} vi icke hade tillgång till andra handskrifter, med
vilkas hjälp dess text kunde korrigeras. Det är
uppenbart, att den gjort både interpolationer och rätt
godtyckliga uteslutningar. Här avtryckes B:s text
fullständigt, blott med uteslutande av de stycken,
sorn endast utgöra paralleller till stycken av Rim I
och därvid så nära slutit sig till förJägget, att B

kunnat användas som varianthandskrift vid avtryckandet av Him l. Handskriftens omisskänliga interpolationer (t. ex. §§ 16 -17 och 66-69) återges inom feta
klammer. Ett tydligen till Rim II hörande stycke, som
i B utelämnas genom en mycket tvär och rätt mening-lös avslutning av ett sammanhörande stycke,
har häl' efter G införts i texten, s. 110 if.
På några få ställen har upplagans ordning avvikit
fr ån handskriften. Detta sker naturligtvis främst i
sådana fall, där en parallell finnas, som har en påtagligen riktigare ordninz. Så är förhållandet med
§§ 74-76, där C kunnat följas, samt § 147, där
man väsentligen kunnat följa en uppteckning i Bh.
Men även utan sådant stöd har en enstaka ändring
skett, idet ~§ g3 - 96 ställts efter § 102, varigenom
partiet om Claves terminerum kunnat hållas samman
och de nämnda §§ blivit begripliga.
En handskrift av högre värde är C = AM 415
4:0. Denna år bäst känd såsom innehållande de s. k,
Annales vetustissimi: dessa äro skrivna med annan
ungefär samtidig hand, och man kan uled dem datera
codex till omkring 13 t O, Handskriften är sålunda
1
Jag kan hänvisa lill J6N SIGUROSSONS omdöme i
Diplomatarium Islandicum I, s. 240: t pessari bok er .• vi~ll:
misriia 6, einkum i latinuglåsum og versum, sem ritarinn hrfi»:
ekki skili6.
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drygt 100 ål' äldre än B, och den visar sig på gemensamma partier i 'många avseenden överlägsen.
Det hade från början lockat närvarande medutgivare
att markera detta genom att för gemensamma partier använda C som huvudcodex och avtrycka den
bokstavsrått. men det befanns, att en sådan ordning
skulle blivit rätt villsam för läsaren, och jag måste
böja mig för detta skäl. C innehåller till en början (med
uteslutningar) §§ 1-31 j äldre upplagan. Granskar
man de i C felande styckena, så finnar man lätt, att
de rätt svårt avbryta sammanhanget och delvis innehålla försämrade paralleller till eller direkt stå i
strid mot för båda handskrifterna gemensamma
stycken. Det kan också knappast lida något tvivel,
att dessa stycken äro interpolerade, och att sålunda
C här innehåller den renaste (liksom också ofta den
riktigaste) texten. Något mer tilfälligt medtagen
förefaller texten till §§ 74, 75) 76. Skrivaren
hade i annalerna lämnat en lucka efter år 999,
därför,
att
enligt STORMS sannolika förmodan
hans förlägg här hade en lakun. Men då icke till ..
fälle erbjöd sig att utfylla lakunen, ha införts de
ovan nämnda §§, som förete en riktigare ordning än
i B. Åven här visar sig således C vara en värdefull
handskrift,
Avsevärt äldre än B är även G, varunder vi
sammanfatta de delar av Cod. 1812 4:0, som icke in..
gå i LARSSONS upplaga av närnnda handskrifts äldsta
del. Om de olika händerna se Dr. KÅLUNDS redogörelse nedan. Hand II har skrivit ett nu fragmen ..
tariskt kalendarium, och den har skrivit en del, som
icke vidkommer vårt ämne. Därtill kommer B6karb6t,
som vi hänfört till Him 1. I övrigt är denna band..
skrift . tydligen av sin samlare avsedd att sammanhålla en del företrädesvis kornputistiska fragment.
som kornmit i hans ägo och bundits i sälskinnsband.
Det är en särskild tur, att G blott sällan innehåller
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samrna stycken som C, så att man, där C tryter, ett
långt stycke framåt har en annan värdefull parallell i
G. Dock står G vida lägre i värde än C; särskilt
kastar den stoffet huller om buller till och med ännu
långt värre än B, så att ett försök att på G grunda
en upplaga, skulle ha helt misslyckats, för så vitt
man önskar, att upplagan skall ge en begriplig framställning av arbetets ursprungliga innehåll. Icke
heller i detalj är G så överlägsen B, som C är; i de
många fall, där B og G skiljas åt, får man efter inre
grunder avgöra, vilken läsart som förtjänar att före...
dragas. Påtagligt är t. ex., att sifferfel talrikt förekornrna i den lyckligtvis lätt restituerbara fra mställning, som vi efter G avtryckt s. 1JO ff,
Kvantitativt sett intager V det tredje rummet
bland varianthandskrifterna till Rim II. Med V beteckna vi då AM 461 12:mo, en handskrift, som av
paleograferna dateras till omkring 1550, och Som genom sin påsktabell visar sig tillhöra tiden 1539t 558, ,,9nnur iutiugta old, " Ånyo råder det egendomliga förhållandet, att den nya varianthandskriften
blott undantagsvis konkurrerar med de äldre. Flertalet av dess paralleller tillhöra de partier av Rim
II, där såväl C som G upphört. Den medtager i det
hela blott komputisliska, icke astronomiskt geogra..
fiska partier. I betraktande av handskriftens ålder
kan man lätt inse, att dess varianter icke kunna äga
något så synnerligen stort värde. Dock ger den, åtminstone ur innehållets synpunkt, bättre läsarter än
B på en del håll, särskilt §§ 142 if. Ibland kan den
för övrigt användas för att supplera hela stycken,
som skrivaren i B godtyckligt uteslutit.
Ä ven av Rim II finnas fragmenter i ett flertal
handskrifter. De viktigaste äro:
D = AM 732 b, 4:0. Detta är på de partier,
den medtager, en synnerligen god handskrift från
1300·talets början.
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E = AM 736 I, 4:0, från samma tid.
N, ett fragment i Norske Riksarkiv, från 1300·
talets första hälft.
p = AM 49, 8:0, från 1300·talets början.
R, om vilken se under Rim I och III.
Handskriftsapparaten för R i ro JI I är föga omfattande. De första §§ till och med § 24 samt § 34
förekomma båda i B och R. Återstoden av skriften
blott i R. De två handskrifterna äro ur innehållssynpunkt tämligen jämbördiga. Av språkliga skäl
avtryckes den äldre, så långt den går. Textkritiken
måste häl' till rätt stor del inriktas på att restituera
de latinska minnesverserna. varvid konjektura.lkritik
efter realsynpunkter. liknande de förut tillämpade,
vanligen blir bestämmande. Här ha de ulomislåndska parallellerna av närliggande skäl en alldeles särskild betydelse, liksom naturligtvis kalendarierna,
Då det gäller arbeten av den art, som de nu utgivna, är nämligen den textkritiska apparaten icke
uttömd därigenom, att man uppräknat ·de handskrifter, som innehålla isländska texter av arbetet i fråga. Arbetena ha ju, om ej i regeln som helhet, så
dock i stora partier, en omisskännlig karaktär av
översättning eller bearbetning, och vid sådant förhållande vore ju framdragandet av originaltexten ytterst
viktigt för textkritiken. Emellertid är det blott i
några få fall, som vi kunnat finna verbalt översatta
original. Men även släktingar till en eventuell originaltext kunna göra viktiga tjänster. Ett och annat
kan plockas fram ur nordiska källor, t. ex. den forngutniska runkalendern. En särställning intaga ju de
i Rim III talrikt törekommande latinska minnesvetserna, Här är en parallell i en latinsk text i de
flesta fall jämbördig med en i en isländsk. Man bör
blott se till, om någon grund finnes att antaga särskild isländsk bearbetning med verkligt syfte, såsom

INLEDNING

cur

man måste förutsätta och kan bevisa rörande varianterna i Cisiojanus och dess avläggare,
För frågan om paralleller på latin kunna vi delvis hänvisa till de redan' i föregående kapitel lämnade redogörelserne för de särskilda traktaternas källor. Jag erinrar om BEDA, HONORlUS, ISIDOR, MACROBlUS och HYGINUS m. fl.
Tilläggas bör, att BEDAvolymen bland ~Opel'a spuria" och bland de under
huvudtexten tryckta kommentarerna har stoff av värde. Vi ha här till och med en gång funnit en verbal
förebild.' Vidare erinra vi 001 den på Island nämnda Libellus Helprici, som direkt citeras på ett ställe,
men vars inflytande icke varit överväldigande. Slut..
ligen ha vi S0l11 huvudkälla att ihågkomma S.A.CROBOSCO.
Det torde egentligen återstå ntt här i ett
sammanhang ange de upplagor, som jag av resp.
skrifter an vänt.
BEDA citeras företrädesvis efter upplagan i Migne, Patrologire cursus completus, Patres latini vol. 90
ff Ett par gångar har jag av yttre skäl tvingats att
använda en äldre upplaga.
HONORlUS citeras också efter Mignes upplaga,
anf. serie, vol. 172. On) HONORlUS bör hänvisas till
ENDRES,
Honorius ..L\.ugustodunensis, Kempten und
Mäncheu 1906.
Av ISIDOR finnes en vacker kritisk upplaga, Rom
1797, ff Det är denna, som citerats. Det har dock
franlgått,att, såsom i Alfrmöi Islenzk I, s. XXV, påpekats, andra läsarter varit för isländarna bestämmande än denna upplagas. I det här föreliggande
viktiga fallet synes isländarna ha haft en bättre text
än Hom-upplagan.P
1 Se Efterslmt fra G s. 249 tf.
2 Det gäller planeternas alåir. Möjligen har skrivaren i A kollationerat med en
handskrift, som haft HOtu-upplagans läsart (se s. 6J, D. 2).
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HELPRICUS (HEIRTCIUS) citeras efter den enda befintliga, bristfälliga upplagan hos Petz, Thesaurus
anecdotorum novissimus II, 2.
SACROBOSCO har jag -citerat efter den upplaga,
jag själv funnit bekvämast, Melanchthons av 1545.
I alla viktigare fall har jag kollationerat den tryckta
texten med den mig tillgängliga handskriften SlE 12.
Åven ur ALFRAGANUS, Elementa astronorniee, ha
paralleller kunnat anföras. Om Alfraganus .varlt dirikt använd eller blott genom någon förmedling påverkat den is). författaren, torde vara omöjligt att
a vgöra, Vi ha nämligen icke haft tillgång till någon
medeltidslatinsk översättning av Alfraganus ; våra citat avse den av GOLlUS gjorda översättning, som
trycktes j Amsterdam 1669.
HYGINUS citeras ibland efter upplagan hos Ecole
des hautes etudes Paris 1909, efter en defekt Corhiehandskrift. Ibland ha dock upplagor från 1400-talet
gjort större gagn, emedan de bättre återge den text,
som kan antagas ha förelegat för vår författare.
Av MACROBIUS har jag företrädesvis -använt Jan's
upplaga (1848). Såväl denna som Eyssenhardts upplaga
innehåller ur handskrifter hämtade kartor, som ge
en god uppfattning av de geografiska förestållningar, som vår författare ägde gemensamt med övriga
medeltida författare,
För de geografiska namnen i redogörelsen för de
olika "klinlaten" har gemensam källa icke kunnat
uppvisas. Till hjälp för tolkningen har utom förut
nämnda arbeten namn använts MARTIANUS CAPELLA,
De nuptiis philologire, utgiven av Kopp (1836).
Beträffande den rent kalendariska litteraturen
komma först moderna översikter i betraktande.
Bland dessa äro de viktigaste de av GROTEFEND utgivna arbetena, Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hanover 1891-1898, samt
det för en massa ändamål fullt tillräckliga samman-
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draget, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen
Mittelalters und der Neuzeit, 3:e uppl. 1909. För
komplettering a v uppgifter om engelska förhållanden
tillkommer HAMPSON, Medii revi Calendarium, London
1851. Därtill kan läggas DURANDUS, Rationale divinorum officiorum, Lichtenstein 1478.
Utom dessa sammanfatningar har man att gå till
enskilda kalendariska arbeten, i tryck eller i handskrift från den nu behandlade tiden. Härvid komma
företrädesvis dels äldre, dels nordiska (utomisländska)
kalendarier i betraktande.' Hur stora svårigheter det
erbjuder att få en fullständig överblick över hela
det hithörande materialet, skall den sakkunnige utan
vidare inse; det belyses åven av följande: I det s. k.
Vallentunakalendariet, tryckt Stockholm 1907, förekomma två serier bokstäver vid sista dagarna i mars
och större delen av april; rörande dessas betydelse
lämnas ingen som helst upplysning i detta arbete.
IUppsalakalendariet, SOIU finnes tryckt i Diplomatarium Svecanum II, finnes en även i Rinl III (§ 83)
mötande minnesvers. vars betydelse icke i Ups, på
något sätt antydes. Först då man sammanhåller de
meddelade verserna med Vallentunakalendariet, finner
man, att dessa avse att ge anvisning på de två bokstavsserierna och genom dessa bestämma påskterminens infallande under en måncykel. Det är alltså
ofta en ren tilfållighet, vad som tagits med och icke.
Skrivaren har mången gång blott mycket ofullständigt begripit, vad han skrev, och hans uteslutningar
ha skett alldeles planlöst. Man kan därav se, att
om man t. ex. genomgått etthundra kalendarier utan
att finna, vad man sökte, så skulle slumpen kunna
göra, att det sökta finnes i det hundraförsta, som
händelsevis fölle i ens egen eller en granskares hand.
Metoden har icke kunnat vara att eftersträva fullständighet i uppsökandet av detta källmaterial: man har
fått stanna vid det i våra bibliotek omedelbart till-
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gängliga. Vad beträffar Vallentunakalendariet, så har
jag i en särskild studie 1 daterat detta, som jag tror
ovedersägligt, till år 1 t 98. Jag har också visat, att
det är skrivet i Sverge och utgör icke en avskrift av
ett bestämt utländsk t original men en redogörelse för
de kalendariska bruken i vårt ärkestift vid 1 tOO-talets
slut. Detta bruk visar inflytelser från Norge, från
England (dock färre, än man skulle väntat), från moderkyrkan i Bremen och från åtskilliga systerkyrkor
i Frankrike Dl. fl. länder utefter stråkvägen till Rom.
Det i Diplomatarium Svecanum avtryckta kalendariet
n Ups. u är infört i Uppsala Dornkyrkas Codex (upp.
lagd närmast för att samla åtkomsthandlingarna för
kyrkans gods) och år alltså ett officiellt kalendarium
för det svenska ärkestiftet. Dess· redogörelser för
"Cereus pascbalis" avse året 1344, som tryggt kan
sättas som nedskrivningsåret. Själ va kalendariet. finnes i början av codex, en avhandling om tideräkningen längre fram. Codex tillhör nu Sv. Riksarkivet
(gl. sign. A 17).
Ett gammalt danskt kalendarium finnes i Stockholms Kungl. Bibliotek, Cod. A 41, vilken som bekant
såsom sin huvuddel innehåller Valdemar II:s jordebok.
Bland äldre tryckta kalendarier har det av abedissan Herrad i klostret Landsberg i Lothringen år
1175 utarbetade ett särskilt intresse. Det är publicerat av PIPER, Kalendarien und Martyrologien der
Angelsachsen etc., Berlin 1862. Samma arbete innehåller, såsom titeln anger. även en del uppgifter om
engelska förhållanden. Av intresse är även 'samme
författares Karls des Grossen Kalendarium und Östertafel, Berlin t 858.
Mera tillfålIigtvis citerade källor torde i noterna
ha anförts så pass fullständigt, att de kunna återfinnas utan närmare behandling i detta sammanhang,
1

Kyrkohistorisk årsskrift 1912, s. 83 fY.
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Av modern facklitteratur, som kan användas såsom hjälpmedel vid studier av .de här behandlade
frågorna, och som varit vägledande för den realkritik,
som i detta arbete fått utgöra en integrerande del av
textkritiken, äro de viktigaste, oavsett Grotefends redan omnämnda arbeten:
GINZEL, Handbucb der mathematischen Chrouologie, Leipzig 1906-1914 (med litteraturförteckning

I, S. 50 ff.),

.

NEUGEBAUER, Tafeln zur astronomischen Chronologie zum Gebrauch fur Historiker, Philologen und
Astronomen, Leipzig 1912 ff. (Synnerligen väl inrättade för den icke matematiskt utbildade).
OPPOLZER, Kanon der Finsternisse, Denkscbriften
der Wiener Akademie 52 (1.886).. För många frågor
är en blick på kartorna tillräcklig. Hjälpreda för
de ytterst elementära räkningarna se nedan.
En speciell kanon för de under medeltiden och
nyare tiden inträffade förmörkelserna med bekväma
kartor och uppgifterna omräknade med efter Oppolzers
tid invunna "enlpiriska korrektioner" är under arbete
av observator SCHRÖTER, Kristiania. Att döma av de
prov, förf. haft älskvärdheten låta mig se, blir denna
mycket användbar. Den kommer att ingå i Norska
Videnskabsselskabets skrifter.
Som vägledning för användande av olika slags
kronologiska tabeller rekommenderas WISLICENUS,
.Astronomische Chronologie, Leipzig 1895.
En lättfattlig översikt av sitt åmne erbjuder
LINDHAGEN, Om grunderna för vål' tideräkning (Arkiv
för matem. astr, och fysik IV, 25~ 1908), samt rörande en specialfråga av intresse hl. a. för runstaven:
Om calendaria perpetua med rättade gyllental (Därs.
VII, 23, 1912).
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VII. OM FÖREGÅENDE UPPLAGOR AV DE ~NU
UTGIVNA TEXTERNA.
Om LARSSONS "Äldsta delen av Cod, 1812 4:0".
Kabenhavn 1883, utgiven för "Sanlfund", kan jag
här fatta mig ytterst kort. LARSSON avser endast att
lämna ett noggrant bokstavsrätt avtryck av den äldsta något mer omfattande isl. text, vi äga. Han ingår av princip icke på någon sakförklaring, och då
han i noterna ger antydan om möjliga texträttelser,
så sker det förnämligast eller nästan uteslutande för
att visa, att han själv icke i texten gjort någon konjektur utan strängt följt det bokstavsrätta avtryckets
princip. Det har här blott i några få fall varit anledning underkasta LARSSONS läsningar någon granskning, I de fall, då den av honom utgivna handskrif..
ten använts blott som variantbandskrift. har vår upplaga nöjt sig med att hänvisa till hans avtryck. Ny
läsning föreligger blott vid de stycken, som fullständigt
avtryckts efter 1812, ä. d.' Dessa stycken äro Inledn,
samt tilläggen I och III, av vilka det sistnämnda är det
enda, som företer någon 11 ä m n v ä r d avvikelse. Att
det lyckats D:r KllUND och Prof. FINNUR JONSSON att
"under särskilt gynnsamma förhållanden" läsa fram något mer ur handskriften, än som lyckats för LA.RSSON,
kan naturligtvis icke läggas den sistnämnde till last.
I allt det väsentliga samma uppgift som vi har
förut STEFAN BJÖRNSSON sökt lösa, då han utgav
"Rymbegla sive rudimentum computi ecclesiastici et
annalis veterum islandorum ", Havnias 1780. Om arbetet från vår tids synpunkt icke kan anses tillfredsställande, så måste detta sägas hero på brister, som
i en äldre tid voro snarare regel än undantag. I
korthet sammanfattade kunna arbetets brister sägas
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vara följande: Utg. har saknat förmåga att bestämma handskrifternas ålder och sålunda kommit att till
grund för det hela lägga företrädesvis unga hand..
skrifter, även då gamla sådana stått till buds. Han
har, särskilt då det gäller hans avd. IV, vår upplagas
Rim II, byggt på en enda handskrift, ehuru delvis
överlägsna paralleller funnes även i den samling, den
Arna-Magnseanska, som stod direkt till hans förfogande. Vid textens avtryckande har han mången gång
gjort avvikelser från handskriften, upptagit både läsarter från andra handskrifter och egna konjekturer
utan att på något sätt upplysa om saken i sina noter. Icke sällan har han uteslutit stycken, som förefallit honom orimliga. Betänkligast är kanske uteslutandet av de reflexioner rörande den julianska kalenderns förhållande till de verkliga solstånden och
dagjämningarna, som i avd. IV (Rim II) förekomma
vid §§ 73 och 180. Dessa anmärkningar ha nåmligen ett så stort värde för bedömandet av resp. författares ståndpunkt, och den ·smula kronologisk teori,
deras tolkning förutsätter, är så ytterst elementär,
att man måste förvånas, att en verkligt kunnig matematiker låtit avskräcka sig från att på allvar upptaga saken till prövning. Betänkligt är ock det nästan genomgåande införandet av ronlerska siffror för
handskriftens arabiska. Som den värdefullaste delen
av STEFAN BJÖRNSSONS arbete får 111an väl anse sakkommentaren. Men även denna lider av vissa bris..
ter. Utg. har icke heller här sett sig om tillräckligt,
icke ens i den A. M. handskriftssamlingen, Han skulle
annars icke ha kornmit att såsom ett ensamstående
kuriosum beteckna vanliga företeelser, t. ex. den
anordning av gyllentalen, som finnes i en hel del isländska kalendarier, just från tiden nårmast efter de
behandlade arbetenas framkomst. I det hela förvånar
det, att icke ett enda isländskt kalendarium citerats,
och förvåningen skulle vara än större, om icke även
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i moderna verk ofta spårades en förvånande brist på
kännedom om dylikt material, En blick i ett kalendarium skulle dock ha sparat förf. åtskilliga misstag,
både i kommentar och översättning.' Till de .anmärkta felen kommer, att utgivarens oklara föreställningar om de utgivna texternas ålder visat honom
miste rörande valet av källor för eventuella paralleller. CLAVIUS är en värdefull källa för kunskapen om
de åsikter, som rådde vid tiden för den gregorianska
kalenderreformen ; men blott en belt ringa del av
hans uppgifter kan med fördel användas" då det
gäller att tolka en text från 1100-talet. Och den
fingerräkning, som STEFAN BJÖRNSSON tillskriver CLAVIUS~
fanns redan hos BEDA. Slutligen måste som ett ödesdigert missgrep nämnas, att hån under rubriken Tal.
byrdingus upptagit icke en av de tabeller, som de garnla isländarna själva betecknade med detta namn, vilket
skulle givit t. ex. annalutgivarna en bögst nödig inblick
i de isländska kronoJogernas teknik, utan i stället en
omständlig påsktabell från 1700-talet (AM 729, 4°).
Detta allt sammanlagt torde visa, att en ny edition av de kornputistiska texterna varit ett ganska
trängande behov.
l
I IV, § 135 står: Påska dag skal halda å peim vikustnf,
sem fil er gjprr prikastaf[r]' Utge översätter: ea littera dom ini ..

cali, cui punctum appositurn est, alltså på den söndagsbokstav, till vilken punkten är fogad, på den söndagsbokstav,
som jämte punkten utgör päskbokstav. Översättningen är
icke språkligt klanderfri, och den är sakligt orimlig. Om
förf. sett sig om i kalendarierna, hade han funnit, att påsk
bokstaven m...d sin prick står vid det datum, i kalendariet
lättast identifierat med sin söndagsbokstav, som den har
till uppgift att beteckna Rom påskdag. Emellertid vill man
gärna förlåta förf., då man finner. att GINZEL påstår, att
CLA VIUS och IDELER flyttat gyllentalet 13 från d. 2 till d. t
dec. (!) - Det står där redan i Vallentunakalendariet &c, &c.
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OM NU FÖRELIGGANDE UPPLAGA,

On1 vår upplaga synas följande upplysningar böra
lämnas. Den studie "Riolbegla, ett bidrag till Islands
lärdomshistoria", som av mig puhlicerades i Studier i
nord. filul" Bd. IV, h. 7 (1913), var nog avsedd att utgöra förberedelse till en ny edition av de texter, som
ingått i STEFAN BJÖRNSSONS och LARSSONS upplagor.
Men den föreliggande uppgiften föreföll rätt svår. Att
få tid till en längre vistelse i Kebenhavn var med hänsyn till mina tjänstegöromål nästan omöjligt, och
även om den största välvilja alltid visats rnig med
hänsyn till lån av handskrifter från båda de stora
danska biblioteken, var det icke möjligt att genom
blott lån till ett annat bibliotek få överblick över de
vitt spridda fragment, till vilka man vid en sådan
upplaga hade att tag-a hänsyn. Emellertid var det
min avsikt att vända mig till "Samfund for udgivelse
af garnmel nordisk litteratur" med hemställan, att
Samfund ville Jämna mig uppdraget att ombesörja
den nya edition av Himbeglatexl erua, sorn så väl behövdes.
Innan detta uppsåt hade hunnit fullföljas, erhöll
jag från D:I' Kålund ett meddelande, att avskrifter av
de viktigaste handskrifterna reda Il voro av honom
gjorda, att man sedan länge un.lgåtts mr-d planer på
en ny edition, att man emellertid haft svårt vinna
ett biträde for den sakliga kritiken, samt att man nu
ville reflektera på mig såsom biträd... rÖr denna uppgift. Mot detta förslag hade jflg naturligtvis "intet
annat att invända. än att d-t föreföll allt fÖJ~ mycket
tiJJ min f-vör. alt den äldre och erfarnare forskaren
skulle göra det mödosamma grovarbetet, . medan den
yugre fick på sin lott d--t ävenledes mödosamma,
men efter min uppfattning tacksammare arbetet med
den slutliga redaktionen av texteu. Så, som vi på

cxn

INLEDNING

var sitt håll börjat förberedelserna, återstod emellertid
knappast någon annan utväg, och så kom det fleråriga
samarbetet till stånd. Detta har tillgått sålunda:
Dir Kålund har tillsänt mig en fullständig avskrift av varje för intagande bestämd text efter den
handskrift, som vi i varje särskilt fall kornmit
överens att behandla som huvudhandskrift. Samtidigt
har tillställts mig en variantapparat. utarbetad a v
D:r I{ålund.
Hur texten skulle behandlas, voro vi snart ense
om. Att blott lämna ett avtryck aven handskrift
med osorterad variantförteckning, "materialet till en
text i stället för texten", kunde här icke kornrna i
fråga. Innehållets för de flesta filologer något svårfattliga natur gjorde det nöd vändigt att eftersträva i
främsta rummet en begriplig text, som sedan kunde
med det lämnade materialet kritiskt prövas. Det var
alltså nödvändigt att i själva texten, icke blott i noterna, upptaga åtskilliga läsarter från andra handskrifter än huvudhandskrifterna, ja även ett antal
konjekturer. Läsarterna ha, då flere handskrifter
voro ense mot huvudhandskriften, införts med den
ortografi, som föreligger i den äldsta av handskrifter.
na, vilka emellertid uppräknas i alfabetisk ordning.
I avseende på Rim I kan detta ibland se en smula
underligt ut, då huvuddelarna av texten äro skrivna
med ortografi från 1400·talet, men enskilda från L
lånade ord med c. 250 år äldre ortografi. Det har
varit meningen att upptaga alla varianter, som på
något sätt kunde hava inverkan på uppfattningen av
innehållet. Däremot ha rent grafiska varianter, även..
som irrelevanta varianter i avseende på ordföljd o. d.,
meddelats med en viss sparsamhet, då det gällt unga
handskrifter. För de närmare detaljerna vid tillåmpningen av dessa allmäna principer kommer D:r Kålund att Jämna redogörelse i sin "Håndskriftbeskrivelse" .
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Ansvarsfördelningen kan sålunda i korthet sägas
'vara denna: Beckman svarar för stoffets urval och allmanna fördelning, föl' valet av de läsarter, som mot
resp. huvudhandskrifter upptagits i texten, samt för
redogörelsen för våra texters utomisländska mot-svarigheter och eventuella källor,. samt övrig real'kommentar, ävensom för registret. Kålund åter har
.ansvaret för resp. handskrifters noggranna läsning
-och för möjligast fullständiga uppsökande af hand.skriftsmaterial, liksom och för principerna för varianturvalet i nedre notserien.
I stort sett framträder författarskapets fördelning
klart i och genom själva språkformen. Dock har
.ansetts, att uppgifterna om var en handskrift börjar
och slutar att ha parallell till vår text och annat dyIikt, bort stå i de av Beckman redigerade övre noterna. Lätt inses, att allra största delen av dylika meddelanden bero på de uppgifter, som lämnats av Dir
Kålund. De hastiga avskrifter av vissa partier, SODl
jag tog vid utarbetandet av min uppsats i Stud. i
nord. filologi, ha naturligtvis alltid jämförts, filen de
ha blott sällan kunnat komplettera mig tillsända uppgifter.
Jag hal' antytt, att min medutgivare åt mig lämnat den tacksammaste delen av arbetet. Men det är
icke nog därmed. Jag skulle ha mycket svårt att
tillräckligt kraftigt framhålla den aldrig svikande nog-grannhet och det älskvärda tillmötesgående gentemot
alla mina önskningar, förfrågningar och förslag, var';'
med hall fullgjort sin tunga del av arbetet. Det återstår blott att hoppas, att upplagan måtte kunna bli
till ett gagn för forskningen, 50111 står något så när i
proportion till vad D:r Kålund bort ha rätt att hoppas, då han påtog sig det dryga arbetet.
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ETT VIKTIGT OCH SVÄRT GRÄNSOMRÄDE•.

Från mina unga år och från vägarna i min hem'bygd har jag ett livligt minne aven underlig före-teelse. Bäst man åkte vägen fram, gjorde åkdonet.
ett kraftigt gupp. Man blev häpen över, att den i.
det hela goda vägen så där plötsligt visat sig bristfåUig. Man såg efter i dikeskanten, och mycket rik-tigt, där fanns förklaringen: där stod ett märke, som
betecknade, att här upphörde X-gårdens väghållningsskyldighet och Y-gårdens hörjade.
Det var en liten smula snålhet hos resp. våghållningsskyldige, som kom dem att vara sparsamma
med det väggrus, som möjligen kunde komma gran-o
nens väg till godo, och så finge vi åkande göra våra,
små äventyrliga hopp. Nu kan emellertid undras,
om det inte är ungefär på samma sätt rned de olika vetenskaperna. Det finnes många gränsområden,..
t .. ex. mellan historia och filologi, filologi och juridik.
Och det är nog tyvärr så, att just de ofta' blivit be··
handlade ungefär som vissa partier av vägnätet i
Västergötland i slutet på 1800-talet. Givetvis kan
det icke vara bättre, då undantagsvis historien och
astronomien, fllologien och astronomien befinnas äga.
gränsområden.
Skålen äro huvudsakligen tre. Dels är det mödosamt att arbeta sig in på ett dylikt gränsområde,
Man tvingas alt arbeta med metoder och material,
som man icke är van vid. Så är det även en
smula ängsligt. Man kommer lätt in i en kritikens.
korseld: historikern t. ex. finner lätt anmärkningsan..·
ledningar på ett håll och filologen, resp. astronomen,
på ett annat. Slutligen, när allt kommer till allt, så
riskerar man, att det arbete, man gjort, blir hetraktat som mindrevärdigt, även då dess resultat befinnas
riktiga. Det anses inte för riktig historia och inte
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riktig filologi. Att man måst arbeta med både historiska och filologiska metoder, och att både historici
och filologer ha gagn avens arbete, gör ingenting
till saken .
Icke blott en gång utan rätt många har jag mött
den uppfattningen, att den undersökning av den nor ..
diska medeltidskronologien, SODl jag i flere år sysslat
med, vore ett sådant där "periferiskt" område, som
det just icke lönade att syssla med. Jag skall här
söka visa, att det i alla händelser går mycket gena
vägar från gränsområdet in till vår vetenskaps centrum, och att ett tidigare arbete över hithörande
ting, om det funnits i filologernas bokhyllor, skulle
kunnat bespara dem en del ibland rätt fatala
misstag.
Jag kan ju börja med runstaven. Den har lockat
till åtskilliga spekulationer. Nu är att märka, att
runstavens gyllentalsrad D). m. företer åtskilliga växlingar. Vi ha på vissa den gamla medel tidsordningen väsentligen orubbad, vi ha runstavar med rättade gyllental, och vi ha runstavar, SODl följa nya
stilen. Det är uppenbart, att en vetenskaplig behandling av runstavarna icke är möjlig utan kännedom om de kalendariska teorier, som varit ledande
för deras förebilder. Härutinnan finnas åtskilliga fel
begångna, jag skall blott efter LINDHAGEN 1 påpeka
följande. År 1690 utkom ett svenskt arbete, KROOK,
"Svenskt åg runskt kalendarium", där det i den
gamla julianska kalendern uppkomna felet vid gyllentalens placering rättas och en annan' serie än den
ursprungliga förekommer, bl. a. med gyllentalet 19
på d. 1 januari, Detta har föranlett BERNHARD OLSEN
till åtskilliga misstag, närmast bestående däri, att
1
Närmare om dessa ting LINDBAGEN, (Svenska vetenskapsa.kademiens) Arkiv för matematik &c VII, 25 (Om Calendaria perpetua med rättade gyllental).

CXVI

INLEDNING

han i "Krooks korrektion" trott sig se ett medel att
datera runstavar, efter formeln: "Krooks korrektion,
Yngre end 1690". Detta misstag skulle säkerligen
varit ogjort, om förf. haft tillgång till en handbok,
SODl upplyst, att de allmänna grunderna för "Krooks
korrektion" voro bekanta för förf. till Rim II på 1200talet, att i huvudsak samma "Krooks korrektion" varit genomförd i "Petrus de Daeias kalendarium" c.
1292, i Missale aboense tryckt 1488, i tyska bondepraktikan (1508), i svenska psalmböcker från 1500·
talet och i Breviarium nidarosiense 1519.

*

*

*

I den utomnordiska filologien ha kalendarier och
särskilt påsktabeller spelat en stor roll vid da t e r i ng a r. Se därom bl. a. PIPER, Karls des Grossen Kalendarium und Ostertafel, Berlin 1858. Den viktigaste principen är denna. De fullständiga påsktabellerna med en hel rad för varje år, alltså tabeller av
den typ, som Bedas eller vår s. 69 följ. meddelade,
voro mycket besvärliga; man skriver inte gärna av
en hel massa, som icke kan beräknas komma till användning. Det är därför sällsynt, att dylika tabeller
avskrivas i sin helhet. De flesta avskrifter börja ett gott
stycke in på påskcykeln. Man kan gå ut från såsom
nästan visst, att nedskrivandet av tabellen skett under den första mindre cykel, i allmänhet måncykel,
SOUl är medtagen. Det är på detta sätt, vi kunnat
datera Cod. V. (AM 461, 12:mo). Den hör icke till
våra viktigaste handskrifter, men t. ex. dess runologiska stoff gör väl en noggrann datering önskvärd.
I vissa fall åter kan man av beräkningarnas utseende sluta, att en viss urkund skrivits ett visst år
inom en cykel. Så har förf. av utseendet i påsktabellen i VaJlentunakalendariet l slutit, att dette måste
1

Kyrkohistorisk årsskrift 1912, s. 83 tf.
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vara skrivet i någon måncykels andra år. Kalendariet självt daterar sig till 1198, Annus incarnationis
D(omi)ni MCXCVIII, men årtalet är "uppfriskat", och
detta har givit stöd åt paleografernas betänkligheter,
då dessa icke rätt velat tro, att urkunden är fullt så
gammal. Om det nu står fast, att boken skrivits une
der en måncykels andra år. vilket stämmer med
t198, så ställer sig problemet så; kan det uppfris..
kade ha betytt 1217, 1236 eller något annat år med
jämna 19-årsperioder skilt från 1198? Om denna.
fråga, såsom jag tror, måste besvaras nekande, så
återstår intet annat för paleograferna än att betrakta
Vallentunakalendariet som en fast punkt och därefter
anpassa övriga dateringar.
Något annorlunda ter det sig med min datering
av Cod. L; jag har förutsatt, att urkunden av
paleografiska och språkliga skäl varit rätt daterad
till c. 1185, och vi ha som bekant, bl. a. i de olika
stilarna i Reykjaholts maldage, ett utmärkt jämförelsematerial. Från komputistisk synpunkt ha vi
icke någon annan hållpunkt än den konceptartade beräkningen av embolismer, och denna ger till resultat:
ett ål' med gyllentalet 10. Skulle de språkliga och
paleografiska omständigheterna medgiva en tillbakaflyttning till 1168, så skulle jag däremot först kunna
invända, att sålunda bli de arabiska glosorna ännu
mer överraskande. Så kommer Thomas Beckets
namn i helgonlängden, som avgör saken. Skulle man
åter säga: "Vi kunna icke hålla så noga på, att
skriften är ä l d r e ä n 1200", så finge jag säga:
Från min synpunkt måste även 1206 kunna anses
som en möjlig lösning.
År det fråga om enklare tabeller, där det enskilda året motsvaras av blott en enda bokstav, så
är möjligheten, att man tagit med allt eller åtminstone en del av de föråldrade partierna avsevärt
större. Den vanliga isländska talbyrdingen från 1140
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har, såvitt jag känner, alltid avskrivits i sin helhet.
Något annorlunda är i Sverge förhållandet med den
närsläktade "Tabula Gerlandi", vilken som nämnt avviker blott genom att börja 1045. Av denna känner
jag genom avtopsi eller pålitliga uppgifter tre svenska exemplar, ett från Tofteryds kyrka i Småland, ett
från Birgitta Andersdotters bönbok, och slutligen ett
från Kristina Gyllenstiemas (med den förra tämligen
identiska) bönbok. Tabellen i Tofteryd uppges börja
med måncykelskiftet 1408. De både birgittinerböckerna åter gå, ehuru säkerligen yngre, ett stycke
längre tillbaka och börja med sekelskiftet 1400.
Även svenska psalmböcker från 1500-talet synas benägna att medtaga tabellariska hjälpmedel, SODl gälla
från senaste sekelskifte. Uppenbarligen mana dessa
förhållanden till en viss varsamhet. Kan man antaga något bestämt skäl för skrivaren att medtaga
någon bestämd del av det förflutna, så böra slutsatserna dragas med största försiktighet. Därvid observeras en senare tids (från 1400-talet) intresse för se ..
kelskiftet.
Av stort paleografiskt intresse är den påsktabell,
som vi kallat den 20-spaltiga talbyrdingen, bevarad i
ett enda exemplar, och börjande med det av ARE
nämnda "aIdamotet" 1121. I betraktande av den
överväldigande makt, som den såvitt bekant alltid
19-spaltigt uppställda talbyrdingen från 1140 fick, har
man svårt att tro på, att särdeles m n g a avskrifter aven äldre tabell-typ tillkommit efter år
1140. Att den med år 1121 börjande tabellen först
skrivits under cykeln 1121-1139, kan icke betvivlas.
Möjligheten, att den till oss bevarade tabellen, som
själve ARNE funderade på att kasta bort, är själva
originalet, synes av det nyss anförda att döma vara
ganska stor. "Samfunds" styrelse har haft godheten
hereda mig tillfälle att för intresserade, nårmast Hrr
paleografer, i faksimil framlägga aktstycket. Frågan
å
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är: Är detta det äldsta prov, vi över huvud ha på
.isländsk skrift?
Ett i viss mån snarlikt fragment finnes i Sverge,
,det är ett i Cod. Holm. Fb6 inhäftat pergamentsblad
med en egendomlig påsktabell, räknad- från 1116.
Fragmentets ålderdomlighet framgår bl. a. därav, att
det har i sak samma regel för kvatemberdagarna
.som Rim l. Och begynnelseåret vill nog gärna gälla
som tillkom står, då vi här ännu mindre än vid den
.isl. tabellen från 1121 kunna finna något rimligt skäl
.att börja 1116 annat än, att arbetet utförts just då.
Här äro emellertid andra saker ovissa. Vi kunna
.icke avgöra, var fragmentet skrivits. Visserligen
'uppges det härröra från Vallentuna kyrka, men .det
har i varje fall ingen förbindelse med det egentliga
Vallentunakalendariet, vars svenska ursprung står
'fast. 1
Även för lok a l i s e r i n g kunna kalendariska texter
med stor fördel användas. I Sverge t. ex. ha de O>
lika stiften sina särskilda lokalhelgon. De firas ofta
på andra dagar och med större högtidlighet i det
.stift, där de ansetts höra hemma, än i de andra, om
-de där förekomma alls. Genom att se efter) hur och
.när t. ex. David, Eskil, Botvid och Helena firas, kan
man med stor säkerhet avgöra, inom vilket stift ett
visst kalendarium gällt. Är då t. ex. en laghandskrift inskriven med samrna hand i samrna bok, så
.år dennas lokalisering ett gott stycke på väg.

*

*

*

Från barnaåren ha vi vant oss att betrakta Is . .
land som. sagoön, där den muntligt fortplantade his . .
toriska traditionen förvånansvärt länge bevarade ur ..
l
En alldeles likartad tabell finnes i faksimil i Descriptive Catalogue of materials to the History of Great Britain and Ireland III, London 1871, pl, 7.
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gamla sägner, och även den kritiske vetenskapsman.. ·
nen bar nog en del kvar av denna bild. Jag vill
inte bestrida, att bilden också är i väsentliga drag'
sann, om man än, såsom jag skall söka visa, ibland>
tilltrott isländarnas minne förmåga av prestationer,
som jag anser psykologiskt omöjliga. För ögonblicket måste jag nöja mig med att söka fastslå, att isländarna med denna kärlek till inhemsk ålderdomlig
tradition förenade en rent häpnadsväckande förmåga
av påpasslighet i att följa tidens vetenskapliga utveckling under det århundrade, som SCHUCK benämner medeltidens upplysniugtidevarv,' liksom även de-ras förmåga av självständigt forskande var hetydande. Jag erinrar om "Den 1 gram. avhandling", som,
visar, att dess förf. kan på förståndigt sätt använda,
språkmaterial från, utom modersmålet, angelsaxiska,.
latin, grekiska, hebreiska och skotska, liksom ock
att han i den centrala frågan om förhållandet.
mellan ljud och bokstav nått till en större klarhet än
t. ex. J. E. RYDQUIST och en eller annan ännu levande språkforskare. Men detta faktum står icke isolerat. Vår handskrift L visar, att man på Island
tagit intryck av arabisk astronomi vid en tid, då så-dant i det kontinentala Europa, ,,1: miojum heiminum"~.
var ytterligt sällsynt.
Detta ger anledning att gå tillbaka till den isl.
prosalitteraturens äldsta bok, ARES Is l e n d in g ab k.
Det har skrivits mycket om denna, .men just från
vår synpunkt finnes en del nytt att säga. Det lönarsig att se till, vilken ställning ARE intagit till sin
samtids kronologiska teori och teknik. Därvid observera vi först hans påpekande kap. 10, att året 1120'
-var "aldam6t", måncykelskifte. l\'Iot uppgiftens riktig..·
het kan ingenting erinras, ty d. 1 sept. nämnda år
ö

1

Huvuddragen av den medeltida kulturens historia,

f913, s. 169 tf.
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inträdde enligt den beräkning, som följts i bl. a..
Rim I, ny måncykel. Men onekligen förefaller en
dylik uppgift något överflödig, om vi se saken med
vår tids glasögon. Nu är det emellertid så, att den
ter sig alldeles annorlunda, ODl vi sätta os in i förhållandena på ARES tid. Att de isl. annalisterna använde påsktabellen som hjälpmedel för sin kronologi,
är ju välbekant. Att så skett även på ARE S tid, är
icke så' lätt att bevisa, men det är mycket troligt.
PåsktabelJen var en så god hjälpreda. Redan en addition eller subtraktion av ett större antal år erbjöd
ju en del svårighet, då man icke kände de arabiska
siffrorna, Då var det vida lättare att i påsktabellen
räkna från år till år. Nu voro väl denna tid alla
påsktabeller uppställda med särdeles väl utmärkta
måncykelskiften. Antaga vi, att ARE hade för sig
BEDAS påsktabell. så utmärktes där aidamotet genom
en tom rad efter föregående 19 rader. Hade han
åter för sig en tabula Gerlandi, sä utmärktes det alldeles som senare i de specifikt isländska talhyrdingarna - medelst (röd) versal. Erinran om aldamotet kunde vara en god kontrollanvisning för läsaren och torde vara att så förstå: On1 nu min läsare
räknat rätt i sin påsktabell. så skall vid det år, till
vilket vi kommit, vara måncykelskifte.
En annan egendomlig omständighet är, att ARE,
som ju dock hade sitt huvudintresse inom det kronologiska, visar en tydlig obenägenhet för årtalet,
vilket för oss ter sig som kronologiens viktigaste
hjälpmedel. Lika märklig förefaller hans metod att.
räkna åren i Nordens historia från en engelsk konungs dödsår. Bådadera förklara sig emellertid med
största lätthet, om vi draga' oss till minnes, att isländaren icke blott var sagoberättare, och att ARE.
icke blott grundade sin forskning enligt den nordiska
processens principer på vittnesförhör med gamla personer (de från olika landskapslagar och besläktade
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källor kända aldungarnen, ellismen, minnungamen &c.)
utan även med största säkerhet var en verklig medeltidslärd, SOD) följde med sin tid. Det var nämligen så, att åsikterna om tiden för Kristi födelse
just under ARES tid voro mycket växlande, och på
grund därav voro årtalen olämpliga, då de kunde förstås på .olika sätt. Särskilt hade den av MARIANUS
SCOTTUS framställda åsikten, enligt vilken Kristus var
född år 22 före vår tideräkning, vunnit rätt talrika,
åtminstone mycket inflytelserika anhängare, bland
dem korstågspåven Urban II. Man kan tryggt antaga, att ARE känt till denna teori, och hans ord, att
Olof Tryggvason dog år 1000 och biskop Gizurr 1118
at almanna (al]ryou) tali betyder ingalunda, att han är
oviss om den verkliga tiden för dessa händelser.
Ordens sakligt rätta, ehuru språkligt mycket fria
översättning är: enligt den vedertagna dyonysianska
beräkningen. Kanske få vi anse uttrycken som en direkt översättning av Aera vulgaris.
Efter ARE känna vi icke namn på kronologiska
forskare. Men att det kronologiska intresset icke
dog med honom, kunna vi bevisa. Så kan påpekas,
att norrmannen THEODORICUS direkt åberopar isländare
na SåSOUl auktoriteter just på det kronologiska om..
rådet, både "kunnigare och vetgirigare" än andra
nordiska folk.' Åven intresset för frågan om den
rätta utgångspunkten för vår tideräkning gjorde sig
gällande. Rim I bygger på en teori, som avviker
både från MARIANUS SCOTTUS och DIONYSlUS, och som
förlägger Kristi födelse till år 8 "e. Kr. c'. Någon direkt förebild för detta beräkningssätt har jag icke
kunnat uppvisa.P men vare sig den nya beräkningen
är gjord på Island (vilket knappast förefaller troligt),
1 STORMS upplaga i MODum. hist, Norv. S. 6.
i GINZEL,
Handbuch III, 183 f. hänvisar till min framstälin ing i Xenia
Lidenlana. men har inga nya analogier.
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eller beror på studier i utländsk litteratur, så visar
den ett fortfarande livligt intresse för de av ARE
började kronologiska forskningarna. Den fick också
avsevård anslutning; .Hungrvaka, de övriga äldre
"Biskupasögur U , Sverres saga, ID. a. o. hela den
historiska litteratur, vi ha från Isla nd under de
närmaste åren omkring 1200, följa denna tideräkning.
Därifrån kommer jag till den fråga, SOUl fört
mig in på mina forskningar rörande Islauds kalendariska litteratur, frågan om den isl. annallitteratur e n s uppkomst, särskilt frågan om denna litteraturs
eventuella uppkomst på 1100-talet. Åsikten, att de
isl. annalerna uppkornit samtidigt med den isl, litteraturen, har först framställts av BJÖRN JONSSON på
Skardså, densamme, som skänkt oss vår Cod. S.
Att hans åsikt i oförändrad form icke kan vara rik..
tig, framhållas med allt skäl av STORM, l men frågan
har nog behövt ännu en granskning. STORMS metod,
att jämföra med andra kända litteraturverk, har gjort,
att han huvudsakligen kommit att uppvisa proveniensen för annalernas världs- och kyrkohistoriska stoff
samt för den del av det nordiska, SODl kan härledas
ur danska annaler. Med avseende på det rent isländska stoffet och det norska, således det ojämförIigt viktigaste, har STORM icke funnit någon användbar metod. Han måste nog förutsätta) att allt hithörande stoff härstammar från sagorna." Hans resultat är, att annalerna först framträtt omkring 1280,
varav ju följer, att deras uppgifter för äldre tider
1 Isl. Ann. s. LXVIII tf.
2 Det har blivit ett slags kutym
att, ehuru man betraktar annalerna som uppkomna c. 1!80,
behandla dem som avtentiska f(jr 1000-talet. Så senast OLSON
i Y ngvars saga viOfvr1a, s. XC. Han säger om en differens
på två år: "även om naturligtvis det mycket väl k a n
(spärr. av O.) vara annalerna, som här ha orätt". Under den givna förutsättningen äro ju på enheten riktiga årtal ej att vänta.
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måste anses opålitliga. Men somliga av dem ha
största vikt, jag erinrar om, att Ingvarsstenarna daterats efter annalerna (1041).
För att finna en utgångspunkt, som kunde. hjälpa
oss att kritiskt värdesätta annalernas uppgifter ur
Nordens äldre historia, har jag i tvenne skrifter företagit en granskning av det astronomiska stoffet i annalerna, särskilt solförmörkelserna, vilka ur denna
synpunkt äro användbarast. Då de arbeten, där denna granskning skett,' icke torde vara alla läsare lätt
tillgängliga, skall jag rekapitulera min undersöknings
viktigaste resultat. Min metod gav mig först en
fast punkt. Vid d. 30 mars 1131 finnes antecknad
en solförmörkelse. En sådan bar ock enligt astronomiska beräkningar gått fram över västra Island
denna dag. Den var total (eller åtminstone ytterst
nära total) på Islands västkust' Den förefinnes icke
nu i någon annal från England eller kontinenten, och
- vad mer är den har där haft så ringa synlighetsgrad, att vi icke heller behöva räkna med, att
den skulle varit antecknad i någon nu förlorad annalredaktion. Denna förmörkelse Olåste sålunda ha antecknats omedelbart just på Island. Detta är den
fasta punkten.
Under återstoden av 1100-talet visa sig de isl.
annalerna fullt självständiga i sin behandling av solförmörkelserna. Den på kontinenten starkt framträdande förmörkelsen av 1133, som GINZEL funnit antecknad i 78 olika kontinentala och engelska annaler, förtiges på Island, emedan den där varit föga framträdande, medan senare förmörkelser, som på sagoön
varit mer framträdande, undantagslöst finnas antecknade, även t. ex. 1194 års förmörkelse, som icke rimligen kan ha varit iakttagen i det centrala Europa.
1 Studier i nordisk filologi III,
s. 16 if (1912).

4,

(1911), Xenia Lideniana,
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Sedan man vunnit dessa fasta punkter, vågar
rnan tillerkänna betydelse även åt följande:
Vid år 1104 antecknas Heklas eruption, filen
icke inrättandet av ärkestolen i Lund. Eruptionen
kan ju icke såsom en förmörkelse kontrolleras, men
det är knappast i och för sig metodiskt att för en
notis av antydd form postulera en förlorad dansk
annal. 1 Slaget vid Fotvik, SOIU vi med tyska källor
kunna datera, förlägges till rätt år i de isländska
annalerna, men icke i de danska." I det hela tyder
de danska annalernas beskaffenhet på, att de icke
äro avtentiska för tiden c. 1130. Just Fotviksslaget
kan mycket väl ha blivit direkt antecknat på Island,
1
Först den starkt interpolerade redaktionen Annales regii har tagit med ärkestolen. Denna har också
i vissa fall de felaktiga årtalen ur Danmarks historia.
- I en nyligen publicerad recension av Xenia Lidenlana.
Arkiv 31, s. 21(. if, klandrar ,. OLSON, att jag icke
byggt min kritik av annalerna på en jämförande gransk..
ning av deras stoff. Han förbiser två saker. Först, att
en sådan metod redan förut varit använd aT två mästare i
konsten, STORM och FINNUR JONSSON, vilkas resultat jag
refererar. Vidare, alt ingen litteratur är så föga ägnad
för denna form av kritik som annalerna, emedan där
interpolationer, såsaart de gått över i en avskrift, äro
nästan omöjliga att upptäcka och utsöndra.
i
Man
måste skilja på annaler och obituarier. De senare upp..
taga vanligen icke är, blott datum, Ett undantag göra
de i Lunds Domkapitels Gävebeger av WEEKE publicerade
obiturialnotiserna, i det de upptaga året för Fotviksslaget.
Men dessa ha icke begagnats av de danska annalisterna,
och de stämma i sin form icke med de isländska, vadan
ingen sannolikhet finnes för att de äro källan för de senare. - Bland de notiser, som skilja de isl. annalerna från
de danska, är även notisen om Sven Estridssons död. En..
Iigt STEENSTRUP ha de isl. rätt, vilket ju mycket väl kunde
bero på ett "vittnesförhör" i ARES stil och ungefär vid hans
tid. Men även om isländarna skulle ha orätt, så talar olik.heten bestämt emot danska annaler såsom källa för de ursprungliga isl. annalerna.
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enär biskop Magnus Einarsson samrna höst besökte
Lund för att vigas; jfr den trevliga skildringen i Bps,
av hans återkomst till Island.
Hungrvakas synkronistiska framställningar vid
slutet av varje biskopsbiografi kunna icke vara källa
till annalerna, då de icke ge år, utan blott meddela,
vad som hänt under en viss biskops livstid. Däremot
kunna de utmärkt förklaras som excerpt ur en annalredaktion. Då vi icke ha någon garnmal handskrift
av Hungrvaka, är en interpolation icke utesluten,
men den är osannolik, enär dylika synkronistiska
uppställningar utgöra ett karakteristiskt drag, gemensamt för praktiskt taget hela den grupp, som Hungrvaka tillhör.
Det isl. livet pulserade vid altinget. Tiaindi urau
och t~aindi spuraust egentligen blott en gång om året,
något, som ju tämligen direkt uppfordrade den kronologiskt intresserade till uppteckning just i annalistisk
form.'
På grund av dessa fakta har jag sökt i en s. k.
"urannal" sammanställa de uppgifter för tiden c.
1000-1177, som jag ansett härrör-a från tidigare isländska anteckningar eller beräkningar. Häremot har
FINNUR JONSSON 2 opponerat sig och ansett, att jag
gått till överdrift. Möjligen avser FINNUR JONSSON
blott min åt sammanställningen givna form, som tagit de senare annalerna till mönster. I så fall vill
jag ej tvista, blott framhålla, att det, sedan man
1
Som ett indicium (ingalunda i och för sig avgörande)
för tillvaron av annalistiska uppteckningar har jag påpekat
de namn på särskilda år, som förekomma, mest i annalerna,
men även i andra källor. Jag kan nu hänvisa till en intressant parallell hos GINZEL, som påpekar, att annalistiska
uppteckningar gjorts och i sammanbang därmed vissa år
benämnts efter karakteristiska naturtilldragelser o. d. hos
t
Tidskr. f. fil. IV. r.
indianerna. Se a. arb, II, s. 147 f.
II, 121 f. 1913.
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funnit, hur djupt inne isländarna redan på 1100·talet
voro i tidens kronologiska teknik, knappast finnes
giltig anledning att betvivla, att de ginge tillväga på
samma sätt som andra folk vid samma tid. I varje
fall sakna vi tillräckliga skäl att med FINNUR JONSSON
(Litt.-hist. 1907, s. 399) bygga positiva slutsatser rörande arten av isländarnas historiska intresse på
frånvaron av gamla annaluppteckningar. Om STORM
har rätt, så följer därav negativt, att annalerna för
äldre tid icke äro autentiska, då samtidiga uppgifter
icke låta sig påvisa. Positivt åter följer ingenting.
Emellertid ligger huvudintresset vid en dylik rekonstruktion ingalunda i den svaga möjligheten att
ha återställt den förlorade urkunden i dess riktiga
form. Huvudintresset är, att man söker objektivt ur..
skilja det stoff, SOlU man har rätt betrakta såsom autentiskt, från det myckna, som kan ha influtit senare.
Om icke en dylik specialundersökning göres, så hemfaller lätt forskningen åt det godtycket att som pålitliga citera de uppgifter, som in casu passa den en..
skilde forskarens önskningar.
Allt som allt vill jag bestrida, att en annalre..
daktion med påsktabellen som kronologisk stomme
skulle för 1100·talets vidkommande vara något särskilt osannolikt. Det utomordentligt starka kronologiska intresset hos denna tids isländare ha vi uppvisat. Ävenledes ha vi visat, att 1100·talets islän..
dare voro synnerligen förtrogna med sin tidskompu..
tistiska vetande, att de tvärt emot vad STORM av förbiseende uppger, hade samma utgångspunkt för sina
påsktabeller som annalerna, d. v. s. 1140. Slutligen
ha vi visat, att även annalernas speciella beteckning
för påskdagen, den punkterade bokstaven, prikstafr, var känd på Island troligen redan på ARES tid.
Lägga vi nu därtill, att påskbokstaven för varje år
var något, varom alla voro ense; medan årtalen voro
omtvistade, och att isländarna tydligen voro veten-
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skapsmån. som önskade att uttrycka sig otvetydigt,
så finna vi, att många förutsättningar voro för handen för uppstållandet av annaler i· påsktabellens
form, förutsättningar, som man a priori icke skulle
väntat att finna på Island under 1100-talet.
Redan STORM har påpekat det nära sambandet
mellan talbyrdingen och annalerna. Emellertid har
tydligen STORM icke sett någon talbyrding i original,
och ett par icke alldeles oväsentliga omständigheter
ha därför undgått honom. Han tror t. ex., att skrivaren av Annales vetustissimi, SOIU återfinnas i samrna
handskrift som vår Cod. C, ehuru kanske med annan
hand, icke skulle ha rätt förstått talbyrdingssystemet,
vilket skulle ha yttrat sig däri, att han icke medtagit
alla påskbokstäver. Detta är emellertid ett misstag.
Skrivaren upptager regelbundet måncykelskiftena och
ibland några påskbokstäver omedelbart efter dessa.
Faktiskt kunde detta vara nog, då läsaren med versen Sicca viris apta (Rim III, § 37) mycket lätt kunde
finna sig tillrätta. 1 Men överensstämmelsen mellan
talhyrdingar och, annaler går längre i detalj, än
STORM påpekat.
Den sträcker sig ända till det
skenbart godtyckliga valet mellan versal och "liten
bokstav". Man får därvid bortse från B och G,
l

Å ven i en annan sak, kanske något viktigare, har

lämnat en vilseledande uppgift om Annales vetustissirni.. Ett exempel skall visa detta. År 280 bar söndagsbokstaven e, därefter följande år bar dc, det är sålunda skottår. Därpå följer ett år med söndagsbokstaven
b, där det står Tacitus rikti. I registret uppger nu STORM,
att Annales vetustissimi förlägga Taciti tronbestigning till
år 282 mot de övriga, som ha år 281. Men detta är vilseledande. Med skottåret dc avses just det år, som vi kalla
!80; det är siffrorna, som placerats felaktigt; rörande året
vill förf till Annales vetustissimi säga alldeles detsamma
som övriga annalister. Från och med år 600 bar rättelse
skett, så att detta och följande skottår få .stä vid skottåren
i söndagsbokstäverna.
STORM
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vilka i annalerna ofta få versal form, troligen för att
förebygga förväxlingar. Eljest är det cykelskiftena.
oldamote», SODl så utmärkas: solcykelskiftet med bokstäverna GF och måncykelskiftena med någon av
bokstäverna R., S., T., V., .A, .B, .0; därvid har
dock V rätt ofta den icke versala formen, antagligen emedan de två formerna av denna bokstav varit
varandra så pass lika, att förväxling skett vid avskrivningen.
Dessa iakttagelser ge anledning att undersöka,
OD} släktskap med någon särskild av de två talbyrdingstyperna skall kunna uppvisas. I själva ver..
ket synes en sådan föreligga, och märkligt nog, med
den äldre typen. De senareannalredaktronerna
hänvisa tämligen regelbundet till den stora påsk.
cykeln, vilken de i överensstämmelse med, isl, bruk
låta' börja med åren 76, 608, 1140. De ålderdomligare sakna dessa hänvisningar. Därifrån förekommer ett skenbart undantag. i Annales Heseniani, som
anför, att år 608 är jyrsti vetr ~ 9ldum; att så var, är
obestridligt. Äret var nr 1 i både solcykel och måncykel, men det är icke av uttryckssättet 'klart, att
förf. velat börja en påskcykel just där både solcykel
och måncykel började. En annan iakttagelse är, att
.medan de yngre annalerna, då de införa vissa årtal
med siffror till orientering över det hela, så följa de
.decimalsystemet och utsätta vart tionde år. Dåremot
följes ett vicesimalsystem av två ålderdomligare redaktioner Reseniani och Vetustissimi, samt även till
år 820 Skalholts annaler, i det dessa blott utsätta
vart 20 år.! Indiktionen, som icke plägar markeras
. den 19-spaltiga talbyrdingen, men väl i den äldre
1
De av nyare tids avskrivare och utgivare i vissa
redaktioner införda årtalen vid varje år komma ju Icke
i betraktande.
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20-spaltiga, angives i vissaannalredaktioner, varvid
jag dock icke vill fästa någon vikt.'
Allt i allt vill jag säga, att jag visserligen icke
kan bevisa, att annalredaktioner i den för oss från
senare tid välkända formen funnits redan under 1100talet. Däremot tror jag mig ha bevisat, att' med
händelserna samtidiga uppteckningar i vissa fall
gjorts ända från ARES dagar. Vidare bar jag ansett mig kunna bevisa, att ett mycket djupgående
studium av och intresse för kronologiens rent tekniska sida förefanns från samma tid. Under sådana
förhållanden måste jag anse, att synnerligen gynnsamma förutsättningar funnos fören annalistisk uppteckning av de händelser, som i de flesta fall med
jämna årsmellanrum (vid altinget) kommo till de intresserades kännedom. Jag vore. benägen tro, att bevisningsskylligheten åligger den, som vill påstå, att
de numera av ingen bestridda uppteckningarna tillkommit i annan form än den vi känna från det samtida Mellaneuropa och' det något senare Island.
Rörande släktsagorna föreligger ju sedan gammalt ett högintressant problem. GUDBRAND VIGFUSSON
1
Här bör nog anföras ett textkritiskt skäl mot STORMS
teori om annallitteraturens framträdande först vid 1280. I
sin avskrift av Annales Reseniani anför ARNE MAGNUSSON,
"quod nonnulla hujus libri exarata sint circa annum 1254".
Då STORM redan stadgat sin ovannämnda mening, måste
han antaga, att ARNE byggt detta påstående blott på en
omväxling av handstil vid nämnda år i den nu förlorade
originalhandskrifteo. Emellertid bör ARNES uppgift sammanhållas med STORMS påpekande, att obiturialnotiserna i
det från samma förlorade handskrift härstammande kalendariet äro fylligast omkring mitten av 1!OO-talet. Av dessa
sammanstämmande fakta vill väl framgå, att handskriften
delvis avslutats aven skrivare vid nämnda tid. Man skulle
sålunda kunna antaga, att redan vid 1254 förelegat en annal.
redaktion av den kortare typ, som representeras av de tre
förste redaktionerna i STORMS upplaga.
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visade 1855, 1 att släktsagorna sinsemellan förete en
högst anmärkningsvärd kronologisk samstämmighet,
Detta faktum måste anses stå fast; blott tolknings"frågan återstår. ~ E n tolkning är, att .den muntliga
traditionen inom olika släkter och bygder varit så
fast, att den utan bearbetning kunde omedelbart upp ..
tecknas med nämnda resultat. Antagandet förefaller
"psykologiskt osannolikt, och en så beskaffad muntlig
tradition är icke på annat håll uppvisad. Närmare
ligger det antagandet, att de olika redaktörerna, enIigt FINNUR JONSSON i regeln andliga, haft en gemen.sam skriftlig kronologisk källa, med vars hjälp de ordnat stoffet. Detta ligger så mycket närmare till hands,
som vi enligt det föregående av samtida vittnesbörd
(THEODORICUS) och kvarlevande litteratur (ARE, Rim I)
veta, att kronologien låg 1100·talets isländare särskilt
. 'om hjärtat. År det rent ulatematiskt bevisligt, att man
upptecknade solförmörkelser, är det till övervägande
grad sannolikt, att Ulan upptecknade vulkaniska eruptioner och svåra isvintrar, så förefaller det otroligt,
att man absolut höll fast vid att blott i minnet bevara mänskliga händelser.
FINNUR JONSSON anför bland indicierna för att de
is1. sagorna vila på god tradition bl. af den topografiska vederhäftighet, som i dem framträder. Detta
~. må vara ett gott indicium i många fall, men det kan
ju icke nekas, att sagoberättaren mången gång genom besök på händelsernas skådeplats kunnat skaffa
sig möjlighet att på denna punkt korrigera traditionen. Betydligt sämre var han ställd, ODl det

l Safn til sögu Islands I, s. 185-502.
s OLSONS anmärkning, a. st., att vidlyftiga undersökningar krävas, innan man
kan till prövning upptaga problemet om förhållandet mellan
sagorna och den kronologiska litteraturen, är sålunda knap. past befogad. Undersökningama äro visserligen nödvändiga,
men de äro gjorda.
"
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gällde att korrigera sådana (t. ex. astronomiska) upp ...
_gifter, som berodde på kronologien, eller denna själv.
Jag skall därför påpeka en kronologisk detalj, SODl
ibland kan t.agas till hjälp, då man vill kritiskt pröva
.en tradition. Som bekant spela nattliga .överfall på
en fiende, överrumpling av någon, taka hus a einnhoem, en stor roll i sagorna. Då Volundarkviöa
berättar oss om ett sådant överfall, konung Niduds
å Volund, så meddelar den, att färden till Volunds.
boning skedde vid halvmånens ljus:

Nottumforu seggir,
negldar varu brynjur;
skildir bliku peira
vio enn skaroa tJtllna.

(Str. 6.)

Man kan ju vilja häri se en blott poetisk utsmyckning, men det är nog även ett korrekt återgivande av de förhållanden, varunder ett sådant tåg
plägade ske. Färden till ,all greppet skedde mer förmånligt "per amica silentia lunee" än. i kolsvarta
m..ö rket, och den skedde bättre vid skenet avhalvmånen än vid fullmåne, SODl står mitt emot solen,
går upp ungefår vid dess nedgång och ned vid dess
uppgång. 1 Halvmånen lämnar en del al' natten.
. mörk och ger möjlighet att göra färden till (resp ..
flykten från) stridsplatsen vid ett ljus, som görvågens vflnnande relativt lätt, medan fienden har en
kort utsikt, och den lämnar före 2 eller efter 3 den,
relativt Jjusa natten ett nedmörkt tidsrum (nattarpel),.
då kringränning av fiendens hus m. m, kan ske.
1
Då månen icke rör sig i samma plan som solen, gäl, ler det sagda icke med absolutnoggrannhet,_ särskilt i. närheten av polcirkeln kan det hända, att månen är cirkumpo.lär och aldrig går ned, ehuru solen gör det. Att i. detalj
utreda dessa förhållanden är här omöjligt. Förmånga av
de berörda frågorna saknar detbet~Tdelse.2 Vid 'nedan.
s Vid ny.
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Vårt kalendarium har genom att upptaga de.
relativt riktiga nya gyllentalen (tryckta med ara-:
'hiska siffror) berett möjlighet att på· sått, som i: förklaringarna till detsamma meddelas, med för prak.·
-tiska ändamål tillräcklig noggrannhet beräkna månens'
lysande vid ett medeltida datum. De där givna exem-:
plen visa, att man ofta låtit beräkningar av Ulanens
hjälp bestämma sina planer av hithörande slag.'

*

*

*

Allra sist böra några ord' sägas om -en dansk urkund, vid vars kritik kalendariska förhållanden spelat
·en roll. Jag avser ingen mindre än Valdemar 11:8:
.J ordebok.
Det torde vara i fackmännens minne,att denna!
för dansk och ·även svensk historia liksom för dansk;
.språkvetenskap så viktiga urkund varit föremål för:
·en rent nedsablande kritik av P ALUDAN-MtJLLER,! som
·däri ville se ett kaligrafprov, vars värde såsom källa;
för vår kunskap om äldre danska förhållanden redu·cerades till en obetydlighet. BI. a. har det i boken
införda kalendariet givit stoff för kritiken. P.-M. anmärker mot detta flere oegentligheter. En är, att det,
tydligen icke är färdigskrivet, vilket man får medge.
Vad SODl skall slutas därav, må vara ovisst. Det kan
vara, att kalendariet varit avsett att anpassas för ett
annat stift än förlägget, och att därvid till en början"
luckor lämnats med full avsikt för att sedall vid tillfälle fyllas. Vidare anmärkes, att med stor omsorg
.skrivits en "penneprave", bestående av versen' Fortis:'
es aihleta &c., vilken anses vara "uden nogen .SOD1'
helst forbindelse med sidens ·jndhold". Detta är ett
misstag. Versen, som finnes i Rim III, s. .f85/ år
.l
Föl" påminnelsen om det citerade! stället . iVolundar..
kviöa står jag i skuld till' Prof. MAGNUS' OI.:sEN.: 2.' Danske
Videnskabernes Selskabs skrifter.. V. rrekke, IV, s. 161 tf.
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intet pennprov, den är ett hjälpmedel för fingerräkningen och tillhör en beräkning, som börjar med feb-ruari månad, vid vilken versen står. För det tredie
anmärkes, att skrivaren icke har "brudt sig om at.
lregge en nogenlunde samtidig kalender tiI grund forafskriften" . Sistnämnda påstående motiveras därmed,
att dagarna för solens ingång i signa anges vid dagar, som voro riktiga ungefår 800-1000 och alltså.
felaktiga vid avskriftens tid. Det är tydligt, att den
framstående kritikern verkligen trott, att det var regel, att sådana saker i medeltida kalendarier grundades på fårska observationer, ett antagande, vars
oriktighet vår föregående undersökning väl har visat."
Det är först mot medeltidens slut, mer än 100 år ef-ter vår handskrifts tillblivelse, som dylika på nya.
observationer grundade uppgifter börja inflyta, och.
de äro icke ens då allmän regel. Det är således.
uppenbart, att den skarpsinnige kritikern skulle bedömt frågan väsentligen olika, om han haft en mer omfattande kännedom om de kalendariska förhållandena..
p ALUDAN-MtiLLERs framstående opponent, Prof.
STEENSTRUP, bar i sina förträffliga "Studier i Valde-o
mar II:s Jordebog" framställt en del av de här gjorda invändningarna.! Emellertid framkastar STEENSTRups,
en hypotes, som är både intressant och bestickande,
.men knappast sannolik. I den citerade versen ser
han en artighet, som skrivaren velat visa en särskild.
medlem av kungafamiljen, Atlet, eventuellt dennes valspråk, och han ser häri ett skäl för antagandet, att.
boken tillhört denne. Vad vi här meddelat om versens
komputistiska innebörd, torde göra denna hypotes obe-·
hövlig och således beröva versen dess beviskraft försambandet mellan jordeboken och Atlet.
1

140',

D.

Man hade för signa en särskild minnesvers. införd s•.
7.
'Anf. arb, !76 tf.
s S. 474.
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X. NÅGRA GRAMMATISKA PÅPEKANDEN.
I det föregående ha vi gjort ett par grammatiska
påpekanden, som avsett att kasta ljus över de behandlade urkundernas tillkomstsätt. Här. skola ytterligare ett par grammatiska frågor behandlas så att
säga för sin egen skull.
Våra tal visa författares skrifter böra rimligtvis
kunna antagas vara en huvudkälla för kännedomen
om r ä k n e o r d e n i isl., särskilt under äldre tid (1100talet). Rörande denna sak innehålla vanliga grammatiska arbeten uppgifter, som torde tåla en viss D10difikation. Saken kräver så mycket större aktsamhet,
som talen naturligt nog ofta betecknas med siffror,
varvid dels yngre handskrifter, dels och icke minst
utgivare .kunna ha kommit på den ideen att insätta
yngre, kanske rent av nyisländska former. De av
både NOREEN och WIMMER uppgivna formerna (tutt'Ugu
ok einn), prtr tigir ok einn m. fl. förefalla i själva verket att vara sådana, att man a priori kan inse, att
de äro av relativt ungt datum; ein1~, tveir o. s. v. äro
ju adjektiviska ord, som stå som attribut till ,det räknade ordet, medan tigr, hundraa, pusund äroitill sin
funktion substantiv, vilka fordra, att det räknade ordet bifogas såsom partitivt attribut i genitiv. Fj6rir
tigir ok einn ID. fl. är således en syntaktiskt sett mycket osymmetrisk koordination, som icke gärna kan ha
kommit i allmänt bruk, innan en viss vana att röra
sig med större tal, där även enheten betecknats
exakt, blivit rådande. Äldsta belägget i våra texter
härrör från Bökarböt ; prjåtigi ok einn, s. 791. Svårigheten undvikes tydligen avsiktligt .s. '156, not 2, där
det skri ves eec daga och iiii dagar. A priori kan man
vänta, att en så gammal skrift som Rim I skall ha
andra sätt att uttrycka sig. Detta stämmer även
med de faktiska förhållandena. Jag uppför 'hår några
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faktiskt belagda

räkneordsuttryck företrädesvis ur
Rim I, men även i ett par fall ur andra äldre
källor:
!2: tvrer (greinir) ok xx 396.
27: vii (natta 1) ok xx 1316.
29: ix (natta 1). ok tco: 1317, 164~; jfr tungl skal nott
·mior en pritogt.
35: halfr fj6roi togr 254..
36: vi ens fjoroa tegar 17a, I gram. af'h, kap. 7.
39: einum mior en /j6rir tigir t 714.
48: viii hins fi6roa tigar 136.
52: ij (tvmr) ens seita tegar 3028, 653.
95: hal/r tiundi tugr (ara) 346; lxxxxv (vetr) 349;
texten delvis rättad (verbet i singularis; jfr därom
nästa sida).
134: c ok xxxiiii um/ram 478.
196: jj"6rum mi or en cc 475.
244: cc ara ok xl iiii ar 342; texten något väx ..
lande i varianterna.
364: eec daga ok iiiia 65; fjara ens !J'oroa. kundraas
därs. i var.
365: prju hund1"uo tolfrre{j ok v umfram 9(..
532: tveir hins /joröa tigar ens setta hundraos tlrce08
321,; jimm hundruå 'oc' xxx oc ii år 62.

1461: fj6rtan hunaruö ok sex tigir ok eitt (sj6varfall) umfram 486.
1496: fj6rum mior en xvc 441.
1596: iiii (nottum) jferri en sextan hundruo natta 4717.
1653: pusund ok del ok iii ar 4210.
6084: vi pusundir vetra ok lxxxiii umfram '{'7 10.
6580: hall siaunda pusund ok lxxx (tungla) um·
fram 476.
6940: sex tigum (natta) /rerra enn vii pusundi". 4614:.
78,600: viii pusundir hins åtta tiga.?" ok ix hundrud
ok lx (tungla) um fram 4715.
1

Genitiven beror icke av räkneordet.
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194,313: (nretr) sex pusundum frerri en cc p(u;unda
ok eec (natta) ok xiii (iuetr) 47s.
2,331,756: xx hundruo pusundaok prju hundruo
]J'usunda ok e1~n pusund hins fj6roa tigar ok halft litta
hundrao (natta) ok vi (nretr) umfram 4718.
55,850,044: halfum seita tigi sinna pusund pusunda
ok halft tiunda hundraö pusunda ok fj6rar stundir ok jj"6ri1·
tigir 481.
Till jämförelse kunna ett par uppgifter lämnas
rörande Rim II. Där heter t. ex. 532: cccc »etra tolfrceo ok toeir vetr ens selta tigar 17311; 235: prysvar 6
sinnum 13 ok ein(n) 8811; detta är väl en stilistisk utbrodering. Åven en så ung handskrift som V undviker
jJrir tigit' ok einn genom att skrivaellifu ok xx, nitjan
ok xx etc. (s. 133 n.),
I vissa fall kan textens beskaffenhet i det hela
hjälpa oss att restituera ett uttryckssätt, SOUl i vad
det gäller räkneorden är äldre än' det, som handskrifterna förete. S. 5210 har A på liar cxxxiiii nåtta;
L och en del andra handskrifter ha ncetr; B och G ha
lf,oa. Men handskrifternas flertal slå fast lior som det
ursprungliga. Säkerligen är då nåtta även ursprungligt, man kan måhända tänka sig, att det från början
skrivits c nåtta ok xxxiiii nretr; ännu säkrare är, att
förf. tänkt sig läsningen ungefär så; jfr emellertid 349w
'Söker man i andra äldre källor, så finner man
ungefär liknande förhållanden. Blott ett exempel.
1280: atta tigir ens prettanda hundra
Dipl, Isl. I, 204
"UID 1150".
Allbekant är, att räkneorden hundraa 'och pusund ' i
de nordiska språken förr haft en annan betydelse än
i våra dagar, i det de delvis byggt på duodecimalsystem och betecknat resp. 120, 1200. Svårare är
att säkert bestämma, vad som i det enskilda fallet
med dem avses, och våra lexikografer ha knappast i hela
den utsträckning, som varit önsklig, inriktat sin strävan
på att lämna fullt bevisande exempel. Sådana finnas

os;
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naturligtvis lättast i ett arbete som det föreliggande,
där en exakt bestämning av räkneordens ockasionella
betydelse synnerligen lätt kan ske. Det visar sig,
att de gamla betydelserna synnerligen envist hängde
fast. Den första gramm. avhandlingen hade föreslagit
den kloka anordningen, att man skulle låta det romerskaO beteckna blott ett litet hundra, såsom det.
gör i latinet. Våra författares praxis går den motsatta vägen att låta till och med de arabiska siffrorna beteckna storhundraden o. s. V., så att året
kan ha 305 dagar, 30 X 24 bli 600 o. s. v. Ett
bestämt fall av textförvanskning, som uppkommitt
emedan skrivaren med orätt insatt t~rceö, då meningen krävde tolfrrea, ha vi påvisat s. 5811. Det kanske bör i detta sammanhang påvisas, att förhållandena i Sverge lågo något annorlunda. I Upplandslagen förekommer på åtskilliga' ställen ett bötesbelopp på hundra]Jum ok fiurum tiughum; då nu det.
gamla bötesbeloppet för stora brott i flera landskaps-o
lagar hos SAXO och till och med i Russkaja pravda
var 40 marker, så vill man gärna tänka sig, att det
nämnda beloppet skulle vara en jämn fyrdubbling av
det gamla och sålunda vara att läsa 120 + 40 = 160.
Ser man emellertid på Manhrelgisbalk XIII, där summan fördelas, så finner man, att hundrap i detta fall
betytt 100, icke 120; om sedan detta varit folkligt
sp;åk eller en korrektion av den lärda redaktionskommitteen, är icke lätt att avgöra.
Beträffande pUsund antagas allmänt, att det är 1().
storhundraden. En annan möjlighet ligger a priori
ungefår lika nära 12 X 120. Det låter sig verkligen
uppvisa, att denna betydelse blir riktig i åtminstone
ett fall, s. 1!814. Då stället tyvärr stödes av blott.
en handskrift (B) och den rättelse, som behövde företagas, om betydelsen 1200 antoges, är så ringa, får
man upptaga den nya betydelsen med försiktighet.

*

*

*
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Det rätt påfallande faktum, att förf. till Rim I
uppenbarligen i många fall behandlar de latinska
termerna såsom mindre bekanta än de grekiska,
kräver någon uppmärksamhet och må föranleda
några språkhistoriska anteckningar om l å n e o r d en.
Vi ha i det föregående erinrat om den förbindelse med de östra Medelhavsländerna, som rådde'
under korstågens tid, och man kunde ju möjligen
vilja tänka på den ännu tidigare förbindelsen med
Bysanz under väringarnas dagar. Skulle de grekiska.
orden ha kommit på den vägen? Alldeles utan
vidare får väl en sådan fråga icke avvisas. Emellertid är det ganska lätt att visa, att de tidiga grekiska
låneorden äro inkomna på litterär väg och - åtminstone delvis - genom latinsk förmedling.
Avgörande är ordet . Binosura bland glosorna s.
72. Här har ursprungligt grekiskt x genom förmedling av latinskt c blivit s; i låneord, som införts på
talspråksväg direkt från Grekland, t. ex. i namn
(Kipr Cypern, Sikiley Sicilien, Kiriala» XUptO; 'AAi~to;),.
kvarstår däremot k. Saken torde ha sitt intresse
även utom den nordiska filologien. Man vet, att redan på 600·talet en affrikation inträtt av gammalt c'
framför s. k. len vokal. I franskan (och följaktligen i
det franska och franskengelska uttalet av latinet) fortsatte det sålunda bildade ljudet genom ts till S.l Just.
den sista utvecklingen ha romanisterna haft svårt att
datera, och vårt ord synes med sin bestämda datering (1187) komplettera deras material. Det angivna
uttalet avviker från det, som uppges i' deri 1 gram.
afhandling (kap. 7), enligt vars synnerligen tydliga
uppgifter det vanliga uttalet av c 'framför i och e var
1
På högtyskt område, där ts- var en från modersmålet
välkänd ljudförbindelse, kom uttalet ts- att kvarstå intill
denna dag. - Ang, is). te- (och p.). se även PIPPING, Stud. i
Nord. fil. V, 6, 17, F. JONSSON, Litt. ...Hist. I, 448.
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ts, medan skottarna alltid uttalade c som k. I senare
skrifter förekommer naturligtvis ett flertal bevis på,
att c uttalats som s: sirkumferencia, Sepheus, cenit
och senit växla o. s. v., likaså sodiacus och zodiacus.:
1
Den t gram. avhandlingen upplyser, att Jat. c
framför e och i uttalas som is; själv vill förf. arrvända det som tecken för k-ljud, uttala det som "k eller q44,
vilket han uppger vara sed hos skottarna, då de uttala latin. Denna uppgift har föranlett hans utgivare till en kritisk anmärkning, som säkerligen är obehövlig. Enligt dessa
skulle "ingenting tala för", att skottarna skulle behålla det
ursprungliga uttalet av latin. Möjligen skulle man kunna
rädda saken genom att antaga, att förf. på medeltidslatinets
sätt menat irländare, då han sagt skottar. - Antagandet är
säkerligen obehövligt. Utgivarna påpeka, att det iriska
namnet Patriciu« blivit Pairik, men vi sakna alla skäl att
antaga ett annat ljudvärde bos c bland gaelerna i Skottland
än bland irerna. A tt uttalet i Frankrike och det förfranskade England (vars kloster vid denna tid voro fyllda av
franska munkar) ansågs norrnerande på Island, må vara
rimligt nog. Men varken för den germanska eller den keltiska delen av Skottlands andliga är ett förfranskat uttal av
latinet att antaga. Den "aspirering'4 av k, som i vissa ställningar inträdde i kelt.iska språk, var av alldeles annan natur
och har aldrig givet något s till resultat.
Jag hade här infogat en reservation mot FRANK FISCHERS
skrift "Die Lehnwörter des altwestnordischen", Palesstra, nr.
·85. Vid korrekturet når mig underrättelsen om den lovande
unge forskarens död på slagfältet, och det är med vemod,
som jag publicerar följande annotationer, på vilka jag då: tyvärr icke får vänta det svar, jag helst skulle önskat. - F.
synes mig ibland avgöra frågan om ett visst ords proveniens
på ett sätt, som icke kan anses hållbart. Särskilt underskattar ban betydelsen av det rent litterära inlånandat av ord,'
·som kanske, då de första gången nedskrevos på Island, aldrig hade uttalats av isländsk tunga i isländskt sammanhang.
Han upptar t. ex. cifra, 'nolla' bland franska lån. Men då ordet och begreppet införts genom en text, vilken är en lätt
bearbetning från latinet (Algorismus, översatt från JOHANNES
DE VILLA DEI~S dikt), så är ordet snarare ett litterärt lån från
den latinska; handskrift av originalet, som förelegat för den
is}. bearbetaren.
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Med z möta vanligen (de säkerligen verkligen talspråksmässiga) lånorden Franz, franzeis (Bps, I, ;233,
Is1. ann, 10, 13, 49, 105, 171, olika redaktioner)"
Om man hade kunnat antaga, att namnet Fispena
härstammade från Amphisbaina, så hade en talspråks..
tradition med en viss sannolikhet låtit sig antaga.
Jfr' en sådan apokope som padreimr för hippodrom.
Då emellertid en sådan etymologi icke har stöd i
fakta på det grekiska språkområdet, där materialet
tvärt om tvingar oss att laborera med felskrivna for ..
mer av namnet Pyroenta, Pyroin, så hänvisas vi åter
till skrifttraditionen. Märklig är ernellertiddiftongens
behandling j Eeno» (L), Medeltidslatinet hade ju tidigt
sammanslagit re och e, så att det senare skrevs, där
det torra varit etymologiskt berättigat.
Att y och i visa sig ha sammanfallit, ger ingen
ledning. Det stämmer med allmänna. skrivseder i
medeltidslatin, liksom med ljudutvecklingen i grekiska,
engelska och franska.
Våra texter överspänna ett avsevärt tidsskede.
Från en tidig del av de latinska Iåneordens invandring i det kyrkliga språket nå vi fram till
den tid, då den (låg)tyska invasionen börjar på
all var. 1 Det är orden akta, aktan, som peka åt detta
håll. De finnas båda i det stycke, som vi hämtat
från G, och som skrivits omväxlande av norsk och
isländsk hand. De förekomma dock båda på ett parti
av den isländska handen. Att emellertid de två nära
samhörande orden skulle varit i någon mera nämnvärd grad brukade på Island, förefaller osannolikt.
1
FRANK FISCHER gör gällande, att redan från gammal
tid de lågtyska orden äro i flertal. Påståendet är svårt att
förena med kända historiska fakta, och bevisningen är i
flere enskilda fall mindre övertygande, bl. a, därför, att förf.
icke skiljt på isländska och fornnorska. Att han icke fick .
tillfälle studera det svenska materialet och FREDRIK T AMMS
bearbetning, har också varit en förlust.
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De torde få räknas till de indicier, som tyda på, att
se därom
s. LV ovan.
En särskild utredning måste ägnas åt den astronomiska terminologi, som - möter i de nu utgivna texterna. I huvudsak äro ju vi västerlänningar härvid
hänvisade till lån, dels från de klassiska folken (som
fl sin sida hämtat sina termer väsentligen från österländska folk), dels från araberna. Vi finna också en
mycket stor mängd direkt lånade namn, t. ex. på
.stjärnbilderna i zodiaken flerstädes, på en massa andra stjärnbilder s. 249 tf. l Vid sidan av dessa rent
materiella lån spela översättningslånen en jämförelsevis underordnad roll. Vi finna översatta stjärnbildsnamn vid sidan av de på originalspråket bibehållna,
t. ex. s. 249 if. Vidare erinras om' Hundstiarna och
Kyndilbere, s. 72. I text stå de flesta isl. namnen närmast
som en kommentar, och det framgår av handskrifternas
olika läsarter, at senare skrivare varit väl så förtrogna med de rent främmande namnen som med de
översatta. I en del fall kan man tryggt antaga översättningslån, ehuru tillfälligtvis de direkta originalen
icke kunnat uppvisas. Sådana fall äro de astrolo..
giska planetnamnen s. 60 tr.; jag har i SNF påpekat
de astrologiska föreställningar, som givit upphov till
namnen, och jag kan då icke tvivla, att direkta förebilder funnits till själva. glosorna, låt vara, att jag
icke kunnat uppvisa dessa.
En rätt egendomlig avart av vad vi här tala OD1,
utgöres av de namn, som knutit sig icke till bestämen del av våra texter tillkommit i Norge,

l
Några lapska och finska namn ha intresse, då de
utgöra exempel på namngivning, som spontant framgått
ur en folklig observation av vår nordiska stjärnhimmel. Se TURI·DEMANT, Muittalus Samid birra 259 f; Fennia X, 1. Om namnens mytologiska innebörd se OLRIK,
Danske Studier, 1913, s. 231 tf, samt jfr Ex.kurs I nedan.
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.da namnformer och icke heller till observationer på
stjärnhimmelen, men till intryck från de bildliga
framställningar, som voro brukliga i medeltidens
vetenskapliga framställningar i astronomi. Här ha
vi det säkraste exemplet i namnet Finngålkn på
Skytten (Sagittarius). Skytten är aldrig i sin helhet
över Islands horisont, och den kan icke genom sitt
utseende på stjärnhimmelen ha satt nordisk folkfantasi i rörelse. Dåremot hade den i kalendarierna
en intressant avbildning, i det den brukade framstållas som en bågskjutande centaur.' Här var anknytningen, Finngålkan, finngålkn var tydligen ett bland
isländska lärda av någon anledning populärt begrepp.
Då man skulle finna ett namn på det retorisktstilistiska fel, som kallas katakrås, så tillgrep man
avledningen jiangålknat. Likheten med centauren,
eller onocentaurus, tyckes dock icke ha varit alldeles
fullständig, åtminstone beskrives jinngålkn snarast
som ett väsen med ett rovdjurs underkropp. Men
man har funnit hjälp för saken, i det man på Island
avbildat skytten som ett sådant. Se omstående
bild, som är hämtad från AM 249 b, fol., och som
ju ganska väl kunde tjäna som illustration till beskrivningen i Orvar Odds Saga.'
Till samma kategori tror jag mig böra föra Asar
bardagi, som i L (glosorna s. 72) utgör benämning
på Kuskens stjärnbild, Auriga. Visserligen är Auriga
för oss nordbor cirkumpolär, således synlig varje
stjärnklar kväll, och dess likhet på en stjärnkarta
med de bilder vi ha sett av grekiska kappkörningsoch stridsvagnar, kan ju vara rätt stor, men jag' betvivlar ändå, att likheten på himmelen varit tillräcklig
1
Så beskrives den redan hos MANILIUS.
tFornald..
ar sögur Norörlanda II, ~~3: På var hun or6in at {inngålkni;
er nun maDr at, sjå upp til hvfu6sins,en dyr ni~r ok hefir fur6u-

lika stårar klrer ok geysiligan hala.
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för att locka fram i folkets fantasi bilden av Tors
kamp med jättarna. Få vi däremot tänka oss en
isländare, som fått framför sig en illustration till
stjärnbilden i fråga, en stridsvagn, vars kusk höjt
piskan i högsta hugg, har han därtill i texten,
kanske på bilden, fått upplysning, att två [killingar
tillhöra stjärnbildens attributer, så ter sig saken
annorlunda; då torde Tor knappast låta bli att inställa sig.

Emellertid är det, trots Tegner. icke så, att "all
'bildning står på ofri grund till slutet". Ett och annat
ha nog våra förråder själva sett, åtminstone veta vi,
att andra nordligt boende folk, såsom lappar, eskimåer och indianer, ha inhemska benämningar på
stjärnbilder och stjärnor. Närmast gäller detta naturligtvis nordliga circumpolärstjärnor, eller andra
stjärnor, som ha något anmärkningsvårt i sitt utseende eller sin gruppering. Så känna eskimåerna
Stora Björnen, Plejaderna och Orion. Men en annan
omständighet har också verkat, nämligen vissa stjärnors betydelse för tideräkningen. Liksom egypterna
nog firat Sirius mindre på grund av hennes glans
än därför, att hon blev synlig just då Nilens över-
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svämning var att vänta, så ha eskimåstammar (Öst..
grönland) namn på en sydlig stjärna, vilken för oss
tett sig så föga märklig, att den fått nöja sig med det
arabiska namnet Altair. i detta fall därför, att hon med
sitt framträdande på himmelen, sin s. k. heliakiska
uppgång, betecknar vårdagjämningen, från vilken ifrågavarande eskimåer räkna sitt år. Här ha vi sålunda
de tre synpunkter, som komma i betraktande: ljus.
styrka, egendomlig gruppering i stjärnbilder och kronologiskt intresse.
Ur konfigurationens synpunkt äro de två .stjårn..
bilder, som de klassiska folken kallat stora och lilla
Björnen, märkliga. Likheten med en vagn med fyra
hjul och en krokig tistelstång är här alldeles i
ögonen fallande. Man behöver icke betvivla, att
denna omständighet kan ha framkallat namngivningen
spontant på flera håll. Om man således känner ett
gr. ,J.f.1aEa som namn på en av dessa stjärnbilder, så
hindrar detta ingalunda, att namnet. ändå kan vara
äkta nordiskt. Här förete våra texter den egendomligheten, att glosorna, SOlD äro äldst, innehålla de
grekiska namnen såsom översättning på de latinska.
Senare visa sig namnen vagn och kvennavagn. Det
förra är ännu vanligt i Norge (Aasen). I svenska dialekter ersättas det av karlsvagnen, i vilket man velat
se en hänsyftning på Oden. Motsvarigheten koennavagn tyder väl snarare på, att karl här rätt och slätt
betytt man och fått ge namn åt den förnämligare av
de två stjärnbilderna.
Liknande torde kunna sägas om leiåarstjarna,
Den roll, som denna stjärna spelar, är så betydande,
'att namnet mycket väl kunnat uppkomma på olika
håll; jfr lågtyska leiåestern. Från Grekland kan namnet icke härstamma, ty i forntiden (200 f. Kr.) låg
vår stjärna på c. 130 avstånd från himmelspolen.
Sannolikhet för en nordisk bildning föreligger
naturligtvis, då den nordiska naturen fått lämna
j

CXLVI

INLED~ING

material för det använda bildspråket. Ur denna
synpunkt bör ulfs kepir betraktas, det är troligen lika
inhemskt för nordborna, som för lapparna den av
flere grekiska stjärnbilder sammansatta stjärngrupp.
som de kalla sarva, älgen, vars horn motsvaras av den
W-liknande stjärng-ruppen i Kassiopeja. Inhemskt är
väl också fiskikartar (jiskesvende) för Orion(s bälte).
Alldeles särskilt intressanta äro de skenbart
oastronomiska benämningarna dagstjarna, 'Arcturus' ,
suorstjarna, 'Wega'. I en exkurs onl "Stjärnu.tet"
skola vi granska dessa.

'*

*

En syntaktisk fråga av ganska stort intresse är
om den s. k. subjektslösa satsens utveckling. Vi ha
redan ovan berört denna fråga, . men här böra några
tillägg göras. 'Utvecklingen är' den, att ell form för
lagbud tidigare var subjektslös sats med aktiv infinitiv. Numera, i Sverge redan i Magnus Erikssons
landslag och stadslag, har konstruktionen ersatts med
passiv konstruktion (i svenskan alltid på .. s, icke om ..
skriven). Att konstruktionen icke blott tillhört lagspråket, kan man se i Cod. 645 4:0 (Larssons uppl],
s. 4: Inn sjuki maor tJtrelti jJegar, at e/Ur presti skyldi fara.
Våra texter visa på ett par ställen osäkerhet i
konstruktionens uppfattning. S. 1367 finna vi enligt
läsarten i D, alltså en rätt garn 111 al handskrift:

Skyldu eirpenningar g'ialdask ena fyrstu jim1n vetr &c.
B har aktiv infinitiv, 111en behåller nominativformen
-penningar (för övrigt i det följande upprepat). Det
är sålunda uppenbart, att man fattat infinitiven så...
SOIn till betydelsen passiv.
~~ v samma art är pan
eru aukatungl af pv~, at eigi skulu ]Jau rna.nuoum eigna)
s. 1416. Även här har infinitiven uppfattats 80111
passiv.
En annan syntaktisk fråga av intresse är frågan
om imperativ i bisats, som berörts s. 205, not.
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Jämte detta ställe ha vi ännu ett, som exemplifierar
saken i fråga, nåmligen s. 234. Sistnämnda ställe
ger kanske en antydan om företeelsens förklaring .
. En sammanhängande anvisning börjar med en huvudsats i imperativ och fortsättes i bisatser. Det ligger
nu onekligen nära till hands att fortsätta i samma
modus, SOlD man börjat. Fornsvenska paralleller äro
icke synnerligen vanliga, men de finnas. Jag antecknar från Siälinna Tröst: Jak bidher thik, at thu sigh
mik nokot af! honom, s. 510; andra exempel, s. 453,
s. 465.

EXKURS I.

NORDISKA ELEMENT I LAPPARNAS

TIDERÄKNING OCH STJÄRNKUNSKAP,
Att lapparna i sin kultur liksom i sitt språk förvara åtskilliga relikter, med vilkas hjälp vi kunna
komplettera den bild, som vi ur andra källor fått av
äldre förhållanden bland de nordiska folken, är ju väl
bekant. Särskilt för vår nuvarande uppgift få dessa
relikter intresse av den grund, att de måste anses
representera en helt annan fas av nordisk kultur, än
den vi mött i våra texter; de måste anses ge kunskap om förhållanden, som varit rådande hos de nordiska folken här på vår halvö, rörande. vilkas förhållanden på här berörda områden de litterära källorna ha så ytterst litet att förtälja. Och de böra hjälpa
oss att skilja isländskt prästarbete från folklig samnordisk tideräkning. Nonladlivet har naturligtvis i
många fall varit till hinder för kulturell utveckling.
Att det likväl ställt rätt stora krav på kalendarisk
kunskap, är å andra sidan klart och framgår f. Ö.
av källorna.
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Om bevis för lapparnas kulturella beroende a v
kringboende, högre kultiverade folk vore behövliga, så
skulle man kunna hämta ett sådant ur jämförelsen
mellan tideräkningen hos olika lappfolk, å ena sidan
de ryska lapparna, å andra sidan de skandinaviska.
Det mest bevisande därvidlag är knappast inlånandet
av enstaka ord, viktigare förefaller ett sådant drag
som det, att de ryska lapparna ha ett år med nyår
ungefär i september l eller j slutet. av augusti 2;
detta är tydligen det gamla ryska året, som, inlånat
från Bysanz (ytterst Egypten), möter oss t. ex. i den
s. k. Nestorskrönikan och börjar den 1 sept. De
nordiska lånen äro talrika och ofta intressanta.
Min källa för dessa utgöres aven uppsats av Prof.
K. B. 'VIKLUND i "Samfundet för Nord. Museets främjande, Meddelanden 1895 och 9~", jämte en del tilllägg och beriktiganden, gjorda i samråd med uppsatsens författare. Ett och annat finnes ock att håmta ur de 1.600·talsskrifter om Lappland, som tryckts i
Sv. Landsm. XVII.
Lapparnas kronologiska låneord äro, som Ulan
lätt ser, av mycket olika ålder. Medan vissa benämningar inkommit efter den nya stilen (d. v. s. på
1700-talet) eller vid den sena tid, då i Norden Knut
Lavard kommit att flyttas från sin rätta dag till d.
13 januari," så går å andra sidan ett låneord såsom
månad tillbaka· till urnordisk tid. Även i det sätt,
varpå lånen gjorts, råder en rik växling. Ett ord
som midsommar har inlånts rent rnekaniskt och betyder då tiden omkring Sit Johannes' dag såsom i

1
Enligt OSTROVSKI i det Ryska Geogr. Sällskapets Izvestija XXIV, s. 319.
2
Enligt CHARUZIN, Russkie lopari,
s. 107. Moskva 1890. Både Ostrovski och Charuzin meddela
listor på rysklapska månadsnamn. :3 Se härom LINDHAGEN
och BECKMAN i Fataburen 1912, s. 170 tf.
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vårt språk. Men det har tidigare kornmit in j "översättningslån" ~ det betecknar då ungefär samrna tid;
som, på Island knuten till en bestämd veckodag, i
Norge (åtminstone i historisk tid) till ett visst datum,
låg mitt emellan sommarens och vinterns början,
ordet heter då kaska-ktitese o. s. v. Att vissa ord
lånats direkt från nordiska språk, andra genom finsk
förmedling, äger för vår uppgift mindre intresse.
Det för vårt syfte viktigaste draget i lapparnas
tideräkning är deras förkärlek för ve c k o r ä k n i n g e n.
Denna räkning, liksom själva namnet på veckan,
»okko, ä~ otvivelaktigt ett nordiskt lån. Förkärleken
för att räkna i veckor framträder på flere sätt:
1) Lapparna ha särskilda namn på nästan varje
vecka under året. Oftast äro namnen hämtade från
det i den kyrkliga kalendern förekommande namnet
på en dag 'j veckan. Avstånden mellan de för namngivningen använda namnen är icke alltid en jämn
vecka, varav kan slutas dels, att namnen icke alltid
beteckna veckans första dag, dels att det lapska året
icke i nuvarande form skulle kunna bringas i samklang med det isländska året. I det hela råder f. ö.
inom det lapska året icke så liten oreda.
2) Lapparnas månad är varken en ren månmå..
nad eller kalendermånad avena eller andra slaget
.utan en ren veckornånad. Året består sålunda av
13 m n a d e r på vardera fyra v e c k o r.' Om
de rester, som en sådan uppdelning ger, isländarnas
concurrentes ok hlaupårsnretr, ha väl la pparn,a, trots bekantskapen med ordet skottår (jfr nedan), haft mycket
å

1
Utom i de av Wn{LUND omtalade källorna, omtalas
13·månadersåret även av QVIGST! D i Act. Soc. Sc. Fenn. XII,
5. 166 (från norska F'inmarken). Att de 13 månaderna
från början kunna vara av annat ursprung, framgår

av GINZELS framställning, Handhuch der mathem. Chronologie II, 124: tf.
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dunkla föreställningar, och några bestämda regler för
årets korrigering ha säkerligen aldrig funnits.
3) Då ny stil införts, har man tämligen klumpigt räknat stilskillnaden till jämt en vecka; varige.
nom i flera fall en vecka uppkallats efter en viss
hälgdag i ny stil, medan den följande fått samrna
namn med tillägget "ganlla"; så är förhållandet med
Marie bebådelsedag t. ex. Då efter Olsmässan en senare vecka heter "den andre Olov", så är dock detta
tydligen nord. Olåfe messa si öari (translationen, d. 3
augusti).
Ehuru sålunda i detaljerna starkt avvikande,
olåste det lapska året anses ge ett mycket gott
stöd åt antagandet av det nordiska veckoårets ålderdomlighet. Ordet vakko 'vecka' är som sagt ett påtagligt nordiskt lån, säkerligen gjort åtminstone under rnedeltiden.
Jag skall nu övergå till några mer speciella påpekanden. Jag följer föl' enkelhetens skull ordningen
i WIKLUND S uppsats, men förbigår de flesta av de
alldeles genomskinliga lånen från kyrkokalenderns
helgonlängd .
S. 4. Skottåret har flere namn: både översättningslån och mekaniska lån av det nysvenska (och
nynorska) ordet förekomma, Synonymet hlaupar, som
numera är sällsynt även i Norge, representeras av
saskad [ape o. d.: saskat 'hoppa jämfota'.
S. 8. Av de nordiska månadsnamnen, som ju
blott delvis levde i verklig användning, återfinna vi
hos lapparna g6i (kuoua-maamo) och }6lmanaör.
S. 8 (Il). fl. st.). Lapparnas namn på sitt kalendarium, rime &c. igenkännes lätt som nord. rim. Det
finnes redan hos GRAAN, Landsm,. XVII, 2.
S. 12.. Det översatta namnet på rötmånaden år
väl ett ungt lån.
S. 1.4. Kauisaå peiuie o. d. = atti, attundi dagr.
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S. 15. Lapparnas "mitt i vintern" kommer c.
en månad senare än nordbornas miar vetr. Omtyd ..
ningen beror väl på klimatiska förhållanden; februari
är synnerligen sträng i Lappland.
S. 16. Sommar nätter veckan påminner starkt om
nordiskt bruk; pluralen möter i de isl. sagorna of..
tare om vinterhalvårets början, som också hos lapparna heter "vinternatten, vinternätterna" (s. 20).
S. 16. Kanta (lilla k.) mekaniskt lån från nord.
(litli) gangdagr, d.25 april. Enligt RHEEN a. st. an ..
sågo lapparna ännu på hans tid, att Kanta päive
skulle vara fri från arbete.
S. 18. On1 de två midsommarnamnen se ovan.
Likaså om Olov.
S. 20. ](alixtusdagen, som i våra texter framhålles såsom fixt datU111 för vinterns ingång i Norge
(medan på Island vintern gick in på bestämd veckodag i närheten), har hos lapparna samrna användning
som i det medeltida Norge. Jfr. ovan till s. 16.
S. 21. Joula peiuie, juldagen, "ganHl1ult lån."
S. 22. Fastlagssöndagen heter hos vissa svenska lappar saitem fasto av saitet 'taga sin begynnelse,
gå in'; tydligen verbal översättning av f9stu~inngangr.
S. 23. Kaskavakku, övers. av nord. rniovikudag1";
på samma sätt fredagens namn. == isl. fostudaqr.
S. 24. Lapskan saknar, liksom isl., ett kort' uttryck för dygn; de säga "en dag tillika med en natt",
jfr. isl, dagr ok nott,
Om lapparnas stjårnkunska p och astronomiska
terminologi finnas värdefulla uppgifter' i ·TURI (och
DEMANT), Muittalus Samid hirra.
Här föreligga tydligen benämningar. 50111 ha sin grund i betraktandet
av himmelen från en högnordisk horisont, icke i
översättningar av grekiska benämningar. Karlavagnens tistelstång är här en pilbåge, tillhörig Favtna
== Areturus. Flere stjärnor ur olika stjärnbilder (i
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Kassiopeja, Persevs och Auriga) bilda en lapsk
stjärnbild,' sarua, älgen, som förföljes av både
Areturus och "Gubbens (den förnåmlige mannens)
söner" Orion. Ojämförligt viktigast för min uppgift är namnet [okke.mcerka på vintergatan. Namnet är i senare ledet ett uppenbart nordiskt lånord, och det hela döljer, som det vill synas,
en gammal årsberäkning. Vid tiden för det gamla nordiska vinterhalvårets början står vintergatan
vid midnatt som ett valv mellan östra och västra
horisonten. På c. 55° n. hr, delar den därjämte
himmelen i två lika delar. Ett ganska vackert
",årsmärke" , som kunde ge et.t nyår, från vilket
man sedan till nästa nyår kunde räkna månmånader.
Jag återger här en framställning aven Lappmarkspräst från 1700·talet. Den förvaras i Kungl.
Vetenskapsakademiens arkiv ("Kapsel 20, förut 33").
Den har varit tryckt i "Lärda tidningar" t 750,
där det vitsordas; att Alstadius varit kyrkoherde
i Lappland i 30 år. Underskriften tillhör ka.nske
någon sterbhusdelägare, som överlämnat anteckningen, vilken härrör från Per Alstadius, kyrkoherde i
Jockmock 1710-1740.
ASTROPHYSIA LAPPONICA.

Astrophysia Lapponiea kallar man här ett Architectoniskt begrepp som lappländarna fordom haft. om de himmelska kråpparnas naturliga kraft och wärckan här nedre
på jordene, hämtad! af gamla mäns berättelser samt egen
ärfarenhet, Lapparna hafwa ifrån hedenhös fördolt sina
dygn i nätter och dagar: hegynnandes ifrån klåekan tålf om
natten således, at ifrån klåekan tålf eller midnatten til
klåekan tre, kallades eftermidnat, ifrån kläekan tre til
klåekan sex ottemähl, ifrån kl: sex til kläck: nijo mårgon,
ifrån kl: nijo til kl: tälf förmiddag, ifrån kl: tälf til kl: tre
eftermiddag, ifrån kl: tre tiI kläck: sex afton, ifrån kl: sex
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Hl kläekan nijo qwäll, ifrån klåekan njo.(!) tilklåckan tålf eller
mednatten igen förmednatt.' Sina weckor hafwa de begynt räkna
ifrån klåekan tålfnatten emellan Fred- ochlögerdagen til samma
tijd nästföljande, och om Lögardagen fjhrade, de sin Sabbath.!
Månaderna räknades ifrån den ena Nytändningen UI· den..andra nästföljande, hwilcka dagar äfweu högtijdeligen begingos
äfwen som hos Israeliterna," och fördeltes hwar månad i
fyhra delar nemligen ifrån Nytändningen til första quarteret, ifrån första quarteret til full månaden eller det andra
quarteret, ifrån andra quarteret eller fullmånaden til tredie
quarteret eller nedanätt (!) och änteligen ifrån nedanätteller
tredie quarteret til nästföljande Nytändning eller Nymånad.
Åbren begyntes ifrån winter Sohlståndet 4. och fördeltes äfwen
som Månadetalet ij fyra ährstijder, hwilka hwar för sig tre
dagar å slag högtijdeligen begyntes och heslötos, under
offrande rökande prognosticerande och hwarjehanda frögdebetydelser, eftersom ährstijden och omständigheterna, det
ärfordrade och tillfället medgaf. Then första åhrstijden tog
sin begynnelse in memento solstitii Brurnalis, och warade
intil niomentum requinoctii vernalis," under hwilcken tijd
Elementum Aeris hölst före såssom maxime regnans." samt
de foster som under besagde tijd aflades arta sig til ternperamentum MelanchoJicum, then andra åhrstijden räknades

lOrden äro naturligtvis översättningar.
2 De ryska lapparna kalla lördagon subit etc. a v ryska formen av ordet sabbat.
s Jfr' Moseb, 10: 10 ni. fl. st. Seden kvarlever ännu i mosaiska
församlingar. En viss rudbeckiansk tendens har väl förmått förf.
att överdriva likheten. I övrigt har uppgiften stöd i analogier,
t. ex. hos östgrönländingarna, som räkna månår från den
första nytändningen efter ett givet "årsmärke"'. GINZEL
a. arb, och där citerad litteratur. - Att "prognosticerande'~
vid nymåne förekornmit i samband med iwnqlkomu», framgår aven passus i Jöns saga (Bps, I, 165): Hann banna6i

... pll hindt'vitni, pa(u) er f01'nir menn hpföu tekit af tunglkomum eba dceqrum,
4
Denna början av året är vanlig
hos nordamerikanska naturfolk, seGINzEL, Handbuch der
mathem. Chronol, II, 148 f.
I)
Precisionen är naturligtvis
överdriven.
6
On1 detta är riktigt, så härstammar det
givetvis frän kunskapskällor av samma art som bondepraktikan, sena avläggare av den medeltida astronomien och
astrologlen.
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ifrån Momento mquinoctii vernalis, och warade intil momentum solstitii eestivalis, under denna tijden troddes: Elementum terres wara maxinie regnans samt de foster -som
nu atlades arta sig tiI temperamentum sanguineum, såssom
maxime regnans. Then tredje åhrstijden ifrån memento 501stitii restivalis' til monlentum mquinoctii Auctumnalis, under
hwilcken tijds förlåpp Elementum ignis troddes wara maxime regnans och at hwad som under d6D tijden blef afladt
aldramäst skulle befinnas artadt til temperamentum Cholerieurn. Tben flärde och sidsta åhrstijden ifrån memento
requinoctii auctumnalis in tiI förstnärride momentum solstitii
Brumalls igen då Elementum aquee hölts maxims regnans.
och at all aflelse under denna lijden woro artadt tiI temperanlentum Phlegrnaticum. Man har och tillagt människian
sina vissa omskiften i temperamentet i anseende tiI åhr och
ålder således, at. ifrån sielfwa födelsen til tijonde ähret, skal
temperamentum Cholericum wara aldrarnäst rådande, och
ifrån tijonde intil trettjonde (!) åhret temperamentum sanguineum, åter ifrån trettjonde in till Sextijonde åhret temperamenturn Phlegmaticum, och änteligen ifrån Sextijonde åhret
in till dödsstunden ternperamentum Melancbolicum dock så
at. aflälses tijden i anseende tiI hwar och en åhrstijds Element, giör et af de uppräknade temperamenter maxime
regnans. Man föregifwer at Solstitium Brumale skal gifwa
wid handen wäderleken efter daga wecku och månads talet
intil eequinoctlum Vemale samt at momentum eequinoctii
Vernalis, skal wisa wäderleken in till solstitium eestivale,
sammaledes solstitium restivale alla luftens omskiftelser in
till eequinoctiutn auctumnale och så widare niomentum
sequinoctii auctumnalis, wäderlekens omskiften för dagar
weckor och månader in till det först nämde niomentum
solstitii Brumalls igen, och som gemene IDan allmänt i akt
taga desse momenta SåSS01TI besynnerliga fram för alla andra märckelse dagar, har jag äfwen alt ifrån min ankomst
anmärkt de samrna och til min största förundran befunnit
dem nu i tålf ähr å slag ganska nähra träffa in, annars an ..
seer man och alla hussysslor före at wara fatale på desse
omrörde momentet, nemligen Solslitia och eequinoctia, så
at ingen Lapp giärna giör någon syssla af wärde uppå
them, såssom til exempel slacbta bereda skin hwilcket
äfwen landtrnannen uthe på bygden öfwer alt tror, åberopandes sig 1000 exempel i mitt hus har man det försökt
med bryggande brännande bakande och kläders twättande,
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hwilcket synes importera något arcanum naturee. Orsaken
til en sådan årsens indelning föregifwes wa ra at Solen ifrån
Solstitio Brumali begynner naIckas oss närmare, och med
sitt annalkande förnya och upplifwa hela naturen: ty då
begynna, fuglar djur och fiskar ikläda en ny drägt och å
nyo ställa sig emot strömmar, samt få så in som utwärtes
sin glants enkannerligen på diupt wattn. Humidum radicale 0111, jag det så nämna må, under den starkaste kiöld,
och då allting synas för wåra ögon stenhårdt tilfrusit, begynner wid winter Sohlståndet småningom uppstiga ifrån
nedersta rothen. så att det. redan wid währdagjämningstijden är synbart och wid Sommar Solståndet, til alla
grenar uthspridt, och änteligen wid höstdagjämningen fullmognat, då, det sedan alt mehr och mehr drager sig ulföre
och aftager til höst Solständet(!). Man föregifwer at sielf om
Elementerna och följakteligen hela Naturen i småningom
tijd från tijd, föråldras och aft.aga UI sin kraft och wärckan,
til des the om sider af sig sielfwe aldeles undergå, hwilcket man will bewisa af åkrars och änglars mindre fruchtbarhet änn fordom dags, änskjönt de nu (ned större flith
,och försichtighet ansas änn tillförene jernwähl och af allehanda slags djuhrs och fiskars dageliga förminskning, äfwen
på de ställen, hwarest de af ingen menniskia fångas och
gildras, af Boskapens och i gemen alla andra djuhrs mindre
nyttbarhet än i fordria tijder, och änteligen a f sielwfa menniskians ålders lifslängds och krafters aftagande emot förra
t.ijder. Man har dyrekat hwart och ett Element för en Gud,
och ansedt Månan såssom en· Gud och regerande konung
ölwer natten, Sohlen såssom des Guddiana og rådande
drottning öfwer dagen, Planeter samt andra stiernor såssom
deras afföden, Tordön såssom en besynnerlig bodsbärare
ifrån den allra högste Gudenom, förmörckelser SåSS01l1 förebod til någon förestående eller teckn til någon äkommen
olycka, stiernskått såssom leckn til höga och märckwärdiga
dödsfall, Nordskien såssom förebod til krig etc, Men SOlD
Guds ords ljus, jemte Christendoms kundskapen, nu mehra

genom Guds nåd, och öfwerhetens Christeliga omwärdnad,
för detta arma folcket, Gudi ähra! alt mehr och mehr tiltagit, allså hafwa och alla desse åfwan anförda hedniska
begrepp, tillika med flera widskieppelser med tijden alt
mehr och mehr så aldeles aftagit, at man deraf ej mehra
öfrigt finner, än hwad gammalt folck weth säja af det som
deras förfäder dem härom berättat. Herrans namn ware
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ewigt ähradt, som således efter banden, alt mehr och mehr,
förer detta arma föleket ifrån sitt fordna hedna möreker.
och förstånds andeliga blindhet, til Guds och wårs Herras
och Frälsares Jesu Christi andeliga ljus och sanna kiännedom och låther sin anda hwila i Norden, honom ware prijs
i alla ewighet. förutan ända. AUleD.
A: AIstadius.

EXKURS

n. srrJÄRNURET.

Sol gengr skjotara en tungl, en seinna enn stj<;rnur
säger Bökarböt. vår uppl, s. 78. Fullständigare beröres samrna sak i Him II. § 25, där det heter:
Stjprnur fiestar, pror er ver kennum (d. v. s. ana utom
planeterna och månen), ganga sinni optar u.m heim a'
tveim misserum en sbl, at pvi er oss synist. Med dessa
ord ha författarna alldeles klart och alldeles korrekt
angivit skilInadan mellan stjärntid och soltid, angivit
klaven till stjåruuret.!
Stjärnhimlen är det utan all jämförelse säkraste
ur i tillvaron, men det visar icke den tid, SOUl vi
räkna efter. För oss, SODl måste rätta oss efter so ..
len, nr stjärnhimlen ett ur, som drager sig före
("vinder"). On1 jag i dag vid ett klockslag observe..
rat en stjärna rätt i söder, så kan jag vara viss, att
den i morgon står i söder nära 4 (3,93) minuter tidigare; denna tid betecknas på två stållen i texterna
med ordet hot. Från i dag till i morgon spelar detta
ju icke så stor roll, men det. får snart en mycket
a vgörande betydelse, de 4 min uterna bli redan på
en månad till två timmar och på året, SåS0l11 antytt,
l
Samma sak säges 0111 zodiakens stjärnbilder redan i
Rim I, s. 52, 57, men ej så sammanträngt.
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till ett helt dygn, varefter räkningen börjar på
nytt (kemr til mots).
Det förekominer litet emellan antydningar- OIn
att de gamla nordborna och senare deras ättlingar
använt stjärnorna såsom tidmätare. Antydningarna
i källorna äro fragmentariska, men det synes vara
lämpligt, att detta arbete, som inledningens författare
gärna vill tänka sig som en för många ändamål anlitad rådgivare i kronologiska frågor, innehåller en
apparat för dylika uppgifters kritiska tillgodogörande.
Det framgår a v det nyss sagda, att ingen stjärna
kan under hela året användas som tidmätare, då det
gäller att ange soltid. Tar jag söderkulminationen
till mått, så får jag på en vecka en felvisning på en
halv timme o. s. v. Ty som sagt stjärnuret drager
sig före. Nu för tiden, då det är lätt att för billigt pris få ett bättre ur, kasta vi bort ett, som drar
sig före fyra minuter per dygn, men då man icke
bättre hade, fick man söka reda sig. Man .nöjde
sig ibland med tidvattnet, som drar sig efter 49
minuter på ett dygn. Själva soluret, som ju ändå
skulle vara det bästa, som stod till buds, visade tirnInar av ganska växlande längd.
Då det gäller att tolka hithörande uppgifter, får
.man söka göra sig fri från vårt sätt att se och antaga de gamla nordbornas. Då man under någon tid
observerar den norra stjärnhimmelen, förefaller ju lilla Björnen att vara en ganska bra visare, som från
dygn till dygn vrider sig om och om i samrna cirkel.
Emellertid är denna himmelstrakt ganska olämplig
som urtavla, då man närmare undersöker saken.
De vinklar, som en viss linie bildar med sina föregående lägen, äro svåra att noggrant uppskatta, då ju
fasta punkter på himmelen, "siffror", alldeles saknas.
Våra förfäder, som icke kände urtavlan, frestades
icke att gå så opraktiskt till väga. De hade en
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bättre ledning i det sätt, varpå de med solens hjälp
mätte tiden under dagen. Detta skedde medels eykta..
mork, terrängföremål eller undantagsvis särskilt byggda
märken. som fingo beteckna de särskilda väderstrecken;
efter solens gång över dessa indelade de sin dag.!
FRITZNER, tydligen påverkad av tanken på urtavlan, antyder, att det skulle vara de i polens närhet
befintliga stjärnorna, som lämpligen användes som
tidmälare. Men de exempel, han anför, äro, med
ett par unga undantag, alla ägnade att visa, att det
i stället varit stjärnor, som ligga i närheten av ekvatorn, som varit använda. Särskilt nämnas Plejaderna, Orion och Arcturus. De ha alla'' sina orter mellan
vändkretsarna, om vi bortse från de sydligare stjärnorna i Orion, mellan ekvatorn och norra vänd-

kretsen.
Fördelen a v att välja sådana stjärnor ligger i
öppen dag. De följa en bana, som i det hela
liknar solens, eller rättare sagt, som fullständigt
stämmer med solens bana under någon särskild del
av året. De kunna således bestämmas In e d a nvändande av just s a m m a eyktamprk, som Ulan
använde för solen om dagen. Vidare stå de något
så när lagom högt, tillräckligt högt för att icke alltför
ofta skymmas av terrängföremål i horisonten (isl. leiti),
å andra sidan tillräckligt lågt för att jämförelsen med
eyktan~9rk skall gå något så när säkert.
l
Se härom hl. a. FINN MAGNUSEN, De gamle Skandinavers Inddeling af Dagens Tider, FRITZNEB Ordb. under eykt.
Till de anförda exemplen på ortnamn, som hänföra sig till
bruket att bestämma solens azimut efter föremål i terrängen, kan lägges en del från Sverge, t. ex. Middagsberget
(= Gesnndaberget) rätt söder om Mora, samt framför all t
de av LIDEN (Arkiv XXIII, 259 tf.) anförda namnen. Viktiga
kritiska anmärkningar om soluret hos GEELMUYDEN, Arkiv
III, 126 tf.
t
Plejaderna ('1 Tand) intill c. 1800, Areturus
från c. 1100, Orion alltid.
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En viktig följd av stjärntidens olikhet 010t soltiden är, att icke samma stjärna hänförd till samrna
eyktamark kan användas mer än under en kortare tid.
Vill jag finna mig i ett så pass stort fel som en timme på vardera sidan om ett SOD} riktigt antaget medium (och det torde man ha fätt göra), så kan jag
hålla mig till en stjärna och ett mark i en månad,
sedan måste antingen märket eller stjärnan bytas onl.
Under sådana förhållanden är nästa fråga, vilka
stjärnor som passa för särskilda månader. Ett självklart
villkor är naturligtvis, att stjärnan under ifrågavarande månad står över horisonten under natten och sålunda synes för människorna. Men vi kunna nog utvidga detta därhän, att den hör stå så, att om 111Öj·
ligt hela dess dagbåge (hela den del av dess bana,
som ligger över horisonten) kan observeras. Fullständigast satisfieras detta villkor, om stjärnan står
mitt emot solen och alltså kulminerar vid midnatt.
Saken i fråga kan lätt nog avgöras medelst vår
tabell över stjärnuret. Som synes, är det ingen
av de upptagna större stjärnorna, som vid vintersolståndet kulminerar vid midnattstid utom Sirius.
Denna är icke särskilt nämnd bland de för tidsmätning använda stjärnorna, den står för lågt och den
når aldrig östpunkten. Troligtvis har man rett sig
med Orion, av vilken olika stjärnor lämpa sig under
olika delar av november. I början av denna månad
synas plejaderna lämpa sig förträffligt. Troligen ha
dessa använts även under oktober. Bland vårstjärnorna är Areturus framträdande genom sin ljusstyrka,
och det förefinnes bevis på att den i stor utsträckning
använts som tidmätare. Den har fått namnet daqetjarna.
hos finnarna "soJstjärna", vilket skall antyda, att den
bådar dagens ankomst. Namnet förefaller ju från
astronomisk synpunkt tämligen meningslöst, då ingen
stjärna finnes, som följer solens gång. Men just vid
polcirkeln kan saken få en, fullt tillfredsställande för-
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klaring, Här råder nämligen det egendomliga förhållandet, att väl i c k e s o l e n ffi e Il s o l u p p g å n g e fl
tidtals följer stjärntid. För hela kvartalet från
vintersolståndet till vårdagjämning gäller detta noggrant vid polcirkeln, naturligtvis i medeltal räknat, ty
soluppgången flyttar sig under denna tid 6 timmar
från middag till kl. 8 f. m. eller precis lika mycket
SOUl stjärntiden.
På andra närliggande breddgrader
kan förhållandet gälla approximativt ävenledes i medeltal åtminstone för en rätt avsevärd del av den
ifrågavarande tiden. Ur 1915 års almanackor sammanståller jag en del uppgifter, som ge en rätt klar
föreställning om stjärnuret i dess nya funktion såsom
bebådare av soluppgången:
Skillnad i tid för soluppgång'
Trondhj,
Luleå
Bodö

1/ 1_1/ 2
1/2_1/8
1/8_1/4
1/ 1_1/4

Il. 5m.
1 t. 29 nl.
1 t. 46 m.
41.20m.

1 t. 26 m. 2 t.1S m.
t t. 41 m. 1 t. 53 fil.
1 t.57m. 2t. 8m.
5t. 4m. 6t.12m.

Skillnad i stjärntid
Alla orter

21. 2m.
1 t. 50 m.
2t. 2m.
5t.54m.

Det är uppenbart, att stjärntiden icke för t. ex.
Trondhjem anger solens uppgång med fullt tillfredsställande noggrannhet. Men redan för denna breddgrad är noggra.nnheten mycket stor, då man jämför
med vad stjärnuret förut kunnat prestera för människornas praktiska angelägenheter. Då vi förut fun ..
nit en olikhet mellan vad Ulan velat det skulle visat
och vad det faktiskt har knnnat visa, gått till 2 timmar i Blånaden, så är ju ett fel på 1 t. 34 m. under
tre månader ett ringa fel. Men riktigt bra blir det
ju först, då man kornmer närmare polcirkeln, snarast
något norr om denna, såsom i Bodö.
För enkelhetens skull och för att bygga på uppgifter, 50n1 en var kan kontrollera, ha vi antagit, att
man räknade med solens uppgång. Det är dock
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ganska säkert, att det varit själva gryningen, dags..
brun) som man beräknat med dag.stjarna. Detta gör
också saken förklarligare. Exempelvis d. 21 jan., då
solen går upp i Bodö kl. 10,6 och i Trondhjem kl.
9,31, kulminerar Arcturus så tidigt som vid ö-tiden
på morgonen; mellantiden förefaller att vara väl lång.
Om man däremot iakttager, att soluppgången föregås
aven gryning på ett par timmar, så kan söderkulminationen och stjärnans vandring mot väster efter
denna med större fördel användas som hjälp vid beräkningen. En räkning med skymningen invecklar
vårt problem något men förändrar icke väsentligen
resultatet. Det blir på ungefär samrna breddgrad,
som Arcturus gör bäst tjänst. Dagstjarna i betydelsen 'Areturus' ·är tydligen en högnordisk bildning.
Jag vågar tro, att även följande är att hänföra
till mat.eriaiet för frågan on} daqstjarna, HAMMARSTEDT
har i de folkseder, som knyta sig till den heliga Lucias dag (13 dec.), delvis också till Staffans, den förste martyrens (26 dec.), velat se spår av gamla nordiska midvintersfester. som kvarlevat under helgondyrkans skyddande förklädnad',
Bl. 3.. anför han
följande av honom själv i Uppland upptecknade strof:
Ingen dager synes än,
fast eder tyckes så;
det är den klara stjärnan,
som framför dagen går.

Det kan knappast förvåna, att HAMM4RSTEDT vid
dessa ord tänkt sig Venus som den åsyftade morgonstjärnan. Men Venus är en nyckfull dam. Hon kan
naturligtvis ibland visa sig vid vintersolståndet, men
det är mer en tillfällighet. Betydligt rimligare kommer saken att te sig, orn vi tänka på nordens dagstjärna, som just från vintersolståndet börjar att "gå
1

MeddeI. fr. Noret Mus. 1898, s. 1 fY.
k
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framför dagen u • Att i ist litteratur en sammanbland..
ning ägt rum mellan inhemska föreställningar, knutna
till Areturus, och importerade sådana, knutna till Venus, är rimligt. Då dialektordböcker uppge, att dag.
stjärna i t. ex. svenska dialekter betecknar Venus, så
torde ett .missförstånd från upptecknarnas sida icke
vara uteslutet.
Som tidmätare kunde man teoretiskt sett taga
vilken stjärna som helst, som vore uppe på himmelen
under natten vid den nu ifrågavarande tiden. Emellertid lämpar sig Arcturus synnerligen väl, då den
hela våren står högt på himmelen under natten. Dess
midnattskulmination inträffar vid den 1 april ungefär,
då stjärn uret rätt snart måste träda ur funktion, ernedan stjärnorna blott eu liten stund och snart icke alls
kunna göra sig gällande mot det starka nattljuset
(jfr kalendariet). Det är utan tvivel därför, som Areturus fått namnet dagstjarna, eljest ofta använt såsom
namn på Venus, den enda rätta morgonstjärnan i andra trakter. Den har besläktade namn i finskan, t.
ex. Auringon tätkti 'solstjårnan', Kukkotähti 'tuppsljårnan' = 'hanegällets stjärna".
I litteraturen förekommar dagstjarna också orn
Venus, den internationella morgonstjärnan.
Ibland
har nog sammanblandning skett.
Slutligen må ett par exempel givas på tabellens
användning för lösning av mera speciella frågor,
1) I Sturlunga saga II Oxf. upp!' s. 21 (= s. 25
f. Kålunds uppl.) berättas: p6rör reio jimtadag um ha..
degi af p-ingvelli, en kom till Helgajells fostunbtiina, er
sijarna var i austri. Frågas : Vilken stjärna avses, och
när skedde framkomsten?
1 Att nanmet dagstjäf'na (Päivätähti) i Finland overförts
på aAndrornedre, är underligt. Det kan möjligen vara on
senare utveckling. Namnen äro antecknade av KROHN och
tolkade av PETRELIUS. De höra hemma i Karstula. 63° D.
bro Se Fennia I, nr 10.
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Ur en vanlig almanack kunna vi erfara, att vid
denna tid (28 nov./5 dec.) solen gått ned redan kort
efter kl. 2 och av ODDES framställning s. 51 i denna
edition se vi, att vid hans något nordligare observationsort själva skymningen redan några dagar tidigare
måste ha upphört c. kl. 1/25. OnDE räknar skymningen vid 14° under horisonten, stjärnor av första stor..
leken synas redan innan det blivit så mörkt. Av or'..
det nottl:na får väl slutas, att det var nedmörkt.
Helgafell ligger' mycket nära 65°, vadan vår tabell
bör med tillförsikt kunna användas. På 1200-talet
(1242) råkria vi vintersolstånd d. 14 dec. Ifrågavarande dag ligger alltså 16 dagar före solståndet, vadan vi ha att räkna 64 minuters (= 1,1 timmars) senare stjärntid än på tabellen. De viktigaste företeelserna vid östhorisonten äro då: Vid 5-tiden stå plejaderna rätt i öster f, austri mioju, något nordligare
står vid samrna tid Aldebaran, även denna enligt isländskt språkbruk väl ~ austri. Vilken av dessa som av ..
setts, så ger stället försvarlig mening under antagandet, att ankomsten skedde kl. 5. Det är möjligt, att
stället får tolkas så. Detta dock blott under förutsättning, att man med VIGFUSSON vill fasthålla vid plej..
aderna och deras grannskap som stiarna framför an·
dra. Detta är dock knappast nödvändigt. Stjärnkunskapen var nog större på en tid, då stjärnuret var'
det enda uret.
Onekligen blir meningen betydligt
bättre, om vi hålla oss til a Orionis. Denna stod
rätt i öster 18,5 === kl. 1/27. Den kvarstod i austrrett
ungefär 11/s timme efter denna tid. Den' var nu vid
ingången av december en synnerligen lämplig säsongstjärna. Den rimligaste lösningen av vårt problem
blir alltså: Den avsedda stjärnan är troligen a Orionis,
och ankomsttiden skedde troligen c. kl. 7 e. ffi. Om det ytterligare intresserar oss att veta, om
den brådskande färden belystes av månen, så kunna
vi tämligen tryggt lägga vårt kalendariums rättade
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gyllentalsrad till grund. Ur divisionen (1242
1): 19
erhålla vi för året gyllentalet 8; nymåne har enligt
kalendariet infallit d. 2H november, vi ha haft tungl6
natta, månen icke fullt hållt pverranda, ett svagt mån . .
sken för en kort stund".
2) l Biskupasogur I, s. 874 meddelas, att biskop
Laurentius "sendi Einar djåkna ut at sjå, hoar sijarna"
var kamin." Vilken stjärna avses? Händelsen inträffade i hörjan av april 1331, en afton. På grund
av det föregående kunna vi utan någon som helst
risk antaga, att den avsedda stjärnan varit Arcturus,
som just vid denna tid kuhninerar vid midnatt och
för övrigt under våren har stor användning som tidmätare. Plejaderna framträda föga vid denna tid. Åven denna natt val' rätt mörk, nymåne inträffade d.
6 april.
3) På vad grund har Vega fått namnet suorstjarna?
Frågan är rätt vansklig. Genast skola vi dock
säga, att namnet måste vara hildat vid en breddgrad
avsevärt norr om 38° n. br., ty vid nämnda breddgrad kulminerar Vega i zenit, söder OIU densamma i
norr och helt nära norr om den så nära zenit, att
namnet icke heller här lätt låter sig förklaras. Då
y j komma så pass nordligt, att stjärnan går över horisonten i söder, så kornmer emellertid en ny faktor
in, som komplicerar saken, nämligen de ljusa sommarnätterna.
Stjärnan visar sig nu kulminera vid
midnatt just mitt på sommaren, då inga som helst
stjärnor vid denna tid äro synliga i norden. Söka vi
nu i tabellen stjärnans närmare förhållanden, så konstatera vi, att den är cirkumpolär, d. v. s. kan stå
över horisonten i alla väderstreck.
Vid midvinter

1 En något nogrannare uträkning, på några minuter utförd med NEUGEBAUERS t.abeller, ger vid handen, att nymåDen (medelkonjunktionen) inträdde d. ~4 nov. kl. 4 f. ID.
1
Man kan märka, att. bär liksom i föregående ex. saknas artikel.
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kulminerar den i söder just på middagen; därav lära
vi två ting: dels måste i de långa nätternas land en
stjärna väcka intresse, som så nära följer solen; detta
stödes a v förhållanden hos t. ex. eskimåerna, som
visa denna stjärna stort intresse. Å andra sidan kan
dess namn icke hero på observation rätt i söder
vid midvinter.
Det senare visar sig vid närmare
undersökning på ett högst hetänkligt sätt försvåra vår
u ppgift. Visserligen finnes det platser, där Vega kan
synas rätt j söder, ehuru den står mitt över solen,
men dessa platser ligga så nordligt som inemot 77 0
Il. bro (Spetsbergen).
Härtill kommer, att på de
breddgrader, där vi verkligen kunde tänka på att
namnet uppkommit, där råder en lång skymning. Vid
polcirkeln råder vid midvinter 8 timmar, 4 på vardera
sidan om middagen, en skymning, som gör det omöjligt att se ens Vega. Vi få se den senast kort efter
kl. 8 f. m., då enligt tabellen nära i öster, och kort
före kl. 4 e. 111., då är den nära i väster. Något rimligt skäl för namnet suårstjarna vill icke heller här
visa sig. Gå vi till en annan årstid, så blir det nåstan lika illa. Vid höstdagjämningen ha vi dess söderkulmination 6 timmar senare, vid solnedgång, kl.
6, vid vårdagjämning inträffar den 6 timmar tidigare,
vid soluppgång. I intetdera fallet blir dess meridianpassage synlig. Jag har icke lyckats få någon bättre
förklaring, än att namnet suorstjarna är ett lärt namn,
bildat av någon, som reflekterat över att stjärnan på
angivet sätt följer solen och liksom graviterar D10t
dennas rätta hem i söder. En sådan förklaring kan
måhända anses tillåtlig, emedan stjärnans namn i motsats mot de övriga i våra glosor meddelade, icke har
någon spridning i levande folkmål,
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NÅGRA KRONOLOGISKA HJÄLPTABELLER.
Den här utgivna texten har för sitt blotta förstående krävt ett så pass djupt ingående på en del
frågor, hörande till den s. k. tekniska kronologien, att
boken möjligen aven elJer annan forskare torde bli
använd SOUl uppslagsbok på området. Då- de vanliga
kronologiska handböckerna, vilka nog i alla händelser
bli för en del ändamål oumbärliga, blott i ringa mån
taga hänsyn till specifikt isländska förhållanden och
benämningar, har jag trott det vara av nytta att här
meddela några tabeller, som kunna vara till hjälp vid
tolkning av kronologiska uppgifter i isl. litteratur.

I. TUNGLKOMUR.
Det torde vid läsning av vår text visa sig nödigt
att göra klart för sig, hur man under medeltiden och
speciellt på Island beräknade de cykliska nyrnånar,
som spela så stor roll i tidens kalendariska litteratur.
Jag har efter de i texten givna anvisningarna uppställt
en tabell över dessa. De betecknas i kalendarierna
med de s. k. gyllentalen. Så betecknar siffran 19 vid
d. 5 januari, att under måncykelns nittonde år cyklisk
nymåne beräknas inträffa denna dag o. s. v. Cykelns
särskilda år räknas i vidstående tabell, som nårmast
är avsedd att underlätta förståendet av vissa svåra
textpartier, liksom i Rim I, från den 1 september. I
kalendariet Messudagarim följa vi den ojämförligt vanligare ordningen med räkning från d. 1. januari, varigenom d. 24 dec. får gyllentalet 19 o. s. v.
Tabellen utmärker med kursiv de siffror, som
skilja den från det. vanliga, representerat av GROTEFENDS

tabell.
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A n m. 1. I flere fall upptager GROTEFEND dubbla data,
det ena det alexandrinska, SOlD han sätter inom parentes.
Detta är dock faktiskt det vanliga på andra håll och bär
genomfört. Förf. till Rim I har känt det andra sättet, som
placerade gyllentalet 19 vid d. 31 juli men förkastar det § 10.
All In. 2. I de flesta kalendarier räknas Sept.-Dec. till
föregående år. Vid jämförelse med dem få dessa månaders
gyllental i tabelJen minskas med 1. De sålunda efter praxis
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beriktigade gyllentalen införas i vårt kalendarium, varigenom
läsaren har att välja på två gyllentalsserier, lämpade för var
sitt ändamål.
A n m. 3. I övrigt avvika våra på Rim I grundade uppgifter blott vid de kursiv angivna siffrorna i december
och februari från allmänt bruk. December stämmer med
Landsbergerkal. 1175 och Vallentuna 1198. Februari avviker
fräu det förra, Vallentuna är här defekt. Flera ist kalendarier stämrna med vår text och vår tabell, se Rim I, § 17 f.

II.

MESSUDAGARIM.

(Calendarium perpetuum).
Att uppställa ett kalendarium för det medeltida
Island går ju lättast sålunda, att man avtrycker ett
eller annat av de bevarande kalendarierna, eller ännu
bättre så, att man för sin edition lägger ett kalenda..
rium till grund och bifogar de varianter, som förefinnas
i de övriga kalendarierna och 80111 man finner vara av
värde för uppgiften. Emellertid medför denna metod
den olägenheten, att man får med åtskilligt gods, son}
haft ringa betydelse för Island, men som kornmit att
kvarstå från de utländska kalendarier, vilka från början
avskrivits till bruk på Island eller i Norge. Särskilt
komma på detta sätt en massa betydelselösa helgon ..
dagar med.
Här har följts en annan metod. Till grund för
det meddelade kalendariet läggas uppgifterna i norska
och isländska lagar (Grågås, Gulatingslagen och
Frostupingslagen). Den isl, källan ger så noggranna
uppgifter även om tiden mellan de olika helgondagarna.
att man även utan någon annan källa skulle kunna
uppställa en fullständig helgonlängd ; de norska Iåmna
åt oss att efter andra källor inlägga helgdagarna på
lämpliga tider. Lagarna meddela uttryckligen, att de
av dem nämnda Qagarna varit stadgade helgdagar.
Bäst äro, SOOl sagt uppgifterna i Grågås och Gula..
pingslagen, men även övriga norska lagar, Eidsiva-
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pingslagen och Borgarpirigs Kristenret, ge åtminstone
om de främsta helgdagarne, dem, som är fasta ok
jorhrelgh fore, för att tala med svenska lagar, en del
uppgifter, vilka vi vid behov hava använt till komplettering och kontroll. Som källa för den senaste medeltiden ha vi använt Breviarium Nidarosiense, Paris
1519, förkortat n-.
Den metod, vi sålunda använt, är naturligtvis icke
utan sina olägenheter. En och annan gång torde vårt
material förete en eller annan lucka, men i det hela
torde allt väsentligt ha kornmit med, och då ger metoden ett sovrat material, det bjuder för begagnaren
den tryggheten, att de upptagna dagarna verkligen
varit firade och icke blott på avskrivatvågen kornmit
med.
I anmärkningskolumnen upptaga vi ett litet
antal helgondagar, som utan att vara lpghelgir synas
ha spelat en större roll på Island.
Man kan för Islands vidkommande tala om väsentligen tre dateringsmetoder. Det egentligen nationella
synes vara att räkna efter årstider och sedan från
dessas början eller slut i veckor. Detta är regel
i Jagarna, och förekolnmer även i sagorna. Svårighet gör t. ex. dateringen av slaget vid Svolder, då
man icke lätt kan bestämma, när sommaren började
år 1000. På vilka dagar årstider och isl, månader
ingå, framgår av tab. III. Föga använd är, den romerska dateringen, vilken räknade baklänges från tre
huvudpunkter, .Kalende, None, Idus, varvid alltid utgångsdagen medräknades. Då man möter detta daterings.
sätt hos Snorre, kan man taga för tämligen givet, att
källan varit ett kalendarium med obiturialnotiser; i
yngre skrifter är det något vanligare, t. ex. i Håkonar
saga Håkonarsonar, vilken ju väsentligen bygger på
urkunder (diplom o. d.), Långt vanligare än dateringen
efter romersk kalender är dateringen efter helgonlängden,
detta f. ö. ingalunda blott på Island utan i det medeltida Europa i allmänhet. Därvid" användas ofta helgon-
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dagar. som icke ägt betydelse för gudstjänsten. Att
upptaga ett antal sådana hade sålunda varit önskligt,
men utrymnesakål ha förbjudit det. Registret upptager efter våra texter och delvis andra källor ett
antal, som väl för de flesta fall skall visa sig tillräckligt.
Vårt kalendarium meddelar i särskilda kolumner:
1) datum efter modern beteckning med huvudpunktarna
av den romerska; 2) dagbokstav ; 3) gyllental, sådana
de enligt Rim I beräknades på Island vid påskheråkning! ; 4) nya gyllental, här meddelade efter Breviarium
Nidarosiense, vid behov korrigerade, De äro i medeltal
ungefär riktiga för tiden c, 1315-1625, kräva. för
andra tider modifikation, som genom exempel belyses.
I 5 fall, som icke torde behöva särskilt anges, ha
talen beriktigats'; 5) isl. helgonlångd ; 6) norsk d:o :
7) anmärkningar. Kursiv stil betecknar, bortset.t från
själva beJgonnamnen, att en av N. B. gjord slutsats meddelas på svenska; antikva, att ett citat föreligger (på
isl, eller latin). Vanligen härrör citatet från våra i
denna upplaga meddelade texter; för källhänvisningar
har blott sällan funnits plats. Asterisk hänvisar till
variantkolumnen. nr 7; siffra till noter nederst på sidan.
För månaderna mars och april tillkomma två viktige kolumner, 6 a och 6 b; den förra meddelar de
bokstäver, med vilka påskterrninen betecknades, den
är direkt hämtad från Vallentunakalendariet, men dess
användning utredes och en minnesvers meddelas 218 i 8 •
Den senare åter (6 b) meddelar de litterre tooulares.
priksiafir, falbyroingsstajir, varmed resp. dagar betecknas
i påsktabellerna. Om kol. 2 a i februari se noten.
Kursiverade romerska gyllental beteckna att Ynqra
t Rättelserna undanröja alldeles obestridliga
fel mot kalendariets egna principer och bestå i gyllentalens
flyttning en dag. En sjätte, att talet 19 vid d. 1 januari bort
utbytas mot talet 18 vid d. 31 dec. har befunnits allt för
våldsam.
l

tungl börjar.
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Enligt medeltidskalendariernas sed meddelas enstaka astronomiska uppgifter, som äga betydelse för
våra texters förstående. De, som stå i norska kolumnen
härröra från Konungsskuggsjå: de i den isländska
huvudsakligen från Odda tal. Då de icke utgöras av
namn, kan deras upptagande i samma kolumn som
helgonnamnen icke vålla förvirring. Dessa hänföra sig
närmast till 66° n. br.' Vid sidan av dessa uppgifter
lämnas en del andra, uträknade av medutgivaren B;
de hänföra sig till mellersta Island, 65° n. bro Som
regel äro skillnaderna i de här behandlade frågorna
icke synnerligen stora då det gäller växlande isländska
breddgrader. Uppgiftarna om att en viss kategori
stjärnor blekna, avser, att de icke ens vid gynnsammaste förhållanden, d. v. s. vid midnatt, och icke ens
vid den från solen vända delen a v horisonten varit
synliga. Naturligtvis förutsättes i samtliga fall klart
väder. Sådana uppgifter, som påverkas av dagjärnnings- och solståndsdata, beräknas efter de i texterna
förutsatta förhållandena, c. 1200. Snorraeddans fyrdelning av året (J. 510) upptages i anmärkningskolumnen ; däremot icke den latinska, om vilken se s. 195.
I de fall, då källorna förete anmärkningsvärda
olikheter, meddelas den källa, som uppgiften stöder
sig på. St. betecknar därvid Staöarhölsbök, G. Gulapingslagen, B. Borgartings äldre Kristenret, Es. Eiösivapingslagen, Br. Nidarosbreviariet, F Frostatingslagen .
I noter lämnas uppgifter om den tid, då vissa helgondagar införts; dessa sistnämnda uppgifter stödja
sig på Finsens upplaga av Grågas (Staöarhölsbök).
Ett par exmpel må ges även på detta kalendariums
användbarhet för lösande av smärre historiskt-kritiska
uppgifter.
"
Uppgifterna äro på enklaste sätt överförda från Oddes
väderstreck till vårt urs timmar. Den bristande noggrannheten torde sakna betydelse för vår uppgift.
.
1
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1) I Heimskringla få vi en särdeles livlig skildring av slaget vid Nissan, d. 9 aug. 1062 och konung
Svens flykt från densamma. Berättelsen synes förut..
sätta, att flykten skedde under en mycket mörk natt.
Kan detta, med hänsyn till månen vara riktigt? Svaret
vinnes lätt, om man uträknar gyllentalet för 1062,
som är 18. Därav följer, att cyklisk nymåne, nya
räkningen inträffade d. 6 augusti 1062. Felet kan
icke vara större, än att man skall vara berättigad
sluta, att händelserna verkligen inträffade under en
natt med praktisk taget ingen måne. För en tid, SOlD
ligger över 300 år före våra gyllentals rätta epok,
bör man antaga, att månskiftet är ungefär en dag för
tidigt angivet.
Därav följer ännu mindre månljus.
Antagandet låter sig f. ö. genom en noggrannare räkning bestyrka. Verkliga månskiftet inträffade d. 7.
2) Hakenar saga Håkonarsonar berättar, att konuug
Håken d. 2 jan. 1240 på kvällen vid klart väder såg
en komet. Denna finnes upptecknad även i andra
källor, nu frågas: Var belysningen gynnsam för bans
uppgivna observation?
1240 har gyllentalet 6, 1239 gyllentalet 5. Det
senare finna vi vid d. 26 december. Månen bör 7
dagar senare ha befunnit sig i första kvarteret, icke
lyst vare sig starkt eller länge.
3) Knytlinga saga och Saxo skildra mordnatten i
Roskilde d. 9 aug. 1157 på sådant sätt, att man
måste tänka sig att dels angriparna, dels de flyende
(Absalon och Valdemar) gynnades aven mycket mörk
natt. Vi äro nu jämnt 95 år (5 måncykler) från det
i ex. 1 nämnda datum. Den cykliska räkningen blir
alltså alldeles den samma.
4) Magnus Barfots saga, kap. 2 berättar 001 hur
M. ~ nattarjJeli gjorde upp eldar, medels vilka han
inbillade sin bror Håken, att ett svekfullt angrepp var
å färde. Händelsen inträffade naliga kyndilmessu 1094.
Hur tedde sig månbelysningen under denna natt?
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Gyllentalet för året är 12. I de nya gyllentalsserien står detta vid d. 18 januari; då vi äro före
J315, böra vi gå ut från att nymånen inträffade d.
19. Kyndelsmässan d. 2 hade sålunda ungefår fullmåne. Men straxt efter fullmånen inträffar, vad man
i Västergötland kallar kvällruker, en absolut mörk
stund före månens uppgång. Det är en sådan stund,
som Magnus begagnat till sin krigslist och som i detta
fall avses med ordet nåttar]Jel.
5) I Inges och Sigurds saga uppges, kap. 28, att
det ifrågavarande året (= 1155) 14 nätter före Jons
messu baptiste var på fredag. År detta riktigt?
I talbyrdingen finna vi lätt (t. ex. genom att
räkna tillbaka från hfJfuöstaor 1159), att det nämnda
årets söndagsbokstav var B. Nu står B vid d. 12
juni, sunnudr.tgr er a be är våra källors uttryck; d. 12
var alltså söndag och uppgiften, att d. 10 var fredag
stämmer. On1 årtalet vore under debatt, kunde det
på samrna sätt prövas.
6) Gregorius Dagsson föll affaradag j6la 1161.
Enligt Fritzner skall ordet betyda d. 1R januari (svenskarnas tjugondag Knut). Kan detta vara riktigt?
Dagen uppges vara lördag. En del förhållanden i lagarna ge anledning förmoda, att affaradag [ola varit d.
7. jan.
Talbyrdingen ger oss söndagsbokstaven A. Denna
står vid d. 8 och 15 januari, varav framgår, att väl
d. 7 men icke d. 13 detta ål' varit lördag. Fritzners
uppgift kan icke vara riktig.
7) Flatöb. III, s. 192: Bariholomeus messudagr st6a
.a :/imta dag. Året är 1256. Ståmmer detta? Bar..
tolomei dag var d. 24 augusti, se registret. Året var
skottår med två söndagsbokstäver Ba. Nu efter februari månads slut skall man räkna med a. Med
nyss angivna metoder finner man lätt, att räkningen
stämmer.
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l Hålles lika helig som påskdag.
2 Vissa nödvändiga arbe..
ten för boskapen få verkställas både på Island och i Norge.
a
Heimskringla.
4 Med svart Gks 3260 ~o.
5 Kgsskg. Brenners
ed. s. 2t; Kristiania-ed. s. 16; jfr Apr. 6.
6 Finns även j kalendariet, Cod, Holm. Perg, 4:0, 30. (med rött), däremot icke angiven
som stor helgdag i Br.
7 Införd på Island 1129 (Finsen).
8
"sterste hatides dag",
9 nheilacht som sunnedagher".
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G6i börjat'
tidigast.
XIII
II

10
18

Dagning kl. 6

7

A

X
B
15
X
J561 fyri fiska
C
X\'III
D XVIII VII
4 merki 5610
GM börjar
vid rirnsp.
E
VII
12
F
XV
G XV
IV
A
IV
B
9
XII
C XII
17
I
Pettars m.,
D
I
6 Fasta dag
E
IX
ok nött,
Fasta G, Br.
Hlaupår,
F
14 Mapias m,2 Mathiasm.
IX
Hanpärs m.
~(s:ds Br.)
G
XVII 3

25
!6 A
27 B
28 C

1

VI

XIV

11
19

Kol. 2 a innehåller de särskilda gyllental, SODl måste antagas,
februarilunationen vid' skottår alltid. skulle ha '30 dagar, och
vilka en}, Him III, § 4' plägade skrivas till vänster ik(denda~
riet. Till kolumnen är att anmärka: att man vid d. :3 och 4 har
att förutsätta de "vanliga '4 icke ,.isl." gyllentalen. Jfr Rim III,
t Vid skottar firades i norden Matias på d. 25.
s =
börj,
"heilacht som sunnedag u.
,

då

1

INLEDNI~G

CLXXVI

MARelUS.
marcio skiftask concurrentes ser hver Qr sölaräldar 67'.
6
/6a16bl
7
t I 21 3 I 4 I
KC-t\D III
2,E
3 F
XI
4 G
I 16
[) A XIX
6 B VIII
5
No. 7 C
13
8 D XVI
2
EinnUlnaor
V
9 E
10 börjar tidi"
10 F
{

i

1I~

gast.

Fasta Br,
XIII 18
Gregorius m, Gregorius
II
m, F.
7
15
14 C
X

11 G
12 A
13' B

Id. 15 D

16 E ,XVIII\ 4, Dagjämning
5018 *, Ein..
mänaör bör·
I
jar senast.
17 F VII

*våren böt'·
jar vid fy,.·
delat år. Sn
E.s

18 G
tg A

Fyrsti d. veraldar.

I-

~o

B

21 C
2! D

23 E

XV

IV

XII
I

24 F
~5 G
26 A

S61 fyri
i! { Hruts merki, 5312 ,
1
9 Benediktus

m.l
17

6

IX

14 { (UID fostu),

27 B XVII 3
C VI 11
29 D
30 E l XIV 19
31 F III - 1

ss

Mariu m.

F asta ok
{ nonhelg
Br.

Mariu m.

2

l
k
i

b.
c. Adam

h

d.

ska-

paör 42.

gf e. Dagn. kl. 3.
f.
e g.
d h.
c i.
b k.
a l.

l Jafndcegri at rimtali, at rörnverja tali.
i ;:; söndag,
utan nönhelgi Es.
s Kan möjligen avse den kalendariska
jämningen d. 21.

INLEDNING

CLXXVII

APRILIS.
1

121

3

141

I A XI

, Kl. 1 G

6

5

2
3B

a m.

4 C XIX
5
No. 51 D VIII 13
6 E XVI
2

.

1

7F

V

8 G

I{

-

XIII

10 B
11 C

II

18

dagen
jarl.

o.
p. Dagn. kl. 1.80
q.
r.

g

s.

h t.
i

v. Dagr sezk
eig! 528 ,
k .a {4dC storlel .b kens Stjä1'.
nor blekna,
m .c

7

Surnar
SUDl-

n,

c

bÖ1·-

Fyrsta sum ..
ar koma.

12 D
X
Id. 13 E
15
14 F XVIII
4 Siöasta
15 G VII

b

d
D oavbru·
t e
na sommar- f

10

9 A

7

16al6bl

8
16

n Ld {Tibuftius ok

~

ke Inl".

',f

Valeria nus,

ar koma.
16 A

17 B

18.1

C
19 D
20 E

21 F

XV
IV
XII
I

22 G
23 A

IX

24 B

-

28 F
29 G
30 A

9

17

.m

6

~5 C I XVII

26 D
27 E

Magnus m. q .g "sd. Br.
F.*
manna tali
r .b
54. N6i
s .i
gekk 'i ork.k
ina 431•
.1-

121501
fY. riatuxa
merki
al-

Johannes m.

etn~,

VI

XIV
III

.0

14

a I G~rJ Qdagr

Litsli gang"l
dagr F.S
I

11 Syndafloden
19 slut 436 ,

{3d je siorlekens Stjä1·.
no?' blekna,

.U

2

.p
.q

I

I
l

2a storlekens stjär-

{ nor blekna.

8

1 Jfr annotationer vid J5 maj, 25 juli, 17 aug.
s Jon 1-161abiskup dog 1121; hans dag blev .Jogtekinn" 1200.
8 I G talas i
allmänna ord om gangdagar; troligen avses även denna. Föl'
dagen gällde särskilda bestämmelser, närmast lika med dem, SOlD
gällde för lördag. I Br. lyder föreskriften: J' Gangdager eine(!) skal

fasta ath retthom [astemtui ochheilacht halda att messe tijd. «
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INLEDNING

MAIUS.
_1_1 2

1

Kl. 1 B

3
XI

2 C

3 D
4
5
6

~I

No. 7 A

8 B
9 C

10
11
12
13

D
:E

F

XIX
VIII

XVI
V

141

5
6
7
I
I
Philipus m. ok Tveggia postola *s. d. Br.
Jakobs.
m.*
16
Nonh. F, Br.
Cruci« m.
Krossmeesa.
{FÖrsta sitn»
lekens stjä1
I
nor blekna! ~

I

1~
-

4

-

10

XIII 18 2(1, sommarmån.
börjar tidigast.

II

X

G

7
15

-

14- A XVIIi 4Nonb. F, Br. 2
Id. 15 B VII
2a sommarmån. Hallvaroar m.
börjar senast.

16 C

17 D
1.8 E

XV
IV

19 F

20 G
21 A

22 B
23, C

XII
I

IX

12 Vårping tidigast

-

9

561 fyri tvibura*
merki 54R•

Yidnattssol
börjar

"brceöra.

rsommaren

17 Fardagar börja
tidigast.*
6 V årpiug senast.
14-

bÖ1:jar (vid
fyrdelat år)
Sn E8.

24! I)

25.i E XVII 3
VI 11

26 F

271 G

28 A
29 B
30 C
31 D

XIV
III
-

XI

Fardagar börja
senast.
19

IJ

l Några av de allra .största stjärnorna, t. ex. Arcturus, UOIJ'\,;'~JCl,.
Vega blekna något. senare, resp. tändas något förr.
'
h'lvit teie enmelih",
s Vid fardagar, alltså eventuellt senare,

nast d. 27.
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INLEDNING

JUNIUS,

1 121
Kl. 1 E

3

141

5

- 1-

6

7

XIX 5
VIII 4 A XVI 13
B V
2
NO.5I
6 C
tO
7 D XIII
2 F

3 G

8 E

18 B:e sommarniåm,

II

börjar tidigast.
7 Kolumba m., Ko.lumkilla;

9 F
10
11
12
Id. 13

X

G

A
15
B XVIII
C VII
4
14- D
12 B:e 80mmarmån.

bÖ1:ja'r senast.

15 E
16 F
17 G

XV
IV

18 A

XII

1

19 B
20 C

I

21 D

IX

22 E
23 F

Sölhverf, 49.

Vitus

561 fyr i Krabba B6t6lfs m. s. d.
merki 5622 ,
Br.
9 Alpingi forna
1

börjar tidigast. I

17
6

XVII

24 G
25 A
26 B
27 C
28 D

XIV

29 E

XI

VI

30 F

111.•

{S6lstalla at

14
3 Fasta II deegr. Nonh. (ok fasta
Br.)
o(han)n(ne)«
-I m. Alpingi forna Jons m.2*
11 börj. senast.'
19

{J
I

III

8 Fasta lidregr.

m.{ok
Pals)- 8

P€trs

26 ,

Nonb. (ok fasta
Br.)

Peir« m. (ok
Pals)'

R6mverja
tali, '

*J6nsvaka

\ B, Es.
A~ingj

e ter 1271.
Petrs vaka
Es.

16

---.[ Åtminstone i senare tid flyttades altinget till midsommarafton, onsdag, då .den vanliga torsdagen sammanföll med midsommardagen' II, § 133.
2 Påbjuden redan av Anastasius IV 1 t5~.
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JULIUS.

121

1

Kl. 1 G

2

I

Al

3

i

4

I

5
13

XIX
VIII

4 B

I

9
tO
11
12

18
14

A

~I

VII

26 D
27 E

il

31
-------

fyri ens
oarga dyrs
merki

M)~sumar

6 \ jar vid rimspil- Marg'retar
14 lir.
F, sd. Br.

m.'

3

I~

I

Fasta d. ok nött, Nonh. ej Es" Br. JFörsta storfl 'acobe m. s. d. \ lekens stjär.
Br. Solen bör.. nor tändas 3

Jacobs tn.

XIV 19
III
Xl
XIX

töl

~ IJl'?rlåks m.bor·
~t.' I

I

28 F

29

börjar tidigast.

1
9

XII

~I

{Mj~sumar

12

XV
IV

21 Fl IX
22 G
23 A XVII
24- B VI
25 C
-

80

I(nut8 rn, G

15

D lXVIII 4

18 C
19

7

X

C

Id. J5
16 A
17 B

20

Nonh. (ok fasta,
hwit. enmelt Br).

Selju manna m. Heilagramanna
m. i Selju

II

B

Mariu m.Br.!

Svituns rn.

3 C XVI
2
V
5 D
6 El
10 l
No. 7 F i XIII 18
8 G

7

6

5

jar åter gå ned.

8 Fasta d. ok nött. (Vatnfasta ok
Nonh. Br.
Olåfs ,n. fyrri
16 Olåts m. 82,

s/

I

r

h. Bl'.

2 a storlekens
stjärn. iiin d. "

1 "Mario messo dag ther nesih, som er Swituns messo aai forno,
t Trans..
heilacht som sunnudager, ochwel er giort ath fasta fire." Br.
lationen, inf.först 1247.
8 Jfr maj, n. 3.
'Margareta står i Frosta-

tingsl. mellan SVilUDS m. och Jakobs

JD.

Dagen kan efter denna

INLEDNING

CLXXXI

AUGUSTUS.
1 12
5
3 14
Kl. 1 C VIII 2 D XVI 13
aE
2
4- F
- 10
No. {) G XIII
II
18
6 A
7
7 B
8 C X {) D
15 Fasta d. ok nött
Laureniiue m.*
10 E XVIII
j1 F
VII
412 G
12 Tvimänaör bör..
jar tidigast.
XV
Id. 13 A
Fasta' d. ok nött
IV
14 B

v

6
Nonh. F, Br.
Olafs m. hin efri

I

7

_.

{Tred je stor.
8 Btjär.
Ileken
nor t ändas.

-

Lassrentics m.* *Lafr anz vn..
ka B (Es)

11

15 1 C
16 D

XII

-

--

17 E

I

17

18 F

-

19 G

IX

No. (ok fasta Br.)

I

Nonh, (ok vatnfasta Br.)
Mariu m, (fyrri) Mariu m. s. h.

Br.

9

j 4e storlekens

(fjärdnortän·

as.
6 S61 fyri meyjar N attrnö1'ker in1
merki
träder åter.
- Tvlmänaör bör[ar vid rimspillir
14
Dagr sezk
3
J *G ej F.
Nonh elg ok
Fasta d. ok 110tt Nonh.*
Barpolomeus m. Barpolemeus n~. \ fast a Br.
lO

20 A
21 B XVII
22 C VI
23 D
24. E XIV

25 F
26 G

27 A
28 B
29 C
30 D
31 E

III

-

XI
XIX
VIII

-

I~

19
8

-

16

-

s. d. Br.

Dagning 1.30
Augu stinns
l TI.

5

13

källa Icke noggrant bestämmas. Åven d. 12, 13, 15, 19 förekomma;
20 är regel i Skandinavien och England. Denna dag kallas Margretar messa si6ari Rim II. § 173 och är Margaretas dag i Br.
1 Uppgiften i Konungsskuggsjå måste em enderas
(Margitte m.)
så. Texterna uppge alldeles orimligt d. 17. sept. Jfr nästa s. n. 2.

INLED-NING

CLXXXII

1

Kl.

1 septembri skiftask
12 I 3 141·

11 F

~!

XVI

2 G
3 A

V

10 A

VII

SEPTEMBER.
epacte, serhver <jr tunglsaldar. 689 ,
S
-6
7

10

4 B XIII 18
No.- s C II
Dagning kl.B
6 D
7
Nonh. F., Br.
X
7 E
$ F
15 Mariu m., Burd-- (Qnnur) Mariu
ar d. Mariu 8.
m.t
9 G XVIII 4
l

12

:: : I XV
Id. 13 D IV
Kl. 14 E

15 F
16 G
17 A

XII

18 B

IX

19 C
20 D

21 E
22
23
241
25'

F
G
A
B
~6 C
27 D
28E
29 F
30! G,

I

-

te

8omma~'"

mån. börjar tidigast

16:

1
9 Crucis m. Dag- Krossmessa s. d. {Hösten börjämning
Br,
far Sn Et

17

6 S61 fyri skåla
merki 55,
14 6:te sommat'·
mån. börjar vid I
rimspillir

xvn!li
VI

I

Fasta d. ok nött, Nonh. G. Nonb.
ok fasta Br.
jafndesgri at
R61Dverja tali
Matheus m.
Matheus m.

11
XIV 19

Dagn. kl. 4.30

III

XI
XIX

VIII

8

16
5 Fasta d. ok nött Nonh.
Mikials m. 8 8
Mikials m.
13

1 Anastaslus IV
påbjöd 115~ Marias dagar utan närmare bestämmelse.
~ Kan möjligen tänkas avse den kalendariska dagjämningen, d. 20. sept.

1 Sn E I, 510; jfr Geelmyden i ArkiT III, 129. Uppgiften passar till &'0, varierar något efter olika isl. breddgrader.

CLXXXIV

INLEDNING

NOVEMBER.
.

.~.

J

2I

3

I4 I

-~-lD! 10 Allra
2 E I XIII 18 m.
3 F
4 G
No. 5 A
6
7
8
9
1n

12 A
Id. 13 B

6
heilaqra
m. s. h. Br.'

l

7

II

~l

IV
XII

gast.
1 II Marteins m. 55"

9i

14 C

I

17

IX

14
S61

18\ (; XVII
19!A
VI
20 I H
21 C XIV

E

24 F

III

Xl

25 G

XIX

26 A
27 B

VIll

28 C

29 D
:JO E
l

I*s, d. Br~

()

17 F

22 D

Marteins m.*

l

15 D
16 E

1

I

heilagra Allra

X
B
15
C XVIII 4D VII
E
12 ,
F
X V -', Ylir bÖt'far iuii-

11 G

~a

I

fl

XVI
V

fyri

bog-

rnauns merki,
55,3; Ylir börjar
3
vid rimspillir.
11

19 (dagfasta"]

Ceciliu m,.2
8 Clemenz m.

*ef messan

stendr

Clemewz m.*

16

a

fostudegi,

·8. d. Br.

5
13
2 Fasta d. oknött No.Iok fasta Br.]
Andteas m.
Dagn. kl.'7.3fJ
10 Andreas 'In.

Påbjuden redan av Anastasius IV 1154.

2

Införd 1179.
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DECE1\1BER.
1 _I~_L 3
Kl. 1 F XIII*

2 G

I 4-

l._ _-:_!J

1__7

1-=._=~

*Ofta vid d.

II

18

X

7
15 Fasta d. ok nött Nonh. F. (ok
fasta Br.

~

3 A

4 B
No. 5 C

61
D
7 E

XVIII
VII

8 F
9 G
10 A

Nikolås 'Sn.
4 A mbrosiu» m.
12

XV
IV

Nikolas m.
M ariU m. ,.con·
{ ception"sd Br.'

Jölrnänaör, MQr..
sugr borjar ti-

digast.

11 B
12 C
Id. 13 D

XII
I

14 E
15 F

IX

~

17 {Magnns m. (ok
Lucie)

e

Solhvorf 49 5

16 G

14

17 A XVII

John. bö?jar vid
rimspillir.
3 S61 fyri steingeitar IU erki 55 20
11
Fasta d. ok nött FastaBr., Nonh.

18 B

VI

19 C

20 D

XIV

21 E

III

G.

19 Thomas m: 501- Thornas m.
staöa

at Rom-

verja tali 5521

8 Vatnf. dag ok
,n6tt

22 F
23 G

XI

24 A

XIX

Fot'Zåks m.i
16 Jölaaptan

l-

25 B

fyrsti d. jola

åfa ngad . jöla I
{ fasta Br.

rsu«

hinn

fyr_j

sti Br.
26 C

VIII

27 D

28 E

XVI

31 A

XIII

~~ ~
l

5 Anna?'1" d. j6la
13 III d. jola
2 IV d. j6la

'7 tö I }Meöaldagar

Wel er gjort atb fasta Br.

pens dödsdag.
mas Becket.

3

.

Siephan« d. Es.
,Jons m,essu d. Helg enl. G.
Es.
Barna m. Es,
Thornås m." Es. Dag'n.kl.7.30
Nonhelg

a..

s Införd 1199, minne av biskoThomas ID. erkihyskups, till minne av Tho-
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MISSERISTAL.

Vetr
-----1

Surnar

___________ 1

IV

II
I

II

IVIII I IX ~ I X XI I XI
E =
I. ~~O~
~ I
.g ~ .~ '-' .~ z, ~ ~ ~;
I.~ 8· ~ 8 0 E .;
~ ~o
~
I
~I~
~i
~,>
~
~I~
I

V

VII

~j

;
III 8

=
u:

'cd

)(O

~

dags.
bokst.

1 (g) f
2 e
3 d
4 c
5 (b) a
ö g

a

l:

~

'E

11 11 10 114 i 13 12
10'10 9 i 20 1 19 18
9 (d) c 15 15 14 18117 16
10 h 14 14 13 17 116 15

11

:

II

:

1:l!lO

II

13
12
10
9
15
14
12
11
10
9
14
13
12
11
9
15

13
12
10
9
15
14
12
11
10
9
14
13
12
11
9
15

II

:-I! !
I

:

~ ~ ~ :s ~ ~ ~
....,...,

':;:

9111
8 10
14116
13114
11 13
10 112

-

-

-

18123120
l 7 221 19
16 21 18
22 27124
20 25 22
19 24. 21

',""

18
17
16
15
13
12

12 11 11 e 110 9111 18 23 20 18
18 17 17 dc 16 15 116 17 22 19 17
16 15 15 b 14 13115 22 27 24 15
15 14 14 a 13 12 14 21 26 23 14

14 1'14 13

12 16115
11 15 14 13
9 13112 11
8 19118 17
14 18 I 17 16
13 17116 15
11 15 14 13
10 14 13 112
9 13 12 11
8 19 18 17
13 17 16 15
12 16 15 14
11 15 14 13
10 i 14 13 12
8119 18 17
14 18 17 16

< -

,

~ ~ ~. .

11111110 141'13 12112111111 e 110
10 10 l 9 13 12 11 11 10 lOd 9
9 I 9 8 19 18 17 17 16116 c 15
15115 14 18117 16 16 15 151 ba 14
13 13 12 ] 6 l 15 14 14 13 13 g 12
12 12 11 15114 13 13 12 12 f 11

7 f
8 6

11 a
g
13 (f) e
14: d
15 c
16 b
17(;l)g
18 t:
19 e
20 d
2 i (c) b
22 a
23 g
24: f
25(e)d
26 c

II

~ ~ o~ ~ ~ ~ ;S ~ ~
!lO

l

I

I

nt~~~ !II'"~ ~-:.-~-}-.If ~

I;

l

13
11
17
16
15
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14
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]2
10
16
15
14

12
11
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14
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13 g 12! 11113120 25
19 24
12 fe
10 I
lOd 9 8 110 17 22
16 c 15 14116 161121
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10 d 9 8 10 17 22
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14 a 13 12 14 21 26
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16 c 15 14 16 16 21
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111
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24
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27 b 14114 13 17116 15 15 14 14 a 13 12 14 21 26 23
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IV. Talbyröingr (hinn gamli meö sinum prikstofuru).
Denna Tabell är er i det hela förklarad i Indledn. Päskbok-

stävernas betydelse framgår även aT kalendariet, där påskbokstäverna äro insatta vid de data, de beteck~a.SY
Solcykel
Gf

e

Sv

d

c

Ba
g
f

Sv

Sv

e

v.

v.

.b

r'l c..

v'j

.b

a

11 6 .g'

12 71to m.t .n

Fe

1: 2 k. .1 ~. K. .I1~.
14- 3 .k
I•• k
If) 4- p. h•• i p. h• .i
16 5 g. .h o. g.•h o.
17 7 .f 1 . e. .f t. e.
1m .e I. d..e
18 1 Ll.ml

e
d

Cb

a
g
f
Ed

.e s.

.m 1t40

d

q. j:

v. n..
I

I

n.

1197
1254
1311

In. 1368

q.

et

r.

b;

r.

s.,

LI·s

I.b

p. h.• p. h. . j p. h• .i
h.
h. .i 1596
.a o.. p'.a o. i g..h o. g.. h 0'1 g.•h .a g. .h .A 1653
n.. 0 V'I n.. 0 I.g II. f.• g n. f. j'g v. LI.g v. f. 1178

p..q

O •• p

g

f

5

dl

6 7 .f t. e. .f t. e• .f t. m..n T. m·l·n to m.•n .f m. e. 1425
7 1 l. d.. e s. d.l.e s'i1. .e s. 1. .m
1. .m .e 1. .m .e 1482
8 2 .l .d
d r.
I.d
k. .l
k. I .l R. k. l J .d k. 1539
9 4

Ag

5.\

Ilq.1 i: .kl'CI i:
q: .c q'lb'I,I.el q.
j.B
i

10 5

b

Sv

11.1·m .e II.

1 1 s·ll.l·m.e
d.•e
d·l.e 1 '11•
Il.
2 2 k• .I R. k. .I .d k. .1 .d r. c.. r' c.. r. k. .J r.
l
l
3 3 .k
.kj.c
.k
i. .k
4 4 p. h. .1 .b, h. . 1
hll .b p•.q .b p. h.•b p. h•.1
5 6 f.. g
f.. g
f. I. g v. n•. 0
0 .g
f.. g

b

e

Sv

Ii 111213141516/718 ~ 9110IuI12113J14115116117118J19IArt.

Dc

d

= vifJlagning.

~m'l.n t. Im..nlJlm. e·l.fit. e·iJ
k.

.r ..d

q.,j" .u.c

t.

e.,.f 1235

k'j.l .d r. c, .d r. e. t.d ~. 1292
I • • k .•c
k .c
b.. c
t 1349
l

q..

.b b. .i .B h. .i

Iq.

q.

I.b P'I.q .b p. h•.b 14-06

g..h .a g..h .A o.. p .a o.. p I.a o. 1463

.f t. e.'.f t. m'l'n T.m . .n t. m..n' 15!O
s. d..e s. 1. .e s. l. .rn S. 1. .mi,e 1577
19 2 .il .d k.,.l .d r. c, .d r. e.. d r. k..1 r. k. 1. R. k. 163420 3 .Cd, .k I'c
k .c
b.. c
i.. k
i. .k
i. .k 1159

q..

q.

q.

Iq.

Iq.

21 Sig., .hoAl o.t.p .a o..p .a o. g.. h
22 61,g ,. v. f•• g Iv, n.. 0 v. n•. 0 .g n.
23 7 t. e. .f t. Im.•n
n t. m..n
24 1 d./.e s. 1.1. e s. 1•• m S. 1••mr.e

.f m. e. .f t. e.l.f 1330
l. .m ,.e l. d..e s. 1387

.e i.

.k .c q.•k .e q. b. 1444

T.lm..

25 3 .c q. i. .k q. i. .k q. i. .k

o. g•. h 1 0 '1g.. h .a 1216
f••g n. f..g v. f. 1273

b

~ 4 p. i h..b p. h. .i p. h. .i I.b h. .i .B h. .i .b p..1} .b 1501
27 5 .p .a o. g.• h lo" g.. h 0'1 g.. h .a g.. h .A o.. p .a o. 1558

a

28 6 v. n.. 0 .g n. r.I,g n. f. l,g

c

V.

f..g v, f.. g V. n.•0 1615

Anrn. till tab. III: Kursiva siffror i raden 8 beteckna de dagar,
som vid Rimspillir undantagsvis falla senare, än eljest förekornmer. I kol. I rnbrud. beteckna de, att dessa enligt nyare ordning
firades en vecka senare, - SU1narauki inskjptes före mi~sumar,
Anm, till tab. IV: Artalen i kolumnen Artal hänföra sig til de
börjande måncyklerna på resp, rader de, s. k. hpfudsta6ir.
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V. PÄSKTABELL UR

A~I. 249 g. foI.

Med denna tabell uträknas lätt påsken om man vill göra
sig mödan aU uträkna söndagsbokstav och gyllental. Gyllentalet fås ur divisionen (1 + n) : 19, är resten ur denna
division, n naturligtvis
årtalet. Söndagsbokstaven fås
medels solcykeln. Numret i denna är resten ur divisionen
(9
n) : f8. Söndagsbokstaven för första året i solcykeln
är GF, fortgår så E etc. Grövre stil
aprildata.
Bekvämare vinnes ju resultatet medelst talbyrdingen.

=

+

=

C

D

E

F

G

1

9

10

11

12

6

7

8

2

26

27

28

29

30

31

1

3

16

17

18

19

20

14

15

4

9

ä

4

5

6

7

8

5

26

27

28

29

23

24

25

6

16

17

11

12

13

14

15

7

2

3

4

5

6

31

1

8

23

24

25

19

20

21

22

9

9

10

11

12

13

14

8

10

2

3

28

29

30

31

1

11

16

17

18

19

20

21

22

12

9

10

11

5

6

7

8

la

26

27

28

29

30

31

25 J

14

16

17

18

19

13

14

15

15

2

3

4

5

6

7

8

16

26

27

28

22

23

24

25

17

16

10

11

12

13

14

15

18

2

3

4

5

~o

31

1

19

23

24

18

19

20

~1

22

Rättat vid avtryckningen från 15.
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CLXXXIX

VI. FQSTUGANGAR A.
(Kalendarium för rörliga fester).
Till datering användas icke 'blott de kyrkliga
fester, som äro bundna till visst datum. Lika ofta
användas de, SOD1 bestämmas i förhållande till påsken,
Ett fullständigt upptagande a v de resp. festdagarnas
infallande skulle kräva, att man uppställde 35 fullständiga kalendarier, vilket skulle kräva för mycket
utrymrne. För de flesta ändamål torde hosföljande
tabell göra till fyllest.
Tabellens användande framgår av följande:
Man tar först reda på påskdagens datuin, vilket
Jätt sker genom en blick på talbyrdingen. om man
har året givet.
Även den som nr V meddelade
påsktabellen gör till fyllest. Är källan någon annalredaktion, så återfinnes påskbokstaven i denna; dock
är det nog försiktigast företaga kontroll, ty annalernas
påsk bokstäver förete en del fel.
På den rad, som motsvarar den givna påskdagen,
träffas de olika oftare nämnda helgdagarna upptagna
med "oreducerade februaridat.a". För dessas reduktion
gälla följande regler:
Dagarna 1-28 infalla i februari; de kräva under
vanliga år ingen reduktion. Under skottår kräves
reduktion genom tillägg' av 1.
Dagarna 29-59 inklusive infalla i mars. Reduceras till marsdata genom fråndragande av 28.
Dagarna 60-89 inklusive infalla i april. Reduceras till aprildata genom subtraktion av 59.
Dagarna 90-120 inklusive infalla j maj. Reduceras till majdata genom subtraktion av 89,
Dagarna 121-150 infalla i juni. Reduceras till
junidata genom subtraktion av 120.
Vår tabell löser även en fråga av stor vikt för
hela den isländska tideräkningen, därtill en av de
svårare bland de frågor, SOD1 angå denna. En upp-
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märksam läsare finner lätt, att vid det sista dagen i
varje fQstugang skottåret vill medföra en rubbning
genom att föra fastans ingång över veckogränsen. Om
regeln säger, att påsken skall firas j första fastegången.
så blir det skenbart så, att den, om den infaller på
sista dagen och skottår infaller, kommer att gå över
veckogränsen och löpa in på andra fastegången. Vi
borde sålunda ha undantag på grund av Rimspillir
för alla regler rörande denna sak även för dem, som
i tydliga ord betecknas som undantagslösa. Emellertid se vi, att dagen närmast före veckogränsen betingar söndagsbokstaven e, är det nu skottår, så få vi
söndagsbokstaven dc. 'Men denna inträffar, då R i mspillir utgår med februari månad. Det är Rim . .
spillir, som efter att förut under mer än ett halvt år
ha ställt till oreda, nu på det sista räddar ordningen.
Fpstugangr fyrsti faller denna gång undantagsvis på
d. 8 feb~uari,men denna dag är också undantagsvis
vika Iifir porra. Annarr fpstugangr faller likaledes
undantagsvis på d, 15, men denna dag är också
undantagsvis / rndveroa g6i.
Detta kan icke vara slumpens verk, såsom jag
trodde ännu då de första arken a v InI. gingo i press.
Det är resultatet aven sällsynt noggrann och skarpsinnig undersökning av samtliga möjligheter för
placeringen av Rimspillir. På vilket sätt man än hade.
placerat denna, oavsett det valda, så hade man fått
åtminstone lika många anomalier, som nu förefinnas,
och därtill anomalier på reglerna 001 fpstugangar. De
s.VIII n. gjorda kronologiska konstruktionerna förfalla t
men det 'påståendet kan vågas, att problemet om den
isländska tideräkningens sammanjämkande med den
kyrkliga blivit löst på det bästa sätt, s o m över..
huvud är t n k b ar t.
Den i sista kolumnen meddelade uppgiften om
"nlöjliga gyllental" har blott teoretiskt intresse föven del framställ ningar i Rim- textern a (s. 35 f., 158, 214).
å
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Möjliga

gyllental.

b.22m.
c. 2?"
d.24"
e.25"
f. 28"
g. 27"
h. 28"

i. 29"

~

~

~

~
~
~

~

~

1111 4
2 12 5
3 13 6
4 14 7
5 15 8
6 16 9
7 17 10

36143148! 50 186
37 j 44 49 51 87
38145 50 52 88
39 46 51 53 I 89
40 47 52 54 j 90
41 48 53 55
42 49 54 56 92.

89199~1021 d 'odl16'

90 100
e
91101 1103
f
1104
92 102:105 g
93103~1061 a
941104 107! b
95
108! c

1

8
9
10
11

18
k.30,,;
19
J. 31" ~
20
m.1 a. ~
21
D. 2 ,,~ 12 22
o. 3 " ~ 13 23
p. 4 ,,~ 14 24

11
12
13
14
15
16
17

43150 55
44 51156
45152: 57
46 53 58:
47 54 59'
48155 60
49 56 61

i

57 191
93
58! 94
59 I 95
60 96
61 97
62 98
63 99

1,,105

96 106 109! d
971107 110' e
98 108 1111 f
99 109,112 g
100 110 il13 a
10111111114 b
102
c

TiIÖ" 16
Måi5, 16
Sö 5, 13, 16
Lo 2, 5,13, 16
Fr 2, 5, 13, 16
To 2, 5, 10, 13, 16

Od 2, 5, 10. 13
Ti 2, 10,' 13, 18
Må 2, 7. 10, ,13, 18
Sö 2, 7, 10. 18
Lö 7, 10, 15, 18
Fr 4,7,10,15,18
To 4, 7, 15, 18

11121151

q. 5 """" 15 25 18 50 157 62' 64 1100 103'l13 116 d Od 4. 7, 12, 15, 18
r. 6 " J. 16 26119 51' 58 6365 ;,101
e Ti 1,4,7,12,]5
s. 7 " ~ 17 27120 52 59 64 66102105115118 f Må 1, 4, 12, 15
t. 8 ,~~ 18 28 I 21 53 60 65 67 :103 106118119 g se 1,4,9, 12. 1~
1',117:"

v. 9 ,,;!t 19 29 j 22 54 61 66 68 104 107 117
a r.e 1, 4, 9. 12
.a 10 ,,~ 20 30 I 23 ; 55 62 67 69 105
118121; b Fr,1, 9, 12, 17
.h 11 ,,' 21 31124156.63 68 70 106 109
c TOll, 6,9, 12, 17
1104:114
1108

1120

.c 12 "~ 22 32 1~5 ; 57 64 69

.d 13 " o~
.e 14 " ~
.f 15 " ~.
..g 16 ,,~
".h 17 ,. ~
;,i 18" ~

23
24
25
26
27
28

33 l 26 i 58 65 70
34 i 27 ! 59 66 71
351281 60 67 72
36 I29 j 61 68 73
37130 162 69 74
381.31163: 70,75

I~.k19" ~ 29 39 32 i 64 71
20"
3,0 40 3, 3,65 72
m.. 21 n ~ 31 41 j 34
16673
:,::022 ,,~ 32 42135167174
?O 23 ,,~ 33 43 36 \ 68 75
~jp 24 "
34! 44 37 l 69 76
itq 25 ,,' 35 '45 38 170 77
1,;.1

r

l

"~O

1119 1122

1

107 110,120"IJ23~ d
12 10R 111:121
e
73 109 112 122,125 J
74 110 113 12R,126 g
75 111 114 124-127; a
76 1121151~5:l28 b
77,11,3116
c

Zl

1124

.9~l1, 6, 9, 17
fl 6, 9, 14,.17
Må 3,,6,9,.14,17
Sö 3, 6, 14, 17
Lö 3,6, 11, 14. 17
Fr ,3, 6, 11, 14
To/B, 11,14, 19

11261129 1

76 78 114117127113°1 d Od ,3, 8,11, 14, 19
77 79 115 118 12H.l31i e Ti3" 8, IL 19
78 80 116 119129132 1 f Må 8, 11, 19.
7918111711201301,1331, g I Sö ',8. 11,' 19
80 82 118121131
a LO 8, 19
81 83 1191122132'135, b I Fr 8, 19
1
82 I 84 1201123133;136, c To 8
1134\

Anm, 1. Redan av Anastaslus IV 1154 påbjudna voro: Skäritorsdag, påskdag, Kristi Hirnmelfärd, pingst och 'I'riuitatis,
~.".
Anm. 2. De i denna tabell upptagna söndagsbokstäverna äro
;~pe, som gälla vid påsk, således under skott år den senare av de två.
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VII. FQSTUGANGAR B.
Hur fastan ingår efter Vikna tal framgår av följande tabell.

1~_l=B_J_C_I~J_D_LE I

F

I

J~_

t. Vika Jifir
porra .....

5 f

() f

7f

8 f

1 f

2f

3 f

4f

I ondv, göl

l! f

13 f

14 f

15 f

8 f

9f

10 f

11 f

3. Vika af g6i

19 f

20 f

!1 f

22 f

15 f

16 f

17 f

18 f

4. I miöja g6i

26 f

27 f

28 f

29 f

!2 f

23 f

24 f

!5 f

5m

8m

~.

5. Vika Iifir
gOl •....•..

I

71D

7m

1m

2m

3m

Översta raden betecknar naturligtvis söndagsbokstäverna, där..
vid C och D måste skiljas från DC, vilken senare betecknar den
nu med sönd, d. 29 februari utgående rimspillir. I övrigt äro de i;i
denna tabell avsedda söndagsbokstäverna de, som gälla vid fastans ';,
ingång, m, a. o. i februari den förra, i mars den senare av skott.',"
årens söndagsbokstäver.
Ville man med användande av vår tids beteckningssätt i en
regel sammanfatta tabellens innehåll, så kunde denna formuleras
så: Fyrsti, resp. annarr-fj6röi fpstugany'" svarar mot första, resp.
andra-fjärde söndagen i februari, dock med' den inskränkning, att
vid rimspillir, d. v. s. skottår. då både d. i och 29 februari infalla,:"
på söndag, lämnas den 1 oräknad.
'
Rimspilli," inträffar under. de is]. är, som sI u ta med följan de ,'c
skottår: 1148, 1176. 1!04, 1232, 1260, 1288, 1316, 13(,4, 1372, 1400'i~'
1428, 1456, 1484, 1512, 1540, 1568, 1596, 162!-, 1652, allt gammal stil. ",
Årtalen äro alla delbara med 28, vilket måste vara en tillfälllghet.t
då den isländska tideräkningens reglerare räknat Kristi födelse till:
år 8 efter vår tideräknings början, vadan sistnämnda regel icke.,
gällde för hans årtal.
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VIII. STJÄRN URET.
TABELL RÖRANDE ST.JÄRNORNAS GÄNG ÖVER ISLANDS
HORISONT (65°) c. 1200 (vintersolstånd).

I

Stjärna

I

Öst-IK u l mma
. tilon. punkt.
Väst-I
punkt.

I

Upp.

IAnm..

Ned.

I

Tid·IAZim Tid'l Tid. I Höjd. Tid. Tid. Azim
Tim. Gr. Tirn. 'I'irn. Grad. Tim. Tim. Gr.
Casslopeia
a .......
Algol .....
p leiaderna
Aldebaran.
Auriga a ..
Orion ~ ...
Orion
Odon a ...
Sirius .....

o.,.

I

-

-

.--

11'3 21°,8
13'5 233'5

-

~

17'9 292,g
17'1 272'1
16'2 253'5
2°'7 31014

21'5

-

-

2°'3

62'6

°'9

-

-

21'1

2"

-

21'8
22'8
22'6

46'8
39'6
69'7
15'6

22'9

23,s

17'4

23'2

-

°'2

14'5
15'7
15'8
16'2
18'2

'121.1 199. 1 2'5

Arcturus .
Vega. . . . ..

1

-

,-

18,1

77'1

6'9 149'7 l1Tauri
6'7 126'5 CapeIla

3"
2"

-

a,
4'7

87'9

31'9

5,-

6'2

106'5

9'1

-

3'7

49'6

67'2

2

7'6

Anrn. 1. Tabellen är uträknad [ned NEUGEBAUERS Sterntafeln
och avser forhållandena är 1200, vid 650 nordlig bredd. Ändringarna vid förflyttning till andra isländska orter och andra tider
bli i regeln ringa. Viktigast är, att Arcturus, som vid år 1100 var
cirkumpolär ned till söder om 66 breddgraden, vid medeltidens
slut upphört att vara det för någon isländsk ort och nu kan ses i
norr först närmare 72 breddgraden. Dess kulmination kornmer nu
även nära en timme senare.
2. Tiderna anges i hela och tiondels timmar, därvid O uddnatt, 13=1 e. lD. etc.
3. Azimut räknas från meridianens södra del åt väster. Förhållandet till de isl. eitir ses av följande: SutJ1"
337'0-360-22'5:
utsu6r
22'5-45-67,&: vesir = 67'1)-90-112,&: utno?4tJr = 112'5135-157'5: n0'1"tJ1
157'5-180-202'6: landnorbr = 202'5-225-247'5:
ausir
247'5-270-292'5: landsutu' = 292'5-315--337'5:
4 De angivna ställningarna återkomrna varje dygn. Tiderna,

=

=

=

4

=

=

m
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som äro beräknade för vintersolståndet, överföras till andra dagar så. För varje hel månad s e n are blir stjärntiden två timmar
t i d i g a r e, för varje bel månad t i d i g a r e blir stjärntiden två limniar s e n a r e. För varje dag senare blir stjärntiden fyra minuter
tidigare och tvärtorn. Exempel se ovan. (Den som hellre viI
göra en enda multiplikation kan räkna ut antalet dagar och multiplicera detta med 0,066. Detta ger et något noggrannare resultat.)
5. Som vintersolståndagar kan man räkna 1050-1176 d. 15
dec.: 1175-1300 d. 14 dec.: 1300-1425 d. 13 dec. o. s. T.
6. Om Tabellens arrvänding i övrigt se ovan. Exkurs II.
Stockholm i februar 1916.

Nat. Beckman.

HANDS KRIFTBESKRIVELSE.
Som af selve udgaven og det foran anfarte fremgår,
er teksten til Rim I aftrykt efter A, Him II efter B
med et leengere indskud fra G, Rim III efter B og R,
Tillseg til Rim I er givne efter L, 249 l, G, Eftersleet
efter C (H), D, G, N, V, hvorhos foruden disse flere
andre håndskrifter el' benyttede i variant-apparatet,
For samtlige kilder redegeres i det felgeride enkeltvis,
med tilleeg af de for nodvendig ansete paIreografiske
og ortografiske oplysninger. Membran-tekat er overalt
bogstavret aftrykt, som regel uden kursivering af opleste forkorteJser, papir-tekst normaliseret; skrivfejl
og andre uregelmressigheder i teksten er omtalte i
evre noter, hvor tillige gares rede for de nedvendige
berigtigelser samt for senere påtegninger og lignende.

A. AM. 625, 4to. [Jfr. s. LXXXVI). Membran i kvadratisk oktav-format (155 X 125 cm) på i alt 98 hlade, indbundet i treeplader, Består af en eeldre del (bl. 1-49) fra
c. 1300 og en yngre (bl. 50-98) fra 15. årh. Indholdet
af eeldre del, VeraIdar saga m. v. og Andreas saga, er
aftrykt henholdsvis i K. Gislasons 44 Prever og Ungers
Postola sögur. Yngre deloptages af den i nservrerende
udgave som Rim I aftrykte komputistiske afhandling
Blanda (bl. 50-77 r), hvorefter felger nogle stykker
af kirkeligt indhold, Se ntermere Katalog over den
Arnamagnreanske håndskriftsamling. B l a n d a, som
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begynder defekt, idet det nrermest foregående (et eller
flere lreg) er tabt, er skrevet med temlig stor halv.
fraktur, med sparsom anvendelse af red ornamentering
eller gennemstrygning af versaler og enkelte rede
overskrifter. Periodorne skilles jtevulig ved to skråstreger. I marginen ses hist og her kunstlass ornamenter. Senere hrender har tillagt forskellige marginalhenvisninger og Iign., hvoraf de fleste er meddelta j

udgavens noter.'
I aftrykket er interpunktion og brug af store
bogstaver (versaler) normaliseret, ligeledes brugen af
l' og v(w).
Forkortelsestegnet s er i endelser gengivet
-er (ikke .ir), da denne endelse, hvor den förekommer
helt udskrevet, har farstnrevnte form. Hvor tegnet s
har betydningen ror (i vreri og lign.), gengives det
således. Den interlineare abbreviatur z gives med sin
sredvanlige betydning U1", uagtet endeisen -ur (for -r)
ikke förekommer fuldt udskrevet (derirnod findes nogle
gange .. r for ·ur i ordene vikr og aunnr, onnr), Telestens
"fyrer" er i originalen enten helt udskrevet eller rned
forkortet endelse (fyrer), fyri gengiver forkortelsen
fi; ~ beholdes, hvor membranen har dette tegn for selyden; p opleses pat, et = eigi, e. = eda,
gengives
med enkelt tn, n. Hvor A's tekst er herigtiget fra andre
l Af händen fra c. 1600 findes
endvidare Merlee Tvngl
(bl. 57 v-58 r evre marg.), allda tal (bl. 63 r og 63 v-·{).f, r
evre marg.), H ve deegur skal deila (bl. 77 r evre marg.l.
En hånd fra 16. årh. har hl. 68 v nedre marg, skrevet
verset: Kristur reis upp af deyda I leysti alla ur neyda I pvi
skulum allir vera gIadir I lofa vorn herra i alla stadi.
Bl. 77 f, sidens nederste tredjedel, er udfyldt af 'en hånd
fra c. 1500 med den i F. Jönssons Den norsk ..i slandske skjaldedigtning II, 228 (24-7) aftrykte gåtuvisa, med felgeride indledning : Bonndi nauckur senndi huskarl sinn morginn einn ath
bugleida um tun, enn el' hann korn aptr, spurde bonnde pvi
bann hefdi svo Ieingi i burtuverit. Huskarl svaradi, ek hefi
borft al pat sem ek hefi sed s. hann. Hvad sattu s. bonndi.
Ek saa fliuga etc.
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håndskrifter, trykkes det optagne bogstavret, i tilfrelde
af at kilden er en membran (og med reldste kildes
stavning, hvor der er flere samstemmendekilder}: berigtigelser fra papirshåndskrifter gives derimod med
normaliseret ortografi - alt i overensstemmelse med
de i variantapparatet fulgte regler.
Retskrivning m. v. Akcenter forekommer ikke
som lrengdetegn. Det lange a udtrykkes ved al i ffi,
(prrep.) og mr; u.. omlyden af kort a betegnes ved o
eIIerau, i formerne aungvann, aunghu gengiver au
et oprindeligt {J" o i forbindelsen vo står jievnlig for
oprindeligt va (hvort, svo, vor, pvot): i siondu (50s)
står o for au. Mrerk o i postolum 417.
~ er i A tegnet for langt re, men denne lyd kan
også gengives ved e (netr, netur; per 137), som e
mader det i ner 531~.
e og o forekernmer hyppig i endels er for i og u;
eo for io står i freovon 551.
Diftongisering af e foran ng foreligger i former som

eingla, einghi, geing-, 1eing..
b står for p i sebtember.

o förekommer

ikke, men lyd en betegnes ved d
eller dh så vel i oprindelig stilling som i de mange
tilftelde, hvor oprindeligt t er overgået tiI
i hundras 642 er o ubetegnet.
f står for p i aftan j«, efter (jrevnlig), oftar 3814.
h an ven des meget hyppig i forbindelsen dh, gh,
th, dels til betegnelse af 6·1yden eller spirantisk g,
dels blot dekorativt. dh gengiver a i baudh, gudh,
manadh, tidh, pridhi etc., men står for d i aulldh
2013, aundhverdu 503, leingdh 94, 1325 (leinghd 5,),
stundh 1917 7 vindh 3910. gh skrives i ord som dagh,
deghr, logh, meghi, merkingh og hyppig i forbindelsen
-ngh; i ogk 81, 4711, 529 står gh for oprindeligt k. th
gengiver et af t udviklet ö i annath, ath, eth (-ith),
getitb, kallath, verith, path, men står for t i athferli,

o,.
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avallth, driugth, gamallth, giorth, illth, kenth, Iangth,
rangth, sagth, uth, villth, pritogth,
k (skrevet c) for g forekommer i det interlineart
forkortede xxx-oct 1OJ~ pp., henholdsvis fordobIet og
enkelt skrives k-lyden i dauckt-daukt 594·5.
l fordobles som regel foran d og t: gamallt.
helldur, heillt etc.
m er uregelmressig fordobIet i framm 1211, 4916;
forenklet i firn 98 (interlineart; men fimn~ 99).
n. Fordobles hyppig foran d: annda, Blannda,
greinnde, henndi, pinndr, synndi 398 [men synde 397),
siaunndi; også elJers er n oftere uregelmressig fordoblet: aungvann, unnz, verolldenn.
p står for f j ellepti 59, tolpti 510.
r. Med rr skrives ferra 126, 198, med enkelt r
annare 202·3 (men annarra 199), sidar 2116; uregelmressig fordobIing forekommer i serr 598, derimod
burde muligvis i steden for hverr 321f, 408 opleses
til hvsr: også i sidurstu 4119 indeholdes det overfladige r i abbreviaturen, hvorimod Iiodersku 411 og
seirnne 501 er fuldt udskrevne, I norenu 6312 er r
forenklet, i tystur 231 udeladt.
t er nogle gange anvendt for d (o) i former som
hundrat, hundrut, haufut, kaullut. Overfladigt står
det i refleksiverne forvitnatz 4~u, setz 527-8.
z, der foreligger for st i optaz 545, anvendes adskiIlige gal} ge SODl refleksiv-endelse (fyllaz, lykz etc.);
hyppigere er dog forbindelsen est, hvor z eller st er
overfladigt (hofzst, tynezst etc.): zt findes i hefiazt
3314. Også ellers forekommer forbindelsen est: siduzstu,
unnzst (g: unz), ezst, z for s er almindeligt i forbindelser som allz, mannz, vitz.
Af srerlige former og ord kan mrerkes : Augutto
(o, Agatu) 1425, enndre (endri) ner 171,196, freovon,
friovon (= frj6van) 55t, 5612, hinu (acc, pI. neutr.) 1115,
hundrat (pl.) 4720, hvenar 3214, 535, hvernge 233 PP"
missaris 2215, fimtu daghur. pridiu d. 2224, 635.
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Ejendommelig er brugen af en genetiv pactar (for det
sredvanlige pacta), se herom s. 36, note 3 og s. LXXVIi;
pactar er beholdt i teksten, men i tilsvarende note
anfert de andre håndskrifters afvigende Ieesemåder
og fremheevet de tilfrelde, hvor også L har pactar.
Nogle gange har skrivoren rettet ved at tilfeje
udeladte ord eller bogstaver interlineart eller i marginen
med henvisningstegn, ved overstregning eller (i et
enkelt tiJfrelde) ved udradering af et gentaget ord;
også anvender han det sredvanlige omstillings-tegn
(skråstreger over de pågseldende ord). Hvor dette
ikke giver anledning til nogensomhelst tvivl, er sligt
ladet nomtalt. Deritnod er ved forglemrnelse ikke
. neevnt, at einn 3111 er gentaget.
En for Arne Magnusson udfert afskrift af Blanda
foreligger i AM. 735, 4 t o (fraktur), denne igen er
afskrevetforSuhm i Ny kgl. sml. 291, 4to(18.
årh.s 2. halvdel).

B. AM. 624, 4to. [Jfr. s. XCVI, XCVIII, en], Membran
i lignende format og udstyr som A (155 X 116 cm, indbinding i trseplader) og fra omtrent samme tid, 15. årh.
Håndskriftet, der treller 170 bIade (pagineret 1-340) og
er skrevet med flere forskellige hrender, begynder
defekt. Angående det blandede indhold - opbygge.
lige og kirkelige eemner, eeventyr, digte, komputistik
og astrologi m. In. hen vises tiI den Amamagnreanske katalog.
S. 148-234, SOUl helt igennern er skrevet med
samme hånd, med undtageIse af s. 20911-13 (her
forbigåede latinske memorial-remsor), udgar nserv. udg.s
Rim II [bortset fra det fra G optagne s. 110-16] samt
Rim III § 1-24, 34 og nogle med Rim I feelles
stykker, hvorfra varianter er taget til .denne afhandlings tekst (I § 34-49, 50-57, 58-60, 64-66,
72-79: se udg. s. 145, 178 og RetteIser).
Endvidere indeholder s. 15 og 102-3 nogle små-
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stykker, hvorfra varianter er givet til andensteds
til dels i B.s bovedtekst - forekommende paralleler.
S. 151-10 (srerlig hånd) foreligger parallel til I § 80,
hvor varianterne er anfart under mrerket B.
- 1511-20 (samme bänd SODl B s. 148 ff.) er parallel
til Rim II, udg. s. 1561-9, 16722-24, hvorfra varianter under nuerket Bb.
- 102-3 (sserlig hånd, som genfindes på sterre partier i codex): 1021s-31 parallel t.il Rim II, udg. s.
948-21, hvorfra varianter Ba; 1031-7 parallel til
Böcarböt, udg. s. 7724-785, hvorfra varianter Ba;
1038-15 parallel til G bl. 8 r, Eftersket s. 261, hvorfra varianter under mrerket B.
Afsnittet s. 148-234 i B, i katalogen betegnet
som "Stjörnub6kar fr rea i ok rimtal", er skrevet med
en middelstor bånd af noget yngre karakter end A,
uden srerlig ornamentering, men' til dels med åben
plads for afsnits-initialerne. Af s. 168 er oprindelig
kun de 5 sidste linjer beskrevne (senere er nogle
penneprever tilfojet), bladet s. 193-94 har aldrig haft
fuld sterrelse, I marginen findes hist og hel- henvisningstegn, gudelige anråbelser, s. 216-17 et ornament.'
1 Mrerkes kan: S. 195 er i marginen ud for Odda
tala
med en hånd fra 17. årh, tilfojet "Statt par bia og stardu
up m", s. 219 har skriveren i nedre margen tillagt vorset
"Wist era hier vonslig hiu I er vilia hvinsku fremia I eetla ec
pau se au[n]gum tru I illt man vid pau at semita", s. 226 "wt
er sagt", s. 230 en galdrestav CP med tredobbelt hejle til hejre,
dobbeH til venstre side) med underskriften "dandikall einu",
Membranen anvender nogle gange overstregning af fejlskrevne ord eller sretninger, en enkelt gang findes to interlineare skråstreger som omsestnings-tegn, S. 173 er i evre
margen anbragt en oversprungen periode med nedvisningstegn, Iordene vier (1177) , at (1171S) ' nott midur (141 21 ) står
over '., t, n, m en prik, tilsyneladende uden betydning.
Både i A og B kan oplasningen af de forkorlede former
af manadr-s-manudr veere tvivIsom; ved gengivelsen er uformen valgt, hvor a-formen ikke syntes antydet ved et
interlineart a.
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Ved aftrykket af B
fulgt samme regler som
ved A, altså normalisering af interpunktion og versaler
samt ved brugen af u og v. Ligeledes er her forkortelsen s
i bejningsendelser gengivet -er, da den pågseldende
endelse förekommer 10 gange udskrevet -er mod 4
gange -ir, og 5 med vterdi ror (vteri etc.) er oplast
således; i solhvorf 1224 er or (d. v. s. pr) betegnet
ved f; dette tegn kan desuden ikke alene stå for -r
(gerer 13311), men også for e (i forbindelser som vera
1297, october 13411, ver 13616). Det interlineare z er
også i aftrykket af B gen givet -ur, som ber tillige
nogle gange findes fuldt udskrevet (minnur 9811, 991 J
ricur 18817). .1" for -ur förekommer fuldt udskrevet i
ordene aunr, gradr, minr, momentr, ostentr, taulr,
vikr. Nogle gangehar det interlineare tegn for ·ur
fået en form, som mermer sig et almindeligt r (og
altså normalt vilde vtere at oplase .ar), hvad dog ikke
kan tilleegges nogen betydning (sål. dagur 1299, talldur
1378"10). Som ved Agengiver fyri originalens fi; firer
1567 og fyrer 9417, 17223 har ordstamolen fuldt udskreven. Angående de strerkt forkortede former af
dagr meerkes, at i nominativ gengives d. ved dagr,
dl ved dagur; i dativ betegner deigi (i modsretning
tiI degi) den således fuldt udskrevne form.
Med
varianter forholdes som ved A.
Retskrivning m. v. Akcent som lrengdetegn
forekommer ikke - bortset fra at a som bogstavtegn
en gang er skrevet a (af ae 1457). Det lange a betegnes ved 81 i prrepositionen a (hyppig) og i a som
bogstavtegn, i savallt 9310, pm 1386, prim 16215, samt
anvendes ret hyppig dekorativt som endevokal vera
845 etc. (sml, fortalen til M. Olsens udg. af Volsunga
saga s. XIV).
u-omlyden af kort a kan betegnes ved 0, men
gengives dog langt hyppigere ved o eller au.
G står for o i sö 14216 pp., vön 12222, vör 10417,
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1956"7, for au i öka 162., 1737) lögar 1613, siönda
j 318 pp., tvö 12017 pp., pÖ 1454 pp.
o står for a j hvoru-, hvorum, svo, voda, vor,
pvott, for vå i so (hyppig), for au i sionda 1346 , og betegner som neevnt hyppig Q-omlyden. For 6 forekommer
undtagelsesvis u i iula 1297.

au, som ligeledes ofte gengiver o-omlyden, står
for u af og til i aflednings-endelser: aulmausu t 9411,
manaud 844 pp., meistaurum 8718, sidaurstu B 225
(4119), samt hyppig i taugur, taugandi, taugt.
e og o optrteder, men forboldsvis sjeelden, i endel'ser for i og u. For e skrives ie i pi er 1516,
Eksempler på i for y frembyder firer 1567, .ifer
.1406 pp. (dog yfer B 216: 311s), pikia 1525. FejIskrift
eller misforståelse er y for i i fyr (d. v. s. firr) 8314;
'Y står for u i sydur 12311.
re er den sredvanlige betegnelse for den lange
re-lyd, dog forekommer
i norenu 1563 og som
bogstavnavn 144~o. For e står a3 i vrer 9414, 10313
og muligvis i hvrel, hvreli 919. ''0, 961, for kort e i
mr... ktenum 9414.
Diftongisering af e foreIigger i deigi, leingi,
meigin, seigir. Muligvis ved fejlskrift står ay for ey
i hlaypur B 216 (3118).
Ejendommeligt for denne skriver er den regellese
anvendelse af enkelt og dohbelt konsonant (g, k, l, m,
fl, p, Y, 8, tj, som navnlig, hvad n angår, drives tiI
yderligbed og giver marige besynderlige former.
Angående de enkelte konsonanter mrerkes:
d. Er udeladt i gus 83s, hundras B 26 (3218),
spordreca 12320, syngum B 225 (422); står for t i
eignad 13512, id 10517, kallad 878, loptid 875, vitad

e

t 2921.
f.

Står overfladigt i siofvar 8810 (seedvanlig dog
siofar, siafar) og samfna B 215 (2914.). På en besynderlig måde anvendes f for p gentagne gange i
hofar B 223 (611--622).
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g. Fordobles i Briggidar 1.3991, 16217; forenkles
i bygia, bygiliga(r), glogliga, hygia (-um), ligur,
oglaugleik, -tvegiu: er udeladt i Madalenna B -225
(427) ; står for k i pig 10514; gs bruges for x i vegs
886, vagsanda 967.
Bogstavnavnet skrives B 214
(298) geg.
h. Bortfalder enkelte gange foran l og r.' Iaupar,

laupars, lyder, rutr, ruzt.
k (eller e, som lyden ikke sjrelden betegnes : tecur,
micit ete.), Kan fordobles: minekar. stäckt, tacktu,
vocku, purcki ; forenkles : gec, lokadar. nocurer,
nokurn, pikia: udelades : iunturo, puntar. Står for
g i drok 1204, obiukt 10517.
l. Fordobles jrevnlig foran d og t, og hvor former
som skylldi og Iign, meder forkortede, opleses til II
(ikke l); men meder også i andre tilfrelde fordobIet :
fyllgia B 215' (301), fyllger B 222 (5815), harlla, hellgu,
hellz, sollune, sigllu, lalla, varila ; forenkles : elepto
B 221 (5719). Il står for ld i kvells 1049, for rl i
ialla 1778, sellega t 8810. I, ordet tungl omstilJes
gentagne gange glo
m. Fordobles isammi 1523; forenkles : firn, fram,
grimara, snema: m for In foreligger i iam 974 (sml,
samfna B 215: 2914).
n. For denne konsonants vedkommende når, SOD}
nrevnt, den uregelrnmssige anvendelse af enkelt og
dobbelt lydtegn sit hejdepunkt og bevirker sammenfald
af forskellige ordformer og bejuingsendelser. Der
skrives anar etc., ein (for einn), sinar (for sinnar),
hin, sin (for hinn, sinn) etc., pan: i den efterheengte
artikel står ..in (-en) for inn etc. - således gen. pl.
stafana. paskana. straumana -, og ligeså i perf.
part. Af verbalformer kan anferes : bana, banar,
bane; fan, finaz; kena, kener, krenum ; kyner. AJ
andre ord: brunur, mina (komp.), minur, sina (subst.
.gen. pl.), sunan, sunar, pren, Eksempler på uregelmasssig fordobling af n er trods dette ikke ualmindelige,
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seerlig i artiklen : enna, inna (acc. sg. fem.) enns,
inns (gen. sg. mse.), -ennu, -innu (dat. sg. neutr.),
men også i andre ord: aptnne, einn {nom, sg.
fern.), einnu (dat. sg. neutr.), gannga, horrnn, hrinng,
iafnn(t),kviknni, linnu, nonne, sognn, stenndur,

stiornnu, synna, tidinndi, vinn, votnnin.
p. Fordohles i apprilis 12518 pp., eppter 13712.
Slår for f i ellepta etc., tolpti (-a), tylpt.
r.

Adskillige gange skrives r for rr, således:

anar, fer, fil', firiz, fyr, fyra, fyri, gior, hera, hveri,
vori, pori, pver, pveranda. Enkelte gange står r
overfiadig tilfejet : mersta 1817, sidaurstu B 225 (4119).
r udelades regelmressig i ordet fystur; rn for nn viser
eirn 17210, eirne B 220 (4616).
s. Uregelmeessig fordobling viser Cessaris, embolissmis, epactiss, hverssu, messta, min(n)uti(i)ss,
nonass, ossi, piscess, polliciss, sissio, tolvissu, pryss- var, pussunda. s for ss viser mesu 831S, 1279, migerum 14119. s (ss) står for st i befs 13615, skrives
for c i sissio 18415, homissida 194,.

t. Fordobles ikke sjeelden : alltt, burtt, -geittar,
hvortt, mott, 1110tti, nattali, reittum, -vettna, vettra,
vitta, rettla, sortti B' 222 (5916), og enkelte gange
står t for tt: nata, notum, retri. t er udeladt i
Urgu-prios 18822, veiz 1276 og overfiadig tilsat i
unnzt. 80111 udlyd i kollut (kaullut), hundrat (vut)
stål' t for d (a).
v står for f i horvit. prova, provaz.
z. Den almindelige refleksi v-endelse er ·z,
siden af h vilken -st förekommer i dregst 899 og -c(!) i
lycxc B 223 (6019). z står jrevnlig for st: fiarlregaz,
hellz, leingz, lregz, minz, nordaz, sunaz, sydzu; for

s: bregzt, efzte, fetz, frernzta, lregztar, oddz, ordz,
sidazti, skernzt pp. salut med omstilling i (h)ruzt og

vizt (B. 225: 411); gengiver is: viz, tns : vaz, sk:
Egiptzi; står overflodigt lregzst 952.
Af membranens ordforråd kan eksempelvis
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hasves friove 12216, friovon 12314., gerdi 1036 (reldre
form for giröi), hallendis 1849.18, hia-sidanliger 8691-22,
hzegsseti 18716, 19412, kveitandi 18622, missong (-saung)
887 pp., talfbyrdings 1572, ut-armar (i udg. emend.)
8622. Blandt ordformorne meder enkelte med uvrentet
gammelt prreg, således an for en (B 215: 298) og
lycxc (B 223: 6012), bregge i parallelstykker til Rim
1; sml. også midil 1862-S. B 223 (6111) stål' et besynderligt oldhamur SOOl er en fejllsssning af old
hennar. Som ustedvanlige eller yngre former ntevnes
fimtu, manu, pridiu i dags-navnene, brutt, einn
hveria, ennu (acc, fem. sg.), hundrat (pl.), Jylii, Jynius, svo (J: svo at), prymer (~: prumur) 1231.
En srerlig stilling indtager den til B-teksten leselig
knyttede J'ö l a s k r
udg, s. 175-78, om hvis norske
oprindelse ugedagsnavnene vidner, ligesom også det
hertil herende variant-apparat har måttet hentes hovedsagelig fra andre kilder end desredvanlige paralleltekster til B. Om disse håndskrifter (AM. 4to: 683 c,
j37 I-II, 12010: 435 og 46t) se noterne s. 175-76.
En for Arne Magnusson udfert afskrift af B, s.
148-234, efterfulgt af srnåstykkerne Bb, s. 15, foreligger i AM. 734, 4 t o (fraktur).
Efter en ikke nrermere kendt afskrift af B er
teksten til IV. del i den gamle Rimbegla-udgave
trykt.
å

,

C. AM. 415, 4to. [Jfr. s. XCIX]. Er en af 12 blade bestående membran (25 X 165 cm) fra 14. årh.s beg., af hvis
to forste blade kun rester er filhage. Angående det
stserkt blandede encykloprediske indhold -

hvoriblandt

de såkaldte "Annales vetustissimi" henvises til
Katalog over den Arnamagnreanske håndskriftsamling.
BL 4r-5v 7 udger en parallel til B § 1--15, 18-22,
27-31, bl. 9v 31-40 tiI B § 74-76; til A § 19-22,
61-65 foreligger parallei bl. 5v 28"46. Desuden er i
"EftersIret" aftrykt efter C det bl. 9v 4S-54 forekommende
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stykke "UnlllH:eling-dextillol''' (udg. s. 231-334). Dette
gives bogstavret, med bibeholdelse af originalens bogstavtegn, TiI oplysning af ortografien hidseettes efterfelgende hentet så vel fra de i variant-apparatet benyttede stykker som fra tekstaftrykket i Eftersleet.
Akcent anvendes ikke så sjeelden, navnlig ved a,
men ikke altid regeJmressig; a forekommer i å, år,
ått, friå, mål, råöa, sextånda, pvåt, i nie> år oss 1256,
og uregelmressig gelsår 896.
e for i i endelsen er ret almindeligt; e for lB
foreligger i beöi, gett, keme, metaz, nesta, reriz,
ea for ia i sea 9519; e står uregeJmressig i skrefa
1246. 10, for re i hetti, netr, ner; e (skr. ~) er diftongiseret i deigi 5111.
o er ret almindeligt for u i endelser - også i
afledninger, säl. priöiongr 1259 - og anvendes for
u-omlyd af a; () forekommer i mot, nött, og ure..
gelmressig i hornit 23211, samt for au i siondo 508.
9 optreeder undtagelsesvis i tolv 1913, nokvat

1914, siovaru) 8810.
v, almindeligt tegn for u og v, er som vokal akcentueret i
496. 10, 521.
Y er akcentueret i syn 9611re-~.
Det lange re betegnes ved bregge tegn,

vt

ikke sjrelden akcenluerede; de findes bregge
brugte for kort vokal, säl. Fterskeyta 2325.
ei er jeevnlig akcentueret: breidd 2319 pp.
ey står for 8 i gleygstr 4814 og er skrevet rey i

reykr 20

D. 5.
au skrives ar eller av, med eller uden akcent, og
kan i bregge tilfrelde bruges for u-ornlyd af a.
d-o. Der skelnes mellem disse lyd, dog kan d
stå for 0, og a anvendes i forbindelser som skilöi,
polöe, aJ nö ; a står for t i haistiö 1928 og for]J i
alöyöv 926.
g forenkles i ligr (verb.) 862, prigia, oglogleik,
glaigliga.

--_
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h bortfalder almindelig foran l i lvtr, laipår, og
foran r i ring, resring. reriz.
k er forenklet i eki 882, nokot 889, indskudt i

sklik 2324.
l fordobles jeevnlig
m forenkles i firn;
fornler som iam, iamn
n forekommer for

foran d og t.
står for eller ved siden af f i
(også iafn), iamfnan, samna.
nn i tilftelde SODl hin, hini,

brunr, pan,
p står for f i ellipto, sialpt (861), tolpti, tylpt.
s i ves 2328 gengiver et gentagne gange brugt
interlineart s, der muligvis skal betegne ss; med enkelt f er skrevet miseri 8510, med dobbelt konsonant
alpingiss 846.
t både fordobles og forenkles uregelmressig: vttan
2328. 7 - baJ llotr, poat: står for ö i haifot 8711.
v hruges for Ii hevir 491, ovan 885, siavar 8911 pp.
z er den sredvanlige refleksiv-endelse, dog vekslende med -zi; står overfledigt i frozsti 8614.
]J for o er ret almindeligt i indlyd.
I denne hånds stykker förekommer of almindelig
for

um, peirna står

2014; en besynderlig skrivning er
12513; fimtv-fimta veksler SÖ15, 848,
landsvövrs 5110 viser et eksempel på svarabakti u.

bol

(~bQll)

0, AM. 732 b, 4to. [Jfr. S. el]. Er en af9 blade bestående membran (215 X 137 cm) fra 14. årh.s bege (bl. 9
dog 14. årh.s 2. halvdel), som begynder defekt. Indholdet er, ligesom i e, meget blandet, til dels latin, hvorom
henvises til den Arnamagnreanske katalog. Her findes
paralleler til adskiJlige stykker i B, nemlig § 1~-15,
18-22, 27-31: bl. lr, § 32-47: bl. 3v-4v, § 6668: bl. 2v-3r (og herfra er også den i udg. s. 118
attrykte figur hentet), samt § 78 og 103: bl. 1v. End..
videre er i "EftersIret" fra D aftrykt de i udgavens S.
235-462 meddelted stykker, SOlD i membranen forekommer henholdsvis bl. 1v, 31', 6r, 9. De gives bog-
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stavret. efter de ved aftrykket af C anvendte regler;
det med yngre hånd skrevne (s. 243-46) dog med
normalisering af u-v.
D.s hovedhånd udmrerker sig ved regelmeessighed
i retskrivningen og kornmer en normalortografi for c.
1300 nrer. Langt a akcentueres i år 928, 1365, Iavpåra 933, vår 9813, langt e i ser 974, 9929, langt o i
nott 957, 2386; e og o kan i endelser stå for i og u.
- e står for re i feri 2379. - i indskydes i liet 926,
virer 1172.1~, bireöi 10116.
Tegn for u-ornlyd af a er (ved siden af o og au)
9 i portum 9812 og' skrives i togr 955.
u betegnes overvejende ved v; for denne vokal
er skrevet y i lyt r 955.
Det lange (R udtryk kes så vel ved re 50111 ~; forbindelsen ice står for e i virer 117~. 12.
Tvelyden au betegnes jsevnlig ved det sammenslyngede ar: mrerkes kan anvendelsen af tvelyden ey
i neyröri 118-19 Il.
Membranen skelner mellem d og o og anvender
å i tilfrelde sem -talöar 2378, tavlöo 921.
f fordobles i Affrica 118-19 n,
hudelades nogle gange foran l: lavp- 933"4 ff
lylr (a: hlutr) 955.
n er fordoblet i penningar 1368·9, oftere forenk-

Jet: hini 24 J 1, 2423, sanliga 2388, solarinar 1175,
svnazt 11714, pan 10010.
P for f viser tolpti 9915. 17 (modadskillige gange
tolfti).
r udelades i fyst 1009, fysta 91s, fysti 12518,
betegnes som fordobIet i nOOR 962, 1008.
tforenklet: eit 9513, fordohlet : sagtt 2389.
v skrives i siavar 8911, sicvar 9512.
z er den sredvanlige refleksiv-endelse og skrives
for st i Ieegz 966, nordaz 117s.
]J anvendes jrevnlig for ö i indlyd.
Med hensyn til ordforrådet kan mrerkes missavng
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887 mod misgavng (-gong) 899, 1178.18 1 118-19 0,
of 2387, skurlegrö') 241 n, tys 241 n. En hesynderlig skrivning er prettaugvndi 979.
Den yngre hånd (bl. 9) anvender ikke tegnot 0,
har al, for langt a i nm 24516, an vender ikke sjeelden
i endelser e for i,brugel' for u.. omlyd af a (ved siden
af o og au) 0, men har
for o i vögir 2457. - !3 er
tegn for langt le.
h kan udelades foran l; l fordobles i tilfrelde som
elidinga 24518, talldr 24416; m fordobles i frarum
24518; n fordobles i himixis) 2452, hornnottum 2443,
forenkles i rekin 24524; t fordobles i heittrar 24417,
forenkles i setr 24510.
Af ordformer anferes gudasa 24517, hörsum 2443.

o

E. A.M. 736 I, 4to. Udgeres af 2 sammenheeugende membranblade i stor kvart (272' X 227 cm.) fra
14. årh.s beg., hvoraf bl. 11' (Laudafrseöi] og bl. 2v
(Jerusalems-beskrivelse) er henyttede i Alfrleöi I; se
fortalen s. XXXIII; bl. 21' optages af en flere gange
gengivet grundplan af Jerusalem. Bl. 1vindeholder
kornputistik og astronomi,
Sidens evre, ydre fjrerdedel er udfyldt af en figur, der stål' den i udg. s. 118
gengivne 11001', således som det af faksimilet i den
gamle Rimbegla-udgave frerngår. Indenfor denne, i
sidens anden evre fjoordedeI, falger - med meget fin,
sarnmentreengt skrift - en parallel til det i "Eftel'sleet" efter D givne stykke "Meistari G. .-...;. ivuii" (s.
237-39), samt parallel tiI Rio} II, § 66-68. Sidens
nedre ydre fjrerdedel står blank, resten optages af den
i den gamle Rimbegla.. udgave faksimilerede fremstilling af verdenssystemet med latinsk tekst. Sml. den
AM.ske katalog.
Da E således kun er anvendt i variant-apparatet,
förekommer ikke i nrerv, udg.nogen sammenhrengende
tekstprave, som kunde giveen forestilIing om sprogfornlog ortografi. I denne henseende slår E nrer
n

eex
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ved C og D, ligesorn alle tre håndskrifter orntrent er
samtidige. Her anvendes for u-omlyd af a (foruden o)
ar, 9, 0, for langt re SODl regel re, rnen også s, v bruges
overvejende, både for u og v, a er i brug; SOOl sredvanlig vakler benyttelsen af enkelt og dobbelt konsonant, samt i endeIserne skrivningen i, u og e, o; z er
refieksivendelse og står oftere for st. - Sml. i evrigt
N, som el' skrevet med samme hånd. Et faksimile af
Landafreeöi-sideu foreligger i Antiqvitates Americanre.

G-L. Gml. kgl. samling 1812, 4to. [Jfr.s.c]. Et i
garnmel tid af forskellige bestanddele sarrimensat perganlent..håndskrift (21 X 14 cm.) på i alt 36 blade. C.
1200-14. årh, Sml, Katalog over de oldnorsk-islandske
håndskrifter i det store kgl. bibliotek. - Bladene har
på vilkårlig måde vreret fordelte i n lreg, fil dels ved
sanderskroring af de oprindelige .blad par for såledesat formindske formatet, og disse indsyede i et seelskindsomslag. Ved velvilje af overhibliotekar Lange
er håndskriftet nu blevet oplest og de sammensyede
blade adskilte for at muliggere en nrermere undersegelse, efter hvilken håndskriftet på ny vii blive indbundet. De 36 hlades fordeling i lreg har vreret 1.
lreg hl. 1-7, 2. hl. 8-15, 3. bl. 16-23, 4. bl. 24--'33,
5. bl. 34-36. Hrenderne er 4, nernlig 1. c. 1187,
2. c. 1250, 3-4. 14de årh. (en islandsk og en norsk).
Bestanddelene er felgende :
BI. 1-4. To sammenheengende bladpar af ensartet beskaffenbed, beskrevne med en islandsk hånd
fra 14. årh., med blandet latinsk og islandsk tekst;
dog er den oprindeIig ubeskrevne nedre halvdel af
spalten bl. 1v b udfyldt af en norsk halv-kursiv, samme
hånd SOl11 den senere madende norske. Bl. 11' begynder med en Cisiojanus, hvorfra varianter er tagne
til nrerv. udg.s tekst S. 225-28, derefter felger på bL
1r-y (denne sidste side tospaltet) latinske komputistiske memorialvers. bl. 1v til dels med islandske indledningsord, delvis benyttede i udg. s. 184, 185,189, 190-91
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(norsk hånd), 195, 197, 199, 200, 207
sml. udg.s
s. 246, note 2 ~ med paralIeler i Rim III § 4, 5, 14,
16, 24, 29, 32, 37, 54. 1
Bl. 2 begynder med 7 linjer latinske memorial..
vers med filherende islandsk forklaring", derefter falger
stykker svarende til Him I § 64-66 (udg. s. 51-53),
Rim II § 26, 30, 83-84 (udg. s.94, 96, 147-48)
samt det s. 246-47 efter G aftrykte stykke.
Bl. 3-41' optages af pennetegninger af 9 af dyrekresens tegn med filherende latinsk tekst, bl. 4v af
en skernatisk fremstilling af "Philosophia " med dens
underafdelinger, ligeledes med latinsk tekst; men endvidere er bl. 3v den åbne plads på og ved de to
everste billeder udfyldt med komputistiske notitser
fra 15. årh., disse er trykte s. 247-48 (de latinske
vers s. 248 tillige benyttede s. 225-28 under mrerket Gb).
Bl. 5-7 er tre enkelte blade, hvis underkant til
disses befrestelse har vreret bajet om kanten af de
forangående to bladpar, således at en del af skriften
(navnlig på blad 7) har vreret drekket.
Bl. 5-6, som opriudelig har vreret sammenheengen de, er beskrevne med nrestreldste hånd, bl. 51' bre1
De Hl de forbigåede latinske memorialvers berende
islandske forklaringer er: Pessi vers syna, hverr dorninicalis
er a .xx ara fresti ok a c pusunda fresti ok par i milli, Pessi vers syna, hverr vetr er i aulld a xx aåra fresti ok a
u-a pusunda fresti ok par i milli, - Pessi vers syna auka
tungl. - Pessi syna concurrentes. - Pessi uerss 2 telia vpp,
huerssu ffi arghir laughelghir dagbar eru a huerium viku staf
(norsk J. TH de to forste vers-remsor, som leerer finger-rims
heregning af sendagsbogstaver og gyldental for fjmrne tider,
er med en hånd fra 15. årh. tilfejet felgende 2 islandske marginaler: .. tel [4] lidu a sama fingri til dominical. eptir c aar,
en tiI stoku veturs vik aa fylgianda fingr eptir almenneligri
toluveinn lidfyri einn velur, tvo fyri II oe III fyri III etc. Tel v termine fyri c år, XII fyri M ok iafn margt fyri xx,
enn 'sidan eitt termine fyri eitt aar.
2 Pessir eru dag
stedir huerr uid annan alla tolf manadi (versene angiver, på
hvilke dagbogstaver de forskellige helligdage indfalder, sm I.
ndg. s. 190).
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rer den flere gange aftrykte islandske Prestaskrå (Palreografisk Atlas, Oldnorsk-isl, afdeling nr. 7) fra la.
årh.s t. halvdel med et senere tillteg. bl. 5v-6r et
verdeuskort, bestående af tekst alene - indenfor to
koncentriske krese - med taJrige navne, hvis gruppering lader det fremtrtede som et T-kort, hvor T er
markerat ved torn-rum i steden for linjer (se Antq.
Russes II, hvor s. 392-94 gives beskrivelse og tekstaftryk samt planche IV et faksimile), hl. 6v en kos ..
mografisk kresfigur med latinsk tekst, beskrevet og
for den der forekommende jordskives vedkommonde
afbildet Antq. Russes II, 391 1 .
Bl. 7, skrevet med samrue hånd som bl. 1-4,
begyuder med en parallel tiI det udg. s. 239-42 e f..
ter D aftrykte stykke med tilharende figur, hvorefter
felger udg.s s. 2487-497, bagsiden heerer en tegning
af stjrernebilleder med tilharende latinsk tekst.
Bl. 8-15 består af 4 sammenhtengende bladpar.
bl. t6-23 af 3 sammeuhtengende blad par samt de to
lese blade 16 og 23, der dog sandsynligvis oprindelig
har brengt sammen. Disse to. lteg er beskrevne med
to hamder fra 14. årh., en islandsk (vistnok den samme,
som meder bl. 1-4 og 7) og en norsk, hvilken sidste
optager bl. l3v-t8r, 19r13-22r9.
Bl. 8 begynder med et islandsk stykke af Jon
Gullmuör om Betlehems-stjeernen, samt en latinsk notits 001 de fedselsdage, der giver et uforgrengeligt
legeme, hvorefter felger det s. 249 aftrykte "Sursus
nlaris"; derpå det s. 261 trykte stykke om Embolis. l Jordskiven som centrum på hvilken de tre verdens..,
dele i.er.. indtegnede ~. er omgivet af 3 koncentriske krese, ~
SOlD deles af (,'- fra. jordskivens .kantudgäende radier; udenfor yderste..kres .stär navnene päde .. verdenshjerner, .inden..
for denne. navnene.på vindene. dyrekresens legn ogmåne..
derne (3 i .bver isektion): indeuforvanden kres årstidernamedderes .hovedegenskab, indenfor tredje; kres livsaldreue '
med .deres .hovedegenskab og elementerne.iVerdeuskortet
er et' T-kort. .Om disse.. se A.. A.. Bjornbo,·Adam af'. Bremens verdensopfattelse. Aarb, for nord. Oldk. 1909 S.- ·~88.
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mus, som har en parallel j B s. 103, -og der nedenunder den arabiske talrtekke. Bl. Bv-tOr 21 er -aftrykt s. 24915--5711, derpå falger et lille stykke 'om
Comete, som giver en parallel til Rim II § 69 (s. 119
-20), resten af bl. 101' optages af de s. 258 omtalte
tegn for underafdelinger a f as.
Bl. lOv begynder med en parallel til s. 24613474, hvorfra varianter er anfert under mrerket Gx.
Derefter falger planetcirkler, som viser Venus' og
Merkurs leb i forhold til solen og jorden.. Den starste cirkel, solcirklen, har jordskiven som centrum, og
har foreven solskiven, som er centrum i Merkurs (in..
dre) og Venus' (ydre) koncentriske cirkler; hver af
disse har planetskiven i 4 forskeIlige stillinger 1. til
venstre,2. foroven, 3. til hejre, 4. for neden. De tilherende islandske påskrifter er: lord; Sol messinglig ;
1. fyrsta staöa Venvs, fyrsta st. Mercvrii; 2. Venvs
greidir göngv sina, Mercvri vs greidir gongv 'sina:
3. Avnnr st. Venvs, Avnnr st. Mercvrii, 4. Venvs vendir
sic aptur, Mercvrivs ven dir sic aptr stilligr heit oc
varringligr'. Resten af siden optages af det s. 2571i
-586 aftrykte stykke, skrevet tvrers over nedre del
af solcirklen,
Bl. 11 r udfyldes af en sammerisat kresfigur med
jordskivett som centrum, hvis ydre begrrensning dannes af en dobheltcirkel, bvor i evre del er indskrevet tre dyrekres-navne, nemlig Virgo, Scorpio,
Leo; en indre koncentrisk cirkel danner solcirklen med
solskiven afmrerket forneden. Solcirklen skesres af 3
planetcirkler, for Jupiter, Saturn og Mars, i hver af
hvilke 4 planetstillinger er angivet på lignende måde
SODl i figuren bl. l Ov. Gennem figuren er trukket en
diameter, som går kort ovenfor jordskiven, og desuden i ovre halvdel 3 radier fra diametrens centrum
til periferien. På hver side af figuren står henhuldsI A ngående
det besynderJige ,varringligr' sml. s. 241,
noten, hvor samrue ord meder i G-teksten, her i forbindelse
med Venus (nr. 16).
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vis "diametr iardar 114 gradr oc half grada ok 1 particvIa" og "dianletr solar gradr 229 ok 2 particula,
pat erv 10 dextillar", hvortiJ flere paralleler (se s.
233).
Ovenover figuren står averst på siden (11/2
linje) "Satvrnvs er i siönda lopti, hyn gengr sin hring
30 ar; pessar allar stiornr erv reikendr, enn adrar
snvaz meö festingar himni", hvorfra varianter under
mmrket Gx er taget til en paralleI s. 2478-10, filen
som utvivlsomt må henfares til figurens everste planetcirkel, hvis evrige påskrifter lyder "pUR ok kalldr
Saturnus, hlyligr, skadsarnligr", 1. "Morgin st. Saturni", 2. "Saturnus greiöer göngv sina", 3. "Aptan st.
Satvrni", 4. "Saturnus vender aptr". I cirklen neden ..
for til veristre leeses 1. "Iovis greider gongv sina",
2. "Aptanlig st. Iovis", 3. ingen påskrift, 4. "Morgvnlig st. Iovis", hamingiv samligr, heitr ok vatr, eitrJigr.
Iovis er i 6. lopti, hyn gengr sinn hring 12 aar", I
cirklen til hejre : 1-2. uden påskrift, 3. "Mars greider
gongv sina", 4. "Aptanlig st. Mars, Mars er i 5. lopti,
hvn gengr sinn hring 12 aar". Under jordskivan er
skrevet "Iorö" , over og under solskiven "heit ok pYR,
skadsamlig, gvllig Sol ; Sol er i 4. lopti, hvn gengr
sinn hriug 365 og 6 stvndir'";: sml. s. 246-47. Siden ender med en parallel til'Rtm II § 19 (udg. s.
911-7) - om soldiameter og solgang -, som utvivlsomt også står i nrert forhold til figuren 1.
Bl. 11v har everst en parallel til Rim II § 20
(udg. s. 921-11), hvorefter fel ger en kresfigur, der som
centrum bar jordski ven inddelt i "Svör byggilig halfa",
"Megin haf", "Norör bygilig haIfa" (sml, Antq. Russes
II, 390, som beskriver figuren og afbiIder verdens- ..
kortet).
Jordskiven er omgivet af 4 koncentriske
cirkler uden påskrift, men af hviIke den yderste beerer
1 Ang. de her opregnede planet-egenskaber sml, de tilsvarende ovenfor anfarte fra figuren bl. 10", og den beslregtede telest i den i udg. s. 239-41 behandlede figur.

HÄNDSKRIFTBESKRIVELSE

ccxv

1 planetskive (solen ?), den tredje 10 sådanne (månen
i forskellige faser?). Derefter optages bl. 11 v-12 af
en parallel til Rim II § 10-15, 18, med en filherende
figur, som i udg. er optaget fra G (se udg. s. 85-89).
Bl. 131' giver paralIei til det fra C i "Eftersiret"
optagne stykke s. 231-334 med filherende figur
s. 235.
Bl. 13v-16v31 indeholder en paralIei til den i
Hankshök forekornmendo aritmetiske afhandling "Algorismus", her altså i norsk sprogform.
Bl. 16vs2-17r12 giver det i udg. s. 258-59
trykte stykke "As er eningh".
Bl. 17v 1s-201"3 begynder med en paralIeI til Rim
II § 51. -65 og fortsretter derefter med en tekst, SODl
er optaget i udg. s. 110-16.
Bl. 201"8-18 indeholder parallel til Rim II § 7476 (udg, s. 124-25).
Bl. 201" 19-21 v 4 indeholder parallel til Rim II §
S2-47 (udg. s. 96-102). Resten af bl. 21v er udfyIdt med en tabel over taltegnene 1-9, som giver
de med disse tegn begyndende talsterrelser, fra 1 til
100 millioner, udtrykte i romertal og (delvis) latinske
bensevnelser'.
BI. 221'1-9 optages af latinske kornputistiske memorialvers "Rex furit elatus oculum claudendo heatus"
etc., med filherende norsk förklaring : "Petta er pydingh aa enum fystum pri111Ur versum Rex furit, at
sua morgh aar eru i XIX aara olld sem orden eru i
versunum ; höyrir hit f ysta ord till enu f ysta ari
etc." Bl. 221'10-20 giver parallel til Rim II § 78-81
(udg. s. 125-26). Resten af siden optages af latinske memorial-remser og kornputistiske notitser.
Bl. 22v giver l. 1-24 parallel til Rim II § 27-31
(udg. s. 95-96), I. 25-32 til § 21 (udg. s. 92) [fortseet1 Bl. 21v i evre margen heses skriverfrasen. dextera
scriptoris benedictu sit omnibus horis.
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telse tiI bl. 11 v, 1.

10

!], 1.

32-36

til "EftersIret fra N" s ..

261-625.
Bl. 23rl"S er aftrykt i "Efterslret" s. 259 - 60.
BI. 23r9-v 23 giver en paraIlei til "B6carb6t u (udg.
s. 76-80), hvorfra varianter er taget under mterket Ga.
Bl. 23v 24-36 er aftrykt i "EftersIret" s. 260.
Bl. 24-33 (4. lreg) udgeres af 10 enkeltblade,
med hvilke bl. 34 harer sammen. Bladene i 4. Joog
har oprindelig hrengt sammen to og to, men er ble..
ven skårne fra hinanden og senere sarnmensyede med
ombejet inderkant til formindskelse af formatet. De
nrevnte 11 blade udger håndskriftets eeldste del, SOlD
er skrevet i slutningen af 12. årh, (1187? se nrerv.
udg. s. 68), diplomatisk udgivet af L. LARSSON, Kbh ..
1883, under titel "Äldsta delen af Cod, 1812, 4toGm1. kgJ. sml." og udferlig beskrevet. Sml, Palaiografisk Atlas, Oldnorsk-islandsk afdeling nr. 6, hvor
bl. 261' er faksimilerot. Bl. 24r, udfyldt med et islandsk.. latinsk glossar i 6 spalter, er ikke benyttet i
nrervrerende udgave; de ovrige blade, alle tospaltede,
giver en parallel tiI Him I, og fra LARSSONS tryk anfares i nrervierende udgave varianterne under mrerket
L. Dog er efter membranen aftrykt det lille indskud
fra Islendingabok bl. 25v b 15-37 som Tillseg I (udg. s.
65-66).
Af den strerkt slidte og ved reagenser svrertede
side hl. 34v optages 2. spalte, foruden af en förklaring
til forrnerne af "vesper" og nogle latinsk-islandske
agerbrugs-gloser, af de latinsk-islandske astronomiske
gloser, som er aftrykte i nrerv, udg. som Tilleeg III

(s. 72).

.

5. lreg, som omfatter bl. 34-36, består af tre
enkeltblade, nemlig foruden det omtalte til L herende
blad af 2 blade fra 13. årh.s 1. halvdel, beskrevne
med samme hånd som hl. 5-6. Det ferste af disse,
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bl. 35, bserer et kalendarium for januar-februar med

obi tu rialnotitser.
Bl. 36 indeholder de under overskriften "Bocarnrerv. udg. s. 76-80 affrykte stykker.
Til samme håndskrifl som 1.1 har oprindelig kalendarie-fragmentet AM. 249 l, folio hart (4 blade).
Efter kalendariet for december felger på de to sidste
spalter bl. Sv de under Tillseg IL s. 67 -68 aftrykte
komputistiske tabeller; bl. 4 optages af en påsketabel,
; aftrykt s. 69-70. Også citeret s. 17 n. 3, 29 n. 3, 31 n. 4.
AM. 252, folio (e. 1700) er en af Åsgeir Jöusson udfart delvis afskrift (med figur) af G-L.
R e t s k r i v n j Il g. Med hensyn til sprogformen i
IoA og de fra membranen optagne Tillreg 1 og III henvises tiI Larssons redegerelse i fortalen til "Äldsta

bot" i

delenv..
Til sammenligning hidsrettes ang. Tilleeg II felgende. Vokalen i er i reglen udstyret med akcent,
som i aftrykket er udeladt; o i Com (COM) 68 2 6 - 17 og
note 3 brerer et akcentlignende tegn, der må antages
at antyde forkortning og derfor er udeladt; det samnie
grelder o i sidste stavelse i ondor (ondor, endor],
souloveralt (undtagen 69 3 14) er forsynet med et så..
dant tegn (antager 70 3 9 . 17 karakter af 6). En akcent
(udeladt) står over af 69 3 13. Q forekommer i Ql' 67 2 1
(men 9l' 68 2 4); ved siden af det sredvanIige ondor
meder ondor 69 3 3. n. 8, ondor 70 3 1 ; u skrives i huer
67 2

6,

68 2 4.

bruges overall for k; f står for p i sciftasc
u: anvendes regelraressig i forlyd (i wie
og wipl.) ; ]J bruges for O. Refleksivformen er -sc
C

67 2 4, 68 2 2 ;

(sciftasc).
Tillreg IVer et aftryk af membranens bl. 36, der er
skrevet med 1812.s nrestreldste hånd, SOUl tillige, som
nrevnt, har skrevet hl. 5 - 6 og kalender-fragmentet
hl. 35.
Den ejendommelige, strerkt rejste, elegant
snorklede hånd, med stiliserede bogstavformer og ab-
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breviaturer. hvorom faksimilerne i ist sögur I og PaIeeegrafisk Atlas giver en forestilling, ter vel nreppe
seettes lreugere tilbage i tiden end 1225-50 (e. 1250
Jon Sigurösson i Dipl. Isl, I, 181), på grund af skriverens forblanding af re-8 l•
Af teksten er i nrervrerende udg. givet et bog.
stavret aftryk, blot uden kursivering af forkortelserne,
som hverken er mange eller i nogen henseende tvivlsomme. En besynderlighed ved abbrevieringen er, at
s anvendes for r i udlyd, således ar 768, pvilicrar
76" og at et med spidsen af ]J sammenskrevet. r-Iignende tegn står for .ir i talpir 7712, for -ter i prer
7810. Originalens kapital-bogstavor i ind- og udlyd er
bibeholdte; de anvendes, som det viI ses, i stor udstrtekning, dels på sredvanlig vis SOUl tegn for dobbeltkonsonant, dels - som det, synes - rent dekorativt, hvorfor der j efterfelgende redegerelse ikke tages hensyn tiI dem.
Akeent anvendes ret hyppig som lrengdetegn over
a og desuden i tegnet ji, Brugen af e og i frembyder
1 Som -grundlag for
aldersbesternmelsen har man anvendt obiturialnotitserne i kalender-fragmentet bl. 35, der
omfaUer månedertie januar-e-februar, Her er med skriverens
hånd indfert dadsdage for årene 1133 - 1161 - 1176 - 1204
- 1222 (Islrenderen Tumi Sighvatsson), Med en anden, omtrent samtidig hånd af noget yngre preeg (J6n Porkelssons
bd. 2-4, is!. Artiöaskrår s. 22-23) gives dadsdage for årene
1042 - 1135 - 1157 - 1161 - 1188 - 1210 - 1224 - 1238 1245 (Styrmir prestr) - 1!46(?). Desuden (ned yngre heender
nogle notitser fra 14. årh. Da kalendariet kun er et frag ..
ment, el' der selvfelgelig muligbed for, at notitser fra senere
år kan ha ve veeret indferte af Iste bänd på de tabt.e blade,
og noget lignende grelder 2. hånd. Det synes, at 1ste hånd
har indfert alle notitserne under et fra et reldre kalendar,
og at 2. hånd rioget senere har taget fat og ligeledes indfart notitser fra en esldre kilde - mäske tiI forskellig tid,
hvad den noget uensartede skrift kunde tyde på -, hvortil
muligvls er korumet ganske samtidig indferelse af enkelte
af de yngste. Herefter berigtiges dateringen s. 76.
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intet useedvanligt ; -ir er den gennemgående form for
bejningsendelsen, derimod er o for u hyppig i endelser (også i ero fuldt udskrevet).
u-omlyden af a kan betegnes ved o (morg 776),
men gives sredvanlig ved det sammenslyngede au (aJ)
eller ved tegnet 9, som desuden mindre regelmressig
forekommer i manoör 789, fiorpa 767, QC(!) 7725; 9
betegner (J i comr 7915.
J
8
anvendes regelmressig for re i tolfreö 765,
telfrett 775, degrum 7710, 78s,men står for re i

legst 7724.
!3 er tegnet for langt re, adskilJige gange med tilfejet akcent (~), men står uregelmressig i eri 776 (for
reri). Tegnet re förekommer en gang fuldt udskrevet

pter 804.
Diftongen au betegnes ved ar: for ey el' i aycz
7912 skrevet et sammenslynget av.
e og k anvendes i fleeng. Forkortelsen for ok er
udgaven oplest OC.
h bortfalder foran l i laipår 769, 7913.

l fordobles jrevnlig foran d og t, og for den fordoblede konsonant anvendes et sammenslyngel tegn.
m fordobles i vmm 771, framm 771, cemxr 789.
n er fordobIet i iafn1ifraM 7725, förenklet i artik-

len en 788.12.18, in 7816.
r forenkles i pveranda 781, annar 7910, hver
7915.
s arrvendes seedvanlig i den lauge form. Hvor
pes 779 el' skrevet med kort s, må dette sandsynligvis opfattes SOlD kapital (fordoblingsbetegnelse).
t forenkles i pot 777, seta 7819.
u-v. Ved siden af de anferte i flreng anvendte
former for u-e-v-lyden hruges hyppig angelsaksisk v
(p), ligeledes både for vokal og konsonant.
x står for ks i eyxc 76~. 8.
Z anvendes i tilfselde S001 allz 7819, islenzcs 7820
og står for st i optaz 771.
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]J bruges jeevnlig forå i ind- og ud lyd: manapi 762-8 etc.
Den sredvanlige refleksiv..endelse er z: aJcaz',809,

aycz 7912, sciptaz 7914, sciptiz 7614, teliaz 774, 7916;
j eyxc 762. 8.
Af de her forekornrnende ord kan mrerkes venbet
fyrvir 7924 og formerne of, vmb, pvisa, samt nogle
tilfrelde med verbet i singularis ved pluralt subjekt:
Sol GC tpngl er bepi 7724-25, Vetr oc gormanpör
kernu 7812"13. Mserkelig nok synes syn rettet til syon
(sion) 784.

, endelsen .. se förekommer

Nogle

utvivlsomrne fejlskrivninger er rettede i:

udg.: dagr-dag 7812, regvlarem-s-r-es (eller omvendt)
7825, 794, p-pann 7924; andre steder retter skrivaren
selv med henvisningstegn (7611, 779, 784). For sijpan]:
7727 synes at stå sip. Den bestemte artikel har .for-:
men

enn (inn].

Der er under teksten forsamt at hemterke, at i:
overskriften s. 7822 er det sidste R i CONCVRREN·'
TES tilfojet interlineart.
Bl. 36 i nedre ulargen er med en hånd 'fra 17.
årh. skrevet Arne Saimundz,
'Ted siden af reldste hånd (L) og neestreldste hånd
(Böcarhöt n1. v.) indeholder 1812 to hamder af yngre

karakter, bregge fra 14. årh.s 1. halvdel, en islandskf
og en norsk. Med den i sl a u d s k e hånd er af det i
nrerv, udg. optagne skrevet s. 11022-11316,24644710, 2487-586, 25914-6110 1. Af dennes skrivehrug
kan frernhreves :
For langt a skrives adskillige gange aa (ik~~
samrnenslyngede], sredvanlig forsynede med akceIl.
(våår 11126 etc.], Desuden förekommer et akcentuer ,
l Endv. variant-tekst ui I, 516 - \532 (bl. 21'), II, 8f>21-8§
892- 12 (11v-12), 911 - 7 (tir), 921 - 11 (llv), 9211 - 935 (22v2.5:'~
9417 - 2 2 (2r), 95 s-96 12 (22v), 965- 8 (2r), 119-20 3 (tOl'), 12519~ ,
(221'), J475 - 488 (2v), !3l-32 (t3r), 2399-4211 (7r), 24618 - ,
(10v-1fr), 261-626 (22v 32"86)' De herfrahentede eksempl
el' mrerkede *; ligeså varianterne fra den norske händ
CCXXJII4) ·
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eller med krelle forsynet a i å 260~U·22, *ar 1263, att
9519; 20.
e står kun undtagelsesvis i endelser for i, og -er
for -ir förekommer kun enkelte gange; derimod anvendes e meget hyppig for (J3; e for re vise)" "hest 967,

*mettaz 871, per 2505.
i. er indskudt i hneigingiar 11123, gieti 25112,
..gietis 25122, *giett 933.
o står kun undtagelsesvis for endelsens u. Teg..
net for u-omlyd af a er 0, men ofte benyttes o eller
au (av); for å står o i *siolft861; {) står for o i
tölftvng 11122, for aftedningsendelsens u i "görnöl
9211.12.14, for au i siö, siöndi (..a), tvö, for e i nördri
2501 ; derimod förekommer e i norcta 2529 og
"[rjeriz 875. '
u og v benyttes i flreng for vokal og konsonant;
for y skrives v i svöri 2501, for u: y i *syndr 867.
Tegnet 'for det lange re er e, men krallen udela..
des .ofte, og den pågseldende lyd skrives e (vhrerilig
11112 etc.). Nogle gange står e for e: skera 11118"
vetr 11211, Iengsla 11312, heri 25510, sentavri .. hestr
25617; for e iver 2504, ser 2527. Ved~· betegnes 'e
i *v~r 869, re i degr 2468, hest 25116, etv 25119,
fetur 2568 o. fl; også dette tegn kan stå for e: telia
neösta 24615, kenv 2566, *vftdrs 8615, vera '\
26012.' En gang "forekonlmer ~ (~ttar 2572); iprer
betegnerre oplest forkortelse.
b for j viser probar 1114, probat 11218.
c, som kan hetegne k, står for S i nercta 2522,
.rorcotues i acctan 11120, kroccot 2507.
d og o anvendes bregge, dog star d hyppig for
å torekommer "adskillige gange for d' efter n'
1\t310 etc.). Overgangen t' >: o viser *h:afi~
ib 25116, '*litic, 897, *loftic> 875.
j skrives för 'p i *loftic> 875, eftir 1'1121 pp., aftr 25717.
g er forenkletj bygiliga 1134.'8~ ligr 25010 'og 'OD)i hrigns ·111 t.
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h udelades foran l hyppig i ordet l vtr og foran
r i ring og rvtr (-i) samt i "rering 868. Der skrives
gh for g i dagha 24617, 2472·5 og således oftere.
l fordobles jeevnlig foran d og t; er foren Idet i
elipta 25916, 2608.
m forenkles i firn 2475 pp., skamleic 2554.
n forenkles jawnlig i artiklen enn og i den efterhrengte artikel -inn, endvidere i tilfrelde SOlU himin,
litin, latin; srerlig mrerkes ena 2583, enar 25110,
rena 25519, renr 25617.
r er förenklet i vari 11217, udeladt i vatnkals
25215. I ikke få tilfeelde förekommer ..r for -ur:
avnnr, birnrnar, gradr, linr, stiornr pp. Som abbreviatur anvendes på den anden side .. ur for ·r oftere.
s fordobles i *Cessaris 923, Orionss 2579; i Pesa
2503 må kort s antages at veere anvendt som kapital.

bogstav .
.
t er forenklet inat 2549, nata 2606, fordobIet i
-gettis 2566, settiaz 2569 o. fl.; står for O i *hvndratz 956, kollut 24613 og (som abbreviatur) i met

2509 pp.
v er regelma-ssig udeladt i pi (for pvi), Skrive..
måden Iv foreligger i *sefvar 8810.
z er den sredvanlige refleksiv-endelse (dog synist
24616); for s står z i ormsinz og svörz 25016 samt
oftere efter
og t, for st i *lopzins 879, *minz 14720.
]J bruges for ö i Ii pit 2487 og således oftere i
indlyd; det er svrekket til d (o) i markadv 1131. 3.6.
Artiklen er sredvanlig eon, nogle gange inn og
hinn. Mrerkes kan den gamle form peirna 25011 og
de ejendornmelige ord mylir 90 note, varringligr 241
note og sammensretningen fyri.. fetur 2568. 5.1123
forekommer konstruktionen er solhvorf, s. 25213 en
form knyttar (emend. knyttir). Besynderlige skrivninger er *fayl (= f911) 8521 t *hok (= ok) 8522, S.
2524 (n.) forekolnmer nominativen dottvr.
Den Il o r s k e hånd optager af codex bl. 13v-

o
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t 9r 13-221' 9 (foruden nogle linjer bl. 1v), men heraf
udger bl. 13v-16v 31 den i neerv. udg. forbigåede
Algorismus, og fra bl. 17r ls-18r so er efter Galene
taget varianter til hovedteksten.
Ejendommelig for denne hånd er en forkortning
af endelsens vokal, ved at fra endekonsonanten (seedvanlig r) en hale fares frem over ordets sJutning; den
således forkortede hejningsendelse er gengivet .ir;
hvor forkörtelsen antyder udeladelse af svarabaktivokal, er denne gen givet med u - i bregge tilfrelde
med kursiveret vokal. Som norsk kondetegnes denne
hånd ved at den skelner mellern lydene re og re (.e-);
for denne sidste bruges tegnet o: dogri ete.; langt C8
foreligger i prer 11415 (nter j 167 er forkortet) ; d står
dog også i *glögligha 12412 og anvendes i diftongen
oy: Öy 1164, öyiar 11612, *löynast 1063, samt på en
noget besynderlig måde i *höyrfdi (hyrfdi) 10523.
.Diftongen ei er skrevet med re i tureim 1107, og
uregelrnressig anvendt i tueiggia 11318) rnen tilbejelighed til overgang ei > e antyder hnegingh 11012 (i
förbindelse med at hneiging 1109 og kneighingh
11014 bregge har i interlineart tilfejet) og eningh
2587. Ligeledes kan SOUl norskhed fremhteves det ikke
omlydte a i *allUlTI 10521, 1071 (men ved siden heraf
*ollom 10617, *ollunl 107:-1), *manadum 10815, samum

11417, *adrum 1253.
a. Betegneisen for langt a (a) er aa, som nogle
gange anvendes: *ialIlhaat 1081s, maa 1151, *uaar
1085 pp.
e står forholdsvis sjrelden i endelser for -i :
dögre, *hafuet, *hinlune; ee for e skrives i *tree
10510, *seer (vh, og pron.) 972.4, 9922, ee for re i
"peer 10017; ea for ia förekommer i *sea, *seai,
*sealfur, seaundo 11420.
i står for e i en interlinear abbreviatur uirt 1161
(men

ved

siden

heraf förekornmer

udskrevet

uert

11618); i for y skrives regelmressig i ifuir og firir.

CCXXIV'

HÄNDSKRIFTBESKRIVELSE

o anvendes ret hyppig i endelser for u: ena 1141S
etc., kollod 11017, vncior 11414; endvidere bruges o
for u-omlyd af a, hvor denne er betegnet (solhuorf
1101 etc.), En gang förekommer akcentueret o (6) tiI
betegnelse af lang vokal, *1'0 10511.
u - brugt i flreng med v - står for o i *bollut
104 n. 2.
d-o. Bregge tegn anvendes, men of te står d for
o; *kallad 108io viser overgangen t > d (o). En fordobling af d viser *polddi 1246.
f står for p i eftir (dog også eptir) og afttur
1101, fordobles i Affricam 1169; mrerk f i *afalt
(åvalt) 97,.
g fordobles i *lenggi 9711, *genggur 983 pp,
*fiordunggi 986 PP; står for k i hluttegningh 11422.
Meget almindelig er skrivningen ,gh for g i udlyd:

-borgh, *bugh, dagh, döghris, hneighingh, hringh,
-ligha, -rnarghar, *skialgh.. osv., sredvanlig til hetegnelse af spirantisk g, dog *legh 1014 (= legg},
h kan udelades foran r, *ringhs 10522 etc. (dog
også hrings etc., og hl, hn anvendes).
k - også skrevet c - står for h i kneigth) ..
ing(h) 11014, 1155.7.16 og el' ornstillet i pyde(r)kst
11618_ 21.
l fordobles hyppig, på ret usred vanlig vis: *geislla
1075, *Jitlla 1055, mikill 1109.12, *sigllu 10513, SikiII
11612,*soll 104 11. 2, un 1102 pp., *uarlla 10522 etc.
m. Fermerue iam
iafn veksler; en forbindelse
af m og f viser *ianlfna 1067, 10710.
n. Anvendelsen af enkelt- og dobbelt-konsonant
er vaklende : ein, , en (artikel og ad v.), hin, in, pan
stål' ulod' hirnnne, stiornnu, *uottnnin, pruttnnan.
p er förenklet i *up 10513 l (mod upp 10513 2),
*top 10511.
r udelades i fysta, fystu, pydekst, forenkles i
*ber 10514., tir 1.151, *fyr 10411, puer 1144, fordohles , \
i *horrnuln 1061, *sidarra 1086, indskydes i *perss

og
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10616, *perssu 10511; i endelse skrives jrevnlig -ur
for -r.
s fordobles i .. dögriss, huerssul-o) m. fl., er udeladt i forbindelsen en[s] sydra 11010; står for c i

senit 11416.
t. Forenkles og fordobles uregelmeessig : afttur,
efttir, skiptta, vttan står mod brat, mit, nat osv.
v (uj indskydes jrevnlig efter /; *hafua, *hafuet,
hefuia, hefuir, *hofui, ifuir, *profua, solhuarfua osv.;
udelades i pi 1151.
z står overflodig i snyzst 1105, 8, synzsta ·1158;
står for s med omstilling i *skemtz 10594.
]J i indlyd viser Calpenhafln 11614,
Den seedvanlige refieksi v er -st, dog *setz 104 D. 2.
Som artikel veksler en(n) og hin{n).
Besynderlige (sandsynligvis fejlskrevne) former
viser halfu prettanda (for haIfa prettandu?) stund
11328, og solhuarfuarhringh 1109; sml. også nätturaligha tolu 11321·,2. S. 9915 forekommer *dögra (o
har her en e-lignende form) som variant til hovedtekstens dagat,
H. AM. 685 d, dto. Et defekt pergament-bändskrift på 32 blade (t 6 X 128 cm . ) fra 15.årh. Blandet indhold: opbyggeligt, matematisk m. v.: ·Sllll. den

AM.ske katalog.
Bl. 29rS4-V (med filharende figur hl." BOr) udger
en paraIleI til og fortsrettelse af C bl. 9v og er benyttet i "Eftersiret" s. 231-35,
Bl. 29r og BOv findes en dobbelt.. parallel til s. 239s"8.
I aftrykket s. 233-34 er u-v normaliseret og op·
last ·ir,

K. AM. 736 III, 4to. Et håndskrift-fragment bestående af 4 pergament-blade (165 X 137 cm.) fra
15. årh., indeholdende encyklopredisk stof neermest
l SOl1. -dögrl 972 , variant til -deigi, og dag(h) 1!5 11 svarende til deegur B.
o
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af kosmografisk-matematisk art; SIUI. den AM.ske
katalog og nrerv. udg. s. 237 D. 4.
Bl. 1r giver en (defekt begyndende) parallel til G
bl. 7r, udg. s. 2487-497.
Bl. ~r-v förekommer en paraIleI til C bl. 9v, udg,
S. 231-3215; bl. 2r desuden en parallel til udg. S.
2331-',

N. Norske rigsarkiv, membranjraUtnent nr. 59•.Ydre
halvdel af et pergament-blad, hvis indre del er skråt
afrevet, så at sterrelsen nu er 13-10 X 23 cm. 14.
årh.s begyndelse. Hånd ogudstyring er som i AM.
736 I, 4to (E), men format.et har vreret forskelligt.
Ved periode-begyndelse står ret jrevnlig sterre initial,
af og til redt gennemstraget ; i marginen eller selve
teksten ses nogle gange en henvisende hånd (som i
E) eller et sredvanligt henvisningstegn. De anvendte
taltegn er de arabiske, undtagen i den med meget fin
skrift skrevne latinske notits (s. 2633-4). Bladet har
tjrent til indbinding af et Hardanger-regnskub fra år
J623.
Indholdet svarer til Rim II § 19-22, Efterslmt
s. 261-63 (som er aftrykt efter dette håndskrift),
Rim II § 10-15, 18, den s. 91 note 1 aftrykte notits, Rim II § 27. I det felgeride gives ortografiske
oplysninger f~' hele fragmentet.
.
e for i i endelser frembyder byggilegv 8617, einne
914) eke 88», hare 871, loptzens 879, sinne 886; endvidere anvendes e i sea 88a. Endelsen -er forekommer fuldt udskreven i stunder 2629, talöer 26220,

yfer 877.
9 betegner u-ornlyd af a i Qld 9217.
o for u i endelser viser skulo 929, solo 882,
89,.9; med o skrives togr 955 og dets afledninger.
u som svarabakti-vokal foreligger i svövrs 864,
brvnnvr 878.

m er det almindelige tegn for langt re; dog fore-
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kornmer ved siden heraf !3 adskillige gange. ·Med
re (~) skrives prononlinet ver.
bruges som regel normalt; mserkes kan forekornsten i qvaörans 2631, stenör 884, 89" svnörskilning 868, talöer 262!o. Ellkelte gange skrives d
for a; med ]J betegnes lyden i pripia 915.
f er fortreangt af v i lover 91 n. 1, siovar 8810.
g forenkles i legz 26211.
h udelades i lutr 91 n. 1, 955, ring 879.
k står for g i pritokt 926, forenkles i eke 88.,
nokvt 889.
l kan som sredvanlig fordobles foran d, t, Z; des ..
uden skrives tvngll 9211.
tn for f(n) viser iam 9215, 2622, iamn 262~, 2631;
med enkelt m skrives firn 8711, 892.
t forenkles i bavllotr 8713, retir 863, fordobles i
vettra 924, er overgået til a i ad 921, kallad 87iS.
Z er den sredvanlige refieksiv..endelse, dog ferst
957 (note).

a

P. AM. 49, 8vo. Er et pergament-håndskrift fra
14. årh.s beg. på 30 blade (137 X 11 cm.), som indeholder en god tekst af den yngre islandske krislenret,
men hvor bagsiden af det sidste beskrevue blad (29v)
er udfyldt af en seerlig, omtrent samtidig hånd, som
her har skrevet et lille stykke om Zodiacus, parallel
til Him II, s. 1208-16.

R. AM. 727, 4to. [Jfr. s. xc, en], Et af to afde..
linger (I-JI) bestående papirhåndskrift, 'af hvilket II
udger en 1644 skreven, egenhrendig afhandling af den
islandske autodidakt Jon Guömuudsson lreröl, som angiver sig da at vtere 70 år.
I (195 X 145 cm.), 16 blade, som alene vedkornmer denne udgave, er datoret 1594, men må antages
Iigeledes at veere skrevet af Jon herde, som i så fald
har kunnet noget latin, hvad også II lader formode.
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Afhandlingen er skrevet med en strerkt forkortet,
sammentrtengt fraktur, bar afsnitsinitialerne bl. 1r og
,j Sv radt og blåt ornamenterede, men i evrigt åben
plads for disse; bl. 1r har radt gennemstragne initialer, bl. 13v en red kapitel-overskrift.
Indeholder bl. 1-Sr S6 parallel tiI Rim I § 1-80
(udg. s. t -80), derefter bl. 8r 27-1 Or 19 parallel tiI
den gamle Rimbegla-udgaves I § 81-98 (neerv. udg.
Rim II, s. 123-24, 126-27, 145-55). Derpå felger
tekst til Rim III, SODl for begyndelsens vedkornmende,
§ 1--24, 34, giver paraIleI til udgavens fra B tagne
tekst, men for resten af afhandlingen selv afgiver
teksten. I udgaven er tekst og varianter efter R' trykt
med normaliseret retskrivning. Bladene er i yderkanten slidte og hensmulrende, hvorved en del af de
her anbragte henvisninger og retteIser er beskadigede;
det samme gtelder enkelte notitser i nedre margen.
Ved afhandlingens slutning står dateringen "Anno
1580 z 14", men desuden bl. 5r i nedre margen
"Anno 1597 var annar vetur pacta alIdar, hofst x.
solar alldar. lXXIII år epter af gomlu olld. Marin
messa [3. b: i.?] var xmr natta tungl .. nresti vetur
epter varnadar år",
De fil Rim I og III samt til ovennrevnte stykker
af Rim II svarende afsnit I og II i den gamle Rimbegla-udgave er trykte efter en for Suhm ved Jonrens
udfert afskrift Ny k g l, s m l, 290, 4to (18. årh.s 2.
halvdel), som angiver sig ud skreven "ex manuscriptis
legati A. Magnreani No. 727 in 4to".

s.

AM. 731, 4to. [Jfr. s. xc], Papirhåndskrift (19J

X 167 cm.), 38 hl., skrevet af den islandske autodidakt.
Björn Jonsson på Skaröså, ifalge en marginal bl. 91' udfert år 1641; Arne Magnusson (i en vedlagt seddelnotits) formoder, at denne afskrift er taget efter en
Rimbegla på skind, som Björn Jonsson skal have ejet.
Bl. 1-15v 8 indeholder parallel til Rim I § 1--;-
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80, hvorfra varianter ~ med normaliseret retskrivning - er tagne til udgavens s. 1-64.
Håndskriftets evrige deloptages af historiskgeografiske optegnelser, svarende til den gamle Rimbegla-udgaves III. del.
Efter skriverens sredvane gives hist og her i
marginen ordforklaringer og andre oplysninger: missreri midt-årid, pvi er skipt i tvennt (bl. 1v, udg,
712)) gieet ad på er årtal 1668 (bl. 9r, udg. 351), NB
pad var nu Anno 1641 (bl. 91', udg. 392), rett kollurn
vier eykt III stunder i hvorri garnallt mål (bl: 12r,
udg, 5214).
En dilettantisk udfert, i enkeltheder unajagtig afskrift af S indeholder AM. 25t, folio, skr. c. 1700
af den senere islandske lagmand Oddur Sigurösson,
denne er igen med stor fraktur afskrevet for Arne
Magnusson i AM. 730, 4 t 0, Din hvilken A. M. på en
foran indklrebet seddel bemrerker "Conferatur accu ..
ratissime", men dette er uheldigvis ikke bleven gjort.

T. AM. 435, 12mo. Pergament-håndskrift i duodez (92 X 72 cm.), 62 blade. C. 1500. Blandet encyklopeedisk indhold; sml. den AM.ske katalog.
Bl. 26-281' indeholder parallel Hl Rim I, s, 41014, hvor tekstens nedskrivning stanser ufuldendt,
Endvidere förekommer bl. 58v-59r en parallel tU
den i udgaven Rim II afsluttende Jölaskrå s. 175-78.

V. 1M. 461, 12mo. [Jfr. s. el). Pergamenthåndskrift
i duodez (106 X 8s CD1.), 16. årh., sml. udg. s~ 71 og "Inledning", 72 blade. Encyklopredisk indhold; sml. Katalog over den AM.ske samling. En parallel til Rim
I § 50-52, udg. s. 393-418 findes bl. 24v-25r, samt
endvidere bl. 1-24r paralleler til adskillige stYkker i
Rim II, dog i en fra B forskellig orden og bl. 15v21r 11 afbrudte ved uvedkommende indskud. Forholdet er felgendet
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Bl. 1-2r13 = § 1-7 (udg. S. 83-859).
- 21' 14-V 10: svarer til § 119 (s. 140, note).
- 2v 11-3r 1:
• § 175 (s. 174, note).
- Brs-rs = § 138-39 (s. 1571-9).
- 31' 12-U> = § 77 (s. 12514-16).
- 3v-6v3 = § 70-73 (s. 1204-23~HI).
- 6v 4-7v J == § 92 (s. 1315-28; bl. 7r-v2 tillige
aftrykt son} note s. 163-64).
- 7VS-15 = § 102 (s. 1343-12).
- 8r: svarer til § 98-100 (s. 132-33, note),
- Sv-e-Ll v l = § 140-47 (s. 15710-6110 +
15514-562).
- 11v2-12r4 = § 136-37 (s. 1568-18).
- 12r4-vlo == § 154 (s. 1668-678).
12v11-13r9 = § 162 (s. 169, med note),
- 13rlo-15r7 = § 151·-54 (s. 16314-669).
- 15r7-15 = EftersIret s. 2635-i2.
- 20v H>-21r7: svarer tiI s. 26, note 3 Patta
-

-tuttugsta.
21r12-V7 = § 134 (s. 1454-11).
21v7-22r12 == § 113--15 (s. 13821-3913).

-

22r12-23v5 = § 84-88 (s. 1289-2914).

- 23v5-24r = § 181-82 (Jölaskrå, s. 175-78).
Bl. 25v begynder en med Tillseg II (udg. s.· 69)
beslregtet påsketabel, som ender afbrudt, hvorefter
falger et fragmentarisk kalendarium.
Bl. 28v-291' 10 indeholder en paraUel til Rim II
§ 173-75 (udg. s. 173-74), hvor felgende varianter
fortjrener opmrerksomhed: 17319 kemur] vetur tilj.;
1748 III] prysvar.
Bl. 291'11-V giver samme memorial-vers som de,
af hvilke i udg. s.247-48 to efter G er anferte, her
indledede med "Pessi vers seigia, hvar tungl kemur
al hverri samstaufu hvert eaa efter annat fra fyrsta
vetri i aulld ok ut XIx-a vetur i aulld u og fortsatte
tiI "petta vers er x. v. i aulld", hvor de afbrydes ved
en lakune.
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Resten af håndskriftet vedrerer ikke neerveerende
udgave.
Ved benyttelsen af V. er brugen af u-v norrnaliseret og abbreviaturen s gengivet -er.
Foruden ovenbeskrevne er felgende håndskrifter
(eller håndskrift-aftryk) lejJighedsvis benyttede ved
tekstens redaktion":
AM. 249 a, foI. Perg. C. 1400: 178, 1425.
249 b, . Perg. 13. årh.: 184, 1425, 2218, 2531.
249 e, • (Odd). Perg. 13. årh.s beg.: 175,1425,
181&, 1901, 200'''6, 223-28.
249 d, .. Perg. C. 1300: 178, 184, 1425, 2181.
249 e, .. (Svalb). Perg. 13. årh.: 190-91.
249 f, .. (Vall). Perg. 13. årh.s beg.: 178, 184:.
24~ g, .. Perg.
16. årh.s 2. halvdel: XVII, XLVI
-VII, CLXXXVIII.

249 k,
249 l,

Perg. 14. årh.: 184.
Se under Håndskriftbeskr. G-L.
.. Perg.
13. årh.: j 84, 142b.
• Perg,
C. 1300: 184.
- Perg. 13. årh.: 178.

..
..

249 D,
249 O,
249 p,
519 b, 4to. Pap. C. 1700: 237(-38)4..
683 e,
Perg. 14. årh.: 175(-76)10.
732 a VII, • Perg, 12. årh.s 1. halvdel: XII-XIII,
sml, Rettelser s. 304.
737 I, 4to. Papa 18. årh.s beg.: 175(-76)10.
737 II,..
Pap. 18. årh.s beg.: 175(-76)10.
768
,Pap. 17. årh.: 1041.
175, Svo. Pap. 17. årh.: 175(-76)10.
194,
Perg, 1387 :41.
208,
Pap. 17. årh.: 175(-76)10.
Cod. Holm Fb 6 (dette blad 12. årh.) : 23!.
1 TU Inledning eller Håndskriftbeskrivelse henvises blot
hvor tekstaftryk foreligger og i få andre tilfeelde, Petittallene
betegner syre noter.
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Cod. Resenianus (tabt): 237 -(38)4., XVII.
Flateyjarbök (Ftb.): 39-40, 44-46.
Gl. kgl. sml. 3260, 4to. Perg. 14. årh.: 183s, 184"
224-28.
Haukshök : 492, 501, 914, 17510, 1894, 2022, 224- 28.
Lind (Codex Lindesianus. Arkiv XIII). Perg. C. 1400 =
41, 128, 151, 161, 231, 461, 491.
Perg. isl, 4to. 28. (Stockh.). 14. årh.s 1. halvdel:
1564..
St E 12. Perg. 13. årh.s ~. halvdel: XIX, XLI-III t
1071, 183s, 1899, 2011, 2025, 2068, 2093, 2108.
Syrpa (Br. D1US. Add. 11, 242). Pap. 16. årh.: 1968.
'Thott 489, 8vo. Pap. 18. årh.: 175{-76)10.
Ups. (Sv. RA. A 1): 2025, 2185, 22012.
Vald. (kong Valdenlars jordebog) : 185,.

Da det af mig 1908 for "Samfund" udgivne is..
landske håndskrift AM. 194, 8vo erholdt hovedtitlen
"Alfrreöi islenzk 1«, antydedes derved en plan om efterhånden på Iignende måde at udgive den evrige old ..
islandske encyklopsediske litteratur. For gennemforelsen af denne plan var det nadvendigt at tilvejebringe
en tidssvarende udgave af de vigtige under navnet
Rimhagla kendte komputistiske afhandlinger, SOOl i
mangelfuld gengivelse og med ufuldsteendig berrytteIse af kiIderne forelä i den gamle Himhegla-udgave,
hvorhos dog et diplomatarisk aftryk af den reldste
tekst af neerv. udg.s Rim I var udgivet for "Samfund"
af L. Larsson 1883, under titlen "Äldsta delen af Cod.
1812, 4to, Gml. kgl. samling" 1. Hovedhåndskrifternes

1 Den gamle Bimh-udg. "RYlnbegla sive rudimentum
computi ecclesiastici veterum Islandorum", Havniee 1780, 4-to,
er i evrigt et stateligt vmrk, med latinsk oversrettelse og
vidtleftige latinske kommenterende noter, to fra AM. 736, I,
4:to hentede kobberstukne tavler (det ptolomreiske system'
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tekst og de anderisteds forekommende paralleler og
stykker af beslregtet indhold havde jeg med en forestående udgave for eje afskrevet, men dennes virkeIiggerelse krrevede en medarhejder, som forbandt matematisk og komputistisk indsigt med kundskab i nordisk filologi og fortrolighed med islandsk litteratur.
En sådan har jeg vteret så heldig at finde i lektor,
dr. N. Beckma 0, hvis afhandlinger i "Studier i
nordisk filologi" III-IV og Xenia Lidenlana 1912 m.
fl., der vidnede om en usredvanlig forening af disse
vidt forskelIige kundskaber og anleeg, forauledigede en
henvendelse fra mig om at overtage tekstens kritiske
redaktion med den dertil knyttede fornedne redego..
relse for indholdet, et forslag. som hos lektor Beckman madte den sterste imedekommenhed, således at
herigennem den vanskelige opgaveer last at fore.lregge denne vigtige gren af oldislandsk litteratur fortolket så vtl fra et fagligt SOUl et filologisk synspunkt, en offenliggerelse, som forhåbenlig i forskellige
retninger vii vise sin nytte for videnskaben. Jeg
bringer lektor Beckman min bedste tak for godt samarbejde og for energisk gennemferelse af det påtagne
hverv. Til lettelse af trykningsudgifterne har den
grevelige Hjehnstjerne-Rosencroneske stiftelse ydet et
. tilskud,
Kebenhaon, december 1916.

Kr. Kålund.
og en til vor udg.s afbildniug s. t 18 svarende), .flngrarimillustrationer samt som tillteg en Talbyrölngr (hentet fra A.
Magnussons komputistiske samlinger i AM. 7!9, 4to), Leksten
til Stjornu-Odda draumr, og endelig to afhandlinger "Eiktamörk islenzk" (lslandsk-Iatiusk) og "Sciagraphia horologii
Islandici" af de islandske biskopper Jon Arnason og Finnur
Jonsson, hvortil en tavle (Horologii Iconismus),

YDERLIGERE RErrrrELSER
(sml. s. :303-4-).

S. 44-18 , n. 6 slår sept., hes dec.
- "9, n. 2. Omdömet är för strängt. S b l h y \> r f betecknar
hos förf kontakt.en mellan solbanan och vändkretsen.
Förf. avser nog inträdandet av denna kontakt, och det
hela är avsett at vara beräkning', icke observation.
- 75, 6 c: jfr. s. CLXIV.
· 76. Aug. dateringen jfr. s. cexVlI-VIII.
• 94-, n. 7 l res Sista satsen äger blott tillämplighet på circumpolarstjärnor. då 'endast de kunna synas rätt i norr.
• 10010 peim, l res pan (efter D, G).
• 120, n.3 l res majorera.
• 12511 verd rum lm s verdr um,
• 1408 flmti t i l f. er.
- 147, n. 7 l ees Somn.
• 199, n. 3 l res Ark. VIII, 223.
• 239 3 - 8 , Herfil også parallel i B (s, 100) og i A]frre~i l, 45.
- !49, n. 6, l. 31 1res meddelas,
• ~67 l i l f. begla
beygla? jfr. rirnbegla.
• 276, Spe 1, 1. 3 syn. l res jfr.
- 280. Vid rimspillir kan tilläggas förklaringen: R, är ett
år, då det inträffar fem söndagar i februari, alltså ett
skottår, då både d. 1 og d. 29 infalla på söndagar.
Under ett sådant år kan den julianska kalendern icke
fås i full samklang med den ist veckoråkningen.
.. ~85 t i l f. varringligr 241 n.
.. 287 antecanis tiI f. är enligt lektor Lindhagens rimliga
antagande en eljest icke. belagd latinisering av Procyon.
- 289 hruts nef t i If. vårdagjämningspunkten ; jfr. da. vredderpunktet.
InI. s. VIII note jfr. s. CXC.
.. XXII 20 kunat l res kunnat.
• XLII1 6 1ms Robert Grossetests.
- XLI V4' De s. k.Tabulre Toletauee äro icke identiska
med de alfensiska tabellerna .
.. CXXXII 6 _ 7 einnhvern l res einhverjum.
- CLXXIV, kol. 6 ti l f. ved !3. jan. soluppgång.

=

I Register s. 266 tf. er ikke optaget ord fra HAndskriftheskrivelse, ange hvilke må henvises tiI de i denne anfarte

tekst-citater,

,

RIM I
(AM. 625, 4to: Blanda)

A = A~1. 625, 4to.
B = AM. 624, 4to.
C == AM- 415, 4to_
G
Grnl. kgl, SOl1. 1812, 4to (7 L).
L = Äldsta delen af (lod. 1812, 4to, GO.lI.kgl. samling (cit.
efter Larssons udg.).
R == AM. 727, ito_
S == .Al\I. 731, 4to.
T ::=: AM. 435, 12010.

=

V

==

AM. 461, ltIllO.

Ftb. == Flateyjarbok (cit. efter Chran.vudg.).
Lind.
Codex Lindesianus (cit. efter E. Magnussous uddrag
i Arldv f. nord. fllol. XIII).

=

Bok1 sjå er saluansett af frreöi margbättaöri, sumri
skiljanligri, en sumri ovisr], PV! at 2 til pessarrar frre~i er
nytt mjok g,jQrla, pat er fyrr hafa menu til gamans baft i um ..
rreöu, Er pat sumt DJTtt ok råöit, en SUIUt er öräönara, hvärt
jafnt er sem talit er. Ekki heft ek pat ritat, er ek vita vist, 5
at engvu gegni, Nu hafi pat hverr til skemtunar af pessHID frreöum, er skapfelt se, en nyti par betra frööleik, er
pess er kostr, en 6nyti eigi svä petta, al vilja heldr ekki
j vita. En meö pvi at tolur eru kunnar, surnar af rimtali pvi
er å bökum stendr af frreöum vitra manna, Bjarna prests 10
Bergporssonars eöa Stjornu-Odda, en i SUlnUlU stoöum er
minnr vonduö fyrirsogn, på tekr b6kin paöan nafn ok heit.ir
RiJubegl a, 'pvi at hon må svå pikja seerna hjå göön rimtali
sem hegla hjå fogru smiöi, Petta" skal til marks par er
öråönast! er, hvårt nekkut gegnir pat sem talit er, Greti gu~ j 5
lesanda ok heyranda.
l Bök-e-heyranda. Med detta företal (avtryckt efter S) inledas
R och S. R har dessutorn som titel: Himbegla hin gamla, va'r·till i
nedre mariqinalen lägges: Prologus bökarennar (resten bortnött),
S har som titel: Her hefst formåli bökurinnar Rimheglu, epter
pvi sern hennar hofundur hefur fil sett Sistnämnda ord göya
inledningens äkthet snarast tvivelaktig. Om det ät· 'riktigt, såsom not 4 antages, att ett obelustecken även i denna redaktion
betecknat det i texten tvivelaktiga, så skuJle därav följa, att
denna inledning' med säkerhet måste anses oursp'runglig. ~ pvi
at R; pau(?) S.
8 För Bergporssonar har R Porgeirssonar.
Om skälen, varför läsarten i S måste föredrages. se InI. 4 Här
har troligen ett obelustecken bortfallit; jfr. not 1 och 8. 4. 5 6raönast R; råönast S.

2. skiljanl.] skilsamligri R. ovisri] ovissi R.
3. fyrr h.
m.] fyrri 111. h. R.
4. ok råöit] at räönu R.
en] udel. R.

7. skapfelt se] skapfelst er R. frööleik] frööleiks R. 8. er]
verör R. 9. meö] af R. kunna r] tvennar R. 10. stendr] en
surnar tilf. R. frreöum] frre~i R.
j 1. en il udel. R.
12.
minnr] miör R. 13. ma] mun R. srerna] sama R. 14. par]
pat R. 15. nokkut] nokkru R. 16. heyranda] giorenda R.

b'~/g·h ,

-

4
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Rh. I, 1; L. 8

GO!>l baup Moysi uin sinom i laogmale at gaum- § 1
gefa tuxgl tal DC halda pasca pa er tungl vere XlIII
natta. Er pat rimtal elzt oc eozt er gup haup hQnOlTI.
En at vita hue til pes scal telia, pa ero morg atferle
5 rett, oc korna po aoll til eins ef rett er at faret'.
[ .•. ath" pat tynezsl eigi leinghr til loks, er
naudsyn belldur til ath hafa: verdr tunghl talit
fyrr, pvi er pat skal til fostu ganga merkesok sva
pascha halldzst. Enn af pvi ath boktali verdr ath
10 taka rimtalet, enda verdr par vid ath bJanda islenzkre liodersku i sumurn stodurn, tiI pess ath her
rneghi skyrt verda olerdum monnum, pa skal sia
skra padan af nafn taka ok heita Bl a n n d a, fyri
pvi ath saman er blandat skylldu tale ok oskylldu,
15 Enn til marks hvar peir petler ero, er osynt el',
ath sva se iafnt sem' talit e~, pa er giorth yfer
uppi i patta talino merkingh sia _..-._, ok heiter hun
obelus. Pa merkingh gerdu menn fordum par yfer,
er peir efudu, hvort satt vrere sagth edr eigi-, Enn
20 til pess, ath pa se högra ath leita pess, er madr
vill forvitnatz, pa er skipat i palto alIre skra pessi
a pessa lund:]
Hinn fyrsti pattur: hverer settu rimtal.
Annal' um arstal".

50r

1 Gop-faret.
Detta stycke, som troligen är skriftens ur·
sprungliga inledning, förekom'n'~e'1' i L (dock på annat ställe pla-,
cerat, se § 50 not). på samma sätt naturligtvis i den f~'ån L
hä'rstamn1,ande texten i AM 194 Srvo, Det utgör inledning i T,
och So"~ det synes, i Lind. I R och S följer detta stycke efter
(let ovan efter dessa handskrifter införda företalet.
2 S fortsätter här: Hel' greinir innihald bökarinnar: såväl S som R
och L ha här innehållsförteckning, väsentligen överens8tärnn~ande
med den Iiä» {'rån r. /J3 meddelade. s ath-lund, 't'. 22, 80m bloti
finnes i A, ut.qÖr f't'agment aven tredje, otvivelaktigt sekundär
inledning till vår t-raktat. R. 9 tf. tyckes vara om,arbetning; av
Hg tf. 4 Jfr Isidor Et. I, 21. s Hinn- arstal (r. 24) saknas i
L, R, S, T, vilka också delvis sakna motsearande textparti. -, '
De talrika varianierna i innehållsförteckningen äga för öV1"igt

Rh. I, 2; L. 8

RiM I

.Pridhi um manadha tal eth meira.
Fiordi um marrada leinghd.
Fimte hvadan pactar ero.
Setti um tungls hlaup.
Siaundi pess er pactar eru kender.
Atti um termina tal.
Niunde um misseris t.al islenzkt.
Tiunde Uln fostu gänga'.
Ellepti Ulll concurrentes olld.
Tolpti UID manada tal hit minna,
Prettandi kenner concurrentes
sialfa.
_...... Fiortandi um paska aulld.
Fimtandi um skepnu al siau daughum.
- .....Sextandi um stormerki viku daga.
S1;Utiandi um alldar tal.
- ...... Atiandi U1TI natta tal.
Nitiandi UID siovar foll.

5
50 v

ingen. sak.lig in'nebö'rd. A ha» nwmrerat avdelningarna i stället
att i.deligen ~tpprepa lHi er eller något dylikt. Den skriver
i.nnehållsfö,,'tecknin,qen [ortloponde. me» qenoni troärstreck II avJ~kilja.~ dc sä1·skilda rubrikerna från earandra.
l A tillägger
islenzku, 801'11· saknas L, R, S, T.

fö,·

1. Pridhi] Fyrst er L, R, S, T. um] udel. S. 2. Fiordi]
lJa L, R, S. T. 3. Fimte-ero] pa er of pacta tolor L, R, S;
pa um vikna taulu T. 4. Setti] pa L, R, S, T. um] ero L.
5. Siaundi-eru] pa ero paetar L, R, S, T (punctar [or paetar).
6. Atti] pa L, R, S. _<\tti-tal] udei. T. um] ero L;
er R, S (er um). termina] vikna R, S. tal] .tQl L. 7. Ni·
undi um] pa er L, R, S; pa T.
8. Tiunde] pa er 1, R, S;
pa T.
gangal innganga R, S, T.
9. Ellepti] pa er L, R;
ila S, T.
10. TolpH] Pa er L, R, S, T.
11. Prettandi] pa
L, R, S, T. kenner] er um R, S; UID T. 12. Fiortandi] pa
er L, R; pa S, T. 13. Fimt.-skepnu] Pa of pat huat seapt
var J..I' R, S, T. 14. Sextandi] pa er 1.1, R, S, T. storm.edaga] viku i daga (laga T) störrnerki S, T. 15. Siaut.] pa er
IJ, R; pa S, T.
alldar] aIda R, S.
16. Atiandi] pa es L,
S; på R, T. uOl11tdel. L. natta] poeta R. t.al] udel. L, R.
17. Nit.] pa L, R, T.

5
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Tuttugta er Stiornu Odda tala',
XXI UIll solmork ok solar gongu.
_.Ala._

unl hlaupar.
um tungls gaungu.
XXIIII UIn stiornur per er planetor heita.
xxv um path hve deghr skal deila.
XXII

XXIII

5

[Her" hefur hinn fyrsta patt bokarinnar ok seger
um path, hverer fyrst settu rim tal.
51 L'
Stiornu bokar fredi" hafa yrnser fundit Ulll ver..
10 olldina.
Hana fann fyrstur. ath pvi er bekr visa
til, peira manna er guds viner vere, Abraham, ok
skilde hann margar merkingar af hinlin tungla

15

gongunne', pviat gudh lede honum vitzmuna UI11
adra menn fram, pa er i pann tidh voro uppe, ok
skipade hann tungls aulldrum, ,sva SeJD sidan hafa
vardveitter verith. Enn pa er gudh gaf loghmal
---------------------------------1 tala L~ R, T; tal A~ S.
2 Her-c-rimtal röd rubrik A;
saknas L, H, S, T,
~ Stiornubokar fredi-e-rnenn s.. 7'11 sak-

nas L, R, S, T, Detta styc7,e, so?n ~tt/JÖif' en inledning 1'1,1" 4,
iir Ull a ftan 74 identiskt med inledningen till Ri1n II~ sotn
[ramdele« skall meddelas. Inledningens infö1'ande har 'vållat
oreda i, kapitelindelningen, eåstnn synes av varumierna på denna .
.;.."'\;[an, kuaule därav vilja, sluta, att stycket först insatts av den,
skrivo1'c, 80m ,C;k1'ivit A, men detta antagande rnotsäges därav,
att vli')' sk1'ivrl.'i'e i innehålls{ö1·teckningen (ö1~sett det med obelu»
och således ansett dess innehåll tvivelaktigt.
4 J f1~ Beda, De
natura rerum, kaJ), 6: Abraham patriarcha .. , (a chaldeis)
edoct.us coeli siderumque conversioners cognovit. Enligt
Sfjo?'n s. 106. där Petrus Comestor citeras, har Abrahasn fört
(I sironomien.
till Egypten, uarifriisi den kommi: till qrekerno..
Enwllwrtid finnes uppgi(ten om Abraham o{:h även DIn Atlas
redar: hos Isulor, se s. 7'.

1. TuL] pa L, R. S, T,
Stiornu] iulel, L, R, 5, T.
2.
pa L, H, T; på er R, S. 3. XXII] pa L, R, T; pa er S.
4. XXIII] pa L, R, 5, T,
5. xxnn-e-heita] pa of planetör L,
R, S~ T. ö. xxv-vpath] pa L, R 1 SJ T. deila] pa hue stiornor standa tilf, L, R, S, T.
XXI]

Rh. I. 3-4; L. 8-9
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Moyse ok bodord med logmaliuo, pa baudh hann,
ath tunghls alldr skyllde rada pascha halIde Gyd-

§

§

inga, ok skylldi ath fiortan natta gornlu tungle
avallt vera pascha aftan. - Himin tungla gongu
segia heidnar frodleiks hekr, alh fyrst fynde konghr 5
sa. al Affrica ulh, er Atlans' het; sa var vitru madr
enn meste. Hann var saghdur sva harr, ath hann
teki upp ur skyium ; enn pat var til pess haft, ath
hann fann af vite sino pa hluti ath skilia, er fyri
ofan sky voro, enn hann siaifur var ecke meira tO 5t v
vexte enn adrer menn.]
3 12 pacta aulld ero ar nitian. Ar heiter II missers.
l missere era 111 al II, i male ero manodr III, i Ulan ..
adi vikr vel svo nu, i viku daghar VII, i dege degr
II, i degri stunder XII 3 .
Path parf fyrst ath vita, 15
hversu manuder heita, ok pat hve ner hverge kemr
edr hve margår netur fylghia.
Hinn fyrsti pattur edur annar'.
4 September" F6 heiter hinn fyrsli manorlr i pacta
1 Jfr : Abraham aulem inslituisse regyptios aslrologiam,
Josephus auclor assenerat. Grreci autern dicunt, hane artem
ab Allante prius excogitatam : ideoque dietus est sustinuisse
caelurn, Isidor, Et. III, kap. 25. 2 I röd ornamcrdcrad bokstav A; saknas geno1?'~ [orbiseende S, T. ~ TUl stycket Ar-XII
[orckommer en: parallell i, B (§ 8), S01n [ranulele« skall 1necldel(u~.
4 Hinn-vannar saknas L, R, S, T; Hinn med röd initial A.
I tlUl/r,q. rnanåda tal (c. 1600J. 5 September ?·öd initial A. 6 TTer eolerna F o. s. V., S01n hd» satts eftcr de sä?~skilda månadernas na11111.
inne i texten, stå i brädden i A, saknae L, I{, S, T. De beteckna kalendarids rlagbokstäver för resp. månaders ingångsdaga?~. Stiillet
ö?)crensstä?l1,1ner i sal<: med Beda, De natura rerwm, kap. 19,: dock.
råder den 1Jiktiga olikheten, att Beda bÖ1:ia1' räkningen med den
1 jan~tari och blott onvndmner den hii» följrlrt ("egyptiska(() riikrcingen från den 1 september, -.- lTad S01'1(, här ges, är de R k. Regnlares lwnares 'Jne17B1.1Mn, vilka då de läggas till årets epa/der,

13. ero"] iulel, S.
13-14. mnn.] ern til], T.
15~ II] sulel: T.

udel. S.

14. svo]

Ril\i I
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old, hann kernr viku fyrer burdar dagh Mariu, ogh
fylgia honum v netr, - Annar heiter october A,
hann kemr II nottum efter Michaels messo, honum
fylgia enn v netur, - November D heiter! pridi,
5 h-ann kemur allra heilagra messo, honum fylgia VII
netur. - Fiordi heiter december F, hann kemr
einne nott efter Andreas 111eS50, ok fylgia honum
VII netur. - Fimte heiter ianuarius A, hann kemr § 5
atta dagh iola, honum fylgia IX netur ; pa er upp10 haf messu dagha rims, ok pa skiptazst primstater.
- Setti heiter februarius D, hann kemr Brigidar
messu, honum fylgia x netur: par kemr hlaupar
en honum. - Siaunndi heiter marcius D, hann
52r keulr v nottum efter Mathias messo ;
kallar al15 pyda hlaupars 111eSSll ; par fylgia IX netr. Atti
heiter aprilis G, hann kemr viku efter Mariu messu
urn fostu, par fylgia x netr. - Niunde heiter maius
B, hann kemur tveggia postala messo, par fylgia
XI netur." Tiunde heiter iunius E, hann kemr
20 atta nottum fyri Kolumkilla messo, par fylgia XII
netr. - Ellefti heiter iulius G, hann kemur tveim
nottum efter Petrs messo ok Pals, honum fylgia
XIII netr, Tolfti heiter augustus e, hann kernr
III nottum efter Olafs 111eS80; honum fylgia XIIIl
25 netur. - Nu skal kenna pat, hvadan sia natta tala § t)

ra

'inöjliggö1'a en be'räkni.ng (t1) 11~ånens ålder elen 1 i varje 'inånaa.
Dessa requlares dr», då man. räknar från "den 1 sept.: Sept. 5,
okt. 5, nov. 7 dec. 7, jan. 9, febr;.. 10, mars 9, apr. lO, 11'~aj 11,
j1,tni 12, j~6li 18, aug. 14, 1 enn tillägger;' A.; saknas L, H, S, T.
J

,

4. enn v netur] tilsat i udraderinq, n~ed yngre håncl L.
7. honum] iulel. L, R:' ok S. 12. netur] iulel. R. 13. honum] udel.
R.
15. hl. 111eSsu] sål. oqså OP?~. R (udg. hlaupår).
17. urn]
a L, T; i R, S. 18. fylgia] udel: L. 20. atta-e-messol I nott
ep tir Petronille messo meyiar S (g: 731; I nott epter Peturs
rnesso mille messo meyiar fe,jlagti,q 730). Kolumkilla] Columba H, T.

RiM I
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kemr, er manudhum fylgher, ok heiter pelta 111anadha tal et meira edha regulares.
III.

pattur'.

Leingdh" tveggia missera ero dagar priu hundrut
tolfredh ok v netr um fram, Nu verdr pat iafn s
langth manader XII pritog natta ok eec" natta, en
verda um fram v netur, per er eigi ero 111ed

ra

taldar. ok skulu

per

firn fylgia hinum fyrsta man-

adhi', Skal ath alldar upp hafi fimm natta tunghissgamallt. pa er sehlernber kemr: hann er xxx-or 10
ath natta tale, enda skal path tunghl xxx-ngt nott-

um, er pa var fimm natta, er bann kom, ok verda
hans efter v netur, pa er tungleno er loket; skula
per fimm fylgia october: selr september iafn margar"
af hendi sen} hann tok vidh. October er ein nott 15
ok xxx ath leinghd, enn tungl pat, er hann tok vid,
skal" Bott midr enn pritogt, ok verdr pa tunglit II
]{apitelöverskriften röd i A, saknas i öv?~iga. N umrerinbörjan varit svävande, ändras i brädden 01.'
yngre hand Ull IV. Jfr s. 6, not 3, Kapitlet redogör {ö'J"
mannöatal it meira, eller fö?·hållandet mellas» kalendermånaderna' och de lunatumer på omväxlande 30 och 29 daga?',
vari månåret jJå 854 dagar indelades.
Bästa hjälpmedlet
(ör den vanliga j'äkningen är tab. IV (s. 131 i tredje upplagan) i Grotefends Taschenbuch. For den något avvikande räkning, som här följes! redogör tabellen Tunglkomur i Inledn.
2 Röd initial.
3 Att eee här betyder 360, priu hundruö tol f..
rreö, förtjänar sär'skild uppmä'rksarnhet; jfr den 1 qramm. afhandling, ))Sarnf~ftnds" edition, s. 11 (40).
4- .A tillägger fÖlJ'.
klarande September; saknas L, R, S, T. ' 5 netur tillägge?'
.A; saknas L, R, S, T.
6 vera tillägger A; saknas 1'7 R, S, T.
1

gen, Born från

2. edha] sc.(?) S. regulares] lune tilf. R, S, T. 4. dagar] udel. R. 5. netr] dagar S. 6. pritog natta] priteognatta?'
L.
7. verda] verdr S. 9. ath-upp haft] fyrs ta velr aldar
S,
10. gamallt] udel. S, T.
11. path] hans S.
11-12.
nottum] udel. R, 5, T.
15-16, ein s-xxx] XXXI R.

JO
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nottum ynghra' helldr enn nlanadrinn.Selr october af pvi II nottum fleira af hendi enn hann teke
vid, ok fylgia af" pvi VII netr november, Hann er
xxx ..ogr ath leinghd, ok er tunghl hans xxx-ogt.

Selr hann af pvi iafnmargar netur af hendi sem
hann tok vid. December tekr vid VII nottum. enn
hann er nott meir enn xxx-or, en hann Bl tungl
natt ynghra enn xxx-ogt, ok k0111a per II netr, er
manadrinn er ellri enn tunglit. vid hinar VII, er
JO hann tok vidh. Selr hann af pvi IX netur ianuario.
Ianuarius er ein nott ok xxx-er, enn hann eR tungl
xxx-oct; verdr par ein nott ath 111islTJUna tungls
ok manadar. 8e11' hann af pvi x nelr af hendi.
Jl:3 r P a er Iehruarius" atta netur ok xx at.h leinghd, eon
15 hann al tunghl nott midr enn xxx .. oct, ok verdr'
manadurinn nott skernre enn tunglith, ok selr hann
af pvi nott ferra af henndi eon hann tok vid; ok
tekr marclus IX netr. Enn hann er ein nott ok
xxx-er ath leinghd, enn hann ffi tungl xxx .. oct;
5

20 verdr par manudr nott leingre enn tungl.

Tekr af

pvi aprilis x netr. Nu er hann xxx..or\ enn tungl
1 För yngh ra ha'}' L här och pci en (Tel f(jl.1((nd.e ställen era,
eora n. el.; att denna [orm iir den urS1JruJn.gli.g a, ii?' väl i sig
klart ocl: sfl/,)'kes iioen ({1) korrunipercåe liisarter, såson~ oterna i
.R. Då en konsekvent rekonstruktion av grundtextens sjJ1"åkliga.
f01'1n i aIla händelse?" vore o1nöjli.g, så behålles här A:s [orm.
2 af L, R, S, T; saknas A.
s Här slutar purallelien i T (Tekr
fe).
·1 par t-iUiigge1' A; saknas L, R, S.
5 ath leingdh tillå/;,qeJ' A; saknos L, R, S.

1. helldr] H.elel. R. S, T. 5. netur] udel. S. 6-7. tekraa] er ein n. ok xx, eon hans T. 7. nott] einni tilf. L.
xxxor] xxx-gir L. 8. per] pvi S. netr] udel. T. 9. ellri] lengrl
S, T.
10-11. Selr-s-Ian.] Tekr Jan. af pvi IX n., hann T.
11. xxx-er] xxxr L; at lengd tilf. T.
11-12. enn-e-xxx-oct]
udel. S.
J2. verdr] er T. 12-14. mismuna-e-febr.] munum ;
tekr fe T.
14, at.ta-xx] XXVIII n. R.
16-17. hann af]
urI-el. L.
17. af henndi] ?ulel. S
19. xxx-er] xxxr L.

§ 7
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hans nott midr en xxx-oet; selr hann af pvi nott
fleira af' hendi enn hann treki l vid. Maius tekur XI
netur ok er nott ein ok xxx-er ath Ieingd, enn
tungl hans er xxx-oet, ok selr hann nott fleira af
§ 8 hendi enn ha.nn teki vidh, Iunius er xxx-or ath 5
lengd, en tunghl hans nott yngra; selr hann af
pvi XIII netur af hen di; enn hann tok vid XII nottHm. Iulius er XXXI-er, tungl hans xxx-oet; selr
hann af pvi XlIII nretr" af hendi augusto. Augustus
er ein nott ok xxx-er, tungl hans er XXIX. 3 , ok tf)
verda par II netur ath mismuna tungls ok manadar.
Tekr september pa XVI netur, Nu er komit til
motz sem hofzst alh september hin' fyrre missere.saok skal ath slikum hetti fara hver missere, sem
her er talt um hinu fyrstu, ok verdur tungl florum Hl
nottum ellra avallt enn atta dagh iola, helldr enn

ra

er september kom, Enema pa veri ellra enn oxcoi
ndtla 5].
§ n
Svo? verdr talet nest relto, ath tunghl livert hefdi

1 treki, konj., insatt efter L; lok A; r. 5 har diir;'crnot A leki och
L tok; .i(1'. 8.102' SiikerUgen har o?"iginalet haft konjnnktit, qenovnqåesule. va dan vårt rcstit?dionsförsök torde ha något intresse n?'

syntaktisk synpunkt. 2 nretr L, R, S; saknas A. 3 Så (xxrxt)
riktigt L, S; xxxoct A, .R.
4 I ÖV?'C ?YUt?"iginalen bl. 58v tillägger en hand från 1500-talet commentacia yfer dia. .. 5 nerna
-enn saknas L, R, S; det i A infö?~da [orklararuie tillägget

bli»:

1'iktigt~ 01n

de kU1'sivc?"ade orden ti.lläggas.

6

Röd initial,

1. en xxx-oct] u.del, L.
2, fleira] fulla R (1tdg. fleire).
3. er) hann Ulf. L, S.
nott-xxx-or] XXXI R.
4. hann] af
pui Ulf. L.
8. er] uclel. L.
XXXI- er] XXXI}' L; I nött ok
xxx, en S.
XXX-Ot;t) nött yngra S.
9. hendi] henne R.
10. er'] iulcl. L.
ein-xxx-er] XXXI L. R.
er"] tcdel: L.
11. verda] verör S.
, L, R.
15. her] udel,
um R-udg.).
fyrstu]
udel. S,
17. er] udel,

mismuna] munun S.

L.

14. fara] udcl,

of L; af R. hinn] en L (enfyrsta R (fYI·St.U R-udg.).
16. helldr]
S. kom] keomr L, R, S,
UID]

1-2
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geingit hringh sinn m halfu degri midr enn LX degra.
Nu potti ohegra ath telia halfum degrum enn heilum', ok er af pvi talet annat tungl eth ellra, enn
annath hit yngra, eon !Jo ero aull iafn gaurnul.
5 Skal et ellra tungl hafa xxx" natt.a, enn deghi einHIn ferra, enn hit yngra tungl skal hafaxxx dagha
ok nott einne ferra". Nu ero at XII 111anudu111 pri- §
toghum XII tungl fyllar, ok yrdi pa iafn driugth, ef
tungl vrere aull xxx ; enn af pvi ath aunnur VI ero
10 xxx, enn onnr nott midr, pa verda rnanudrner VI
nottum leingre, ok skal per VI netur lata fylgia
hinum v, er i tveim misserum urdo um frarum UHl

eec tolfreop-, ok verda pat allt saman XI netur :
XI heita pactar, skula per korna vid m

per netur

15 hverium misserum. vid pat er hin fyrre missere
541'var talit". At6 upphafe tunghl alldar er V natta
] SyO - heilum. Texten li1· hiir tydligen korrumperad. 11111,11.niånaden iir icke ett haloi utan ett helt dregr mindre iin flO
dregr,
Det är tydligt, att [or]. delvis avsett dygn, och kommit
att o1Jl:växlande beteckna dygn och halvdy,qn med dcegr. l f'in.r;c
nuin aniaqa, att dagr luir liksovn s. 714 varit: använt i betydelsen
dygn, nychtheHl,eriB, dies naiuralis, /24 timmar, så skulle texten
kunna reeiitueras holforn degi 'f. 1,. holforn dogom t'. 2.
2
XXX L, B, S; xx IX A; Jfr not 8,
B Det något svårfattliga
"uttrycket Skal-e-fårra saknas Lind, men. det är säkert u/rslJru/ngligt, Meningen är, att elen ena månaden ha/r 80 nätte?" och .'29
dagwr, den andra 29 nätter och 30 dagar.
-1 ccc-c-reop L, S;
pritughnatta XII A; xxx? XII R; jf,;.. s. 96 ,
b I nedre marqinale» tilläggc'i" en havul f~"ån o1nkring 1600 r1,tbt'iken huadann paetar erv komuer ; jfr innehållsförteckningen. Bl. 58 v
har A ett 'rött ornament. Bl. 53 v tillägges kapitelnutnret v,
bl. 54 r VI (med. yngre hand), 6 At L; SYO sern ad!" var talit
ath i A, S (udel. i); Svå sern at ciÖl' var at i R.

1. aa] udel. R, S.
2. enn] oe R (i"kke R-~ulg.). 3. tungl
eth] tunglit R, S, 4. hit] udd. R. 6. enn-yngra] it yngra
enn pat R. 6-7. enn-i-ferra] uåel. S. 9, aull] bortsmulrei R.
tO, enn onor] udel. R (ikke R-uclg.).
onnr] VI tilf. L~ S.
11. VI]
bortsmulre: R. netur] udcl. L. 13 og 14. XI] IX R (ikke R-udg.).
14. netur] t~clel. L, R, S. 16. tunghl alldar] tungts R.
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tungl, er september kernr, enn pann vetur koma
XI vidper timm, ok er af'pvi XVI natta tungl ann..'
ann vetur alldar, pa er septemberkemur. Koma
.ra enn XI vid per XVI, ok verdr pa XXVII natta. hinn pridia vetur, er september kemr. Pa k0111a 5
enn XI vidh, ok verda pat allz VIII hins fiorda tigar.
Nu skal par fella nidr XXXI, enn per VIII netur er
um fram ero, per hefer september, pa er hinn
§ 11. fiorde" vetur alldar kemr. Peir xxx natta, er nidr
ero" fellder, e1' 4 tungl fyllingh ein heil, ok heiter 10
pat ny tungl; kernr pat hit fyrsta i aulldina hinn

pridia vetur alldarinnar. sem nu var adr talt. Path
ar eru XIII tunghl uned XII manudum. ok heiter
path embolismus: enn pau5 ar, er XII tungl eru
med XII manudum. heita communis", Hinn pridia 15
vetur er tunghl VII natta ok xx, er kemr septemh'et', ok sva october, enn IX natta ok xx, er november kernr ok december, enn einnar netur, er ianu§ 12 arius kemr, Nu verdhr ath aunghu getidh pess
tunglsens, er al millum verdr pess, er af himne 20 5~v
var talt, december tungl, pa er hann kOlTI, ok pess,
ereinnar netr var, pa er ianuarius kom, ok er
pat hans tungl. Enn path tungl, er par er ffi. millU111, hefer aungvann manodh, ok heiter path ny
tungl, ok er xxx ath Ieingdh, ok falla par tvau' 25
pritog natta Sa111an, annat nytungl, enn annath ian1 natta tillägger;' A; saknas L, R, S.
2 florpe L; fiorda A.
ero L, R, S; voro A.
4 er L, R, S; ero A.'
5 pau I~·, R,
S; path ·A.
6 Jfr Beda, De natura rerum; kap. 35, 44.
7
tvau R; tveir L, S, A.

3

1. tungl] udel. S. vetur] annan tilf. R, S. 2. XI] viD lX
R; .neetr tilf. S. 4. enu] vi<S tilf. S. XI] IX R, paJ tungl tilf.
S. 5. vetur] aldar Ulf. S. 6. XI] IX R. pat] udel. R, S. !t
'Peir] prel' R, S.
10. fender] feldar R; fallnar S. ein] udel.
R. . 14. eru] fylgja R.
21. tungl] t.ungls R.
21-~3. patungl] ?1Jclel. R (ikke R-1 ulg .).
25. er] pat tilf. L,R, S.
xxx]
natta tilf. R.
26. pritog natta l xxx..ar L; xxx R, S.
i
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uarius tungl, Avallt skal nytunghl hafa aungvann
manodh tiI sin, ok verda en nyio tungl VII allz i
nitian vetra aulld, hinn pridia velur! alldar ok
enn VI-a, hinn VIII-a ok hinn XI-a, hinn xnu-a ok
5 XVI-a ok XIx-a; pau tungl skulo xxx avallt vet-a.
Hinn fiorda vetur koma" XI netr vid per VIII §
er hann tok, verda pat XIX allz ; er sva tungl garnallth, er september kemr hinn v-a vetur. Pa koma
enn vid XI, ok ero pat xxx natta: er sva tungl, pa
10

er september kemr enn VI-a vetur, ok er pat hans
tungI, er pa er af himne talet, er hann kernr ; enn
pat er ny tungl, er par kemr nest, ok lykz pat

pann dagh, er october kemr ; enn pat er hans tungl,
er par kernr nest, ok lykst pat II nottum fyrr enn
15 november komi,
Er pa II natta, er hann kemr,
55 r

20

~5

pat skal hans tungl, Nu korna: pa enn XI netr vid §
pau missere, ok skulo per XI pa fylgia september,
er hann kemr enn VII. velur alldar. Pa koma enn
XI vid, ok era pat allz XXII netur: Iekr september
sva enn VIII-a vetur alldar ok sva october, enn november ok december IIIl netur ok xx, enn ianuarius VI ok xx. Skal pat tungl telia af himne enn
XII-ta dagh iola; enn pat er nytungl, er einnar netr
er enn XlII-a dagh iola, lykst rat II noltum efter
kyndil messo; enn pat er februarius tungl, er Agalho" messo er einnar netur. Nu hafa par fallit II

2

l En hand från c. 1600 tillägger i brädden avka tyngt
korna L, R, S; kuornu A.
3 Agatho L, S; Augutto A, R.

4. VI] VII R (ikke R-ud,q.). hinn"] oe L, R. 8-10. y.. aenn] udel. S. 8. PaJ udel. R. 9. XI] ncetu'i' tilf. R. pat] på
R. tungl] garnalt Ulf. R. paJ ~tdel. L, R. 12. er ny] udel.
R. ny] auka S. 13-14. panu-e-pal] 'il.del. R. 15. Erl ok R.
hann] november R. 17. per] peir L. l)a] wlel. R, S. J8. er
hann] udel; S.
19. allz] udel. S.
20. sval margar tilf. S.
22. tungl] udel. S. 23. einnar] ein S.

13-
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pritog natta saman, Nu er tungl VII natta ok xx,
er fehruarius ceornr'. Enn
er martias kemr,
pd2 telia pactar VI natta ok xx, iafnt sem pa er
ianuarius kom; enn palh verdr pvi at eins rett, ef
hlaup ar el' rann velur, pviat a vallt skal xxx ..ogt 5
februarius tung], ef hlaup ar er, enn nott yngra,
ef eigi er hlaup ar. Nu el' eigi hlaup mr enn VlII-a
vetur alldar, pa skal tungl vera v natta ok xx, !Ja
er marcius kemr, ok er 1:>a kallath, ath liugi pact ..
ar". Pa era peir XVII inne pann vetur, enn liuga ro
peir pann vetull i aUllU111 enum yngrum tungtum
upp padan fra. Ok skipter UID februarius tungl eitt,55

ra

V

l ceomr L; korn öV1"iga.
2 Så fordrar meninqen.
J{1'
vid iulius S. 16 5 , Skottdagen kan }~.l; icke inoerka på månens ål(ler den 1 [ebruari n~en väl el. 1. mors. Och det iir den senare,
.')01'n enligt s. 7 föU meå not 5 sami s.10 10 , 18 har samma rnånålder
80m den 1 jan. Felets fÖ1'lda1'ing är natnrli..qtvis, att en skrivare i en
(ör alla handskrifte'J"?ut qemcnsam moderluindskrifi spr?/;ngit iire:

från ett pa till det följande. - Ftra?nställningen av förhålla11[lena uncle?' det åttonde aret i ?l/'åncykcln avviker;' från det vanliga. Orsaken till det hela iir, att »å»: författares kalendarium
utmärkt n,yrnåne vid elen /) februari, då det vanliga är, att den
{lir detta å?~ 1.thnärkes viel elen 4.
Se däran", närmare s. 18
med not 4. På detta sätt fick han omedelbart efter jan'Marilun(l~
tionen, S0111- 1"egel?~iitt var 30 daga?', en ny iiven elen pa 30 dagar.
Denna måste då tolkas som en embolism. Vidare blev redan
här epakb'äkningen o?'iktig, 1l1ånålclern fÖ'f' elen 1 mare sku.lle
fäs ur t'äkningen 7 X 11
9 - ()O
26. Denna 'Y'äkning stämmer, 01n det är skottår, men den iir annare missvieonde. - Enligt vanlig räkning 'insattes e1nbolismen efter marslwnationen;
och [året då inträdde enligt denna det förhållande, att ."epakte1rna'-l}ögo U (maj och juli). R, 5, Lind utelärnna Enn r. 2-vetur
r. 5, tydligen emedan. man. fnnnit innehållet oriktigt eller obel}ripligt,
s Den ordaqranno. motsuariqheicn. till oråen Iiugi
pactar (mentiuntur epact.e) har }ag blott antecknat fl)"ån Sacroboeco, 'Säkerligen är lätrycket ouia äldre.

+

=

1. sam an] udel. L.
6. ef] på er R.
er] pann vetr Ulf.
L, S, 6-7. yngra-e-ar] rniör ella R. '10. peir] udel. L.

Ri~l I
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Rh. I.

hvort sern hlaup ar er eda eighi'.

5

14-16~

L. 14

Tungl skal

VII §

natta ··ok xx parm vetur, er aprilis kemr, ok svo pa
er maius kemr, enn pactar telia pa VIII natta" ok
xx, pa liuga peir, Enn pa skal IX natta ok xx, er
iunius kemr, ok SYOS pa er iulius kemr, tJa telia
pactar 'enn rangth, pviat peir telia xxx-ogt pa~

Tungl skal einnar netr, tJa er augustus kemr, Pa
el' lokit pvi are, er pat tungl er farit, og verdr III
natta tungl enn Ix-a vetr, pa er september kernr ;
rn pa koma eon XI netur vid pau missere, ok verdr
XlIII natta tungl, 'pa er september kemr enn x. vetur §

alldar.
vordur

Pa korna enn XI vid at peim misserum.
tungl halfpritokt, er september kemr,

ra

enn ellefta' vetur ok sva octoher, enn

VII

natta ok

xx, pa er korna november og december, enn IX
natta ok xx, pa er ianuarius 'kernr, ok er pat ny
tungl. Enn pat, er kemr enn x-a dagh iola, teltum
ver ianuarius tungl, ok lykst path Brigidar 111eS80.
Enn februarius tungl kemr kyndil messo, ok telia
20 pactar rat IX natta ok xx, er marclus kemr: enn
pat verdr" pviat eins rett, ef pa er hlaup ar, enn
elligar liugha pa pactar, ok skal tungl pa vera VIII
15

56 r natta

ok xx, er peir telia

IX.

Pa skal xxx-ogt

tung], er aprilis kemr, enn einnar netr, er mains
N u s. lå7 - eighi 1'. 1 uieliimna» R, S, Lind; jfr s. 1,5, not
2 natta L, R, S; netur A.
3 sua L; till, skal A, R, S.
4 ellefta L, R, S; rx-a A.
Elfte åt'et är det tredje, wnde» vilket ;,epakterna Utftga'{. 5 A tillägger enn (ånyo), vilket ge?' god
·rnening men saknas L, R, S.
1

2, sl.

1. sem l udel. L.
2. er)
R, S.
skal] tungl tilf. S.

ra er

L, R. S.
4. peir] paktar
6. enn] udel. L.
paJ udel. t.
tO-tt. pa-e-kemr] udel. R. 13. halfpritokt] v natta oc xx L.
14. natta) ndel. R. 15. er] peir tilf. L. 16. ny] udel. R. 17.
eun'] udel. R.
iola] wdel. S.
18. ian.] sulel, R.
22. pa 1]
udet. L, S.
23. natta] udel. R.
IX] xx ok R.
24. mains]
iuuius S.

Rh. I, 16-17; L. 14-15
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kemr, ferr pa alh hinum sama hetti sern enndre
ner. [XI korna vip pau missere, oc ero pa VI ·ens
fiorpa tegar, oc falla nipr xxx'". Verdr tungl VI
§ 17 natta, er september kemr enn xn-a vetur; pa eykz
enn XI nottum. ok verdr pa tungl XVII natta, er 5
september kernr enn XIII-a vetur. Pa koma enn
vid XI, ok verdr pa tungl VIII-a natta ok xx, er
september kernr enn XIIII ..a vetur, ok sva er october kemr, enn xxx-ogt, er november kemr. Ok
sva telia pactar, ath pritogt se tungl, er december 10
kemr, [eon !Ja liuga peir, ok skal pa tungl vera
einnar netur", ok er path ny tungl". Enn ianuarius
tungl kernr enn VII-a dagh iola : ferr padan fra enn
alh retto pacta tale, [koma vip XI, OC er paeinom
mipr enn fiorir tigir, falla nipr xxx-r', ok er tungl 15
IX natta, er september kemr ennxv-a vetur; pa
k0111a vid enn XI pau rnisseri ; er tungl xx natta,
pa er september kemr enn XVI-a velur"; ferr parm
vetur ath retto pacta tale, verdur pa lokit augustus
tungle, er hann kernr": enn pat er ny tungl, er pa 20
1 XI-XXXr står i L efter kemr r. 1.
Bryter dar sammanhanget, varemot det passar här. Saknas övriga.
2 enu-e-nålur
utelämnas R, 5, tydligen emedan skriverna, som använt andra
kalendarier, f1iJnnit innehållet felaktigt; jfr. not 3 samt 8. 18,
not 4.
s Författarens kalendarium avviker ånyo.
Han har
låtit det trettonde (vid räkning från den 1 sept. f,jortonde) årets
nyrnåne infalla på den 1 december i stället för på den 2. På
samana sätt är saken ordnad i Vallentunakal., Landsbergerkal.
samt ett flertal isländska kalenc1arier, t. ex. AM 249, fol. c, d,
4: koma-c-xxx-r L; saknas ö1,riga.
I}
f men icke a, l, p.
alldar till. A; eakmae L, R, S... 6 Lunationen berdimmas vanligen efter den månad, under vilken den utgå/r. Här utgar augustilunationen d. 1 aug.

r. paj eon tilf. S. hinurn] udel. S. 4. velur] aldar tilf. L,
R, S
t.- 5. eykz e-noltum] korna enn Xl vip L.
10. ath]
udel. L. se tungJ] udel. L. 11. peir] pactar L. J3. padaneHO] pa L. 1;). er) pa tilf. L. ·16. velur] aldar tilf. S. 17.
puu misseri] udel. L.
2
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kemr, ok lykst pat ath nidr lagbi rnanadarins. Enn §
hinn xvu-a vetr' er tungl einnar netur, er september kemr. Pau missere koma vid" XI, ok er pa XII
natta tungl, er september kemr enn XVIII-a vetur.
56v 5 Pa koma vidh XI, ok verdr tunghl XXIII natta", pa
er september kemr eon XIx-a vetur, ok sva er october kemr, enn halfpritogth, er korna november
ok december, enn VII natta ok xx, er ianuarius
kemur, ok er pat ny tungl-. En 1>at, er einnar
10 netur er enn XII-a dagh iola, er ianuarius tunglok
lykst Blasius messo. Path er februarius tungl, er
par kemr nest, ok telia pactar pat VII natta ok XX,
pa er marclus kernr, enn pa liuga peir, nema hIaup
ar se, pviat tungl skal vera VI natta ok xx, pa er
1 pa koma vid XI ok verdr har. stått men är oueretruket
i A.
2 enn till. A; saknas L, R, S.'
3 natta L, R, S; saknas A.
4. Enligt vanlig räkning sluiade en (29 dagars) lunation
under måncykelns år 19 på d. 2. februari, varefter en ny började d. 3. V år författares kalendarium har, i överensstämmelse med förhållandena under år 8 i cykeln, här haft en embolism på 30 dagar, som sluta.de d. 3. Följden blir densamma
S01n vid år 8, att epakträkningen med avseende på d. 1 mars
stämmer blott orn, året är skottår. Även detta år gällar, att se~
nare även efter va.nlig räkning "epakterna ljugau. Den postulerade ano,tdnin,qen av gyllentalen finnes bevisligen på Island.
Vi hänvisa till iab, Tunglkornur, Inl. och sammanställa det
nödvändiga för februari månad i e.n liten tabell:
.Jsl. gyllental((.
Dag.
Vanl. gyllental.
Febr. 3.
19
n
4.
8
19
5.
n
8
Vad jag hiir kallat nisländska gyllentalU finnes i Ajll249 b, d,
f, k, n, o. De vanliga återfinnas t. ex. i Grotefends Taschenbuch, R utelämna?'" såsom felaktiga orden ok-tungl (r. 9).

2. hinn] udel. R.
3. XI] nrelr tilf. S.
er paJ
B, S.
5, XI] nretr tilf. S. natta] ok xx tilf. R.
R.
7. half.] al- R.
koma] kemr R. S.
9-10.
tungl] ian, tungl er eixar netr er en XII. dag iola
iola] kemr Ulf. R.
12. par] pa L, S.

verpr L,
paJ udel.
einnarL.
10.

Rb. I, 18-20; L. 16
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marcius kemur, enn VIII ok xx, eraprilis kemur,
ok sval pa er maius kemr, enn pactar liugha pa
ok telia IX natta ok xx, enn xxx, er iunius kemr,
einnar netur, er iulius kemr, eon priggia natta, er
augustus kemr; pa telia pactar nott yngra, pviat 5
peir telia pa xxx iulius tungl sem endri ner, enn
§ 19 augustus tungl verdr pa VIII natta ok xx. Nu
picker svo talt iafn vel, 1>a 2 er nott er ferra i peim
tveim tunglum enn i hveriom tveim annarra, ath
helldr se bede talin en yngre tunglenn, helldr enn 10
annat se bit ellra, enn annat nott yngra enn vera
eighi. Path heiter saltus lune, ,path er tunghl hlaup".
Patlr' berr til tungl hlaups, ath i pacta taulu 57r
er pa talet tungl koma, er hia berr nockut iadar
pess hia solar iadre, enn pa er farit kallat, er iafn 15
fram berr iadrana tungls ok solar; enn sol" er
miklo meire enn tungl", ok verdr su stundh nauckur, er iafn fram fara pau hedi. Samnazst su stund
af hverio tungla moti til pess, unnz path verdr
tveggia degra leinghd m, XIX vetrum. ok verdr peim 20
tveim degrum en siduzstu tungl alldar skemre enn
§ 20 hverr tungl II aunnur, pau er nest standaset. Nu
befz aunnr tungl olIden Augustinus rnesso um haustl skal tillagt i A; saknas L, R.
9 pa L, R, S; par A.
tungl hlaup L, 'R, S; tunghls hlaup A; jf'r följ. rad. Förf. har
känt båda de förekommande placeringarne av gyllentalet 19 i juli.
4 Här börja1~ en para.llell i C (bl. 5 v J.
6 sol L; so] in A.
6
tungl L, R, S; tunglit A.
7 standase C, L; standez A.
Förklaringen av tungl hlaup, saltus lunee, är förfelad. Förhållan3

3. xxx] xxx-t L, R; pritogt S. 4. ert] på er R. priggia]
R.
5. yngra] rorna R.
6. xxx] xxx-t L.
9. annarra] oörum S.
10. talin] talet L, R.
yngre] orerna R.
tunglenn] tungl 1, R, S.
11. ellra] tungl tilf. L, R, S.
yngra] rorna R. 13. ath] udel. R. 14-15. iadar-iadre] iaröarinar solar iaörinvm C.
18. su stund] sva stundir sarnan
C.
19. af] at R.
pess] udel, L, R, S.
unnz] at C. 21skemre] heldr tilf. C, L, S.
22. tungl] udel. C.
2*
XXXIII
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id, ok verdr 1>a v natta tungl, er september kemr',
ok ferr ath hinum sama hetti hverr aulld ath annare, sem nu er tint um hina fyrstu.
Hinn" fyrsta vetr alldar skulo aungver vera § 21
5 pactar, Skal pa sva tungl vera" gamallt, sem regulares telia hvern manodh, enn pat er sva ath
telia: September v, october v, november VII, december VII, ianuarius IX, februarius x, marcius IX,
aprilis x, maius XI, iunius XII, iulius XIII, augustus
10 XlIII. Enn pa er annar hefzst veturinn, pa koma § 22
57v vidh pactar ellefu; skulo peir XI fylgia hveriurn
manadhe pau rnissere, verdr pa tungl xx natta, er
ianuarius kemr. Nu ferr ath peim hetti um alla aulldh.
Pessa kostar skal pacta telia, ok fylger sin
15 tala' h verium vetre: Einghi pacti (1)5, XI pactur (II),
XXII pactar (III), nr pactar (IIII)-, fiortan pactar (v),
xxv pactar (VI), VI pactar (VII), XVII pactar (VIII),
det är i korthet följande: Epaktökningen fö'r varje å1'" är 11. På
19 år gör detta 209. Därimot utgöra 7 embolismer på 30
dagar summa, 210 dagar. För att 'utjämna skillnaden, får
man en gång räkna epaktökningen till 12. Den i huvu(~sak
riktiga förklaringen hos Honorius, De solis alfectibus, kap. 10,
har förf. antingen icke känt eller icke förstått. 1 En hand fran
c. 1600 till. i brädden tvngl hlavp. 2 Som kapitelnummer til ..
.lägges i brädden VII.
8 vera e, L, R, S; saknas A.
4 t ala
e, H, S; talan A, L. 5 Detta och följande inom parentes satta
tal. berecknande det 8. k. gyllentalet (-= numret i mancyktln),
står i A, L och C över raden; saknas R. S. Den regel, varefter epokter och gyllental bC1"O av varandra, uttryckes i C sålunda: En XI eeykr viö a hverio ari, enn ef XXX vet öa, pat er
t(ullgls) aldr, enn pv haf pat tiI annars tunels a lldrs, sem
vm fram gengr ok tel sva fram alla ollrlina. Stället är korrwmperat ; det kräver efter veröa tillägget: på skal xxx niör
fella (eller liknande). Härefter slutar parallellen i C.

1. verdr] er L, H, S.
4. vetr] tungls tilf. C. 9-10. aug.
xnn] enn fyrsta vetr j avlld tilf. C.
10. er a. h. v.] h. a.
v. L.
veturinn] vetr C. paj udel. C. 13. hetti] telia tilf.
C. aulldh] avlldina C. 14. Pessa kostar] Me~ peima h~tti
C.
15. vetre] vetrinvm C. E. pacti] er e. pactr C.

Rh. I, 22-24; L. 17-18
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pactar (IX), IX pactar (X), XX pactar (XI), einn
pacti (XII), XII pactar (XIII), XXIII pactar (XlIII), 1111
pactar (XV), XV pactar (XVI), XXVI pactar (XVII), VII
pactar (XVIII), XVIII pactar (XIX).
§ 23
Ef pu villlh vita fostu ganga, pa era par morgh 5
athferli iafn rett til. Pesse era rett atferli: Tungl
pat, er kemr nest efterpreltanda dagh iola, hvort
sem pat er ner honum eda firr, path skal telia X
natta gamalit hvern vetur peira, er eigi er hlaup
ar, enn XI natta, ef hlaup ar er. Sa dagur heiter 10
termins daghr, pat er merki daghr, er tungl er x
natta eda XI.
Nu bvern dagh, er merke dagur
verdr i viko, skall drottins daghr sa vera ath nio
vikna faustu, er nestur er efter path, sem merki
daghinn berr. Ef merki daghr verdr drottins dagh, 15
pa skal IX vikna fasta koma vika sidar", Skal path
hith ynghra tungl avallth, nema hlaupar se, er sa 58r
§ 24 merki dagur stendr at. Tunghl pat, er par kemr
nest efter, skal II-a natta, el' eigi er hlaup ar, enn
III-a, ef hla up ar er til merki dags tiI sex vikna 20
faustu. Skal par enn ath pvi hofe fara talan, sem
til IX vikna fosto var adr kenth, nema pat, ath
pviat eins skal hlaupar her skipta taulunne, ef
XXVIII

1

skal L, R, S; pa skal A.
2 Jfr följ. spridda minnesvers :
Post festum stelles uhi sit nova luna require;
Post bis quinque dies tibi septuagesima fiet.

Regeln blir felaktig för åttonde och nittonde åren i måncykeln,
om man icke har de för de isl. kalendarierna karakteristiska
gyllentalen,. jfr. 8. 18.

1. einn] IX R (ikke R-udg.). 2. lIU] xxv R (ikke R-udg.).
3. xv] XVI R (ikke R-udg.).
XXVI] XXVII R (ikke R-udg.).
VII] VI L.
5. g.] inng. S. 6. til] pess Ulf. L.
Pesse-s-atferli] udel. L.
7-8. hvort sem] huårz L; sem udel. R, S.
8.' honum] udel. R.
9. peira] pann S.
12. hvern] hverngi
L. 14. path] pann L. 15. verdr] v. a S. 16. fasta] fastan
R.
17. ynghra] eora R. nema h. se] ef eigi er h. S. 18.
dagur] dagr en L, S (dagrinn).
20. sex] VII R (ikke R-udg.).
21. par] pat R. 22. fosto Judel. L, S. 23. her skipta] rapa L.
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merke dagbrinn verdr fyri hlaup ars stadenn. Enn
II-a natta skal merke daghurinn, pott hIaup ar se,
ef hann er efter Mathias dagh; path skal avallt hit
ellra tungl vera. Tunghl pat, er par kemr nest, § 25
5 helter pascha tungl, pat skal XlIII natta vera merke
daghur tiI pascha; skal pat eighi vera yngra pascha
dagh enn xv natta, ok eigi ellra enn einnar netur
ok xx, ok skal pat vera hit yngra tungl avallth,
Pa skal path tungl, er nest kemr, vera xx natta
10 tiI merki dags til gagndagha, ok vera hit ellra
tungl. Merkil dagur skal til hvita dagha, pa er
tungl er nn-a natta, ok er pat eth yngra tungl,
verdr pat eigi yngra enn v natta drottins daginn
ok eighi ellra enn Xl natta.
58 v 15
Path er missaris tal, ath II missere heiter mr, § 26
pat er vetr ok surnar. Skal" surnar koma eigi ner
Mariu messo um fostu helldr enn XlIII nottum efter
ok eigi firr enn einne nott ok XX, ok skal enn
fimte dagr vik o vera fyrstur i sumri", Padan skulo
20 lida XIII vikr ogh III netr tiI midsumars, ok er
drottins dagur fyrstr ath midiu sumre. Surnar ma
eigi koma fyrr enn fyri palma dagh, ok" eigi sidar
enn a 5 annarre vika efter pascha viko", Fra surnar
malum skulo vera VI vikur til fardagha, skal flmtu
1 M genomstruket med rött; röda och gröna(?) ornament i
brädden.
2 Skal-s-alpingis e. 23, har en parallell i B; denna
meddelas i upplagan av Rim II (Rb. IV, § 3, 4).
3 Sommaren börjar alltså tidigast d. 9 och senast d. 15 april. Se iab.
Misseristal i I nl.
4, verdr pat till. A, R; saknas L, S.
5
a L) R, S; i A. 6 När påsken infaller som senast, kommer palm.
söndag d.18 ap'ril; den isl. sommaren ingår {öreg.torsdag d.14. Då

1. daghrinn] dagr L; d. R.
3. dagb] messu S.
6.
yngra] eöra a R. 9. xx] xx-t L, R. natta] udel. L, R. 10.
ok] pat skal S.
12. er'] udel. S.
12-13. tungl'-yngra]
udel. L, R. 13. verdr] skal S. natta] udel. R. 14. eighienn] er R.
xi] IX L.
16. vetr] vor R.
17. XlIII] XVII
R; xv S. 19. viko] udel. L, S. vera] udel. L, S. 21. ath] i
R, S. 23. viko"] udel. L. p. v.] påskir R.

Rh. 1,26-27; L. 19-20

RiM I

daghur vera fystur i fardaugum, ok ero pa 1111
alpingis, - Irnbro daghal um haust skal
hallda avallt al fimto viko", hvernge dagh sem
crucis messa verdr i viko, nema hUD se pvatt
dagh eda drottins dagh, pa skal halIda imbro 5
dagha al fiordu viko. Enn ef pat herr saman, ath
cross messa er drottins dagh, enda skule pa vid
surnar leggia pat surnar, pa era ymbro dagarner
al finitu viku, enn eighi al fiordu, ok heiter sa vetur rimspiller.
10
Path er misseris tal, pa er rimspiller er, ath
um pingh skal lons messa vera pridia dagh viko,59r
ok skal vid surnar Jeggia, pviat hlaup ar kemur
efter um vorit. Pa er crucis messa um haust
drottins dagh al fin1tu viku fyrer vetur, enn vetur 15

§ 27 vikr til

påsken infaller som tidigast, är 2.·a sönd. efter påsk d. 6 april;
sommaren ingår följande torsdag d. 10.
1 En hand f1"ån c.
1600 infö?' mariginalrubriken Imhrv dagar; S har överskriften
Vm rimspillir.
2 I stället för den långa redogörelsen för
koatemberdaqarnae infallande i det isl. året lämnar S beskedet,
att de bö?ja (hefia) miövikudag nresta eptir krossmessu, å hverjurn degi sem hUD er, alltså onsdagen efter d. 14 sept. Det sistnämnda ä't' den av Gregorius VII 1078 påbjudna ordningen
och stämmer med Jons Kristenrei 27 (NGL II, S. 360), Även
Lind. har här gjort ändring. Att vi här ha ett äld'J"e avvikande
bruk och ej blott en felaktig text, är dock tydligt, då veterligen
in på 1200-talet växlande bruk förcko?nmit. Gragas sägM" blott,
att imbrudagar före Mikaelis skola firas på de dagar, som på al·
tinget tillkännagivits. Räkningen i texten sker baklänges f""ån
vintern» ingång. Dess avvikelse från det vanliga är den, att
korsrnessodagen får in?'äknas i koaiemberdaqarna, medan den vanliga ordningen fordrade, att man undvek sådan konflikt genom att fira kvatembern i följande vecka. En i Ood. Holm F b
6 intagen påsktabell, som börjar 1116, skriven med hand från
;J.100-talet, synes visa, att här skildrade bruk ha gällt även i
Sverige. Jf?". Tabell Misseristal. Inl.
1. vera J ttdcl. L.
2. U1TI] å S.
3. haUrlal hefia S.
6.
ef] udel. R, S. 7. er] berr å R; verör å S.
dagh] degi S.
skule] skal S.
9. enn-fiordu] udel. S.
12. um] fyrir S.
vera] veröa R; udel. S.
viko]
messal baptiste tilf. R.
udel. L.
14. urn h.] a h. å S.
haust] haust et L.

RiM I

Rh. I, 27-29; L. 20

kernr Lucas messo, ok er hun pvott dagh.
dagur er fimta dagh viku i tiundo viko'. Midr
vetur kemr efter enn atta dagh fra hinum prettanda primur nottum. ok er faustu dagur fyrstur i
5 porra.
Er kyndil messa annan dag viko i pridiu
viko", ok verda aller messo daghar viko fyrr i
misseris taleno, helldr enn pa ef eigi vere rimspillerenn, er sa vetur enn atte i concurrentes
auIld hverre, enn eigi optar enn svo. - lola fasta § 29
10 skal hefiazst avaIlth drottins daginn" nesta fyri
Barbaro messo. - lola dagur skal vera i enne XI
viko vetrar. hvernge dagh sem hann er i. viko,
nema hann se fostu dagh eda pvat dagh, pa er
hann i tiundu viko, ok sva pa er rimspiller er'.
15 Einn skal midviku dagur avallt al milli iola" ok
mids vetrar. nerna .i 6 rimspille, 1>a verda II midviku dagar. Afiordu viku porra er kyndil messa,
ssv ef hun er drottins dagh eda annann dagh viku,

1

Räknat från vinterns början.

2

Räknat från fredag d.

16 februari, då porre gick in.
s I brädden med hand från c.
1600: J ola fasta.
' Läsarten i A är till innehållet rätt; L
och R ha huernge dag sem hax er i viko, oc sua pa er
rimspiller es.
Sista satsen syftar påtagligen på ett utfallet
undantag. Blott partiell är rättelsen i S å hverjurn degi sern
bann er i viku, nema rim spilli. Beskaffenheten av felet i
L och R låter {örrnoda, att den sakligt riktiga läsarten också
är den urspr'l!lngliga. b Julen räknas till och med trettondedagen. Jfr Beckman i Fataburen 1912, s. 182 ff. S har
prettanda dags. 6 i insatt efter B (Rim II IV, § 7).

2. viku] udel. S. 8. er s. v.] en s. v. er L, R, S. 9-11.
Iola-s-rnesso] omstillet S: efter lola dagur-rimspiller er (l. 11
-14). 10. daginn nesta] dag R. 12-14. vetrar-viko] udel"
R.
12. hvernge dagh] å hverjum degi S.
13-14. nemaviko] udel. L, S.
14. ok-paJ par R.
ok-er2] nema rim
spilIi S.
15. avallt.] vera S.
16. -spille] ..s pillir R.
16S. 252 , midviku-eberr] udel. S.
18. ef-er] er hon R.

Rh. 1,29-31; L. 20-21
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svo ath eighe se rimspiller, enn al pridiu viku
porra hvernge dagh annarra, sem hana herr.
§ 30
Fimm ero fostu gangar ath vikna tale, enn
,
balfur fiorde togr ath dagha tali, enn vikna tal
eitt parf til alpydu tals', Hinn fyrste fostu gangr 5
er, pa er vika lifer porra, ok heiter sa drottins
daghur fostu igangr, er VII era vikr til pascha.
Armar fostu gangr i aundverda goe, pride vika af
goe, fiorda i mi dia goe, fimte er vika lifer goe.
§ 31 Nu skal kenna til, hve fostu gangr skal vera 10
hvern vetur i Iungl aulldh. Fyrsla" vetr skal fostu
gangur, er vika er af goe avallt, nema Mariu messa
SU, er um fostu er) verde al midviku deghe, pa
skal fostu gangr vika sidar, ok er pat pa i midia
goe, er pa pascha daghr at d." Anann vetur 15
alldar i aundverda goe, nema Ma4 se finita
l Vikna tal underlättas därav,
att Goe börjar på söndag.
Då även andra ifrågavarande dagar äro söndagar, kan mam
öt'erföra vikna tal till bestämda data. Det sker i tab. Fostugungar i Inl. 2 Fyrsta-goe s. 2810 har en parallell i fl, s. 176
-77. Denna ttpptages i upplagan av Rim II
IV § 110 följ).
I brädden har en hand från c. 1600 infört rubriken 7 vikna
fostv gangur. s Betecknar dagbokstaven i kalendariet. 4 M:a;
det är visserligen denna upplagas princip att återge texten med
wpploeta förkortningar, men just här har skäl förefunnits att
behålla den förkortning M:a = Marin messa, som säkerligen
funnits i arketypen. lilan får på detta sätt en enkel förklaring

na,

f. eighe l enginn R.

3. gangar] inngangar R.

4. togr] daga

Ulf. R. (Over vikna tale og dagha tali, l. 3-4, har R 30mstil..
lingsstregerJ)
4-5. tal eitt] tali ut S.
5.. gangr] inngangr
R.
6-7. ok-pascha] udel. L.
7. igangr] inng. R, g. S.
8. fostu gangr] udel. L, S. gangr] inng. R.
9. er] udel. L.
10. kenna til] segia L. til] pess tilf. S. hve] hvat R; hverr

S. gangr skal] gangar scolo L. 1J. vetur i] vid R. tungl]
udel. L. vetr] vor R.
1t·-12. skal-gangur] udel. L.
12.
goe] ok tilf. R.
13. su-verdeJ a fosto se L. urn] å R, S.
deghe] dag S.
14. skal-paJ er L.
14. viko-e- pa] udel. S.
pa] udel. R. 15. er- d] .udel. S. d] b R.
16. alldar] udel.
L; pa skal fostu gangr Ulf. S.

26

RiM I

Rh. I, 31-32; L. 21

(el) dagh edr faustu dag (b2) eda pvat dagh (a),

pa er viko fyrr, ok er path er vika lifer porra,
Pridia vetr er fostu gangr i midia goe, nema Ma 3
60rSe pridia dagh, ok se pascha dagr å4 E edr midviko
5 dagh, ok er pa pascha dagur å 5 d, !Ja skal er vika
lifer goe. - Fiorda vetur er fostu gangr, er vika § 32
av de olika läsarterna: messan A; Mario och Maria förkortn.
L; Marin messa R, S. På de talrika ställen i det närmast
följande, där samma sak behandlas, har R M:a eller m:a, här
genorngaende återgivet M:a. En fördel med behållandet av
förkortningen är, att man förebyggelr ett nälrliggande misstag
'rörande uppfattningen av texten i L. Det kunde förefalla
lockande att antaga, att man redan här hade helgonnamnet
i nominativ såsom namn på helgonets dag, något fÖlt hela,
1 Veckodagarnas växling mellan data
medeltiden f1"äm1nande.
betecknas i texten konsekvent genom veckodagen för Marie
bebådelsedag. Vanligare var att riilcna med föregående dag,
den s. k. locus concurreniium. De här inom parentes anförda
bokstäverna beteckna de söndagsbokstäver, som följa av den
givna uppgiften. De stå i A och L over 'raden; saknas i R och
s.
2 Dagbokstaven, 80m skall vara B, är riktig i L; A har
d.
s Så R; messan A; Mario L; Mariu rnessa S. I nedre
mariginalen tillägget' en hand från 1400-talet: Petta er allda
tal. Fyrsta. fiorda, siaunnda, tiunnda, prettanda, sextanda.
nitiannda, aunnr xx-a, v-a xx-a, atta xx-a. Pridia, setta, niunnda, tolfta, flmtannda, atiannda, Ifyrsta xx-a, fiorda xx-a,
siaunrida xx-a. IAunnur, fimta, atta, eIlepta, fiortannda, siautianrida. xx-a, pridia xx-a, setta tuttugsta. Sidllei utgör en
redogörelse för den ordning, vari reep, måncyklar·s begynnelser,
de 8. k. h ofuöstaöir, möta, då man i en talbyrding läser dem
i de tre sneda rader, som de bilda. Ny dylik rad betecknas
med versal (i upp l. av punkt). Det [oreta aunn(u)r har av
misstag fått versal. Tvärstrecken ha säkert avsett att beteckna
samma sak; det första er felplacerat. Stället har en parallell i V,
bl.20v-21r. På sistnärnnda ställe följa orden: petta er aIda
heiti, varefter följett' en nedan 'U1~ annan källa i Rim II (Rb. II,
§ 37) upptagen minncsvers, som anger den ordning, vari hQfuöstaöir' möta, då man läser »ertikala rader, tagna från vän..
'-6 å tillagt efter L, R, S.
ster till hö.ger.

1. faustu] frjå- S.
2. viko-s-er"] udel. L; skal S. lifer]
udel. R. 4. edr] t (;>: ve] eller eda) fR.
5. er pa] sie L, R, S.
pa 2-er] udel. L. 6. f. g.] udel. L, S. er ... er] udel. L.

Rh. I, 32-33; L. 21-22
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!7

er af goe, nerna Ma 1 se fimta (ej) dag eda fostu
(b) dagh, pa skal i aundverda goe.
Fimta vetr alldar skal fostu gangr, er vika
lifer borra, nerna Ma 1 se midviku (d) dagh, pa er i
aundverda goe. - Setta vetur" i midia goe, nerna ö
Ma4 se finita (e) dag, pa er vika er" af goe. Siaunda velur" i aundverda goe, nerna Mal se
pridia (e) dagh eda midviku (d) dagh, pa er vika
er af goe. - Atta vetur er vika lifer goe, ok
bregdr ecke. - Niunda vetur er vika er af goe, JO
nema Mal se annann dagh viko edr pridia (e) eda
midhviko (d ') dag, pa er i midia goe. - Tiunda
vetr i aundverda goe, nema Ma 1 se fimta (e) dagh,
§ B3 P8 skal, er vika lifer porra. - Ellefta vetr er vika
lifer goe, nem a Mal se fimta (e) dagh eda fostu (b) 15
dagh eda pvat (a8) dagh, pa skal i midia goe. Tolfta vetr er vika er af goe, ok bregdz alldreghe.
- Prettanda vetur er vika lifer porra, nema Mal 60 v
se annann dagh (f 9) viku eda pridia (e) dagh eda
midviku dagh (d), !Ja er i aundverda 10 goe. - Fiort- 20
1 Så R; messan A; Mario L; Mariu messa S.
'l Denna
och följande söndagsbokstäver även i L, R; saknas S.
3 aUdar er f(ostu) g-(angr) till. A; saknas L, R, S.
" Så R; messan A; Maria L; Mariu messa S.
5 er L, R, S; saknas A.
6 er till. A; saknas L, R, S.
7 a A; saknas L, R, S.
8 a
L, R; d A.
9 f L; t A; R uteläm,nar de sista söndagsbok10 er i aundv.
För dessa ord har L genom mestäverna.
ningsstörande skrivfel: Iifer vica,

1. er] udel. L. 2. (h)] udel. R. 3. alldar] udel. L, R, S.
skal-g.] udel. L.
4. lifer] udel. R.
5. vetur] vor (her oq
tf.) R.
8. (e)] udel. R.
9. er'] udel. L.
er 2] udel. L.
10. bregdr] bregz S.
er'] udel. L.
er"] udel. L.
11.
annann] manu.. R.
annann-e-pridia] II epa III-a L.
pr.]
d. tilf. S.
(e)] udel. R.
14. er 2] udel. L.
16. pa-goe]
udel, R.
skal] er S.
17. er'] udel. L.
er"] udel. L.
19. eda 1] udel. L.
(e)] ae R. . dagh"] udel. L.
20. Fiort.]
vetr tilf. L, S.
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Rh. 1,33-34-; L. 22-23

anda i Inidia goe, nenia Ma 1 se midviku dagh (d),
pa lifer vika goe. - Fimtanda vetur er vika er af
goe, nema Ma 1 se fimtadagh (e) edr fostu (b) dag
eda pvat (a) dagh, pa er i aundverda goe. - Sext5 anda vetur er vika lifer porra. Siautianda i
midia goe, nema Ma 1 se fimta (c) dag eda fostu (b)
dagh, pa skal er vika af goe. - Atianda i aundverda goe, nema Mal se midviku dagh (d), pa skal,
er vika er af goe, - Nitianda vetur er vika lifer
10 goe, nema Ma 1 se fimta dag, pa er i midia goe.
[Pesser" era fostu gangar saman i aulld, ef
eigi bregdr surnar auke eda hlaup mr. Hinn fyrsta
vetur ok hinn fiorda, niunda, tolfta, fimtanda skal
fostu gangur, er vika er af goe. Annann vetur ok
15 hinn VII-a, tiunda ok atianda skal i aundverda goe.
Pridia vetur ok hinn VI-a, flortanda. siautianda i
midia goe, Fimta vetr ok prettanda ok sextanda,
er vika lifer porra. Atta vetur ok ellefta ok nitianda, er vika lifer goe.]
6t r 20
Solar" aulld er kaulIut coneurrentes aulldh ath § 34\
bokmali. I peire aulld era atta vetr ok xx. I
peire aulld skal merkia manadha tal, vikna tal ok
dagha tal" ok vikr pangat til allt misseris tal. Su
aulld skal hefiaz um vor ath marcius manade, pa
25 er hlaup are er ny lokith, verdr alldar upp hafith
1 Så R; messan A; Maria
er-goe r. 19 är en felaktig
gående. Himspillir och skottår
saknas L, R, S och är med all
börjar en parallell i B, s. 214.

L; Mariu messa S.
2 Pesssamrnanfattning av det föreinverka ej på viknatal. Stället
säkerhet interpolerat.
5 Här
I marg. fostvgangar (c. 1600).

1. midviku] HU. L.
(d) udel. R.
2. er ... er] udel. L.
4. pa er] udel. L. 5. Siaut.] vetr tilf. L, S. 6. (b)] udel. L,
R.
7. At.] vetr tilf. L, S.
9. er ... er"] uåel, L.
vetur]
udel. S.
er"] udel. S.
21. vetr] udel. R.
22. manad ha]
malladar R.
24-. vor] vetr S.
ath m. m.] på er ID. kemr
S. 24-25. J?a er) ok S.

.Rh. I, 34-36; t. 23
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drottins daghr. Sa er enn nesti daghr efter Mathias
al effe, enn adr hefer
hann verit at g fra enum atta degi iola". Fimm
netur per, er era um framtri um XII manadi pritognatta, skulo fylgia marcio. Sia tala skal korna til 5
pess, hvern dagh hverr messo dagur skal vera' i
viku eda sva manada inn gongor", Skal her ·telia
alldregi lei ngra framm enn VII, enn ef fleira verdr,
pa skulo VII nidr falla, pviat pat er vika heiI, enn
hitt skal hafa, er um fram er, enn ef iafnt ero VII, 10
pa er pat pvat dagur. Ferr her sem i tungt taleno,
skal par nidr falla" xxx natta, pviat pat er .tungl
heillt, enn hafa pat til taulunnar, er um framin er,
ok safna pvi til annars tunghis.
61v
Nu skal svo fram telia, ath v netr fylgia mar- 15
cio, er upphafs manodr er peirar alldar. Hann er
ath leingdh IIII vikur ok III netur, skulo per III
fylgia hinum fimm, ok verda pat pa VIII netur, er
pat pa vika heil ok ein nott. Skal su en eina

messo: pa er! drottins dagr"
§ 35

§ 36

2 dagr B, L, H, S;
A.
3 Solcykeln börjar ett skottår, som ingår på
alltså har söndagsbokstaven G F. Söndagsbokstaven F
d. 1 mars. V år text räknar cykeln (rån elen (örsta
i denna månad, d. 3 mars. Exempel på den här beberäkningen finnes dels I nl. tab. Misseristal. dels i
Till. II, som upptager en [raqmeniariek påsktabell, hämtad ur
AM 249 l, ursprungligen hört samman med L.
' scal vera
B, L, R, S; verdr A.
5 gongor L, S; gaungr A; gongo B,
6 falla B, L, R, S; leggia . t. \..
R.
1

pa er B, L, H, S; ok er pa A.

dagurinn
måndag;
inträder
$öndagen
handlade

1. enn nesti d.] neestr er S.
2. effe] eptir tilf. S.
3.
hann] udel. S.
g] geg B. 3-4. Fimm n.] surnar B; fvnnar(!) R.
4. er] udel. L.
pritog-] xxxc L; xxxe B, R.
6.
hverr] huergi B, L, R.
8. enn'] an B, L.
verdr] er S.
9"-1'"10. enn hitt] eit.t B, R
11. pat] udel. B, L, R, S.
her
-tungl] hann i burt ur B.
14. ok] udel. B.
15. fylgia]
skulu f. S; fylgi B.
18. paJ udel. L, S.
VIII] VII B, R.
er] ok verör R.
19. pa] udel. B.
nott l um frarn tilf. S.
en eina] ein B, R, S.

I
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Rh. 1,36-38; L. 23-24

fylgia aprilis. Nu hever' hann 1111 vikr ok II netur,
skulo per II fylgia hinne einne, er april is tok. Tekr
af pvi maius ID netur, hann er Im vikr ok III netr,
korna per III vidh billar fyrre III, ok tekr iunius af
5 pvi VI netur. Hann er IIII vikr ok II netr: korna
per n 2 vid binar VI, er pat pa vika heil ok ein
nott ; skal su ein nott fylgia iulius. Hann er III §
netur ok IIII vikr, per koma vidh hina eina, ok
fylgia pa 1111 netur augusto. Hann er 1111 vikr ok
10 III netur, fylgia per hinum fiorum. Tekr september
VIT netr, hann er 1111 vikr ok II netur.
Skulo per
II fylgia october, hann er IIII vikr ok III netur,
koma per III vid binar II, ok tekr november v netur. Hann er 1111 vikr ok II nelr, fylgia per hinum
15 v. Tekr december VII netur, hann er III netr ok
62r 1111 vikr, Tekur ianuarius per III netur, hann er
1111 vikr ok III netr, fylgia per binum primr,
Tekr
af pvi februarius VI netur, hann er" IIII vikr. Svo
ferr manad ha talit eitt saman: marcius v, aprilis I,
20 maius III, iunius VI, iulius I, augustus 1111, september VII, october II, november v, december VII, ianuarius III, februarius VI.
I tveimr misserum- ero vikur tver hins setta §
tighar ok nott ein um fram. Nott su hin eina
25 heiter concurrens, ok skal su fylgia mariodum aulll hever B, L, R; er A, S.
2 netur till. A; saknas B. L,
R, S.
s iafnt till. A; saknas B, L, R, S.
4 Såsorn kapitelnummer till. A i brädden XIII.

1. Nu] udel. L, S.
2. skulo] sk. B.
3. af pvi] udel. S.
In 2] II R.
4. per-nI 2] peir prir v. hina f. III R!
fyrre l
udel. L, S.
7. nott"] udel. S.
er] udel. L.
8. per]
III Ulf. B.
koma] III tilf. S.
hina] udel. B, R.
10.
III] II B, R.
10-11. fylgia-Skulo] udel. B. R.
13. III]
udel. L, R, S.
14. u] IX R.
15. TekrJ ok t. L.
16. 'per]
par B.
20. VI] V B, R.
23. setta] v R.
24. hin eina]
ein B, R.

37

38.

Rb. I, 38-40; L. 24--25

RiM I

31

hinn fyrsta vetur. Annann vetur kemr aunnr
nott vid, fylgia pa tveir concurrentes aullum manodum. Pridia vetur kemr enn einn vidh, ok fylgia
pa prir concurrentes vann vetur. Enn kemr nott
vid enn IIII·a vetur, ero jia 1111 concurrentes med 5
aullum manodhum ; at peim enum efsta manadi
kernr pa ein hlaup ars nott, enda kemr vid' concurrens nott sem avallt, verda" VI concurrentes enn
89 fimta vetur alldar.
Hinn VI-a vetur VII concurrentes. Nu skulo peir eigi verda fleire, skal af pvi 10
vera einn concurrens enn VII. vetur, enn tveir enn
vIII-a, ok heitir" pat rimspillis vetur, kernr pa hlaup-ssv
ar i, verda IIII concurrentes enn Ix-da vetur. Nu
ferr ath pvl skape um alla auI1dena. Svo standa
concurrentes, par er peir ero einer saman: I. II. III. 15
UID

§

1111

B4.

-

IIII. V

VI. VII -

B4.

I.

IIB4:.

IIII. V -

VI. VII

B4:.

VII. I. II. III. (B) V. VI. VII. l. (B) -

II. III
III.

(B). Pa hleypur yfer VII. taulu ok kem.r
§ 40 til upphafs.
Nu er ath alldar upp hafi einn concurrens, skal sa fara med aullurn manadum. Fylgia 20
V regulares marcio, enn vid kemr concurrens einn,
verda" VI netur allth saman, er af pvi marcius
fostu dagh. Aprilis fyJger ein nott, enda" concur..
IV. V. VI.

l ein till. A; saknas B, L, R, S.
9 pa till. A; saknas B,
L, R, S.
3 heitir B, L, R, S; er A.
4 Bokstaven B, som
betecknar Bissextum. skotiå», saknas i A; finnes tydligt i B, L,
R, samt förvandlad till ett obegripligt tecken i S. En ytterligare parallell till denna räkning finnes i AM 249 l, se Till.
II nedan.
:> pat till. A; hela ordet saknas' B, L, S.
6 A
till. einn, som saknas B, L, R.

a. eiun] nott tilf. S. 4. prir concurrentes] priar concur. rens L; ollurn rnanuöum tilf. S. pann velur] udel. L. nott]
ein S.
5. ero] el' B, R.
concurrentes] concurrens L.
7.
ein] i R.
12. pat] sa L.
13. concurrenles] concurrens
L.
17. (B)l vl v B.
20. fara med] fylgja S.
21. kernr]
korna R!

I
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rens, kemr bann af pvi annann dagh' i viko. Maio
fylgia III netur, enn I concurrens, verdr hann af pvi
midviku dagh, ok ferr ath slikum hetti um alla
rnanadhe pau missare. Eon pa er marcius kemr
5 ath upphafi annarra missera. pa korna II concurrentes vid v regulares netur hans, kemr jia manadrenn pvat dagh, enn aprilis pridia dagh i viko.
ok ferr efter pesso of" alla aulldena, koma ffi, sinum
misserum hverer concurrentes vidh, enn manadha
10 talit er avallt hit sama,
63r
Aulld" er su hin pridia, er' heiter pascha aulldh,
i peire aulld era vetur tveir hins fiorda tigar ens
setta hundrads tireds. Telia menu pa aulld miogh
al ymsa vega, hvenar bun skal koma'.
I peire
15 aulld ero XXVIII tunglallder, enn XIX solar allder.
Nu af pvi ath hun kennel' til pess, hue" pascha
daghr skal verda hverr missere, svo leinge sem
heimrinn stendur. pa er hun af pvi kaullut pascha
aulldh, ok skulo pa metazst, er sia aulld hefz,
20 badar allder, solar aulld ok tungl aulld, ok fara
l dagh upp ?"CP at
A.
2 of (eller
UI11) till. B. L, R. S;
saknas A.
3 XIV till. i brädden.
4 Påskcykeln åskådliggö'J"es
av den s. k. Talbyrölngr, som meddelas i Inl. Dess vanliga
men yngre (19-spalti.qa) form har till ?ttgångBpunkt påskdagen
1140. Hur den tänker sig års- och följaktligen cykelg1"änsen,
är fÖ?~ de {testa fall utan praktisk betydelse och ornöjligt att bestämt avgöra. Man kan tänka på d. 1 sept. 1139, d. 1 mars
1140 och möjligen ett par mellanliggande data. - En äldre
(20-spaltig) påsktabell, som börjar meå det av Are åberopade
aldarnot 1121, meddelas i faksim.il i Inl. Av vad skäl skrivaren i A försett detta parti med obelus, förstår jag icke, då framställningen stämmer med den på Island vanliga uppfattning'en.
sådan denna särskilt i annalerna klart framträder.
5 hue B,
L, R, S; hversu _A.

----

l. kem r] verör B, R.
3. at h] udd. B, R.
4. er] udel,
B.
7. i] udel. S.
O. hverer] hverr B, R.
concurrentes]
concurrens R.
eon] udel. B, R.
11. er 1] udel. B. R. S.
er"] udel. S.
13. miogh] udel. R.
14. hvenar] hue mer
L, R, S.
15. ero] er B.
19. hefz] kernr S.

§ 41

Rb. I,
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L. 26-27
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allar saman, medan hin fyrsta tung!' aulld vinnzst,
pa heflz paschaaulldh, er!
solar aulld kemr um vor ath marcio, enn um
hanstid efter kemr tungl aulldh ath september, ok
er sa enn fyrste vetr beggia alldanna, er par 5
kemur efter, enn pascha daghrenusa, er pa er UID
vorit efter, er hinn fyrsti pascha dagur i tunghl
auiid, en sa verdr annar pascha dagur i solar
aulldh. - Enn annath pascha all dar upphaf er
pat, ath um hausted kome" tunghl aulld ath sep- 1063 v
tembre, enn um vorit efter korne" solar aulld ath
marcio. Verdr pa sa pascha daghr hinn fyrste
beggia alldanna, er path vorit er, ok' pa hlaup ar,
§ 43 er per hefiazt, Ok ero hlaupar XIII ok hundrat tolf
rett i pascha aulldinne, kemr pa sanlan au11 him.. 15
[ntungla faur, er pessar" hefiazst allar senn alldernar", Verdr af pvi pascha aulldh ezst alldanna, ath
hinar badhar skulo henne piona. Kenner hun sva
glaugth til pascha halldzsens, ath alldreghe verdr
hinn same fostu ganghr ath aullu annann vetur 20
sem annann, fyrr enn auiiden su Ql17 er lidhen.
§ 44 Kyndil messa kemzst eigi ner langha faustu" enn
annann dagh viko efter faustu igangh, ok verdr
§ 42 Nu telia marger, ath

l er S; enen) .A, B, L, R.
2 Iniressanta syntaktiska uarianier : kome (pres. konj.) A, L; kremi (ipf. konj.) fl, R; kernr
(pres. ind«) S; jfr följ. not.
s komeA, L; keerni B, R; kemr S.
4 er till. A; saknas B, L, R, S.
I) pessar L, R, S;
peer B;
saknas A.
6 Den alldeles felaktiga åsikten" att samtliga himlokroppar återkomrna till sitt utgångsläge, då en påskcykel förgått, hdrsiamma» från Honorius. De imagine mundi kap. 81.
Beda et'ter J osefus beriikna» 600 år;' De temporibus, kap. 9.
7 QlI B, L. R. S: saknas A.
8 A Ull. helldr, som saknas B,
14) R, S.

1. tungl] udel. S.
2. Nu] En nu B, R.
5. sa] udel.··B.
6. er"] kemr S; udel, B, R. 7-8. i t. aulld] t. aldar S.. 12.
paJ udel. R. 13. vorit] vår L. 15. aull] udel. B, R.
23. j.l
udel. B, R, S.
3
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pat prysvar i aulldinne'. Hit fyrsta .sinn verdur
pat, pa er af aulldinne ero cc ara ok XL IIII Qr 2,
ok er sa velur enn XVI-e tungl all dar, enn hefz et 3
tuttugta ar solar alldar: verdr pa Mariu messa BlidS viku dagh i pascha viko-, ok er tungl xv natta
pascha daghinn. Padan lidr halfur tiunde tughr
64 r ar a, er enn berr sva nest: er pa enn XVI. vetur
tungl alldar, enn hefz enn pride solar alldar vetur,
Pa lidr enn LXXXXV5 vetr, er sva berr; er binn
10 XVI. vetur tungl alldar, enn hefz enn XliII. solar
alldar. Nu verdr kyndil messa eighe optar annann §
dagh viku efter fostu igangh, enn Marin messa
verdr eino sinne optar midviko dagh i pascha viko,
.ok er path v vetrum hins tiunda tighar sidar, enn
15 adr var komit aulldinne, ok er sa hinn XVI. tunghl
alldar vetur, enn pa hefz enn xxv, solar alldar vetur;
enn af pvi ber pa annann vegh enn fyrr i aulldinne,
ath pa er hlaup ar adhr, ok verdr kyndilrnessa
drottins dagh ath fostu i gangh. Pa ero III vetur
1 Att kyndel'tnässan (2 febr.) infaller på dagen efter lastans inHång, intr;'äffar under en påskcykel åren 1388, 1478, 1678,. nästa
å1~ med i huoudeak samma jJåskkalendariu'In är 1668 (påskbok;
sta» b.), men som detta är ekotiår, så infallar då kyndelrnässan på
själva sönda,gen Esto m/i/hi, då den r;nindre högtiden fåt· vika för
den stör/re.
2 nn Qr B, L, R, S; A genom m.issförstånd (av cc)
och delvis siar» midhr. cc betyder här i (urtexten 200, icke 240.
Detaljuppgifterna kontrollero,slättast meil Talbyröingr Ini.
s
et B, L, R, S; A enn,
4 pasca viko L; paschum A, B, R,
S.
;) v tillagt efter meningens krav och i överensstärnmelse
med S; saknas A, B, L, R. Det har uteglömts på grund av
det följande v.

3. velur] udel. R.
4. messa] å Ulf. B, R.
8. enn'] ok
9. vetr (.v.)] v år S.
herr] neest tilf. S.
eri ] så
tilf. S.
10. enn'] ok S.
1t. alldar] vetur Ulf. S.
12.
i-J wiel. S; inn- B, R.
14. tiunda] siaunda (VII.) B, H, S.
16. paJ udel. L.
xxv] xv L.
17. enu'] udel. R.
enn
fyrr] udel. S.
18. ath] udel. B, L, R.
19. il 1~del. S; innB, R.
ero] er B, R.
S.

4~
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efter til aIda motz'. Marin messa verdr XII sinnum
m pascha deghi i pascha aulldh", hith fyrsta sinn
pa af aulldinne ereitt ar ok fimtiger; ok er pa
enn XIII. velur tungl alldar, ok hefz enn pridi ok
xx. solar alldar, ok er tungl xv natta pascha dagh. 5
Padan lidha XI vetr, adhr nest berr svo ; sa er
hinn v. vetur pacta alldar, enn hefzst enn VI. solar
alldar, ok er tungl XVII natta pascha dag. Pa lidha 6-iv
enn XI vetur, adr nest berr svo; er sa hinn XVI.
velur pactar" alldar, enn hefz enn XVII·a solar alld- 10
ar, ok er tungl XVIII natta. Pa lida eN' LXXIII ar;
er sa hinn XIII. vetur pactar" alldar, enn hefz hinn
VI ..a solar alldar, er tungl xv natta pascha dagh.
Pa lidha Xl ar, ok" er sa hinn v. pactar? alldar vet..
ur, enn hefz enn XVII. solar alldar, ok er" tungl XVII 15
natta pasca dag", Padan lida LXXXIIIIar, ersahinn xnr,
pactar" alldar, enn hefz hinn XVII. solar alldar ok tungl
x.v natta pasca dag", Pa lid ha LXXIX ara, ok er hinn
XVI. vetur'? pactar" all dar, enn hefz hinn XII. solar
alldar ok tungl XVIII natta. Pa lidha LXXXIIII Qr 11 ; 20
1 til aIda mo lz B, L, R, S; alldarinnar A.
2 Att j!arie
bebådelsedag sam.manfaller med påskdagen (påskbokstav e.), int1"äffar under en påskcykel: 1190, 1201. 1212, 1285, 1296, 1380,
.1459, 1543, 1554, 1627, 1638, 1649. Den utförliga redogörelsen
hith r. 2-alldarinnar s. 36, r.12 utelämnas S, S01n öVe?"huv~"d
förkortat dessa långa utreclningar,. jfr. s. 36, not 6.
8 tung'}
L; p. R; ordet saknas B. Formen pactar (alldar) i A är väl
snarast ett fel, men den är nästan konsekvent genornförd. Den
mbter ett par gånger (förkortad) i L.
" eN B, L, R; saknas
A.
6 tungl B, L, R.
6 ok upprepat A. ' 7 pacta B, L, R.
8 er B, L, R; saknas A.
9 pasca dag B, L, R; saknas A.
10 sa till. A; saknas B, L, fl.
11 <jr tillagt efter L.

1. verdr] var B.
4-5. okt xx] udel. B, L, R.
6. svo]
udel. B, R.
7. pacta] paska B, enu'] er B. VI] vu B, R.
10. XVII-a] xvn-e L.
10-11. alldar] .vetr tilf. L. 11. natta]
påskadag Ulf. R.
13. vr-a] VI-e L; VII B, R.
14. lidha]
enn tilt. B.
15. XVIII] vetr Ulf. B~ L.
17. alldar- J vetr R.
ok] er Ulf. B.
19. XVI] XVII L.
3*
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sa er hinn v. pactar' alldar vetr, enn hefz hinn XII.
solar alldar, er tungl pa XVII natta pascha dag".
Pa lidha XI ar; er sa hinn XVI. vetur pactar" alldar, enn hefz hinn XXIII. solar alldar ok tungl XVIII natta
pasea dag'. Pa lidha LXXIII ar; er sa hinn XIII. vetur
pactar" alldar, enn hefz hinn XII. solar alldar, ok

er tungl xv natta pascha dag.

Pa lidha

XI

ar; er

sa hinn v. pactar! alldar vetur, enn hefz hinn XXIII.
solar alldar, er tungl XVII natta pascha dagh, Pa
10 lidha enn XI ör": er sa hinn XVI. pactar' alldar, enn
hefz hinn VI. solar alldar, er tungl XVIII natta
pascha dagh, Ero pa XXII vetur efter alldarinnar.
65 r
Marin messo berr XVI 6 sinnum m fostu daghinn §
langba i pascha aulldh, Fat er bit fyrsta sinn m eno"
15 XVI. are beggia allda, er pa tunghl XVIII natta", Pa
lidha v ar; er sa annal' vetur pactar" alldar. enn
pa hefz einn ok xx. solar alldar, er tungl XlIII natta.
Pa lidha LXXIX ar; er sa hinn v. pactar" alldar. enn
1 pacta B; p. R.
2 dag B, L, R; dagen A.
s pacta
B, L; p. R.
4 pasca dag L, R; saknas A, B.
5 or B, L,
R; vetur A.
6 Att Marie bebådelsedag sammanfaller med lång..
fredagen (påskbokstav g.), inträffar under en påskcykel följande
gånger: 1155, 1160, 12B9, 1250, 1323, 1334, 1345, 1407, 1418,
1429, 1440, 1502, 1613, 1f524, 1597, 1608. Den långa IJ eclogörelsen Pat er r. 14-aldarinnar s. 387 saknas S; jfr. s. 35, not
2.
Of eno L;
hinum A. I överensstämmelse med detta pronomen har i texten ståt veti
vetri, som i marg. rättats til
are.
8 Menas på långfredag.
9 pacta L; p. B, R.
4

=

1. hinn'] udel. B, L, R.
vetr] udel. B, R.
2. er] oc
H, L, R.
paJ udel. B~ L, R.
3. sa] på tilf. R.
vetur]
udel. B, L, R.
4. hinn] udel. B, R.
ok] er tilf. B, L, R.
XVIII) XV R.
5. vetur] udel. B, L, R.
8. andar] vetr tilf. B,
L, R.
10. XVI] vetr tilf. 8, L, R.
11. natta l udel. L:
13. M. m. herr] enn S.
14. i-aulldh] udel, S.
Pat] pa

L.
15. aUda] aldanna B; all. R.
17. einn ok] udel, R.
ok] udel. B.
natta] påskadag tilf. B, R.
j 8. ar] al.B.
sal udel. B, L.

47
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hefz hinn XVI. solar alJdar, er tungl pa XVII natta.
Pa Iidha XI ar; er sa enn XVI. pactar! alldar vetur,
enn hefz hinn XXVII. solar alldar, er tungl XVIII
natta.
Pa lida LXXIII ar; er sa hinn XIII. 2
pactar' alldar, enn hefz hinn XVI. solar alldar, er 5tungl pa xv natta. Pa lidha XI Qr 3 ; er, sa hinn v.
pactar' alldar. enn hefz hinn XXVII. solar alldar, er
tungl XVII natta. Pa lidha XI ar; er sa hinn -XVI.
pactar alldar, enn hefzhinn x. solar alldar, er
tungl XVIII natta. Pa lidha LXII ar; er sa annarr 10
vetr" pactar' alldar, enn" hefz hinn XVI. solar alldar, er tungl XlIII natta. Pa lida XI ar; er sa hinn
XIII. pactar- alldar, enn hefz hinn XXVII. solar alldar, er tungl xv natta. Pa lidha XI ar; er sa hinn
v. pactar' alldar, enn hefz hinn x. solar aldar, er 1566v
pa tung! XVII natta. Pa lidha XI ar; er sa 7 binn
XVI. 2 pactar' alldar,
enn hefz hinn XXI. solar
alldar. er tungl XVIII natta. Pa lidha LXII ar; er
sa annar vetur pactar" alldar, enn hefz hinn xxvn.
solar alldar, er tungl XlIII natta. Pa lidha XI ar; 20
er sa hinn XIII. vetur pactar" alldar, enn hefz hinn
x. solar alldar, er tungl xv natta. Pa lidha XI ar;

§ 4-8

1 pacta L; p. B, R.
2 velr till. A; saknas B, L, R.
Qr B, L, R; vetur A.
4 pacta B, L; p. R.
5 vetr B, 1"
R; saknas A.
6 pa till. A; saknas B, L, R.
'2 sa B, L,
R; pa A.
8 pacla L; p. R.
9 pacta B, L; p. R.

1. paJ udel. L.

natta] p. tilf. R.
2. vetur] udel. B, L,
3. xxvn] XVII B, L, R.
4. nattaJ udel. R.
LXXIII]
LXXXIII B, R.
5. er] udel. L.
6. paJ t~del. B, L, R.
v]
xv B, R.
7-9. enn-alldar] udel. B.
8. XVII] XVIII R.
natta] udel. R.
8-10. Pa-natta] udel. R.
9. pactar]
pacta L.
10. natta] p. d. tilf. B.
11. XVI] XVII L.
12.
sa] udel. L.
14. natta] påskadag
natta] påskadag tilf. R.
tUf. R.
16. pa 1] udel. B, L, R.
18. tungl] 'på tilf. B, R. •
natta] udel. B, L.
lidha] udel. R.
19. befz binn] udel. B.
!1. vetur] udel. B.
hinn"] udel. L.
R.

<
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er sa hinn V.- pactar! alldar vetr, ennhefz hinn XXI.
solar alldar. er tungl XVII natta. Fa lidha LXXIII
ar; er sa annar vetur pactar' alldar, enn befz enn
x. solar alldar, er tungl XlIII natta. Pa lidha XI
fl ar; er sa hinn XIII. vetur pactar- alldar, enn hefz
XXI. solar alldar, er tungl xv natta. Pa ero LXIII
«61'2 efter alldarinnar.
Hinn fyrsti er fostu gangur §
avallt, ef Mariu messa er skirdagh edha sidar,
Path verdr florum sinnum i pascha aulld", er hinn
10 sidazste er fostu gangur til loks, svo ath gagndagr
hinn eine se pascha dagh hinn fysta, path er hit
fyrsta sinn, pa er af aulldinne ero LXV ar, pa verdr
Peturs messa drottins dagh ath IX vikna faustu, ok
66 r berr hana alldreghi oftar svo i aulldinne. Sa er
15 hinn VIII. pactar' alldar, enn hefzst enn IX. solar
alldar, ok er pa tungl einnar netur ok xx. pascha
dagh. Pa lidha CCXLVII ar. Sa er hinn VIll. pactar"
alldar, enn" hinn 1111. solar alldar, tungl XXI. Pa
lidha LXXXXV ar; pa er eN 7 hinn VIII. pactar"
20 alldar", enn hefzst hinn xv. solar alldar, er tungl
XXl 9 natta.
Pa lidha LXXXXV ar; er sa hinn VIII.
vetur pactar 10 alldar, enn hefz hinn XXVI. solar alldar.

mr

1 pacta B, L; p. R.
2
B, L, R; saknas A.
s Att påskdagen infaller på J,.gångdagenU (lithania major, /25 april), vilket (orutsätter påskbokstaven .q, inträffar wnde» en påskcykel
1204 (skottår), 1451,1546, 1641.
' pacta B, L; p. R; tungl S.
;> pacta L; p. B, R; tungl S.
6 hefz till. A; saknas B t L, R, S.
7 eN B, L) R; saknas A.
8 velur till. A; saknas B, L. R.
~
XXI B, R; XXII A; I neetr ok xx p. d. S; lakun i L.
10

pacta L; p. B. R.

-_.--

1. vetr] udel. B, L.
XXI] sk. tilf. B.
4-. XlIII] XVI R.
5. vetur] udel. B. L, R.
hefz] enn tilf. B, R.
7. s-l inng,
R.
8. edha s.] udel. B, R.
9. er] at S.
ro. er] se S.
11. p. d. hinn] å p. dege enom L.
12. ero] udel. L.
15.
VIII.] velr tilf. B, R, S.
16. alldar] vetr tilf. S.
paJ udel.
L, S.
17. ar] vetr S; udel. B, R.
18. alldar!] vetr tilf. S.
XXI] natta tilf. L; påskadag tilf. S; XXIII R.
19. pa] sa L, R;
udel. S.
20-22. xv-hinn] udel. L.
21. lidha] enn Ulf. S.
21-22. el·-~. alldar] «del. S.
22. vetur] udel. B, L, R.

4~
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er

tungl XXI natta, ero pa efter alldarinnar
xxx ara.
§ 50
Gudh' skop alla skepnu senn", enn synndi hana
at VI daugum, ok heita peir" verk daghar, enn hinn
VII-e daghr heiter hvilldardagur, enn hann greinnde 5
skepnuna i tver greiner ok xx. Hinn fyrs ta dagh,
pann kaullum ver drottins dagh, synde hann' af
skepnnnne VII hlute, path er efne omotat", eingla,
lios, himna ena efre, pat hafa spekingar kallat
elldh, iordh, vatn ok vindh. Anann dagh synde 10
hann einn hlut, path er festingar himin. Pridhia
dagh syndi hann llll hIute, path er sio, fre, gros ok66V
1 Gudh skop-daghr s. 48 IS är i L placerat såsom avhandlingens början; detta ä?· dock, såsom. redan f'ramgå1' 0.1.'
innehållsförteckningen därsamnl.astädes, ou?Osprungligt. En isl.
parallell till själva inledningsovden finnes i (is lo) Homil. s. 2li

-26: dröttex skapape alla hlute sex, po at hann greixde
skepno sina sipan a sex dargom. Såso1n original fÖtt" båda
kan mas: anse följande ställen hos Honorius : Deus pater omnia
simul et semel creavit, distinxit autem omnia per partes sex
diehus. El. I, 5, resp. Deus pater omnia sim ul in filio fecitLiber Questionurn Migne 172: 1112, 1177. Gudh skop- has:
en paralleii i V. Ytierliqare en JJarallell finnes i Flaiobokens
annaler, där stället ånyo fått tjäna såsom inledning (Ftb
III, 475). Väsentligen ordagrant återkommer stycket till och
med s. 40, r. 8 adra; följande mening å:r sa.mmand,·agen.
2
I brädden tillägges kapitelnummer xv.
8 peir B, L, R, S;
path A, Ftb, V.
'hann H, L, R, S, V; gud Ftb.; saknas A.
5 informis materia, Beåa m. fl.

1. natta] neett p. d. en XXVI. s6laraldar S. 2. ara] Her
ende?" B 8. 220, men fortsretter s. 224 12_
3. a. sk.] allar
skepnur B, R.
enn] hann tilf. Ftb., V.
{.. enn] udel. Ftb.
hinn] udel. B, R~ V.
5. daghr] udel. L, S.
heiter] udel. S.
6. tver-e-xx] 22 V.
7. pann] på S; udel. Ftb.
paun-s-dagh]
.udet. V.
synde] pa s. Ftb.
7-8. af skepnunne] udel. Ftb.
8. er] udel. L. 9. ilat-kallat] pa er sp. kalla V. 11. path
er] udel. S.
12. path er] udel. Ftb.
frå] udel. V.
gros]

gras B, R, V.
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vidu. . Fiorda dagh synde hann III hlute: sol ok
tunglok stiorunr. Fimta dagh syndi hann 111
hlute: fiska ok siovar skri pdyr 1 ok fughla. Setta
dagh syndi hann 1111 blute: smala dyr, iardar skrid
;) dyr, villidyr ok mann", Enom" siaunda dege- fyllde § 51
hann alla skepnu sina ok sette hann parm hvilldar
dagh; ok hefer SVD verolldenn stadit sidan, ath al
VII daugbum skal fyllaz hverr vika efter adra, ok
segher svo Jeronimus prestur, ath VII dagba talan
.10 merke VII giafer hins helga annda, Merker drottins daghur speke annda giof. Annar daghr i viko
sk ilningar anda giof. Pridhe daghr merker rads
annda giof, fiorde daghr styrktar annda giof, fimte
1 skripdyr B, L, R, S; skridkvikendi med över raden tillagt
dyr A; siokykuende oll. dyr Ftb,
2 Redan interpunktionen .gör
här svårighet. I texten har följts I~ (Smala dyr. Iarpar seripöyr,
Oe max). Ftb ha?" en annan uppfatning (smala. dyr jardar.
skrid dyr. ok manu). Enligt Genesis, kap. 1 skola på sjette
dagen ha skapats boskapsdju'f, kräldjur, 17ilda djur och m,änniskan. Troligen har mycket tidigt efter skripdyr bortfallit en
annan satnmansätning på dyr, som betecknat de »ildo. dj1tren.
Till ledning 'l,id restitutionen har följande parallellställe fått
tjäna: skapadi bann aa peima (selta) degi ... prenn kuikenda
kyn. eitt er alldyr. pat sem uer kollum busmala. annat skridkuikendi. pridia aunnur ferfrett kuikendi sem uillidyr. Stjor» ,
s. 18,. jfr iardarinnar skridkuikendi, s. 19.
3 Enom B, L;
A enom Ftb, R, S; Hinn A; utel. V. En anv. av dativ, sådan
som här, är sällsynt, men torde böra bibehållas efter de äldsta
handskrifterna. Mekanisk överflyttning från lat. ablativ?
'
dege B, Ftb, L, R (d.), S; dagh A, d. V.

1. III hlute) udel. V.
2-3. HI hl.] udel. \T.
3. ok l]
udel. R.
fiska-dyr] fiska slavar, iardar skridkvikindi V.
7. verolldenn] verold L.
stadit] stadin B.
7-8. ath-fyUaz] med 7 dregrurn ok fyllt sva V.
8. skal fyllaz] fylliz
Ftb,
409-41! segher-giof] siillei foran Gudh skop (393 )
10. giafer] giptir S.
hins helga] beilags R.
11.
Annar-i-viko] Mame(!) dagr merkir V.
il udel. B, L, S.
12. skiIningar] skilnings R.
13. fiorde] Midviku V.

,r.
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dagr vitz annda giof, sette daghr millde anda
giof, siaunde daghr gudshrezlu annda giof, Pesse
era haufut merke til hvers daghs. Drottins daghr
er upp hafs daghr veralldar vistar. Geck 1>a Noe
ur ork efter flod'. Pa korn gudh ath holldgazst
med Mario", Sa er upp riso dagur guds af dauda,
ok pa gaf gudh enn helga anuda postolum sinum
[OC pa er dorna dagr",
Annann dagh viko var
gudh skirdr i Jordan, enn fyri ofan fall eingla er
sa daghr tiI fostu makligur. Pridia dagh [viku var
drottinn borinn i penna heim, ok pa var honum
nafn getit, ok pa tok hann skurdar skirn, ok pa4
gerde hann vin ur vatne; pa geck hann i eydi
§ 53 mork ath fasta. Midviku dagh tedde gudh v pusunder manna "af v bygghIeifum ok Il fiskum, ok
pann dagh var hann selldr tiI piningar vid verdi,
ok pa er upphaf ymbro dagha ok sva langa fostu.
Fimta dagh viko reisti hann Lazarum af dauda, ok
pa hellt hann bina sidurstu pascha med gydingum,
pa er hann gaf holld sitt ok blodh postolum sin-

§ 52

1 flop B, L, R, S; flodit A.
Därefter tillägges Gaf på
gul? log Moyse L, R, V.
2 I stället för kom-Mario har S
var Christr borinn i penna heirn : jfr 8. 42 not 7.
3 OC
--dagr tillagt efter B! L, R (skal vera), S, V. Hä'}' slutar parallellen i V, bl. 25 r. .I brädden tillägger en hand ('rån c.
1600 som (rubrik hvad til hefur borit hvorn dagvikvnnar.
.. Från [saknas i S; jfr not 2; ok-skirn (r. 12) saknas även
i B, R. skurdar skirn är i A felskrivet skurdar skirdar.

1. sette] F(ostu) V.
2. siaunde] Langar V.
daghr]
merkir tilf. V.
2-3. Pesse-dagbs] udel. V.
4. er] fyrstr
Ulf. L.
5. korn gudh] var hellagr andi V.
6. med] udel.
L.
Mario] mey tilf. V.
guds] drottins V.
7. poslolum
s.] udel. B, R.
9. i Jordan] udel, B, R.
ofan] der. R.
9-12. enn -skirn] udel. B.
11. ok] udel. L, R.
13. hann]
Guö] S.
paJ syndi Gu<5 pessa hluti sjö ok frte, gl"Qs ok
viöu ok tilf. S; jvnfr s. 3912 - 401'
14. ath fasta] ok fastade
XL daga ok XL natta B, R.
15. af] at B.
18. viko] udel.
S.
hann] gul> B, L, R.

5 67r

10

.
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um; pann dagh ste gudh til himna, pa skal krisrna
vigia ok syndgum likn gefa. Fostu dagh var gudh
pinndr ok Adam skapadr. Pvat dagh let hann
67vfr eista sint, ok lank hann pa fostu sinne, ok [p3
5 geck Maria i kirkiu": sa heiter hvilldar daghr, sa
er' helgazstr daghr i Moyses laughum, ok parm
dagh bio Maria Magdalena gudh til graftar, ok pann
.: dagh er halldin graftar tidh guds, pviat pa var'
likarne hans i grauf, ok efter pann dagh heriade
10 hann helvite. - Eighe er ein tala hinna fyrre" manna, §
hversu laungh verit .hefdi heims stadann. adr gudh
leti hingat berazst. Hefer talt Jeronimus prestur
leingra tiI burdar guds miok miklo, helldr enn
Beda telde, ath hann hefdi set m Gydinga bokum
15 rauksamligha ritat.
Beda sagdi sva, ath Adam
vreri skapadr fostu dagh sem vreri Il nottum fyrer
Mariu messo um fostu, ok beri pa sva allda tal,
sem pa veri hit XVII. ar solar alldar, enn hit XIII.
paclar" alldar, ok veri tunghl sem XIII natta ath
68r 20 tali", Padan lido pusundh ok ' DeL ok III ar ok xxv
l

frreista sin B. L, R, S; freista ... A.

2

pa-e-kirkiu

saknas S, som här följt delvis andra källor; jfr. s. 44, not 2, 6.
Efter kirkiu tillägger A: med fornum, som saknas B, L, R,

(S).
s er B, L, R, S; var .~.
4: var B, L (vas), R, S; la A.
f) frodleiks till. A; saknas B, L, B, S.
6 pacta B, L; p. R; tungl S.
1 Adam anses vara skapad d. 23 mars år 3940 före vår tide2. syndgum] synda R.
likn gefa] likna L.
4. pall
udel: B, L~ R.
sinne] svä sem ritningar segja tUf. S.
5.
sal] pat B, R. 5-7. saj-Iaughuln, ok pann-e-graftar] perioderne omsiillede B, L, B, S.
7. gudh tU granar] smyrsl R;
wdel. B.
8. guds] hans R.
9. hans] udel. L, R.
grauf]
lagdur tilf. B.
10. hann] gul> L; i tilf. B, R.
10-s. 449 ,
Eigbe-guds] udel. Lind.
10. Eighe-ein] Så er R.
13.
miok] udel. B.
enn] pat
R.
14. bokum] brekr R.
16. skapadr] a tilf. R; at tilf. B.
17. um] å S.
beri] herr
B. R. paJ udel. L. aUda tal] aldar tali S. 18. hit'] ex L. \
sem] udel. B, S.
XIII] XXIII
19. veri-sem] er t. veeri R.
S.
20. lido] leip L.
pusundh] III B.
ok'] udel. L.

tut.
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'uetur1 , adr Noe geck i aurkina; pat verdr pa sem
et 2 XVIII. ar solar aldar", enn hit XIII. pactar- alld ..

§ 55

.ar, ok var path midviko dagh, ok tunghl IX natta.
Enn x nottum meir enn eitt ar varNoe i orkinne;
padan geck hann drottinns dagb, ok var tungl XXIX s
natta. Padan lido DCCXCVllI ar, ok xun mottum
midr, unnz Moyses geck UID hafit rauda, pat var pa
sem hit v. solar alldar. enn hit xnn. pactar" alldar, ,.
var path ath pvi sern um nott efter midviko dagh,
räkning. Dagen skulle, om juliansk tideräkning och kristen.
påskräkning varit i kraft, ha va'rit lån.qfredag och trettonde dagen efter cykliskt beräknad nymåne. Beda, De nai. rer. kap. 66
citerar flerstädes källor, dels grekiska, dels hebreiska. Närmast
torde man ha att tänka på ett ställe (Migne, 90, .924): XXIV
annis plus vixisse Lamech in Hebrreis qua 111 in septuaginta
translaterum codicibos invenitur.
t Tiden från det Adao»
skapadt's, tilldess N oak gick i arken, beräknas enligt Beåa till
1656 år. Här rdkna« .1653. Enligt den senare beräkningen
skulle året för syndaflodens inträdande varit n1~ 298 i stora
paskcykeln, nr .18 i solcykeln och 13 i måncykeln. Ett sådant
år infaller det 't~ppgivna datum d. 17 april på onsdag; cyklisk
nymåne inträffa?" detta år d. 9. april (= luna 1), d. 17 blir
alltså luna 9. Avvikelsen f1~å,n Beda beror väl ej på felläsning i någon handskrift IIJ för VI ?~tan snarare på nya beräkningar. Ur arken skulle Noak ha gått d. ,27 april följ. å?'".
Dagen »ar sönda.g och cyklisk nymåne inträffade d. 28. Till
stycket Noe - - finnes en redaktionellt avvikande parallell i
Ftb.
t et B, L, R, S; er A.
8 aIdar B, L, R, S; saknas
A.
4 pact.a L; p. B, R; tungl S.
I brädden finnas antecknade med hand f1~ån 1600..talet årtalen 1654 och 3948 (d. v. s.
tiden från skapelsen till syndaflodens s l u t samt för skapelsens
årtal räknat före Kristi födelse, sådan denna beräkna» av vår
förf.).
5 pacta B, L; p. R; tung} S.
1. netur] natta B, R.
2. ar] udel. S.
:3. var path]
udel. L.
ok"] udel. B, L, R, S.
4. meir) uået. B, R.
6.
natta] udel. R.
lido J udel, L; eru B, R.
DCC J VI. DC B) R.
DCeXcVIII] DCCC ok VIII år ok xx S.
nottum] nätta R. 8.
sem] udel. B, R.
v.] ar tilf. L.
aHdar1] udel. B.
hit]
uael. B.
9. ath] af B.
ath pvil udel.· R.

RiM 1
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ok enn fimtanda nott tunghls'. Sidan lidhu fiorum
arum midr ok XIX nottum helldr enn xv e, til pess
unzst gudh kom ath vera med Mariu, ok var pa
hit XVII. ar solar alldar, enn bit IX. tunghl alldar,
;l pat var [drottins dagb" ok einnar netr tunghl. Nu
verdhr ath pessi taulu heimsstadan til guds holldg...
ssvanar MMMDCCCCXLVlll ar. - Enn ath Jeronimus taulu
. verdr heimsstadan MM~IMMCLXXXIX3 ar til hingat
kvomu guds. Maria- var XlIII vetra ath alldre, pa §
io er gudh kom ath vera med henne. Hann var med
henne CCLXXV daga, unnz hann Jet hingal berazst
iola nott, pat var fyrer [pridia dagh viko ok enn
x. vetur pactar" alldar, tungl Xl natta", Enn gudh
var skirdr, pa er hann var al prettogannda vetri,
l .1l'Iose8 beräknas ha gatt över Röda havet år 1487 före vår
tideräkning. Året skulle ha va?4it nr 88 i, stora påskcykeln; da..
t1,(,tn d. 13 april (n atten till denna d. ag), som, ett dylikt år är
skärtorsdag.
2 fostu dag S.
Skrivaren i S antager mot sin
urskrift, att Kristus fötts på det år, som är nr 1 i vår tidet·äk..
ning. Dä1'(qenorn bli veckodagarna dndrade, men. han har
glömt, att även åren i resp. cykle,,' skulle ändrats. J'[r följ.
3 Talen äro hos Beda, De nai, rcr. resp. MMMDCCCCLII
noter.
och MMMMMCXCIX; jfr. not 6. 4 Maria - natta s. 46 9 har en parallell i Ft b.
IS pacta L; p. B, R.
8 drottins dag ok annan
velr tungl aldar S. Red. har ändrat gyllentalet men glö1nt,
att han även bort ändra året i. solcykeln. Textens kronologi
för'tttsättet·, att Krisiu» bebådats d. 25 mars år 8 i vår tideräkning (söndag), fötts till världen natt till tisdag d. 25 sept. s. å.
1Jid midnatt och 1,intersolstånd, samt shdligen dött d. 23 mars

1. ok] udel. B, R.
fimtanda nott] xv nätta B, H, S.
tunghls] tungl B, L, R, S.
2. ok] enn R.
nottum] nott
L; nåtta R.
3. unzst] er S.
5. dagb] dagr L.
6.
6-7. holldganar] burdar B.
7. XL] LX S.
ath] af B, R.
8. e] udel. R, S.
9. ath-pa] udel. S.
10. ath vera] udel.
B, L, S; med henni at vera Ftb.
med'] udel. R.
12.
viko] udel. L.
ok] udel. R.
13.
iola nott] ud el. Ftb, L.
t.] en t. R.
13-14. Ena-e-var"] pa er gud var skirdr vatzskirn, var bann Ftb.

56
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pat var annann dagb viko, [var sa hinn fyrste vet..
ur pactar' alldar, enn hinn xv~~~~. solar alldar, ok
var tungl xxz natta. [Enn sumer telia, ath hann
vere skirdr, pa er hann var xxx-or, ok vere !Jat
enn pridia dagh viko, enn XIX. solar alldar vetr,
enn annal' pactar" alldar ok tungl xxv natta"] Svo
er talt, ath gudh vere i peSSU111 heime xxxnr' ar
ok VUl dagha hins niunda tighar ok stunder xv,
unnz hann tok liflath ath none fostu daghinn
4.8 kl. ,) e. m, S har velat br'inga uppgifterna i öve1~ensstärnrnelse
m,ed de enklaste elemerderno. av 1Janlig tide1räkning 1nen icke gjort
sig besvär utdraga alla konsekvenser. Ftb har drottinsdag men
behåller övriga kronologiska uppgifter.
1 pacta L; p. B, R.
2 pacta L; p. B, R.
s var ?'. l-natta. Texten har måst emenderas,
Det är först 1neningen, att Krisiue döpts år 38 i vår tidertikning. Hans dopdag var enligt vanl'ig räkning ociaoa epiphanie
13 jan'ttari. Det uppgivna gyllentalet och veckodagen stämma
med åfJ' 38, men hinn XVIII. solar alldar måste emenderas till
hinn XVIIII. Även månåldern strider mot de ovan uppgivna cykel.
n1.tmren. A, B och R ha XlIII, LXXIIII, Ftb fiogurra naatta ok
tuttugu, men. mosi måste läsa XXI. Här kan man antaga felläs~
ningar hos avskrivare. Vid det senare alternativet, år 89, kan
felläsning icke antagas; året i solcykeln skuJle vara xx för XIX;
månåldern II fÖ1~ xxv; bådadera äro ut1~iiknade efter de föregående felaktiga talen. jlfan kan alltså antaga, att detta senare
alternativ är interpolerat, då knappast felräkningen går tillbaka
till' själva arketypen - S insätter i överensstämmelse med sina
principer: ok hinn x. vet r tunglaldar, XlIII nätta tungl, på

==

var enn XVIIU. vetr solar aldar; su skirn veittist af J6ni baptista eptir Guös skipan i änni J6rdån å Jörsalalandi, En. Liknande ändring ävan i Lind; jf?'. s. 44, not 6.
4 Så S;
alla andra handsk1~ifte'r XXXIIII, men detta strider mot uppgivna
cykelnumrne1~ och data. I mariqinalen. (bl. 69 r) har antecknats
med hand från c. 1600: hvad maraga(!) nott Christur var i

pessvm heirne.

1. var'] å tilf. R.
2. hinn] wdel. B, R,
4. xxx-or]
xxx år B.
pat] udel. Ftb.
5. pr. d.] pridi dagr Ftb,
R.
vetr] udel. R.
6. annar] annarri R.
natta]
udel, R.
8. VIII] VII B, R.
dagha] dagar L.
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langha'. Sa var hinn v. pactar" alldar vetr", enn wro~~~4.
solar alldar. Priar stunder var Jesus anndadr al
ss-krosse. Likame hans var i grauf XXXlll1 stunder,
pa reis hann af daudha, pa var tungl XVII natta,
5 pa lidho XL daga ok VIll stundum midbr, unz gudh
ste tiI himna fimta dagh viko, stund fyri midiann
dagh, pa var tungl XXVII natta. Padan lidho x
daghar ok III stundum midr, unnz gudh sende hinn
helga annda postolum. Pa var tungl VII natta.
ro Gudh var i pessum heime fyri pisl sina X~t5 pusunder natta ok c natta ok XLII netr". [Petta heiter
parfleysu tala, er nu er hedan fra talen, enn sia
heiter halfnyt, er nu er adbr talet"] I pacta aulldh §
ero ar XIX, enn nretr" sex tighum natta ferra enn
1;) VII pusunder. enn i hinne fiordu hverre aulldinne
er hIaup ars nott einne ferra .enn audhrum primr.
l I stället för pa s. 454 -langha har Lind följande omarbetning: pa er hann hafdi IX vetr ok xx ok SyO mikit ens
tiunda, sem er fra iola elegi til prattanda dags (läs: attunda
dags eptir prettanda dag). En allz var Gud i pessorn heime
XII vetr ok xx ok SyO mikit af enum prettanda, sem er fra
iola nott ok til paska, unz hann tok liftat a crossinum fostu..
dag enn langa.
2 pacta L; p. B, R; tungl S.
s vetr B,
1.;, R, S; saknas A.
4 xxn alla h(lskrr;'.
b Alla handskrifter ellefo; meningen kräver XlI.
6 Här avbr'ytef' B s. 227,
r. 6. Fortsättningen är~ in/örd s. 220, 1~. 12.
7 Denna kritiska anm, saknas B, L, R, S. Källan fö?" de i det följ. meddelade
1tppgiftet'na är Beda, De temp. rai., kap. 66.
8 nretr insatt
efter S och meningens krav; tunghlen A, L; tungl R; tungl er
B. En måncykel innehåller i rnedelta,l 6,939: 75 dygn, vilket
uppenbarligen också t'arit författar'ens mening.

1. Sa] Pa B.
2. alldar] vetr Ulf. B.
4. pa-s-daudha]
udel. Fth.
5. daga] dagar B, R, S.
stundum] stundir B,
R. 6. viko] udel. B, L, R.
7. Padan] På R. 8. stundum]
stundir B, R, S.
8-9. hinn helga] helgas Ftb, L, R.
9.
post.] sinlull tilf. Ftb, R, S; men sidstncevnte tilf. pat var drottlusdag.
11. XLI LX S.
15-16. enn-c-primr] udel. Lind, S.
15. hinne-aulldinne] fj6röu old R; 1I1l ara olldine B.
16.
enn] i Ulf. B, L, R.
primr] oldum til]. R; olldum B.
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I concurrentes aulldh ero vetur XXVIII, enn netur X
pusunder ok cc ok VII netur ok XXl. I pascha
aulldh ero DXXXIl ar, enn netur sex pusuridum förre
eon cc pusunda ok ccc natta ok XlII nretr 9 • I peire
aulldh ero ny tungl fiorum midhr enn ce. Enn ef 5 69 Y
pu telr bedi ny tunghl ok aunnr, pa verda allz half
siaunnda pusund ok LXXX tungla UID framm. I peire
aulldh ero hlaupars netur c ok xxx~~~ um framm",
59
Heims stadan er talin i XII pascha allder. I
peim XII aulldum ero VI pusunder ok ~~~ h~ndrud4 10
vetra ogh LXXXIIII 5 um framm, I pascha aulld..
um XII ero pactar" allder eec ok XXXVI, enn CODcurrentes allder cc ok XXVUl, hin nyio tungl MM·
[CCCl~~7, enn allz saman bede hin nyio ok onnor"
ero VIII pusunder hins atta tighar ok IX hundrut ok 15
LX tungla um frarum. Enn hlaup ars netur verda
1111 nottum ferre enn sextan hundrut natta". Enn
i XII paska aulldum era netur xx hundrut pusunda
ok priu hundrut pusunda ok ein pusundh hins
{jorda tighar ok halft atta hundrat natta ok VI 20

=

=

1 En solcykel
28 å1'
10,227 dygn.
2 neetr B, L, S;
natta A, R.
a Siora påskcykeln innehålle1" 532 år := 194,313
dygn. Under densamma infalla 196 embolismer (nytungl); perioden innehåller 6,580 j~tlianska lunationer (tungl) och 133 skottår i XXXIII har cZärfölf" insatts för' XXXIII 1 i alla hdskr.
4 ok
III hundruö fordras av »~eningen men. saknas i alla handekrif>
ter.
5 vetr till. A, S; saknas B, L, R.
6 pacta B, L, S;
p. R.
7 Så fordrar meningen (= 2352).
A; ok VII; B, L,
R, S: LII.
8 onnor B, L, R, S; forno A.
9 Tolv påsk.
cyklet' innehålla: 6,384 år, 336 n~åncyklet·, 2,352 emboliemer,
/228 solcykler, 78,960 julianska lunationer, 1,596 skottår. Sistnämnda siffra förutsätter den riktiga siffran på r. 8.

1. I] hu .. R. ero] udel. B, R.
1-8. enn-s-framrn] udel.
Lind.
4. XIII) XII S.
8. lIII (not 3)] ok 1111 B, ·L, S.
10.
VI] VII B, L, R.
11. vetra] vetur B.
IIU] oc IIIl B, L, S.
J 1-48... I-tigherl udel. Lind. 11-12. aulldum] olld B. 12.
XXXVI] vet r tilf. B, L, H, S (dog 'rett. til' betr),
14. aIlz] allt
B, R; »u S.
18. XII] udel. R.
19. ol(t]udel. L, S.
20.
atta] tiunda B, R, S,
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netur um framm'. EP madr vill telia stunder i
pascha aulldum XII, pa ero pat halfum setta tighi
sinna pusund pusunda ok halft tiunda hundrat
70r pusunda ok tiorar stunder ok fiorer tigher".
5
Siovar faull era 1111 ffi, tveim deghrum. Pa § 60
verda pau fiortan hundrut ok sex tigber ok eitt
siovar fall um fram [a XII monoponr', enn pat bit
eina verdr stakt hinn fyrsta vetur efter hlaupar..
Enn annann vetur verdhr annat siovar fall stakt,
10 pa hefer munat um deghr, Hinn pridia vetur verdr
stakt hit pridia siovar fall. Hinn fiorda vetur kernr
hit fiorda, pa verda pat Il deghr heil, ok er bath
pa hlaup ars daghr",
Svo" talde Stiornu Odde, er glauggvazstur var § fH
is i allre tauIo um himin tungla gongu, hve bar ath
at" syn, allra peira manna
al voru landi hafi

'er

l Niimauia period har 2,/381,756 dagar..
2 Er B, L, R,
S; Enn ef A.
s Här har uteglö}nfs beteckning för 12,100,
ty antalet timmar under 12 påskcykler är 65,962,144.
4
Från ] inföt·t efter B, L, S; i L tillagt i brädden. Uppgiften
80nz, åter kommet' i Ri'n't II, Rb. IV, § 28, är inexakt, ty 4 srevarfQll upptaga icke järnnt 24 timtnar 'utan 24 timmar, 50

,ninute'r.
Den riktiga framställningen hos Beda, De nai.
rerum, kap. 39 har (allit fÖ·rf. ur minnet.
5 Hiir inta,ger L
ett utdrag Ut· Ares Islendingabok, vilket nedan avt'ryckes såsom
Tillägg l. Efter detta inför L avhandlingens lI,rspt'ungliga
början Gop baup etc., S. 4 ovan. Här slutar parallellen
i B, s. 221 1ö •
i Här bårja» parallell i C, bl. 6 v.
I b1"äd·
den har en hand från C. 1600 skrivit i A: Stiornuodde.
7
a t tillagt .~ .

2. XII] udei. B, B, S.
4:. tigher] um fram tilf. B.
9.
Eon) udel. B.
annat] udel. R.
sicvar fall] udel. L.
verdhr
-stakt] udel: B.
1t. hit-fall] pridia B.
11-12. kemrflorda] udel. L.
kemr hit] udel. B.
t2. fiorda] vit> tilf.
S.
pa verda] ero B.
12-13. er-paJ heiter B.
14.
gl.] manna tilf, R.
15,' um] ok C.
hve] hverso C.
16,
er] udel. C.
haft] hafa C, Lind.

Rb. 1,61-62; L. 30
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verit, ath pa er hlaup ar hefde verit um vor, ath
UUl sumarit efter i Iandsudre
midio Vitus messu dagh; hann er IX nottum fyri
Johannes messo baptiste, enn um veturinn efter
ath midre nott m. annare nott efter Lucio" messo; ()
pa ero x dagar til iola daghs. Annat surnar i utsudre midio enn Vitus messo, enn um veturinn
efter pa ero solhvorf i austre midhiu x daughumm§ 62 fyri iola dagh.
Hit pridia surnar ero solhvorf i
utnordre midio efterVitus messo UID kvelldit, Enn 10
parm vetr efter pa er sol er i midio sudre m. binum
x. deghe fyri iola dagh. Hit fiorda surnar i landnordre midio hinn nesta margin efter Vitus messo,
enn um veturinn efter pa era solhvorf i vestre
efter hinn x. dagh fyri ioIa dagh. Pa geingr eigi jr)
talan fI'amm~ fyri pvi 3th pa verdI' Vitus messa

pa yrde' sol hvorf

14
1 För Svo (48 ) -yrde har L: pal er!] kalla vitror mex, [at]
epter hlaupår of surnar et verpe. Hänvisningen till Odde för
här föreliggande uppgift finnes emellertid i A, C, R, S och
Lind. Härtill kommer, att innehållsförteckningen i L samsruinfottar allt, vad som, stå» mella« Sjövarfoll och Solrnork
unde?' rubriken Odda tal.
2 Lucio e, L, R;
Lucius A.
10 dagar före juJ, 15. dec. int?"ätfade vintersolståndet på
Oddes tid (c. 1125); Lucia infaller två dagar tidigare. Hela
stycket ä?~ i nuoarande skick, alltså redan. i L, alldeles rJ~ening8.
lÖRt. På Oddes observationsort skulle 1)id vintersolståndet solen
nätt och jämt höja sig boer harieon ten rätt i söder 1Jid middags..
tid. Då vår förf. är livligt inireseerad a/v beräkningar men
knappast någon obeeroator, torde felen gå tillbaka till honom.
En sammanåraqen. paral'lell till §§ 61-63 finnes i Hauksb6k

s. 17,5 f.
1. hefde l hevir c.
um] å R ; (of hm' og tf. [or um C).
alh"] allt S.
2. yrde] [hlaujpår tilf. R.
um .sumarit
efter] '[tdel. L.
i] a C.
3. V.] a V, C.
messu] udel.
L.
hann] pat C.
4. enn] udel. C.
5. ath] a L, R, S.
7. enri'] udel. C, L.
eun"] udel. C.
8. pa-solh.] udel. C.
9. Hit pr. s.] Of s. et pr. L.
ero solhvorf] udel. L.
1.1.
vetr] vetr ex L, R.
pa-s. er] udel. C.
er-er] ero sol
hvorf S.
12. surnar] veröa solhvavrf tilf. C.
14-. pa e. s.]
u/del. e, S.
vestre] rniöio tilf. e, S.
16. framm] lengra
iilf. S.
4
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nott seirnne enn adbr horfde talit, fyri pvi ath pa
er hlaupar i komet, ok verda pa solhvorfen i landsudre Vitus messo sem ath aundhverdu.
Solar! ganghr vex ath syn halfu hvela solar- §
5 innar al binne fyrstu vika efter solhvorfin. Adra
viko vex heilo hvela, pridiu viku halfu audhru,
fiordu tveim hvelum, fimtu halfu pridia, settu III,
siondu halfu fiorda, attu viku florum heilum, niundu halfu fimta, tiundu v, elleftu halfu setta, tolftu
10 VI, prettandu halfu VII-a, fiortandu enn haltu VII-a.
Pa vex mesto al peim tveim vikum solar gangur,
71r pviat pat er midmunda sol hvarfanna, ok verdr
vikna mot peira IIII nottum efter Gregorius 111ess0 2 •
Firntando vika vex solar ganghr VI hvelum heilurn,
15 XVI-O halfu setta, XVII-do firnm heilum, XVIII-do
haleu fimta, XIx-do fiorun1 3, tuttugtu halfn fiorda,
6
1 Solar - hvarfanna s. /51 •
Till detta, stycke finnes en parallell i B. Den avviker 'redaktionellt och kommer att meddelas
i upplagan av iu« II. Den citero» Odde och hän/ö?' observationen till norra Island. Likaså sker i pa1'all'ellen i Hauksbok,
s. 176. U1' innehållssynpunkt ä,t detta stycke väsentligen rik..
tigt. Skillnaden i solens 1niddagshö,jd vid olika tider är, om.
man bortser från ~jusets refraktion, 47°, i, verkligheten något
Och den dagliga »ariatione« är störst vid dagmindre.
jämningarna. Det m.ått, man här fåt·, blir för haloåre: blott ett
paA' eoldiametrar (= 2°) för stort.
Soldiameiern är m, a. o.
observerat fÖt"vånande 'rikti.qt~ niira 1/ 20; meåeliuien plägade riiksui
216 (6 X 6 X 6) souliametror.på himmelens storcirkel, vilket förutsätte1' en mer än tre gånge,,' stör/re eoldiameter.
2 Dagjä1nni.ngen sättes alltså här till d. 16 mars. Jfr fö'reg. sida sam t.
Rin~II(Rb.ITT,§78).
SfiOl'unl C,L(ull-orom), R, S; fiordu A.

1. talitJ talan til C.
2...hvorfen] -hvavrf C, R, S.
3..sudre] -noröri S.
ath] fyr L, R. S.
4 - 51 6 • Solar
-solhvarfaulla] udel. Lind.
5. aa hinne] ena L.
6. vex]
hon tilf. R.
hvela] bveli C R.
audhru] huela tilf. L
7.
fiordu] å lIU. viku R.
fl.] vik v tilf. C.
hvelum] heilom

L, S.
fimtu] vlkv till. C.
8. florum heilum] halfo setla
C.
heilum] hvelum R.
9. yl heilvm tilf. C.
10. VI]
heilvrn Ulf. C. pr.] vikv ii If. C.
11. mesto] mest C. 14.
viko s-ganghr] udel. L.
vex] udel. R.
15. heiluiu] hvelum
R.
16. tuttugtu] tvHiando C, S.
fiorda] minna R.
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einne ok xx. primr, XXII. halfu pridia, XXIII. tveim,
XXIIII. halfu audru, XXV. einu hvela, XXVI4 halfu
hvela'. Pa er kornit til solhvarfa um samarit,
ok pverr ath slikomoti ganga solarinnar, sem
nu er talt um vauxlenn. Er nm haustid crucis 6
messa ffi midrnunda stad sol hvarfanna.
Enn
64 taldi Oddi! sva, ath peir daghar veri iafn Iangir,
Andreas messa ok enn fimte daghr iola.
Let
hann
dag upp korna" i midmunda stadh ath syn
ansturs ok landsudrs, enn setiaz i midrnunda stadh 10
utsudrs ök vestrs, enn fra hinum firnta deghe iola
let hann telia skyldu XXXIII' netr, adr pa keomr"
daghr upp i austre, enn setz i vestrev path er Skola- 71v

ra

stiku messa.

Pa ero xxv netur, uunz daghr kemr

1 Som synes, har förf. sökt få solens dagliga' variation att
följa en 'stigande och en fallande aritmetisk serie. Fullt så enkel
ä'r saken ,ju icke i verkligheten. Se E. Briem och B. M. Olsen i
Afmcelisrit til Kr. Kålunds, Kph. 1914, 8. 9.
I Enn taldi
Oddi. Här börja pa1~alleller i G, s. 3 och B, s. 195. En Odde
tal pe L (Bom icke förut nämnt O.); Stiornu Oddi talpi G;
Oddi taldi B.
s Odde har räknat med den första gryningen.
A'YI.f. st. s. 11 antages, att Odde kwnnat. observera gryning och
skymning, då solen stått 14 0 under horisonten. Under denna
förutsättning blir ia·kttagelBen förvånande riktig..
' XKXXIII
C (riktigt; gm ändring); XJ.III ok G; III ok XL B; XXXIII
A, L, B, S. Felet torde ha tillhört arketypen; likaså 8. 531,
fl keornr B, G, L, H, S;
kelne C; kom A.

1. primr] hei. tilf. C.
1-2. XXIII ... XXVI] a tilf. foran
2. hvela] hveli C.
'2-3. xxvt-s-hvela] står
efter surnarit (l. 3) L.
3. hvela] hveli C.
4.-. slike moti]
pvi likv hofi C; slikum mretti R.
5. er] var C.
v-enn]
vavxt C.
UO)2] udel. R.
7. sva] udel. B.
8. messa]
ok-Let] postola ok Thomass messa erkibyskups.
dagr S.
Sagdi C.
enn] «del. G.
Let, Sagdi G"t. paJ pann S.
koma] udel. G.
i] a 8.
ath syn] udel. G.
10.•sudrs]
-nordrs G.
setiaz] hann s~l?c L; settiz B, G.
midm,
stadh] rett beggia B.
ii. enn] «del. B. .hinum] uael. B, G.
1!. Jet] sagdi G; taldi B, C.
telia sk.]udel. B, C. 1!-t3.
pa k. d.] d. k. C, G.
13. setz] settiz C.
14. ero] lilja B,
C; er G.
ero xxv J er halfr pridi togr G. nåtur] natta G,
L, R.
unnz] adr B, C, G.
4*
talordet C.
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upp i midmunda stadh ansturs ok landnordurs, enn
setz i midmunda stadh vesturs ok utnordurs, pat
er' v nottum fyre r Gregorius messo, Pa lida XVIIi
netur, ·unz daghr kemr upp i Iandnordre, enn setz
5 i utnordre, pat er Mariu messo. 1>a lidha x netr, § 65
unnz dagur kemr upp i midmunda stadh landnordrs
ok nordrs, enn setz i midmunda stadb utnordrs ok
nordrs. Pa lidha v netur; unnz daghur setz eigi,
pat er v nottum fyri Tiburcius messo ogb Valeri . .
10 anus. Pa lidr CXXXIIII nattat, unnz dagur setz nest",
pat er VIs nottum efter Mariu messo bina fyrre, ok
munar ath sliko skape, pa ernottin Ieingiz, sem
adr var talt, er hun skempesc": murrar UIn gtt5 m
v nottum, adra m x nottum. pridiu att m xvrnnottum,
l natta A, C; nretr G, L, R, S; saknasB. Verbets":singular..
2
form tyder på, att c (hundraö) uppfattats Som s'UJbjekt.
Stället företer likhet med ](onungsskuggs}a, kap. 7, (lär det utt'ryc}cligen anges,. att obse'fvationen qiiller en ort, nordliga/fe än
Island, och att man avsett det starka lju.set (skymningen), under
ilet solen blott wnder en del av den avsedda tiden stått öve1"
horisonten. Någon omöjlighet att antaga direkt iakiiaqelse på
Island torde emellertid icke föreligga, då skymningens inträdande
har uppskattats subjektivt. FÖ1' övriga delar (ir självständig iakiiaqelse nästan viss. s VI G; VU A; VIII-a L, R, S; 5 B. '
skempesc C, L, R, S; skerrimest B, G; styttiz A.
5 Qtt
B, C, G, L, R, S; nott A.

1. austurs] austr L.
2. midmunda stadh] beggia rett C.
3. XVIII] XlIII G.
4. netur] nott L.
unnz] aör B, C, G.
upp) udel. G.
6. unnz] aör B, C, G. midmvstadh] beggia
rott C.
7. stadh] udel. R.
m. st.] beggia rett C.
8.
Ul1DZ] aör e, G.
nordrs] Fat er Ambrosius messo tilf. G.
9-10. ogh, VaL] udel. B, G, S. 10. Iidr] lida B, G. CXXXIIU]
144 B.
unnz] adr B, c, G'.
11. Mariu-fyrre] assumpcio
see, 1\'1. C.
hina] udel. G, S.
12, ath - skape] pvi liko C.
sliko] pvi S; piliku G.
. nottin] nott B~ S.
leingiz]
lemgir G.
tS.adr] nu B, G.
14..nottum'] enum fyrstum
adra] um a. G.
att] wåel. B, e.
nottum"]
Ulf. B,G.
udel. L.

Rb. 1,65-66; L. 32
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fiordu m xxv nottum-, fimto -m XXXIII nottum, pa er
komit tiI Andreas messo!..
Path er rimtaJ, sva er ·hinum fyrre monnum"
potte scylt' ath vita, hve solmerke standa edha
hversu pau greinazst ok hvenar sol skipter sinne 5
gaungu fyri hvert peira edha svo tunghl. Heidner tsrnenn gafu nofu" solmerkium efter pvi sem peim
potti vedrattu farit eda groda hvern manudh. 801maurkin snuazst i hringh ål hverium II degrum ok
ganga eino sinne optar i hringh at II misserum enn 10
sol. Nu skal solmaurkin hefia at marcio manade
ner midium, parm dagh er kalladur er hinn fyrste
daghr veralldar": sa er viku fyri Marin messo, pa
befur sol gongu i marke pvi, er hrutr (aries}' er
kalladr. Af pvi var hrutz merke haft, athpa snyzst 15
vedratta m. hinn hågra vegh, sva sem hrutur hviler
al hegri blid meir umm surnar, enn UDl vetur hviler hann meir at vinstre hlidh.
1 nottom B, C, L, R, S; natta G; saknas A.
2 I A tillägges
med skrivarens egen hand: her er lokit ny tale; L har sorn rt(,brik
lör det följande: Fornt tal sol M(arka). Här sluta C och G.
:, rim monnum A; monnom B, L, R, S. 4 scylt B, L; skylldz
A, R, S. o nofn B, L, B, S; nafn A; här slutar B. En tdförliga1'e frarnställning, svarande mot Heidner-skalum (s. 578) finnes i Rin~ II (Rb. IV, efter § 73).
6 Primus dies seeull = 18.
mars. TU Path-nQfn (r. 3-7) pa'rY1llell i B s. 221.
7 Detta
och följande 11 latinska namn på stjärnbilde,· är tilla~qt i brädden eller mellan raderna i A och S; saknas t, R.

1. flordu] att tilf'. C.
fimto] ätt tilf. C.
flmto aa]
Fiorpo L.
XXXIII] XLIII G; 45 B.
nottum"] natta G.
t-2pa-mes50] ok er pa komin A. messa G; pa er A.
messa B; fyrir jöla fostu tilf. R. 5. hvenar] hue neer B, L, R; S.
6. svo] 'U,del. B. 8. groda] grööl S.
1 t. -rnaurkin] merce L;
mork R. hefia] koma L; «del. R. 12. pann dagh] pelm degi R.
14-. gongu] sina tilf. R, s. il å S. marke] merke L, R, S.
17. hlid] siöu S; veg R (so1n herefter Ulf. aries).
vetur]
VOl' R.
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Sol gengr pa nest fyri uxa (taurus) merke, par § 67
kemr hun VIII nottum fyri gangdaghinn' eina ath
almanna tale", pvi hofdu spekingar par uxa merke,
ath pa ero iarder m flestum laundum bezstar ath
5 eria, enn yxn ero optaz fyri ardre hafder. Pa gengur hon nest fyri tveggia bredra (geminos) rnerke,
par kemur bun xv nottum efter cross messo ath
almanna tale", pvi var par kallath tvibura merke,
ath m pvi solmarke verda soIhvorf um surnar, ok
72.,10 verda pa II dagar liker ath leingdhsvo sem peir
verda menu likazster er tviburar ero. Padhau geingr
sol fyri krabba (cancer) merki, par kemr hun viko
fyrti Johannes rnesso ath alpydu tale", Krabbe gengr
aufugur laungum, enda snyr sol aftur gongu sinne,
15 pa er hun kemr i path merki, pviatpa pverr ganga
hennar. Sidan geingur hUD fyri hins oarga dyrs § 68
(leo) merke, par kemr hun viko fyri Jacobs messo,
1>a er solar ganga i kolnun, sva ath minne hite er
af solu ofan vert pat merke helldr enn aundvert,
20 sva sem hit oarga dyr hefer kalldara edle aftr fra
midio enn framm,
Padan" gengr sol fyri meyiar (virgo) merke,
par kemr hon III not tum efter Mariu messo
bina fyrre, pvi setto peir path mark par, ath pa
1 gang- L; gagn- A, R, S.
i
Förf. har vetat, att
denna räkning icke utcr 'riktig fö'/" hans egen tid..
s I b,"ädden
tillägges a.v hand från c. 1500: frod bok er Rimbegla pat
viI ec sanna, sern hana skilur vel.

4. laundum] hlutum R.

bezstar] bezt S.

5. hafder]

udel. L; hQfö R.
6. bJ;edra] tuibura L; eör tvibura tilf.
S.
7. cross] crvcis L, R.
9. -rnarke] merc L.
10-1 t.
pair varda] udel. L.
11. likazster-ero] udel. L.
13. Johannes] Jeans (Jons) L, R, S.
ath-tale] udel. S. alpydu]
aldar R.
15. pverr] verpr misi L.
16. fyri] udel. L i i
R.
17. par] pa L.
18. ganga] gangr L.
19. helldraundvert] udel. L.
efter] fyrir S.

21. midio] heldr tilf. L, R, S.

23.

#
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er eingi freovon, hvorki grass ne vidar, sen}
meyiar edli er ath geta ecke edle af ser. Efter pat
gengr sol fyri skala (libra) merke, par kemr hon
III nottum efter cross messo, pa er iafn degre m
pvi merke ath rimtale-. Nu af pvi ath skaler era 5
iafn haufgar badar, pa skyllde af pvi iafndegris
merke vera kallat skala merke. Sidan geingur sol
fyr i sporddreka (scorpio) merke, par kemr hun x 73r
nottum fyri Simons messo, pann dagh er Lucas
messa. Pat dyr, er sporddreke· er kalladr, befer 10
eitur i enum eftra hlut sinum, enn medan sol gengr
§ 69 um jiat merke, pa er von hrida ok hardvidra. Efter
pat gengr sol fyri bogmannz (sagittarius) merke,
par kemr hon VI nottum efter Marteins messo, pann
manudh ero elidinga flugh mest i lofte at sudr 15
laundum. Nu af pvi ath vidh peim er ohegt ath
sia, er vel kann" skiota, ef hann vill, til meins, pa
skyllde elldinga manadrenn vera af pvi i bogh
rnannz like, ath vid hvoru tveggia er" illth ath sia,
elldingum ok aurum, Padan hverfur sol fyri stein- 20
geitar (capricornus) merki, par kemur hun III nottum fyrer Thomas messo, path er stein geitar edle,
ath hun klifur i herra stadh helldr enn hun veri
adr, ok vill hun stadh nema i enum hestum haumrum. Nu af pvi ath sol gengur hvern dagh andrum 25
t Icke enl. 51'.
tillagt efter R, S.

2

ath tillagt A; saknas L, R, S.

s er

1. freovon] fr~ von L, R, S.
vidar] vin(?) R.
3.
skala] skålar R.
4-. cross] crvcis L. R.
8. kernr] gengr
R.
10 kalladr] kallat L.
12. um] fyrir S.
ok hardvidra] udel. L.
hard..) iII.. R, S.
14. Yl] III S.
15.
flugh) tlaug L, R, S.
17. vill] has tilf. L.
1~. manadrenn] mouopr. L. i] udel. S. 19-20. ath-aurum] 1,~del. L. 20.
elld.] viö e. R.
21. III] IV S.
23. klifur] klife L; klifrar
R, S.
helldr] 'ttdel. L.
veri] se L.
24. enum] udel. R.
25. hveru] anUHU L, H, S.
dagh] hrerra en annan tilf. R.
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Rh. I, 69-71; L. 35-36

herra, pa er hun fylger pvi merke, pa var af pvi
Efter path gengr § 70
sol fyri vatnbera (aquarius) merke,. par kemr hun
III nottum fyrer Agnesar messu. Pann manudh telia
5 menn al sudhr laundum vera oskursamann, pann
kaullum ver porra, ok skyldel af pvP~ kenna manadhenn vid pann mann, er vatzsins geter, ath pa
ero vautnen mest loken, pau er i himnenum ero.
enn her ero loken med isum. Sidan gengr sol fyri
JO fiska merki (pisces), par kemr hon viku fyrer Peturs
messo. Nu af pvi ath pa skal grodhr koma hedi i
sio ok vautn, ok pa er sio kvikvennda friovon mest,
pa skyllde af pvi pann sol manudh kenna vidh
fiska. Nu er komet til motz vid hrutz mark, sern
15 upp var hafit ath aundverdu pessu talet Nu snuazst § 71
pesse maurk i bringh um heirnenn ffi, hveriurn II
degrum. ok ero aull i sudre hest, enn i nordre
legst, exla gongu um hinn eystra hlut, enn legia
hinn vestra blut, en pa er" hrutr er hestur i sudre, pa
20 ero skaler legstar i nordhre. Pan stanndazst en m
mot isoImarka hringh, SVD ath pa er annat hest,
74rer annat er leghst, uxa mark ok sporddreki, tvibura mark ok boghmadr, krabbe ok steingeit, hit
oarga dyr ok vatnbere, meyiar mark ok fiskar. Nu
25 gengr sol hest ffi, peim morkum ath syn, tviburum

7;Jypat nafn gefit peim solmanade.

l

L, R.

skylde L, R, S; saknas A.
2 pa till.
.A; saknas
3 eD-er L; en på R; nu på er S.; er pa A.

1. pa- pa] udel. L.
8. hirnnenum] heiminum S.
11.
grodbr] grepe L, R.
12. okt] i tilf. L.
friovon] frevon
L, R, S.
13. pann-e-kenua] så sölmånaör kendr vi~ fiska
R.
14. mark] merki S.
15. tale] mäli S.
17-18. enn
-legst] udel. R.
19. sudre] ut supre L, R, S.
24. fiskarl
fiska (?) S.
25. gengr] defekt R.
tviburum] tvlbura R.

Rh. I, 71-73; L. 36
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ok krabba, enn hon gengur legst m boghmanni ok
steingeit, enn iafndegre er um vor at hrute, enn UDl
§ 72 haust m skalum'. 801 2 kemr la brutz merke framan
ok geingur" med hrute UID hverfis i hringb ffi, tveim
deghrurn binum fyrstum ur austre ok i austur, enn 5
pa er sol kemr i austur pann morgon, pa er hrutz
nefit kornit undan framm, pviat hann gengr ok
aull solmorkin hota InUD skiotara ok par med
allar stiornur per, sern m festingarhimne stannda,
helldr enn sol gange edr tungl, eda per stiornur 10
er planete heita. Nu fara pau sanlan hruturok sol
aunnr II degur til austurs, ok er pa hrutur komenn
hote leingra enn hinn fyr ra morgunenn, ok munar
sva m hverium II degrum. unnzst hrut' herr allann
undan framm. Kemr solin pa fyr uxa merke, ok 15
munar par enn ath sliku moti, ok sva munarzs§ 73 Uln hvert solmerke fra audbru ffi leidh frarum. Nu
gengr solen pvi seinna enn markit, ath xxx dagha
ok haIfa eIlefto stundh fylger hUD rnarkino, Nu er
sem fyrr var talt, ath xxx dagha XII sinnum era 20
eec dagha XII redh, enn x stundher XII sinnum era
c stunda XII rett. Verda pat v dagar med nottum.
Pa ero lidhen n unissere, enn su halfstund, er
1 Detta gället'
'at alrnanna tale'.
~ Här börja?' en
parallell i B, 8. 221 13 .
3 hun till.
A; saknas BI L, H, S.
4 hrut B, L, R. S; hrutenn A.
I brädden två svårlästa rader
med kursiv från 1600-talet.

1. hon g.] udel. L.
3. kemr] gen gr S.
5. auslre]
vestri B. ok] udel. B, L. austur] vestr R, S. 5-6. enumorgon] pann morgunena er s. k. j a. enn f ysta B.
8. aull]
auk R; eykz B.
hota] h6ti S.
10. g-ange] gengr B. ' 15.
solin] hOD L.
uxa] auxna R; yxna B.
merke] -like L,
16. motl] sem aa hrut tUff B.
17.
B; eör liki tilf. R.
19.•narkino] merkinu S.
fra] at R.
18. ath] udel. B, R.
20. dagha] dagar S.
21. ero] udel. R, S.
er] udel. B, R.
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ru, 1,73-75; L. 36-37

otalin er af hveriu solmarki, fyller VI stunder heilar
misserum, ok verda per um fram um pat er
heilum degbrum gegner. Nu koma til adhrar VI al
odhrum tveimur misserum, er pat pa degrs leinghd.
5 A pridium misserum koma enn vidh VI stunder ok
sva m enum fiordum enn VI stunder, er pat pa annat deghr. Nu eru m fiorum vetrum kornen vid II § i~
degr heil, af pvi er sol hefer seinkat gaunguna
vidh solmorkin, ok heita pau' deghr hIaup ar. Skal
751'10 af pvi m hveriu hino fiorda are koma dagur ok
nott i misseren.
Deila skal deghr! i xx hlute
ok XII hundrut tol{redh S ok gengr einn hlut af pess..
um solmarket m degri um solina framm, samnazst
par hlutur vid hIut til peira stundanna, er til hlaup
15 arsins parf Tunghl fylger enn solmorkum, ok geingr § 75
pat enn seinna helldr enn sol; pat pekar aftur um
solmark eitt II daga ok II bluti ennar siaundu
stundar um framm, enn allann solmarka hringh
gengr pat VII dagha ok xx ok VIII stunder um
m, II

l II till. A; saknas B. L, R, S.
2 eit.t till. A; saknas B,
L, R, S.
3 tolfroeö fordras av meningen, ty på 4 år gå,
oräknat skottdagen, 1460 dagar
12 X 120
20,. tiredh A,
och alla andra handskrifter. Troligen har arketypen icke betecknat, vilket slag av hwndraåen den räknat; jfr s. 9, not 3.

=

+

1. otalin] otalit R; beskadiget ved rade'ring B.
hveriu]
udel. B.
-rnarki] merki S.
2. aa] hverjum Ulf. S.
3.
dåghrum] dogum B.
gegner] g-egne L.
vi] stundertilf.
B.
4. odhrum] udel. R.
pat] udel. B.
n. misserum]
II Ulf. B.
6. aa] udel. R, S.
enn] misserum B.
er
pall eru par R.
7. eru] er R, S.
kornen] koma L.
k. vid]udel. B.
8. el'] at. B.
9. vidh] um B.
10.
koma] keomr B, L.
1t. misseren] misserum B.
i 2] udel.
L.
13. solrnarket] solarennar .. ket R.
14. par] pvi
B.
10. Tunghl] hann B, R.
-morkurn] -rnerkjurn S.
16. helldr] udel. B.
par~]!Ja B, R (senere reiiei til pad).
17. -mark] .. möre .L; markil B, R.
eitt] i B.

'Rb. I, 75-76; L. ~7-38
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framm'. Sva er talt, ath tungl se nest iordu allra
himintungla, ok gengr pat seinst allra, sva sem nu
var talt adr, ok hefer pat lios af solu, enn pat er
dauckt tunglsins, er fra so lus horfer, Verdr pat oss
pa daukt, er pat fylger solunne, enn af pvi er pat 5
gengr seinna enn sol, pa dregzst pat aftur m, leidina, ok verdr pat pa Iiost ta tunglino, er til solar
horfer, ok serr litidh fyrst af, enn annann dagh
audru" meira. Er pat pa fullt, er pat er gagnvart
selunne, Pa tekz enn af smam peim af tunglino, 10
svo sern pat nalgazst solina, unnz pa er farit kall-ss§ 76 ath, er saman berr gaunguna peira. Path kanrr'
verda stundum, ath tunglet berr iafnt m, miJlum
vor ok solarennar, ok ma pa eigi solina sia, pott
um middeghe se, ef tunglet berr iafnt fyrer, ok er is
pa kallath sorte m solu, enn path ma eigi verda.
nerna pa er tungl" er XXIX natta eda xxx eda einn..

1 Här anges den side~4iska månaden i öve1 ensstämmelse med
Beda, De rerum natura, kap. 13; noggranna/re är 2'7 d., '7 t,
43 m., 111/ , sek.
2 solo B, L, R, S; solunne A.
3 För
audru, sosn hänför sig til det neutrala litidh, ha BJ L, R. S
Opr0111, hänfört till dagb.
Meningen ä'}4 i alla luindelser, att
4

man en följande dag ser mer av tnånen än den föregående.

, ath till. A; saknas B, L, R, S.
b tungl L, R, S; u B;
tunglit A. I brå:dden tillägge'J en hand frän 1500-talet Vm
stiornvr prer er planetur heila.
4

L talt] talat B.
2. seinst] seiuaz B. alJra] udel. L. H.
talt] talat K.
4. dauckt] deöt L.
7. ok] udel. L.
paJ
'l~del. L.
aa tunglino] udel. B.
8. litidb] litat L; 1. pat R.
~. fullt] fyllt R.
10. smam] sinum R. srna.m peim] småm
megin S; skinit B.
af"] å R.
11. svo] ~,tdeL B.
sem]
at L, R.
paj pat B.
12. er] ok B.
1:1 iafnt] udel. L.
14. paj udtl. L.
15. iafnt] udel.B.
16. kallath] kaJlaör
R.
solu] tungle L.
17. xxx] pritugt B.
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ar netur'. Pat verdr enn stundum, ath sorta berr
m tunglet, pa er pat skinn i heidhe, enn pat berr
til pess, ath pa er sol er audrum meghin iardar..
innar .enn tunglit se. pa berr skugga iardarinnar
5 iafnt al tunglit, ok skinn pat pa eighi, er pat misser solar liossins; pat ma eigi verda nerna at fullu
tungle", Nrest tungle upp fra er stiarna SU, er Stilbon"
helter. Pat er mals stiarna. HUll hopar gaungu
sinne, sva ath hun hleypur aftur um solmark eitt
10 XXVIII dagha ok VI stunder, enn pa pokal' um allann solmarka hring ra eec dagha tiredum ok XXXIX'
dogum UID fram In , enn ID XX vetrum lykz aulld
peirar stiornu". Par nest upp fra er su stiarna. er
l 8olfö1
kan natu,rligtvis icke inträffa annat än vid
nymåne (luna xxx), men då de i kalendariet upptagna lunatione/rna äro omväxlande lÖ?" korta eller för långa, så kunde den
redas: från början inträffa en dag före eller efter den cykliska
nY1)~ånen. Det tir detta fel, som i texten avses. Att de ju,lianska månaderna voro genomgående för långa i medeltal räknat,
så att för'inörkelscrna på 11VO-talet regelbundet inträffade på
tidiga're dagar lin de beräknade, t, ex. luna XXVIIId. 30 mars
1131 och luno. XXVII d. B sept. 1187 (båda starkt framträdande på
Island), har icke beaktats av vår författare, S01n här följer Beda,
2 Jfr citat från Plinius,
De natt rer., kal). 22 (bl. 4),26 (bl. 28).
hos Beda, anf. st.
3 De urspr~tngligen g'rekiska planetnamnen Stilbon = 1J;!erkurius, Hesperus
Ventts, Franon = Juppiter, rättare Saturnus, och Pha öton = Saturnus, rättare J uppiier, torde qenom Honorius eller Isidor ha blivit bekanta på
Island,
4 Denna
( oriktiga) omloppstid härstammar från
Plinius genom fÖ'i
av Beåa.
fl På ,'JO år hinner Merk'tltrius 83 heliocentriska omlopp och få'i'3,537 (3 1/ i ) dagars för8p1"ång på det nästa,. Uppgifterna om planeternas aldir synas
hä'ysta-~nma från Isidorus, Et. III, 64.
Dock föreligga vissa
uppgifter hos vår fö/)''fattare i korrektare form än i den k1'itiska
'UfJplagan av Isidorus (Rom 1797-1803).
4mörkelse

=

41nedling

2. patt] t~del. L; sol R.
4-. tunglit] tungl L; u
mals] mål- L.
hopar] hofar B.
9. sva-hleypur]
10. xx VIll] XXXVIII S.
VI] VIlL.
1L aa] udel. S.
ok] -rtedu B. J2. aulld] pessar tilf. L.
13. su-er~]

R.
8.
udel, L.
-rådum
udel R.

§ 77

Rb. I, 77-78; L. 3R
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Hesperls heiter. Pat er hlodh' stiarna. Hon hopar
gongu sinne um eitthvert sol mark ffi, XXIX daughum, i6 r
enn hun hopar gaungu sinne um allann solmarka hringh
m eec dagha tiredum ok XLVIII daughum um framm;
aulld hennar er VIII 2 vetur. Pa er sol par nest, ok 5
§ 78 er pat talt fyrr, hversu hun geinghr. Par nest er
stiarna su, er Fispenat heiter, pat er prek stiarna'.
Hun hopar um eitthvert sol mark" LX dagha ok
XXII stunder, enn um allan hring ffi, tveim arum,
Su stiarna er annann vetur morgin stiarna. enn 10
annann aftan stiarna. aulld hennar era XV vetr",
Far nest er stiarna SU, er Fenon? heiter, pat er
megen" stiarna, hun hopar eitt ar um eitt mark,
enn XII ar um allann hringh, ok hefer hun aungva
adra aulld, Pa er efst ok nest festingar himne 15
l bl6 P B, L, S; blodhs A, R.
t VIII L, R, S;
atta
B; IxA. På åtta år medhinner Vent-ts 13 heliocentriska om..
lopp och får på det fjortonde blott 0,887 (suirra en hel) dags
f(jrsp1~ång. Läsarten i A är således sakligt oriktig. Troligen är
elen dock mer än eii skrivfel, ty den stämtner med den kritiska
texten av Isulorus.
3 Mars heter på grekiska 7tljp6~t~, va1~till
finnas latineka ackusaiioer Pyroenla och Pyrom. Det underliga
Fispenaär väl korrupt fÖt· en av dessa former. Hos Hyginus
(Co'rbie·ha.ndsk1~iften, u(q. i Bibliotheque de l'ecole des Huules
etudes, 1909) möter formen Phyriona. En fortsattkorrumpe.
ring av denna form kunde ju tänkas ge resultatet Fispena. Honorius ··åberopar Hyginus bland sina källor, och man skulle då
gärna vilja tänka på honom som förmedlare. Mig tillgängliga
texter av Honorlus ge dock intet stöd för ett sådant antagande,
något som ju å andra sidan icke bevisar. så mycket.
4 prec-

stiarna B, L,· H, S; preks stiarna A.
s sol mark B, L, R,
S; mark A.
6 Då 15 år gått, har Mat·s ungefär 17 dagar
kuar på sitt åttonde omlopp..
7 Förväxling mellan Pheenon
och Phaelon (Pheton) redan hos Hyginus, a. st. 45 f. 8 megen B, L,· R, S; megens A.

1. hopar] hofar B.
B.
,3. hopar] hofar B.
live B.
1-1. oro] er R.
I.; Fel'on R; FelTon B.

2. -hvert] udel. L.XXIX] XXXIX
4. XL]OC tilf. L, S.
6. hversu]
vetrjör L.
12. Fenon] Fånön
15. efst] udel. B, L, R.
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Rh. I, 78-79; L. 38r-39
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stiarna SU, er Feton! heiter, pat er gnogleiks stiarna.
Hun hopar um mark m tveim arum ok CLXXXII1
daga ok xv stunder, enn um allan hring geingur

hun xxx ara. - Enn sva er tajt, ath pessar stiornur,
5 er nu era taldar, hefe allar senn gaungu sina ok
76v luke allar senn,
er lidin eru fimmhundröp oc

ra

10

xxx OC II Qr S• Enn gangha peira er eigi iafn ha i
aullum maurkum, - Geinghr tungl hest fyri hrute,
enn Stilbon isteingeitar merke, Hesperis fyri bogh..
manne, sol fyri tviburum, Fispena fyri hino oargha
dyre, Fenon fyri meyio, Feton fyri boghmanne-,
Enn era aunnr hofop nöfn" (Il, pessum stiomum, pau § 79
1 Fet6n B, L, R; Fecon S; Feron (?) A.
9 arum må..
sie av sakskäl behållas mot B, L, R, S; som ha misserum. Li..
kaledes måste aV enahanda skäl läsas CLXXXII, ehuru R har blott
LXXXII och de öV1·iga CCLXXXII. V ärd~t erhålles, om vi dividera
planetens omloppstid 30 år (inräknat 71ft skottdagar) med antalet
stjärnbilder, (l. v 8. 12. De hela åren ha räknats = 365 d. 6 t.
8 Här lämnas uppgift om det s. k. Magnus annus, d. v. s. den tid,
efter vilken alla stjärnor antogos återkomma till uttgångspunkten.
Cicero har enligt Macrobiu» räknat 5000 år; Beda, De temp.
rai., kap. 9, beräknar med Josefus 600. Våt· text hat' från
början satt den lika med påskcykeln 532 år; så B, L, R, S;
saknas i A (Föt· fimmh.-Qr har A blott ser f), Tänkbara
förebilder äro här dels Honorius, De Imagine mundi, kap.
81, dels en falsk skrift av Beda, Migne, 90, 724.
Möjligen har skrivaren i A funnit förläggets uppgift uppenbart
orimlig och ämnat söka en bättre.
" fyri boghmaune
utelämnas L och måste vara felaktigt; jfr r. 9. Efter
Beda borde man vänta sporödreka: S har skalom. Uppgif"
terna om de stjåt·nbUder, där månen och resp. planeter gå hög'Bt,
stämma i huvudsa.k med Plinius-Beda men avvika frå?" Ptolo ..
maios. Jfr Eftersiret fra D.
I) Jfr Beda, De rer. nat., kap.
14; hofoP nöfn B, L, R, S; haufd Å.

2. hopar] hofar B.
3. daga] daogom L.
(.. hUD] atilf. L, R, S.
6. allar senn] sua L.
8-9. Geinghr-enn]
udel. L.
8. tungl-fyri] udel, B, R.
hest] udel. S. hrute]
hrutur B.
9. merke]marke B, L.
9-10. boghmanne]
hogmanz marki B.
10-11. sol-e-boghmanne] udel. B, R.
1t. meyio] meyiom L.

Rb. I, 79-80, L. 39-40
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er vidh per voro kennder daghar i hverre viko, ath
heidnu talt Sunna heiter sol, ok er vidh bana
kenndr drottins daghr. Tungl heiter mane, er vid
hann' kenndr annal" dagur viku. Fispena heiter Mars,
pat kaullum ver Ty, er par kenndr pridiu dagbur 5
vidh. Stilbon heiter Merkurius, pat kollom VEH~! Odinn,
er vid hanns kenndr midviku daghr. Fenon heiter
Iovis, pat kaullum ver Por, par er vidh kenndr
flmte daghur. Hesperis heiter Venus, pat kaullum
ver Freyio, par er fostu daghur vidh kendr ok 10
kalladr frea daghr', Feton helter Saturnus, peire
stiornu er einghinn daghr eighnadr ath norenu
male, ok er sa kalladhr laugardaghur, er at audrum
§ 80 laundurn heiter Saturnus daghur", Svo skal II deghr
deila til smatalna: XXIIII eru stunder i tveim degr- 1677r
um: I stund einne skulo solar punctar fiorer, enn
tung} punctar v, enn i punct einum ero x momentur. I momento einne ero XII uncior. I uneio einne
era aporni XLVII. SU er smerst tala haufdh til rimtals. Nu verda i einum dege stunder XII, eon punct- 20
ar XLVIII6, momentor CCCCLXXX, uneior v pusunder
l hann B, L,
R (hänfört till måne): pat (hänfört till
tungl) A.
2 kollom V8r B, L, H, S samt, så vitt man kan
se av det skadade stället, L; pyder A.
s er-hann L (skadad),
B, R. S; par er vid A.
" lElf'ric hänför dagen till Frigg, vilken
han. ulentificerar med Venus; se Humpeon II, 180. 6 Här slutar
parallellen i B, s. 224 12• Fortsättningen finnes med. annan hand,
8.15. Huvuddelarna av det om veckodagat" och planeter meddelade,
naturligtvis med bortseende från tillämpningen 'på n01"disk my to·
logi, har motsvarighet hos Beda, De temp. rat. 8.
6 Su r. 19
-XLV~II r. 21, oara» senare meningen absohä fordra» av
eammanhanqet, saknas L, R, S.

4. a. d. v.] mäua d. S.
5. pridiu] pripe L.
7. Fenonl
Feron R.
15. sma.. ] sinna S.
smatalna] at h tilf. R.
15-J6. xxnu-c-degrum] tiorar stundir ok xx i deigi ok nolt
enn B.
16. skulo] eru R; er S.
solar] 'ltdel. B.
17.
einum] udel. R, S.
18. ero XII] x B.
19. XLVII] XLVIII L;
XLIJII B.
20. verda] verdr B.
2t. mornentor] ungcior(!) B.
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ok VII hundrut ok Lxt um framm.
Apomi ero
siautiger pusunda bins pridia hundra[ d]S2 pusunnda

ok

VII s

hundrut ok

xx

apomi um framrrr'. Nu ef5

pu

vill telia" glaugtb ok rett, pa hefer tungl hvert
5 dagha XXIX ok stunder XII 1 puncta II, momentor IX~~
uncior VII, apomi XIX 7•
1 Antalet uncior skall »ara 12 X 480 = ,5760; i överensstämmelse där'Jned har R LX; B ha 'J" c ok XL; A ha?" c. S utelämnar
genom förbiseende, vad. som finnes efter pusunder s. 6B21 till och med
pusundu r. 2; L är defekt. ' Skr. hundras A. s På en dag (12
timmar) gå .270,720 aporni. Därfö1" måste här läsas VII med
Bb-upplaqas»; A atta.
~ Apomi-e-framrn saknas B.
5 Nu
et' B, L. R, S: Ef A.
6 A och B tillägga förklarande tungtils
alldr, scm saknas L, R, S.
7 Till den här meddelade räkningen finnas paralleller, dels i Böcarböt, som meddelas, Till.
IV, dels med annan hand även i ~812, bl. 23r.
På båda
dessa. ställen åberopas [iir uppgiften om. 'n~ånmånadens rätta
längd Bjarne den taloiee. Upp,gilten är vunnen. så, att en måncykel
19 julianska år, dividerats med 235
antalet lunationer, då just det här ,givna resultatet ?tppkomm.er. Det ä'J' sålunda den 'noggrant beräknade julianska månaden, icke den synodiska, S01n här anges. Att atomen går 47 gånger upp i närmost hög1'e enhet, kan förvåna, men det är säkert. Sista divisionen ,ger till rest (efter (öt'kO'rtning) 19 och har till divisor
47. En del anglosaxiska räknin.qa?·, eom förete likhet med
ovanstående men knappast kurena nara dess original meddelas
av Humpeon II, B7t) följ.
Liknande gods finnes även hos
Hrabnnus jlla'U'ru,s, Oompuli1.ts (J.ltfi,gne col. 107). - Här sluta
B, S. Ang. fortsättningen i L se Till. III. R fortsätter med
äldre upplagans §§ 81 g' och avd. II. Dessa stycken (I, §§
81-98) komma efter den äldsta hdsk?'. att meddelas i upplagan
av Ri1n II efter resp. §§ 135, 78 och 81; äldre upplagans avd.'
II (ö~je?' som. särski,ld avhandling, Rim. III.

=

=

3. xx] x L. apomi] udel. R.
hverr dagr B.
5. u] v B.
6.
(sål.) ok cc Ulf. B.

4-5. tung} hvert dagha]
R, S.
XIX] h. L

YII] XII

TILLiEG.
J. Torstein surts reform af t i dsr e g n ing en.
(Fra gl. kgl. sml. 1812, 4to 1.)

Ener spocosto menn a Islandi hugpo tal i tueim
misserom eec daga OC mr-a a, pat verpa vicor II
ens sett a tegar en monopr XII xxx nattar oc dagar
1111 umbfram. Pa merkpo peir at solar gangi, at
surnar munapi aftr til vårs, en pat kunni engi peim 5
at segia, at degi einom vas mein an vicom gegndi
1

Sedan skrivaren i 1812 företagit sig att ordna om stoffet

i sitt förlägg, så att han började med § 50 GOp skop etc, vilket
skulle följt efter de första styckena, som han redan avskrivit,
kom vill slutet av det flyttade partiet att uppstå ett tomt "stycke
onr en halv spalt (s. 50 2 ) . Som spaltfyllnad införde han ur en
'nu förlorad, god handskift av At"es Islendingab6k en lätt sammandragen avskrift av stycket .4 i Ares bok, där redoqårelse
lämnas för den isländska tideräkningens reform genom Torsten
'surt. Se vidare om detta ställe Henning och Hoffory, Zeit.schrift fur deutsches Altertum 26, 178 fl.
2 Det är märkliqt,
att eec betyde1" priu hundrup tolfroeö, 360.

L EnerJ Pat vas pa es 18 (isl. säg. I, ta». 1843, 8. 367
-68).
Islandi] lande her IB.
hugpo tal] hofpo talit IB.
2. eec-s-mr-a] flora daga ens florpa husdråps IB.
5. surnar]
et Ulf. IB.
vårs] varsens IB.
5-6. p. at s.] s. p. IB.
.(). mein -gegndi] t1eira en hellom vicom gegndi i tveim
misserom 1B.
5
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oc pat olli. En mapr breipfirpcr het Porstein
surtr. Hann vas son r Halisteiss Porolps sonar
Mostrar sceggia, pes er nam Porsnes lond, oc Oscar Porsteins dottor ens raupa, AN dreoympi, at
5 has vreri at logbergi, pa es par vas fiolment. oc
vaka; en hann hugpi alla menn apra sova. EN
sipan hugpeso hann sopna en alla apra vaena. E]n]
pax draum rep Osypr Helga sonr', suat aller menn
mynda pegia, mepan hann melti at logbergi, en
10 sipan, es hann pagnapi, pa myndo aller roma pat,
es hann hafpe melt. Pa eomo menn til pings, oc
leitapi bann pess at logbergi, at et VII. huert surnar
scyldi auka vieo oc freista, huesso hlyddi. En.
menn toko vel under",
1 IB har här ett tillägg: mopor faper Gellis Porkelssonar.
Tillägget ä'i· av vikt, då Gellir Porkelsson var Ares farfader,
uppfostrare och antagligen sagesman. Skrivaren i 1812 har funnit
notisen kusvn« uteslutas, då utrymmet så krävde.
2 En-under.
IB redogör något närmare för omständigheterna vid förslagets
antagande. Därefter lämnas några korta meddelanden om den
julianska tideräkningen. Tillsist säges: En pa es aycsc at oro
tali et siamda hvert at vico, en ango at hino (d. v. s. denjulianska räkningen), pR verpa VII or saman iamxlong
bvorotueggia; en ef hlaup or verpa II amipli peira es aika
scal, pa parf aica et setta, Denna uppgift, som ej är fullt
exakt, skall vidare behandlas i I nl.

:t

1-3. breipflrpcr-c-Iond] het Porsteinn surtr, hann var
breipflrpscr, sonr Hallsteins Porolps sonar Mostrarseecia
lasdama mass lB.
~. AN] Hann IB.
5. veeri] hygpisc
vesa IB.
7. alla] hann hugpi alla menu IB.
En] udeL
IB.
9. pegia] "pegn varp" (g: pQgn varpa) IB.
10. paj
at pa IB.
11. melt] Enn peir voro baper spacer menu
mioc tilf. IB.
Pa como menu] En sipan es mes qvomo
IB.
oe] pa IB.
12. pess] råps Ulf. IB.
13. huesso l

hve pa IB.

RiM I, TILL..:EG II

67

Il. T a b e11 er i Co d. AM 249 1, f o l i 0 1 .

REGVLARES2.
Mareius. v.
Aprilis. I.
Maius. III.
Iunius. VI
Iulius. I
Augustus. 1111
September. VII
October. II
November. v.
December. VII.
Ianuarius. III.
Februarius. VI.
Decemb, REG.6
September. v

CONCURRENTES.3
B V. VI. VII. I.
B III. 1111. V. VI.
I mareio sciftase concurren·
tes. ser huer
Qr solar aldar.

3v l. 1

5

XXVIII.

Epacte4

Nulle.

XI. XXII. 5

10

III. XlIII.
XXV. VI. XVII.
XXVIII. IX. XX.

I. XII. XXIII.

15

1111. XV. XXVI

1 Ood. AM 249 l är enligt forskarnas samstämmiga mening skriven med samma hand som Ood. 1812, äldsta delen och
har från början hört samman med denna. Den innehåller ett
kalendarium, varav nu återstå månaderna mars-april, maj-juni,
nov.-dec. Därefter komma tabellariska uträkningar, som ansetts här böra meddelas, särskilt emedan de giva värdefull ledning vid handskriftens datering. Kalendariet placerar gyllentalet 13 i dec. annorlunda än texten i Rim I 8. 17 förutsätter.
~ Röd rubrik. Den första tabellen meddelar Regulares sola, res. Den utgör en sammanfattning av innehållet i §§ 36 och
37 ovan.
s Rubriken röd; tabellen redogör för konkurrenter i huvudsaklig överensstämmelse med § 38 ovan; början
se 8. 68, 8p. 1.
.. Röd rubrik. Även följande N rött. Svarar
mot § 21 ovan. 5 Ursprungligen XXI i Ood.? 6 Röd rubrik.
Även följande S rött. Rubriken torde vara att läsa Decemnovennales regulares. Tab. innehåller de s. k. regulares IUD- .
ares mensium och sammanfattar innehållet i §§ 3 tf. och 21 ovan.

5*
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Sv 1. 16

5

10

15

October, V
Nouember, VII
December. VII
Ianuarius. IX
Februarius. x

I septembre sciftasc epacte ser
huer 9r tungls
aIdar. XIX.

Marcius.

COM lXI

IX

Aprilis. x
Maius. XI
Iunius. XII
Julius. xm
A vgustus. XlIII

CONCVRR2.
B I. II. In. 1111.
B VI. VII. II II.
B IIII. V. VI. VII.
B n. mi IIII. v.
B VII. I. II. III.

VIT. XVIII.

COM XX

Emb I

Com. XII
Com XXIII
Emb. nn
Com XV
Emb XXVI
Com VII
COl~ XVIII

Enib

XXIX S

Com

X3

1 Här börjar en redogörelse för embolismer och vanliga år,
stämrnande med delat' a1) §§ 11 följ. Den är märklig genom
sin uppställning, ty den börjar icke med år 1 utan med år
10 i måncykeln. Detta kan knappast betyda annat än att räkningen är gjord under ett sådant år. Dylika ooro under 1100talet: 1111, 1130, 1149, 1168, 1187. Endast det sista torde
stämma med vad vi i övrigt veta om handskriftens ålder.
2
Rubriken betyder Concurrentes; forts. s. 67, ep. 2.
8 Här föreligger en felräkning. Skrivaren har glömt iakttaga Saltus lusu»
vid cykelns slut; talen skulle sålunda vara xxx eller snarare
nulle (för XXIX) och XI (för x). Att en mån-cykel med ett så
grovt komputistiskt fel skulle ha blivit avskriven aven så pass
kunnig skrivare som vår (märk de arabiska glosorna), är mindre
troligt. I likhet med en del annat på dessa sidor gör cykeln
intryck av ett hastigt koncept. Man kan därav sluta, att den
nyss gjorda dateringen hänför sig just till vår kodex, icke till
dess förlägg. Cykelns fortsättning Com XXI, Em b II, Com XIII,
Corn XXIIII (ursprungligen XlIII, men ett x tillagt mellan raderna
med lju,satre bläck), Emb v, Com XVI, Emb XXVII följer efter
påsktabellen. Den fullföljer den felaktiga räkningen.
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Påsketa b e l ',
2

3

4

Wie 2 Fost G
G VII Wie af G.
VI
I ondor G
IX
Wie lift G
VII
I ondor G.
B VI Wie life P
VIII.

Gå VI
IX

D

VIII
VII
IX
VII

F

VI

IX
VII
VI

A

IX
VI

C

E

Wie Iif G
Wie af. G
I ondor G
Imipia G
Wie af G
I ondor G
Wie lif G

I ondor G
Wie lift P
I mipia G
I ondor G
Wie lif G

VIII

I mipia G

VI

Wie lift

IX

I mipia G

VII
V

Wie af G.
Wie lif P.

VIII

Imipia G

VII

I ondor G
Wie lif G
Wie af G

X

6

P

7

8

Deno,

F B
E

I

D
C
A

9

[PO]

R VS

4r

S.

K.
,wipt4 .K

Il

I

III

VI

1111

II

P. 5

VI

V

VII

111 6

I

VI.

F.
.F
L.

E
C
B

II

1111

wipi:4: .L

mr

VII

v

III

A'

O.

VI

I
1111

.G
T.

l mipia, G. G
I ondor. G. F

IX

VIll

5

D

.B7 10

G

VII

E

If

VII

D

III

V

C
B

IIlI

I

v

1111

G

VII

II

F
E

.F

I

V.

L.

II

III

D
B
A

III

VS

v

t

G.

VI

VI

G

VII

Il

.G
T.

F
D
C
B
A

l

V

111

111

1111

VI

v

1111

VI

VII

K.

wipt 4 .'K
P.

15

G.

.L
wipt4

20

.e

D.~

wipt 4

.e

P.

.P
V 8•
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1

2

,vG

VI
IX
VII
VI

åB

IX
VII

v
VIII

D
10

VII

X
VIII
VI

F

IX
VII

15

VI
IX

A

VII
IX
VIII

!O

VI

e

IX
VIII

v
VIII

25

E

VII
VI
VIII
VII

3

4

I andor G F
Wie lif G E
Wie af G
D
Wie li[ P C
I mipia G A
Wie af. G. G
Wie lift P F
I mipia G E
I ondor G C
Wie lif G B
Wie af G
A
I ondor G G
Wie lif G
E

5

7

6
l

8

JI

11

111

llll

1111

VU

VI

V

VII 9

l

9

L.

111

fL
wip~4

Q.

H.
fG
T.

D.
.D

l

1111

Il

11

1111

V

v

111

VI

VS

Pf
.P
V.

M.

VII

l

Il

VI
11

Wie af G
Wie lif P

D

111

C

Ull

V

I mipia G
I ondor G
Wie lif G
I mipia G
I ondor G
I mipia G
Wieur af G
Wie lif P
I mipia G
Wie af G
Wie lif G
Wie af G
I ondor G

B

V

111

wipr'

.L
wipr' Q.

H.
.H

G

VII

VI

F
E

1

1111

11

VII

D

111

111

B
A

v

1

I.
.H

VI

Illl

V.

G

VII

VII

E.

111

l

C

1111

1111

Q.
H.

B
A

V

Il

.A

VI

V

N.

F
' 'O

M.
.M

.D
wipr'

v

.E
wipr'

1 Den här meddelade påsktabellen, som i Ood. icke har nå·
gon rubrik, är tämligen enastående. Den är en efterbildning
av den hos Beåa förekommande men med anpassning till isl. förhållanden. De av utg. numrerade kolumnerna meddela: 1) första
söndagsbokstaven vid skottår. 2) rubrik Wie
Vika, antalet
veckor, 80m förlida mellan söndag efter jul och fastans ingång

=
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(Esto mihi). 3) rubrik Fostugang(a)r, fastans ingång enligt det
-isl. misseristal ; jfr §§ 30 tf. ovan. 4) rubr, D
Dominicalis,
söndagsbokstaven, vid skottår den sista. - 5) icke fullföljd, har
.avsett att med bokstaven B ånyo beteckna skottåren, 6) rubrik
Concurrentes, årets konkurrenter. 7) rubrik Regulares felaktigt placerad en rad för lågt, regulares paschee, 8) I nterkalationer i det isl. Misseristal.
9) rubrik PD? (= påska
dagr), påskbokstaven för året. Tabellen omfattar nu åren
1140-1195, d. v. s. 2 solcykler. Om den varit fullföljd till slutet, så hade den måst omfatta ytterligare 17 sidor, innehållande

=

-car sin solcykel. Linierna mellan kolumnerna äro lätt ornerade
till likhet med romanska kolonner och förenade med romanska
·valvbågar, detta i likhet med ålderdomliga importerade kalenda-rier (AM 249 hJ. - Tabellen har en motsvarighet i AM 461
12: mo (V). Denna har dock återgått till måncykeln som huvudin,delning. Den börjar med aunnur tuttugta aulld
perioden
1/539-1557. Tabellen beskrives i Rim II (Rb. IV, § 108), där
,den benämnes grein fostu ingangn. Tabellen väcker ofta
B och G få, som vanligt är,
-ovisshet, om versal avsetts.
,gärna versal form. Här har versal genomförts.
2 Röda
rubriker återges med fet.
s Första året i måncykeln har re·
.9ularen v; det är uppenbart, särskilt vid jämförelse med andra
påsktabeller och talbyrdingar, att man avsett att beteckna "aldamotet" med rött. På första stället har i stället R kommit ned
i denna rad. På de föjande har rubrikatorn glörnt ve'rkställa
sitt uppdrag. I 461 står v klumpigt inritat (av annan hand? J.
• d. v. s. ViP lagning = surnar auki: l är genomstruket för
att beteckna förkortning.
& Inskrivet
med lIng14e bläck.
Saknar begripligt sammanhang med tabellen.
6 III har första
7 Rättat här
och andra strecket underprickat med ljusare bläck.
från B. (punkten felaktigt placerad i codex).
8 I
cod. följa
tre rader med slutet av den felaktiga notisen om embolismus ;
jfr. 8, 68, not 3. Derefter på isländska: XII lunationes

=

-hefer communis annus, embolismus annus hefer
iJ Code» har felaktigt VI.

XIII

tvngl.

72

RiM I, TILL.EG III

III. Astronomiske gloser fra gml. kgl. sml..
1812, 4to.
eliz

finofura

Urfa maioz

Vrfa minor

vlfs keptr

Hyadef
5

VII.

ftirni

[a]far bcröjalge

Auriga
fi[fki]karlar

PJyadef

Orion

~ag[ftiarna]

idem

fvprfticrna

Arcturus

Aramec

Wega

kyndelb] ere l

idem

[velhun[öf[tiarna ?J

Alakol

Canicula

Sirius

foI
10

AI[ca]pb
Vranus, Ether

Eliof
Aer

Celvm.

Poless

Ooensiående qloser l. 1-11 (efterfulgte af nogle andre ved-o
rerende agerbrug m. v.) optager i 3 kolonner den nedre halvdel'
af membranens s. 68, epalie 2, således som det viI ses af Lars...
sons uclgave s. 43-44. Skriften, som er ud{ert med gula,gtigtblek, er her strerkt afslidt og bleget og for de fleste af disse'
ords vedkomrnende yderligere utydeliggjort ved påsmering af etme?·kebrunt (virkningslfJstJ tannin.. reagens. Som hovedtekst {remtrreder de med korpus trykte [remmedorå, over hvilke med min-dre skrift er til{ejet den med petit gengivne forklaring, oftest et
islandsk ord; de skal lreses linjevis, tccere over siden. Den scerdeles vanskelige tekst er tidligere forsegt lceet af H. Gering i·
Zs. f. deutsche Philologie IX (G J og L. Larsson i hans udg.
af Äldsta delen af cod. 1812, 4to, gml. kgl. samling (L J. Under
sre1
gunstige forhold har nar». medudgiver (KJ haft lejlig-·
hed tU at undersege membranbladet under rådffJrsel med prof.
F. Jonsson og giver her en lresning, som i adskillige tilfreldeo
alviger fra de tidlige/re, men dog formentlig vil kunne opreihotdes. Ved skarpe klammer betegnes tvivlsomme boqstaoe». I
det fglgende gives linjevis, med boqetaoerne a-c tU betegnelse af
kolonnen, de nedvendige oplysninger til de enkelte ords lresning~
4lig
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1 a. eliz (elix G, L), således utvivlsomt, hvilket også siemmer rei vel med ordets latinske form Hellee.
1 c. Det islandske udtryk, som skal forklare det nedenunder stående Auriga (stjrernebilledet Kusken), er af L lcest ...
oge (som' konjekt'ur vagntoge). Der ses her to ord, af hvilke
det sidste tydelig begynder med hö, hoorooer står et inierlineart
r; på b f0lger ge, efter b er enten et a udeladt (af pladsmangel), eller muligvis er en sammenskrivning af öa antydet, idet
fra ~ synes at udgå en lille spids nederst til h0jre. Ordet er
utvivlsomt bardage, Foran ses 3 bogstaver, som med temlig
sikkerhed kan ueeee far, og foran disse skimtes et a. Det fret
overraskende ?tdtryk asar bardage, som herved [remkommer,
må vel gengives )} Tars kamp" og opfattes som en omtydning af
auriga, idet den himmelske vognstyrer har bragt oversretteren
til at iosnke på Tore kersel over himmelhvrelvingen.
2 a. G laser Vrsa, L leeser Yrfa; lste bogstav er et versalt U (eller V) af ornamental form.
a a. Lresningen stemmer med L.
a b. Lcesningen svarer til G.s VII n[ir [ni, L har VII ft ....
3 c. -ar! er frelles for G og L; efter disse bogstaver skit'i~tes dog temlig sikkert ar. Den forangående del al ordet lreser
G flofa, medens L har åben plads for bogstaverne. Rettest bör
ordet vistnok lase« fifkikarlar, som både i Norge og Island har
betegnet stjrernebilledet Orion eller breltet idette (se Fritzner
under stjarna).
5 a. Det ord, som gengiver Arcturus, har tidligere ikke
vreret tilfredsstillende lcest; öagftiarna trretfer dog sikkert det
retie, selvom sidste del af ordet kun skimtes svagt, og bekrreftes ved, at Areturus i Norge kaldes dagstjarna (emt. Aasen og
Fritzner j.
5 c. Giver en sikker udfyldning til L.s fvprf] ....
7 a. G lreser kynöel, L kynöelft; kynöelb synes dog utvivl..
somt, boerefter skimtes 2-3 bogstaver og muligvis nrermest b
en interlinear abbreviatur; bere er dog måske den sandsynligste 'Udfyldning.
7 c. Af dette ord har L blot med sikkerhed lrest~, men
, formoder, at her skal stå hunöftirne (ell. •ftiarna), kvad jo vilde
passe godt, da forklaringen grelder Sirius. Sikre er bf (med
forangående n eller u); af de efterfelgende bogstaver ses intet
spor, hvorimod de forangående er flere end nrevnte 'Udfyldning
kraoer; også G forudscette» adskillige bogstaver foran f. Måske
ter man lase velhunöf', .. (prof. F. J.s forslag); det med det
{elgende ord sammenskrevne veI er da den latinske partikel
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("elle1·U ) , her brugt for at angive, at navnet hunöftiarna også
kunde tilkomme den foran Sirius nrevnte Canicula.
8 a. Deiie ord lceeer L Alaba; Alakol er dog sikkert og
gengiver vel AIgol i stjrernebilledet Perseus.
10 a. L laser AL .. ph, de utydelige bogstaver i ordets
midte er vistnok ca, og Alcaph gengiver sandsynligvis Al-khaf,
det arabiske navn på stjrernebilledet Kassiopeia (se L. Ideler.
Ursprung der Sternnamen, under El-khaf).
10 c-d, Efter Celvm ffJlger udenfo» 3. kolonsie Polus, rei
tydeli.q, men ordet har ikke hidtil vcere: påagtet.
Till ovanstående fogar medutg. B. följande:
Larsson har påpekat. att de glosor, som influtit i God.
1812 ä. d., knappast äro samlade från en enda skrift utafll
snarare kommit att medtagas på grund av skrivarens tillfälliga,
än på betydelse, än på form grundade ideassociationer. I allmänhet sakna ochså glosorna allt intresse för huvudtexten, men
ett undantag göres aven liten grupp, som införts just vid
nämnda texts slut, endast förutgångna .'aven liten kvasietymologisk uppställning av former, som skola förklara formerna
Vesper och Hesperus. De där upptagna glosorna äro astronomiska beteckningar och ha, såsom belysande fö,,' den vetenskapliga ståndpunkten på Island ansetts böra medtagas. De med
Z betecknade anmärkn. grunda sig på meddelanden från Prof.
K. V. Zeiiereten,
1 a. eliz
Helix (så Hrabana« Maurus) är säkerligen
en nominativ, som konstruerat« till genitiven Helicis, vilken
förekornmer sorn variant till Helices, t: ex. Migne, XC, 945.
t b. sinesura (Cynosura). Det är rätt märkligt, att de
grekiska orden synas stå som översättning till de latinska.
Jfr planetnamnen; s. 60 If.
t c. Den överraskande anknytning till nordisk rnytologi,
80m ligger i namnet asar bardagi, torde ha underlättats av de
två killingar, som ansågos åtfölja Auriga (kusken): jfr namnet
Capella på stjärnbildens största stjärna. Dessa killingar nämnas
hos Gislason, Preoer, s.477, där stjärnbilden kallas kterrugtetir.
3 a. Ulfs keptr synes ha en annan betydelse i 1812· =
Gislason, Prover s. 477: Andromeda dottvr (läs dottir) Se-

=

phei, kona Scersei (läs Persei), sitr i miolk hring par sem
ver kollvm vlfs kiopt. I hyaderna bilda några stjärnor av
fjärde storleken en grupp, som kan anses i någon mån likna
ett hund- eller varggap.
6 b, Aramek = arab. al-rämih (uttal ar-rämih)
Areturus, Z. Den }~är och i det närmast (öljande framträdande

=
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bekantskapen med arabisk terminologi är i betraktande av
handskriftens ålder av största intresse; jfr nedan.
6 c. Wega, den ännu så benämnda stjärnan i lyrans
stjärnbild
arab. al..wäki ,den fallande (örnen'). Z. Denna.
stjärna, vars namn senare blivit så nära knutet till. nordisk
polarforskning, torde vara en av de starkast lysande av de
varje stjärnklar natt synliga stjärnor, 80m från Islands horisont kulminera i söder; därav isl. namnet. Mina efterforskuingar efter lika gamla citat i medeltidslatin ha varit fåfänga.
Det äldsta belägg för formen Vega, som anföres hos Låeler,
Untersuchungen uber Entstehung und Bedeutung der Sternnamen,
är från de Alfonsiska tabellerna c. 1250. Den i Stud. i nord.
filologi IV, 7, 8. 22 nämnda övers. från 1134 av Alferghani har
mig veterligen aldrig varit tryckt.
7 a. Det gamla namnet på Algol var Medusa8 huvud;
Medusa översattes av araberna med Al-gol 'djävulen'. Kyndilhere är antagligen en översättning där~ill, gjord i anslutning
till det lat. Lucifer. som ju dock betecknar Venus i dennas
egenskap av morgonstjärna. En liknande sammanblandning
synes ha förekommit med dagstiarna. som i bildlig användning
få1" betyda morgonstjärna; se Fritzner. Stjärnans för nutida astronomer mest karakteristiska egenskap, dess föränderliga ljusstyrka, var för medeltiden obekant. Den förväxling
med 8irius, som synes föreligga, kan förklaras därmed, att
kyndilbere ju kunde vara ett mycket lämpligt nan~n på 8iriuB,
som är vår stjärnhimmels ljussta'rkaste stjärna och därtill är
uppe just före kyndelmässan.
8 b. Alakol, 80m ju starkt påminner om det ännu brukade
algol, identifieras på överraskande sätt med Canicula = Lillahunden; däremot förekommer även eljest, t. ex. Gislason, Pr{J·
ver 479 den senare identifikationen av Sirius, vilken tillhör
Storhunden, med Canicnla.
10 b. Upptagandet av EIios (grek. helios) kan förklaras
därav, att man i medeltiden plägade härleda celum därifrån;
jfr Honoriue, Imago mundi I, 84.

=
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IV. Bö car b t'.
ö

[12]

degi oc nott era stpndir XXIlll iafnlangar,
enda eyxc helmingi eisan stpndar pvilicrar a man-,
api peim, ea tolftpngr en åRS. Pa verpa i eino
5 åri priv hpndroö daga tolfraö oc v dagar oc stpndin VI. Enn i Qpro åri era es VI stpndir oc i eno pripia
oc i eno fiorpa: pa verpa XXIII1 allar saman, pat
er dagr DC nott ; ppi eyxc it fiorpa bvert ar sva,
at prip ero heil a milli, pat collpm ver Ia-pår, en
10 p37 verpa vu i solar tals a-lld. I solar tals a-lld
era XXVIII år, en i tpngl tals" olld xix ar. En i
enni miclp olld verpa XIX solar tals alldir en XXVIII
tpngl tals alldir, pat ero DXXXII ar. I peiri olId
sciptiz allt veralldar tal oc himin tpngla gangr at
15 inpm sama hetti alla ~vi, sem np er sagt.
12 hverio ari ero tpngl alldrar tolf", sis hvar

G Bör

l Omedelbart efter den av Larseon tryckta texten av vår
traktat, d. v. s. å bl. 36 i 1812, förekommer med den näst äldsta
av de i denna codex mötande. händerna en del komputistiska
anteckningar, som påtagligen avse att utgöra tillägg och förklaringar till den förut införda traktaten. Ordet bocar bot, som
vi här använt Bom rubrik för det hela, förekommer över eersosidan och är där prickat med ljusare (från början röd?) färg.
Samma hand har infört ett kalendarium (bl. 35), 80m mdste antas
skrivet· c. 12201 och en ungefär samtidig Prestaskrå (bl. 3 r)
- Be isl. Artf,6ask?~ar s. 21-27 och Palreografisk Atlas, Oldn.isl. afdeling nr. 7 och 8. IX. Vår handsk?"ift älr av stilen att
döma icke mycket yngre. Till. 8. 762-7714 samt 7823-80~ förekommer i G en parallell (Ga) bl. 23 r-v (14. årk.), varifrån
»arumie» här gives under märket Ga.
2 Uteglömt av 'rubriks tals är tillagt i brädden.
atorn ; plats fÖlr en bokstav.
• Därnäst skymtas uiraderat SiN byar optaz; nästan oläsligt
på grund af en mörk fläck.

2.. XXIIU] ok allar tilf. Ga,
5. priv-vdagar] dagar eec
ok lxv Ga.
6. åri] udel. Ga.
7. i] uåel. Ga.
7-8.
verpa-ver] verdr allt s. XXIIII ok er pa pat Ga
9. a] i
j O solar tals'] peire Ga.
1t. P] udel. Ga.
12.
Ga.
verpa] erv Ga.
13. år] ara Ga.
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pritogir

epa nott miör, oc vmm framm
Xl netr: p~r teliaz i tpngl tals olld einni miör en
hvndraö telfrett oc LXXXX. Fat ero tpnglalldrar 'VI,
en iN siaundi nott miör, peim mvn teliaz degr
dripgari. Pa era v f1eiri oc hla-pars degr VDl frax, 5
en iafn morg se hvår en ellri tpngl oc in eri, Enn
a-ll era iafngomol at retto tali, pot sitt se hvart at
almeli, pvi at tpngl verpr a mipri peiri stpnd at eins

gagnvart solo, er pat er oscert. En pes er' avallt
iafnlangt amilli. Tpngl alldr er n~R LVl111 degrum.
Peir ero initian vetra olld ccxxxv. I hverivm

10

n~tR xxvnn, hore XII,
puncti 11, niomenta IX, uneie VII, athomi X1X at
ta-lp Biarna prests ins tolvisa".
Hora est duodecima pars diei: IlII puncti faci- 1S
unt 'horan); x momenta faciunt punctum; XII uncie
faciunt momentum: XLVII athomi faciunt uneia.
[S]olS gengr IX nottvm fyrir ioI I~gst, en IX
fyrir lohans messu hest epa pvi ner. Tpngl gengr
hatt a var vaxanda, en lagt pvenanda, en legst a 20
svmar fvllt, pa er sol gengr hest, en lågt a ha-st
vaxanda. en hått pvenanda, en hest a vetr fvllt,
pa er sol g~ngr legst, Sol oe (VII himin tpngl ganga
of svör mitt b~st, en of norör mitt legst, Sol oc
tpngl er' hepi i eina ått QC iafnnfrax a peiri stvnd 25
mipri, er pat verör eeci at syn. En nea vu degrpm Ge attpngi priggia d«;gra sip[an] er ått a milli,

peira ero talpir dagar oc

1 er insatt efter Ga,
2 Jfr Rim I, s. 64; hän1.,isning till
Bjarne för denna uppgift även C bl. 5 v Qch Rim II (§ 22).
s S är uteglömt av rttbrikatorn; 501- legst r. 24 jfr Ri1n II
(Rb. IV, § 26); dessutom förekommer i B s. 102-3 en annan
parallell (särskild hand), som fortsätter til stiornor s. 786 ; varianter anföras (från Sol r. 24) under märket Ba,
' eru är
väl avsett; så Ba,

1. pritogir] pritogr Ga.
10. dagrum] degr Ga.
11.
Peir ero] Fat er Ga.
vetra] ara Ga.
12. hore] ok stvndir
Ga.
13. puncti .. rnomenta .. uncie] pvnctar .. rnomentr ..
vncior Ga.
27. 1?riggia] pridia Ba.
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en tver pa er pat er halft hepi vaxanda oc pveranda, en fiorar a miöri peiri stund, er pat er fvllt.
Tpngl er ner VI degrvm fvllt oe pvi ner ecci
at syon', at pvi er oss' syniz.
5
Sol gengr sciotara en tpngl en seixa en stiornor.
Dorninus numerat multitudinem stellarurn et
omnibus eius nomina uocans.
G 36"
Svmar kemr en fimta dag vikp. Annan manoör kemr la'gar dag. En pripi manoör cemar ann ..
10 an dag vikp. Peim fylgia tiorar neta pter er sprnar er lengra en vetr, En florpi manoör cemr drottins dag". Tpimanoör kernn en pripia dag vicp. En
setti manoör cema en fimta dag vikp. Vetr oc gormanpör kexr Ja-gar dag. Ylir kexr axan dag vikv.
15 MQrsvgr cernr miövicp dag. Porri kexr fa-stp dag.
Goi kexr drottins dag. Ein manoör in pripia dag
vikp. I pvisa tali parf a-ca et sia'nda hvert SV Mar

vicp.

En ef hlvpar verpa tva: a peiri stpnd, pa

scal a/ca it seta". Dagr kexr fYR en nott allz
so misseris tals islenzcs'.

PETTA ER TAL PES BVE MARGIR VERPA
REGVLARES OC CONCVRRENTES OC PACTAR.
I ari hperio ero dagan CCCLXV, pelm skal iafnt
scipta i XII stapi. Pa verpa xxx i hverivm staö
25 oc v vmb frax, pa v hefir marcius regvlares", Par
1 spon tilsyneladende membranen, med o interlineart med
nedvisningstegn, men o drekker sandsynligvis over den prik, som
skiller mellem p og y; der har da opr. stået syn, 80m af skriveren. er rettet til syon, d. v. s. sion : syn Ba. K.
2 dag, rättat
från textens dagr.
s RÖ1 ande veckodagar för de särskilda må·
nadernas början kan man jämföra tabellen Misserista.l i Lnl.
Sista ')neningen, I-seta, 80m är mindre korrekt i återgivandet
av förhållandena på 1200-talet, är hämtad från Are, IB, kap.
4. Jfr s. 66 not 2.
4 Dagr-islenzcs är hämtat från
Gragas, kap. 19 (Konungsb.).
5 Så Ga; regvlarem codex.
4

1. pa er] ef Ba,

3. pvi] puerr Ba.

4. al'] udel. Ba.
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scal teIia af priatigo oc eiN daga hans, pa verpa
allir saman XXXVI. Peim scal iafn scipta i v stapi,
pa verpa VII i hverivm staö oc eix vmb fram; paN
hefir aprilis regvlarem-. Par scal telia meö xxx
daga hans, pa verpa XXXI; peim scal iafnt scipta, 5
spa at VII se i hverivm staö, pa verpa prin vmbfram, pa hefir maius regvlares. At peim hetti scal
telia til" allra manapa.
I ari hverio ero vicvr LII oc dagr eis vm fram,
sa er fyrstr conevanens. Annar cemr vi <5. a <V pro 10
ari, pa verpa a pvi Il. Sva scal a vallt fraa fara,
nema a eno fiorpa hverio ari aycz tveim, pa verpr
lwpår. En avallt er fleiri teliaz en VII, pa scal pa
eina hafa, er vm fram ero. Concvrrentes sciptaz,
pa er marcius kexr. A peim degi CQIDr hver man- 15
p~r j vicp sem rnargir teliaz saxan regvlares oc
concvrrentes. Sia er solar tals a-lld, i henni ero
år XXVIII.
I ari bverio ero netr CCCLXV; peim scal iafnt
scipta i Xll stapi, pa verpa v vmb fram. Pa v 20
hefir septemhea regvlares. Par scal meö telia xxx
daga hans, pa verpa allir saman XXXV, pa v hefir
october regvlares. Par scal telia meö XXXI daga
hans oc pann" dag mep, er a fyrvir at tpngl hans
se pritogt, pa verpa allir saman XXXVIl. Pa vu 25
hefir november regvlares. Par scal telia mep pria
togo daga hans, pa verpa XXXVIl, pa VII hefir de1 regvl. Ga;
regvlares codex. Motiveringen av beräkningen är sämre än i huvudsk~iften ovan § 36 tf.
2 til Ga; .t.
codex; tungl gåve nästan bättre mening, jfr 80°.
s pat codex.

1. af] rnet Ga.
2. saman] samt Ga.
iafn] iafnt Ga.
5. iafnt] udel. Ga.
6 spa) udel. Ga,
hverivm] bvern Ga.
9. ero] er Ga.
13. teliaz] saman tilf. Ga.
19. ari] «del.
Ga.
20. v 2] wdel. <;a.
26-27 Par-hefir] udel. Ga,
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cember regvlares. At peim hetti scal telia af 011om manopom regvlares.
[Il] ari eino verba tvngl XII, VI pritog ok VI
nott yngri, pa er avant ellifo nätta a CCCLXV. Prer
5 Xl ero Xl pactar. A 91>ro åri C0111a! Xl til", Pa
verpa a pvi XXII. Of allt scal a hverio åri area
xi: en ef fleiri verpa en xxx, pa scal pat eitt hafa,
er vmb fram verpr, nema a eno efsta åri, pa er
XVIII ero pactar; pa scal aeaz XII.

s

1 I uteglömt vid rubriceringen.
til sål, Ga; .t. codex.

2

corna upprepat codex.

1. At] udel. Ga.
af] met Ga.
4. v] ok v netr Ga.
6. pvi] ari iii]. Ga.
Of allt] udel. Ga.
7. verpa] erv
Ga,
pat eitt] pa eina Ga,
8. verpr] erv Ga.
ert] udel,
Ga.
9. XVIII ero pactar] erv XVIII Ga.
a/caz] avka Ga.
XII] Herefter forts retter Ga: pi at a env fyrsta verda avallt
xxx, Sva verdr tvngl gamalIt en fyrsta dag i hverivm
manadi sem margir teliaz saman regvl. ok pactar. Pactar
sciptaz pa er september kemr: i peire olId erv XIX ar. Ar
hvert at tvngli hefir annat hvart XII tvngl eda XIII. Et skemra
hvert heitir at. bocmali commvnis annus, en it lengra embolistnus.

,

RIM II
(AM. 624, 4to)

6

HÅN DSKRIFTBETEG NELSE.
A=
B ==
C ==
D ==
E
G
N

AM. 625, 4to.
AM. 624, 4to.
AM. 415, 4to.
AM. 732 b, 4to.

== AM. 736 I, 4to.
= Gml. kgl. sml. 1812, 4-to.
== Norske rigsarkiv (frgrn.).
== AM. 49, Svo.

p
R == AM. 727, 4to.
V
AM. 461, 121ll0.

=

Ups,

= Cod. gl. sign. i Sv. rigsarkiv A 1 (latinsk kalendarium

for Upsala mrkestift fra 1344).
StE. 12 = "AstroDolnical tracts", Nr. 12 i Stephens' katalog
over engelske hdskrr. i Stockholms kgI. bibliotek
(latinsk komputistisk hdskr.).

[S]tiornu 1 bokar frredi bafa ymser menn" fundit 148
um veraulldina. Hana fan fystur, at pvi sem brekr
segia, peira manna, er gus viner vairi", Abraham,
ok skilIdi hann margar merkingar af himen tungIa
gavngo-, pviat gud ledi honum viz um fram adra 5
menn, pa sem honum voro samtida uppi. Hann
skipadi tungls avlldrum" so sem sidan hafa verit
§ 2 vardveittir", Enn pa er gud gaf Moysi .Iögmal ok
bodord med lögmali, pa baud hann, at tungls" alldr
skylIdi rada paska halldi gydinga, ok skylldi at 14 10
natta gomlu tungli iamfnan" vera paska aptan.
[Tvåv misseri heita är, pat er vetr ok svrnar".
§ 3 Sumar'" skal eigi nrer koma Mariu mesu Ofl l faustu
enn 15 nottum epter ok eigi fyr 1 2 enn 21, ok skal
v. dagr vera fystur i sumri, pat er hin pripi'" v. 15
dagr fra Mariu messo, ok skal eigi pann telia, er
IIlesso dagr stendur al, pR er so berr. Padan
§ 1

1 Stiornu börjar parallell i C (bl. 4 vJ och V (bl. 1 r.); .ifr
även A (Rim I, s. 6J.
t fyst till. B (meningslöst J,. saknas C
(A). Achillevs Tatiosuppräknar flere personer ur grekiska
hjältesagan, Palamedes, Atrevs m. fl. Om Atlas se s. 6.
s
vseri C (A); voro B.
4 gavngo C; (gongunne A); gangi B, V.
6 avlldrvm C (A); aukun B, V.
8 hafa-e-vardveittir C
(varpveitir), V (A); hefer-vardveitt B.
7 tungls
C;
tungl B, V.
8 iamfnan
C; saknas B, V.
9 Tväv->
svmar C; saknas B, V.
10 Till stycket Sumar-e-alplngis (846 )
finnes en parallell i Rfm I, Rb. I § 26. Tillägget här gör
skillnad mellan gammalt och nytt alpingi enligt lagändringarna
1271.
11 of C; m, B, V.
12 läs firre
13 pripi C, V;
saknas genom missförstånd B.

2. fystur] fyrst V.
5. viz] mune Ulf. V.
1 t. p. a.]
paskar V.
13. f.] langa f. V.
14. 21] ein nott ok xx V.
16. messo] udel. V.
6*
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skulu lida XIII! vikur ok 1112 nretur til midsumars ok
er drottins dagr fystur ad midiu sumri. Surnar skal
149 eigi fyr koma enn v. dag fyri palma dag ok [eigi
siparr enn mannarriviko eptir paska viko". Fra § 4
5 sumri skulu verai 6 vikur til fardaga. Firntu dagr
er fystr i fardaugum. Pa era 4 vikur til alpingis
forna, en nu skal al' pirig rida nresta dag fyri
Peturs messo ok Pals. 5 vikur ero af sumri, pa er
at vorping skal rida, ok 2 ruetur'.
Fra midiu § 5
10 sumri ero XII drottins dagar til vetrar. Drottins
dagr hin fysti i vetri skal vera en 3. fra messo
degi Cosme" et Darniani", ok skal !Jo eigi telia
pann, er messo dagrinn stendur at, ef svo berr til.
En ef pat berr saman, at pa se vid surnar lagt, er
15 drottins dagur stendur al, e, pa verdur sa enn 4.,
er fystur er i vetrinum, enn pat verdur enn VIII.
vetur solar alldar. Fra drottins deigi fysta i vetri § 6
era vikur 13 til mids vetrar ok pvi midr sem pat
er fria dagr. Sm, fria dagur er anar fra 8. degi
20 iola, nerna hin 9. 7 vetur solar alldar, pa verdur sa
hin 3., ok skal pann" eigi telia, er atti dagur
stenndur m, pa er so herr til,
l XIII C, V; 23 B.
2 III C; 13 B,; ok III utetur saknas V.
eigi-viko C (och i huvudsak) V; halfan rnanaud epter paska,
enn eigi sidar B.
4 Jfr Gragas (Kgb) I, 96, där 4-6 veckor
b Cosme C, V; Cosmi B.
6 Damiani C; Darniarna
stadgas.
B; Damiane V.
'1 9(?) B; niunda är rätt, ty Rimspillir
sträcker sig in på nionde året i solcykeln. Detta är förbisett av
skrivarna i C, V, 80m ha atta.
8 parm C, V; papan B.

s

1-2. okt er e-sumri] udel. V.
6. fystr i fd.] binn fyrsti
9. neetur] hetur Ulf. V.
11-12. fra-d.] epter
V.
12. pol udel. C, V.
13. dagrinnJ d. C, V.
17.
deigi] deginvm C.
fyst.a] peim er fyrstur er V.
19. Sm
fr. d.] udel. V.
8.] hinvrn attanda C.
21. skal] po Ulf.
V.
er] ath V; hin(n) tilf. e, V.

f. d. V.

Rb IV, 7-10
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Iola' fasta skal iafnan hefiaz nresta drottins
dag fyri Barbaru messo.
Adventum domini non est selebrare decembris!
Post ternas nonas" nec qvintas ante kalenndas,

Ioladagur skal vera i hine 11. viku vetrar, 5
nema hann se m faustu dag eda laugar dag, pa

er i 10. viku vetrar. ok so pm at rimspiller er.
Ein midviku dagur skal iafnan vera i milli mids
§ 8 vetrar ok iola nemai i rimspilli pa verda 2. Ar
heiter 2 misseri, i misseri ero mal 2, i mali ero 10
manaudir 3, i manud vikur vel sva! 4, i viku dagar
§ 9 7, i deigi dregur 2, i dregri stunder t 2. Sol ar 150
hefer daga 365; enn pa eykr einum, ef hlaupar er 5;
enn tungl ar XI 6 minna. [Vikur era i XII manopvm
L ök II ok dagr einn, ok kallaz sa concurrens, ok 1&
skal peim samna i vikur heilar ok lavp ars dege
par meö", A pvi ari er hlaupar kernur, skal
avallt" tungl vera 30, pat er al, himne er, pa er
februarius kemur, af pvi at pat ar er m vallt
nott leingra enn aunur ar.
20
9
§ 10
[S]v0 seiger Beda prestur-", at siovar foll
[fylgi hveriv!' tungli ok dragaz ut med ablasning
!less, en 12 helliz fram med hrrering pess. Pat skili1 Iola-e-er" r. 7 saknas här V; jfr § 136-37, 162. Den lat.
minnesversen finnes i R (Rim III, § 30).
2 decerabris R;
december B; decernbri C.
3 nonas ternas R.
4 sva C liksom
6 er C; saknas B.
parallellen i Rim I (§ 3) A; saknas B.
6 XI C; niu B.
7 Vikur-s-meö C; saknas B.
8 avallt C; saknas
B.
9 Svo etc. har parallell i
G, bl. 11 v. Med foll samma
rad börjar en defekt parallell i N, nederst på. främsta, sidan.
10 De not. rer. kap. 39 (Migne 90, 258).
11 fylgi hveriv G;
, fylgia B, C, N (hveriv utel. B, C, N).
12 en C, N; er B.

1. neesta] enn n. C.
6. m] udel. C.
laugar] pvåt C.
8-9. Ein-verda 2] Einn midviku d. er retidt laus mille prettanda d. ok mids vetrar. nema varnadar mr se, pa eru tveir
lausir V (som her ender bl. 2 rIS).
8. vera] udel. C.
9.
i] udel. C.
2] rniö vikv dagar tilf. C.
13. pa- einum]
VI C.
19. ar er] er hvert år C.
al vallt] udel. C.
21.
B.] hinn helgi B. C.
22. dragaz] dregz G, N; floö tilf. C, G,
N.
23. pess'] tungls G.
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um ver hellz a pa leid, at mergin hafit sia1ft
ligur um midia iordina, sem lindi ur austri i vestur
ok svo aptur til austurs, enn retter arma sina ur
austri ok vestri. adra til sudurs, en adra tiI nords urs, ok mretaz peir adrir' fyri nordan, en adrer
fyri sunan iordina, ok skera peir svo iordina i
sundr" i fiordunga.
Verda af pessarri" miclu § 11
hreering hafsinns' ok sundur skilning straumana i
austri ok i vestri 2 haufud vindar, erver kaullum
vedur ok vestan vedur, enn adrer 2 haufud
vindar verda i nordri ok sudri, par sem meetaz
armar ut hafsins, ok verda pvi nordan veprin
met" oss kaulld, at hin nyrdri hlutur hafsins [nytr
litt solar hita oc" er fullur af isum ok frosti, enn
15 kuldi sunan vedurs linaz ok tempraz vid solar
hita yfer midium? iardar belli", adur hann kom i i
pessar bygiligar halfur" iaröar". Hygium ver ok11 , at
iafn hleer se nordan vindur i peim bygiliga hlut
151 iardar, er fyri sunan er micla haf, sern sunan vedur
20 er med oss, ok at sama hrefi er sunan vedr kalt
med peim sem nordan vedur med oss. En gi{L
10 austan

sidanligor vindar verda af pvi, at ymsir armar"
O't

adrir G; saknas B, C. 2 i sundr C, G; saknas B. s pessarri
G; pessi C, N; pesso B. 4 Teorien, att vindarna äro en följd av
ebb och flod, går tilbaka pä en apokryfisk Beda-skrift, Elementa
philosophire (Migne 90, 1264): nostra sententia est, ex illis
refluxiouibus ventes nasci, Jfr Honorius,Philosophia mundi
III, 14 tf.
6 veprin met G; vedur B, C, N.
e nytr-oc G;
saknas B, C, N.
7 heimenum ok till. B; saknas C, G.
8 belli
C, G, N; bellinum B.
9 alfur halfur[!] B.
10 iaröar C, G,
N ; beimsins B.
11 ok C, G, N; saknas .B. Jfr Macrobius, Somn.
Scip. II, s. 20.
l~ ymsir artnar C, G; ut armar B.
1

2. i] ok i G.
4. ok] or tilf. C, G, N.
4-5. s.-n.J
e, N. 6. peir] par G. 8. hrrering hafsinns] fasring
N.
9. i] udel. C, G.
11. verda] udel. G.
12. pvi] af(!)
G.
16. komi] kernr G.
17. bygiligar] b-u N.
18.
hlrer] hl~tt G.
vindur] veör G.
19. m.] pat ffi. G.
20.
ok] sva G.
heefl] hoft C, G.

D.--9.

§12

Rh. IV, 12-14
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hafsins' mega" meira'uk mretaz straumar eda skiliaz
eigi" i midium haufud attum, ok kalla latinu menn
13 pessai 12' haufud vinda, enn nordmenn atta'. Enn
kalla sumer meistarar fleiri vinda saker; stundum
kalla peir vinda verda" af pvL er loptid hrreriz med 5
vedri, par sern stor hol ero i iordune, sem i landi pvi
er Ivlia" helter. Enn yfer pvi micla haft iardar, er
kallad er brunur ok upras [iaröligrar vavkvo" ok:
hita, er solin" under peim hring loptzins eda himens,
14 er sodiakus heiter. Pan veg hin sama gengr tunglit 10
ok 5 haufud stiornur, er planete" erokalladar ok svo
heita Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus.
Tungl er kallat af meistaurum baullottur likami sem
adrar planetur, skapad af 4 hofud skepnum, elldtigrar natturu, ok hefer po meira af vatne'? enn 15
1

hafsins C, G, N; ut.hafsins B.

2

Upprep. B.

3

eigi

C, G, N; saknas B (jfr. varianterna).
4 Enli,qt handskrifterna ha de latinska 8 men nordmännen 12 vindar (atta .. 12 B);
detta måste vara förväxling, ty hos Migne 90, s. 428 (Beåa..

volymen I) finnes en figur med 12 huvudvindar, 1 för varje
fitjärnbild i zodiaken, varemot för Island blott de åtta rettir äro
käMa.
5 vinda verda C, G, N;
omkastat B.
6 I vlia (d.
v. s.: Eolia) G; avlka B; evlka C; .Eolia, Migne 90, 1164:
Aeolia. quee cavernosa est, regin ventorum dicitur; o'riginalet
väl' c för k; N här defekt.
7 Från [ C (G, N), jfr varianterna; saknas B. Stället torde gå tillbaka på följande ställe
i nyss anförda falska Bedaskrift Migne 90, 1163: Sapientia
.. divina .. in medio .. fonti caloris fontem humoris supposuit,
vilket handlar om det ekvatorialhav, som medeltidsgeografien
förutsatte; jfr 861 , 8 solin er B (er saknas C, G, N),
9 pla..
nete e, G; planeture B.
10 Med vatne börjar en parallell i
D, bl. 1 r.
1. mega] megv G; udel. e.
2. eigi i] iafnan ei imegin
hafinv G.
5. er] at C, G, N.
hrteriz] feriz N.
6. hol]
holvr N.
8. brunur] allrar vppsprettv iar ... {med efterfg.
lakune) tilf. N; allrar vppspretta [sål. e] (ok vppspretta
allrar G) iaröligrar vavkvo, gengr brvnr tilf'. C, G.
ok']
udel. C, G. N.
11. ero-svo] udel. C, N.
kalladar] af
romverivm tilf. G.
13. likami] licamr G.
14. skapad]
skipat C.
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1~-17

adrar planetur sem allt pat er sia ma. Tungl hefer §. 15
ecki lios nerna af sol, ok pa er i eina rett er at
sia' sol ok tungl af iordune, skin sol peim meigin
al tunglit, sem fra iordune horfer, ok stendr tungl
5 fyri at solin purcki hafit, enn slrer ofan vocku
sine, ok af pvi hvorutvegiu vegs meigin hafit,
ok pau flod kollum ver missong at nye hveriu",
Enn ers tungl gengr fram fra sol, slrer solin'
hita sinum nockut so m, haflt ok minekar
10 voku hafsins, ok p] v]erra af pvi siofvar foll.
162
[[T]ungl fyllar" ero al XIX vetrum pryavar 6 sinum § 16
13 ok ein, tungl fylli befer einu dregri midur enn
60 ok tid sina um fram, pser ero 16 i deigi ok 16
i nott. Lattu vera anat tung] 30, enn anat 29
15 natta, ok gannga af n", taetu af dregur hveriu peira,
pat er halfur III. dagur. Sidan tacktu XIX fiordunga, er af ganga heilum dregrum m, XIX vetrum,
ok ero pa 7 dagar ok einn fiordungur. Nu rettla
pu af peim tungl tid hverri tungl fylli ok hafa 3
se aungva tid, nerna iafnat se, enn sia tid er minkut
halfu II. unzi ok halfri II. athomu. Pa verdur
tunglsfylli einnu dregri midur en 60 ok 2 punctar,
9 momentur, 7 unnz, 19 athomur. Momentur ero § 17
30 i tungl tid, 12 unz i momentu, atomur 47 i
1 sia C, D, G, N; pa B; luce propria caret et de sole mutuatur Macrobius, Somn. Scip. I, XIX, 8.
2 Springfloden vid
ny förklaras så, att solen av den i vägen stående månen hindras
att med full kraft avdunsta havet.
s er C, D, G, N; pa at
B.
4 solin e, D, G, N; bon B.
5 Det av grov klammer
omgivna stycket om tunglfyllar (till s. 891) saknas i CJ Dr G,
N och är en påtaglig, för sammanhanget störande interpolation.
e Härefter utstruket 20, i brädden tillägges tungl,

2. sol] solo N.
. 4. horfer] veit G.
tungl] truglit e,
D, G, N.
5. enn] ok G.
6. -tvegiu] -tveggia G, N.
7.
flod]
pau-e-missong] pa koJlvm ver flod; missong err G.
udel. N.
10. foll] udel. C, D (tilsat i marginen med yngre
känd).

Rb. IV, 17-18
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Tungl tid er fiordungi mine enn dags tid.]

§ 18 Fra pvi er tungl er 5 natta, ok til pess er

pat er

XI1

natta, kaullum ver medal daga. Enn er .tungl
stendur gegnt solu, pa beiter solin hafit med sva"
miclum akafa, par sem ecki minkar pann verma, 5
at hafit vellur, ok geisar pa flodit miclu meir enn
adur, sem marka ma, hversu" Iitit vatn gengr upp
i katli med' sterkri vellu; kaullum ver pat enn
meiri missöng": ok pa er tunglit dregst epter salu
ok pat er halft pveranda at SYD, minkar" solar hiti 10
ok lregiz siafar stormur, ok ero pa adrer medaldagar. [Petta ma giorr skilia i pessi figurv":

1 XI C, D, G; 91 (!) B; N här defekt.
Tiden mellan luna
5 och luna 11 motsvarar på 1200-talet ungefär månens andra
,kvarter.
t sva C, D, G; saknas B.
s., Upprepat B.
'
Springfloden vid fullmåne, 80m uppges vara större än den vid
ny, (6rklaras såsom ett kokningsfenomen ; jfr. särsk. ordet
geysa, r. 6.
6 minkar e, G, N; minkaz B.
7 Petta-

2. pat] udel. C, G.
3. natta] udel. G.
var] hann(!) Ulf.
G.
medal] meöals G, N.
tungl] tvnglit C, D, G, N.
8.
k.'J ok k. G, N. enn] udel. G. 9. tunglit] tvngl C. G. 10.
balft] balf D, :N.
11. ok'] wdel. e, N.
11-12. medald.]
rneöalsd. C, D, G (... gar N).
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Rh. IV, 18

figurv till. C och G (pessvm figvrvm), N; er her eptir
ferr till. N. Den här avtryckta figuren är hämtad från G;
C har en figur, som icke har med ämnet att göra utan framställer planetsfärerna. Figur saknas helt i N; i D antydes den
tt'oligen genom en numera oläslig röd rubrik. B.
N revnte figur, som indtager sterste delen af memoramen« s. 24,
således at [orove» står i 7 linjer' 'Fra pi-e-vellv' (s. 89 2"8)' forneden
i 4 linjer 'Ok kollvm-c-medals dagar' (s. 898 ' 12) efterfulgt af'petta
ma giorr skilja j pessvrn flgvrvrn', er af skrioeren forsynet med
[elqende påtegninger, hvis plads fremgår af de i ovenstående gengivelse indsatte tal: 1. ARIES, 2. T AVRO, 3. GEMINE, 4. CANCER,
5. LEO, 6, VIRGO, 7, LIBRA, 8. SCORPIVS, 9. SAGITARIVS,
JO. CAPRICORNVS, 11. AQUARIVS, 12. PISCES (1-12 e?'
skreone langs figurens yderside med hovederne ind imod denne);
13. Mars a petta mark, 14. Venvs a petta mark, 15. Mercurivs
a petta mark, 16, herberg [1] lvugls, 17. herbergi solar, 18.
herhergi Mercurivs, 19. herbergi Veneris, 20. herbergi Mars,
21. herbergi lovis, 22, herbergi Satvrnvs, 23. Saturnvs a
petta mark, 24. Iovis a petta rnark (13-24 er ind8kre~'ne
i de mellesn lsie og 2den kres afdelte' rum); 25. sol (i den
skraoereåe solskive); 26. ior-din (på bregge sider af jordkresen i figurens centrum; 27. Luna VI natta, Medals dagar
(henholdsvis over og under halvmånen); 28. XIIII. [ lvua (i 2
linjer i evre og nedre halvdel af måneskiven) og Misögn - en
rneiri l af vellv - solar hita (i 2 linjer på bregge sider af
skyggeke,qlen indenfor månebanen) ; 29. luna XXII., Medals
dagar' (henholdsvis over' og under halomånen); 3H. xxx I luna
(i 2 linder i eore halvdel af måneskiven) og Missong en
rninni af voco I tyng-Is (i 2 linjer under rnåneskiven).
31. pessi skvgi-e-iaröar l giorir Dolt - ok mylir l a tvngli - pa
er pat verdr I i skvgan - vm (i 4 linjer på bregge sider af
skyggekeglen. Ang. rnylir sml. isl. myla 'pålregge en grime',
betydningen må her vcere 'tildrekker' eller lign.). Figuren, hvis
omrids her er gengivet i 1/ ~ sierrelse, e?" kunstlest udfert, med
svag red farvepålregning på de skraverede partier (skyggekeglen
derimod sort). Tegningen og de med gulligt blrek indffJrte påskrifter (samme hånd som den omgivende tekst, fra 14. årh.s
1. halvdel) e?' starkt. afslidte og figuren desuden makaleret ved
at en hånd [ra c. 1600 med kraftig-sort blak i hfJjre halvdel
har skrevet månedernes navne og dagetal. En reproduktion
af den hele figur med skrift har derfor måttet opgives.
K.
Figuren avser att framställa månens och solens gång och
dennas inflytande på förmörkel8et~, ebb och flod. Den är rent
teoretiskt uppgjord och förutsätter, att de kalendariska månskit'tena noga motsvara de verkliga, Vidare förutsättes, att' förmörkelse skulle inträda på solen varje nymåne och på månen
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[In ti vndi hlvtr halfs diametrs solar heitir
I dextil erv 28 [XXVIII] minucior'.
[A] fysta degi epter" solhvarf eykr sol gongu
sina einue dextillo, anan dag dextiI ok 4 minutiss, 153
pridia dag dextil ok 8 minnutis, fiorda dag dextil 5
ok 12 rninutiiss, finita dag dextill ok 16 minutiiss,
setta dag dextill ok 20 minutiiss.
[E]na nrestu viku epter solstodu avetur munar
sol halft hvreli upp, adra viku um hvrel fullt, pridiu
halft annat, fiordu um tvo, fimtu um halft 3., settu 10
um 3, sia[u]ndu um halft fiorda, attu UOl 4, IX. um
halft fimta, x. um v, elleptu uru halft 6., XII. um 6,
prettandu um halft siaunda; pm er iafn dregri ffi
vor. Enn a fiortandu viku munar sol upp UID halft VII.
hvtel, xv. UIU 6, sextandu um halft setta, siautiandu 15
UIU v, atiandu halft fimta, XIX. um fiogur, xx. halft
4.) XXI. um Hl, XXII. um halft 3., XXIII. UIn 3 Il, XXIIIl,
UID halft anat, xxv. eitt, XXVI. um halft eitt.
Nu
era solhva[ u]rf at surnar, enna nrestu vik u Ieegiz solar
gangr halfu hvreli, enn adra hvreli fvllu, sidan pver 20
at sama hrelti sem vex. Sa er solar gangr at tolu
Stiornu-Odda nordur al Islandi, I upphafi beims
sagdi Szemundur prestur at sol nyskopud rynne upp
i austri mi,di u, enn tungl fullt m aptnne 4 •

§ 19 dextill.

varje fullrnåne. Teorien i texten förutsätter, att detta skulle
gälla vid ekvatorialtrakterna och på dä?" antytt sätt [ramkalla
springflod dels genom minskad avdunstning 'af voco', dels genom
vattnets kokning (vid ekvatorn) 'af vellu solar hitu'. Vid månens andra och fjärde koarier, resp. luna VI (man väntar VII)
och XXII, råda 'rnedalsdagar' - nipp{lod. Jfr. § 68.
B.
1 In-minucior D, G; saknas B, e, N.
D och N tillägga,
. resp. efter 912 uninucior] och 8912 (figuru, er ber eptir ferr): 5
faörnar, 7 skref, 17 alin, 35 feta, 105 lofar, 830 (8~0 N) fingr, 385
mundarr N slutar med hin tiundi Jutr halfs diam .., varefter följer
Rb. IV § 27. 2 Här börja?' N (bl:s framsida J. 3 Upp'repat B. 4 Ena
r. 8-aptnne saknas C. D, G. Ena-vex r. 21 jfr Rim I § 68. SaIslandi r. 21-22 jfr Hauksb 176. Besten finnes icke på annat håll.
3. -hvarf] -hvavrf C, D, G (hvörf).
sol] hvn G.
dextillo] dextilla G.
5-7. min(n)uti(is)s] minucias G.
12] 2~ (XXII) G.

4.

6.
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Rb. IV, 20-21

l S]vo

seiger Elpricus', at Romveriar telldi XII § 20
tungls alldra i hveriu ari, anan xxx, enn anan nott
midur, allt til daga Iylii keisara Cessaris; hann fan

fystur aureum numerum ok setti nitian vettra aulJd
skipadi epactiss ok embolissmis. En fyri oglaug-

5 ok

15t leik

alpydu Jet hann telia anat pritaugt, enn anat
nott midur, en 112 nretur pser, er tungl" ar skorter
vid solar ar ok bann kallar epacte, dro hann
saman tiI 7 auka tungla, ok skulu pau' 011 30
10 nema et sidasta", pat skal nott minor fyri saker
saltus Iune, pat kaullum ver tunglhoppun" ok auka

tungl.

Af pessum era iafn gÖmulodrum tunglum § 21

anat 30, en anat nott minnr, pa skal taka" 5 dregur
af 5 auka tunglum, er eptir ero, ok verda pau pa
15 iam gömulodrum tunglum".
Pessi 5 dregur ok
19 hlaupars fiordungar ganga yfer fram 235 tungtfyliar i 19 vetra olld, ok verda pat 7 dagar ok
1 Elpricus C, D, G, N: Elprictus B, rättat från Appricus.
Den avsedde författaren är Helpricus, rättare Heiriciue, vars
Liber de compuio, på Island kallad Libellus Helprici, är utgiven av Pezius. Thesaurus anecdotorum novissirnu8, II, 2, sp. 184
If. De här berörda frågorna behandlas i kap. 16 och 9.
t 11
D; XI e, G, N; tveer B (originalet 11?)
s tungl C, D, G, N;
tungls B.
' pau e, D, G, N; pa B.
fl eitt till. B; saknas
C, D, G; N här defekt.
6 tungl hOPPUD C, D, G, N; tungl
hofun B. Här upphör G, bl. 11 v. men fortsätter bl. 22 V., r.
25.
7 taka e, D, G, N; telia B.
8 På detta sätt räknat,
bleve alla lunationer i medeltal 29 1 / t dag.

1. telldi] tavldv C, D, G.
2. xxx] pritogan N.
enn]
udel. C, G, N.
3. midur] skemra e, D.
keisara] udel. e,
D (overstreget), G, N.
4. fystur] fyrst e, D, G.
aureum]
avrvm C, D, G.
5. ok'] «del. C, G, N.
epactiss] epacta
G. ernbolissmis] emb, G.
6. let] 1>a. 1. G.
anat'] tvngl
tilf. G.
8. kallar] kallaöi G.
epaete] epacta N.
10.
pat] udel. e, G.
11. ok] 2 e, G (tvö), N.
12. ero] ok tilf.
D.
13. minnr] yngra G.
paJ po e.
skal] skaltv N.
14-. af] pessum tilf. C, D, G.
17.-fyllar] -fylla G.
okt]
af G.
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qvadrantur natturligs dags; pat verda 291 dagar i
fiorum tungl oldum", Pesser 29 freris fyri initian
hlaupara aulldum, ef eigi veeri gett' auka tungla
§ 22 ok hlaupara". Tungls aldr" at tölu Biarna" enns
tolvissa era 29 dagar ok 12 stunder ok 28 punctar, 9 5
momentr, 79 unciur, 19 athome", [Sol'! lyser tung l
at skynsamra manna sognn, enn pau era iafn
gomul at rettu tali, pviat tungl verdr al, peiri
stundu midri gagn vart solu, er pat er oskert, enn
§ 23 pat er arvallt iafnlangt i millum. Tungls alldr er 10
nrer LIX deegur ok nockut meir!". Sol ok tungl ero
bredi i eina rett ok iafn fram a peiri stundu midri,
er pat verdr eigi at syn, enn nser VI dregrum ok
attungi meir; 111 dregra sidan er att er al, milli, en
Il pa pat er vaxanda ok so ef pat er pveranda, 15
enn fiaran al midri stundu peiri, er pat er fullt.
Nu er kallat, pa er tungl er vaxanda, enn VI par
§ 24 pa er pverranda er ok ecki at tali, Tungl er 111
eda fiogra eda atian eda XIX, pa er fiara er neer 155
.nonne, eda pvi er sol er mer midiu landnordri. 20
1 29 G~ N;
19 B, e, D.
2 tungloIdum C, D, G, N;
tungls olldrurn B.
a feeri C, D, G, N; fri B.
4 gett C,
D, G, N; geymt B.
o Här slutar G bl. 22 v.
6 aldr
C, D, N; alldrar B.
7 Biarna e, D, N; jfr äv. Rim I, s. 77;
Biarnar B.
8 2 D, N; saknas B.
9 7 C, D och 'mellan
raderna B; 1 (!) N.
10 B till. 9 efter athome och över detta
ord ett 19. Båda ha fått strykas. Här följe?· i N ett, som det
synes för denna handskrift specifikt stycke, varefter följer Sva
etc. 8521,
11 Sol r. 6-lregzt es; saknas C,. D och är troligen
interpolerat i B. I nterpolanten har gjort sig skyldig till ett
tankefel, ty tungl i forsto. meningen betyder måne och är sing~
ularis; pau syftar på ett pluralt tungl, som betyder lunationer,
månkretslopp. Att månen fått sitt ljus av solen, läses på två
andra ställen (§§ 15, 29).
u Noggrannare § 22.

1. qvadrantur] quaörans C; quaörarit G.
!. 29] 19 C.
punctar] 2 p. D, N.
5-6. 9 m.]
mellen» 9 og m. et 1~bestetnmeligt tegn N.
6. athome] athomar
e, N.
5... vissa] ..visa C.
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~4-26

Tungl er balfvaxanda ok pveranda at syn, er medals
dagar ero, ok tiara verdr nrer pvi, er sol er i vestri
midiu ok austri', Sol gengr nrer Il attum i milli
flods ok fioru. Tungl er fullt eda eigi at syn, pa
5 er missaung ero, ok fiara verdr neer middeigi eda
midnretti"; so er sunan vid Island, ef eigi bana firder
eda eyiar eda ofvidri. Tungl er nrer VI dregrum
fullt eda eigi at synS at pvi oss syniz. So14 gengr § 25
nrer att um III stunder, enn um VI stunder Il alter,
" 10 en XII um fiorar, en tiorar ok xx UID VIII, pat er
um h verfis allan heimen; enn tung] geng[r] sinne
sialIdnar a hverium alldri sinum um heimen" enn
solin, at pvi er oss lizt. En stiornur flestar, prer
eer vrer krenum, ganga sine optar um heim al Il
15 misserum enn sol, at pvi er oss. syniz. Solar gangr § 26
vex iafnlengi sem pverr ; sol gengr hrest IX nottum
fyrer lons mesu a surnar, enn leegz IX. nott fyri
iol a vetur", Tungl fullt gengr pa leegz, er sol
gengr hrest, enn pa hrest, er sol gengr lregst, fyri
20 pat utan at sol ok 011 himen tungl ero avallt i
sudri midiu hrest, enn i nordri rnidiu Iregz".
Tungl gengr batt ffi, vor vaxanda", enn lagt pveranda, en lregz m. surnar fullt, pa er sol gengr hrest,
1 Början passar till en hamntid på 4 timmar (Islands syd2 Passar till en hamntid på 6 timmar; emellertid
kust).
inträffar springflod på Island 1 a 2 dagar efter resp. ny- oeh
3 Insatt efter 78" 94, och 9516 ,
' Till Sol-lmgz
fullmåne.
(r. 8-21) förekommer i B en pa'rallell s. 102-3 (särskild hand),
varifråm varianter här givas under märket Ba,
5 hei 111 en
Ba; heima B.
6 Den här meddelade {ör 1100-talet riktiga an..
,givelsen av solstånden härstammar från Rim I. Frågan behandlas ånyo på olika sätt §§ 73 och 180. Tungl-pveranda r.
17-22 har en parallell i G, bl. 2 r.
7 Sista satsen orimlig.
8 Den tillväxande månen står högst om våren. Jfr § 3l.

9. att-atter] III stundum um eett, enn VI um tveer Ba,
11. allan] udel. Ba,
eon] udel. Ba.
13. solin] sol Ba.
lizt] synizt Ba,
17. mesu] udel. Ba.
surnar] surnarit Ba.
IX. nott] IX nottum Ba.
!O. avallt] udel. G.
21. midiu"]
udel. Ba.

Rb.IV,27-29

RiM "Il

95

enn lregz m haust vaxanda. enn hatt pveranda,
enn brest a vetur fullt, pa er sol gengr lregzst.]
§~7 So11 ok tungl, pa er pau finaz, fara bredi saman 4
momentur ok eina unncio ok athomo" 1, ok verdur
pat hlutur ur 2 dregrurn halfur 12. taugur anars 5 156
hundrads, enn pat verdr initian vetrum dagr ok
nott, adr tunglit kviknni fra solinne ; pan dag skal
upp taka hin fysta vetr pacta alldar, pa er september gengr inn; 1>a er kallat hlaup i tungii, fyri
pvi at pa skal vera 5 natta tugl, er in gengr sep- 10
tember", ella telr' 4 natta, ef sa dagr vreri eigi upp
§ 28 tekin. - Siofar foll" verda 4 al tveim dregrum. Pa
verda al 12 manudum 1460 ok eitt" s[t]ackt, enn anan
vetur anat, hit 3. enn 3, it 4. en 4; pat ero full 2
§ 29 deegur, ok giora pall hlaupars dag. - Tungl er pa 15
ecki at syn, er pat er i pa rett sem sol, enn pat
er halft vaxanda i vestri midiu, fullt i sudri midiu,
half" pveranda i austri midiu i midia nott. Tungl
ma sia vaxanda, pa er half att er ID medal pess
ok solar; enn pa er att medal, er tunglhefer 3 20
nretur vaxtar sins, enn 2 pa er pat er" halft, 3 pa er
l Här börja paralleller i
C, bl. 5 v., G bl. 22 V., N, baksidans 5 sista rader. Till det här ovan interpolerade stycket finnes
ett tillägg i G, vilket meddelas i "EftersImt" .
2 athomo
e, D, G; athorna B.
s Här (med sep.-septemder! B) slutar
N defekt.
4 tel r C, D;
telz G; tel B.
s Den här med.
delade oriktiga uppgiften om tidvattnet härstammar från Rim I.
6 146 ok eitt B, D; 146.1 C; 1361 med föregående öppen plats G.
7 half C, D, G (pat er h.): balft B.
8 er e, D; saknas B, G.

6. i] a G.
7. nott] er sol ok tvngl fara beöi saman
ok fyrir ferz dagr ok nott tilf· G, N.
fra solinne] udel. G.
10-11. er-sept.] at ingangi septembris G.
14. hit] udel. G.
15. paJ udel. C.
16. sem] udel. G.
17. haIft] half G.
fullt-midiu] udel. G.
18. j2_ nott] udel. G.
19. al]
udel. e, D.
medal] milli G.
20. m.] i m. D; a milli G.
20-21. hefer-nretur] er VII natta, pa befir pat fiordvng G.
21. halft] VI tilf. interlineart G.
3] en med. III tilf. inier..
lineart G.
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pat hefer pria hluti, 4 pa er pat er fullt. Hvrel

al

tunglier neer solu, en skard firr. Sol lyser tungl.
Pa er flod, er tungl er i austri ok i vestri, enn §
fiara, pa er' pat er i nordri ok sudri midiu, fyri
5 sunan Island", nerna firder bannet Tungl" gengr
hrest fyri iol, enn lregz fyri lons messo um solstodu, hrest vagsanda a marcio, en htest pveranda
a septembro um iafndregri. - Ef tungl er 3 natta § 31
eda 4, 18 eda 19, pa er tiara i non, enn ef' tungl er
10 10 natta edur 115, 26 6 edur 27 7, pa er tiara at dagmalurn; ef tungl er fullt eda eigi at syn, pa er
157 fiara i midian dag ok midia nott".
§
Medur" pvi at Macrobius'? telur svo ok seiger i tractatu philosopbie de spera 11, at soll gengr 32 daga under
15 marki geminorum, en 28 daga" undir saggittario, enn
hun gengr 1>0 iafnan iafnskiott, pvi ma sia, at sol
gengr stundum neer iordu, en stundum firr, par sem
011 mork ero iafnlong i zodiaco-". Af pvi skin nattsol § 3
~/ er

Island C, D, G; Islandit B.
' enn
ef C, D; ef G; enn B.
6 11 D, G och mellan raderna B;
XI C; 12 B ursprungligen.
6 26 G och genom rättelse
från 16 B; 16 D.
7 27 G;
17 B, D. Uppgifterna om
ebb och flod kräva en utförlig behandling i inl.; då förhållandena starkt växla på olika orter och sålecles uppgiften kan
ge en lokalisering.
8 Här sluta C, bl. 5 v., D bl. 1 r., G bl.
22v. Den sistnämnda fortsätter med Rb. IV § 21.
9 Här bör}a
paralleller i D (bl. B v), G (bl. 20 r.), efter § 75.
10 Maeroblus
D, G; Maeobtus B; citatet tyckes avse Komm. till Somnium
11 spera D, G; speris B.
1t daga D;
Scipionis I, 6, 51.
dag B; saknas G.
13 zodiaco D, G; zadioko B.
C, D, G; saknas B.

2

s Tungl-iafndregri r. 8 har även en parallell i G, bl. 2 v.

1. pria] x Ulf. interlineart G.
hluti] vaxtar sius tilf.
G.
3. P] udel. G.
{.. er"] udel. C.
n. ok s.] s. ok n. G.
8. -bro] -ber C;
6. lons] Iohannis G.
7. en] udel. D.
-bre D; .. bri G.
9. 4] natta tilf. G.
18] eda a. (XVIII)
C, G.
i non] at none C, D, G.
10. 26] eda 26 G.
12.
ok] i tilf. D; eda G.
13. Medur] Meö D, G.
ok] sua tilt.
G. 13-14. tractatu] tractato D; transitu G. 16. po] udel. G.
17. nrer-firr] fir ioröv enn stvndvm D, G.
18. natt-] neer G.

Rh. IV, il:3-3j.
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um surnar, pa er sol gengr hrest', i peim stodum.
sem hana ser' um middeigi a vetur. Ennsa time
skylldi iafnlangr vera, er nattsol lyser um surnar ok
bana ser eigi um vetur, ef bUD gengi iafnan iam
mer iordu. Fyri pessa sok verda iafndregri um 5
haust ok vor ok nrer pvi solhvarfi, er ffi, vetur er
enn a surnar, at slikum mun sern sol gengur skemur
under inum syöra" helmingi zodiaci, pat verdr neer hin
§ 34 pritaugandi blutur af solar arr', sem er 6 12 dagar ok
12 trienntes hore ok 12 ostentur ok t 2 portum mirmur 10
peim er 30 giora ostentum. So leingi gengr sol 12
gradr j sinum hring. At pessi toJu gengr sol 28 daga
under sagitario ok 28 trientes hore" ok 28 ostenter
ok 7 28 paurlum minur, under scorpione 28 daga ok
1 heest D, G; saknas B.
2 B, D, G ha här ett eigi, 80m
måste strykas. Det ha?" tydligen kommit in på grund av mieeförstånd. LJusets refraktion gÖ1", att rnidnattssolen synes inom
ett bälte vid polcirkeln, där man icke har ett motsvarande mulnattsmörker utan solen vid middag och midointe» synes. Följande
mening visar, att [or]. väl känt den rådande teorien och på
sitt sätt sökt förklara dess bristande överensstämmelse med förhållanden, som icke voro kända för de grekiska astronomerna
men på norra Island lätt iaktioqoe.
3 syöra D, G; sidara B.
4 501n1' ari D, G; salarizre B.
r, er G; saknas B, D.
6 hore D,
G ; orre B. Tankegången i fortsättningen är följande: Macrobius
har uppgivit, att solen står 28 d. i skytten och 32 i tvillingarna.
Det gäller nu att i proportion indela de 5 daqo»: + 6 timmar
8
momenior, varmed årets verkliqa längd översteg 360 daga?", På
normalmånaderna, dem, vilka· i hela dagar räknat voro 30 daqa»
och infölla vid dagjämningarna, föll en tolftedel av detta. På de
7 28-ok konjektur.
längre och kortare i proportion.

+

1. um] a G.
1-2. stodum sern] stad er G.
2. -deigi]
-dögri G.
4. HOl l a G.
iafnan) afalt G.
5. verda]
vordur G.
urn] a G.
o. ok'] udel. G.
7. a] udel, G.
at] munir at G.
sem] at G.
8. pat.] enen) p. D, G.
1L
30] 3 G.
ostentum] 10 ostenter G.
gengr] er G.
14..
under] En u. G.

7
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bisse dags 28 trientes hore okt bisse ok 28 ostentr ok
bisse ok 28 pavrtvm" minur ok hisse" Unnder libra § 35
g[en]gr sol 29 daga ok- trientem ok 29 trienles hore
ok trientern trientis, 29 ostentr ok trientem ok 29
5 paurtum minur ok triente"; par nrest er iafndregri a
haust. 1>a gengr s01 6 under peirn fiorduugi? zodiazi 87
daga ok 6 stunder ok 3 ostentur ok 4 paurtum meir. § 36
Epter solhvorf" al vetur gengr sol iafnlengi under
158 capricorno" sern under skorpione.
Under aqvario
10 gengr sol iafnlengi sern under libra. Undir'" piscibus
gengr sol 30 daga ok 30 trientes hore ok 30 ostentur ok 30 portum mirmur. Par nrest er iafndregri
um vor, At pvi tali gengr sol under peim fiordungi
zodiaci 89 daga 11 ok 6 stunder ok 2 triontes ok 5
is ostentur ok 2 parta'". Sol gengr under ariete 30 § 37
daga ok bisse dags ok 30 trientes hore'" ok hisse
trientes ok 30 ostentur ok bisse ok 30 parta minur,
enn under tauro gengr sol 31 daga ok trientem dags
ok 3 J trientes hore ok trienlem trientis ok 31 ostentur
20 ok trientem ok 31 paurtum mirmur ok triennte. Under
2 pavrtvrn D; saknas B, G.
3 ok b.
• daga ok upptaget ur den avvikande redaktionenc! G.
6 ok triente upptaget ur den avvikande red. i
G.
6 sol D, G; saknas B.
7 florövngt D, G; fiordung B.
8 -hvorf D, G; hvarf B.
9 capricurno B; -cornio D, G.
10 Undir D; En undir G; und B.
11 daga D, G; saknas B.
Ii paria D} G; feerdi B.
IS hore D, G; orre B.
1

ok konjektur.

ty; saknas B, D.

1. dags-bisse] wdel. G.
2. 28] 8 G.
3-5. 291minur] 29 dagha ok trientern trientis ok 29 ostenter ok
trientent ok 29 portum minnur ok triente G.
5. par
neest] pa G.
6. under] i G.
peim] pessvrn D.
7.
6] 16 G.
3J 9 G.
8. iafnlengi] udel. G.
9. semsk orpione1 28 dagha ok bisse ok 28 trientes hore ok bisse
ok 2 ostentor ok bisse ok 8 portum minner ok bisse G.
11.
302 J 80 G.
12.•dregri] -dÖgri(?) G.
13. um] a D, G.
pvi]
pesso G.
peirn] pessurn D, G.
14. stunder ok 2] udel.
G.
5] 2 G.
15. ariete] aries G.
17. trientes] hore tilf.
D, G.
ok bisse] udel. G.
19. trientes] trientis G.

Rh. IV, 37-40
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geminis gengr sol 32 daga ok 32 trientes hore ok
321 ostentensis 321 paurtum minnur. Par nrest era
sol hvaurf" a surnar. At pvi tali gengr sol under
pessum fiordungi zodiaci 953 daga ok 84 stunder
ok 2 trientes ok 11 5 ostentur ok 4 paurtum minr. - 5
§ 38 Sol gengr under cancro iafnlengi sem under tauro.
Under leone gengr iafn lengi sol" sem under ariete.
Under virgine gengr sol iafnlengi sem under pisibus.
Par nest er iafndregri a haust. At pessu tali gengr
sol under peim" fiordungi zodiaci 93 daga ok 8 10
§ 39 stunder ok 9 osten tur ok 2 portum minnur. Sol
gengr oskerdan hring" sin 365 daga ok 6 stunder
ok 8 mornentum" minnur, pa gengr hon tolftung
hrings sins 30 daga, pat er in tolpti hlutur af 360
daga, ok 30 trientis hore, .rat er hin tolfti'" hlutur af 15
5 dOgU111, ok 30 ostenta, pat er in tolpti hlutur af 159
6 stundurn, ok 30 parta rnidur, pat er inn tolpti
hlutur af 8 momentum, pviat iafn micit megv" 8
mornentur ok xu ostentur, enn 30 parta giora eina
ostentu.
!O
§ 40
Geometrici" mrela SVD, at sircumferenncia hvers
hrings'" haft i ser pren diametur sin ok hin 7. [hlut
af diametri l 4, sem !la at 7 alnar se diametur, enn
l 32 D, G; 31 B.
j
-hvavrf D, G; haurf B.
3 95 D,
G; 55 H.
.(8 G; 28 B, D.
62 B, D, G (or. II?). 6 sol G;
7 rnorkum till. i brädden B; saknas D, G.
saknas B, D.
8 hring D, G; hlut B.
9 mornentum G, enligt tidens teori;
minutum B, D; jfr. beräkningen r. 17 tf sam,t Efterslset fra
D.
10 hin tolfti (12.)
D, G; i tolpi B.
11 megv D,
G; mega B.
11 Geometrici D (i text och rubrik), G; [gjernmetrice B. En nära besläktad notis om cirkelns breidd och
nmmreling finnes i C, bl. 9 v och G bl. 13 r; den för(ra avtryckt
Script. rer. dan. II, 192. Se Eftersleet fira C.
13 hrings D.
G; sin s B.
14 hlut a.f diarnetri (dyametro) D, G;
hlutr
diånletre B.

1. sol] udel. G.
2. ostentensis] ostentis (ostentor) D, G.
ero] er G.
8. Under] En u. G.
10. peirn] pessvrn D, G9~l] 90 G.
13. hon] buern tilf. G.
H'). daga] degra G.
30J
3 G. 17. 30] 3 G. 18. pviat] pat er G. 21. hvers] udel. G..

7*
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Rb. IV, 4-0-43

22 alnar circumferencia'. I solar hring era gradr § 41
360, i gradu ero 60 minuta, i minuta era 60 se·
cunnda, i secunda era 60 tertia. i tertio ero 60
qvartilla, i qvartill era 60 qvintillo, i qvintill ero
5 60 sextille, i sextill ero 60 septilIe, i sep. ero 60
optomille, i opto. ero 60 novenille. I diametro

solar hrings 114 gradr ok half grada ok ein particula. Ef2 pu villt vitta, hverssu miclu mer sol §
geingur iordu i sagittario! enn geminis, hugsa fyst,
10 hversu miclu leingr hon gengr peirn hehning brings
er geminis höyrir", enn pess era al medal 12 gradur,
enn pat er en 30. hlvtr" af solar hring, sem fyr
er sagt, ok sigrar pa en meiri hlutr hringsins inn"
minna hlut" med hinum 30. blut af öllum hring
15 edr hadum peim saman,
En.su er regla arit- §
meticorum", ef pu tekr" iafnrnikin hlut siaIfra
talna'" af 2 tolum eda leggr vid, pa verda prer
taulur af binum savmvm!' hlutfollum medal sin'" sem
hinar fyri. Verbi gracia: 24 18 sigra 18 sesqui tercia 14
160 20 proporcione; tae pridiung af 24, ok ero 16 epter;
1 Jfr. Sacrobosco, Sphcera c 2 v.
' Hä1 har D rubrik:
Capitulurn de circulo zodiac(i).
3 sagitlario D, G; sagiuario B.
" höyrir G; heitir D: h. B.
5 hl vtr D, G; partur B.
• hinn D,
G; inna B.
7 bIut D, G; hluti B.
8 urit/huneticorum D, G;
aretinetecorum B.
9 tekr D, G; telur B.
10 siaifra talna
D, G; 7 fratalria B.
11 sa vm vm D, G; sarna B.
n sin D,
G; saknas B.
13 24 G; z 4: B; ok (. (i brädden 'rättat 24) D.
14 sesquitercia ('/s) D;
sequi- G; les qui- B. Jfr Boethius,
Ar. I, 24.
4

2. rniuuta"] minulu G.

3. secunda] secundo G.

tertio]

tertia G.
4-. qvartill] quarcillo G.
qvintillo] quincilla G.
qvinlill] qnincillo G.
5. sexlille] sexcilla D, G.
sextill]
sexcilla G.
septilIe] septilla D, G.
"sep. "J septilla (?) D;
septillo G.
6. oplomille] octonilla D, G.
"opto."] octonillo D; octonilla G.
novenille] nouellilli D; nouinilla G.
7. hrings] eru Ulf. G.
10. peirn] pan G.
1 t. pess] par G.
12] 1t (?) G.
12. enn] wdei. G.
13. bringsins] hrings D, G.
18. afJ med G.
19. fyri] varu tilf. G.
20. t.ac] pu af Ulf.
G.
16] 18 G.

42
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tac pridiung af 18 ok verda epter 12. Pa ero 16
ok 12 i somum blutfollum sem adur voro 24 ok 18.
44 Tactu medur peiri reglu inn sextauganda hlut af
diametro' solar hrings ok legg pan blut vid anan
helming ut fra centro ok set par anan centrum ok
gior um pat iafn vidan hring sem um it fyrra, ok
gengr pa circumferencia pess hrings pvi utar enn
hin fyrri hringr, par sem bon er leingz fra sentro
hinum fyrra", sem sol gengr tir iordu i geminis
enn" isagittario. Pa sigraz hin minne hlutur hins
forna diametrs' af hinum meira blut medr hinum
30. hlut aIlz diarnetrs" af hinum sömum hlut föllum,
sem adur var sagt af circumferencia ens sama
45 hrings. Su er aunur regla aritmeticorum": ef pli
margfalldar ina somu taulu i tveer tölur, pa verda
bredi prodvct? i hinum" SOlTIUnI hlutfollum medal
sin sem hinar fyri taulur. Verbi gracia: margfalida
pu 4 i 9 8 ok 12; 4 sinum 8 era 32, fiorum sinum
12 era 48. Tolf hafa i ser 8 ok helming af 8.
Svo bafa 10 48 i ser 32 ok belming af 32. Marg
falida at sarna hretti" 360 i 22 ok 7, ok verda pa
product" i sonrum hlutfollum, sem adr voro 22 ok 7.
46 I solar gradu, er stundum er 1S pars kallad ur, era 22
l diornetro B.
i fyrra D, G; fryrra B.
s en(n) D, G;
saknas B.
4 diarnetrs D; -rnetur B, G.
6 diametrs D, G;
diaruetur B.
6 arihneticorum D (areth..), G; aref.imeticorum
B.
7 prodvct D; propat B; profut G.
8 Upprepas B.
9 1 B, D; ok G.
10 i ser till. B; saknas D, G.
11 hretti D,
(;; hrett B.
12 product D, G; profut B.
18 er D; saknas B, G.

1. tac] pu tilf. G.
verda] eru G.
1-2. Pa-i8] udel.
3. peirl-e-inn] pessurn reglum G.
5. ut fra] dyameturs
, ifuir G.
anan] annat G.
6. pat] centrum tilf. G.
um"
HJ hin G.
9. hinum] hinv D.
gengr] er G.
iordu] udel.
G.
11. af-blut] udel. G.
12. af] at G.
13. var] er G.
circum-] dif- G.
15-17. pa-s-taulur] udel. G.
18-20.
fiorurn-Svo] Margfaldda pu at. sarna heette at G.
20. af 32J
af prim teogvm ok Iveim D.
21. fall da] pu tilf. D, G.
i
22] 122 D; 12 ok 18 G.
paj pau G.
22. 22] 2 ok 30 G.
23. gradu] gradum G.
kalladurJ kallat D.

G.

5

ro

15
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102

RiM II

Rh. IV, 45-"8

partecule-: i particula- era 30 partiuneule. 360 sina
22 era 79208 , so margar' particule era i solar hring, 360
161 sinna" 7 era 2520 6 , SVD margar" particule" ero i dia ..
metro solar" hrings ; pat ero 114 gradr ok half grada
5 ok ein particula'", Skipt pUll diametro solar brings i § 47
tvo stadi, ok verda i hvorum hlut 57 gradr ok 6
particule'", af peim helrningi er inn 30. hlutur balf
aunur grada ok 24 minute'" ok 6 partiuncule':'. Tactu
parm 30. blut af peim helmingi diametro ok legg
10 vid anan helming, pa era i hinum meira hlut 59
gradr ok 2 particule ok triens ok 4 minute" ok 6
partiuncule'", enn i mina hlut 55 gradr ok 6 minula
ok 5 particule, 24 partiuneule. Slikum mun er sol
neer iordu under sagitario en geminis'", sem fyr var
16 sagt",

[hundrad pusunda pussunda stada, (8) M..a
tauga pusvnda, (9-7) pusvada pusund stada, 5 tuga

pusunda stada, 4 pussunda stada, 3 tuga hundrada
stada, 1 fingra stada, 6 pusund stada hundrada].
[Q]vadrantur iardar, sa'" sem stiornu bokar menn § 4-8 .
20 prova 20 solar gang, er gior i liking pess fiordungs
l i particullum till. B.
2 particula G; particulum B; particularn D.
s 7920 G; 792 B, D.
• margar G; m org B, D.
& sinna G; saknas B, D.
. 6 2520 D, G; z (ok) 520 B, 80m
även eljes förblandat 2 med z.
7 ffiarghar G; marger B, D.
8 particule D, G; -a B.
9 d. s. D, G; diarueturs solars B.
10 Marg fallda 101,ool1-particula vill ge anvisning på utförandet

av divisionen af} 360 med

~~

\ tt); jfr Cantor, Geschichte der

11 Skipt pu G; skiottu B, D.
Hl
Mathemntik I, 8. 759.
part.icule D; ..a G; -i B.
IS minute G; -a D; -as B.
14 partiuncule [ordras af meningen,. particule B, 0, G.
16 minute D,
G; minuta B.
16 partiuncule D, G; particull B.
17 gerninis
D, G; gernines B.
18 Här sluta/r parallellen i D~ G. Fortsättningen i B är obegriplig och säkert skriven i desperation; den blir än
värre genom de mellan raderna eller i brädden införda talen,
som vi här satt inom parenteser.
19 Upprepat B.
20 rneö

2. 22 ero] udel. G.
5. diarnetro] dyametre G.
6. 57
gradr] 5 ok 7 G.
7. balf] ok h. G.
8. ok 6] 26 G.
9.
pann] pa enn G.
peim] oörvrn D; buarum G.
10. 59J 2
G. 11. 2] 5 G.
4] 24 G.
12.55] 5 G.
13. 5] 35 G. 24] 4
G.
Slikumj peim G.
1{.. var] er G.
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iardar, er ligur fra midiu rneigin haft ok nord r
under leidar stiornnu, Inn sudri hlutur pess fiordungs er obygdur fyri solar hita, enn hin nyrdri er
ok obygdur fyri kullda saker, enn par a milli er
vor byggilig halfa ', su er menn bafa tidinndi af. 5
§ 49 So seiger Macrobius", at meigin bafit gerd i um
iordina midia af austri til veslurs ok retter arma
sina af austri ok vestri. pa sern mretaz fyri nordan
ok sunan iordina, So sker hafit i sundur iordina
i 4 fiordunga, ok er ein fiordungur af peim sa, er 10 162
ver byggium, sem fyr var sagt, enn adrer prir
megu obyggiliger vera fyri hita saker ok kullda,
en fyri saker meigin hafsins torfan-u megu vrer
§ 50 par eingi tidindi 3 af hafa. Pat er ok sogn sumra
manna, at hafit se fullt af eilifum isi nordur fra 15
oss under leidar stiornu, par sen] mretaz arrnar
utbafsins. Apat piker visa meistari Iohannes af
Havilla i bok peire, er Architrenius' heiter, er hann
seger so:
Terre forrna teres tereiisque supernatat. unde
Curva superficies, lerram que amplectit.ul· archu
Inperfecta maris, probibenti litore, spera,

20

Pat er nrer pvi at skilia: Iardar mynd er sivallt,
ok yfer hana fly tur sivallt yfer bragd vaz ok siofar".
Hringur siofar fadmar iordina sinum boga, par 25
sen) straundin banar. Pelta vilia sumer so skilia,
._-_.__ _---_._-------------------...•

tillagt efter konjektu')' i Rb. ~uppl.,. onödigt, då sem torde kunna
betyda oarmed; se Nygaard, N01"r. Syntax, § 2,56 c.
1 nostra
habitabilis Sacrobosco.
2 Komm. till Somnium Scipionis, II, 9;
jfr även kartam vid slutet av Eyssenhardts upplaga (eller Jan's).
~ tidi B.
4 Arehitenlus B; den avsedda boken iir Arehitrenisse
av Johannes de Havilla (Altavilla), Jean de Hauteville, Joh.
Annmmontanus m. fl. narianter. Den härrör f?"ån c. 1185 och
{innf's tryckt 1517; efter denna upplaga VIII, 7, ha verserna
här emenderats. De (delvis) kursiverade orden lyda i B i ordning: Tre, teris, fecis, super facies, connplectitur. Översättningen är i andra meningen felaktig, rneningen är: J o1'den är
rund; och den runda vågens buktiga yta och havets sfär, ofullständig, emedan stranden hindrar, omfamnar jorden med sin
båge.
6 siof B.
\
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at bann kalle land ligia under leidar stior[n]u ok bane
pair strander, at saman kome siofar bringur. Vidur
pat eoncorda visar Iorusaugur', peer er pat sanna,
at freti meigi fara edur hafi farit verit af Gnenlandi
5 tiI Noregs. Qvadrantur! er pvi beygdur epter kum- § 5t
pasi, at iardar yfer bragd er böllott. pat ma so
profa, Stiornur rena upp ok setiaz at sama hretti
olIum monnum peim, er iafn fram bygia a iordune,
en po sia peir fyr kvells bina S0l11U stiornu, er
10 austar byggia al iordu, enn sidar peir, er vestal'
bygia. Pat ma oe s lita, at eklipsin er ein ok hin
sarna, er oss syniz a hinni fystu stundu nretur ok

peirn vitraz

al

hinne 3. stundu uretur, er anstur vid

163 hafit

bygia, ok af pvi ma marka, at par var fyri
15 nott ok sol settiz fyr par! enn med oss.
Enn sok
til pessa er protinan iardar ok .bugur sa, er i rnill!
vor er 5 • Iardar yfer bragd er bollott a sömu leid § 52
af nordre til sudurs, sem profa Ula. Stiornur pasr,
er mer era leidar stiornu, birnur ok dreee ok adrar
20 pvilikar, ganga alldri under med oss ok peim
1 Jfr Pättur' Dokkur er skrifaöur
af peim manni, el'
HalIur het; hann var kallaöur Hallur geit. Honuni einum
lukkaöist paö aö komast landveg a freti ytir fjöll og jökla og
ölJ örtefl og fyrir alla. hafsbotna til Gandvikur og svo i
Noreg. God, AM 768 4to (s. 56) = GrfJnlands hist. Mindesmarker III, 524 f. Jfr doen Alfrreöi I, 12.
2 Jfr Sacrobosco,
Sphaxa b 6 v. Härifrån en i början något avvikande parallell i
G, bl. 17 r.
Mot Qvadrantur-bygia r. 11 evarar : Med pui
at iardar rnynd er bollut, at peir er austur bua uid haf oc
iamfram oss bua, at par setz fyr soll enn med oss, en sidar
peirn er uestar byggia.
g oc G; saknas B.
" Så G; sez
par fyri B.
:; Cujus rei causa est tantum turnor terre,
Socrobosco, Spbcera b 7 v. Jfr Eflersleet fra G, där stjärnbilden kallas ormr.

11- t 2. er-e-sama] synist par, at su er hin sama oc oll
1~. hafit] haf G.
ok] udel. G.
16. prottnan]
ein G.
pruttman G.
iardar] iardarinnar G.
i] udel. G.
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monnum, er il nordr alfu buas. Enn i Blalandi
eda Arabia ganga hinar stiornur [a huerium tueim
dögrum" under orizontem peira ; par i moti sia peir
til sudur rottar prer stiornur iamfuarr', er oss vitraz
litla stund ok skiott ganga undir" vorn orizontem. 5
Velldur pvi, sem adur er sagt, sa bugr iardarinar,
er vor er i milli,
§ 53
[Hjafil" ok votnnin Iiggia at iordu sem lindar
ok hallda svo bollottu yfer bragdi med iordu sern
profa ma. Settu hafnar mark, hatt tre eda vordu, 10
at einn hveria strond": rodu sidan undan landi, par
til er pu matt eigi sia pat hafnar mark: far sidan
upp i 8 sigllutopp, ok mun pa" upp koma nockur
hlutur af pvi hafnar marki, pvi at l O pa berr pig hrera
en_ i skipinu, ok ser pli pa yfer bug vazins, pann 15
sem verdur mille pin ok hafnar marks. Enn ef
vatn vreri slett ok obiukt, pa sreir'! pu id sama
mark leingur nidri a skipinu enn uppi a siglu toppi,
§ 5~ pviat pat er nter strondu. Quadrantur'" snyr pvi
bug sinum fra solar odda, at af iordu er iafnnlangt 20
i ollurn stodum til solar under sama marki, ok er
micilleikr iardar varlla punctur hrings pess, er
solin gengr i. Enn 1S ef bugur qvadranzs'" hyrfdi at
solar odde, pa vreri skemzt tiI solar oddz i midium bug 164
l i G;
saknas B.
~ bua G; bygia B.
3 a-d. G;
saknas B.
4 iamfnan G; saknas B.
fl undir G; saknas B.
6 Jfr Sacrobosco, Sphcera b 7 v.
7 storrid B.
8 i G; saknas B.
9 pa G; saknas B.
10 at G; saknas B.
11 seeir G; ser B.
12 Quadrantur G; qvadrentur B.
13 Jfr. Sacrobosco, Sphcera
b 6 r. 14 quadrans G; qvadrenztt B.

B-~. sia-rettar] siam ner G.
2. hinar] somu tilf. G.
bugr] ok brekka tilf. G.
7. i] udel. G.
6. pvi] perssu G.
9. svo] saman tilf. G.
t l. einn
8. sem] sua sem G.
hveria] siofuar G.
rodu] oc ro G.
14. pvPJ sarna G.
t5. en] pa pu se Ulf. G.
16. hafnarmarks] hafnnarinnar
G.
18. skipinu] skipi G.
a] i G.
20. odda] oddi
G.
24. i] a G.
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qvadranz, enn leingra ur hornum. So seigia forner § 55
spekingar', at madr siae g signa solis i zodiaco, enn
onur 6 leyniz, hvar sem bann er at iordu, ok ef iord
veeri nokkurs micilleiks i gegn himne", !Ja mretti eigi
5 helming hirnens sia af iordu, en er vairi slett yfer
bragd af iardar punct til himins, pat er skipti iordu
ok himne i tvo" stadi iafna, madur sa, er veeri a
midium iardarpunct, sree helming himens, [slikt hit
sama, ef bann vasri a himni, mretti ban sia hin sama
10 helmingh iardar" oskerdan ok iord i midium bring
sem hin minsta punct. Pad ma af pessu marka, at § 56
oskilianligr er [mikilleikr hvers hrings med" sin
punct: slikt id sama er ok oskilianligur micilleikur
hirnens vid iordina, ok poat solar hringr se nter
15 iordu enn sealfur" festingar hirnen, pa er ok oskilianligur micilIeikur pess hrings manligri syn vid iord,
ok verdr pvi iafnlangt at veja aullum meiginaf
iardar qvadrant til solar. Ok pott solar hringur haf § 57
eigi" sin punct" ffi iordina helldur fyri utan iord,
so sem profat er, at sol gengr nrer iordu under sumum
stiornu morkum, en fir under surnum, gengr hon
1 Ptolomeeurn et. omnes philosophos, Sacrobosco, Sphcera
2 alicujus quantita tis respectu firmamenti Sacroboeec.
c 1 r.
n en ef G; ok ef sett B.
4 2 tvo B.
5
Sphcera c 1 v.
slikt-iardar G; saknas B. Ställe.t utgör en icke fullt lycklig
samarbetning mellan den strängt matematiska framställingen hos
6
Sacrobosco och den skönlitte.rara hos Cicero (Macrobitts J.
mikilleikr-> rned G; b verr hringr vid B; jfr: magnitudinern
terrre, cum coeli magnitudine cornparatam, se habere prre exiguitate sua ad modum puncti in circulo. Alfraganus kap. IV,
slutet; quautitas totius terrre insensibilis est respectu firmamenti Sacrobosco a. st.
7 sealfur G; sialf B.
8 eigi G;
saknas B;- jfr ovan § 42.
9_.:1: centrum.

G.

2. solis] uåel, G.
3. leyniz] löynast G.
ok] udel,
11. Pad] udel. G.
pessu] sea ok tilf. G.
1:3.

ok] udel. G.
15. ok] udel. G.
iordina] iordu G.
iord] iordina
profua Illa G.

18. Ok) En G.
1~.
G.
20. profat er]
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po iafn nser iordu i allum stoöum il hveriu marki
sinu, ma pvi eigi bregdaz iafn kumpaz bugur fra
solar oddi ffi, aullum iardar qvadrant.
§ 58
[Rjaufar pair, er iafnliga era settar vid bornn
a hine hregri sidu quadranz", frera rettan ge isla til 5
auga manzins fra solar oddi, en bly kleppur sa, er
nidur hanger al sinum prtedi fra solar oddi, skipter
gradum at iardar bug epter upp gongu solar ok
nidur gongo.. En par er bygd hvers filans til at
iafna a iardar bugh", sem pradurin snertur ffi 10 165
gradu qvadrans al iafndregri al haust ok a vor ffi
§ 59 midium deigi. [Ef4 nocvrer bua under midium iafn..
desgris hrinng, pa snertur pradr peira midian
dag um iafndregri linu pa, er" gengr fyri utan
sydzu gradu al qvadrantl", pviat sol er iafnnt 1'5
yfer hofdi peim enn peim sem era under hinum
nyrdra solhvarfa hring, sem hiner sornu megu
finna UIn iafnndregri prad (B sinum qvadrant" m
§ 60 fiordu ok 20 gradu.
I Romaborg um midian dag
um iafndregri hanger pradr 2 gradum sunar en ca 20
midian qvadrant". I Biorgvin snertur pradr enna
30. gradu nordan af qvadrant um iafndregri, en i
§ 61 Nidar-ossi" sex ok xx.] Ef nockrer bua nordr under
1 i-i G; saknas B.
! quadranz G; saknas B. En belysande
s hugh G; bygd B.
4 Ef
bild av kvadranten StE. 12 bl. 67 v.
-xx r" 23 är säkerligen en inierpolaiion, hämtad ur det s.
110 tf. efter G införda stycket, som B utelämnat ;8a~na8 G. 5 pa er
er till. B. 6 qvadrantttjur B.
1 Svarar mot latitud av 43 o;
Roms verkliga latitud är nära 42 o.
8 De verkliga latituderna
för Bergen och Nidaros äro ungef. 60 1/ 2 o och 631/t o resp. Uppgifterna ge jämt 60 och 64 resp.

1. pol pa G.
2. eigi] udel. G. bugur] biughur G.
6. auga]
augna G.
7. uidur] nidri G.
11. all] um G.
iafn..] samG.
mi] udel. G.
ok a] edr G.
23. nordr] udel. G.

\

108

RiM II

Rb. IV, 61-63

leidar stiornu, pa snertur pradr peira qvadrant
allan um iafudeegri linnu pa, er gengr fra solar
oddi i vinstra qvadranz horn, pviat par ma sol sia
mer iafn hafa naturligan dag allan fra iafndeegri a
5 vor ok til iafndregris a haust, ok gengr hon po
iamnan' hrera inn sidra dag en hin fyrra [framan
til solars hvarfs a surnar, enn [lregir padan fra
gongo sina at sama" hofi tiI iafn diegris a baust.
Lyser svo solin i peim stad bredi dag ok nott fra
10 iafndregri a vor ok til iafndregris a ha ust, enn hana
ser eigi anan helming missera fra iafndregri m
baust ok til iafndregris ffi vor. Geingr hun par
naliga iafnhatt hvern natturligan dag, 1>a4 er bana
ser. I peim stad kalla forner spekingar ein dag ok §
15 eina nott a bverium XII manudum", pviat dagr er
ecki nenia lios solar fyri ofan iord, par sem madr
t ,!6 er staddur, en nott afh varf solar. Sol pekar iafnn
margar gradr" upp ok nidur at syn milli solhvarfs
ok iafnndregra, hvar sem madr er staddur m iordu.
.
20 Pat er kallat af spekinngum bin messta hneiging § 63
solar, er hon gengr milli solhvarfa ok iafndregris,
ok telr Tolumeus konungr Egiptzl? pessa hneiging
l po iamnan G; saknas B.
2 [ Så G; UI iafn desgris
sol- B.
s Så G; Iregra at iofnu R.
'pa G;
par B.
6 Una medietas totius anni est (erit) una dies
artiflcialis, et alia medletas [est] una nox. Sacrobosco, Sphcera,
c 6 v. (Varianterna ur Petrus de Dacias Kalendarium.)
6 Skillnaden mellan 8ole'11B högsta och dess lägsta middagshöjd
är på varje punkt mellan vändkretsarna och polcirklarna =
dubbla värdet av ekliptikans oblikvitet == för vår tid 47 grade?".
7 rex Alexandrias Isidor.

ok

t -2. qvndrantallan] quadranz Inidian dagh G.
4. hafa]
huern tilf. G.
5. okt] udel. G.
9. svo solin] sol G.
JO.
ok] udel. G.
12. ok] udel. G.
16-17. fyri-solar] udel. G.
18. nidur] a himin Ulf. G.
-hvarfs] -huarfua G.
19.
.. dregra] -dögre G.
21. er-geng-r] udel. G.
-dasgris]
-dögra G,
!2. Egiptzi] enn egipzki G.
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23 gradur ok 51 1 minutur, en Alkinean? 23 gradr
ok 33 minutur. Petta ma marka skyrt a qvadrant,

§ 64

§ 65

pviat iafn margar gradr snertur pradr um middeigi til vinstri bandar ok hregri m, iard bug sem
sol gengr upp ok ofan m, himne i milli iafnn dregra 5
ok sol hvarfa, ok ma hann pa leid marka hvorltvegia m qvadrant iardar, gradr ok um mreIi ng
hennar. ok hvar sem madr er staddur al iordu,
solar gan g ok stiornur a himne.
.
Pessi upp gongu ok nidur gongu solar velldur 10
skialgleikr zodiazi, ok poat festingar himen snue
solu med sinn ofureflli" ur austri ok i vestur i hring
a 2 deegrum, pa gengr sol a motti himni sina
naturliga ras naliga eitt ar ok 6 stunder ok atta
momentum min ur. Synez oss, sem solin gangi pa 15
upp m himenin, er hon fer ur sunan verdum
sinum hring undan pvi marki, er kapri kornus
heiter, ok i nordan verdan sin hring under rat
mark, er kancer beiter.
I midri pessi gaungo
giorer hon iafndregri allri veraulId under ondverdu 20
hruzt marki'. Hier af ero ritadir prir bringar i spera,
ein" i pa liking er sol gengr natturligan dag en fysta"
l ok
51 G; 252 B; jfr s. 11012'
! G kallar mannen
Alkim (= Alkuin ?), källan 8acrobosco, 8phrera,' c 7 v, har
Almeon ; han heter emellertid Alrrttanon och var Kalif, son till
Harun al Raschid. Skillnaden mellan de två angivelserna beror
på den ständigt fo?"tgående ändringen av ekliptikans oblikvitet.
s -eflli G; ellfi B.
4 In principio arietis .. est. equinoctium in
universa terra. Sacroboeec c 3 v.
5 ein G; en B.
6 Här
slutar B, vilket är orimligt, då blott en av de tre cirklarna ber.ö'rts och detta mycket ofullständigt. I G finnes en logiskt följd-

2. Petta] Pat. G.
4. iard] iardar G.
5. i] 'udel. G.
8. sem] udel. G.
1O. solar] er um er talat. tilf. (~,
11.
zodiazi] hrings pess el' hon genggur G.
13. sol a] hon i G.
15. sern solin] pvi sol G.
14. ar ok] fim daga Ulf. G.
16. himenin] himin G.
17. pvi) stiornnu tilf. G.
kornus]
-cornius G.
18. pat] stiornnu tilf. G.
19. pessi] pessarri
G.
21. prir] peir G.
22. n. d. en f ysta] hin fyrsta n. d. G.
\
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G 18r

[eftir solhuorf a uetur or austri till uesturs ok afttur
till austurs; pan kollum uer solhuarfua hringh en
syöra, Annan hringh gerir sol um iafndögre i
fyrstu gradu arietis a peim tueim dögrum. er hon
5 snyzst med hi]mJnne; pan koIlum uer iafndogris
hring. Enn pridia hring markar sol vm solhuorf a
. surnar i fyrstu gradu can[ cri] a peim tureini dögrum
er hon snyzst med himnni: pan kollum uer nerdra'
solhuarfuarhringh. Hneiging solar er sua mikill,
10 sem brat er a milli solhuarfuabrings ens" sydra ok
iamdogriss brings or sudre til nordurs, pat eru 24
gradur ok 9 minutum minner", Iafnmikill hnegingh
solar er fra iamdögris bringh ok nordur til solhuarfua hringhs, iafnmarghar gradur sem kneigh15 ingh solar er a milli Dat solar bringhs ok leidarstiornnu. Stiarna su, er 4 genger ifuir hoföi manz
med festingar himni, er kollod cenit, oc Ula marka
i quadrant, huersso margar gradur eru i milli natsolar bringhs ok cenit ifuir hofdi manz", huar sem
20 hann er, ok huerssu margar gradur eru padan
nordur til leiöar stiornnu, pui at cenit ifuir bofdi
G 18 v manz er sua margar gradur a himnni til" nordrs fra
iafndegris hring" sem grada sv, er pradr snertr
vm miöian dagS um iafndegri fra svnnanverdvm
25 quadrant. Iafnmargar gradr erv pa ok noröan fra
orizonte rnanz vpp ahimin til Ieidar stiornv, pi at
riktig fortsättning. Säkerligen representerar det här efter G
införda åtminstone i allt väsentligt urtexten. - Det fra G
optagne parti eftir solhuorf-uestur til hafs (s. 11622) udgör
membranens bl. 18 r 10-201"2 og er skrevet med 2 beender fra
14. årh., en norsk og en islandsk, af hvilke den sidste har udfört
bl. 18 v-19 r 13' K.
l nedra G.
2 en G.
s Jfr S. 109 1 ,
, iafnt (tillagt interlinetär) bör naturligtvis utgå.
6 Sacroboseo :
zenit capit is nostri. bildat efter arabiska sernt er-ras, 'huvudets
riktning'.
6 Här börja'}" ny (isl.) hand.
7 hrings G.
IS Saknas G.
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pessir erv iafnmikler ok ens sama hrings' fiordvngar:
fiordvngr himins sa sem» er i milli iafndegris hrings
ok leiöar stiornv, oc sa annan fiorövngr, sem er fra
cenit yfir hoföi manz tiI orizonta. Petta probar
regla sv, er geometrior' hafa: Ef pv tekr iafn mikit
af iafnmiklvrn lvtvm, pa verdr iafn mikit i hverivrn
staö-: sern pv takir iafna fiordvnga af tveim hringvm iafnmiklvm, pa verda iafn miklir prir lvtir
eftir i hverivm staö, Leiöar stiornv kollvm ver pa
stiomv, er philosophi kalla polvrn, ok peir segia at
VIn velltiz allr festingar himin, eigi af pi at h vn
se vhrerilig, helldr hefir hyn slaöfastliga brering
ok snyz med himni i envm sama stab ok pocar
hvarki til nordrs ne svdrs, avstrs" eöa vestrs. Pesse
stiarna er ekki biort, ok er pi avnnr biartari stiarna
kollvd leidar sliarna, ok gengr sv litin hring vm
polvm 6• Orizon er hvers manz bringr, sa er manni
syniz i svndr skera helming himins", ok sia eöa
iorö, ef ei banna leiti, hvar sem maör er stadtir.
Pat er acctan enna fyrri spekinga, at sol gangi
vpp a himin at syn eftir solhvorf a vetr en fyrsta
manvö tölftvng tveggia hneiginga, pat er settvngr
hneigingiar ok nrer 4 gradr, en annan manvd gengr
hyn nrer 8 gradr, en pridia manvd gengr hyn vpp
iafn mikit SeITI hina fyai, pat erv nrer 12 gradr.
Pa er iafndegri a våår, ok hefir sol gengit hneiging
sina ena fyrstv. Hin fiorda manvd gengr hyn iafnlangt vpp ahiminn sem [hinn prioia 8 pat erv mer
tg gradr. En fimta manvd gengr hyn iafn langt vpp
hrigns G.
t saknas G.
s gevmetria G; jfr 8. 992 1 ,
B axiom (misförstått).
l) avstr
G.
6 -holvm
G. Enligt Alfraganus, kap. II, rör sig stjärnan Alguidda
omkring polstjärnan i en mindre ring än de från polen mera
avlägsna.
7 Horizon . . . circulus est. qui distinguit inter
partern cceli supra nos conspicuarn et partern coeli sub terra
conditam Alf'raganu8, kap. VI.
8 bina pria G.
l

, = Euklides

\
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G seraannan, ~t erv

G

8 gradr. En setta manvd eykr
sol gongv sina sem i fyrsta mer 4 gradr. Eftir
[pat] er solbvorf. Pa hefir hvn gengit adra hneiging
sina fra iafndegri a var til solbvarfs a svmar. A
5 somv leiö snyr hvn ofan göngv sina VUl 4 gradr en
fyrsta manvd eflir solhvorf a svmar. Annan manvd
mer 8 gradr, en pridia mer 12 gradr; pa er iafndegri a havst. Pa hefir sol gengit ena pridiv
hneiging sina. Hin fyrsta manvd e f t.i r pat iafn10 degri snyr solofan göngv sina nrer 12 gradr, annan
neer 8 graör, pridia nrer 4; pa erv solhvorf a vetr.
Pa hefir sol gengit hina fiordv hneiging sina.
Manadir erv her kalladir. sem sol gengr vndir
morkvm a hirnni, en eigi sem peir erv ritadir i
15 rimi,
Penna solgang hafa actadjan] glaugligar
nytandi klercar, sem ritad mvn verda sidar',
19r
Vari byggiligri balfv er skipt i 7 stadi; PHt kalla
fornir spekingar 7 climata". Pat er pi nrer probat i
l Orden avse troligen § 32 tf., som i G följa efter vårt ställe.
För att underldiia förståendet at' texten och dennas kritiska jämförande med fÖ'i~efintliga paralle.ller hitsätta vi en tabell,
upptagande dels uppgifterna i vår text (R i 111), dels uppgifter från
Sacroboseo (Sacr.), dels uppgifter, beräknade av nutida astronom/er, represeniertuie av 1918 års "Svenska kalendern (Alrn.),
delvis med andra geografiska namn: Brutna tal antydas med
eller -. Jfr s. 115.
Längsta d. Rim
Sacr,
Alm.
Orter.
1 13 t..
15 o
17 o
16 o
Meroe, S: a Arabien.
2 131 / , t.
22
24
24
Syene.
3 14- t.
29
:3t 31
Alexandrla (31), Hirnalaja.
4 141/ 2 t.
36
36 -t:l6
Rhodos.

2

+

+

+

+

5
6
7
-

15 t.
151 / 2 t.
1ö t.
201 / 2 t.

4-3
50 56

+ .

+

41
45 +
49 -

41
46
49
64

Ron} (nära 42).
Asovska sjön (Meot. pal.).
Frankfurt a. M.
Reykjavik.

Den avvikande räkningen i Rim II beror knappast på annan
källa, snarare på ett eget försök att beräkna den avtagande
bredden på elimata genom en enkel aritmetisk serie. Jfr Sacrobosco, Spluera f 3 r tf., som delvis ordagrant översättes.
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spera. Markadv eina retta linv iafn fram meginhafinv fyrir svnnan vara byoiliga halfv or avstri
ok i vestr milli armleggia vthafs', Eftir pat mark..
adv adra linv fyrir nordan vara bygiliga halfv
iafn fram enne fYR e or avstre ok i vestr i milli
armleggia vthafs. Fyrir innan pessar 2 linr markadv
adrar 6 linr iafn fram hinvm fynvm, peer er svndr
snida vara bygiliga halfv i 7 stadi; pat erv 7 climata", Skal sa mvnr climata, at sol lysir halfri
stvnö lengur vm sol hvorf a svmar i nerdra climate",
en pat er nest var tiI svdrs. Med pi at sol lysir
13' stvndir en lengsta dag a svmar i env synsta
elimate. en hneiging cenit fra iafndegris hring erv
pa 15 gradr, ok lysir 15 stvndir en lengsta dag i
Rorna miöiv i eno fimta climate, en hneiging cenit"
fra iafndegris hring erv par 43 gradr". En ef half
8. grada legdist uid hneigingh cenit milli huerra
tueiggia elimata. pa yrdi mitt hit fimta elimata tueim
gradum nordar en i Romaborgh. Peirn tueimur
gradum skal skiptta VIn iofn hlutfoll milli fysta
elimates ok hins fimta. Oc ma sua befuia nattura..
ligba tolu at sudri i peim vbyggiliga stad firir hita".
Par sem lysir enn lengsta dagh halfu prettanda stund,
verdr hneigingh cenitfra iafndöghris hring einni uncia
meir en balf 8. grada. En i fysta elimate lysir sol 13
1 Liksom Macrobiu8 «nio»: vå~ förf., att ett hav vid ekcaiorw
avskä'r Afrikas kontinent.
t Int.er istas eti am duas extremas lineas intetligantur 6 Iinee paralelle equinoctiali, que
cum duabus prioribus partem totalem habitabilemquartam

dividunt in 7 ·pol'tiones, ·que··dicuntur 7 elimata. Sacrobosco
(2·75 a) bl. 27 v (= Sphrera fBv). Sclilnata G. • 19 G; jfr r. 25;
5 elevatio poli Sacrobosco.
6· Här vidtager åter norska handen..
Föregående mening saknar eftersats. R.äkningen utgår {'rån att desärskilda' klimaten {öre Rqm. måste skiljas 7 gr., 7 uncior till 6
gr., .5 wncior; 2 uncior ..mi,!"d',-e. i ~antmG: m,ån man kommer längre,
från ekvatorn.
7 Macrabius: Perusta.
8
\

G

i)

JO'

t6-

20·

25
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stundir enn lengsta dagh, en par uerdur hneigbingh
cenit fra fyrra stad einni vncia luinnr 1 [en] half 8.
grada, en fra iafndöghris hring 15 gradur, Pa
puer hneighing cenit nordur fra pi VDl 2 vncior
5 millum huarratueggia elimata. Af pui uerdur i adrum
elimate 3 vncior minnur en balf 8. 2 grada hneigbingb
cenit fra fysta climate. En i enum 3. elimate
verdur hneigbingh cenit 5uncior minnur en half
8. grada fra _fyrra climate. I 4. elimate verder
10 hneigbing cenit 7 vncior minnur en half 8. grada
fra fyrra cli mate. I 5. elimate verdur hneighingh
cenit 9 uncior minnur en half 8. grada fra elimate
eno fyrra. Pa uerda pessar vncior fra fystu elimate
till Romaborghar samantaldar 3 5 7 9 3, pat eru 24t
15 vncior, prer gera 2 gradur, er af takast, at ei se
45· .gradur i Roma hneigingh senit fra iafndögris
hring. At samum hlutfollum puerr padan i fra
hneighing cenit millum 5. elimate ok 6., ok verdur
pa i 6. elimate 11 vncior rninnur en half 8. grada
G 19v 20 en- bneighingh cenit fra fyrra climate-, I seaundo
elimate er5 hneighingh cenit6 13 vncior minnur
en half 8. grada fra fyrra. Pessi hluttegningb
naturulighrar" tolu er he[r] synist i solgang, er kollod
superbiparciens8 sem petta 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13.
G

+

meir G. '8 saknas G. 8 Tecknet får underfårstås. Såvi emenderat r. 2, komma
1 och - 1 i början att taga ut
varandra. • 5 är tillagt i nedre brädden helt nära kolumnen. 6 er
utel. G. 6 eerit G. 1 Naturulig tala = aritm,etisk serie från 1; den
nedan nämnda är enligt Sacrobosco« terminologi i Algorismu8 en
progressio naturalls intercisa en a.ritmetisk serie från 1 med
2. som differens. Den antydda serieräkningen är Sacroboecoe;
den ger intet skäl antaga, att förf. känt Petrus de Dacias på
denna punkt genomförda avsevärda förbättring.
8 superbis
paciens G; superbtpartiens var i den rörarabiska aritmetiken
1

80m

namnet på ett tal av formen

+

Q,

+ !...
ft

a i förhållande till a..

Termen förekommer hos BoethiuB, Aritm. 1, 28.
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Maa af pui skilia, at pi miorri verda elimata sem fir G.,
eru iafndögris hringh, en 1 puiueldur prutnnaniardar
ballar", ] synzsta elimate midio er hin lengsti daghur
13 stundir, en hin skemsti lJ vm solhuorf, en 158
gradur kneighingh cenit fra iafndögris hring. I 2. 5
elimate midio er hin lengsti daghur half 14.' stund,
en hin skemsti half 11., en kneighingh cenit fra.
iafndöghris hringh 22' gradur ok 35 uncior i quadrans.
I 3. elimate midio er hin lengsti daghur 14 stundir,
en hin skemsti 106, en hneigingh cenit fra iafn- 10
dögriss hringh 29 gradur ok 4 7 vncior i . quadrans. 1
fiordo elimate midio er hin lengsti daghurhalf 15.
stund, en hin skemsti balf 10., en hneigingh cenit
fra iafndÖgrishringh36 gradur ok 38 vI!ci~r i 9
quadrant. 15. elimate midio er hin Iengsti daghur 15
-15 stunder, en' hin skemsti 9, en kneiging eenit
fra iafudögris hringh 43 grad ur.
Sua er mark
i Rorna. I 6. elimate . midiu er hin lengsti daghur haIfa 16. stund, en hin skemsti half 9.,. en
hneighingh cenit fra iafnd[ögris] hringh 40 ok h [alf] 20
1010. grada ok ein vncia, l 7. elimate midio er
hin lengsti daghur 16 stunder, en hin skemsti 8,
en hneiging cenit fra iafndog[ris] hring 56 11 gradur.
En synsta elimata er kollod Diameroes'"; pat
1 er G. I Jfr Sacroboeco, Sphrera f 5 r: Unde longitudo primi
climatis est major longitudine secundi, et sic deinceps, quod
contingit propter angustiam sphere. s 11 G. 4, 11 G. 5 23 G.
620G. 734 G. 933G. 9 0 k 1 G. l09G. 1155G. 12Namnenpåklima..
ten f6rekomma hos Ptoiomaios, senare hos MarUanus Capeila m.
fl. och slutligen hoe Bacrobosco. De kunna kor'rigeras efter dessa:
Diameroes, Diasyenes, Dialexandrias, Diarhodu (von), Di..
arornas, Diallaspontu (ej Sacrobosco), Diaborysthenes, Diariphreon/-os) (ej Rim 11). Den detaljerade redogörelsenför de orter,
som passeras av olika klimat, synes vara en kompilation av Sacro ..
bosco, Bedes De natura rerum och MartianU8 Capella ; däremot
har Bedas utförligare framställning i De temporum ratione
icke lämnat spår efter sig; Om kompilationen gjorts av

8*
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genger vm vttan uirt Indiam ok vm Randa haf ok
sua uestur vm Affricam. Annat climata er kallat
Diasienes ': pat genger en vm Indiam, Persar", Arabiarn, Siriam, ok vtan uert Egiptaland vm oy pa, er
5 Sienes heitir, ok uestur vm Affricam till hafs. Pridia
elimata er kallat Dyalexandrias; pat gengur af
India landi, pvi er nrer er Imayo monte-, ok vm
Thaurum, Pampiliam, Alexandriam, Cirenas, ok i
Affricam sunnan Cartaginem. En 4. elimata er
10 kallod Diarodu"; pat hefst firir nordan Imayo" ok
gengur vm mit Peloponeswm", sem ers i Girklande,
padan till SikHI öyiar ok sua uestur par sem Midiardar haf rennur in. Et 5. elimata er kallad Dyaromo[es]; pat genger af Calpenhafin ok vm Bactriam",
16 Macedoniam, 'I'arentum'", Tuscum haf"! ok vm
Romarn ok Lusitaniam'! ok sua 'vestur i Spanland.
Et 6. elimata er kallat Dyalespontum'", pat gengur
vm Elispontum ok pyderkst riki sunnan uert'". Et
7. clima er kallat Diaboristenes; pat gengur firir
20 vttan Mreotis 15 paludes ok firir innan fiollin Ripheos,
ok VDl nordan uert pydekst riki ok sua vm England uestur til hafs".

G

G ~Or

vår författare eller för honom förelegat i ett latinskt arbete,
t. .ez, en västerländsk bearbetning av Alfraganus, är knappast
möjligt att avgöra. 1 -siones G. 2 Persas Beda, De natt rer, kap.
47.
8 Sieile G.
' ah Indis Imao proximis, Beda anf'. st.
Även Taurus och Pamphilia förekomma hos B., som sedan g.lide1'"
över till Rhodos.
l)
-ii G.
6 ab altero latere Imai Beda,
anf. st. 7 Peloponesum Martianus Capella, 876; Filiponem G.
8. er saknas
G.
9 ab introitu Caspii rnaris Bactrii Reda.
10, Macedonia, Tarentnm Beda; Tarenuum G.
11 Tuscum filare
Beda.
12 L. Mart. Cap.; hos Beda först vid nästa klimat,
1S Förvirring inträder här, emedan Diallespontu och Diaromes,
80m, äro synonymer, efter Mart. Cap. upptagits 80m olika saker,
a couflnern Gerrnanie Galllam Martianus Capella; transalpinam
Galllam Reda.
15 Mreotis . (ultra M. p., iofra R. rnontes)
Ma'rtianus, Capella (Reda); M'iotides G.
16 'Vår förf. satn-

Rb. IV, 66-68
§ 66

§ 67

§ 68
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[Fat er tungl" i somu rett af iordu at lita ok
sol, er solin er i pvi marki, er vier kolIum krabba 167
mark ok nordaz er i solar bring. Minkaz pa meir
en vant er hiti solarinar i meigin hafinnu af fiarlregd solarinar, pviat zodiacus gengr eigi iafnt af s
vestri i austur sem meigin hafit girder iordina,
helldur af retting vesturs ok utsudurs i retting
austurs ok landnordurs. Verda pa missaung at
nye meiri" en adur, ok pa gengr ny' hrest sem
sol i vori bygiligri halfu at sia.
En. pa er" 10
tunglit stendur gegnt i marki steingeitar, en solin
i krabba marki, sem fyr gatum ver, pa g[en]gr
tunglit leegz fullt, pviat pa gengr pat i pvi marki,
er sunaz er i sodiaco ok fiarlregaz er vori bygd.
Ok af nalregd tunglsins vaxa flredar, pa er solin 15
gengr i· ruzt liki eda i skala marki ok iafndregri
er um alla veraulid. En pa er tunglit stenndur
gegnt sol, ero missong af vellu solar hita, pviat
solin er pa i peim hlut zodiaci, er iafnt stendur
manslår två klimat för att få de i urkällorna uppgivna 7. Martianu8 Capella och Beda räkna 8. Här följer i G IV, § 74.
l Framställningens sammanhang avbrytes, och det, som meddelasom månen, utgör delvis upprepnin.q av saker, som sagts förut.
Fortsättningen Zodiacus &c(§ 70) börjar på r. 5 nedifrån på den i
övrigt tomma sidan 168. Det förefaller icke omöjligt, att B:$
skrivare från början velat reservera plats till en förkortad fram..
ställning om Climata men avstått och använt utrymmet (ör
annat stoff. Pa -leinngzta 1205 är säkerligen här interpole'rat;
2 Iunlg B.
s rneiri
finnes även i D, bl. 2 v:u och E bl. 1 v. 8 •
D, Ej meir B.
4. sern till. B; saknas D, E.
I) er D, E;
att ,B.

2. er 1] en E.
er"] gengr D, E.
3. pa] udel. D, E.
6. sem] sva 8. D, E.
7. rotting] rettingi D, E.
8.
missaung] misgong D.
10. il af D, E.
11. gegnt] solu
Ulf. E.
en s.] ok s. er D, E.
12. pa] udel. D, E.
13·
,pat] tvnglit D, E.
15. -ins] udel. D, Eli
17. pa er] udel.
E (tilf. interlineart D).
18. missong] misgong D.
19.
zodiaci] zodiaco E.
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Rh. IV, 68 - 69

yrer megiu'-haflnu. Pa geingur tungl hrest vaxanda. en

Jregz pveranda, ok pa er' ny verdr

5

ipeSSU111 mOrkU111,

skytur tunglit meiri sine voku a hafit en vant
er, pviat pa stendur tunglit gegnt yfer hafinu.
Pessa" hluti mattu profa en gior i pessi figurus.'

l megin D, E;
saknas B.
2 Pessa D) E;
slika B.
Den he'f' autotypisk gengivne figur er hentet fra D; E har
bl. 1 v en hermed nrer samstemmende, som i kobberstik foreligger
i den gamle Rirnbegla-udga.ve s.' 478. Det i figuren indeholdte
uerdenskori er afbildet i Aniq. Amer. s. 279 og Antq. Russes
II, 392. I Doptager {igu'ren, S01n er anbragt på tvrers af siden,
bl. 5 r., med u'lt(ltagelse af 1. linje [orooen, S01n udgores af overskriften Pessa hlute eic., og 7 linjer forneden (to småstykker
om mål og vregtJ. Dens tekst ha/r [elqende ordlyd : 1. Natt solar

s

hringrhinn syöri, 2. Vetr hringr, 3. Iafn drogris hringr DM alla verolld, 4. Svrnar hringr, 5. Natt solar bringr hinn

4. -it] udel, D, E.

Rh. IV, 69
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heita stiornur lokadar, oks stundum
vaxnar sem sverd, prer ero eigi eafastar himne ok

§ 69 Commetel

neyröri, 6. Synnri hygö, 7. Megin-haf, 8. Asia, 9. Affrica, 10.
Europa; 11. sol i crabba Marki, 12, Mlsgavng-s-tvngl xxx,
13. Misgong- mikil, tungl-s-xmr natta, j 4.' sol isteingeitar
mark i ; 15. Gemini, Taurus, aries, pisces, aquarius, capricomus.
Figuren, hvis diameter er 12/5 cm., har solen fremhrevet. ved
rede, fra centrum udgående .stråler ; de to måners mod solen
vendende halvdel er red, det uden om jordskiven og tvrers gennem
denne lebende »erden shav er blåt. - Den tilsvarende figur i E har
solskiven helt red, en red streg lorbinder navnene Aries- Pi see s
-Aquarius, og under' 1, 2, 4 samt over 5 er trukket parallele
streger, S01n ved 1 og 5 nåt, ydre storcirkel, ved 2 og 4 begrrenses
af indre storcirkel. N edenunder (igu'ren i E er masmene
Gemini-capricornius (sål.) gentagne, yderste indskrift på
figurens uensire side er noseten helt- boriskåren,
K.
Figuren vill, liksom den s. 89 meddelade, klargöra solens
konjunktion och opposition med mänen (springflod). Här skall
emellertid medtages även ekliptikan och ett stycke världskarta,
va1·igenom tecknaren och textförfattaren förletts att framställa
saken, såsom 01n springflod endast inträffade vid solstånden (och
dagjämningar?). Åsyftas "extraordinär springflod"? Fig. på s.
89, som även upptager bl. a. stjärnbilder, låter icke detta inverka
på framställningen i övrigt. - Kartan över världsdelarna [oreier
likhet med en dylik hos Honorius (Migne 172, 87). Där finnes
emellertid blott ekvator, .ingen ekliptika.
B.
l Commete-Ieinngzta har en parallell i G (bl. 10 r).
Källan
synes vara Beda, De nai. rer. kap. 24: Cometes sunt stelles
tlammis crinitee, repente nascentes, regni mutationem, aut pestilentiam, aut bella vel ventos eestusve portendentes... Omnes
ferme sub ipso septentrione, aliqua ejus parte non certa, sed
maxinie in candida, quem lactei circuli nomen accepit, Brevissimum quo cernerentur spatium, septem dierum annotatum
est, Iongissirnum vero LXXX. Nästan ordagran't hos Honorius
Imago mundi l, 137. Bland i N orden särskilt observerade kometer
må nämnas H alleys komet, vars 1.(,ppträdande år 1066 ställdes i
förbindelse med Harald Hårdråde« fall vid Stanford bridge och
hans motståndares något senare vid Hastings. Även dess återkomst 1222 är annoterad i annalerna. Vidare tilldrog sig kometen år 1240 stor uppmärksamhet, då den ställdes i samband
med Skule jarls fall. Flatöb III, 134, Ood. Fris. 503, Isl.
-'Ann. vid resp. år.
t ok G; enn B.
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Rh,IV,69-72

synaz i miolk hring tiI nordurs ok merkim iafnan
rikia skipti eda drep sott eda bard aga eda aunur
stortidindi; peer synaz VII dagar edra LX id leinngzta.]
168
Zodiacus' heiter drok a himne, par er mark- §-!j(}
5 adur vid himentungla gangr; henne er skipt i
marga hluti, priu hundrud partam leingd, en 12
partar er hon breid. Henne er skipt i 12 stadi a
leingd. Pau mork heita so: Aries, taurus, geminni,
kancer, leo, virgo, Iibra, scorpius, saggittarius, ca169 10 pricornus, aqvarius, picis, Hvert petta mark er 18
sol er a leinngd", enn 7 a breidd ok fimtungur solar.
Sol er atta hlutum vidari enn iord": henni snyr § 71
fra austri tiI vesturs um IX soler ffi, einni tid dags,
pat er solin snyr m tveim dögrunr', ok hon gengr
15al mott snuningu fra austri tiI vesturs a prim
hundrudum daga" ok v dogum" ok VI stundum.
Sia solar gangr hefer tv?> iafn dregri ok tvrer sol.. § 72
standur. Pessa marka m milli heita 4 soltider, pat
er vor ok surnar, haust ok vetur. Pessa eina gengr
20 hon 91 daga 7 ok halfu attu tid; eitt mark af 12 gengr
1 Här börja paralleller i P och V.
' Himmelsomk,;'etsen
beräkna» sålunda till 216 (6 X 6 X 6) soldiametrar. Helt
annorlu» da, mera realistiskt, Oddes observation. Det hiir givna
värdet å soldiametern (1°, 40 1) är ungefär tre gånger för stort.
Uppgiften återfinnes hos Macrobius, Somn. Scipionis, I, XX, 30.
Den bestrides av Honorius, De solis alfectibus 38.
s ex his
dicendum est, solem octies terra esse majoren, Macrobiu«,
Somn. Scip. I, kap. 20, § 32. Jfr "Libellus Helprici'' kap, 20.
, i B rättat f1 ån dögurn.
6 daga P; deegra övriga.
e Parallellen i P upphör hiir.
7 daga: d. V; dag B, Avvikande
framställning § 34 f.
4

solt] sottir G.
3. stor-] 'ttdel. G.
poor] udel. G.
senere filf. i "tna'rg. G.
IJX] XL G.
6. priu] i p. V.
er hyn Ulf. P.
7. breid] a breidd P.
8. taurus]
P.
10. 18] xvr Ulf. interlin.V.
12. atta] XVIII
P.
13. tU] ok t. P.
1~. solin] solinni P.
15, al mott]
20-s. 121 7• Delvis udvisket (fugligruoti P.
20, 91] x V.

2.
dagaaj
parta]
tavxus

hedsplet) V.

Rh. IV, 72-73
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hon 30 daga ok haIfa eIIiptu tid. Eina sol geingr
hon 3 deegur ok haIfa fimtu tid ok firn ostentur.
Ein part gengr hon 2 dregur ok pridiung tidar ok
§ 73 eina ostentu. Benediets messo er iafndregri a vor,
en a haust 2 nottum fyri Mattheus messo, Solstada 1)
er al surnar 4 nottum fyri lons messo baptiste,
enn avetur 4 nottum fyri Thomas messo. SOl er
i midium heimenum. Mrela pat sumer menn, at
neer se viku fyr a IsIandi. Sin er partur hverr solar
edur zodiaco, sa er likr reittum i talbyrdingi,
10
[Hjeidner! menn gafu nofn morkum peim, er
skipt er a himne i drog zodiaco i 12 stadi. Pan
mork heita a latinu: A. t. g. c. 1. vir. 1. se. s s. c.
ok for at pvi mest, hversu vedratta var tiI
a.
eda grodur i sin eda a Iondum. Pessi nofn ero at 1&
voro mali, sern nu mun ek telia. Hit fysta mark
heiter aries, pat er a vora tungu rutur. Sol
gengr ruzt mark 4 nottum fyri Benedictus messo,
sa var fystur dagr veralldar ; pvi var pat nafn 170
gefit pvi marki, at pa hregiz vedratta. en hrutur 20
hviler meir m hregri hlid al, surnar en m vetur.
Sidan kemur so] fyri uxa marki, par kemur hon 6
nottum fyri Greqorius me880 5; pa er a flrestum

p."

l So-s-talbyrdingi r. 10 utelämnas V och Rb.upplagan. Uppgiften So- heimenum är naturligtvis oriktig men av stort
intresse. Den visar, att sle riktiga' uppgifter, 80m vi funnit i
Odda tal om solstånden, av vår förf. ansågos för isländska.
Uppgifterna hos Sacrobosco Comp. sn 7 v, synas, ha varit förf.
obekanta. Uppgiften återkommer i något bestämdare fornt § 180.
Förf. åberopar där mera direkt iakttagelsen, och han ställer i
f~rsta 'rummet den jämna veckan, som är alldeles riktig för
tiden från c. 1225-1350.
t Heidner-fiska s. 1239.2 har en
parallell i Rim I, §§ 66-71; utelämnas i Rb-1tppl.
s se. V;
s. c. B.
" Stjärnbildernas lat. namn, som här förkortas, möta
fullt utskrivna t. ex. 8. 53 tf., 120.
6 Gregorius messo
(o!...dras av kalenåarierna; lons messo baptiste B, V.

11. gafu] gefa V.
!!. hon] pat(!) V.

12. er] eru V.

16. telia] segla V.
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londum -best at eria, en menn hafa yxn mest fyri
ardre a sudur londurn'. Sidan kernr sol! fyri tvibura
marki, par kemur hun 14 nottum epter crucis messo; a
pvi marki ero solhvorf ok tveir dagar nrerliker at
5 leingd sem tviburar at alldri. Epter pat gengr sol
fyri krabba marki, par kemur hon 7 nottum fyri
lODS messo baptiste; pa snyr sol gongo sina ok
pverr ; krabbi gengr opt öfugr ok ferr so, at hann
. opar. Epter pat gengr sol fyri ens oarga dyrs
10 marki, par kemur hUD 7 nottum fyri Iakobs messo;
pa kolnar vedratta, er sol gengr hin sidara blut
pess marks, so sem hit oarga dyr, pat er grimara
aptur fra midiu ok vegr med halanum. Epter pat
gengr sol fyri meyiar" marki, par kemur hon 6
15 nottu'I'n' fyri Bartolomeus messo; 1>a er eingi grodr
iardar ne friove" gras eda vidar, ok ecki er meyiar
edli at gefa avoxt af ser", Padan af gengr bon
fyri skala marki, par kemur hUD 3 nottum epter
crucis mesu; pa er iafndregri a pvi marki, pviat
!o skaler ero iafn höfgar. Pa gengr hun fyri spord
dreca marki, par kemur hun 10 notum fyri Simons
messo; pa er vön rida, er sol gengr enn sidara
bIut pess markis; sporddrecki er grimt kvikvendi
ok, befur eitur i eptra blut. Padan gengr sol fyri
25 bogmanns merki, par kemur hun 6 nottum fyri
171 CessiIiu mesu; pm er elldinga flaug micil a sudur
1 De förståndiga reservationerna mot uppgifter, som tydligen icke äro tillämpliga på Island, äro nya för Rim II.
2
k. s. V; saknas B.
s meya B, V; stjärnbilden heter Virgo
och namnet behandlas SOft?, singularis i det följande.
'nott B;
D. V.
5 friove så B, V; jfr, freovon s. 551 , frievon S. 5612 ,
6 tempus illud . . sterile est, et nihil producit, sed producta
maturat Sacroboeco Oomp. k6v., som eljest knappast kan vara
original.

3. crucis] kross V.
4. ero solhvorf] er solhvarf V.
8-9. ferr-opar] hopar hann opt aufugur V"
18. vegr]
iafnan tilf. V.
17-18. Padan af .. bon fyri] Pa ... sol
med V.
20. höfgar] pungar V.
23. merkis] marks V.
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Iondum ok reidar prymer, so piker ok illt at sia
vidpeim manni, er alIgegnt sky tur, ef hann vill
tiI meins, pviat vid honum ma ecki. Nu sidan
gengr hUD fyri steingeittar marki, par kemur hon
3 nottum fyri Tbomass messo-. Padan af vex 6
solar gangr ok gengr heera ok hrera. Pad er ok
steingeitar redi at klifa hamarin re upp, par til er
hon kemur upp i hina hrestu hamra eda turna. Nu
gengr sol fyri vazbera marki, par kemur hon 3 nottum fyri Agnesar messo; sa manadr er oskur.samr'J 10
a sydur londum, en vatnberi vardveitter vatn ok
hirder, pvi hirda bier isar votn fyri oss. Nu gengr
sol fyri fiska rnarki, par kemur hon 6 nottum fyri
Peturs messo, pa kemur grodr i sio, ok pa er friovon fiska sem mest; pvi er pat kallat fiska mark. 15
Pesum morkum snyr um hverfis iordinna al, 2
dregrum fra austri tiI vesturs, pau era aull i sudri
hrest, enn i nordri lregz. Pa er rutur er hrestur i
sudri, pa ero skaler leegztar i nordri. Pat stennz
aJ,: uxa merki ok spordreca, tviburar ok bogmadr 20
krabbi ok steingeit, oarga dyr ok vatn bere, meyar
mark ok fiska".
§ 97
[E]f 4 pu villt tider vita, pa er seculum mest
tid, er stendur fra upphafi heimsins til ennda.
Etas" er ein af 6 olldrum heimsins. Annus heiter 25
ar, en mensis manadr. Ebdomada heiter vika, dies
dagur, DOK nott, hora stund ok tolftungr dags, pUDctur
1 messo V; saknas B.
2 manadr . . oskursamr rättat
efter s. 56"6; madr .. oskynsamur B, V.
s Här följe,,- i V
IV, § 92.
' Er-tala 8. 1244 utelämnas i Rb..uppl., emedan
fl Etas. R; Enetos B.
stycket efter R, bl. 10 är tryckt i I, § 97.

1. prymer] prumr V.
3. ecki] sia tilf. V.
Nu] udel.
7. eedi] udel. V.
8. upp i] udel. V.
11-1-2. ok
hirder] udel. V.
12. Nu] Par neest V.
18. rutur er heestur]
b!:!,Jtz mark er heest V.
19. ero] er V.
20. spordreca]

V.

sporddreki V.
21. vatn] vaz V.
!4. tid] tida R.
er]
eitt R.
heimsins] heims R.
ennda] veraidar tilf. R.
!5. er] heitir R.
heimsins] udel. R.
27. stund ok] udel. R.

1!{.
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Rb. I, 97; IV, 7~, 76

fimtungr hore, pars pridiungr puncti, momenta'
40 i horam einna, uncio 12 i einna momentum, a·
thomus 47 i uncio einne, calcus 5 i einn athomum,
at pvi er sumer menn seigia, su er minz talas.
§ 74t172 5
SYOS segia Grickia spekingar, at Erkules' inn
micli ran 125 skrefa, medan hann poldi önd einnu
sinne; sidan nam hann stad, ok kalladi hann pat
stadium.. 8 stadia gera eina milo, pat er 1000
skrefa, 60 stadia era 7 milur ok half mila. 7000
10 skrefa ok 5005 era 7 milur ok 4 stadia", en i skref
ero? 5 fet.
Macrobeuss kallar glogliga reynt af spekingum, §
at um boll iardar ero stadia 252000, pa era i
1 momenta R; -um B.
t Som fortsättning upptager R ett
stycke (Rb. I, § 98), se s. 126 16 , Därefter följer Pa-vetur
Rb IV, § 78 med ett par oväsentliga varianter.
8 Här
börjar parallell i C bl. 9 v och G bl. 20 r.
4 Jfr Isidor,
Etym. 15, kap. 16: Hoc primurn Hereulem statnisse dicunt
eumque eo spatio determinasse, quod ipse uno spiritu confecisset, ac proinde stadium appellasset, quod in fine respirasset.
simulque st.etisset.
IS ok 500 efter konjektur; 21500 B; ok
900 C; ok 50 skrefua G.
6 Så G; 8 skeida B.
7 ero
C, G; saknas B.
8 Macrobeus -gradu står i B efter Amillum
-dagsiglinga s. 125"'18' Ordningen i C och G är utan tvivel
ursprungHgare och riktigare. Det citerade stället lyder: evidentissimis et indubitabilibus dirnensionibus constitit (constat)
universts terras ambitum hahere stadierum millia ducenta
quinquaginta duo Somn. Scip. I, 20, § 20. Uppgiften finnes i sak
h08 Sacroboeec men icke verbalt. Den finnes även hos Vincentius
Bellovaceneis Spec. naturale VII, 13 (med citat efter M.) m·en
man saknar tillräckliga skäl antaga, att lånet förmedlust av
Vincentius. Ytterst här'rör uppgiften från Eraiosihene«. Jfr
Cantor, Gesch. der Mathem., I, 759.

2. uncio-momentum] udel.
niomentum R.
4. at - seigia]
tilf. G.
6. skrefa] skref G.
Eftir pat G.
stad] stadar G.
8. eina] udel. G.
9. 60] 6 G.
b. iardar] i bring vm iardarboll

R.
3. uncio-e-athomum]
udel. R.
5. segia] fornnir
einnu] i eino G.
7. sidan]
hann pat] petta skeid G.
10. ero] udel. G,
13. um
G.
ero"] er G.

Rh. IV, 75-79
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kvadrant hennar 63000. Qvadrant hennar er skipt
i 90 gradr i pa liking, sem zodiakoer skipt i gradr
ok audrum hringum' i spera. At pessi tolu ero 7000
stadiorum i eine gradu iardar, enn passus 875000 i
gradu.
5
§ 75
A millum Biorgvinar ok Nidar oss ero nrer 4
gradr. Pa verdr ein grada mer tylpt sjavar. I vik u
siavar ero 583 stadia ok [triens stad ii', pat ero
72916 passus" ok priu fet ok pridiungur fetz', En
iafn micit er grada m iordu ok tylpt siovar, enn 11 10
"§ 76 tylpter ein dag-" sigling, Pa verd rum qvadrant iardar
45 dagsiglingar, en i kringum iord er meigin haf
180 dagsiglinga 6.
77
Paska 7 dagr verdur iafnan hin 111. drottins d[ag]
i paska tungli", hvit drottiris dagr verdr hin 7. 9 15
78 drotti[n]s d[ag] fra paskar degi. Eflo pu villt ar"
telia fra upphafi veraldar, ok skaltu pa ara taulu
, hefia hin 15. kalendis dag apprilis, pat er inn fysti 19
dag ur veralIdar. PalS er Adam var skapadur, voro
koncurentis 7 ok hlaupar, enn pactar 15. Padan 20
79 fra VOIYO til Nova MM. cc. LXII vetur>. Noe gec ur 173
l hringum G; hring B, C.
2 triens stadii C; tri ...s stadia
B; till eins stadia G.
s passus C, G; passa B.
4 fetz e,
G; ur feti B. 6 ein dag- C; eru dagh- G; deegur B. 6 Här sluta,
paralleller i C och G.
'1 Paska-degi r. 16 har en parallell i
V bl. 3 r. Efter degi till. V: pessu tali bregdr alldri.
8
tungli V; t. B.
9 7. st. (!) B.
10 Ef-veralldar r. 19
har parallell i D. Märk den ålderdomliga formen' med ok 80m
inledningsord i eftersats. 11 ar D; saknas B. Ii Jfr s. 53, not 6.
13 Pa-14 s. 126 15 har parallell i G, bl. 22 r.; Pa-vetur r. 21 därjämte i R efter I § 98; jfr. s. 127 not. 4.
a Jfr pa'rallellstället
i I, 8. 42 tf. Från Adam till Noak räknade enligt Beda Ebreerna

t. er] udel. C. 3. ero] udel. C. 4. stadiorum] stadiarum C;
stadia G. 5. gradu] grada C. 6. millum] milli G. 4] 8 C.
8. ero2] -U:del. G.
11. iardar] hennar G.
12. 45] 4-2 G.
dags.-ar] dags-a G. er] epa C, edur G.
13. 180] åben plads ,
C.
20. ok hlaupar] udel. R.
Padan] .En p. R.
21. ,
J..XlI] udel. G.
vetur] vetra G; år R.
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Rb. IV, 79-81; 1,98

örkv al atianda ari solar alldar, pa var concurens
eio, en pactar 4. Padan voro til .Habrahams [1000
ok 721 , hann var borin al it attandal ar i solar aulld,
pa voro concurentis II, en pactar VI. Padan voro tiI
5 Davids 9403 ara, hann toe konungdom m fiorda ari
ok xx. i4: solar olld, pa var conkurentis ein, enn
pactar 15. Padan voro til Babilons farar 4795, en
hon var' a 26-ta 6 ari i solar oIld. Pa voro concurentis4, enn pactar 18. Fra Babilons for ok til § 80
10 burdar Crist voro 589 ar", Hans burdr var a 17. ari
i solar olld. Pa voro concurentis 7, en pactar 28.
At peiri tolu verda 5180 8 ara fra Adam til burdar
Cristz. Hann var bier i heime 33 vetra ok 3 § 8t.
manadlr.ok" pindur a 3. ari ok xx. i solar olld; pa
15 voro concurentis 7, en pactar 1410.
[E]f1 1 pu villt vita, hvern pu sk(al)t halIda iola I§.
1656, Septuaginta 2242 år. Angående förklaringen av denna
olikhet kan jämföras V. Rydberg, Urpatriarkernas släkttafla i
Genesis (= Skr.ll, 215 tf.).
1 jOOO ok 72 G i överensstämmelse med Beda (Sept.); se Migne 90: 288; DCCCCXLII B.
2,attianda G, vu. B; jfr. not 8.
3 Enl. Beda 942; jfr.
föreg. not. . , i G; saknas B.
6 478 vetra G; 473 Beda,
e 26-ta G; 6 ok 22 (?) B; jfr. not 8.
'I 589 ar G;
så
Beda; 580 B.
8 Kristi födelseår beräknas såsom i
Rim
I (s. 44) till år 8 i t'år tideräkning. Summan stämmer
icke, och texten msar sig även i övrigt så svårt korrumperad,
att en restitution icke låter sig göra. Hieronymus beräknar
5189; jfr Rim I, a. st.
9 z z B.
10 13 B; 18 G. Året 42,
som måste avses, hade konkurrenten 7 och epakt 14.
1\ Ef-ar s.
127 13 har en parallell i R, bl. 10. Jfr s. 123 samt de nedan
efter Rb IV § 185 införda §§ I 81-96. B: s text utelämnas i
Rb-upplagan.

2. Padan voro] udel. G.
3. al] udel. G.
i solar
4. VI] 6 G.
7. Babilons] Babilonar G.
aulId] s. alldar G.
enn] udel. G.
9.t8]!8 G.
ok] udel. G.
to. voro] "det.
G.
var] yard G.
12. 5180] 510 G.
fra Adam] framan
G.
13. vetra] ar G.
1{.. p.J var p. G.
S-xx] eno !B.,
ari G.
16. Ef] En ef R.
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dag fysta, !Ja hygg pu at. hve' marger concurentis
pat ar; en pa ef einn er concurens, pa skal
io1a dagur enn fysti a midviku degi vera, enn ef 2
ero, 1>a er fimtu drag] iola dagr, ok skal svo fara
um alla vikunna. Enn ef 5 ero concurentes, pa 5skal drottins d[ag] ioJa dagr vera. En ef pu veiz
eigi, hversu margir conkurentis ero, pa tactu svo
marga sem dagr sa er at tolu, er hit mesta Mariu
mesu er m, vorit", Ef hUD er a mana degi, 1>a er
einn, enn ef hun er m, laugar deigi, pa ero 6.' Enn 10
ef hUD er at drottins degi, pa era 7 concurentis.
Ef pu villiz UID pacta tolu, taktus at 'tungls alldri
peim er epter Benedictus messo er et nsesta ar'.
82
[1>]at er tyst i dregra tali er heiter m thoma;
per era 47 i eina unnz, unz 8 i eina ostentu, 1r, 174:
ostenta half önur i eina momentu, tveir hluter
pridiu momentu i ein part, partur halfur anar i

se

1 hve R; hverssu B.
2 Dagen (öre Marie bebådelsedag
(24 mars) kallades locus concurrentium, emedan den inföll på
söndag, då konkurrenten var 1 o. 8. v. på den dag, vars nummer
i veckan var lika med årets konkurrent. Förf. har, liksom vi
förut sett i Rf,m, I, föredragit att redogöra för bebådelsedagens
infallande under olika år; jfr 8. 25 tf.
s taktu R; saknas
B.'
4 Dagen efter Benedikiusmessa (22 mars) kallades sedes
epaerarum ; den hade cyklisk nymåne år 1 i måncykeln och i
det hela år för år en månålder, som var = årets epokter. Här
följer i R: på er Adam var skapaör, på våru concurrentes
VII, en pactar xv. En paöan fra våru Hl Noa, MCCLXII år;
jfr. § 78.
Därefter följa i R de stycken, som i Bb-uppl.
utgöra avd. II
Rf,m III i denna upplaga.

=

. 1. dag] enn Ulf. R.
2. en pa] enda R.
3. a] udel.
R (med uforandret ord8tilling midviku d. vera).
4. ero]
concurreutes tilf. R.
er-e-dagr] skal enn v. dag viku jöla[). Enn] at R.
7. hversu] bvat
dagr vera enn fyrsti R.
R. - 8. hit] «deZ. R.
9. m] fyrir um R.
10-11. Enn
-concurentis] udel. R.
12. Ef] En ef R.
pacta tolu]
påska pacta R.
1"3. et] "del. R.

Rh. IV, 8!-87
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eina minutu, minuta half pridia i einn punct,
puntar 4 i eina tid dags, tider 2 i einn vind,
vindar 3 i ein plagur, plagur 4 i deigi ok nott.
Fat er dagr ok nott, er solin snyr nm iordina. § 83
i Dagar era 7 i viku, en 30 dagar i manadi; i tveim
misserum ero dagar 365 ok fiordungr 2 dregra; pvi
parfl hlaupars dag. Drottins dagr er fystur i
viku at daga tali ok2 misseris tali, en ymser dagar
at manadar tali, Vikur" era 4 i manadi ok ~ dagar. § 8~
10 52 vikur era i tveim misserum ok dagur ein um
fram, sa heiter concurrens; pvi poka . dagar ok
skiptaz drottins dagar m,4 7 stofum. Manader era
12 i tveimr misserum ok 4 dagar, pvi parf surnar
auka. Athome ero i eina tid dags xv pusunder
15 ok 8 hundrat", unz 4 hundrat", ostentur 60, momentur 40, partar 15, punctar '4 edur 5. ' I deigi ok §
nott era stunder 24 allar iafnlangar, en i viku era
stunder 168, i manadi 6007 , i tveirn misserum 8766
stunder. Prer B 6 stunder verda ffi 4 vetrum dagur
20 ok nott, sa beiter hlaupars dagur ok stendur mesta
dag ep ter Matthiss messo, ok ero pau missere degi
ok nott leingri enn onur misseri. Concurentis ok § 86
Ianpars dagr safnaz til surnar auka, ok skal vid
surnar leggia 5 sinnum i solar aulld: hit fysta sin,
25 er drottins dagur er m, d, anat sin, er hann er ffi
e, p8 pryssvar sinum padan af, er hann er ffi d 9•
175 Pat ero tvo misseri, vetur ok surnar. Vetur kemur § 8
laugar dag, er nrestur er fyri Lu·kas lnesso, en
1 par B;
jfr r. 13.
2 ok supplerat efter Rb~uppl.
Vikur börjar en parallell i V, bl. 22 r 12 •
4 al V; saknas B.
o Om Inisund få 1 antagas betyda 12 X 120, så kan xv behållas
r. 14, ty 22560
1/5 X 12 X 120
8 X 120; sättes pusund
1200, så måste där rättas til XVIII.
6
480.
7 =
720.
8 d. v. s. de i enhetssitfran nämnda; forf.
har tänkt
på utläsningen, 80t1'1 slutar ok sex. 9 Jfr s. 69 f.
10. 52 vikur] j v. ok 2 V.
1-1. concurrens] d(agr) tilf.
V.
12. 7] udel. V.
14. .auka] auki V.
1(,-16. Athorne
-5J udel. V.
18. i rn.] eru Ulf. V.
20. mesta] hinn n. V.
21. pau] pa V.
!2. Cds] C-es V.

~

4

=

=

+

=
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hana sialfa, ef hlaupar ferr epter. Lukas messa
er XIX 1 nottum epter Mikhaels messo, en 10 nottum
fyri Simons messo. A peim manadi er allra heilagra
messa, ok vatnfasta fyri. Annar manadur vetrar
kernur mana dag; a peim manadi hefz iola "fasta 5
drottins dag mesta Andres messo edr hana sialfa.
§ 88 Fiorer skulu vera drottins dagar i iula faustu.
Pridie manadr kernur midviku dag; al, peim manadi
ero ioI, ok er iola dagur al, elliptu viku vetrar
iafnan, nema hann se al, faustu dag, pa er hann al 10
tiundu viku vetrar eda firntu dag, ef hlaupar ferr
epter. Midviku dagr skal ein milli midsvetrar ok
iola, nema prettandi dagr se al pridia deigi ok fare"
hlaup ar epter",
§ 89
[Cjlaves' heiter su tala, sem syner hvern sem 15
einn merki dag; teliaz so marger dagar fra pvi,
er claves gengr in, sem" claves era pau misseri,
Auka skal einum claves til niu vikna fostu, ef hlaup
ar er, verdr sa merki dagr, sem talan fellr a versin
Osedes, Aa n er": pau hirta, hvarclaves ganga inn 20
§ 90 til allra merki daga. Til pess at vitad se, hve marger
claves ero hvert ar tungl alldar, pa skal setia
versinn Vicenos qv i n o s" at frernzta stad pollicss",
18 B. 2fare V; far B. 3 Här slutar V, bl. 23v5 • 'CJ.aves
beteckna antalet dagar från den godtyckligt valda dagen 11 mars
till påskterminen. Deras förhållande till gyllentalen framgår
av följande tabell (jfr 8. 132-134 samt Rim III § 82):
lXIX V;

"111213141516171819111°111112113114115116117118119
12,31

Gyllental.
Claves ... 26 153423
20 1 3 9 2 8 17 3625 143322,11 30 19138
Med dessa tal och söndagsbokstaven beräknades: Septuagesima från d. 7 januari; Quad'r'agesima från d. 28 jan.; påsk,
som sagt, från d. 11 mars; gångdagar från d. 15 april
6 sem
upp/repat B.
6
och pingst (rån d. 29 april.
V€{sen, som anger sedes clavium, har icke kunnat restitueras.
7 Versen finnes utförd § 97, s. 132.
8 pollicer B.
5. hefz] kernr V.

6. neesta] mestann V.
9

180

176 5

10

15

Rb. IV, 90-91

RiM 11

tr e d e cirn a hessta stad inndicis, plus ass e tricen o s a hresta stad medii, u n d e v i g i n a fremsta stad
medi, epta a hred auricularis. Legg vid so margt sem
pa er vetur i tunglaulld', kasta i brutt xxx, ef um
fram er XL, ok haf pat sem epter verdur. Ef2 pu
skipter upp dogum arsins UID XII, pa verda epter
v, ok heita peir regularis solaris eda ferialis.
P[e]ssa regularis m, marcius. Sidan fylgia svo
Inarger regularer, sern versin seigia hverium bok
manadi: qvinqve m o n a s". Svo marger concurentes ero hvert ar, sem seger vers: A sex b q v i nqve et pr i m u s etc.', Briottu pacta sem kener
vers: Deme u n u m'. Legg vid iafnan SVD Inart,
sem pa er vetur i tunglauld'. Tak af ein a fysta
lid pumal fingurs, legg vid IX6 i audrum stad, XIX
1 D. v. s, gyllentalet; jf1· den gutniska regeln, som medåelas
i not till § 97.
2 Ef-tunglauld r. 14 utelämnas i Rb.. uppl.
såsom obegripligt.
s Versen finnes utförd i Rim III, § 52,
jfr II, § 150; saken behandlas ovan s. 66 i tabellfor1n och i
samrnanhängande text s. 29 tf___
4 Versen kan kompletteras
och rättas efter G, bl. 1 v, där den lyder:
A sex, b quinque, c quatuor a ttribu[u[ntur :
d tres, e gemine, una f, septern g secuntur.
Forhållandet mellan söndagsbokstäver och konkurreniar framgår vid en första blik på talbyrdingen i I nl.
5 Hos Sacrobosco o 6 v lyde?" cereen :

De111e unum, post adde novem, post. undeviginti,
Upps. hur Deinde etc. Tankegången i denna. vers kan
på vårt språk uttryckas så: Om man med E beieknar resp. års
epokter (utan fråndrag'n.ing av multipel av 30) samt med G
gyllentalet, så får man ekvationen E
11 (G -1) = 11 G -11.
lV~t vi~l vår vers ge anvisning på ett tal, som kan läggas till
gyllentalet (ör att ge epakien (E). Detta tal är tydligen 10 G
- 11. För vä?·dena E
1, 2, 3 .. 18~ 19 ger tydligen detta serien:
- 1 (= derne unum},
9,
19, ,.
169, -I- 179. Under åren
4-6 f'råndrages 30, under åren 7-9 60 etc. Diiriqenom kom . .
mer regeln att för varje treårsperiod upprepas. Eiir ett hålla
reda på treårsperioderna 1·äknade man gyllentalen på ett finget·.
l:issa å?4 fick man på nytt f'råndt·aga 80.
~ JX är enligt
föreg. not nödvändigt; XI B.

=

=

+ +

+
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i pridia stad, kasta burtt xxx, ef meira verdr, enn
haf pat er af hleypur. Ef pu skipter upp dogum
arsins um xxx, pa verda epter v, pa skal eiga
september, peir heita regularis lunaris.
§ 92
[Ejnn' fysta vet ur i aulld er merkidagur til 5
niuvikna faustu einne nott fyri kyndil messu, anann
12 nottum fyri, pridia 7 nottum epter, fiorda 4
fyri, finita 15 fyri, setta 42 epter, siönda 7 fyri, atta
12 epter, niunda 1 epter, tiunda 10 fyri, ellepta 9 3
epter, tolpta 2 fyri, prettanda 13 fyri, fiortanda 6 10
epter, fimtanda 5 fyri, sextanda 16 fyri, siautianda 3
epter, atianda 8 fyri. Hin nitianda vetur i aulld
er merki dagr 11 nottum epter kyndil messo.
[Svo ber faustu, sem hier seiger', En fysti
vetur i aulld er faustu ingangr, er vika er af goi, 15
anan" er vika lifer pora, pridia er vika lifer goi,
IITI. er vika er af goi, v. er 'vika lifer pora, VI. er
vika er af goi, VII. i ondverda go i, VIII. er vika
lifer goi, IX. i midia goi, x. i öndverda goi, XI. i 177
Inidia goi, XII. er vika er af goi, prettanda er vika 20
lifer porra, XlIII. i midia goi, xv. i ondverda goi,
XVI. er vika lifer pora, XVII. i midia goi, XVIII. i
ondverda goi, nitianda er vika lifer goi.
Sex" nretur ok xx ero til merki dags fra hinum
l Här börjar parallell i V, bl. 6v. ! 7 B,V. ~2 .B,V. 4S vo - seiger
V; saknas B. Hela stycket Svo (En)-18 (s. 1/32, r. 5) utelämnas
i Rb-upplagan. Framställningen är f. ö. felaktig, såsom en [äm»
förelse med s. 25 tf.visar. 5 annan V; anar B. Jfr fysti r.14. GSex.. olld
s. 182 r.16 saknas V; stycket lämnar uppgift om claves terminerum för resp. år, för vilka en beräkningsmetod lämnas i § 97.
I B följa efter s. 1325 §§ 93-96, som saknas i V och som vi
i upplagan flyttat efter § 102, dit de genom sitt innehåll visat

,,6. anann] velur i aulld tilf. V.
7. 4] n. tilf. V. (og sål. i
det [q.}.
15. er"] pa V.
16. 17. 20. 22. er"] pa V.
16.
20. pr.] vetur i aulld til], V.
anan] vetur i aulld tilf. V.
22. XVI.] vetur tilf. V.
23. nit.] enn D. vetur i aulld er
9*
faustu inngangr pa V.
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prettanda degi hin fysta
pridia 34, fiorda 23, fimta
atta 39, niunda 28, tiunda
prettanda 14, fiortanda 33\
siautianda 30, atianda 19,
I.

xx

LV

vetur i olld, 15 annann,
12, setta 31, siaunda 20,
17, ellipta 36, tolpta 25,
fimtanda 22, sextanda 11,
nitianda 18.

1. XIII

I

XXXI

Vicenos! qvinos, tredecim, plus asse tricenos,
I. XIX

undevigin,

10

15

1. VII

epta

digitis pro cla vibus

apta.

[P'[etta heita claves terminerum maiores, pat
era biner meiri lyklar endimarka, Pat era peir
dagar, sem telia skulum til niu vikna fra prettanda deigi iola.
Fat heiter merki dagr, er x
natta er tungl nockurn dag i vikune peiri, er neest
er fyri niuvikna fostu, so sem claves teliaz til hvern
vetur i olId. Ens fysta vetur i, olId era 26 claves, § 98
sig höra. Placerade efter ordningen i B, avb'ryta de på ett
störande sätt {'ramställningen om Claoes. 1 ~3 B. 2 Versen finnes
hos Sacroboeec P 6 v och i Ups. Tricenis desea; tuicenos B;
tricenos 130 1 , De mellan raderna insatta talen äro vilseledande,
ty de hjälptal, som läsaren har att hågkomma, äro 25, 13, 31,
19, 7, vilka skola placeras på var sitt {inger, tummen fö'rst. En
nordisk parallell finnes i den gutniska runkalendern, så lydande:
Ten (läs Tel) flngr, so marh sum primtal er rnigit. SIa so
samarr flnprs (läs fingrs) uerp ok primtalit. Kumr par minna
af pen fiuratihi, pa sla af tiu, haf pet sum limnar. Kumbr
maira pen flaural ihi, pa sIa af fiuratihi ok haf pet surn yvir
ier. Tel pet. a lipurn pinum og uet parm lip, SUlD tallit Iuks aByria sa tellia o, r, k, b, f, u, p, Byria a pumblingi innan handa
ok tel so, et pu kurnhr til uata (
till det vätta fingret). ler
a uata sunuulahr, pa ier par pashdahr. ler ai a uata
sun nuda h l', pa lag nesta sunoadah eptir uata; pa ier puh
paska dahr. Pitta ier fingrana uerp : pumbling kustar fem
ok tiuhu: nesta fingr pumblingi kustar prettan; langustang
at t og prlat ihi; nesta flngr litla fingri kustar niutan; litla
fingr kustar sinu : sla pet samarr mep primtalinu. Regelns
allmängiltighet, som prova« i vår text i fortsättningen, bevisas
av Lindhagen. Fataburen 1910, 131 ff. Jfr ovan s. 129, där
cluve- meddela» omedelbart.
3 Innehållet
i § § 98-100
framställes i V bl. 8 r. i följande kortare form: Sex dagar
ok xx eru hinn f ysta velur i aulld fra prettanda delge
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pvi er so, at ein kemur fyri vetur bin fysta, enn
adrersomarger sem vicenos qvinos, pviat pat ero
firn ok xx, Annan vetr verda 15, pviat tveir dagar
koma fyri vetur tvo, en adrer so marger sem tresd e c i ffi seiger. So marger skulu avaIlt korna fyri 5
vetur sern Inarger ero i olld til, enn adrer so marger
sem vers seger. En 3. vetur verda 34, pviat plus
asse tricenos gerir 31, enn 3 fyri vetur. Hin 4da
vetur verda 23, pviat u n d e v i g i n gerer 19, enn alldar
vetur 4. Enn 5. vetur verda 12 claves, pviat epta 10
gerer 7, enn pa koma vid vetur 5. Hin 6. vetur
verda 31 claves, pviat pa skal taka af upp haft
vicenos qvinos ok telia so allt ut sem fyr, enn
leggia fleiri av allt fyri velur, sem fleiri ero af olld.
En ef fieiri verda enn 40, [pR skall fella nidur 30, 15
§ 100 enn hafa pa sem epter verda. Enn 7. vetur verdta
20, sem seiger tr e d e c i m, ok alldar vetur 7. Hin 8.
vetr verda claves 39, enn 9. vetr ero claves 28,179
hin 10. vetur ero cIa ves 17) bin 11. vetr ero cIaves
36, hin 12. vetr ero" claves 25, bin 13. vetr ero 20
claves 14, hin 14. vetr ero claves 33, bin 15. vetr
ero claves 22. hin 16. vetr ero claves 11, hin 17.
vetr ero claves 30, hin 18. vetr ero cla ves 19, hin
19. vetur i olld era olaves 38.
§ 101
Ef hlaupar er, pa skal pat avallt merki dagur ~5
tiI 9 vikna fostu, er tungl er 11 natta nokurn dag
i vikune peiri, er nerst er fyri 9 vikna fostu, so
sem telzt pa til; pat skal ok rnerki dagr enn 19.
ok til merke dags pess er niu vikna fasta hefst sunnu
<lag nrest epter merki desgin.
Anan vetur i aulld xv
dagar, pridia fiortan ok xx d., fiorda prir ok xx d., fimta
XII d., setta ellefu ok. xx d., siaunda xx d., atta nitian
ok xx d., niunda sia.u (läs atta) ok xx d., tiunda XVII d.,
ellefta sextan ok xx d., tolfta firn ok xx d., prettanda XlIII
d., flortanda XIII ok xx d., firntanda tveir ok xx d., sex..
tanda ellefu d., siaytianda xxx d., atianda XIX d., nitianda
XVIII ok xx d.
l pa skal upprep. B.
2 v. e.; er B.
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vetur i olld, er 11 natta er tungl' til 9 vikna fostu,
ef prim hinn 19. vetur stendur enn pridia dag'
februarius manadar", Hin" fysta vetur i tunglaulld § 102
er tungl 9 natta hin 8.' dag iola', anan vetr i olld
6 20 natta, pridia vetur i aulId einar neetur, fiorda 12
natta, enn fimta 23 natta, setta vetr 4 natta, sionda
vetr 15 natta, atta vetr 26, niunda vetr 7 natta,
tiunda vetr 18 natta, ellepta vetr 29 natta, tolpta
vetr 10 natta, pretlanda 21, flortanda 2 natta,
10 fimtanda vetr 13 natta, sextanda vetr 24 natta,
siautianda vetur 5 natta, atianda vetr 16 natta,
hinn nitianda vetur i tunglaulld 27 natta [hin 8
dag iola".
[En pessi er manada munr: Januarius sem adr
15 telz", februarius nott elldra, marcius sem hin atta § 93
dag, appril[is] nott elldra, mains 2 7, iynius 3, iulius
4, augustus 5, september 7, october 7, november 9,
desember 9. I pessi tölu skal nidur falla 30, en
hafa pat er um fram er. Pessi tala bregz hin atta § 94
20 vetur ok hin v. ok hin nitianda i marcio ok skal
pa vera nott yngra, nema hlaupar se, pa bregzt eigi
hin atta vetur 19 i maio, hin 8 vetur ein i iulio,
l
t vlg B.
~ I så fall i strid mot placeringen enl.
Rim l.
3 Här börjar V bl. 7 VS.
• Här följes samma
lunationstabell som i Rim I, dock sker början med d. 1.
,januari; jfr § 103.
6 hin-jola,
som icke är nödvändigt, utlämnas V, som sluio»: här bl. 7 1) nederst. Om det härefter
infö~~da stycket se s. 131, not 6.
6 En-telz är
hämtat
från parallellen § 166,. denna har avvikit för mycket, för att
styckena skulle knnnat behandlas som varianter av samma text.
Rörande innehållet är jämväl I, § 21 att jämföra. Den redan
från § 77 tydliga karaktären. av planlösa excerpt framträder hos
7 II i
vå?' text hiir och i det följande synnerligen skarpt.
parallellen § 166, detta eller 2 fordra» av tneningen; ok B.

3. tungl-] wdel. V.
5. f.] v. tilf. V.
6. enn] udel. V.
vetr] udel. V (og sål. i det fg. til alianda incl.).
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hin 19. vetur er tungl iulius yngra ok bregzt pa
i augusto ok uppfra ok er nott elldra en telzt i
finita manadi, en prettanda vetur bregzt i desember.
Pa skjal] nidrfalla 29, en· hafa pat sem um fram
§ 95 er. Ianuarius tungl skal avallt verai 3-tngt, enn
pa a sin manadr hvert tungl padan i fra, pat er
pritaugt er eda nott yngra. Fehruarius tungl skal
iafnan 3-tngt, ef hlaupar er'. Iulius tungl skal 29
natta hin 19. vetur, ok ero pa priu hin yngri sam§ 96 an. Hin 13. vetur er tungl einnar nretr", er desern-

ber gengr inn, ok verdr

po

5

10

af himni talit, adur

hann kemur, pat tungl sem honum er eignad",
§ 103
Tuugl- olld ok solar ölld skal hefia hin atta

(179)

dag iola", enn nitian vetra olld, er decenovenalis

ciclus er caullut, skal hefia at nyiu tungli appriliss.
1 Jfr Regula enim est, quod semper in anno bissextili
lunatio februarii est 30 dierum. in aliis vero annis 29 dierum. Sacrobosco, Comp. n 5 v.
' n. B.
s Det ä1- säkerligen den här antydda oregelmässigheten (att decemberlunationen
får anses utgå i november), S011~ framkallat anordnandet av
kalendarier med 13 och 2 på samma plats (dec. 2), såsom förhållandet varit i det till grund för Rim III liggande kalendariet.
'Tungl-vetur s. 136, r. 10 har en parallell i D bl. 1 v.
5 Jfr Rim I, § 10 tf. s. 34, som delvis räknar cyklerna på annat
sätt. Sacrobosco, Comp. n 7 v nämner en eyelus decernnoven..
nalis, 19 annorum solarium revolutio .. , cui deservit aureus
numerus, samt en av 'romarna 1,ppfunnen cykel, qui lunaris
dicebatur,. och som började med d. 1 jan. Han kätlner en be'räkning av den förra från påsknymånen.
Hos Vincentius
Bellovacensis, Speculum naturale, 16: 93 finnes en eyelus solaris
(= concurrentes old), vilken börjar d. 1 mars, eller rättare med
'tnåndagen d. 25. februari. Både eyelus decemnovennalis och
,1 unaris börja här d. 1 januari. Däremot finnes en eyelus
epactalis =pacta old, som börjar d.L sept. Orsaken till de växlande
cuklerna ligger däri, att den urgamla (från Egypterna lånade)
rå!ningen gick från d. 1 sept. Emellertid koni gyllentalet 8 att
infalla på d. 1 januari; naturligtvis oa» det för vissa beräkningar ojämför;oligt bekvämast att taga sin utgångspunkt hiir .

15. tungli] i tilf. D.

15
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Concurentes [auld skal hefia' kalendas rnarcii ":
pacta olld skal hefia kalendas septem..
bris, hon hefer 19 ar.
[Concunextes aild hefir
~XVIll ar; pat beitir hin gamla avlld, er hefir 532
5 ara, pat erv nitian solar aldir", Aulld indictionum
befs en 8. kalendas dag octobris manadar 4 ;
180!Ja olld settu Romveriar til skattgiafa skullda, ok
era pat 15 ar; skylIdu eirpeningar giallda enna
fystu 5 vetur, pm silfur peningar adra 5 vetur, pa

enn

10

gullpeningar 3. 5 vetur",

Varnadar ar" hefst at midiu surnri hin atta §
vetr i solar ölld ok lykz al hla[u]pars deigi hin 9.
vetur i solar olld.
Paska olId er su tid kaullud, en bier era tinder
15 fostu ingångar": hun befs up, pa er inn gengr
pacta olld a haust, at manadi peim er ver kollum
september, pa er tungl er 5 natta, ok er su kollut
19 ara olld; tungl olId fra pvi at vetrar tal skiptiz
at prima stofum epter bin atta dag iola ok at
so locknu 30. tungli. pvi er inn prettanda dag i iolum
l auld-hefia D; saknas B.
t hun befer atla ar ok xx till,
B, eon» utelämna'4 moteoaromde r. 3-4. 3 Concunextes-e-aldir D;
saknas B.
(Förf. räknar med den s. k. Indictio Bedana
cresarea.
5 Jfr "Libellus Helprici", hos Peie, Tbesarus II;
2, kap. 24. Något annorlunda hos Sacrobosco, q. 1 r. och Vincentius Bellouacensis, Specttlun~ naturale. 16 : 99. Enligt dessa
var skatten bestämd att utgå i resp. j äro, silver och guld.
A.tt Snorre, Hkr. 1,24 låter Svearnas g'l,tdar få en tribut i bl. a.
kopparpengar, är förvånande, då kopparmynt vid hans tid blott
existerade såsom försämring av silvermyntet. Möjligen har även
Snorre känt den här läyftnade uppgiften. Av syntaktiskt intresee är kasus penningar; tydligen har n1~ hos vår förf. infinitiven i den här an?~iinda konstruktionen 'uppfattats som till be6 \7 arnadar ar-olld r. 13 återkommer efter
tydelsen passiv.
R ordaqrani i tu« III, § 26 slutet.
7 Satsen synes hänvisa
till en fullständig påsktabell; jfr § 108.

8. skylldu] skulv D.
giallda]
7. skullda] skylldv D.
gialdaz D.
9. vetur] ndel. D.
10. 3. 5 vetur] udel. D.
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§ 105 er at himni. Enda .kemur alldar .uppha{l n1ed tungli

februarii, pa BO-gu, af pvi at pa skal telia hlaupars
dag, pann er pat vor eykz manadurin februarii; enda
kemur pa ok med hlaupari solar" olId ok ein concurens med upp hafi marcii, er 5 hefer regularis, 5
en verda pa ok 5 i uppbafi regularis til paska merki
dags, so sern nonne apprilis votta ok ein eonenrens
vid talldur, sa er verdr i upphafi solar alldar, er
helldur atta ok xx ar ok hefur 7 hlaupar ok concurens vid talldur 5 regularis, pa ero 6 aller saman", 10
ok syna peir friadag merki dag til paska i upphafi.
,§ 106
So skal tal upp hefia anat eppter anat ok telia,
unnzt pat finzt, er leitat er at, pat er paska dagr,
ok pa er sem madr Iuki pa hurd upp fyst, er honum
§ 107 er nrest, Pad er upp haf paska alldar, er solar 15
allder ok' tungls allder hefiaz, ok enndaz hon, pa er 181
pser lukazt, enn pa ero lidnar tungls allder 28 ok
19 solar allder, pat er i ara taulu 5 hundrut tirred
§ 108 32 ar. Enn i pessi! grein faustu inganga ero [vi]kr
fyst talldar fra drottins deiginum fyra i iolum tiI 7 20
vikna fostu hvert ar, en .ra ero föstu inngangar,
ok pa er sagt, ffi, hverium viku staf drottins dagr
er; !Ja era concurentes tallder pess ars er pa er;
pa hlaupar; pa regularis peir sidan, er pa skulu,
tallder vid concurentes synna pier 5 merki dag til 25
1 uppbaf till,
efter Rb.-uppl.
2 soliar (!) solar B.
samam (!) B.
4 pessi
syftar på en påsktabell, lik
den, som vi s. 69-70 meddelat och den, som [årekomme»
i V, bl. 26 tf., ty det är just en sådan, 80rn i texten be~krives. En duplett till denna beskrivning återfinnes efter §
168 i ett i Hb-applaqas: utelämnat stycke. Ställena kunna
användas till ömsesidig textförbätt,ting, men olikheterna tiro för
stofa för att göra det enas användande blott i variantförteckningen Tätt lämpUgt. Den beskrurna tabellen synes att doma
efte't § 168, ha haft kol. 1 på samma sätt 80m vår, s. 69. Därefter följa kolumnerna i följande lätt ändrade o'rdning: 2, 3,
4, 6, 5, 7, 9, 8.
5 peir B.
3
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paska. Pa er gior pricstafur sa, er paska dag herr § 1
m; peir skulu par standa, sen) paska dags skal
leita, fra Benedictus deigi ok til pess at lidur gagndagin eina': pa er sagt, hvar vid surnar skal leggia.
5
Vikna tal verdur tvent til hvers fostu inngangs, § 110
ok verda pm freri 2, er drottins dagr er al d edr a
e edr ffi, f edur a g, nerna drotins dagr kome at g,
pa er hlaupar hefzt, pa verdr id fleira vikna talit
a g, sem er m a edur be edur ffi, c 3 . V i k r verda §
10 fra drottins deigi inum fyrra i iolum 5 edur 6 til
fostu gangs, en til anars 6 edur 7, til hins pridia
7 eda 8, en til ens 4. 8 edur 9, enn tiI ens 5. 9
edur 10, til pess drottins dags er kallaz qvinqva
gercima ok ver kollum fostu ingang ok von er um
15 allan manaudin februarium. Ok verda pat 4 fostu § 11
ingangar, enn v[er]dur hverr :peira 4 um 8 viku
stafi at med taulldum hlaupars degi, er manudr
februarius gerir niu ok xx daga, enn tungl hans
-30, enn 5. fostu inngangr tecur rnanud rnarcium,
!O ennda lidr sa einn um 7 viku stafi af d til c.
182
Mannudi- telium ver fra midiu sumri til vetrar § 11
III 30-tuga ok i peim drottins dag fystan, en faustu"
dag efstan ok nottina epter. Padan telium ver 3
manudi 30 til mids vetrar ok i peirn laugar dag
l På här anbefallt sätt finnas prikstafir efter Valleniwna2 freri [ordras av meningen; t1eiri B.
kal. i vårt kal. i I nl,

Då söndagsbokstaven är A (skottår Ba), har föregående juldag
varit söndag; viknatal räknas då?· från juldagen, såsom framgår av 8. 696 (1144); Till. II erbjude?" åtskilliga exempel till
vår text. Jfr även "Tabula fnugonis" vid BiH?, III, § 59.
s Otydligt uttryckt; skoiiåre: har alltid två söndagsbokstäver; den
för ja.nuari och februari gällande är alltid i alfabetet närmast
före den, som gäller sedan.
~ manudr V, som åter börjat"
här, bl. 21 v 8.
6 faustu d. V; faustu B.

22. 30-tuga] prituga V.

24. 30J prituga V.
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fystan, en 5. dag efstan ok nottina epter. Padan
fra telium ver 3 manudi 30 til sumars ok i peim
faustu dag fystan, en midviku dag sidaztan ok
§ 114 nottina epter. Pvi telur pu eigi manudum' fra surnar
malurn, at par gegner eigi manaudum fyri pa daga, 5
er um fram ero, 3 hundrut daga tolfrred i tveirn
miserum ; par verda" pa 3 30 manuder ok vidur
115 lagningar vika um fram, I surnri telium ver fimta
dag fystan ok i peim manudum so laungum sem
peir verda, en pvottdag efstan ok nottina epter; ok 10
skal pat vita hverr madr krislin, at su nott skal
fylgia deigi hverium at helgi halldi, er fyr i ferr
· 116 deiginum sialfum", Mannuder ero peir nefnder, er
efri ero i vetri: pori ok goi og einmanudur-, enn
peir ero eigi samfrerer halldner vid bokmanadi enn 15
adrer, er hier era tallder. Pora manudr kemur i
Inidian vetur ok hefer flora drottins daga, en goi
manudr hefer 5 drottins daga, enn ur peim manudun) 2 takazt upp vikur 5, ok leika m, peim vikum
5 5 faustu ingångar, enn" eigi fila fyr en vika lifer 20
§' 117 pora, En Briggidar dag er inn gangr februarii,
enda ma eigi fyr faustu ingangr. Firn era föst] 11]
ingangar, peir6 era vikr 5, 4 i februario, en ein i
marcio, ok par er kemur 7 viknna fasta, pat kallaz 183
118 qvinqva gessima at bokmali. Enda er faustu inn- 25
gangr sa manadr drottins dag, einn pa er vika
lifer pora, sa er markadur j manadi februarii Qp7,
manudum V; man, B.
t verdai V, par (upprep.)
B.
3 Här
slutar '7 bl. 22 r 12 •
4. För
övriga rnånader [orekomana namn, men de äro föga i
bruk, somliga blott belagda från Snorra eddans heiti. De,
som belagts ur andra käller än denna, införas i vårt kolendar-'m.
I; en till
B, överflödigt.
6 pa,r B.
7 Jfr
f Öt'7daringcn. s. 1404'
l

verd r

5. par] udel. V.
10. en udel. V.

6. daga] udel. V.

7. 30] pritauger V.
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anar i ondverda goi, sa er so markadur P G, pridie
pa er vika af goi, so markadr S G, hin 4. i midia
gol, so markadur T G, hinn fimti vika lifir goi, 80
markadr1 Q G, qvarta dominiea pore, prima dorni5 nica goi, secunda dominiea goi, tercia doruinica
goi, quarta dorninica goi. Aller lida ifer 8 viku stafi,
nema bin efzte, hann lidur yfir VII 2 • Tungl pat §
skal telia prilugt af himne hvern vetur, er bin 13da
dag iola er a himne, nerna hin 19. vetur ok hin
10 atta, ef prim era sett at XI 3 i februario manadi, in
tercia nonas et secunda, pa kemur mest tungl
februarii, pat er merki dagr" til 9 vikna fostu, 10
natta ef eigi er bla[u]par, enn 11 ef hlaupar er.
Item pat er upp haf alldar ars ok telz 29 natta, ef
15 eigi er hlaupar, enn pritaugt pat vor er hlaupar
hefzt", Pa kemr tungl marcii, pat er merki dagur § 1
til 6 vikna fostu 2 natta" enn 3 ef hla[ u]par hefzt,
ef pat tungl kemr fyri hlaupars staf ok tel pritugt:
pa er tungI aprilis merki dagr til paska 14 natta
20 ok telz 29; pa er tungl maii merki dagr til gagndaga
20 ok telz 30. Pa er tungl iunii merki dagr til hinar §1
helgu viku 4- natta, nockurn dag i vikune adur,
184 drottins dag edur laugar dag edur par a milli.
Pessi ero 5 merki tungl. Pa er tungl iulii, pat

1 De kursiverade orden,
överhoppade i B, införas efter
förklaringen, r. 5.
2 Den åttonde för Rimspillir.
s D.
v. s. omedelbart efter XI, alltså mot det i Rim I följda bruket;
jfr ovan s. 18.
• dag B.
5 Jfr § 101. En parallell
framställning finnes iV, bl. 2 r..v: Tungl ffi, aUa deigi er allt
iafnt tveim nottum elldra en al alljr]a beilagra messo, ok
skal telia xxx, - Fat skal iola tungl telia, sem prettanda dag
er a hirnne, bvort sem pat er ungt eda gamallt. ok skal teliaz
xxx, En pat lungl, sern par er nrest, pat skal telia x natta
t il merki dags atb IX vikna faustu, en xrnatta, ef hlaupar er.
Enn ef rnerkid[ag] ber ffi sunnudag, pa hefz IX vikna fasta
al peirn sunnu deigi, sem mestur er efter a.

Rh. IV,
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telzt 3U, nema hit efsta tungl alldar ar, pa skal
.§ 122 telia 29; pa er tungl ögusti 29. Sio era auka tungl'

i nitlan ara olId, pau kallaz embolismorum lune,
pau skulu 011 30 teliaz, dags vant til pess a nitian
arum, pann gelldur tungl iulii, pau ero auka tungl, 5
af pvi at eigi skulu pau manudum eigna, [>0 skulu
12 manudum 12 tungl fylgia.
§ 123
[Fysta" auka tungl kemur lIII. nonas decembris
inn pridia vetur i pacta olld, anat auka tungl kemr
IIII. nonas ceptembris en setta vetur i pacta olld, 10
pridia auka tungl kemur II. nonas marcii hin atta
vetur i olld, fiorda auka tungl kemr III. nonas
Januari" hin ellepta velur i ölld, 5. auka tungl
kemr IIII·a nonas novembris enn fioqorianda» vetur
i aulld, setta auka tungl kernur IIII-a nonas augusti 15
en sautianda vetur i pacta olId, ssaunda' auka tungl
kemur 3. nonas marcii en XIX. vetur.]
"124
I hveriu pvi ari, er auka tungl hefer, teliaz
tungl XIII. Tolf tungls fyllar era ffi 2 miserurn, ok
ganga af XI 6 ruetur ; prer XI 6 netur 7 verda a 19 vetr- 20
um ein nott midur enn 210 8 , pat giorer auka tungl
aull 30, pviat iuiius? tungl misser einar nretur hin 185
1.9. vetur i aulld, pat er kallat tungl'? hlaup pa : pa
verda 3 saman hin yngri, enn sitt hvortt elligar,

1 Jfr Rim I, § 12.
2 En utförlig framställning hos
Sacrobosco, Comp. o 4 r tf synes vara källan för. § 123, medan
framställningen i det följande väsentligen återgår till den i
Rim I följda beräkningsmetoden, vilken återfunnits senast i §
722. Av de två motsägande framställningarna måste under
sådana förhållanden § 124 anses ursprunglig och § 12/3
inierpolerad;
3 Tertio die januarii Sacrobosco ; denna dag
haf allmänt gyllentallet 11; setta D. i. B.
4 Flogortanda
[ordras av kalendarierna och Sacroboeec; siautianda B genom
5 saunda B.
6 9 B; säkerl(qen genom felläsdittografi.
ning IX för XI.
7 vetur B.
8 210 kräves av meningen;
190 B.
o iunnius B.
10 tunlg B.
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nema anat se auka tungl edur hlaupars tungl, Hit
fysta [auka tungl! er nretur gamallt anan vetur"
i tungl aulld anan dag i desember. Annat auka
tungl er inn 5 vetur" netur gamalit annandag i
5 september". Pridia auka tungl er ruetur gamallt
hin 13. dag iola hin 8. vetur i oIId 4• Et v. auka
tungl er nretur gamalit hinn 13. vetur hin fysta
dag december", Et 6. auka tungl - -, et siaunda"
er nretur garnallt hinn 12. dag iola hinn 19. vetur
JO itungi aulld.
Mork era 12 a himne i rak peire, er zodiacus
heiter, su ligur hatt sudur, en lagt nordr. Pa rak
ransakar sol i gongo sinne ffi, 12 manadum. Hon
kemur i mark hin 15. 7 kalendas dag hvers manadar ok
15 gengr 30 daga i hveriu markinnu ok halfri 11-tu
tid dags um fram": 300 daga ok sö natta gerer
hon so i 12 manadum 30; en hUD eykur 5 dogum ok
nottum i pvi hundra di tida, er 10 koma vid a
hverium manadi, enn i halfri tid talldri korna 6

1 auk tung B.
t Förf. räknar cykeln från d. 1. januari,
såsom redan skett § 103.
3 desemder (!) B; Annat -desember
uiel. Rb...uppl. såsom ofta, då en korruption föreligger, som utg.
icke förstått avlägsna.
' Förf. följer här den på Island van..
li,qa uppställningen,. jfr ovan s. 18, not 4. Enligt vanlig räkning
började embolismen först d. 6. mars, Jfr kalenderiet och tab.
TungIkomur i I nl.
fl Ånyo följe?" förf. den avvikande,
på
Isl. vanliga 'uppställningen med gyllentalet XIII vid d. 1. dec.,
icke samrrtanfört med II vid d. 2; annorlunda Rim III, § 8.'
Den nämnda ordningen med gyllent. XIII på 1 dec. tilllämpas
tdom i Rim I i kalendarierna AM 249 a, b, c, d, e, n. Efter
vanlig räkning ingick embolismen d. 2. nov.
6 Uppgiften
otn den sjätte embolismen har fallit ut, Den, 80m meddelas,
sammanfaller fullständigt med den i Rim I meddelade om den
7 embolismen.
7 Jfr minnesversen: Semper quindenis ponantur signa calendis ävensom Rim I, § 96 (efter IV, § 135).
8 Här uppges alltså solens färd taga samma tid i alla stjärn..
bilderna, Anno?'Zunda § .12.

§ 1

§
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tider at manadum vid ok aukaz so i 24 tider. Pa er
hlaupars dagur ok nott, ok heiter sa hisexta, af
pvi at

pa

skal telia tvo daga a staf parm, er

Mathias dagr er al, pat vor er hlaupar hefst upp.
§ 128
Solar ar hefer 12 manade. Peir era 7 setter

5

deigi leingri enn prituger, 4 prituger, en ein 2
dogum skernri ; enn pa er 2 era skemder deigi
hvor ok sa aukin, er adur var skemstur', pa verda
129 6 pritauger, en 5 deigi leingri, Ennda hefer af 186
pvi solar ar 300 2 daga ok 5 daga, ok verda peir 5 10
regularis marcii, ok pa er peir ero i vikur talder

med odrum dogum marcii,

!§ 130

ra geraz padan regulares

aprilis ok anars filanadar epter anan; med peim
skal ok i fylgiu koma Ianpars dagr hin 6., pa er
hann kemur. Tungl ar hefer 11 dogum mina, ok
ero peir "epaete. Lengr" it fysta ar lidur, leggiaz
peir vid tungl alldur i september ok ollum odrum
teliaz peir samarr', til pess er 30 ero, enda skal

15

pat tungls alldur vera, er um fram er i tali; skal
med peim hretti aunnur arin telia. Tungl skulu 20
eigi elldri enn 30.. tug, enn eigi yngri enn 29 talin 5
vera, svo iafnann sem pö ero a prima stofum sett.
Eigi ma pat skyrt verda hve er, helJdur hitt hve
telia skal",
1 D. v. 8. om två av de månader.. som ha 31 dagar, {inge
avstå var sin att lägga till februari.
2 305 B; måste läsas
[300 med betydelse av 360 (priu hundruö tolfreeöu- skrivaren ha?'
glömt, att de fem dagarna skulle komma at nämnas särskilt.
2
3 Jfr Fritzner 11,482 lengr er, som kan ha den av meningen
[ordrtule bedydelsen "så snart".
4 samam (!) B.
~ talit
B.
6 Här antydes rnöjligen det fel,. 80m rådde vid den
julianska kalenderns lunationer, och som av Sacrobosco alldeles
rättf'beräknades fÖ1' hans tid till tre dagar. Nunc .. luua
dicitur prima, ubi deberet dici tertia. vel potius quarta .. Sed
quia in Concilio generali aliquid de Calendario transrnutare prohihitum est, oportet modernos adhuc sustinere hujusmodi

errores. Sacroboeec o 1 r.
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Vikr era i 12 manudum 52 ok dagur einn um §
fram, ok kallaz sa concurrens, ok skal peim safnna
i vikr heilar ok laupars degi par med; pa' koma 2
tiI, er 2 laupar verdr, enn pa er Iukaz 7, pa hefiaz
5 peir af einum. Peir hiner sömo concurentes ok
regularis paska dags" muno so finnaz saman gerver
sem pejl' skulu, saman talder rett, syna rett paska
dag alla ölldina. Par skal ok gaum gefa at pvi, §
at ffi, hinum sama deigi se kalladur merki dagur
10 til niu vikna fostu sem til paska. svo at 9 vik r se
millum, pott hlaupar se; enneigi lyder, ef annal'
er pvott dagr, enn anar drottins dagr, af pvi at pa
eykr hlaupars dagr niu vikur, skylldi sa versa
palma dagr, enn su er vika hin 10. Eigi ma hlaup15 ars neyta, nema 9 vikna fostu tungl se aukit pegar
ok se talit 11 natta til merki dags, pa er hlaupar er.
187
Viku' skal pa vid surnar leggia, er drottins §
dagr er al de ok lons dagr a midviku degi i mitt
ping", nema hit 8. ar solar alldar, pa er drottins
20 dagur er a ~ ok lons messa er at pridia deigi viku,
skal P3 vid surnar leggia pvi at hlaupdr er 6 anat
l
pa upprep. B.
~ er insatt efter Rb-wppl.
Regulares paschre upptagas i tabellen s. 69 f. men komma
först här till behandling.
4 Viku-rida
s. 145, r. B
har en tämligen förvirrad parallell § 169 t: på ett par
ställen har denna kunnat användas Ull at restituera vår text,
[) i mitt ping efter §
som även den er korrumperad.
169; i mott pingi B. Efter den gamla ordningen inföll midsommardagen nästan alltid ett stycke in på altinget, blott vissa
år inföll tingets lagliga begynnelsedag med midsommardagen,
för vilket fall slutet av vår § lämnar föreskrift. Efter den nya
ordningen kunde den alla år sägas infalla i mott pingi, om
detta betyder inemot, kort före tinget, vilket nu alltid sammanträdde d. 28. juni (§ 4). Vår skrivare har tydligen haft ett
förlägg, 80m behandlat det qamla altinget ; han har sökt på
första stället rätta så, att han fått texten att passa in på
det nya.
6 80mmartillägget gjordes både enligt äldre källor
(tab. 8. 69-70) och yng're (Rim II, § 86, III, § 26) just det
nämnda året, icke det följande. Konjekturtillägget har fått sin
form med hänsyn till lydelsen ovan 8. 23 13 •

1
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arit epter. Lidur lons dagr ifer midviku dag a
fimta dag viku, ok skal lons dagr pa vera i ondvert pirig, ok skal pa midviku dag a pinng rida'.
§ 134 Prika" rim hefer stafrof tvenn, pö er standa skulu
yfer rime pvi i manudum. er paska dagr reikar a 5
viku stofum: annat peira hefz a be ok lykz i v, en
annat af åe, enn lyks i q, skal pau af prika setningu kenna; hefer be ok hit fyra stafrofit prik fyri
sik, enn al ok id sidara stafrof hefer prik a bak
ser, pviat pat er fram , er fara skal, enn aptur er, 10
§ tH5 er farit er. Paska dag skal a peim viku staf hallda,
sem til er gior prika stafr", nema versin hanne" pau
skulu veita paska hald", pau liuga alldri, I versum
pessum i 6 upphafi er sagt, hvar i manudi er merki
dagur til paskana. en i enda, a hverium degi vik u 15

er terminus tungl XlIII natta 7,
§ 81
[Pat S kollum ver ar, er sol gengr ur austri
enn nyrdra veigin ok hringer so um himinin, par
til er hun kernur i auslur, enn peiri göngu lykr
l Här avses tydligen det gam/la altinget, 80tn de år, då dess
vanliga samma,nträdesdag sammanföll med midsomma,rdagen,
fick börja på föregående dag, onsdag. t Prika rim-f. er r. 11 har
en parallell i V, bl. 211"12. Rörande ordet jf1· duo litterarum
tabularium abeeedaria, Dipl. soec. II, pag. iii. 3 staf B. 'Något
principiellt fel, som skt~lle göra, att talbyrdingen "ljög 'I liksom
t. e.x. epakierna, fanns naturligtvis icke. Me~ sk'rivfel inkommo lätt
i avskrifterna. V år förf. har haft tillgång till här icke meddelade minnesverser, 80m han funnit pålitligare. Verse'rna kunna
med stor trygghet identificeras med dem, som finnas i D bl. 1 v:
None aprilis, norunt quinos etc. Se .Eftershet".
6 ölld B.
ei
sakma« B.
7 Om sista rneningen se EftersIretfra D.
8 Fat
b8rjar en parallell i R; det finnes i Rb.-uppl. meddelat såsom
§§ fl-96 av avd. I. Härefter följer i B ett parti av Odda
tala, av oss använt i varianterna till Rim I, §§ 64-66. Först
nied. § 136 (nedan s. 156) kommer en text, som synes stå i
egentligt 8a'i~unanhang med det här aobruina stycket.

8. stafrofit] stafrof V.

18-19. par-er] unz R.
10
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365 daga ok 6 hare; hora er hin fiordi lutur ok
20. or tveimur deegrum. Enn i peim hring solar
era 12 mork, enn sol gengr ifer hvert peira 30
daga ok 10 horet Peira heiter it fysta aries, taurus',
5 gernini, cancer, leo, virgo 2 , libra, scorpius, sagittarius,
capricornus, aqvarius, piscess. Enn pa er sol hefer
gengit 4 sinum hring sinn, pa giora pan-' s 6 hore
188 tvö dregr full. Sa dagr stendr mestur epter Matthias
messo, hann gerer hlaupar. Enn ifer mork pau, I § 8
JO er ek nefnda adur, gengr tungl irer hvert mark
peira 2 daga ok 6 hore ok bissi, pat era 2 hluter
horet Enn pa er pat hefer gengit pö 12 mork, pa
hefer pat enda [VII daga ok XX4 ok 8 stunder, pa
hefer pat um kringdan himinin: enn pa er pat
15 hefer gengit 12 sinum, pa stånda epter X15 dagar
arsins, peir heita epaete. En' peir Il dagar, er
epacte heita, safnaz so saman at 19 arurn, peir
verda 209. Enn ef peim er skipt i 7 stadi, pa era i
hverium stad peira 30 ok i einurn stad einum
20 minna; peir dagar giora pö 7 tungl, er kaullut ero
auka tung], pö ero at 19 vet rum um fram manude
fulla. Enn tungl pat, er askorter einn dag, stendur
i manade peim, er iulius" heiter enn" efsta vetur

l Säkerligen har vid taurus stått annat, vid följande stjärnbild pridia o. s. V.
1 virirga B.
s peer R; pr B.
4 Så
R; 26 daga B.
6 Xl R; 12 B.
6 De isl. kalendarierna
(öljde den egyptiska räkningen, enligt vilken julilunationen
detta år var 29 dagar. Beda satte i stället Ioeus saltus i oktober.
7 h in till. B.

1. daga] sulel; R.
6] VlI R.
hora] en h. R.
2.
solar] solarmuar R.
5. scorpius] scorpio R.
7. hr.]
um hr. R.
8. nrestur] eö neesta R.
10. mark] wdel. R.
12. pa] en på R.
13. stunder] hor. R.
14-. urn] udel. R.
17. soJ udel. R.
17-18. p. v.] ok v. p. R.
18. er skipt]
skiptir R.
22. stendur] en st. R.
!:l iulius] maius R.
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tungl alldar, enda liuga pa pactar til tungls alldurs
i upp hafi manadar pess, er augustus. heiter, ok
seigia einni nott ellra enn se', pat kalla menn
tungls hlaup".
I § 8:1
Ef s pu villt vita, hvadan tungl hlaup kemur, 5
pa skaltu hygia at solar gongo ok tungIs. Pa er
pÖ hefia upp sina gongu bredi saman, pa gengr
tunglit skiotr' andsrelis fra solinne, svot epter 275 daga
okS hore hefer pat horvit" hring sinn, ok er pat pa
i peim stad, er pat hvarf fra solinner. Enn hlut 10
pann hringsins, er solin hefer gengit, sidan er
tunglit hvarf fra sollune, pa gengr tungl epter 2
daga ok 4 hore. Enn ef pu telur alla saman tungl
gonguna, pa muntu finna 29 daga ok 12 hore; enn
pa hefer tunglit m sö langri tid avallt farna solina, 15
Enn ef tiI tungl blaups skal telia, pa skaitu kunna 189
tider prer, er momente heita, peer ero 40 i einne
hore. Aunur tid heiter uncia, prer ero 12 i momentu. Athomus" heiter in pridia tid, peer ero 47 i
. I § 84 unncia einne, su er minzt allra tida. 4 momentur 20
l se R; er B.
' Frågan om hur "epakterna ljuga" be.
handlas fullständigare s. 16 ff.
s Här börjar en parallell i
G, bl. 2 v.
4 skiott G, R; saknas B.
6 XXVII R; 28 B;
hal fan pridia tög (!) G; avskriva/rna ha varit ovana att läsa
6 horfit G: R (?) ; horv. B.
7 Här bearabiska siffror.
skrives aUtså den sideriska månaden, jfr s. 58. Stället företer
någon likhet med Macrobius, Somm. Scipionis I, 6, 49.
8
Athomus G, R; -as B.

1. tungl alldar] aldarinnar R.
6. pa--hygia] hygg pu
G.
gongo] göngunne G.
8. tunglit] tungl G; skiott tilf.
G, R. andseelis] ud el. R. svot epter] misforst. R.
9, 13, 14.
\hore] horas G.
11. hringsins] hrings G.
solin] sol G.
11-12. er-paJ udel. G.
12. sollune] henni R.
tungl] tunglit
11. 13. Enn I udel. G.
14. 29] XIX G.
daga] udel. R.
14..15. enn pa] enda G, R.
15. tunglit] pat G, R.
al
-langri] sva langa R.
av. farna] farit G.
17. momente]
momentor G.
einne] eina G.
18. hore] hora G.
u.J
tiöin Ulf. R.
mornentu] momentum G.
19. tid] udel. R.
20. einne] eina G.
4: rnomentur] Fiogr moment G.
10*
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ok ein uncia [ok ein athornum' dregr tunglit ap tur,
ok getur pat eigi' fyr farit solina helldur enn 29
dögum oks 12 horis', Nu telIdu tunglin", muntu fina
~ 19 arun) ccxxxv", enn 4 m ornentur, er af dragaz
5 af hveriu tunglinu, safna pu peim saman, ok muntu
finna DCCCCXL7 ; tel pu 40 hver saman ok fyll so
eina hore, ok pa er pu befer skipt peim 920, !Ja
muntu hafa fullar horas" 23, en 20 momentur prer
giora halfa hore, en pa er halfrar hore vant al 2
10 dregr full. Pa tactu unneia pau ~35, er ein dregz
af hveriu tunglinnu, ok skipt 12 i einn hvern stad,
medan vinzt til, pa muntu hafa 19 sinum 12, ok
ganga pa af 7, ok pa er par vantandi 5 at fylla
eina momenlu", Pa tak pu pter inar minztu tid15 ernar, er athome heita, 235, ok deil prer i hvern
stad 4-7, ok so mattu finna i firn stodum, peer skulu
koma fyri hinar 5, er adur skorti'? a fullt momentum. Nu muntu fina mornentu fulla 20, legdu pau
20 vid haIfa hore, pa er um fram var 20 ok 3 hore,
20 pa hefer pu dagin heilan, Sa dagr dregz af tungli pvi,
er endiz i peim rnanadi, er iulius beiter, in efzta velur

så G; ok eitt. athomus R; Athomus B.
2 ei (intet'3 dögum ok G, R; eda (!) B.
4 horis
c, t.unglin G, R; tunglit B.
6 ccxxxv G,
R; ok 35 B; jfr. § 43, 46 samt s. 115, där även 2 [orblamdat«
med ok (förkortn.).
7 DCCCCXL G, R;
900 B.
8 horas
G, som slutar här (rned XXIII boras); hore B.
9 momentu
10 skorti R; skorter B.
R; momentuna B.
1

lin.) G; pvi B, R.
G; hore B, R.

1. tunglit] t.ungl G.
aptur J af G, R.
2. pat] udel. R.
enn] a tilf. G.
5. tunglinu] tungli G.
peirn] pi G.
6. 40 hver] fioratygu buar G.
9. en] udel: R.
13. pa 1 ]
udel. R.
er-vantandi] vantar par til R.
14·15. tidernar]

tiöir til R.

16. mattu] muntu R.

momeutu fulla] momenta full R.
pu] udel. R.

pror]'p1' R.
19. hore"] udel. R.

18.
20.
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alldarinnar', enn pa legz vid tungls alldur i augusto,
ok Huga pactar pa par af pvi; enda er pat kallat
tungl hlaup.
I § 85
Ef pil villt vita, hvadan af regularis koma, pa
skiptu peim eec ok LX 2 daga, er i arena standa. 5 190
i 12 manudum pritug nata, en pa 5, er um fram
ero, heita regularis", Pm lekr ryst september; pa
skaltu telia med dogum hans, pa mun vera 35
hann a tungl pritugt, enn peir 5, er af ganga
tungJfylli hans, peir ero regularis octobris; enn 10
octobris m 30 daga ok einn, en tungl XXIX.', par
ganga af tunglfylle hans" 7 dagar, pa regularis tekr
november. Enda skaitu so avallt saman telia daga
manadar ok regularis, enn pat, er um fram verdur
alldur parm, er tungli hans byriar, pat ero regularis 15
I § 86 manadar pess, er mestur kemur epter. Regularis
ok pactar peir" skyra pat, bve gamallt tungl er
hin fysta dag hvers manadar. par sem pu frerer pa
tolu saman". Ef prirtiger edur frera ero, pa er pat
tungls alldur. en ef fleira verdr, pa hafdu pat, enn 20
kasta 30 at burtt, nerna pa er pactar Huga, enn pat
ero 3 ar i 19 ara olld". A hinu 8. are i peim rnanadi,
er maius heiter, pa era paclar f 7, en rnaius hefer
1

1 aldarinnar R
och qenom rättelse B; aldar annal' (1) B
från början.
t eee ok LXII R; 260 (1) B.
s Origo regularium est ex quinque diebus remanentibus, ultra dies
anni singulis mensibus per 30 distributos (o:' -is). Sacrobosco
Comp. o 7 r.
4 XXIX R; 30 tugt R.
IS hans R; saknas B.
6
peir R; peira B.
7 samam (1) B.
8 Jfr ovan. s. 16.

/
R.

R.
R.
um
R.

1. paJ enda R.
legz] så Ulf. R.
2. par-s-pvi] par
4. Ef] En ef R. af] udel. R.
6. rnanudum] mänuöu
pritug nata] prftuga R.
pa] dagar R.
7. ero] udei.
heita] rat h(eitir) R.
9. g.] af Ulf. R.
14. verdur]
tilf. R.
16. kernur] kom R.
Rg.] Regulares pessir
18. pa] alla Ulf. R.
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191

regulares, pa er su talla 011 saman 28; a hinnu
sama ari i manade peim, er iulius heiter, pa liuga
en pactar, hann hefer 13 regulares, pa er pactar
korna til 17, ok segia peir tungl pritugt i peim
5 manadum badum, ok skaItu taka af einna nott,
pa hefer pu rettan tungls alldur". A hinnu 11. are I § 87
liuga enn pactar i peim manade, er marcius heiter,
pa era 20 pactar, enn 9 regulares; su tala oll saman
er 29, tak par af en ein. A hinu 19..ari pa liuga
tO enn pactar i manadi peim, er maius heiter, hann
hefer 11 regularis, enn pactar 18; seiger su tala
tungl 29 natta, tak par af eina nott. Aa hinnu sama
ari liugai pactar enn i augusto, verp par til einne
nott, so sem fyr var sagt. Enn ero regulares", er I § 88
15 hefiaz upp i rnarcio af hinurn somum rokum sem
hiner fyri, pa firn regulares legdu vid daga manadarins, ok mun teliaz alltt saman 36, tel pu iafnan
VII saman, ok muntu fina 5 sinum 7; pa rnunepter
verda einn, ok tekr pann apprilis ok hefer fyri re20 gularem. Tel saman .pu daga apprilis ok pann ein
regularem, ok ero pat dagar 31, tel pu i fiora stadi
7, ok gangm af 3, pa regulares tecur maius. Giordu
so um alla manadi, at pu tel saman daga manad-

l XI R; 9 B.
2 Förf. föl}er den isl. gyllentalsordningen,
sålunda en annan än Rim III; jfr ovan S. 18 f.
Sregulares
R; saknas B.

4. peir] pat R.
5. ok] udel. R.
6. tungIs] tung] R.
1\] Enn a R.
7. enn] udel. R.
8. enn] hann hefur tilf.
R.
9] x R.
9. tak) pu tilf. R.
12. natta] udel. R.
nf] pö tilf. R.
13. par] på R.
14. sagt] i tungls hlaupi
tilf. R.
15. i marcio] udel. R.
15..16. sem-e-fyri] udel.
R.
16. daga] dag R.
17. teliaz] vera R.
avaJt R.
19. verda] vera R.
ok] hann R.
ndel. R.
20. pu] udel. R.
21. pat] udel. R.
Enda g. R.
23. so] sidan tilf. R.

iafnan]
pann]
22. G.]

Rb.I,SR-90
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ra

arins ok
regulares, sem hin fyri leifer honum,
tel 7 hvar saman, sidan sem talan vinst til, enn
1> at sem um fram er, pat ero regulares manadar
pess, er epter fer, en ef ecki er epter, pa skal
I § 89 hann 7 regulares hafa. Pesser regulares ok con- 5
curentis syna pier, ffi, hverium deigi hver manudr
gengr inn, ef pu telur saman regulares pess manadar, sem pli villt leitad hafa, ffi, hverium hverr gengr
inn, ok concurentis pa, sem pvi ari byria, Enn ef
7 verdur edur! freri 011 talan saman, pa gengr parm 10
dag viku manudurin in, sem peiri tölu" byriar, En
ef um fram 7 verdur su tala, verp a burtt 7, enn
haf pat, sern UUl fram er, enn ef einn er, pa tac
pu drottins dag, en ef 2 ero, pa tac anan dag viku,
I § 90 til pess unz 7 ero, pa tac pu laugar dag. Ef pu villt 15
vitta, hvadan concurentes koma, vittu at vikur ero
52 i arinu ok dagr einn umfram, ok heiter sa

concurens". Enda fel' UDl 3 ar, ok a hinu fiorda pa 192
eykz halfu, ok koma vid tveir, enn skal so fram
fara iafnan ; en ef tala stigur yfer 7, verp ffi, burtt 20
7, eun haf pat, er um fram er, pat skaItu so telia
1

,

adur B;

e~.

R.

j

tälu (!) B.

s Jf'r I, § 38.

1. ok] en er enda R,
fyri] månuör tilf. R.
2. sem]
meöan R.
3. sem-e-fram] er yfir R.
3·4. lnan.-fer] ens
neesta mån. eptir R.
4. er"] verör R.
. 5·6. CODe.] peer
tilf. R.
8. pu villt] på viltu R.
8.-9. hverr-ok] degi
inn gangi R.
9. byria] byrjar R,
10. verdur-talan]
veröa eöa ferr oll tala eigi (misfo1"st.) R.
11. manudurin]
månuör R. byriar] heefir R. 12. um fram] yfir R. burtt]
Pli tilf· R. enn] oc R. 13. fram] udel. R. 14. paJ udel. R.
tac] pu tilf. R.
viku] enda svä Ulf. R.
15. laugar] pvott R.
tf] En ef R.
17. urnfrarn] udel. R.
18. fer] svå Ulf.
R.
ok] en R.
hinu] udel. R.
19. enn] enda R.
fram] udel. R.
20. iafnan] avalt R.
verp] pli tilf. R.
21. enn] ok R.
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28 ar, enda hverfa peir pa tiI upp hafa sina, ok

hefer pa hlaupar kornit at alla "daga viku.
Pat skaitu ok vita, at sa inn sammi dagur, sen) I § 91
Ulll vikur fullar er i arinu, at hann giorer pat, at
5 manada dagar pikia eigi at hinum sama. deigi standa,
er ok al vallt af pvi sem pier er synt, at sa er inn
fysti dagur verdr ars, sa inn same er ok epztur, ok
verdr hin fyste dagur arsins anars at taka anat.
nafn edr h[eiti] en upp hafs dagr ens fyra ars hafdi.
10 Marka pu af" pvi deeme : lattu sem enn atti dagur
iola standi al drottins deigi, hann telium ver fystan
i arit, pa verdr [å enum sama degi Sylvestris
messa, er eptir er2 i arinu, pa verdr at hetta
upphafs anars ars anar dagur viku, enn 1>0 at
15 hann heiti mana dagur, pa er hann !Jo in same
dagur-, sem pa er hann het drottins dagur i upphafi ens fyra ars. Enn ef pu villt vitta, bve snema I §
tungl kviknar hvers dags, ok svo er pu villt vita,
i hverium" hlut pat er hringsins pess, er pat skal
so um renna, pa skal tu kuna nofn" tida peira, er
puncti heita, enn puntur, ef ein er. En su er
leingd peira: ef pu skipter hring peim, er tunglit
gengr yfer, pat er um hverfis heimen, i 1007 hluta,
ok gjorir" alla iafna, pa heiter hver peira punctur.
~5

Fat skaitu ok vita, at aunr er nitian vetra I § 9a

l af R;
at B.
~ er konjekiu»,
a-er (eru) R;
Silvest[r[is messo a hinum efttra B.
:i upphaf R; saknas
B.
.;): daiwm,
6 hverjurn R; hvers B.
6 nofn fl;
nafn B.
7 D. v. s. 120.
8 gjQl'iI' R;
gengr B.

1. hverfa] verda (venda?) R.
2. kornit m] udel. R
3. ok] eun R.
sa] pa R.
3..4. sem urn] er vz R.
4. er]
eru R. 5. manada] rnesso R. 6. el' ok] udel. R. 7. inn] udei. R.
9. nafn edr] uåel. R.
heiti] heitit heldr R.
1 f. teliurn ver]
telja menn R.
19. hringsins] hrings R.
~3. heirnen]
ttdel. H.
25. Fat. .. ok] PåH.

Rb.1, 93-95
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olld, er upp hefz a hinu 4. ari peirar alldar, er pier!
er kunn adr, er heiter siclus decenn noveualis".
En sia, er nu skaitu nyan kunna, heiter ciclus 193
lunaris": al peiri olld skaitu [å enu fyrsta åri 4
telia alla li dna daga arsins, til pess at p3 t tungl fl
kviknar, er pu ferr at leita. Ef frerri eru" enn LX 6
edur iafnt 60, pa skaltu telia iafn marga punetus
fra midiu austri solar sinnes; enn par sem stadar
nemur talan, par kviknar tunglit. En ef fleiri
dagar ero lidner arsins enn 60, verp m burtt 60, en 10
haf pat sem um fram er. Af pvi skaitu LX7 at
brutt kasta, at tunglit kviknar i peim hlut hringsins al vallt, er um kringer um hin syöra" blut
§ 94 bringsins fra austri tiI vesturs". Enn tungl, pa er
pat kviknar, er pat a bak soline litt. Tungl hefer 15
pat eitt lios, er pat hefer af solinne; vex so lios
pess, sem pat firiz soluna, par til pat stendur iafn.. 194gengt soline, enn pat vex hvern dag 4 punctus fra
freranda solunne, enn epter 15 daga pa stendur pat
§ 95 iafnt amoti soline. En mork pÖ, er fyr voro nefnd, 20
1 per R; pvier B. 2 Cyclus decemnovennalis .. , cui Qeservit
aureus numerus SacrOb08CQ, Camp. n 7v; §§ 93-96 ha före-

bilder, dock icke verbala både hos Beda och Helpricue.
s
Cyclum, qui lunaris dicebatur .. (et) incipit .. in calendis
januarii tertio anno cycli decernnovennalis, veJ secundum
alios quarto. Sacrobosco, Comp. n 6 r. År 3 i måncykeln efter
vanlig räkning inföll cyklisk nymåne på den 1 januari.
f aåri R; saknas B.
D eru R; saknas B.
6 . LX R;
600 B.
7 LX R; saknas B.
8 syöra R; sidara B.
9 De tal, 80m·
gå över 60 men unde'rstiga 120, skulle representera en opposition,
där månen står i norra hemisfären, undc't vår horisont, medan
solen är uppe på södra himlavalvet.
I 2. kunn adr] kynjaör (!) R.
3. nyan] udel. R.
5 at]
dags er R.
7. iafn] sva R.
10. verp] Ini tilf. R.
16.
hefer] tekr R.
17. par tU] uuz R.
17·18. iafngengt
soline] jafnt å mot henni R.
19. fceranda] ganganda R.
20. iafnt] udel. R.
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pau ero 12, p6 ero umhverfis himinin.. Eitt heiter
aries, anat thaurus'. En ef pv villt vita, i hveriu
marki tunglit dvelz a hveriurn deigi, pa vittu pat,
at sol gengr i nytt mark 14 nottum fyri kale-ndas
5 dag hvers manadar", sö kollum ver en f ysta dag i
manade, enn er j marki, er fyr var sagt, 30 daga
ok j O stunder. Pa skaltu at hygia, hve garnallt
er tungllit ; sö marga daga sem tungl hefer alldurs,
195 pa tel pu hvern peira yfer ~ punctus", en 5 puncti
10 ero i hveriu marki peira, er hora heiter', enn hore
ero 2 i pvi marki, er fyr var nefnt", er aries heiter,

. 15

ok ÖdrUlTI slikum. En [par er pli finnr einn dag, på tel
Pli par fjora punkt, en" ef 2 finur pu, telldu 8 punctus, I
ok so fardu, tiI pess er pu hefer 30 punctus, pa er
tungl halft vaxanda. Ef pu finr LX 7 ok mun" verda
fullt, enn ef pu finur xc", pa 1l1Un versa halft pverl Fortsättningen väl med avsikt överhoppad.
2 Utgångspunkten icke medräknad; "quindenis calendis" ä1' latinska
forrneln. Jfr 8. 1555 •
3 Månen antages här på jämnt BO
daqa» komma tillbaka i konjunktion med solen ( noggranna1'e
tir, sorn bekant, 29 1 / , ) . Detta innebä?4, att den varje dag ökar
sitt vinkelavstånd från solen med 12 grader = 4 punct i. Månåldern (den verkliga) multiplicerad med 4, resp. 12, ger alltså
tnånens 'l,~inkelavstånd från solen i punkter, resp. grader.
4 hora betecknar här den del av cirkeln, som solens dagliga rörelse m.edhinner på en timme
150 ,. punktr i denna mening är
l/S av timmen,
1/ a o al himmelscirkeln
12 tidsminuter
8°.
5 Solens dagliga rörelse medhinner på en timme hälften
av det stycke, S01n på stjärnhirnmelen upptages av varje 8~iärn
bild i zodiaken.
6 [ Till. efter R.
7 LX R; 4-0 B qenom fel180 grader; sol och måne äro nu i
läsning. 60 puncti är
opposition och månen full.
8 ID Ull R; munt B.
9 XC R;
20 B, felläst. Då månen har ett vinkelavstånd av 270 o från
solen, ä1' den i fjärde koartalei.

=

=

=

=

=

1. ero'] udel, R.

ero] XJI standa R.
2. villt] pat tilf.
3. marki] peira tilf. R.
6. enn] enda R.
marki] PV!
m. siöan R.
7. stunder] hore R. 8. sö] en svå R. daga]
«del. R.
11. fyr-beUer] åör nefndum ver fyrr Arias R. 13.
2 f. pu] pli f. på R. 14. til pass er] unz R. 15.verda] vera R.
R.

§
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anda; ef pu finur 1001, pa mun versa allt saman
sol ok tungl. Enn hvert sem pu finur fleiri edur
feeri punctus, pa tel pu 10 ifer hvert mark himinsins
andsalis fra soline". Enn sol kemur i mark pat, er
aries heiter, 15 kalendas marcii, ok pegar er um it 5
fysta arit lidur, pa minnztu peira 5 daga, er Uln
fram ero VI LX3, ok tel pa vid it efra arit, Enda er
svo aivallt, hvergi er vetur alldarinar er, pa telldu
velur fyri 5 daga, enda lat pa tolu standa fyr helldur en pu teler daga arsins, enda haga so allri Iölu, 10
sen) adr var kent. pier, ok minzt pess, at pa er LX'
verda edur minna, pat skal tu hafa, enn kasta' at
. hurt ef fleira" verdr.]"
147
I 7 tolfmanudum ero 52 vikur vidrlagslaust 8.199,
1 D. v. s. 120.
! I
föregående ,§ utvecklades, hu» man
skulle bestämma, i vilken s~järnbild solen befann sig; då detta
är ,givet, är naturligtvis lätt att med kännedom om, månens
vinkelavständ från solen beräkna denna s ställning i zodiaken.
s VI-LX (d. v. s. 6 X 60) R; 60 B. Graden avser att vara =
solens förflyttning i zodiaken för en dag; talet är avrundat, och
förf, erinrar, att den uppkomna onöjaktigheten korriqeras för
varje år. 'LX R; 10 B. fl tleira R; minna B. 6 Härefter (ölja i R
Rb-uppl.s §§ 97 och 98 avd. I, vilka vi i upplagan enligt o?"dningen
i B infö1"t efter 1"esp. § 73 och 81. Detta parti avslutas sedan
i R med orden pa er Adam var skapadr etc, som ingå i Rim
II, § 78. Diirefier f01·tsätte1" R med Rim III. I B följe1" S.
19518-19610 Odda tala; jfr 8. 145, not 8.
'l I
tolfIeingra 156 2 [orekommer i B på s. 199, där det utgjort äldre upplagans § 147. Därjämte forekommer I tveim 1561-leingra på s.
15 (här kallat B b), earefter ornedelbart fortsättes med Calixtus
messa, Då vårt ställe på s. 199 uppenbarligen avbryter sammanhanget men däremot ur innehållssynpunkt passar synnerligen väl till stycket om Calixtus messa, så har det förefallit
rirnligt, att B b ger den riktigare bilden av urtexten, vadan hela
stycket flyttats hit; återgivandet ,i deta~j följer dock B (s. 199 j.
V har sumna ordning som B (s. 199).
8 v idr lag slaust B;
vidrlagalaust V.

2. Enn] enda R.
pu] ok tilf. R.
3. himinsins] heimsins
5. umJ udel. R.
7·8. er-alvallt] svä um allt R.
9.
vet.ur] hvern Ulf. R.
9·10. helldur udel. R.
10. haga] far
R.
12. edur] udel. R.
pat] udel. R.

R.
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I tveim' misserum ero [304 dagars. I vetri skal iafnan halft annat bundrat, enn surnar 4 dogum leingra,
19611
Calixtus" messa kernur vetur at norenu- tali, § 1
enn Tiburcius messo surnar. Fra Calixtus rnesso
5 verda lOvikur ok einn nott til afanga dags iola :
sa skal drottlus dagur fystur i iola fostu, er mestur
er firer Barbaru messo. Mariu messa a föslu verdr § 1
pann dag, sem er in 7. dagur iola, ef eigi er
hlaupar, enn sem hin 8., ef hlaupar er 5 • [Einn
10 midvikudagr skal verda milli prettanda dags iola
ok porrs iafnan, nema binn prettandi" dagr se ID
pridiu degi viku ok komi hlaupar eptir um vorit,
pa skulu tveir". A pridiu" viku pora verdr kyndil
messa iafnan, nema hon se m drottins dag eda
15 mana dag, pa er hon i 4. viko. Enn ef hun er so
a mana dag, at hlaupar kernur epter um varit, pa
skal su en pridia vika pora; sa vetur beiter rimspiller."
1 tveim B b; tevim R.
2 Läs 364; eec daga ok lIll
dagar B b.
s Så här och f. V, som här börjar parallell bl.
11 v; Caliktus (-ictus) IL
' Noren här
norsk, ty det norska

=

året och dess årstider började på bestämd' data, medan det isl.
året och dess årstider började på bestämd veckodag nära dessa;
,jfr. t. ex. § 161. Uppgifter, som stämma med vår text, finnas
i de av Worm i Fasti danici utgivna kalendarierna (såväl det
norska 80m det gutniska). Ett handskrivet norskt kalendarium
iStockkolm, Perg. Isl. 28, 4to, har surnar, resp. vintrnat vid de hii»
angivna data.
6 Här 'ltpphör parallellen i B b, som f01·tsätte1·
med § 155: Tolf-messo.
6 prettandta V.
7 Einn-«
tveir V; saknas B, troligen emedan skrivaren erinrat sig, att
väsentligen det samma sagts i § 7,. jfr även § 162.
8 prlidu
B.
9 Här slutar parallellen i V, hl. 11 v.
2. hundrat] daga tilf. Bb.
enn s.] s. er Bb.
3.
messa] messo Bb, V.
4. messo] et Valeriani Bb.
5.
afanga] affanga Bb.
6. fyst.ur i] vera i uppbafi V.
6-7.
sa-messo] 'udd. Bb.
7. a föstu] udel. Bb.
8. ert] udel.
V.
in] udel. Bb.
iola] ber al tilf. V.
9. sem hin 8.]
einum deige minnr V.
8] atti Bb.
13. AJ i V.
verdr]
er V.
1(', m] udel. V,
15. i] al V.
viko] udel. V.
l6. mana) manu V.
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Fostu' gangr hin fysti verdur, pa er vika lifer
pora, hann hefer 7 talfbyrdings staf b, c, d, e, f, g,
h ok pric epter alla", Anar er i ondverda goi, par fylgia
7 stafer i, k, l, ffi, n, 0, p ok pric epter alla, pridie
er, pa er vika er af goi, par fylgia 7 stafer q, f, S, 5
139 t, v, a, b ok prik epter firn, en fyri tvö. Fiordi er 197
i midia goi, par fylgia 7 stafer e, d, e, f, g, h, i ok
pric fyri alla. Hinn v. er pa er IX neetur lifas goi, par
fylgia ok 7 stafir k, l, ffi, il, 0, p, q ok prik fyri alla'.
140
Talbyrdingur" hefzt al essi at flestra manna 10
tali [ok verdr hin gamla aulld fiogur hundrut
vetra tolf rred ok 40 6 vetra" ok 12 vetur. I henne
eru XIX (19)8 solar alldir ok i hverri peira atta
velur ok xx. En tung(l) alldir 28 (XXVIll)8, ok .eru
19 (XIX)8 vetur i hverri peira 9. Hin f ysta vetur 15
initian vetra olId verdr merki dagr til paska'?

138

l Här börjar ny parallell iV, bl. 31'.
2 alla V; saknas
B; jfr r. 4.
3 Iifer B, V;
en konsfruktion med goi 80m
subjekt och nretur i ackusativ saknat' säkra analogier,
4. V fortsätter med en parallell till § 77. Därefter tillägges, möjligen
5 Här
med tanke på det hela: pessu tali bregdur alldri.
borja» en parallell i V, bl. 8 v.
6 40 konjektur; 20 c V,
be .. tilf. V.
8 De inom parentes införda upprepade sitfro"'na
9 [ok-e-peira V; saknas B.
10 Uppstå i Vinterlineärt.
gifterna om förhållandet mellan påsktermin och gyllental kan
kontrolleras genom följande tabell:

Gyll. Pt.
t
5a
225m

Gyll. Pt.
6 10a
7

30m

Gyll. Pt.
11 1Sa
12

~a

Gyll.

n.

16
·17
18
19

21m
9a
29m

3 iSa
8
18a
13
24m
4
2a
9
7a
14 12a
17a
5 22m
10 27(11
15
la
Genom att till aprildagarna addera 31 och fråndraga 25,
m. (l, o. blott lillägga 6 får man ögonblickligen de i texten åsyftade dagarne efter Marie bebådelse.
2. lalf-] tafl- V.
5. er'] faustu gauge V,
6. er] faustu
inngangr V.
7. par) pvi V.
8. pric] udel. V.
v.]
faustu gangr tilf, V.
9. ok '] udel. V.
.10. Tal.] Taft- v.
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14 natta gamalit tungl XI nottum epter Mariu messo:
anan vetur Marin messo sialfai: pridia 19 nottum
epter Marin messo ; fiorda 8 nottum epter Mario
messo; bin fimta 3 nottum fyr i Marie! messo; setta
16 notum epter Mario messo; 7.5 nottum epter Mario
messo; hin atta 24 nottum" ep ler Marie messo; hin § 1
lx-da 13 nottum epter Marie messo ; hin x. 2 nottum
epter Marie messo; hin Xl-ta 21 nott epter Marie
messo ; hinn XII. 10 nottum epter Marie messo;
hin XIII. einne natt Iyri Marie messo ; hin 14. 18
nottum epter Mariernesso; hin 15. 7 nottum efter
Marie messo; hin 16. 4 nottum fyri Marie messo ;
hin 17. 15 nottum epter Mariu messo ; hin 18. 4
nottum epter Marie messo; hin nitianda 23 nottum
epter Mariu messo, Pessu tal i bregdur alldri.
Mario' messa verdur 4 sinum" i einne gomlu ölld a §
fiorda dag paska, pa er b4 ok prik epter talbyrdings
1 Så V; Maria B.
2 tiorum nottum ok xx V; 24- B.
I Rim I ha vi för uppgifter av detta slag lämnat f't(,ll·
stän'digt kritiskt material i noterna. Då det gällt att pröva pålitligheten aven texttradition, som represenierer en bok från den
isländska (sk-rivna) litteraturens första årtionden, föreföll detta
lämpligt. Här skulle det för 'Jnycket inkräkta på utrymmet.
Kontrollen, som naturligtvis gJ'orts av utg., är enkel nog. Lättast
är att slå upp i Grotefends Taschenbuch; har man blott vår
volym tillhands, kan man göra så: Man ser i kalendariet i Inl.
efter, vilken söndagsbokstav 801n motsvaras av den git'na påskbokstaven. I talbyrdingen räknar man igenom en av de fyra
horisontalrader, som ha denna söndagsbokstav (för skottår som
nr 2). Det erhållna antalet multipliceras med 4, då resultatet
skall stämma med textens uppgift. En annan metod är att slå
upp tabellen "FQstugangar", där i vederbörlig kolumn se till,
hur många "möjliga gyllental (( som upptagas och multiplicera
detta antal med 4.
4 b. V och likaså i forts.
I ett par fall
har även B en onödig punkt, som strukits i avtrycket.

3. fl.] hin fl. V.
4. s.) hin s. V.
15. Pessu tali] Pessi tolu V.
16.
rnessa verdur] messo ber V.
17. tal-] taft2. pr.] hin 3. V.

5. 7] hin siaunda V.

v.

Rh. IV, 142-44
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stafur, pa er einn dagur i milli gagndaga": c ok
pric epter verdr atta SinUITI, pa er Marin messa a
pridia dag paska; 4 ok pric epter verdr 8 sinum,
pa er Mario IIleSSa a odrum deigi paska; e 2 ok pric
epter verdr 12 sinum, pa er Mario messa a paska- 5
dagin; fS ok pric epter verdr 16 sinum, pa er Mariu
messa laugar dagin fyri paska ; g [ok prik- epter
verdr 16 sinum, pa er Mario messa langa fria dag;
h [ok prik 5 epter verdr 20 sinum, pa er Mariu messa
a skirdag. Pessi fostu ingangr verdr 84 vetur, enn 10
143 21 vetur verdur hlaupar i pessum vetrum. i ok
prik" epter verdr 16 sinum, pa er Mario messa a
efstu viku at midviku dag; k ok prik" epter verdur 198
16 sinum, pa er Marie messa al pridia dag [i efstu
viku"; L verdr 20 sinum, pa er Marie messa a 15
mana dag [i efstu viku 7 ; ffi ok prik ep ter" verdur 16
sinum, pa er Marie lTIeSSa a palma dag; n. verdr
16 sinurn, pa er Marie messa [a laugardag" fyri
palma dag; o. verdr 20 sinum, pa er Marie messa
[a" fria dag [fyri palma dag": p. verdur 16 SinUlTI,-20
144- pa er Mario messa fimta dag [fyri palma dag"; q.
verdr 20 sinum, pa er Mario messa midviku dag
[fyri palma dag"; r. verdr 20 9 sinnum, pa er Mario
messa [a? pridia dag [fyri palma dag": s. verdur'" 16

1 Gangdagr hinn eine infaller lorsl. d. 25 april; de tre
gångdagarna börja månd. d. 27.
i
e, som fordras av 1ne..
ningen, V; f (?) B.
s f-paska r. 7 har i B kastats efter
h-skirdag; V har trätt ordning.
" ok prik V; saknas B.
Det har förefallit lämpligast at välja V: s begripligare text.
Dock är det icke uteslutet, att g epter etc. kan representera en
.äver i talet br'ttklig ellips.
5 Insatt efter övriga ställen.
6
Se fÖtreg. not 4. 1 Till. efter V.
8 ok-epter till. V.
g 16
B; XVI V.
10 verdur V; saknas B.

V.

L stafur] staf V.
10. a] udel. V.

3. epter] pat Ulf. V.
12. aj i

'7.

5. a] udel.
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sinum, pa er Mario messa a mana dag; t.' verdr
20 sinum, pa er Mario rnessa drottins dag in pasionem domini ; v.' verdr 16 sinum, pa er Mario messa
a Iaugar dag [fyri passionem ; par skipter um prikstafina"; a ok pric fyr! verdur 16 sinum, pa er
Mario messa faustu dag [fyri passionem"; b ok
pric fyri verdur 208 sinum, pa er Mario messa a
fimtu dagin. Nu er yfer farit um pa faustu inganga,
hversu Mario messa verdr med hverium pricstaf,
enn nu era tveir epter. Sa faustu ingangr, er verdr
öndverda- goe, verdr 1005 vetra, enn sa faustu
gangr, er verdr, pa er vika er af goi, [verdr" 1086
vetra; c ok pric fyri verdr 16 sinum, 1>3 er Marin" §
messa midviku dag a fimtu viku föstu ; .d' verdr
J6 sinum, pa er Mario messa pridiu dag [fyri pass.":
.e l verdr 20 sinum, pa er Mario messa a mana dag
[fyri plass.P: .f" verdr 16 sinum, pa er Mario messa
a drottins dag [letare Hierusalem": .g' verdr 20
sinum, pa er Mario messa a laugar dag [fyri LJ;
.h' verdr 168 sinum, pa er Mario messa a fria dag
[fyri L2; .i! verdr 16 sinum, pa er Mario messa a
flmtu dag. Pessi fostu inngangr verdur 1005 vetr":
.k- verdr 20 sinum, pa er Mario messa rnidviku dag §
i fiordu viku fostu; .P verdur 16 sinum, pa er
Mario rnessa a pridia dag [fyri L2; .m' verdr 12
sinum, pa er Mario messa malla dag [fyri Li; .n'
_.._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Punkten så i V;
B på en del ställen punkt både före
och efter eller orätt placerad efteråt.
2 Till. efter V.
s 21 B;
einu sinne ok xx \T, 20 fordra» av sammanhanget, och blott
tal, 80m kunna delas med 4, äro möjliga.
" ond verda V;
öndverd B.
5 D. v. 8. 120.
fl D. v. 8.
1!8.
7 Mariu
V; Ula B.
8 12 B, "T.
{} verdr (!) B.

4.-. par] pm V. '6. faustu] fria V.
7. aJ udel. V.
dagin] fy l' i p tilf. V.
14. a-f6stu] fyri passiouem V.
a l udel. V.
24. i-fostu] fyri L V.
25. a] udel. V.

8.
21.

Rb. IV, 146, 148-49
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verdr 12 sinum, pa er Mario messa a drottins dag
[oculi mei l, er priar vikur era af fostu; .0 2 verdr
8 sinum, pa er Mario messa logar dag [fyri oculi":
[.ps verdr 8 sinum, pa er Mario messa fria dag
[fyri oculi"; .q2 verdr 4 sinum, pa er Mario messa 5
al fimta dag [fyri oculi l, er 3 vikur ero af fostu; pa er 199
gagndagurin einne in fysta paska dag; pa er halfur
fiorditugur daga i III ill i gangdaga, pat verdur in 8.
vetur i tung} aulld. Pessi fostu gangr verdr BO"

vettra."

tO

Prir era peir fostu gangar, er alldri bregdaz, hin
alti" sa er vika lifer goi, hin XII., ok er sa, er vika
er af goi, hin sextandi, ok er sa, er vika lifer porra,
ok fylgia honum IIlI ens niunda tigar": iS ondverda
goi e, VIII ok c er vika er af goi, i midia goi e, LXXX
149 er vika lifer goi, ok er pa gangdagurin einne i
paska viku. Ber hann 1111 sinum a hin fysta paska
dag", VIII sinum anan dag paska'? og hin pridia",

§ 148

1 Till.
efter V.
t Se s. 160, not 1.
s P V;
lucka i B.
• BOO (!) B; 300 (!) V.
lJ Hä'r införa B och
Vett stycke, ä~dre upplagans § 147, som vi med stöd aven
parallelltext i B och med hänsyn till den starkt framträdande
nära frändskapen, även i fel, mellas» B och V i här senast medtagna gemensamma stycken, ansett oss kunna upptaga eåson:
in~dning till § 136. Med nämnda stycke (leingra) slutar V.
6 Meningen är: hin atta (vetr i oldj :
fostugangr kan icke
wnderforståe. Om saken i dess helhet se sid. 27 tf.
7 Fyrsti
fostugangr har enligt det föregående kunnat inträffa 84 gånget·
under påskcykeln. Där faller den emellertid ingalunda alltid
samman med 16 året i måncykeln, SQm, t'år förf. synes ha trott,
1ttan blott 28 gånger.
8 Upprepat B.
9 Påskbokstav .q;
jf1 ovan.
10 Påskboksfav .p; jfr ovan.
11 Påskbokstav .0;
jrr buan.
4

1. a] udel. V.
2. er-fostu] udel. V.
4. m.] al
tilf. V.
6. el'-fostu] udel. V.
7. g-in] gagn dagur hinn
V.
7. in] m, enn V. '
11

t5
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XII sinum a hin fiorda! ok hin fimla", xu sinum a hvern
hinna," Mariu messo herr xx SinUlTI a skirdag- enn
tysta föstu gang, XVI sinum a fostu dag" ok so Iaugar
dagin", XII sinum apaska dag", modrum deigi
paska VIIl 8 sinum ok svo hin pridia", IIII sinum a hin
fiorda'", ok er pa gagndagur enn einne laugar dagin
fyri gangdaga viku, enn hvita sunna VB nottum
epter kros messo."

5

AJ' skal öka 12
i öndverda goi,
l)Rr ero firn runar fyr],
ein med ein manudi,
enn ondvert surnat'
[iarf IJ l st afi,
peim ero sex uresl er.

10

15

200

20

Rh. IV, 149-50
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ra

Ein skal
nefna.
epttr tJut flora,
siau par nrest teliu,
sidan lvo kveda,
fim skulu par fylgia,
fara 1>a siau neester,
prim skal pa preyta.
e1'O sex epter.

ra

Briggldar" messo ma : vera faustu
ok eigi fyr; nonis marcii ok eigi sidar.
ingangar'" hafa v vikr ok daga siau h ver
dagar ero audkender, svo at prisca hefu1416,

ingaugur"
Firn foslu
vika: peir
enn petrus

1 Påskbokstav .D.
~ Nåqot måste vara utfallet; påskbokstav
jf'r ovan. 3 På följ. dagar resp. 16 och 20. 4 Påskbokstav h.;
jfr ovan. fl Påskbokstav g.: jfr ovan, 6 Påskbokstav f.; jfr ovan.
· 7'påskbok. d. ; jfr ovan. ~ Påskbok. d., VIII konjektur; öppen plats B.
9 Påskb. c.; jfr ovan.
10 Påskbokstav h.; jfr ovan.
11 Jfr til.l det
hela, äcen tab. Fostugangar i I nl.
n Vi ha här ett enstaka
försök att använda isländskt språk och ielå:ndskt versmått for
en minnesvers. Dennas uppgift i det hela kan icke betvivlas,
· den redoqor fÖt' Regulares solares i överensstämmelse med Rim
I, § 36
eller tabellen s. 67. Begynnelseo1·den äro icke des«
'Yrtindre dunkZa. Något år, 80m "ökas u i ondverba göi, finne8
icke mig veterligt. Möjligen kunde man kunna säga, att d~t
· här ifrågavarande solcykelåret börjar i ofanveröa g6i, d. v. s.
under denna månads näst sista vecka. Nlä'rkligt" är försöket att
et'sätta de lat. tnånadsnamnen med de isländska, son: niirmas;
motsvara. 13 Briggidar-sina s.163 J5 uiel. Rb-wppl. ]4 For kontroll
av detta stycke samt §§ 151-154 torde tabellen Foslugangar
lämna nödigt material. 1& Urspr. Fimte .. ingangr B. 16 hefer B.

· .111;

r.,

R-b. IV, 15t .
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ennder-. D (?) upp hafs! fostutel ec iola medal enda
fystur hefur eitt VII dd IIJ (?). saman af framan eilt,
enn pridi 3. 4. dd 3 saman af framan en Ivo. eon
fiordi 4. 4. dd 3 sanlan af framan en fernn. Fra
iolum pridia paska tungls D (?) haft pridi a feren haft å
7 fysti D (?) spiritus ok medal adt .e. hverr anar freri
peim mun sem fyr ero f1eir 1 D (?) med upp haf fra
b. c. gerr avallt viku viku skemra. Ens fysti fostu
ingangr verdr 84 sinum i hine gomlu olld, anar
fostu gangr 100 sina tolfredu, pridi fostu gangr 10
verdr hundradi sina tolfraidu ok 8 sinum, fiordi
fostu gangr verdur 100 sina tolfrredu, fimti atta-

tigum sina.
Hin! fysta vetur i olId er fostu gangr pridi, ef
Mariu rnessa er fimta dag eda fostu dag, pvott dag,

l I
en hast överg.å'f förf. f1·ån siau vikna fasta till niu
.vikna, ty denna bÖ1:jar tidigast t'id Prisen, 18 januari, och
senast oid Cathedra Petri, 2.2 feb,·uari.
2 D upp bafsskelura r. 8 tyckes ·'t'ara korrupt. Åtminstone har det icke lyckats
få någon begriplig m.ening därur.
3 En-sina r. 13 är en upp1'epning av 'Uppgifter i §§ 142 tf. 4 §§ 151-154 är en redaktionellt
avvikande, rnångordigare, parallell till I §§ Bl-33; den är dock
troligen ej referat av Rirn I tdan nybearbetad efter tabeller.
Kontrollen ske?· synnerligen lätt, om man i Inledningens
tabell Fostugangar ser efter på vad sätt de n'inöjliga gyllen.
talen" ö'cerskrida de utsatta veckogränserna. Parallell i V
bÖ1:j111°
13 r. Utom den direkta parallellen i V, har denna.
handsk1·ift en felaktigt {örko?otad framställning, lik den, so?n
införts i A; se sid. 28. Stället (bl. 7 r.) lyder:' Svo ber fauslu
gunga sem bier seiger. Eon fyrsta vetur j aulld er faustu
iun gangr pa vika er af goi, annan vetur i aulld ila vika
, liter porra, pridia er vika Iifer goi, fiorda pa vika er af goi,
fimta er vika lifet-porra,'settaer vika er af goi, siauandai
aundverda goi, alta er vika 'Iifer goi, niunda i midia goi,
tiunda i aundverda goi, ellefta i Inidia goi, tolfta pa vika er
af goi, pretlanda vetr i aulld er vikalifer porra, flortanda i

u.

14. gangr] ing. V.

15. fostu d.] eda tUff V.
11

l\;

15
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drotiin« dag 1 , anan dag viku eda pridia dag, en ef

hun er midviku dag, pa er in 4. fostu gangr. Anan
vetur i oUd er hin fysti fostu gangr, ef Mariu messa
er fimtu dag, fostu dag eda laugar dag, en ef hon
5 er drottlus dag, manu dag, pridiu dag eda midviku
dag, pa er anar fostu gangr. Pridia vetur i olld
er fosto ingaagr en fiordi, ef Mario messa er v. dag,
fosto dag, laugar dag, drottins dag eda" mana dag,
enn ef hun er pridia dag eda midviku dag, pa er
10 enn v. fosto gangr. Fiorda vetr i olId er fosto
gangr anar, ef Mario messa er flinta dag eda fostu
dag, enn nr 'hon er pvotl dag, drottlus dag, anan
dag viku, pridia dag, midviku dag, pa er hin pridie
fosto inngangr. Fimta vetr i olId er fyste fosto §
15 gangr, ef Mariu messa er flmta dag, fosto dag, pvott
dag, drottins dag, anan dag, viku eda pridia dag,
201 eon ef hun er midviku dag, pa er anar. Setta vetr
i olId er fosto gangr pridi, er Mario messa er fimta
dag, en ef hon er fosto dag, pvott dag, drottiris
20 dag, mana dag, pridia dag eda rnidviku dag, pa er
in 4. fosto gangr. Siönda vetur i olld er fosto gangr
anar, ef Mario messa er fimta dag, fosto dag, pvott
dag, drottins dag, manu dag, enn ef hon er pridia
dag,midviku dag, pa er in 3. fosto gangr. Atta
25 vetr i aulld er fostu gangr enn sidazti avallt. Niunda
vetr i olId er fostu gangr in 3., ef Mariu messa er

midia g., firntanda i aundverda g., XVI. vetur, pa vika life l'
porra, siaytianda i midia g., XVIII. i aundverda goi. Eon
nitianda vetur j aulld er faustu inn gangr, pa er vika Iifer goi.
1 dr. d. fordras av meningen; uteglömt B, V.
! eda V; saknas B.

5. m. d.] eda tilf. V.
6. fostu g.] udel. V.
J2-13.
anan-viku] manu d-. V.
14. inn-] udel. V.
18. i olld]
'4,del. V.
21. i olld] udel. V.
~2. fst, d.) eda tilf. V.
24-. fst. go.] udel. V.
26. i olld] udel.

'7.

RIM· II

Rb. IV, 152-54

166

v, dag, fosto dag, laugar dag, drott ins dag, enn ef
hon er mana dag, pridia dag, midviku dag) pa er
§ 153 en fiordi fosto gangr. Tiunda vetur i olId er fysti

fosto gan gr, er Mario rnessa er v. dag, enn hvern
dag anan sem hUD er, pa er anar fosto gangur. 5
Ellepta vett' i olld er fosto gangr en 4., er Mario
messa er v. dag, fosto dag eda pvott dag, en ef
hon er anan dag nocurn, pa er in fimti fosto gangr.
Tolfta vetr i olld er avallt hin 3. fosto gangr, Prettanda vetr j olld er fosto gangr fysti, er Mario messa to
er v. dag, fosto dag, pvott dag, drottiris dag, enn
ef hun er mana dag, pridia dag, midviku dag, pa
§ 154 er anar fosto gangr. Flortanda vetr i olld er fostu
gangur inn 4., ef Mario messa er fimta dag, fosto dag,
pvott dag, drottins dag', mana dag, pridia dag, en er 15
hun er midviku dag, pa er v. fosto gangr. Firntanda
vetr i olId er fostu gangur anar, ef Mariomessa er v.
dag, fosto dag, pvott dag, enn er hun er drottins
dag, mana dag, pridia dag, midviko dag. pa er in
3. fosto gangr. Sextanda" vetr er avallt hin Iysti foslo 20
gangr. Siaulianda" vetr i aulld er inn pridi fosto
gangr, ef Mario messa er fimta dag, fosto dag, enn
hvern anan sem hon er, pa er enn 4. fosto gangr.
At.ianda velr i olld er fosto gangr anar, ef Mario
111eSSa er v. dag, fosto dag, pvott dag, drottins dag, !5
mana dag, pridiu dag, enn ef hun er midviko dag,
Nitlanda vetur i olId er

pa er in 3. fosto gangur.
.

------------_._._-----_._--- ..._-------_.---..._ ------ .• _-----

1 d. V; saknas B.
V; Siautiundi B.

~

-

Så V; Sexlandi B.

--3

Seytianda

3. f. g.] udel. V.
fysti] en f. V.
6. i ollQ.] udel. V.
en] 1-tdel. V.
7. eda] udel. V.
8. fst.· g.] «del. V.
9.
i olld] «del. \7.
10. i olld] «del. V.
13. fst. s-l udel. V.
i olId] uåei, V.
16. v. f. g.] hinn fimte V.
17. i olld]
«del. v.
20. f. g.] udel. V.
21. i aulld] u,del. V.
24-.
i olld] udel. v,
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fosto gangr 4., er Mario messa er v. dag, en hvern
dag sem hon er anan, pa er in sidazi fosto gangr.'
20~
Fiorer" skulu drottlus dagar i iola fostu ok
tungl pritaugt, pat er hin atta dag iola er al, himne".
5 Pat tungl skal ok pritugt, er hin XIII. dag er m
himne, nerna hin atta vetur ok hin XIX.', pau skulu
vera IX natta ok xx, nema pa er blaupar er. Pa
kemur nrest pvi tungl fehruarii. pat er merki dagur
til IX vikna fostu x natta" nokurn dag a vikune
10 adur, er eigi er b.laupar, enn xr, ef hlaupar er, ok
skal pat xxx. vera pat vor, er hlaupar er, en eigi
elligar ; pat skal vera upp har alldar ars hvors i
olldune ok taka vid hlaupars deigi. Fa er tungl
marcio merki dagur til
15

Vl 6

vikna fostu

Il

natta m

vikune adur, ok telzt xxx. Pa pvi neest er tungl
apprilis merki dagr til paska XlIII natta ok eigi
yngra. Pa 7 tungl maii merki dagur til gagn daga
viku]" xx natta ok telzt prilaugt. Pa tungl iunii

r

1 Här slutar parallellen i V. bl. 15 7 r.
2 Florer-c-dagr
s. 167 2 t uiel. Rb ..uppl. TUl Fiorir xx 8. 167 8 parallell i V
bl. 12.
s Det lösa sarn/n~anhanget framiräder här synne1'"
ligen starkt.
' Undantaget nerna-s-xrx förutsätter, att fÖ1i.8
kalendarium utbytt de "islo gyllentalen" mot de J)vanliga::,. jfr
s. 18. Det närmast följande antyder den hallendis tala, 801n
behandlas i Rim III. § 3 (.,dock kan icke bestän~t sägas, osn
förf.s kalendarinm haft den tdfö"d, eller 01n man blott skolat
ha i rninnet, att 1"äkningen wnder skottår från och med d. 3
februari avvek från det vanliga.
b Jfr Rim I, § 28.
6 Yl
V; VII B; söndagen närn~ast efter den nämnda dagen i mån·
kalendariei är quadragesima, 6 veckor före påsk.
7 tiI till. B, V;
struket i upplaqan; 8 viku är öve?'strukef i B; saknas V. Den
ursp?"ungliga idearten i il är emellertid korrektare. Gangdaga
vika börja?" på söndag,. gangdagar på måndag; terminen kan
inträffa l cecka + 1 dag före 1nåndag, vilket 'Vore mot reqlerma.
s-

1. 4] hinn fiordi V.
2. f. g.] udel, V.
6. XIX] XX V.
8. pvi] pat (?) V.
9. a] i V.
ra olldune] aulldurn V. 14-.
marcio] marcii V.
16. eigi] er V.

ru, IV, 155-56
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merki dagr til hinar hellgu viku

1111' natta.
Pa
tungl iulii xxx. [aull tungl alldar ar 1 nema hit efsta.
Pu skal iulii ok, augusti IX natta ok xx. en 11 natta
tungl septembri i upp hafi ok aungver epaete.
Sio ero auka tungl a XIX ara olld, xxx, 011, ok
eignaz ei manudum. Par skulu XII manuder XII1 2 t u ngl
hafa, Fra pvi er kemur niu vikna fostu tungl,
skulu vera XII tuagl" fyllar eda XIII, adr pat keme
i annat sin. - Concurrentes- erokallader peir dagar, er verda um vikur heilar fram i sol manudum
XII. Eirn er fyst ok pa anar, pa hin III., pa hin
1111., pa verda tveir, er hlaupar hefz; pa skal telia,
unz VII ero, ok sidan hefia upp af einum ;skiptaz
peir i marcio manadi ok greina solar alldcr" ar VIII

'5

10

ok xx. Fat er upp haf solar alldar, er hlaupar er tå
ok eirn concurentis. Regulares solrnanada syna, a 203

hveriumviku deigi manadr hver gengr inn, greindurn manudum ok concurentibus pess ars rett vid
tallder. Ok skal hafa, ef VII ero eda freri; en er
f1eiri ero, pa skal hafa, er auk er. Ef eirn er, pa
drottlus dagr, en ef VII ero, pa er pvott dagr.
§ thn
Tolf" ero peir dagar, er alldri komaz af l(a)nga
fostu, ok er hin fysti II nottum fyri Gregorius messo,
en hin sidazti Benedictus messo,ok er einn drott..
ins dagr .i peim, pa er Ben(e)dictus messa faustu
dagin langa eda laugar dagin fyri paska, en Gre156 gorius mesa se midviku dagin anan.' - Mariu" messo"

1 [aull-år: aull V; allar B. alldar V; allder B. år tillagt
'efter konjektur.! XIII fordras at' meningen; XII auka B.
• tugl B.
' Contientis (!) B.
fl allder B.
6 Tolf-messo
{r. 24) har en ordagrann parallell i. B, 8. 15.
7 Oavslutat.
s Upprepat B.
9 För kontrollen hänvisas till § 142 tf. med
not. Beträffande åren i måncykeln kommer man' lättast till,-ätta
'med tabellen Fostugangar, kol. "Möjliga gyllental u • Jfr tu«
III, § 72.

20

Ii
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herr a fiorda dag paska nII sinum i enne gomlu
olld', pat verdr enn XVI. 2 vetur i enne prettandu
olld ok in XVIII. ok XXIII. ok XXVIII. Mariu messo
herr VIII sinum hvortt, anan dag paskas ok pridia', pat
5 verdr IIIl sinum hvort en XVI. vetur i aulld ok in v.
Mnriu messo herr XII sinum apaska dag" i ene §
gomlu olJd, pat verdr [1111 sinnum enn fimta »etr", IIII
sinum enn XVI 7 vetur i olId ok IIII sinum enn prettanda. Ef Mariu messa er fiorda dag paska, pa er
to Britar messa drottins dagin i faustu ingång, nenia
hin XVI. vetur i siduztu olld, pa er hun pvottdagin,
rat verdr eigi optar i ene gomlu olId. Mariu messo § 1'"
herr XVI sinum a laugar dagin fyri paska" ok svo
fostu dagin langa", pat verdr IIII sinum anan'? vetur
1f> i olld ok en XIII. florum sinnum ok en flmta 1111
sinum ok IIII sinum enn XVI. Mariu messo herr xx
sinurn a skirdag" enn rysta fostu inngang.
Gagn dagurin einne verdr IIII sinum apaska § 159
1
dag 2 i ene gomlu ölld, pat verdr i enne lIU. olld ok
~() XVII,IS, anare xx, olld ok i VII ok xx. olld. Hann verdr
atta sinum hvort anan dag 14 ok pridia'", eon pat
verdr IIII sinum hvort enn atta vetur i olld ok en
204 nitianda, Hann verdr XII sinum "
en fiorda dag
paska 17, pat verdr IIII sin[um] hin VIII. vetur i olld
2fi ok florum sinum en XI. 18 ok florum sinum enn XIX.
Midviku dagur skal einn i millura Seliu'" mana mesu §
ok drottins dags at midiu sumri, nema varnadar ar
skulu tveir. Pridia dag pan, er mestur er Mariu
rnessu fyrri, kemur tvi manadr sumars, nerna varn30 adar ar, pa kemur epter~W; v. dag parm, sem mestur-

1::

1 B. är påskboksiao.
2 VII B.
3 C. är påskboksta»,
, D. påskbokstav.
5 E. påskbokstav.
6 [ Uteglömt B.
'l
Bältet i B från XIII.
8 F. påskboksiau,
9 G. påskbokeiav.
10 anar B.
11 H. påskbokstav.
11 Påskbokstav . q .
IS
Uteglömt B.
14 Påskbokstav . p.
15 Påsbokstav . O.
16
I övre 'tnarginalen med ,q1·0V fraktu/r biarue.
17 Påskbokstav. n .
18 niunda B.
19 selia B; jftt' 8. 1737 ,
to eptu,' B.
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161

162

169

er kross messo, kemur sidazti manadr sumars, nema
varnadarar, pa kemur epter. Ymbro dogum skal
hallda nresta midviku dag epter kross messu'. Pvott
dag pann, sen} mestur er Kalicctus" messo, kernur
fysti manadr vetrar. nema varnadar ar, pa kemur 5
epter", Anan dag viku, pann sem mestur er Bricius

rnesu, kernur anar manadr vetrar, nema varnadar
ar, pa kernur epter. Midviku dag pann, er niestur
er Magnus messo, kernur iolmanadr, nema varnadar
ar, pa kemur epter. Ymhro daga skal hallda i
pridiu viku iola fostu. [Midviku dagr einn skal
vera milli prettanda dags ok faustu dags pess, er
fyrs tur er i porra, nemai varnadar air, pa skulu
tveir.' Midviku dagr ein skal vera i milli Blacius
messu ok drottlus dags pess, er fystur er i goi,
nema varnadar ar, pa ero tveir. Pridiu dagr ein
1 Detta ii?" elen på Island yngre, s. a. s. ortodoxa reqeln;
jfr. s. 23, not 2, En m.ellanställning intages möjligen av
Nyere B01'garthings Chrietenret (JilgL. II, s. 298, 12), som
säger.. pan odinsdagh, er nestr er krosmeesso, oariiil fogas:

slrendr krosmressa a odins dagh, pa hrefiast itnbrudaghar
annan odiusdagh par reptir.
Om detta skall förstås efter

orden, så kunde imbrwdaqarn« komma även före korsmäs8an,
och denna kunde få falla inom imbrudaqarna, dock icke på den
{ö1"sta av dem. Frestande ä1" at supplera (nest r er) eptir, men om så
sket", så förefaller tillägget synne'rligen omotiverat. 2 Kaliktus H.
3 D. v. s. den efterföl}ande lördagen d. 18, S01n ligger läng}'e [råm.
Kalixfi. dag än d.ll. Kontrollen ske'}" i det hela synnerligen lätt med
tabellen "Misserista lo" I nl. Man ser blott till,' att den givn a
d.agen i "Misseristal kommer på högst 3 daga"," från den dag
i ,julianska kalendern, eom den uppges komma när1na.st. 4 Midviku
-tveit' V (bl. 12 t)-131"); saknas, tydligen genorn [årbiseende, B.
Härefter parallell V, bl. 18 till hlaupar 8.170, r.B. I V föregås
stället av följande mening: Er iola dag ber al fa ustu dng
eda pvolt dag, pa er hann i tiundu viku vetrar. ok er
sex vikur fra velur nottum Iil iola faustu, enn iafuan CJ1igUl·
al XI. viku, nema varnadar mr se, pa er hann fimtu dag a
tiundu viku vetrar.
14

ra

15.

fy~t.ur-i]

ntestur er V.

10

if)
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skal vera i milli pess pridiu dags, er fystur er i

5

10

ein manadi, ok pess dags, er VI nottum er epter
Mattias. en VII., ef hlaupar er, en sa er anar i
marcio. Ef hin fy s t.i er fostu gangr, pa kemur §
surnar ianare viku epter paska', enn gagn dager"
al, pridiu viku surnars.
Er anar er fostu inn gangr,
pa kernur surnar i nrestu viku epter paska viku,
enn gagn dager": a fiordu viku surnars. Ef hin III. §
er fostu inn gangr, pa kemur surnar i paska viku,
enn gangdagur" ffi, timtu viku SU111arS, Er 1111. er

205 fostu ingangr, pakemur surnar skirdag. enn gagn-

daga 3 asettu viku surnars. Ef v. er fostu ingangur,
pa kernur surnar fyri palma dag, enn gagn dager"
a siondu viku sumars, enn ymbro dagar iniundu,'
1.5 viku surnars. Fiorar vikur" era ravallt fra paska
viku Iil gagndaga viku, en "viku avallt i mille
gangdaga 6 viku ok hvita sunu, Nitian ero vetur i §
tungl olld hverri ; hin rysta vetur i olId er tungl
IX natta hin VIII. dag iola, en pessi tala er SVO, at
2 o h vern vetu r fra odrum skal XI utetur lreggia vit
peer, el' adr hefur verit hin atta dag iola, par Iil
er 1117 verda, enn ef meiri verdr, pa skal falla
nidur 1118, enn hafa poor er umfram eru 9• Enn 10 § t
pessi er manada munur: ianuarius sem adr telzt,
'25 februarius nott elldra, marcius sem hin fysta, apJr

1 Den vecka, som bbrja« med påskdagen, påska vika, räknas
ej.
2 dagr B; gagn för gang här och ofta B.
s För några
fall gäller den, 'ttppstäUda regeln. både gangdagr eine ('6/,) och
gangdagur (dagarna före Kristi himmelsfärdsdag). Det är dock
uppenbart, särskilt i dei följande, att de sena,-eavses. " niunda
B.
5 Den vecka, som bÖ'rjar meå påskdagen, räknas ej.
6 gagda B.
'1 m-tug B.
8 pritug B.
9 eru fordras av
meningen, saknas B.
10 Enn bårja» ett (korrupt] stycket 80m
ofullständigt {ö1·eligge'r även i § 93.

2. ok pess dags er] en pat

,;r.

Rb. IV, 166-68
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prilis nolt elldra, maiius Il,' iunius III, iulius ~IIII; augustus I, september VI, octoher VII, november niu,
167 desomber x. ~ Hin atta vettur i olld er nott yngra
enn telz i marcio, ef eigi er hlaupar; hin nitianda
vetur er nottelldra i marcio en telz, ef hlaupar 5
er, enn nott yngra j maio ; so er ok hin atta velur i
marcio, ef'hlaupar er, i auguslo er pa nott elldra
en telz. Tungl ianuari skaluvallt vera pritugt, enn
pa a sin manadr hverttungl prilugt edr nott yngra.
Tungl februari skal avallt pritugt, ef hlaupar er, ok 10
er pa avallt nott sidarrs pr-im enn telzt i mlillli Blasius
messo ok Mattias messo.
Februarius allur ok vika af marcio pat er halfur
fiordi taugur daga, peir ero aller under fostu inngtonjgum: peim halfum fiorda taug daga skal skipta 15
i firntunga. ok heflaz" Britar messo, anar viku epter
Brita14S . messo, pridie hefzt viku fyri Peturs messo.
fj6röi Peturs 1nes804 sialfa, hin v. er marclus gengr
inn. Pessir firntungat kallazt faustu ingangar at 206
alpydu tali.
20
Hier er sagt adur", hverssu hvergi er skipat i
enne gömlu olld, er adr ritad, at at 6 vettra tale vikur
era fyst talJdar, hversumargar verda hver ar fra

inum fyra drottins deigi i iolum til SiD vikna fostu;
pa ero fostu ingangar tallder alla upp ena gomlu
olld; pa er sagt, a hverium viku staf drottins dagr
er" hvert ar. Sa er fyri utan gior", er ur hverfur
fyri hlaupars sokum, ok hefz pa" iafnnan solar olId,

1 fyri B; närmare hå'1'o1n Rim III, § 3.
i Härefter står
viku fyri B, vilket måste strykas. 80m felaktigt.
s Blacius B,
felaktigt.
4 f. P. m. saknas B, mesi det fordras bestämt at'
meningen.
ö Se ovan § 108 och dithörande anmärkningar.
Hier-e-daer s. 172 10 uiel. Rb ..upp).
6 at kO'1jektur.
7 dagr er
it1/~att efter § 108.
8 og till. B felaktigt.
9 pa B..

~5

17~
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er G er fyri utan gerr": pa er sagt, hve bisextus
kemur at. Regularis' marcius ok anarras manada
tallder vid concurentis pess ars, er jJa er 4 , syna a
hverium viku deigi manuder ganga inn; marcius
5 hefur v regularis, enn pa [se einn concurentis vid
lalldr", pa gengr hann VI. dag viku. Aprilis befer
einn regularis, ok se ein concurens, pa er anar
dagr viku. Ef siau verda sarnan tallder. pa er laugar
dagr. Enn ef fleiri ero en vn.vpa skal pat hafa, er
10 um fram er.
Ef eirn er, pa er sunno dagr.
Pat 6 surnar skal auka, er Jons daqr" verdr §
midviku dag, nema hann lidi af III. deigi m v. dag, pa
skal sumri fyr; 1111. sinum skat" surnar auka a solar
olld,
er lons dagr er a midviku degi" i milt
15 ping, enn eitt'? sinn pa er hann er fR pridia dag
viku, enn atta vetr alldarinar; pa at esns" kemur
Lucas dag a hin fysta dag vetrar. Enda poka af §
pvi it IX. 12 ur setningu faustu ingangar ok eigi optar,
pa er hlaupar ok 1111 concurentis; peir poka um
20 staf, er fyri 13 hlaupars dag ertf,14; eigi poka peir,

ra

er epter hlaupars dagin ero; pat er varnadar ar.
A. hinu atta are solar alldar vid lagning, pa
er at kemur at pvi sumri, fyrer hlaupars sokum,

1 Av denna
anrnärkning kan slutas, att vltr [orfattore»
tabell, liksom den i V meddelade, åte1·gått till det allmiint europeiska bruket med måncykeln som huvu,dindelnin,q.
t Med
concurentis regularis B; [år]. har från bÖ1:jan tänkt sig en
annan 'oändnin,g på 'ineningen.
s anar B.
-4 e B.
6 [sinn
... tallder B.
6 Pat-ar 'r. 22 utgö~' en redaktionelit av..

vikande parallell till § 138; se anmärkningarna till detta ställe.
7 J. d. insatt efter § 133 och 1·. 16 nedan; Cellurnauna rnessa
Rb.-uppl. enligt konjektu'i' med. ledning at' s. 1731 •
8 skal
insatt efter Rb.-upplagan.
9 a rnidviku degi insatt efter §
133.
10 inn (l) B; såväl singula1'cn sinn S01n påsktabellen 8.
69 f. kriive» eitt.
11 at eins: pa (upprep.) at enns B.
n
XIX B.
18 e. f. upprepas B.
14 er B.

§ 1:
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173

er epter ferr-, enn fyr ens eJIigar mundi vid lagit, 207
pa kemur til enn atti stafur i drottins dags taulu
morkum fyri viku pa, er pegar leemur vid fyri
midsumar fra midiu sumri ok tiI pess er hlaupars
vika Iykzt, svo parf a andrum arurn alldarinar. at 5
§ 172 d S marcio lykzt hlaupars vika. Pa skal vid surnar
ökra, er Seliu' manna messo dagr er a midviku
deigi, ek er 1>3 half onur vika tiI midsumars,
nema a enu atta ari solar alldar. pa er sa dagur
enn er a pridia dag, pa er deigi meir enn half 10
onur vika tiI midsumars" fyri vidr lagninguna",
17:_~
I gomlu olId ero cccc vetra tolfrred ok tveir
vetur enns setta tigar, i henne ero atta ok xx tungl
allder. enn XIX solar allder, hlaupar XIII ok c, enn
halfur tiundi taugur vidur laga. Fat er XIX sinum", 15
er x nretur skal telia i millum iola" ok mids vetrar.
pa er Margretar messa enn sidari" um sumarit at
midsumars helgine, verdr pat iafn opt ok Lukas
messa kemur [a hinn (yrsta dag oeirar 10 •
§ 174 Alldri skemur i milli iola ok midsvetrar en III ~o
nretur, ok verdur pat VI sinum ens attatigar,
ok rena IIII fyri x, en III fyri ix".
Iola dagr
ma fyst verda v. dag viku i x. viku vetrar",
ok er pat XIX l S sinum, hann ma ok korna viku
eda fyr till. B felaktigt.
t . en tillagt efter konjektur.
• selia B; Seliu m. m. inföll d. 8 juli,
den isl. midsommarens början dessa år d. 19. ,
6 Detta å,'
inföll midsommarens början d. 20 juli.
6 viku lagniagnaga (?)
B.
'I D. v. s. i påskcykeln, m. a. o. en gång i 'Varje solcykel.
• Julen anses ännu sluta "d. 6 [an.; jfr N. Beckman i Fata..
, buren 1912, s. 182 ff.
9 Margaretas dag är ursprungligen
d. 13; senare och vanligare d. 20 juli, vilket sistnämnda datum
vid Rimspillir börjar miösumar.
10 a-vetrar tilla.gt eftet' kon·
jektu)'; jfr s. 1721'1'
11 Fyra dagar från julens slut blir
naturligtvis d. 10. janua'ri o. 8. V.
n Detta inträffar vid
Rimspilllr: det isl. året betraktas 80Jn fast, det julianska som,
J

s å efter konjektur.

,·ö,,·Ugt.

IS

x VI B; jfr. st,.a.x nedan.
/
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sidar, ok era pa III utetur
milli raidsvetrar
ok iola. Pall er en IX. velur i hvorri solar olld, §
er x nietur .era i milli iola ok mids vetrar, pat er it
atta hvert ar ok xx. Peturs" messa el' eitt sin a
5 drottins dag, er hefz IX vikna fasta, ok ero x ntetur
i milli iola ok mids vetrar. ok kemur pa hlaupar,
pat er enn atta velur i tungloUd, ok er pat i fiordu
olld enar g01111u alldar", enn hun er III a audrum
deigi viku, ok er pa gagndagurin einne paska dag".
10 I tveim dregrum ero IIII stunder ok xx ok um fram §
208 hot ok auga bragd, enn j- hverri stund ero xv 5 hot;
pau hot ok auga braugd, er urn fram ero stunda
tal, safnaz sarrian til dags pess, er hverer tolf
lnanaderero deigi leingri enn vikna tal, ok
15 helter sa conkurentis. Peir dagar verda . [VI ok §
einn hlaupdrsdag1· eoa v ok.' n" hlaupars dager"
ok verdr pat pa vika. Sia vika kemur i fyri
mid surnar, ok ero pa XlIII vikr til midsumars,
ok verdur pat v 8 sinum i samt. 1>a er vidur lag,
20 er lons rnessa er a midviku dag i XI. viku sumars,
enn et' fyr kemur hlaupar enn hon endaz a midviku deigi, pa er huu al pridiu deigi, ok el' pat enn
niunda hvern vetur solar alldar, ok telzt pat enn atta
hvern velur ok xx.
~~
Vika hver hefer VII daga, enn dagar II deegur, §
dwgur 9 II fiordunga, XIIIOstunder;-fio.rdungar III vinda,
)

l
En niira besläktad 1~ppgift finnes i V bl. 2 v-3 re:
Varnadar mr er ef prettanda .dagr er al pridia delg[i] ok
hlaupar hefz palln .sarna velur, en eigl elligar, o-g er pa x
neetr i milli iola _ok mids vetrar.
9 Petur B.
s Det
inträffar wnder påskcykelnså1' 65, som idetisl.misseristaZ:ät·
Rimspillir.
4 B. ä1- påskboksta».
6 v B; gen01J~ emendatianen bli« det någon reson i texten, vars mening är att uppdela årei« 365-te dag på de övriga.
6 [VI ok II B J vilket
rätiat« {'rån VI ok .ein: tydligen has: något fel insmugit sig,
konjekturen gör texten sakligt riktig.
7 dagl- B.
8 IIH B.
9 Uteglömt B.
10 X[XII B.

1
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175

vindr

II tider, 1111 puncrar' i tid; i punktS x momentur,
unze i moment, VII atomur ens v. tigar i unnz,
179 XII sinum xxx 3 dagar pat era eec, enn XII sinum
x tider pat era v dagar, enn III! punctar ok xx
fylla fiordung, patern VI st(u)nder, enn IV [iord- [)
un{}(t'r 4 era inne hvert ar peir, er 5 fylla hlaupars
dag ok verdr sa inn ntesta epter Mattbias messo,
XII

enn at pesso" lidnu !Ja hefzt en solar ar isarna
stad sem id fyra sinn.
180
At Horaveria tali er iafndtegri a vor Benedictus
messo", solstada a surnar florum nottum fyri lons
messo, iafudaigri a baust neesta dag fyri Mattius

181

messo, solstada a vetur Thomas messo, en" pat
verdr vik u fyr 9 allt med oss eda so nrer, at ver
hyggium,
Epoiola dag ber a sunu dagvpa er vetur godur

i punkt konjektur. s xx B. 4, xv dumgar B,
7 en-hyggium r. 15 utelämnas Rb..-uppl.
Jfr Veraldar saga, Preuer s. 66.
$ Jfr § 73,
9 viku
fyr kon;'ektu?"; vika B.
10
Ef-opt s. 178, är den 8.
1

pundar B.

.6,ar B.

2

6 pess B.

k. jölaskrä Beda presls, en översättning av de "Prognostica
temporum", som tillsk1"ivits Beda, men uppenbarligen härstomma från något vinodlande lanå; grundtexten finnes i Baselupplagan av Beda, I 46/2, lVligne 90, 951. En uppteckning av
den lat. texten finnes i Hauksbök, s. 468. Flera isl. O. fno.
paralleller [årekomma, en iislenzkar PJ6ösögur ok refintyri
II, 561 "tekin eptir rotnum blööum, seru eg (Jon Arnason)
fekk vestan fra Isafjaröardjupi''. Den kännetecknas av att
insätta höskö1
i stället för vinskörden. Erås» denna bortses
här. Även de ovriqa avvika 1 ätt betydligt, de kunna icke be.troktae som acskrifter av samrna original, snarare gå de tillbaka
på olika öve'J'siittningwr från sins emellan något avvikande la.finska oriqinal, Varianter meddelas utom frdn T (A~I. 485,
Aclen

A

16. iola dagJ reda atta dagh tilf. I; alte dagr ioln V.
i. d. ber] i. daga' krerner III; iol kernur her og i det fg. T.
'aJ Yppa I. suuu] drottlus T, V.
el'] man I; uterör III.

10

15
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ok vor regnsamt', surnar purcku samt, vinn micit
ok gott, sauder friofazt", hunang micit ok fridur
bvervetna". Ef iola dag berr a mana dag, pa er
209 vetur i rnidlungi godur, vor gott, surnar regnsamt,
5 vinn rerit, mann fall micit. Ef iola dag herr a tyrs
.1.2: mo) och V (AM. 461, 12: mo) från följande eljes icke i denna
npplaga använda [ornnorska handskrifie1";
l: Arnes avskrift i AM. 737 l, 4: o, av ett av honwm utekrapat original (c. 1350), Born tillhö1,.t God. AM. 322, folio.
Il: Mentbranfragment i A NI. 737 II, 4: to (e. 1850), 80m
hört til AM. 309, fQlio, kompletteroi efter Arnes avskrift 737 II.
III: },[ernbran{ragrnent i AM. 688 c 4: o (c. 1350), 80m hö?,·t
til AM. 62, 4: o.
I-II äro avtryckta NGL IV, ?4esp. s. 506 och 489. Svenska
parallelle?' finnas i God. D 4, tryckt i Ivan Lejonriddaren LXXX,
samt i andra handskrifter, tryckta i Läkeb. 472 t·, 484 f·
Med T er en i AllI. 208, 8vo indeholdt jolaskrå besuzqtet;
fra I siamme»: en tilsva1"ende i AM. 175, 8vo. En i Thotts
sml. 489, 8vo [orekommende "J6Iaskl'å" et' et nyislandsk digt i
270 verslinjet·, hvis angivelser for juleugens dage er en rri gengivelse af den her attrykte skrå, men 80m desuden omfatter adskillige ands» af årets daqe.
K.
1

SUlU

iola dag (s. 175 16)

:

Cal. januarii Beåa; regnsamt: vento-

Beda. ' Boves crescent Beda. s hvervelna Il, III, T; hvetv, B

L vor) vindulIt ok Ulf. J.
vor regnsarnt] reenghsamer
III.
regusaml] miog tilf. T; vindsamt V.
surnar purcku
samt] udel. T.
purcku salut] purt I, II, III.
!. ok gott]
udel. I, II, T.
sander friofuzl] fenadr prifzt val I; goder
saudir II.
friofazl l vaxa T.
hunang] vax ok h. (mel
Beda) II.
1-2. viun-bunang ruicit] vind mykit vin ok
korn III.
1-3. vinu-hvervetna] haust gott, allz kyns
korn vex, hunang nog, en kalfar (vituli Hb.) deyia V.
3.
hvervetna] goör I.
3. ioIa d.] atta d. iola V.
iolaID. dag] a manodagh körner I.
iola-berr] vesrör iola dagr III.
dag'] viku tilf. T. pa er] udel. I. 4. i midlungi godurl mreöallaghe goör I; midlungs Il; miölunger III; godur ok midlungi T;
hlandinn mun vera V.
vor] viudsamtt ok po tilf. I.
r). 00 rit]
mykit II; ok korn hnokt III; yfrit T.
4-5. surnar-emicil] ok vindsamt ok po ofan falla samt ok hrid samt,
haust gott, oflanger menu munu deygia V.
regnsamt-emicil J gott, vin rnrodallaghe, bir döyia, manna heeilsa goö I.
5. mann fall micit] udel. II.
iola] aHe V. .
iola-e-t. d.]
a t. d. körner I; a t. d. ueerör i. dager III.
tyrs) pridiu T, V.

Rb. IV, 181-82
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dag, pa er vetur micill ok vor regnsamt ok surnar

vott, hafandi konum' vid vada sialfan, konga fall

t

18! ok ialla. Ef iola dag herr al Odins dag, pa er vetur

hardr ok sterkr", vor illt, surnar HIt, vin litit eda
hunang ok menn vesler, pviat pa er oaran a hvi- 5
vettna. Ef iola dag berr a Pors dag, pa er vetur
godur ok vor regnsamt. surnar gott, vin serit, ok
hvivetna er pa" rerit. Ef iola dag herr a fria dag,
1 mulieres morlentur Beda; meliores (l) Hauksb.
et aspera Beåa.
s er pa upprepat B.

2

dura

1. pa er] udel. III. er) vrerör I. micill] dauggsamur V; ok
myrker tilf. 1. vor regnsamt ok] udel. II. regnsamt] stormallt
I; vindsamt ok po ofan falla samt V. 1-2. vor-vott] ok HIt s.
ok rsenghsamt, ser pa III.
sumar-s-vott] s. höveleegha V., vin
mreöallaghe I.
2. hafandi -siaIfan] konorn er viö vaöa, peeim
sern hafvande ero I. konum] konor II.
sialfan] haust goth,
vin ok korn litiö III.
2-3. vott-iaHa] purku samt, haust
starf samt, hiner betri menn (rneliores Hb.) munu deyia V..
konga-e-ialla] konongar ok hofdingiar monu tir luta ok skipa
tion veeröa I; hofdingafall myki t Il.
2. fall) faull T; dauöi
uterör III. 3. iola] aUa V. iola dag] udel. I. i. d.-O. d.] O. d.
ueerör i. d. III. Odlas] midviku T, V. pa er] udel. III. er] verdr
l. 4. hardr] ffi UD pa vera ok snarpr tilf. V. ok sterkr] udel.
I, II. surnar ilIt] udel; II. Hit] seintt I; purt III; forskilt
T.
vin Iitit] reigiv. III; eigi vinn mart (?) T.
4-6.
vin - hunang] purkusarrit haust, unger dreinger deyia, ok tyna
menu skipum miog (qui navigabunt, satis laborabunt, Beda)
V.
5. menn vesler] medur (!) vesaltar T.
4-6. vinbvivettna] eigi er pa viin rnykit, vax ok hunangh Iitit, ok
vanar huetvetna II.
5-6. hunang-hviv.] h. mikit, korn
hnokt ok alden, ok roren veeiler ok siuker uareezt [uidr], poat
mi ueeröi v-aran fyr synda saker III.
rnenn-e-hviv.] a flesto
oaran, vngir meenn döyia I.
5. hvi-] hvet- T.
6. iola
d.] udel l.
i. d.-Pors d.] a P. d. ueerör i. d. III; fimta
d ... atta d. iola V.
Pors] firntu T.
pa er] eigi tilf. II;
udel. I, III.
7. regusarnt] vindsammt ok vaatt I; vindsamt
V.
got.t] ok baust tilf. V.
7-8. rerit-rerit] yfritt ok
ftrest annatt. höföingia [daudi] verör pR I; mykit ok gott till
huesuetna II; ok korn hureiuethna yfrilS goz III; yfrit T;
mun nogtt verda, haufdingiar ok konungar mUDU deyia V.
8. i. d.-fr. d.] a fread. körner I; a fr. d. uterör i. d. III;
atta d ... fostu d. V.
fria] fostu T.
1!
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pa er vetur hardr ok vor gott, surnar hvivettna
gott. Ef iola dag herr a pvott dag, pa er vetur
hardur ok vor regn samt, korn vex illa, saude..
deyia ok gamler menu', buss brunars verda pa opt".
1 Homines vetull Beda,
2 bruna B.
3 Härefter följa på s.
209 och 210-14 en del latinska i allmänhet korrumperade ramsor, \

dels kabbalistiska, dels kon~putistiska, bl. a. en Cisiojanu8 utan
januari(!), hvilket allt det knappast lönar mödan söka rekonstruera.
Några utgöra paralleller till verser i Rim III och ha i ett par
fall lämnat brukbara läsarter. Diirefier innehålla ss. 214-220
paralleller till (excerpt ur) Rhn I, 80m ovan tillgodogjorts i
varianterna: s. 220-21 13
Rh I §§ 58-60 och 66 deloie ;
8.

221-24

= §§ 72-79;

=

S.

224-276

=

§§ 50-57.

1. pa er] verör I; udel. III. bardr] rnissuiör I; auör III; skipteligr V. hvivettna] «del. II. hvi-] hvet- T. 1-2. hviv. gott}
gott ok purtt, augnaverkr a monnomvvin gott ok Iititt, fenadr
prifztt mesöallaghe I; gott ok hnokt at b. III; purkneamt
ok baust gott, augna verknr er a pvi hausti, sauder IUUUll
deyia V.
2. i. d.-pvott d.] laughard, I; a laugar d. urerör
i. dager III; a Iangard. er atta d. iola V. pvott] laugar II, T.
pa er] verdr I; udel. III. 3. hardur] stormsarner I; hvirfil vind81
samur (hierns turbinosa, Beda) V. vor] eefter ioll tilf. III; surnar
T. regn samt] vindsarntt ok vaatt I; miölungs surnar misiarnt,
haust einkorn gott III.
korn - illa] oaran a vini ok tlestom
avoxtt I; born uaxa III.
sauderJ naut ok s. II.
4.
menn] falla tilf. T.
brunar] bruni I, II, III, T.
verdaopt] verdr p. o. I; vida II; uerör o. III, T. 3-4. vor-opt]
la voxtur starf samur, sauder munu fyri faraz, gamler menn
munu deyia V.
4. ok] so tilf. I.
'

,

RIM III
(AM. 4to: 624 og 727)

12*
I

HÅNDSKRIFTBETEGNELSE
B = AM. 624, 4to.
G
Gml, kgl, sml. 1812, 4to.
R
AM. 727, 4to.

=
=

=

Odd.
StE, 12

Svalbo
Ups.

ald,

AM. 249 c, fol. (Kal.),
tracts" , Nr. 12 i
Stephens' katalog over engelske
hdskrr. i Stockholms kgl. bibliotek
(latinsk komputistisk hdskr.).
AM. !49 e, foI. (Ka!.).
Cod. gl. sign. i Sv. rigsarkiv A 1
(latinsk kalendarium for Upsala
mrkestift fra 134.4).
Kong Valdemars jordehog (Kal.).

= "Astronomical
=
=

=

[P]eSSi ero manada heiti :ianuarius, febrnar- m v
ius, marcius, aprilis, mains, iunius, iulius, augustus,
september, october, november, december'. Ianuariurn skal nidur setia 2 m, midiuncturo aurieularis
vinstri handar ok par marcium, februarium ok s
aprilem ffi, efstu iuncturo, maiurn ai gomenum, iunnium ffi, nrersta lid, iulium al midknua, augustum
m, nedsta knua sama fingurs, septembrem ok octobrem i rot pollicis, en novernbrem ok desembrem
§ 2 al, midiunturo inndicis. Cisio" skal byria i sreti ianu- 10
arii. Sextanda' terminum skal nidur setia i rot

§ 1

1 Dep. B.
2 Principen fÖll" den redan i Rim II vid ett en..
staka tillfälle mötande i Rim III såsom huvudsak framträdande
räkningen på fingrarna uttryckes av Beda, De temp. rat. (Migne
90, 505) sålunda: Quia rnanus humana articulos habet, ad ..
junctis ungvibus, x et IX, singulis his singulos aptantes annos
lunarem cursum in leeva rnanu intrlnsecus a radice pollieis
ineipiunt, et in ungve miniini digiti intrinsecus eundern consummant. Item quia manus binee articulos, exceptis ungvibus:
habent XXVIII, iis singulos annos singulls aptant, inchoantes
a minimo leevse digito, et in dexterre pollice complentes, non
ut in lunari cyclo singulos ex ordine digitos expedientes
ad numerum, sed ob rationem quadrantis per quaternos
transversim digitos quadriennium omne signantes, ita ut minimorum bis terni articuli digitorum totidem bissextiles contineant annos. . .. Porro septimus bissextilie cum tribus sibi
sequentibus annis bis binos sibi pollicum vindicet articulos. , Jfr Honoriu», De Imagine mundi II (80), Migne 172,157.
'
En cisio janus, som stått synnerligen nära den av vår förf.
'använda finnes i Odd. m. fl. Den är med nödiga varianter
och förklaringar intagen nedan s. 225 tf.
' Förf. räknar
med en måncykel,. som på gammalt sätt börja". den 1 sept,

1. Pessi] Herfra paralleltekst i R. bl. 10 r. tf.

1S!
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pollicis, v-a terminum m. nedsta iuncturu inndicis,
XIII. a efstu iunturu sama finngurs, anat terminum
upp i al gomenum, x-a $ midknuanum, XVIII. terminum skal nidur setia a nedsta iunturu medii,
5 VII-a al. midiunturo, xv-a uppi m gomenum, 1111. a
nsersta lid, XII. m, nedsta knua, Fysta terminum
skal nidur setia m, nedstu iunturu medici', ix-a a
efstu iunnturo, XVII. al fremsta knua, setta amidknua, XlIII. a nedstu iuncturo auricularis, III-a al
10 rnidiunturu, XI. uppi a gomenum, XIX. amidIid,

vilken dag har ,gyllentalet 16. Gyllentalen äro bestämmande
för månadernes placering, i det dessa senare, då deras första
dag har ett gyllental, placeras vid detta; i annat fall vid den
lucka, 80m föregår gyllentalet för d. 2. Gyllentalen följa i
vanlig ordning sålunda, att det följande gyllentalet alltid är 8
enheter högre eller 11 enheter lägre än det föregående. I förra
fallet står som regel ett mellanrum. Våt· förf. utgår från
följande normalseri«:

No
Dc I

Sel

Oetl

XVI

V

PI i
I

--

i

I

XIII

l

i

I

Ii

-

II

X

-

i

i

XVII

VI

an

an

i

XVIIII VII

m

m

l

ffi

XII

I

m

an

-

an

IX

an

I-an

Juni Jul Aug
-

XIX

au I au

VIII

au

-

XIV

-

m

XV
ID

Ja

I Fe

Dl
I

Ms Ap /Maj
III

I -

au au l au

an

IV

XI

au

- II
p

iI

Efter textens anv'lsn1,ngar ha vi här insatt "nder gyllentalet de fingrar, som användas i räkningen: p(ollex) tummen;
(index) pekfingret; m(edius) långfingret; an(ularis) 'ringfing,ret;
au(ricularis) lillfingret. Likaledes insätta vi efter textens an·
visningar de förkortade månadsnamnen över de nummer (eller
luckor), som stå vid varderas (örsta dag. Räkningen sker på
vänstra hanåens båda sidor.
l o: ringfingret (anularis).

3-(.. terminum] uclel. R.

Rh. 11,2-4
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m nedsta lid. Pessi skipan terminorum kallaz
aureus numerus', hun birter tungl komu hvert ar"
epter anat i tungl oIld, enn po all einns pa blecker
hon nockut svo i februario, i pann tima sem hlaupar 228
stendur yfer, fyrer pa grein at hon skipar februario 5
eigi elldra tungl enn IX natta. ok xx, hvad oheyriligt er fyri tvena sok, ra eina" at februarius hafi XIX
yngra tungl in' bisexto en xxx, pa adra at marcius VIII
hafi sitt tungl IX natta ok xx, pa ennu pridiu grein
at.pat er pvert i moti ollum rettindum, at nokkurt XVI
§ 4 tungl audliz meira alldur enn xxx-an, Ok tiI pess v
at bier hittiz eingin villa ut i, pa er svo sett ok
§ 3 XVIII.

1 Benämningen aureus numerus tillkommer natu'rli,qtvis gyllen.
talen absolut oberoende av finger'räkningen. 2 h. a. upprepat B. s
eina R ; eigi matl) B. Förf. uttrycker sig här icke rätt klart, men meningen inses av följande: Februari har i månads'raden ett jämnt
nummer (från januari räknat), den skall alltså enligt en allmän
regel ha ett yngra tung], en lunation på 29 äaqa». Mars skall
däremot ha en på 30. Med mars- och februarilunation menas
nu som bekant, de lunationer, som sluta i nämnda månader.
Därför inträffar skottdagen som 1 egel wnde» 111arslunationen.
Om man följde den enklaste metoden och blott lade en dag till
den, då skottdagen infaller, så uppkomme den abnormiteten; att
man {inge räkna med en 31 daga?"s marslunation. Det är där~
tör, som man uppställt den regeln, att februari alltid skalle ha
en lunation på 30 dagar vid skottår. På detta sätt måste
emellertid gyllentalen (ör februari stå på annat sätt för skottåren än ror andra år. En dubbel gyllentalsrad, Bådan som hä'r avsetts, finnes i Gl. kgl. sml. 3260 och StE 12. I B och R antydes ordningen genom två sifferrader i brädden, av vilka den högra lätt
identifieras med den vanliga gyllentalsraden för dagarna 4-23
februari (niuter Blasque Mathiam"). Till vänster därom stå?4
"hallendis tala" en gyllentalsrad, där varje siffra står halleudis,
i sluttning, d. v. s. ett steg nedanför sin vanliga plats. Vi ha
avtryckt dessa gyllentalsrader med rättelse av två enstaka, på.
\ tagliga skrivfel. Dessutom införes den i vårt kalendarium i InI.
4 in R; g (o: igi tur?) som ma,"ginalanteckning med invisnings~
tecken B.
4

4. hon] po tilf. R.
i'] udel. R.
9. IX]
pa-e-er] udel. R.
11. meira] tungl tilf. R.

XI

R.

9-10.

VIII

XVI

v
XIII

RiM III
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skipat af meistara monnum, at par sem prim tungl
marcie! stendur skrifat i kalendario. at pa skal
x i peim stad vera hin xxxanda nott tungls februarie ;
x
enn primasicnem tungls marcii skal setia inresta
XVIII stad, nled
peim hretti at skilia, at par sem skrifXVIII VII adar ero XIX. VIII rettleidis i kalendario af tereio
VII
nonas februarii med odrum tolum alltfram til
xv festum saneti Matthie 2,
skal ok skrifa adrar samxv llJI likar taulr utt fra svo sem hallendisa til vinstri
IIII
bandar hveria ep ter adra fram til fyr nefnz festum'
XII sanete Matthie, epter pvi sem petta vers kener:
XIII

II

II

ra

Luna locum dupplicat hiss inter Blasqve

XlI

Mathiam~.

En pessari hallendis 101u skal alldri neyta utan
hlaupar komi, nerna hin atta vetur ok XIX 5, hvortt
15 hlaupar er eda eigi. Rimversinn sissio skulu greida § .5o
sina ras af sreti ianuarii fyst urn aurieularem, par
nrest um II iunturas polliciss ok sidan um allar" iuncturas goma ok lidu anara fingra avinstri henndi,
allt par tiI sem pau lyetazt inn festo beati Sil vestris 7,
20 nema par sem rad giorer fyr i hla(u)pi i VI manudum ok ver kaullum salltum Iune", epter pvi sem
petta vers kener:
IX

IX

Februus, aprilis, iun, aug, o, de transilit unum.

1 el' till. B, R.
2· e i B; abbre», R.
3 Rb-uppl. har en onödig kon..
jektur calendis; om ordets betydelscjfr not 3, s.183 samt siffrorna i
m.arginalen. 4 En vers, som tydligare uttrycker saken, finnes § 14.
Den här meddelade har parallell i 3260 samt G bl. 1 v b; där lämnas
den alldeles oriktiga förklaringen, att versen skulle tjäna til att
finna Mathiasdagen.
6 xx B, R; detta kan icke vara riktigt, ty om nr xx [årekomme, så måste frågan vara om solcykeln, men varken år 20 eller 28 i denna kunna vara skottår.
Åren 8 och 19 i måncykeln förete däremot gemensamma egendomligheter, se även § 79.
6 allar R; alla B.
7 -ti B;.
-lri R.
8 Att de hiir behandlade hlaup skulle vara identiska

21. salltum] saltus R.

23. de.] Dec. R.

Rb.II,5 '
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Petta vers bydr, at hlaupa skal um eina iunc- 229
turam i febru. ok april. iun. aug. oct. ok desember.
Sic facies salltum : bIa, si, bed, step,

0,

qve transit.

Petta vers' kyner, hveriar" samstofur i rimversum hlaupa um iuncturas" i fyr greindurn

manudum.
Fortis es atleta, duro certamins gaudes'.

Petta vers kyner, a hverium staf hlaupit er i
.lUanUdUID,

ok skaitu marka fysta staf i hveriu ordi

med tunglhlaup, saltus lunee är· ett grovt mi'sstag. Här är
blott fråga om att vissa gyllental, som enligt normalserien § 2
(not 4) skulle vara skilda åt, i vissa månader komma att stå
omedelbart efter varandra.
1 De tre minnesverserna kompletteras dels genom en minnesvers i § 14, dels genom framställningen i följande §§. Bäst torde överblick vinnas~ om vi
först sammanfatta, upgifterna i följande tabell:
Månad Dag(§14) Stavelse Dagbokst. Gyllentalsordning(§7f.)
(i Cisio)
Februns Tertia
BIaFortis
19 omedelbart efter 11
Aprilis sexta
. sies
16
8
Jun
quatema -hed (bet) athleta
16
"
8
secunda Step.
duro
16
8
Aug
tertia
0cerlamine 13
5
O
De
bina
-que
gaudes
13 och 2 på samma dag
Efter vanlig ordning sk'ltlle ännu ett hlaup förekomma, då
på d. 24 dec. med dagbokstaven A står 19 omedelbart efter 11.
Detta har givit Stefan Björns80n anledning till det betänkliga
antagandet, att versens författare skulle fö?'" meterns skull och
genom nett slags metonymi" använt Gaudes, ehuru det bort
vara Audes. Men vår förf. upplyser tydligt i § 10, att hans
kalendarium haft gyllentallet 19 på d. 25 (mot det vanliga bruket).
Här är intet hlaup, Han ger där en originell anvisning, hur
man skall kunna komma i överensstämmelse med vanlig ordning.
'2 Så R; hveria B.
3 Så R; inneturars 'B.
' En 'parallell
till denna uer« finnes i G, bl. 1 r., en annan i Vald. vid,
'fe,bt'ua'ri månad.

3. bed] udel. R.
step.] Steph. R.
duro] duru (!) G.
gaudes] gaude G, Vald.

7. es] est G

5·
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pessa vers. Aureus numerus er so sett epter fornri §
reglu, at spacium skal vera midil XI. terminum ok
xix-a: anat spacium midil VIII. terminum ok XVI-a;
pridia spacium mille v.' ok enns XIII. er sett upp
5 under anat terminum. Enn pessa regIu aurei num- § 7
eri ruglar! rimspiller smidr" ok blandar bly med
gull. Petta poler med öngum heetti sa godi gullsmidr, er heiter compotus, pviat hann hepter akefd
rimspillis bonda, med peim heetti, at hann skipar,
10 at samteingia skule pessar tolur aurei numeri, i
februari o at skilia' XI. XIX. VIII; i april bydur hann
samteingia XIX. VIII. XVI. v. Slikt id sama iiunio
ok samlikt i augusto, epter pvi sem pessi vers
skyra:
15

Undeno februi numerum coniunge seqventem,
Octavo [suo seqventem 5 coniungit 3. iun. aug.

I octobri skal samteingia
pvi sem petta vers kenner:

XVI.

v.

XIII. II,

epter

Octobris qvintus prope debet habere seqventem.
20

I decembri bystiz compotus smidur, pviat hann
prifur XIII. terminum ok fangar burt ur sinnu sseti,
kveitandi pat vregdar laust under eyrat anars termins, ok skipar peim" at kreppaz aJ, sömn lino at
1 v. R;
xv-a 8.
2 numeri ruglar R;
r. numere
B.
s smidr R; smider (!) B.
' at skilia 'nämligen' ; talen skola icke skiljas utan samtengiast.
Den
åsikt, som här tillägges "Rimspillir bondi" är den, 80m
tagit sig uttryck i "isl. gyllental(( s. 18. Roande är, att genom
hallendis tala, vilken enligt § 4 ock 79 skall tillämpas vid å,·en
8 och 19 i cykeln, den av Rimspillir bondi företrädda åsikten
kommer till sin rätt i praxis i alla förekommande fall.
6
[så torde fordras av meningen; svocedentem B; svo sedentem R.
Man kunde också insätta sedecim; då {inge vid slutet utläsas
augustus.
a peim R; saknas B.

1. set.t] her Ulf. R.

Rh. 11,8-10
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skilia einne um alldr ok eefl, ok piker mer pau litlu
betur staudd enn ek, epter pvi sem pessi vers kena':
Nonarum 2 qvarto duodeni deniqve mensis
tredecimum numerum coniunctos attqve secundum
Iinea" sola tenet, nemo sic' esse recuset".

230
5

Item bydur compotus, at nitianda vetur i hverri"
tungl aulld skal frera XIX. termin aptur um reit ok
setia pat nidur m, nresta lid, at skilia fram fra XI. ter..
mino. Byriar pessi samteinging terminorum i manadi
iulio ruesta dag epter Olafs messo fyri in festo Ab- 10
donis", soat par skal pa einnrett tungl, . ok eigi
sidur alla firn manadi epter farandi, hvad er pat
§ 10 ma skiliaz fyri 1 hlut. loJa dagur enn fystistendur
upp al XIX. 8 termin, ok pvi veeri pann dag 1 nretur
tung] epter likindum, enn med pvi at XIx-e termin 15
helldur sitt hregseeti i adur greindum stad, pa verdr
tungl II natta a burdar tid grredarans. Af pessari
samteingd aurei nummeri standa pessi vers skrifud":
§ 9

Sunt qvoqve sex mensis iulius prior aUqve seqventes.
His 10 qvamvis" cresit unndenis summa propinqvat.

l Verserna, något avvikande, hos Sacroboeec.
2 Nonarum
konjektur; Monarunl B, R.
g linea R;
.1. inneia B.
sic konjektur,' sit B, R.
6 recuset R; recusit B.
6 hverri
R: hveriu B.
7 Abdonis R; Albdonis B.
8 XIX R; IX B.
Gyllentalet XIX står allmänneligen på d. 24 dec., en anordning
med detta gyllental på d. 25 finnas dock, t. ex. i Mi8sale
Aboense (Lubeck 1488). Att uppgiften är avsiktlig, är uppenbart. Gyllentalet XIX på d. 24 förutsätter ett "blaup" denna
dag (på bokstaven a) men därom vet § 4 ingenting.
9
Verserna ha parallell hos Sacrobosco n 7 v.
10 His R,
, Sacrobosco; is B.
11 quamvis Sacrobosco ; -vil. B, R.

1. einne] eigi R.
3. N. q.l In quartis Nonis Sacrobosco.
Sacrobosco:
linea tredecimum tenet una simulque secundum,
1~. upp] udel. R.
19. Sunt qvoqve] Excipe Sacrobosco.
iuliusJ iulium Sacroboeec.
prior] prius BacroboBcO.

\

~-5.
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Bh, 11,10-13

Ok med pessum hretti', sem nu hefur um stund §
greint verit, skaItu setia aureum nummerum i kalendario, pviat petta brestur alldri. Unde versus:

11

Tali qvippe modo de(s)cribitur aureus ordo"
II

5

III

1J Il

VI

VI

VIII

blanda. dies. donat. farna furtivi. s honostas.

Petta' vers kennel', hversu" marger dagar vera
skulu fra ennda iulii. aug-i. sep. oeto. desern. upp
under XIX. terminum, par sem pat samteingist XI-a
termino, ok skaitu marka tauIunna at fysta staf
10 bvers ords i versinu. Hier med er pat sellega §
greinanda, at i fyr nefndum argang verdur salltus
lune", svo at pa fara sam.an hin III tungl yngri, at
skilia iunii,iulii, aug., hvad er iulius veit harlla
vel, pviat hann krerer i akafa pan n skada, sem
15 hann bidur i einar neetur miss} sins tungIs, ok po
alleins gagnaz augusto harlla litit pessi afdrattur
tungls iulii, pviat hann er eigi SyO ricur at dogun231 UID, at bann fai sinnu tungli aflat f-a nott til fyll..
ingar, ok pvi snapa peir bader iunius upp al iulius,
20

medan hann" kvakar ok kveinkar um sin skada,
1>0 svo buit aller samt, ok pvi fara peir i
kofai Urgu-prios einsetu mans, ok syti par, enn
hann striucki veg sin i skinstaekinum. Af salItu § 13i

ok hafa

Iune ok kveinkun iulii ok fatsekt augusti standa
25

12

skrifud pessi vers:
Anno postremo cicli deccenovenalis
fit salltus lunne, qvod scit bene iulius esse,
1 Upprepat B.
t Versen r. 4 förekornme'r hos Sacroboeec 80m avslutning på ett längre parti, som även innehåller r. 19-20 s. 187.
s Konjektur; fullti tvi B, R.
4 Petta R; Pessa B.
fl hversu
R; hvers B.
• lune R; lume B.
7 hann R; saknas B.

3. brestur] bregst R.
snapal snöpa R.

16. gagnaz] gagnar R.

19.

Bb. 11,13-15

RiM III

189

unde suam lunam qveritur non esse trisenarn.
lam scicius' solito sit prima qvod est qvasi. salltus
Namqve subb extreme! subbtraccio non valet isla
augusto {ieris, sunt namqve dies una' pauci,
qvia est visessima nona scilicet luna.

§

1~

5

Tercia sext.a qvaterna secundaqve tercia bina":

Pettm vers kenner, hverr sa dagur skal vera
at tolunne i rnanudum, sem hlaupa skal um iuncturo.
A ternis fehrui nonis at festa Mathie'
propter bisextum duplica sedes numerorum.

10

Pessi II vers enn siduztu kenna, at tvifalida
skal allar tolur fra tercio nonass februarii ok til
festum Matthie" saker hlaupars".
Adam? degebat ergo cifos'" adritex":

Petta vers kenner.a hverium staf ingengr hver
rnanadr; skaitu par merkia fysta staf ur hveri

15

samstofu.
\ § 15 Cir. brio mar. appri. philip. iun. iul. pet. ego rernigg. om, pOSP2:

Petta vers kenner, a hverium messo degi inn
gengur hver manadr i rimversum.
so
l Läs citius.
~ extrema B, R.
3 fierei B; fuer R.
' inn
Br i R. 6bina R; luna B; vina Hanksbök s. 230; meningen kräver ett ord med betydelsen 'andra'; se not 8 till § 5. 6 -eii B, R.
'1 -ii B, R,
8 Här avses ånyo den hallendis tala, som behandlats § 3. 9 Versen har paralleller i G, bl. 1 v b, StE l! bl. 45 v
och 9 v. Adanl G, R, StE 1!; Ebdam B; meningen kräver
absolut ett ord, som börjar med A; jfr felläsningen Appicus
för Elprieus Rim II, § 20.
10 cifos G, R, StE 12; sifos B;
c kräves absolut av meningen.
11 adrifex G, R (förkortn.),
, StE 1!; at fex B. Versen måste ha 12 stavelser, och den näst
sista måste .börja med d.
11 Versen anger de stavelser i
l})8iojanus (icke alltid helgdagar), som· börja resp. månader.
Stavelsen för d. 1. sept. är uteglömd. Den kan tryggt rekonstrueras efter den s. 225 f. meddelade Cisio.

14-. degebat] degebit R.
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Rh. II f 16

Clr.' Gre. lo. Sil. tenet a; b. Steph.' Phl." Iesum, quoquet natum § 16
dat. c. Iohan. Bene." Marc. e Iakob. assumptam. Dominam" Steph.
d. Pue. Con. Brigi, Cat. Crux, Omnis. cs. Nico. Mag. lo.
e. Vigi. Pur. Pe, Tho. Lau, Bar. Cru, Mat. Clem." And. A.9 Thomam.
·Pu l O•
1 Verserna, som ha parallell i G, bl. 1'V b och Svalbo bl. 1 'r,
ha till uppgift att i minnet inprägla, på vilka dagbokstäver
de olika helgdagarna infalla. Då flere nordiska särskilt isl.
helgon upptagas, är den tydligen tillkommen på Island. De
upptagna helgda,qarfta, som inom varje bokstav uppräknas noggrant i kalendariets ordningsföljd, äro: a. Circumcisio Domini
(jan. 1), Gregorius (mars 12), Jon H6labiskup (ap,·. 23), Silvester
(dec. 31); b. Octava Stephani (jan. 2), PhilippU8 et Jacobus (maj
1), juldagen (dec. 25); c. Oct. Johannis (jan. 3), Benedictus (mars
21), Mat"cus (apr, 25), Jakob (juli 25), Marie himmelsfärd (aug.
15J, Stephant~s protomartyr (dec. 26); d. Oct. puerorum innocentium (jan. 4), Conoersio Pauli (jan. 25), Brigida (febr. 1),
Oathedra Petri (febr. 22), Inventio crucis (maj 3), Allhelgona
(nov. 1), Cecilia (nov. 22), Nicolaus (dec. 6), Magnus (dec. 13),
Johannes ev. (dec. 27); e. trettondedag afton (jan. 5), kyndelmässa (febr. 2), Petrus och Paulus (juni 29), Forlakr Skalholtsbiskop (juli 20), Laurentius (aug. 10), Bariolomeue (aug. 24),
Exaltatio crucis (sept. 14), Matheu8 (sept. 21), Clemen« (nov.
23), Andreas (nov. 30), Ambrosius (dec. 7), Tomas (dec. 21);
f. epifania (jan. 6), Matias (febr. 24), Johannes H6labiskup
(tranet. mars 3), Marie fÖllelsedag (sept. 8), Mikaelis (sept. 29),
Tomas Becket (dec. 29); g. Agnes (jan. 21), Marie bebådelse
("Ave" mars 25), Johannes baptista (juni 24), Sunniva
(juli 8), Olov (juli 29), Simonis och Jude (okt. 28), Martin
(nov. 11), Porlakr (dec. 23), "dum me" en vanlig beteckning
för söndag efter jul, särskilt då denna inföll på d. 29 eller 30
dec.; här avses d. 30. 80m fast datum. De flesta upptagas (med
t Steph G; Ste Svalh.; Steph(an)i
färgade bokstäver) i Odd.
B, R.
s Phi G, Svalb.: saknas B, R.
'quoque G, Svalb.;
saknas B, R, men kräves av versen.
5 quoque till. B, R;
saknas G" Svalb., och får ej plats i versen.
6 Mart Svalb.;
Marg G.
7 assumptam Dominam G, R, Svalb.; ominam (!) B.
8 Mat. CJem. Svalb.: CIe. Mat. B, R.
9 m B, R; a Svalb.:
Amb G.
10 Pu G, R, Svalb.; saknas B.

1. Grej Greg G.
Pu tilf. G. tenet] tens R. 2. Iakob]
Iaco Svalbo
3. Crux] Cruse G, Svalbo
Omnis] Omnes R.
Mag] Man Svalbo
4. vigi] iugi G.
Pe] pa Svalbo
Bar]
Ha G, Svalbo

Rh. 11,16-18
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f. Ephipa. Mat. lo. natam- Dominam. Micha. Thomam.
g. colit Agnen.' Ave. Bap. Sunn". O. Si. Mart. Thola. Dum me:

.Pessi4: fyri farandi vers skyra, a hverium staf
hverr heilagr messo dagur sten dur UID alla XII
manadi ok enn al fram etc.
D
Abdita. didoqve. desflere. grad usa. biferrem"
edissam. goffornus. caditis. fundasset, 6 aflorus:
dendrösa. funditur, Et post nonas octida seraper.

23!

Pessi fyri farandi vers kenna, a hverium staf
inn gengr hverr manadr, ok hversu marga nonas 10
daga ok eigi sidur kalendes daga hverr manadr
hefur; skaitu rnerkia fystu samstofu hvers ordz til
inngangs manadarins, adra samstofu til nonas daga,
III-U til kalendas daga. Pat er at skilia, at so
Inarger skulu Donas dagar ok kalendas hvers ok 15
eins manadar. sem sa stafur er at tol(u) i stafrofi, sem
fystur er i annari samstofu ok III. samstofu hvers ordz
Idus dagar ero iafnan obrigder i sinni tolu VIII.
§ 18 Enn med pvi at eingin manadr hefer sina kalendas
daga, helldur gripr hverr fra odrum, pa er par enn 20
vers tiI sett, patu) skyra, al hverri samstofu kalendis
dagar byriaz i rimversum med hverium manadi",
l natam G, Svalh.: enn na B, cum na R.
2 Agnen G
agnre et Svalb.: Agmmen B, R.
s Sun(n) R, Svalb.; Simm
B; utplånat G.
"För Pessi-etc. har G: Seghir her i
pessum verssum, h uerir messu daghar eru aa huerium
viku staf laug helghir, Denna f ö'I"kl aring är icke korrekt,
då icke alla de meddelade dagarna äro lagstadgade helgdagar på
Island; jfr. kalendariet i InI.
5 biferrem R;
biforrum B.
8 fundasset R; funda B.
7 Versen 'llippräknar cisiojanuS8fat)eZ.
serna för de dagar, 80m motsvara resp. kalendedagars början;
jfr Oisio s. 225 f. De förkortade räkneorden förklaras i te"xten.

./

1. Mat lo] matthli co G, Svalbo
2. colit] cogit Svalbo
Ave] Aug G.
Bap] baf G, Svalbo
Mart] Mar Svalbo
Thola] Thorla Svalbo
Dum] dominum G.
6. Ab-] Ad . .

R.

14. kalendas] calendis R.
15. kal.] dagar Ulf. R.
21. samstofu] at Ulf. R.
19. kalendas] calendis R.
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Rh. II, 18-!O

Nod. fe. ua. sed. no~ dep. doc. tio dep. inndeqve. bas. doc.
Svit. dep. eu'. nod. cru. doe. inn, dep, doc. tiqve. ni. nod._

Nod ero XIX, set XVI, dep XVII, doc XVIII so sem
novem desem, cedecim, septem decim octo decim.
5

[Annu!i;t erat decimus solis" luneqve secundus
qvando fuit dominus de sacrat virgini natus,

B litera dorninicalis, glitera tabularis inn
nattali dornini nostri Iesu Cbristi gloriose Marie
virginis filii5.]
XIX

10

XVI

Janus, september, februs, nod, mars habet ast semd.
XVII

Junius, augustus. apprilis dep qve november.
XVII/ 6

Julius, october, maius doc attqve. desember.

Pessi fyri farandi vers .kenna, hversu marga
kalendas daga hverr manadr hefur, epter pvi sem
15

peir ero peim eignader ok? lesit er i kalendario

sem i desernber" in festo Niichasi
kalendas ianuarii, [eöa i januario"
in festo'? Felicis decimo nono vkalendas februarii,
ok sidan hvern efter anan epter pvi sem adur er
so skrifat i samstafa versum nod. fe. va etc.
martirologi,

SYO

233 deccimo nono

Alltitormans deminus divina gerens bonus extat.
Gratuito ceJi fert aurea dona tid eli 11.

l
eu R, Cisio; enn B.
' Ve1'sen har en parallell
Annales regii, vid ifrågavarande å,,,
s sol. B, R.
de saera R, Ann. reg.: decraca B; de casta Rb-uppl.
Det här avsedda å,,-et är år 1 "efter Kristus", således ett annat
än det vi förut funnit nämnt i liknande sammanhang. Littera
tabulat~is var G. år 1 före Kristus, till vilket annalerna förlägga inkarnationen = bebådelsen: .G int,,-ädde åt- 1 e. Kr., dit
de förlägga födelsen (på nyårsdag, 80m sattes till d. 25 dec.).
B-filii skall nog vara prosa; en annan. versifierad fortsättning
i Ann. reg.
s XVII B, R.
., ok upprepat B.
8 desemder (!) B. 9 Till. efter R. 10 festo R; ferie B. 11 Versen

2. cru] cev R.
divinad R.

20. skrifat] skyrt R.

21. divina]

Rh. II, !O-!t
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Pessi vers kenna, hversu marga daga hverr
manadr skal hafa, en understada il pessarri' reglu
er svo felid, at pu skalt skipa svo sem VIII daga
ok xx hverium manadi. Far til sidan ok tac enn
fysta staf ur hverium II ordum versarma ok reikna 5
par mest, hvilikt spacium er milli stafana med retri
tolu stafrofsins", ok svo micit sem pat provaz fyri
tölunai, svo marga daga skaitu til leggia peira VIn
ok xx, sem pu skipader hverium manadi i upphafi;
ok til pess at pier verdi petta skilianlegt, pa tac 10
fysta staf ur pessu ordi a Il t i t o n a n s ok pessu odru
d o ffi i n u s, reikna sidan hversu marger stafer standa
i milli a ok d, a parm mata at pu lyk iafnan enn
fyrra stafin i tolunne, enn byrg vel enn sidara, ok
ef pu feer reiknat, sem mie varer, hversu marger 15
stafer fra 'm tiI d ero, pa samteing" svo marga daga
21 atta ok xx dogum ianuarii. Haf sidan samlikan
{reikning l.il allra manada, so sem ordinn endaz
til ok adur er greint, med svo fyri skildu, at so
sem pu villt reikna daga desembris, pa skaItu Iessa ~o
bada stafina inn i toluna, saker pess at deseraber
endaz i at, enn byriaz at f, ok hefer hann ecki meir
enn eitt ord tiI sins reiknings, nema hann gripi

20

finnes hos Sacroboeec och är avsedd att vara en

minne8VC1~S!

80m vill ge besked om de dagbokstävc1", som. beteckna de oliko

månadernas ingångsdagar. För det här angivna ändamålet kan
den användas, om man 'räkna.?· icke i hela alfabetet men. i de 7 dagbokstäverna, vilkas inbö1 des avstånd anger, huru många åaqo»:
varje manad har över järnna fyra veckor. För december får
man 1"äkna a två gånger.
l å. pessarri R; j hverium manadi
peirar B.
2 Som ovan visats, gälle,," det icke alfabetet utan
dagbokstavscykeln A-G.
s Så R; samteingd B.
4

10. til "pess] ude], R,
paJ far
9. xx] daga tiif', R.
11. ok 1 fyrsta staf lir tilf. R.
odru] ord i
til ok tilf. R.
R.
14. vel] uti R.
22. il a R.
23. gripi] hinu
Ulf. R.
1S

19t
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sidazta staf sins manadar edur snidi elligarhaufudid
burtt af ordi ianuarii' ok giorizt nonlissida etc. Nu § 2!
min kreri broder, pa era slik vers samsett Iil skemtanar ok efter leitanar, til pess at fordaz idiuleysi,
!M 6 helldur enn fyri pa sok, at eigi meigi hittazt audveIIdari regla, pviat ianuarius, marcius, mains, iulius
augustus, october, december hafaxIsok xx daga,
enn aprilis, iunius, september ok november hafa
xxx daga, enn veslingurin februarius hefur eigi
JO meir enn VIII ok xx daga, utan hlaupar korni: ok
pvi gengr hann fyri bord ok bidur aulmausu, ok
saker pess at hera compotus er kornen i hregsreti",
!Ja tiar hann sem optarmicen heidr sinar risnu,
pviat hann tecur af sinum krasa diske heilan dag
15 med nott ok gefur februario, ok pvi [frer] hann pa
IX ok xx daga, hvar fyri hann" hneiger compoto ok
bidur hann bara pock fyri giofina ok laupar, gengr
utt sidan fullur fagnadar.
!O

Bisextum" sexte marfis tennere calende"
posteriore" die celebrentur festa Matthie.

Pesi vers kenna, at hlaupar skal inn korna
sexto kalendas marcii, enn halda festum sancti
Mathie? nresta dag epter, hversu sem gjort er epter
vilia ok vana". Pa er pessi skipan kompoti"
l -iis H.
t XI R; IX B.
:~ heegseeti så B; håseeti R.
Verserna hos Sacroboeec m 1 v.
5 calende R, Sac"..; calendi
B.
6 posteriore R; pastoriore B.
7 -ii B.
M Den kano ..
niska rätten qa» frihet med avseende på firandet at' Mathias d.
24 eller 25 februari, då skottår inföll. Det i N orden vanliga,
t'ar det lui»: angivna sättet; jfr kalendariet i I nl. samt Worm,
Fasti dan-, s. 112.
~ Verserna 2-4 finnas i G bl. 1,,· och
hos Sacroboeec ?n 5 'l'.

3. sam-] fram- R.
4-. till ok til R.
jO-1 t. ok pvi] til på R.

5. fyri] udel. R.

Rb. II, !4, aj
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Anum dicerne per partes' suntqveqvateroe.
Ver Petro detur estas exinnde' seqvetur,
hane dabid Urbanus, autumpnum Simphorianus"
festum Clementis hiiemmis capud est orientis."

Pessi vers kenna, at pu skalt arit sundur greina s
i IIII parta, vetur ok surnar, baust .ok vör ; in festo
sancti Petri kemur vör, in festo sancti Urbani kemur surnar, inn festo Simphorians" kemur haust, in
festo Clementis" kemur vetur, ok er petta epter
bokmali".
to
34~

[Lux naturalls viginti quatuor horis'
constad. et a variis? diversa exordia sumit:
mane diem Grecus, gen s incipit astra seqventis'"
in medio lucis, Iudeus vespere: sancta
ineoat eecJecia medio sup tempore" noctis,

Pessi vers kena pier, at natturligur dagur nle~12
nott saman stendr'" af III! stundum ok xx. Gricker
byria dagin at morne, enn su piod, er fremsta
l partes R; partis B.
lestas exinde G, Sacrobosco;
estazt (estas] ex inn B, R.
s Simphorianus G, R; Sim..
ponanus B.
4. För denna årsindelning citeras Isulor,
En
sen avläggare finnes i Sv. Bondepraktikan:
S. Clement wil os Winteren gifwa,
S. Peder wil os Wåren indrifwa,
Sommaren förer S. Urban
men hösten S. Simphorian.
[> Simponianum B; beati Simphorianus R.
6 Clemeutii R; CIe·
menti B. ';Här inför R §§ 25-33, varefter (ål:jer det härefter infött·.
da stycket Bb. II, § 34. 8 Lux-boris R; saknas B. 9 avariis R;
avaries B. 10 R har sequentes, vilket skulle vara förträffligt, otn
gens kunde utan versens förstörande ersättas med ett pluralt ord;
skulle man kunna läsa scrutata?
11 tempper B; .tempere R.
11 meö R; ok B.
JS saman selt B, vilket förutsätter ett bort..
fallet er; sarnan slendr R, vilket torde vara en mekanisk övers.
av constat.
2. detur]da.turG.
4. hiiernmis] hiems G.
6. festo]
cathedra R.
16.pier] u/del. R.
13*·

15

196

RiM III

Rh. II, 34, 25-26

magt helldr at' hinlen tungla gang', byriar hann
at midium degi, iudii at aptni, heilug kristni ad
midri nott, j
1!r'6
Vetr kemr laugardag pann, sem Lukas messu §
5 er nrestr, en hana sjålfa, ef Jons meS8U berr a
j>riDja dag ok hlaupår ferr eptir"; paöan eru XIII
vikur [degi] miör til miös vetrar. Einn skal miövikudagr å millum miösvetrar ok XIII. dags, nema
XIII. dagr se å III. degi ok komi hlaupår eptir, på
10 skulu II. Mi~r vetr kemr fostudag, paöan eru XIII
vikur ok degi miör til sumars. Surnar kemr v-a dag,
paöan eru XIIII-l vik ur ok 1111 4 dogum miör til miös
surnars. Mi()sUlnar kemr dröttinsdag, paöau eru
XIII vikur ok degi miör til vetrar.
15
Sumarauki skal lgeymjdr vera, ef nativitas Jo- § 2
hannis baptista er å miövikudag ; på skal leggia
12v vie, surnar viku ok skal [luka] fyrir miösumar. En
ef Jöns messu berr å III. dag, ok komi hlaupår
eptir um varit, pa skal enn leggja vie> sumar, en
1 Ehur'it den latinska texten uppenharligen ätt' korrupt, synes
1nan med trygghet kunna säga, att araberna, aosee ; deras do,,q
börjat' vid astronomisk middag.
2 Här sluta» membranen H;
fortsättningen avtryckes med normalisera (Z stavning efie» R.
:~ Uppgiften i R är otydlig och delvis ot·ikt(q. Vinterns början
in(6ll på lördagen fö r e Lukas-mesean; och på nämnda dag
blott då Rimspillir rådde; se iab. Misseristal Inl. R. 4 borde
8ål~~nda stått: sem neestr er fyrir Lukasrnesso. .I prästen
Gottskcilks "Syrpa U finnes den riktiga uppgiften så [ormulerad :
Lavgardagren neesti firir Lucas ewangelista er iafnan fyrstur i
uetri: se hun m laugardegi, pa er uika af vetri, nerna pa
vaniandar (!) ar er. Därefter följer en av senare bruk [rasn ..
kallad mening om vintm'ns ingång på fredag. Jfr Jon 1'01'kelsson i Arki1J VIII, 224. De efter konjektur tillagda orden
Jons-ok, som ju lätt kunna, tänkas bortfollna i en avsk1'ift,
beriktiga det ena av textens fel.
Et gott stöd för konjekturen
finnes i nästa §.
' XIII och III R. Perioden är 94 daqar.
Lika. sannolikt och lika rätt i sak vore XIII v. ok III d. meir.

t. af] å R.

Rb. II, !6-!9
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svå berr aldri nerna hinn VIII. vetr i solar 91d, ok
kemr Cyril' pat varnaöar årv Varnaöar' år hefst at
miöju sumri hinn VIII. vetr i solar old ok lykst at
hlaupårs messu hinn Ix-a vetr i solar old,
!7
VII eru dagar i viku, xxx i månaöi, CCCLX ok 5
v dagar ok fjor~ungr tveggja dregra i! II misserum.
ok pvi parf hlaupårsdagr. Dr6ttins dagr er fyrstr
i viku at misseristali, en ymissir at månaöatali:
nn eru vikur i månaöi ok II dagar; II vikur ens
setta tigar eru i II luisserum ok einn dagr um fram, 10
ok heitir så concurrens", en4- II dagar, ef hlaupår
stendr yfir; månuöir eru XII i II misserum ok Ull
dagar, ok pvi parf sumarauka",
,§ 28
VII dagar framan ur 6 stafröfi merkja VII daga.
i hverri viku ok svå heita: 8, b, e, d, e, f, g; a u;
er fyrstr i' årinu ok a hinn siöasti i årinu, fyrir på
sok at messudagar standi eigi å sama vikudegi år
fra åri, heldr skal å peim sama staf miIterast inngangr arsins eptirfaranda, sem fyrirfaranda år endist.
Unde versus:
r

Preterea datur a t.ibi fine libri repetenda.
que facit ut [erie" variatur littera prime,
illic mutari debet introitus nOVUli5 anni.
A.ndree ' festo vieinior ordine quovis
adventum Dornini prima colit feria,
si cndit in Iucern Dornini celebratur ibidem.

25

Pessi vers kenna, at sa dröttins dagr skal fyrstr
jölafostu, sem nrestr er håtiö heilags Andree
,

l

Varnaöar-e-old

1\

4 ä,,· o1"dagrant hämtat ur Rim II, se

8.

Överhoppat R. 3 ..tes R. 4 en konjektur; saknas R.
li Tydligare Rim, II, § 84.
6 hur. till. R, men överprickat (?).
7 ferie konjektur; flere R. Littera ferialis är vanlig benämning
på' kalendariets dagbokstäver, som här behandlas.
g lTersen
finnes i G, bl. 1 v och hos Sacrobosco n 1 r.
13611 ,

!

!4. festo] festa G. 25. prima] a prima G. prima .. , feria]
feria prima notat Sacrobosco (ed. .1~felanchthon; StE 12
R).

=
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Rb.-II,29-31

postola, hvårumegin sem hun stendr sunnudagsins,
ok p6tt bana beri å- dröttinsdag, på skal par halda

ok helöra adventum Domini.'
Adventum Domini Don est celebrare decemhris
post nonas ternas Dec quinas ante kalendas.

Pessi vers kenna, at miskunnarfulla tilkomu
dröttins vårs skal eigi halda fyrir quinto kalendas
decembris ok eigi eptir tertio nonas."
10

Dant crux Lueia cin( ejres karlsmata dia,
ut sit in angaria quarta sequens feria".

Pessi vers kanna, at fyrstu ymbrudaga skal

15

halda miövikudag mesta eptir krossmessu å haustit;
aöra ymbrudaga skal halda enn nassta miövikudag
[eptir Luciu messu, 'pri~ju ytmbru) daga skal h(alda)
,nilJvikudag' eptir oskudag hinn forna, fjor(5u ymbrudaga skal halda miövikudag i helgu viku.

1 Parallellsiiille i forngutniska runkalendern. lydM': Apvent
burlas a pen sannutahi som nest ir andreas messu fyri eöa
eftir, eöa a andrys messu dahi, pa en hann [k]umbr a sunnudah. Jfr Adventus dornini inchoatur dorninica proximiori festo
S. Andreee, ve} ipsa die S. Andreee, si in Dominiea venerit :
BreviariU'1n Romanwm. 1587,
fl Härtill en parallell i Rim II,
§ 7.
3 eineres kan suppleras efter Hampson II, 14; ciares
otydligt R. Den givna reg~ln harr enl. Ha'inpson formulerat»
vid en synod i W01'cester 1240. Fo'rtsättnin~qen lyder hos H:

lnchoat istius september jejunia mensis

post exaItatam feria quarta crucem.

I forngutniska runkalendern lydc'i" parallellen: Fyrstu
himbru dah(a)r burias siaun(d)a da(h)um eptir askudah.
Andrir hyrlas afiarpa dahi heihudaha (läs helhudaha).
Pripiu hyrlas a nesta rnipuiku dahi eptir kryssmessu i septembri. Fiarpu lyktas a nesta laubadahi fyri iaula aptan.
" [En till hälften utplånad tnar.qinala-nteckning, avsedd att in.
foras i texten, re8titueras så.
9. Dant] Vult Sacrobosco.

Rb. II, 32--33, 35
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Asplciens' veterem cireum .quasi quis benedictu
conjugium" fieri tempora dictu vetarit.

Pessi vers kenna, at eigi skal bruölaup halda

[ne hjöna samgang" fra dr6ttinsdegi fyrsta i [ölafostu ok fram til geisladags, ok frå IX-U vikna fostu
ok fram til drottiris dags i påska viku, ok fra

5

dr6ttins degi i gagndogum ok framan til Trinitatis
sunnudags.
In prin. dat Petrus, Egidi Si Bona, Cl'UX Pe.
Remigii dat Ape, Cuncti saucti quoque vidi".

10

Pessi vers kenna, at 5 historian frå octava novi
festi skal jafnan bYlja pann drottins dag, sem nasstr
er peiui rnessudegi, sem nefndr er i versunurn fram

til adventudags".
.§

;l;)

Regulares lune og epacte [byrjast] jafnan i
september, svå margir regulares, er Iune fylgja

hverjum manaöi: v, v, VII,

-

-

7,

X, XI, XII, XIII, XlIII;

regulares septembris eru v ok siöan hverr eptir
skipan.
1 I en anm, Ull det i Missale St1·engnense inforda kalen:
i/,arittrn upplyses, att 'oigslar voro förbjudna: från 1 adventssöndag
till octava epiphanire; från septuagesima till octava paschee ;
från dominica rogaUonnm till trinitatis, allt givetvis utgångsp?tnkt och slutpunkt inräknat. Aspiciens a Ionge är Introitus
misse på 1 adv.
Circumdederunt och Quasimodogeniti vanliga narnn av samrna art på resp. septuagesima och nästa söndag
efter påsk.
Benedictu (sit sancta trinitatis) ätt Introitus
misse på Trinitatis.
Versen hat" en parallell i G.. bl. 1 v.
, conjugium G, vilket ger bättre vers; conjugia R.'
3 Detta
står noga taqet icke i versen men ansågs följa av den. Besläktade fö,·eskrifter finnas AlfrrelJi I, s. 55, Ark. I: 223.
4
Verserna äro nästan omöjliga att tolka, emedaai de helgdagar
5 hvårt till. R.
6 Här följe?· i .
icke anges, vilka (le avse,
R § 34, se ovan s. 195.
7 Förteckninge.n pli regulares Iune
är numera delvis oläslig. En restitution synes onödig, då saken
finnes riktigt framställd s. 67 [; spa.lt 1.

!. vetant] vetunt G.
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1:~T

Taflbyröingr' synir, hversu morg år eru i old S86
peiri, sem kolluö er påska old eöa hin gamla old,
Fat er eitt år, er ver nefnum XII månaöi eöa tvau
misseri. Stafir eru jafnmargir i tafl byröingi sem
.. år i gomlu old, ok synir serhverr stafr j taflhyröingi bvert år i gornlu old", en pau eru v. c.. xxx ok
]1 år.
Taflbyröingr byrjast å ofanveröu blaöi ok å
ondveröri rond ok greiöir sina rås ofan eptir blaöi.
Solar aldir eru XIX, ok byrjast å ofanveröu S 37

o blaöi, ok ganga siöan ofan eptir endilangri Iinu at
skilja einni h ver fyrir sik, par tiI sern prer lyktast
å neöanveröu blaöi. i hverri solar QId er 'XXVIII ar.
Tungl aldir eru XXVIII i gomlu QId ok XIX vetr i
hverri. Prer byrjast at hofuöstoöum" i taflbyröingi,
1f) eptir pvi sem pessi vers kenna:

j

Sicca.' viris, apta. corvus. rex. 'busta, cavat. sic
Brite." creat. Stllbon. turris." aut saba. vires. ars.
1 Taft- så hiir och tf. R. Jfr Talbyrdingen i I nl.
t TalbY1°·
dingssfat'ens egentli.qa uppgift var ju att betecknapåsl,dagen för'
resp. åt'o Ofta, t. ex. i annalerna, användes den också som beteckning (Ö1 året.
3 Hofuöstaöir betecknas i de n.andsklrivna talby'1·.
dingarna med (rött och) stor ;ve'rsal; i vå." talbyrding anges de med
fet, "Ve1"Sen har parallelle» i G, bl. 1 v, V, bl. 211", och redan
i Odd, efter den där införda talbyrdingen. Den ii1° siike'rligen isländsk till sitt ursprung, då den hän{ö1' sig till den specifikt
isländ8ka talbyrdingen. I V inledes den av orden: Petta er
allda heiti; i G och i Odd av: Isti versus indicant primordia
decennovennalium ciclorum in rnagna tabula, Någon mening
innehålla verserna icke, och olika varianter kunna i 'regeln anses
lik'Vii.,"ilig((., om resp. stavelsers begynnelsebokRtäve'r stämma med
den talbY1~ding, 80m finnes i Inl. Mycket svå'rt Ib' ve'i
korrumperad i Hauksbbk, s. :230, 'L'adan vi i 'regeln icke anföra
varianter därifrån. - Sicca G, V, Odd; Sicta R.
iS Brito
(;, V, Odd, Hauksb.: Bry to R. Brito, Brito vel exposisiones
vocabulorum, Sinonima Britonis var titel på en latinsk lärobok; jft" Olmer, Boksamlingar, Kock Östn. o. latinska medeltids·
ordspråk I, 70.
6 turris G, V; turres Odd; turrens R.
4

4sen

16. corvus) CUl' uis V.
busta] bus teth(!) V.
cavat]
ca vet V.
17. creat] creans G; cre an V.
ars] as G;
ar Odd.

Rh. 11,,37-4-0
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Så skal upphafsstafr hverrar tunglaldar, sem
fyrstr er, i samstofura hvers orös iversuuum.
Fleiri eru aldar heiti i gomlu old, svå sem
hlaupårs old, indictionisold', XIX åra old. Hlaupårs
old hefir 1111 år, hun synir, hversu opt halda skal 5,
hlaupårs 'dag, en bisextus, Door halda skal. Indictionis old hefir xv år, hennar år yfirstandanda er
skylt at setja i påskahlaö", kirkju vigslur ok QII
privilegia, sva bY()f compotus. XIX åra old hefir
VI vetr hins åtta tigar", hun synir tunglkomttr\ 10hvårt hlaupår er eöa eigi: pall eru VII i gomlu
old, Hlaupårs aIdir eru cxxx ok III i gomlu old.
Tunglold synir merkidaga tiI Septuagesimam,
Quadragesimam. påska, Rogationes et pentecostem,
meö pessum versum sem slöarr mun greint veröa".
Solar old synir påskahald, å hverjum staf påskadagr verör hvern vetr i gomlu old, Pessar allar
fyrrgreindar aldir koma allar senn ok lyktast allar
senn, fyrir pess mått er ollu rreör,

A

neöstu juncturu indicis hefst jafnan 6brig~-

iliga solar old" ok greiöir paöan sina rås um pvert

1 I ndiktionen har;' egentligen icke meå påskcykeln att skafla.
Den kan icke infött'as i talbyrdi'ngen ~"tan att beröva denna dess
anspråk att gälla, {ölr alla tider. Den finnes dock i J7 Tabula Ge1"·
landiu i StE. 12.
t På ett blad (tabula), som virades om påskljuset (cereus puschalis) antecknades årets viktigaste kronologiska
kännetecken. Se § 86 med not.
:. Texies» iir tydligen
korrumperad. En cykel på 76 (= 4: X 19) åj· finnes verkligen, men kan icke gärna så benämnas, som i text en sket'. I
kalendarier av Robert Groeseteste och Petrus de Dacia användes
den {ör att be/räkna de verkliga nytnånarna, varvid tilbörlig
hänsyn hunde tagas även till skottdagarna. Den kallas hä'r
eyelus naturalls.
4, tglk. konjektu?"; jfr. not 3.
(, Jfr Eftersleet fra D.
6 Den {ingerräkning, som här användes, qrundo»:
sig på följande: Om man räknar de tre lederna på varje (inger
uto'Jn tttn~men på båda sidorna och toppen därjämte, så erhåller
man sju. På handens fyra fingrar kunna således åskådliggö1'as

1å
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Rb.II. 4-0-t3

yfir allar juncturas, goma ok liöu vinstri handar
fjQg(ur)ra fingra, par tiI er hun lyktast åneösta knua
auricularis.
. Å fyrrgreindri j uncturu indicis skal ok niör..
s setja pessi vers filer, solar old, pau er birta dominicalem år fra åri i solart 91d, ok svit byrjar",

10

15

s ~1

Frangit. Eglo. Dielis. Comitis. Angit. Gueno. Fictis.
Ente. Cibat. Bachus. Aliquo. Gentis. Emo, Dacus,
Clere. Barro, Garrit. Felix. Erre, Druso. Barrit.
Arte. Gregis. Facte. Durant. Carte, Boves, Acte."

Så skal dominiealis hvert år eptir annat, sen}
fyrstr er stafrinn i hverju oröi versanna.
II skulu deminieales jafnan, på er hlaupår §
kemr, pat skal obrigöiliga vera re hinn III!. hvern
vetr, svå at cornmunis årin se åvalt III i milli.

~~

Gratautur. bona. do. flens. ardua. currit. erecto.'

Petta vers birtir hlaupårs dominicalem, ok skal
merkja fyrsta staf hvers orö i versinu.
Hlaupår skal jafnan standa y tir indicem meö §
-20 peim II oröurn, sen} birti dominicalem fra cir(cum)cisionis degi ok tiI festum Sancti Matthie, ok pann
dominicalern, er upp paöan skal y tir standa um alt
årit fram til annars VIII dags [öla, til svåfeldrar
reglu er petta vers sett:
!5

Filius esto Dei celum honus accipe gratis.'

Petta vers synir dominicalem hvert ar eptir
annat ok gengr meö sölarold alleins ok F r a n g i t,
de 28 åren i en solcykel. Emellertid räknar man härvid icke
en finget· efte:, den andra, utan man tar först nedersia leden på
insidan över alla fyra fingrarna, så nästa led 0.8. v. Skottåren
place/ras härvid på pekfingret. 1 tungl R. 2 Ve1"sen ha,' en parallell i Hauksbok och i V, bl. 15.
3 Jfr t. ex. tabellen s. 69-70
[sp, 4) eller talbyrdingen i Inl.
' Se samma tabell 8p. 1
eller talbyrdingen.
5 lTersen finnes även i Ups, och SiE 12
(bl. 1:2 1'. j.
7. Angit] augnit Hauksbök.

9. Barro] baro Hauksb6k.
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§ 44,

!O3

nerna pat berr i milli, at petta vers ferr re hit sama
um alla solar old, svå at skal endrtaka re jafnfram
sem pat' lyktast ok byrja upphafit versins å nrestu 1av
juncturu, g6mi eöa lir>, peiri juncturu, g6mi eöa liö,
sem pat endaöist å, ok geyma pess serliga i hvern 5
tima sern kemr til indicem ok hafa II orö yfir hans
juncturu, gömi eöa liö sakir hlaupårsins. Petta
vers kennir ok er par til serliga sett ok skipat i
hverri tungtsold. Låt ganga. ~
A optnefndri juncturu indicis skal niörsetja 10
fyrstu tunglold! ok svå par neest hverja eptir aöra,

meö peim hretti ok skipan sem fyrr greinir um
sölarold. hversu hennar år skulu ganga yfir pveran
löfa ok handar bak um XXVIII juncturas meö g6mum
ok liöum vinstri handar. Svå felt skal tunglaldir
niörsetja: fyrsta. fj6r<5a,sjaunda, tiunda, XIlI-a.,
XVI-a, XIx-a, aunnur xx-a, v-a xx-a ok VIII ok tuttugsta'; III-a, VI-a, Ix-a, XII-a, xv-af>, XVIII-a, fyrsta xx-a,

15

IIII. xx-a, VII-a xx; onnur, v-a, VIII-a, Xl-a, Xlv-a,
XVII-a, xx-a, III-a xx-a, VII-a xx-a.
20
Dm n i r s e t n i Il g al da nna 6.
§ ro
Pessi niörsetning aldanna er fyrir pvi skipuö,
ö

at eigi meetti elligar rinn fast hverjum ok einum
1 I nedre 1narginalen tillägges: L II. III. IIII. V. VI. vu.
25
Eigi feest auöveldri regla: f, e. d, c, b, Il, g concurrentes
posuere, Haf svä marga concurrentes hvert år, sern fylgja
pessum dominicalihus, hvat aldri hrestr.
2 Här-till en
utplånad IJna1rginalanteckning ... isa etc.
' 3 jllåncyklerna
i stora påskcykeln äro ,'28, och dessa kunna a.lltså lika väl 8on~
åren i en solcykel placeras på handens fingrar. Härvid märkes,
'att tre ?nåncykle'r' svara mot 57 år, medan 2 solcykle'r' svara,
fnot 56. Om man genomräknat t/te måncykle'r, kommer ')nan·
sålunda till leden efter den, där mas» börjat. Därav ordningen.
första, fjärde. etc alldeles överensstämmande med den i Rim I,
Ood. .A meddelade, vår 'upplaga s.26, not 3. Saken. åskådli.fJgöres av de sneda linie1", som av de 8. k. hpfufJstatJi1' bildas i
talbyt'dingen.
' attattgasta .R.
6 Överhoppat R.
6 Röd
rubrik R.

RiM III
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velri XXVIII tunglaIda, ok er 1>6 mikill meistaradömr
ut i pviliku etui, at i svå litlu spatiu, sem åör er
greint, pil missir ongvan vetr i ollum pessum Qldnm Irå upphafi til enda. En til pess at pö truir
pat satt vera sem ek segi, på far tiI ok tak fyrsta
old ok tel hennar vetr ser, hvern eptir pvi sem
solar old gengr ok fyrr greinir, alt par tiI sem uti
eru XIX; pr6fa par mest eptir åörskrifaöri niörsetning aldanna, hvårt eigi byrjast a nresta li~
onnur old eptir XIX vetr fyrstu aldar, ok ef svå
reynist, sen) ek vel truir, på marka par eptir allar
aörar aldir meö XIX vetrum ser hverrar frå peim
star> sem prer våru i upphafinu mörsettar mer,
pessum oröum. fyrsta, fj6rt)a etc.
Concurrens' heitir så dagr, er å hverjum XII §
månuöum gengr af heilum vikum, en på eru II, ef
hlaupår er, ok fylgir så Ieynistafrt: tel svå par til
sem VII eru: en ef meir er, på kasta i burtu VII,
en baf pat, seru um fram er; svå skaItu telja frå
upphafi solar aldar ok til enda. På hverfa peir enn
uptr mer, sölar old til upphafs, pvt at på hefir
hlaupår komizt a alla vn vikudaga :

U

Littera Hl ulatur in anno subeunte manetque
concurrentis donec venias
festa Mathie.

au

Låt jafnan hlaupa I meö hlaupåri eptir figur- § (7
unni, låtS F neesta fyrir annunciationis beate Marie
skyra concurrentes. Her er figura concurrentium'
l, 11, III, 1111. v, VI, VII, VIII. 1111, V) VI, VII. II, III, 1111,
V. VU, l, n, IlI. V, VI, vu. Hl, 1111, VI, V.
Concurao rentes Old er samlik solar old, pvi at prer 5 endast

25

,

--------------_ .._---

tes R.
2 "leyne stagr" R.
Synes beteckna den första
söndagsbokstaven vid skottår. Denna står i särskild kolumn i
påsktabellen 8. 69.
s lä R.
4 Den meddelade figura CODcurrentium är Bt1årt korrumperad. Riktig finnes serien ovan s.
.91.
5 peir R.
1
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ok byrjast jafnfram åvalt, Concurrens' py(,)ist svå
sem samrennandi fyrir på. greinat hann rennr
samt meö regularibus solar at birta ok boöa upphaf hvers månaöar at skilja a hverjum vikudegi
hverr månaör inngengr.
5
§ 48
Concurrentes ok regulares sölar rnuterast jafnan
i upphafi martii, en endast l februario. Serliga
regularis sölar hefir hverr månaör, ok hafa pat
embeetti sem fyrr greinir at birta upphafsdag hvers
§ 49 månaöar. En ef pu vilt vita, hversu marga regu- tO
Iares martius hefir, på tak alla daga i årinu fra
upphafi ok til enda ok skipt peim sundr til t6lffalda
tolu, ok peir ,V, sem af fram ganga stönstum XJl.
ger på martio fyrir regulares", pvi at svå marga
hefir hann. En ef pit girnist at vita regulares ann- 15
arra månaöa, på neyt svå feldri reglu, at pu tak" alla
daga fyrirfaranda månaöar ok hans regulares ok
partera på sundr fyrir sjaufalda tolu svå opt sem 14r
pil mått ok dagarnir mer> regulares vinnast, ok
hvårjt] [er] hin slöasta vu. tala stendr å feldu 20
eöa er hun minni, på ger svå marga regulares
eptirkomanda månaöi.
§ 50
En pr6fa på til ok tak daga martii meö sinum
regularihus ok skipt peim i sundr meö fyrrgreindri
tolu, ok pat er af hleypr VII enum siöustum, gef pat 25
aprili fyrir regularem, haf siöan viölikar regulas til
regulares ser hvers månaöar.
§ 51
Nu ef plI fysist at vita, a hverjum vikudegi inngengr hverr månaör, på neyt pvilikri list par til, at tHi
tak alla daga fyrirfaranda .månaöar meö peim regu- 30
'laribus solis svå morguru sem honum tilheyra ok
skipt fyrir samlika tolu ok fyrr greinir ollum samt ·å
parm måta, at pit samteng pessarri tolu pa concur1 -tes R.
'regularem R.
s taka R;. jfr s. 1931• f., 234 3
samt. härnedan. Se G. F. V. LUJnd, Oldno'rdisk Qrdföjnin.(jslrere 8.

854, anm, 2.
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rentis sem pvi åri tilheyra, ok hvårt en slöasta tala
stendr å sjaund eöa minna, på skal å peim vikudegi eptirfarands' månaör innganga hvårt hann
5

verör hinn 1., n., IlI., IV., V., VI., VIl., ok petta
brestr aldri.
Af pessarri reglu allri samt eru svå feld vers § 51
skrifuö i massa" compoti hversu marga regulares

hverr månuör hefir, eöa hversu einn regularis formerast af oörum: her er tala regularium v. l. JU. VI.
10 l. Ull. VII. Il. V. VU. Hl. Vl. 3

Anni summe dies et divide per duodenus.
Quiuque' super remanent, qui primum dant ferialem.
Adde dies mensis alicujus cum feriali,
si" est summa, quantum potes, eice septem.

15

20

~

Dat reliquus numerus feriale1n' mensis alius.
Si nil restabit. ferialis septima 'fiet.
Quinque, [nonas, terni, VI, unus, exin 7 quaterni,
septeui, biui, quini, septem, tria, seni,
1 11 7 {) 4 8 3 10
1 1
4- 2
Armis. Gunfe. Dei. Calathos. adamare. dabatur
10 t 11 11 3 6
7 10
106
16 4
Lixa. memor. confIans. gelidos. linfallcia. quondcm
13 12 10 11 1 t
2 7 3 17
10 ~
Ofine. limen. Aaron. bagis. consercia. laudat
3 fl 10 .9
7 .6 10 6
Chie. linkat. ei. coequata. geracta. lifardos.

Petta eru diesmala vers" ok greina, å hverjum

1 -a R.
' i massa så R!
I Jfr' s. 67.
' surnus till.
R, med. prickar öve,', 80r/1, beteckna, att ordet skall utgå.
I sitts
et. R. I -is R.
7 et in R.
8 Versen, som i R föreligger
tämligen kO't'rumperad, meddelas här i sin helhet efter Sacrobosco.
Siffrorna, som i StE 12 bl. 48v stå inteirUneärt, en vid ordets
första stavelse och en vid dess andra, styrka trots räknefel läsningen. Av interlineära anteckninga'r framgår också, att de två
(örsta av de 24 orden tillhöra januari o. 8. v. Till komplettering
at' textens förklaring meddelas, att den första dagen i varje

Rb. Il. 53-54
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stundum eöa dogum dies. malin er i hverjum månaöi, ok skaItu marka Il fyrstu samstofur hvers orös
at skilja peira fy(r)sta staf, fyrra tiI dags, en slöara
til stundar, eptir peiri tolu sem peir standa i stafr6fi
hverr fyrir sik.
6
Vers tiI a u k a tu n g l a.'
Christus faotus homo [levat orcho raplos tyranuo"
MobiJis ibo cifos ache Iiher haheto coevos,

Marka fyrra vers til åra at fyrsta staf hvers
'n'tånad räknades från månadens början, den sista (rån dess slut.
Sacrobosco försöker motivera det at' kyrkan förbjudna men livligt

florerande räknandet av "dies mali, dies regyptiaciU därmed, 'att
de ifrågavarande tiderna vari: otfert~der, så att en åderlåtning då
kunde få utseende av ett hedniskt offe«. De delvis kursiverade
orden lyda i R i ordning: Armes,gupbe, chalathos, mechor,
limphancia, quosdem, lumen, .Aron (märk, att ordet måste
läsas trestavigt), basis, concordia, thielinchat, et, conflicta,
gericta, lifardus. Att någon avsiktlig isländsk ornarbetning
8kulle föreligga, torde få anses uteslutet.
1 Versen, som har en
parallell i G bl. 1 v och finnes hos Sacrobosco o 3 v, skall geno'YJt
första bokstaven i va1je ord i ÖV1"e raden beteckna det år i mån..
cykeln, då resp. emboiismer infalla. Därav föl.jet', att 'oi måste
förutsätta, att orden följa i alfabetisk ordning, så att textens
omnia levat fåt" såsom. Sacrobosco har det, ändras till levat
omnia (oreho), vilket även gör versen bättre, Undre t'aden skall
genom ordets första bokstav gt besked om nU1nret på den månad,
då embolismen bör';a'r, och genom första bokstaven i ordets andr«
stavelse, dagens nummer i månaden. Vi få sålunda, följande ta.bell
Öt'et" de här behandlade embolismerna :
Nr.
Bokst,
.lir
Mån. Datu,»~.
1
CMB
3
12
,2
e

2
FIB
6
9
2
3
HCF
8
3
6
LAC
11
1
3
'"
5,
OLB
14
11
2
6
RHB
17
8
!
7
TeE
19
3
5
Tabellen stämmer ('Ullständi.qt rned vad 80rn tneddelas i Rhn
II, § 123 och med Sacroboeec.
t levat-tyranno; omnia levat
8. ache] ace G.

liber] Iihet G.
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orös, en slöara til månaöa at fyrsta staf tveggja

5

samstafna bvers orös.
VI eru foslu inngangar at vikna tali, en balfr §
fj6r~i tugr at daga tali. Fyrsti fostu gangr er på
vika lifir porra, pann merkir index, honum fylgja
pessir prikstafir b., c., d., e., f., g., h.: pessa prikstafi

skaItu byrja i rot indicis ok setja par b., å miö ..
juncturu c." i efstu juncturu d., uppi å görninum e"
a go111 i pollicis f., å nrestu juncturu ofan frå g., i
10 rötinni h.
Dominieales skaitu skipa upp il somu fingr Il, §
å pann hått at gömr pollicis taki A, ruesta j unctu[ra]
B, rötin C,r6tio indicis D, miöjunctura E, efsta
junctura F, gömrinn G.
15
Ok pessi skipan d[ ominicajlium stendr obrigö- §
iliga um alla fostu ganga å svå feldan mäta, at i
hverjum staö greindra fing[ra] [par] sem einnhverr
pessarra dominicalium stendr ok tilheyrir hverju åri,
at skilja pvi sem pa er ytir [standanda ?]2, på skal så
!O tabularis ok ver kollum prikstaf fylgja pvi åri ok
yfir fellr pann stad s[em] nefndr dorninicalis" leikr
undir, ok pvi fylgja pessir II dominicalis stafir, at
skilja [reg]ulares, hverjum påskadegi år eptir al'
um allan taflbyrölng ok påskaold kallast eåa hin
26 ga'J1~la4 old, sem fyrr greinir.
Annarr fostugangr er i ondverba göi, pann §
merkir medius, honum f[ylgja] prikstafir L, k.i L,

reddita trona R; levat. omnia r. t. Saerobosco ; levat orcho rapt o
t.yranno G; levit oree rapia erramo (!) B, s. 212. Läsarten orcho
raptos, fär vilken två handskrifter, trots korruption, tala, ha?'
stort företräde ur innhållssynspunkt och fåt' väl, troi« Sacrobosco,
anses representera versens ursprungliga [orm.
1 Jfr 8. 25,
.~ . .'57; punkterna i det fäljande normalieeras:
t Ett ord utplånat; ang. konjekturen Jfr 8, ,g1528 •
3 stendur till R, men
överprickat.
• Blott -la tydli.qt R; mikla vore 'inö.ili.qt men
il?' knappast sannolikt.

fi
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m., n., o., p..; 'pessa skal samlikt .niör setj a ok bina.
fyrri. Priöi fostugangr el~,på vika er af'göi, hann

heldr medicusvhonum fylgja .pessir prikstafir q" r.,

S., t., V., .a, .b, okhafislikan staö ok gang sem
hinir fyrri. Fjöröi fostugangr er i miöja goi, honum 5
styrir auricularis, ok fylgja pessir prikstafir .c, .d,
.e"f, .g, .h, .i, ok vganga sem aörir fyrr. F im ti
fostugangr er, på vika lifir göi, pann heldr auricuJaris hregri handar, ok hefir pessa prikstafi.k, .L
.m, .n, .0, .p, ,q, pessir haIda sarnIikan gang ok to
staö sem aörir.
59
Tvenn eru stafröf" pessarra prikstafa ok ver
kollum tabulam Fnugonis S, ok byrjast annat af b,
en annat af a.; bit fyrra endast i v, en hit slöara
i q. Su er undirstaöa pessarra stafröfa, at pau 15
birta, hversu margar vikur eru meö dogum frå
fyrsta [öladegi ok tiI fyrsta drottinadags i langa.foslu, meör svåfeldum mata, at fyrsta b fylgja VI
vikur ok prir dagar.
60
i nafni FnugonisS eru v stafir, ok leggr hverr 20
peira viku til hinna VI, sem fyrra b gefr, ok er
pat merkjanda i pessu efni, at hverr så stafr i

nafni Fnugonis 3 endast uppi il. gömi pollicis, ok pvi
er par jafnan fult vikna tal å peim gömi, meö
svå feldri undirstoöu, at f leggr til VII vikur-, n VIll,
V IX,

61

g

X,

o xr.

En ef pu vilt vita, hversu margir dagar eru
umfram vikurnar, på grein, hversu margar JUDeture

1 Jfr s. 1827 ,
2 Jfr s. 145.
~ Fungonis R. Orde!
fnugo innehåller de påskbokstäver, f., n., V., .g, .0, som beteckna
dag(u·, vilka befinna sig på jämnt antal veckor från juldagen.
Formen. fungonis har troligen bestuckit skrivaren, som funnit
den mera latinsk. Ofta ä", det svårt att säkert avgöra, vilken··
dera f01·men 80m avses. Tydligt fnugonis läses StE tl, bl.
131,-141'. .Tfr s. /210.
4 VIJ. O (etc.) viku R.

25
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standa frå gömi pollicis framan til [uncturam pess'
dominicalis, sem peim årgang" tilheyrir, ok skulu
svå margir at auk vikna, sem par er spatium milli,
ok legg re vi~ I, på hlaupår kernr. Aldri veröa fleiri
5 dagar at auk viknanna en VI, ok er su tala il gömi
indicis, å gömi pollicis er jafnan summa viknanna.
Af pessarri reglu alt samt standa pessi vers S 6!·

skrifuö.
De tabula F·nugonis i
10

:

b.

VI ebdomades, f. septem, tunc dat Il. octo,
u-que nOVeJD, .g vero decem, quibus .0 dabit unam,

hos" numeros dices harum servare sequices.
l 1> Re
I p_ a. med hänvisningstecken i brädden~ n~, delvis
3 Fungonis R.
utplånat; jfr 8. ,'2125 ,
Tabula fnugonis i St.E
1~ har följande utseende:
.

r - - - - - - - -...- - - - - - - - ,

Tahula p r i n c i p a l i s
fnugonis
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i =

.!!
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~
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I

II

I
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1
7
6
l)
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a
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11

Ii

s. i.

q. l .c .k
c. k. r. I_d .l

l
s'l_e'I_.ffi

d, I.
I: e. 111. t.1.f .n
'I f.
11. V. .g .0
g. o. .a
.p
b
h.
.q

i,.

l

Contra tabula
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ades a pentecoste

ad adventum domini

OS R.
Till »erserno ha';" ff(,'nnits paralletl.
14 v.; nu återstår blott r. 1.
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10. tunc-octo] n tenet octo StE 12.

StE j 2, bl.
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Addidit ebdomadis b dies tres iniciales.
littera queque sequens premissis addidit uuurn.
Ex hoc eramentum superadditur ebdomadarum
hoc tibi predietum numerum dabit ebdornadarum
inter natale quadragenamque sitarum.
Quautum distat ab a feriali totque dierum
anno bisexti vult una dies superaddi.

å

Efpu girnist

vita, hverr prikstafr se år fra
åri, på er su regla visust par til, at pli vitir i hverjum fostugangi påskadagrinn stendr, pvl at par er 10
så dorninicalis ok så tabularis. sem tilheyrir pvi
åri sen) påskadagrinn er. Standi påskadagr i fyrsta
eöa oörum fostugangi, på skalleila prikstaf i fyrra
stafröf F1~ugonisl, en standi påskadagr i 111. fostugang, på skal 8tundun~2 leita prikstaf i fyrra 1å
stafr6f, en stundum i statröt slöara.
§ 64
Standi påskadagr i fj6r~a eöa fimta fostugangi,
på skal leita prikstafs öbrigöiliga i sijöaral stafr6f,
ok petta bregöst aldri, pvi at dominicalis så, SeJD
tilheyrir pvi åri ok neestr er termino, birtir [på[ska- so
dag bvert år eptir annat i tunglold,
§ 6./)
Låt enn tilkoma

§ 63

I

a, b, e, sunt extra": d, e, f, lnfra": g quoquo supra".

Petta vers keunir, at penna dorninicalem d
skaitu niörsetja å neöstu j uncturu v fingra, at skilja 25
fj ogturjra vinstri handar ok auricularis hsegri handar. En penna dominicalem e skaitu [niörjsetja å
miöjuncturur fyrrgreindra fingra; penna dominicalem f a efstu juncturas; penna dominijcalem] [g]
upp å gömana. penna dorninicalis" a il fremstu :JO
liöu: penna dominicalem b a miöliöu, en [penna]
dominicalem c a ueöstu liöu v åörgreindra fingra.
l

Fungonis R.

1,~eningen.
~

2

s J: uta,npå

J: på {ingerto'ppa.·rna.

Tillagt i upplagan; synes [ordra» 01'
handen. . ':J: på insidan av handen.
G F",,,zlt tttskrivet så R.

l~iltl ,III
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En pessi dominicalium niörsetning merkir pat, §
... puIieflr fundit ok niörsett v merkidaga til v
at skilja Sepluagesimarn, 'Qu~fdragesimam,
påska, gagndaga ok hvitasunnu, .på skal så dominicalis, sem nrestr er merkideginum ok peim årgang
tilbeyrir, boöa ok birta fyrsta dröttinsdaggreindra
håtiöa, sem birtast [mun] enn framarr slöarr meirr.

jar håtiöa,
5

. Jafnfram pessarri niörsetning dominicalium skaitu §
niörsetjaannunciationem Sancte Marie upp å' gömi-

Dum indicis', ok ef Pli vilt vita, hvårt hun stendr
eöa snemma i langafostunni, ok herr hana å
påska, på neyt pvilikri regIu par tiI. Ef fyrsti
påskadagr. dröttinligrar upprisu,stendr upp å d
dominicali i v-ta fostugangi, auricuIaris hregrihandar,
is på set niör å ruesta d auricularis vinstri handar Do-

10

S~()

minicam Palmarum.

på Dominicam Passienem å d

medici", på Dominicam Lretare å d rnedii ; slöast
settu niör Dominicam OcuIi mei å d indicis. Set niör
par neest å miöjuncturu månndag. å fremstu juncturu
20 priöjudag, uppi å göminum miövikudag, ,pat,g sem
pli skipabir åör annunciationern, ok pvier hon
på miövikudag eptir OcuIi mei.
Ef påskadagrinn stendr uppi å e dominicalem i §
firnta fostugang, på har alla samlika niörsetning
25 dominienrum ok fyrr greinir, par til er' pukemr
yfir e indicis, på settu månndag å frernsta JUDeturam, en 111-a dag' uppi å göminum, på er annunciatios å III-a dag eptir Oculi. Standi påskadagr
upp å t' i v-a fostugangi, på haf eon samlika nilJr..
30 setning 7 dominicarum sem fyrr segir, alt par' til
l Maru:
bebådelsedag har g som dagbokstav och infaller
inom den vecka, 80m utgör fyrsta fQstugang.
t Jfr 8. 1821 ,
s pa R.
• dag till. i upplagan.
6 annuuciationem R.
6 s. R.
7.För s. n. ha·r R samlikan; jf?'. S. 2135 ,

RIM- III

'§ 69

sem pil :kemr yfir findicis, på set månudaginn
upp' ä gOlninn,ok på erannunciatiotå måntidag
eptir Oculi mei.
Standi påskadagr upp a g dominicalern i v-a

fostugangi, på haf eon samlika niörsetning dornini "
carum ok å~r greinir, par til sem pu kernr yflr g
indicis, på er par. Oculi mei ok par annunciatio"
Sancte Marie. Er påskadagrinn stendr upp å a
dominicali i v-a fostugangi, på. haf enn viörlikan"
reikning dominicaliurn ok fyrr segir, alt par tiI er 10
pli kemr yfir a indicis; vik på aptr a göminn ok
set par niör laugardag, ok på er anuunciatio" _il
laugardag fyrir Oculi.
70
Standi Hesurrectio Domini- upp å b dominicalem, på set enn niör dominioas sem fyrr greinir,J5
par tilseOl pil kemr yfirb indiets, vik på aptr a
frernsta liC) ok set par- niör laugardag, en uppi a
( göminum fQstudag,. ok pvi er annunciatio" domi..
nica a frjådag ep tir, fyrir Oculi, Ef paschalis solemnitas stendr upp å c dominicalem i v-a fostugangi, 20
på haf allan samlikan reikning dominicarum ok
fyrr greinir, par til sem pil kemst yfir c indicis :
vik på aptr il miöliö ok set par niör laugardag, a
fremsta li5 frjådag, en v-a dag uppi il g6minum,
ok på er Incarnatio Dorninica å v-a daginn fyrir 26
Oculi mei, ok aldri kemst hon framarr. at skilja
nrer Dominiee Remineseere, en il penna v-a dag.
71
Nu i hverjum fostugangi sem påskadagr stendr,
på skaitu hafa samlikan reikning ok niörsetning
dominicarum sem fyrr greinir, utan bafa pvi feeri 30
dominioas sem f[ostujgangar eru feeri. Se påska-

1 V R.
~ annunciationem (?) R.
:-\ -liking R.
R. d. betyde'r oftast d. 27 mars 8on~ fast datu,m; hii» avses
doc7, tydligen påskdagen.
5 annune. R.
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dagr i tjör6a fostugangi, på setr pu niör Dorninicarol Palmarum. Passionem, Letare, Standi påskadagrinn i pri~ja fostugangi, på setr po niör Dominicam Palmarum ok Passionem, Standi Resurreclio
:. i oörum fostugangi, på setr pu niör Dominicam
Palmarum. Standi Resurrectio Dominiea i fyrsta

fostugangi,

på setr pli niör hana sjålfa, en ongva

aöra, ok ef a, b, c, d, e, f, g eru dominicales, på er
Mariu messa å påskum, elJa 2 einnhvern priggja
HlV 10 [hinna ?]3 siöustu fyrir' påska.
En ef l>li vilt vita, hversu opt annuucialionem § 7
herr å pann dag eöa annan, på hugsa pat fyrst,
at Ijorum sinnum herr å 4 hverjum termino", grein

par mest, hversu morg termins" at ganga peim
Hl dominicali, sem påskadagrinn stendr å, pvt at svå

pil

(j6rulll sem terminin fjQlgast. Gangi
på herr HU sinnum; er
11 termini VIll sinnum ; ef 111 termini xn sinnum; ef
J1l1 t.errnini XV] sinnum : ef V termini ganga at
20 påskadeginum, på herr xx SinnU111, en aldri optar,
pöltu pröflr, ok aldri sjalduar en fjorum sinnum,
svå sem å quartam feriam pasche ok quintam"
feriam Oculi mei, xx sinnum å Cenam Domini, ok
opt eykr
I

termine at påskadeginum,

Passionem, et sic de aliis terminis potes notare.
~~

Quinque bis, inde dias, bis septern. bis deca tetras. 8

Potta vers kennir, at x nåtta skal tungl vera
merkidag til IX vikna fostu, en Xl nåtla er hlaupår
1 Dominicul. R.
' eöa konjekfu1t; bebådelsen infallej't
wnåer fyrsta fostugang på skärtorsdag, långf'redag, påskafton
eller en av de fyra (olrsta åaqarna i påska viku.
3 Utplåna.t
R.
4 af R.
& Jfr s. 158 not 3.
6 termine B, dittogra{i;
ilen påfallancle behandlingen S01n neutr'u.m fö'rekotnm,e,,· liven 'r•
.16 S01nt 8. 18,?, och .1862"
'7 quinlurn (!) R.
~ cetras R.
Huv1tdo 'J'den äro quinque bis = 10, <lyas
2, bis septem =
14, bis deca
20, tetras
4. Om dtn i 1Jissa. fo,U a.vt'ikande
-riikni.nl]en, 'l,i.d skottå,· sägm' ve?'sen in.lJentift,g.
'

=

=

=
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er; tveggja nätta skal tungl merkidag til VI vikna
fostu ok ver kollum Quadragesimam. en priggja ef
hlaupår er ok komi hlaupår slöarr -en merkidagr ;
X1111 nätta skal tungl merkidag til påska; xx nätta
skal tungl merkidaginn til gagndaga ; fjQg(ur)ra nåtta 5
skal tungl merkidag til hvitasunnu.
§ 74·
En ef pil vilt vita ok finna pessa merkidaga.
på neyt svå feldri regIu par til sem pessi vers
kenna' :
Sel)t.~

~ 75

quadra. paska. ro. pen. pris. bru, ne, ci. go!'. dato. sedelns. 10

Pelta vers kennir, at af pessarri samstofu p ri s
skaltu leita tiI Septuagesime, en til Quadragesime
af pessarri samstofu b r u, tiI pasche af pessarri
samstofu ne, til Rogationum af pessarri samstofu c i,
til pentecostem- af pessarri samstofu g o r.
16
Pessar allar samstofur måttu finna i rimversum
Cisio, ok pessar samstofur skaItu niörselja å neöstu
juneturu indieis meö peim hretti, at tiI Septuagesi..
mam ok til hennar merkidags skaitu reikna af
pessarri samstofu pris ok låt siöan ganga versin 20

um svå margar juncturas, göma ok liöu fjQg(ur)ra
fingra vinstri handar eptir rettum rimversa gang
sem parf alt par tiI sem pil snertr på juneturu
goms eöa liös, sem terminus pess års stendr å, nema
hlaupår se; på skaItu leggja eina juncturam yfir, !5
ok par er på merkidagrinn, at skilja å termine
hlaupårslaust, en å nrestu juncturu, gom eöa liC" ef
hlaupår er; ok så dominicalis, sem på 'er yfirstandl Versen angtr de tidigaste daqar,
som resp. högtidsdagatr
kunna infalla. Deras verkliga inträffande re8p. år ut1"äknas
genom att från den givna cisiojanus-stavelsen gå fram tills man.
på handen träffar årets gyllental.
t Semper R.
s Stavelserna återfinnas i full överensstäm1nelse med föregående så:
Pris jan. 18; hru febr. 8; ne m,ars 22; ei apr. 26; gOf1naj
10.
' penstechostem R.
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andi, hvårt pat er leynistafr eDalok siöari domini..
calis, på birtir hann ok boöarDominicam Septuagesime, at så er-dominicalis, sem fyrr greinir i skipan
ok niörsetning dominicalium ok nsestr er' merkis deginum.
Af pessarri samstofu bru skaitu merkja ok leita § 76
Quadragesimam ok hennar merkidags meö samlikum
hretti ok fyrr greinir UUl septuagesimam, par til
sem pu finnr merkidaginn, ok" legg par enn [v ]ic,
10 eina [uncturam, ef hlaupårs dagrinn er eigi um
liöinn, en elligar låt pu standa å feldu ; haf ok
samlika niDrsetning dominicalium" hlaupårsins sem
Septuagesima, ef pat' er eigi um liöit, Af pessarri
samstofu n e skaitu leita paschalem diem ok. hans
15 terminum meör samlikum gang versarma ok fyrr
greinir, par til er pli flnnr merkidaginn å yfirstandanda termine, juncturu, göm eöa liö, halt par
påskadaginri å peiri juncturu, g6mi eöa li~, sem
dominicalis pess års stendr ä ok [n]restr er merki20 deginum. Af pessarri samstofu c i skaitu leita gagndaga ok peira merkidaga meö [samlik]um hretti ok
fyrr greinir. Af pessarri samstofu g o r skaItu leita .
hvitasunnu ok hennar merkidags meö [afuri reglu
ok fyrr".
1&r !5
Fyrst [Inl å standa merkidagr å sunnudag, en § 77'~
siöast å laugardag ok siöan par i milli, xv nätta
.
yngst, en XXI nåtta elzt påska tungt Standi pessir
v merkidagar i fj6r(5a fostugangi, på skaitu fä
dominieales å v. fostugangi auricularis alla t.6 VIII.,
30 t. VI., t. XX., t. 1111., t. xi., t. 11., t. III-a, t. ein, t. xun.,
t. ett .. er d.

ok

€1'

R.

För s.

D.

I ok-merkidaginu r, 16 overhoppa: i Rb.-uppl.
d, har R samlikan domioicalem; jfr ovan 8. 212,().
~ = hlaupårit, d. 'V. 8. skottdagen.
~ I nedra marginalen en
nt,mera oläslig anteckning.
' Den här gjorda uppräkningen
1

~{

Rb.

II~
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§ 78 A g majores', a c numerato minores (se olaves utrasque)".
Dum gravis exstat avis, dato bos en cum facere bellis.
gens cruce fit digna grave cui amo damna benignas.. :

Pessi vers kenna å hverjum staf hverr rnerkidagr er år eptir år, ok skaltu merkja fyrsta staf 5
hvers or~s,nenla på hlaupårer, leggr pu' einn
yfir tiI merkidaga Septuagesime ok Quadragesime
eptir pvi sem fyrr greinir.
§ 79
Hugsa ok pat, at tungl pat, sem prettanda dag
er å. himni, skal obrigöiliga XXX., hvårt hlaupår 10
stendr yfir eöa eigi, ok fyrir pessa grein skaitu

§ 80

hafa viölika ftering tenninerum hinn VIll. vetr ok
hinn' xix.. a ok dlJr5 greinir nID bisextum.
Claves pyöist lykill, ok er merkjanda, at olaves
er suymislig tala, sem hverju åri er gefin til pess
at finna uppbaf v håtiöa, fyrir niörsetning peira
merkidaga. eptir pvl sem fyr r greinir, pvi at svå
sem fyrir Iykilinn birtast ok upplukast leyndir
hlutir hussins, svå verba ok auösyniligar fyrir

får ingen {örkla'ring och en sådan är icke lätt att gissningvis
ge; f.rned följande tal betecknar i vissa kalendarier, t. ex. AM

249 b, att påskterminen för angivet år infaller på vederbö1'ande
dag. Skulle dessa tal avses, så äro de oerhört korrumperade, ty de

skola föl,ja i vanlig gyllentalsordning 16~ 5, 18 etc. 1 De s. 129 tt
behandlade claves- majeres riikna» från vissa fixpunkter (se s.
129, nat 4), vilka alla utgöras av -dagar med dagbokstaven g.
Det förekom också olaves rninores, tal, som »oro tio enheter
lägre och alltså krävde som fixpunkt dagbokstaven c tio dagat·
längre ('tam i resp. månader; jfr § 81. t s cla ves utreque R;
då orden icke få plats i versen, måste antagas, att en pa"'entetisk
förklaring är avsedd.
s Verserna 2 och 3 skola genom resp.
ords begynnelsebokstäve1' ange dagbokstäverl1 a för reep. påsktermine?· (upptagna s. .157, not 10). På grund härav kan texten,
'restitueras. De delvis kursiverade orden lyda i R i ordning:
ovis, sit, et mo, darnpua, hell.
.. Saknas R.
~ adrar R;
jfr. ovan § 4.

15
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pessa tolu Septuagesima, Quadragesima, påska,
Rogationes, pentecostes.
Aörir heita claves majores, en aörir claves §. 81
minores, ok skal majöres byrja af g, en minores
i. af c; [afnmargir skulu claves fylgia hverjum merkidegi. Claves Septuagesime skaltu niörsetja å fyrsta
g januarii' ok telja siöan svå marga staf ur
calendario, sern eru fram til merkidagsins, ok auka
einum, ef hlaupår er; claves minores af 111-a c
10 januarii ok gengr samlikt fram til terminum. Claves
Quadragesime skal niörselja il fj6r()a g [anuarii, ok
skuJu paöan greiöa sina rås fram til terminum
hennar ok leggja enn par til einn dag, ef hlaupår!
er eigi um liöit, ella ongvan.
jr)
Claves merkidags pasche skal niörsetja å oöru §
g martii, ok siöan greiöi peir paöan sina ras staf
af sta f fram tiI paschalem terminum. Claves Rogationum skal niörselja å prie>ja g aprilis, ok ganga
siöan fram tiI terrninum gagndaganna.
Claves
20 pentecostes skal niörselja å. v-a g aprilis, ok greiöi
peir enn paöan sina rås fram til terminum. Hvert
år skaItu skipta um claves terminerum. her er
ta[buJa] clavium meö serhverjum årgang'': XXVL
xv, XXXllJl, XX1l1, XlI, XXXI, XX, XXXIX, XXVl11, [XVII],
~fJ XXXV], XXV, XIV 4 , XXXIlJ,

xxn, xi,

XXX, X1X~ XXXVll1.

Margar ok merkiligår reglur eru settar til [at] §

finna paschalem terminum.
:lO

Esse gravera nobis bello karneln kaveamus
Bellum [sepe gerens] etenim puto dejicit hostern
Mox anime lucrum invenjes cum religiosis",

1 På här [oreskriuet
sätt anges olaves i A.llJf 249 d, fol
(claves Rogationum felaktigt 1Jid d. 17 april.).
' hlaupär
betyde't' it'fJen här ~,skottdag({. s Jf1· s. 129, not 4. 4 XII. I R.
b Vet'sen ä1- be1-ikt-igad efter Up s, och Lindhagens kritiska behandlimg i Eatabwren 1910, 129 tro De ändrade orden lyda i
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Pessi vers kenna, hversu pil skalt leita terminum pascbalem. Ef fil er siöastr i oröinu, pa
skaItu Jeita svå marga daga frå enda martii sem
så stafr er at tolu i stafröfi.vsem fyrstr el" i pvi
oröi, ok par er på terminus. En ef ekki er In r.
silJastrI i oröinu, på skaltu leita svå marga daga
af upphafi a[pr ]ilis' sem så starr er at tolu i
stafröfi, sem fyrstr er i pvi oröi, sem pvi [åri] lilheyrir, [par] er på terminus påskadagsins, ok petta
hrestr aldri Ull] aldr.
10
§ 8~
Ef po vilt [elljigar" vita, å hvern kälendis dag,
nonas dag eöa idus dag paschalis terminus stendr,
[på er], at fyrsta vetr i hverri old er paschalis ter- 16v
minus' nonas aprilis, v; annan octavo kalendas
apriJis, 1; priöja idus aprilis, VI; fj6r~a quarto nonas ti)
aprilis, If; fimta undecimo kalendas aprilis, v; setta
quarto idus aprilis, . 111~; sjaunda tertio kalendas
aprilis, v1 6; vin-a decimo quarto kalendas maii, 1111 7 ;
lx-da septimo idus aprilis, Vl1 8 ; x-a sexto kalendas

R: Ecse, earnem. caveamus, etenum, dicis, anie (?), inve
neris, religiosum. De kalendariskt bety delse(•.tIla bokstiiverna
'införo,R efter Vallentunakalend. i det kalendarium, som ingå?'
i I ni. De 'u,tgöras av t?,å bokstoveserier, båda bÖ'-ia. med R, den
ena löper bakåt ftrån d. 31 mars, den andra fratnåt från <l.
1 april.
1 siöastr måste tilläggas,. karnem betecknar nåsnligen ,92 nUt1'8, kaveamus, 80m också innehållet- In, eh"ru icke
,qist i ordet. betecknar åter 10 april. ...4.ldre upplagan hopparöve1' från fÖ1'sta till andra terminus. [.Ttg.' klagat' mindre befogat öve,' an.visningens otill1·äcklighet; ve1'klig svårighet har
~ Blott a tydliqt, tt'å bokstäver
i.nsättandet av c för k vållat.
utplånade. Om ordets betydelse kan icke råda 'ringaste tvivel.
3 Blott -igar
tydligt.
4 Stycket
meddela?' i p,'osaisk form
samnla uppgifter, sarn ges i Eftersleet fra D i [orm. U1) minnes»erser; troligen utgö"a if~st desea verser källan. Uppgi(te1+na
om Regulares pasobre komma alldeles oförmedlade och ha av
l'å,' sk"iva1'e ofta mis(orståtts och ?.tppfattats sotn o?·dningstal.
I

IJJ-a

R.

6

v ..a

R.

7

lJI..a

R.

8

VH-a

R.

!!O
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aprilis, 111 1 ; xl-aj decimo septima kalendas maii, 1; xu
pridie 3 nonas aprilis, 1111'; XIII ..a nonokalendas
aprilis, VIl 5 ; X/III-a pridie idus6 aprilis, v; xv-a
kalendas aprilis, 1; xvi-a duodecimo kalendas aprilis,
5 1111; XVII qvintoTdus aprilis, 11; XVII quinto idus
aprilis, II; XVJlI-a 7 quarto kalendas aprilis, v": xix..a
decimo quinto kalendas Lmaii, 1119.
Pror tolur, sem fylgja' hverju termino, kallast
regulares, fyrir pa grein at peir birta, a hverjum
10 vikudegi terminus paschalis'? stendr år eptir är,
meö svå feldri reglu at pil skalt samtengja concurrentes yfirstandanda års hverjum regularihus
Cyril' sik, ok ef su tala Ql1 salut verör VII eöa minnr,
pa skal så dagr pvillkr at tolu i vikunni sem ter..
-16 minus paschalis stendr upp å ok samhljoöar peiri
tolu, En ef sjå tala verör framarr en VB, på kasta
i burtu VII, en haf pat sem af fram" gengr, ok skal
så dagr vikunnar. er 12 verör likr at tolu, sem pascha..
lem terminum berr uppå, ok peiri tolu sampykkir,
!O ok petta hrestr eigi,
Petta er skylt at setja i påskablaö " ok mutera
ar frå åri at auk annarra hluta, annum solarern
ok annum lunarem, annum indictionis, Iitteratm)
. dorninicalem et Iitteram tabularem et datum 14 diei
!5 paschalis, annum communem", ef pat stendr yfir,
en elligar annum bisextilem, ef pat er, concurrentes,
claves majores et claves minores ok allra slöast
ödygöar bnakkana epaclas".
1 111..n R.
2 xv-a R.
3 pridie R.
' IIII-a R.
VII-a R.
r, nonas R.
'i XVII-;1- R.
8 v..a R.
9 [xnr-a
ok III.a R.
10 paschalii R.
11 eru till. R, överflödigt.
1lt
e B.. 13 Jfr § /38; vid cereus paschalis (fsve. paskalius) fästes
ett blad med. anteckni1l.qar otn årets kronologiska kännetecken.
En synnet"ligen nogg~·ann Iredogörelse {ö," dithörande "ppgif~e'J-'
fö," år 1344 läm-nas i Ups, (och Dipl. Svec. II).
a datarn R.
15 Annus
communis plägar vara motsats till embolismus.
16 Om epakiernas benå:genhet att "ljuga", se ovan s. 15 tf.

§ 85

§
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Hl

A Christo .nato' numerasetflamine .misso,
Sex b. i dat ebdomadas" et f.! epta: sed ordine verso
.' prima novemque vigint·, alias dat ordine
r so~
'Assinl~: quinque lamen preseripte primiciales
Addens. ad. numerum d bis tamen superabis
M quoque si numeras aut amplius endeca telles
per6 duorum epactam lux: may p.rima futuri.

ve

§ 88

§

89

90
I.

En ef

.

:

f)

pil

vilt vita, hversu margir eru hinir
smålygnu piltarnir pactar" år' frå åri, på neyt
pessi regIu par til, at Pli tel, hversu gamalt tungl 10
er undecimo kal endas aprilis", at skilja par sem
XII-a termin" stendr undir, ok skulu SVå~I)argir
pactar pess års sen} par er aldr tunglsins å peim
li~lO. En pessi locus er neestr festo Saneli Benedicti å vetrinn. a t skilja ruesta dag eptir.
ta
Ternjus]", [ijudin, nod, octo, sed, quinque, tred, amho ;
decem, doc, septern, quind, quater. [dud], jota, novern,
dep, VI, quad, principium, perlbus. sex fallit finis in imis.

[Nu ?]12 alleins på veri så endir pessa måls, at vårr
Herra likni peim, er skrifaöi penna rim [pått eöa
rim-P]" beglu. Mun ongum auövelt at skilja petta mål,
punkt.a ok ågrip, tiöir ok stundir, sem her inni standa,
utan meö nzerverandi Guös nåö ok heilags anda
til kallaöri, meö profan, litilreti ok auömykt hjartans,
1 natus R.
2 Punkten supplerad.
s Från söndag
• Från pingst till
efte» ;'ul till fastans ingång,. jfr § 59 tf.
aåuent; i denna räkning avtaga naturligtvis veckorna, då man
.• Versens fortsättning iir
fortskrider i påekbokstaveserien;
oklar. Rb-upplagans förklaring går ut från att' bokstäverna
beteckna dagbokstäve,', vilket strule» mot § 62 och tvinga.,- till antagandet, att ve1·se,,,, blott är tillämplig vissa år. 6 pre R. 7 eru
till., R. 8 Dagen kallas av i texten a",tört skäl sedes epaetarum
i många kalendarier, bl. a. AM 249 b. 9 termine R.
10 Dagen
tänl,es representerad aven led i {ingerräknil1gen.
11 Verserna
vilja uppräkna gyllentalen i ·vanlig ordning. Kontrollen och
tolkningen är lätt, om man fasthållet·, att högsta (ö't'ekammande
tal är 19 och det följande alltid 8 enheter högre eller 11 en..
heter lägre än det föregående. Början sker med d 1 Januari.
11 Utplånat R.
18 Utplånat R.

20
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hvat alsmektugr einn Guö ma gefa, eptir pvi sem
[bann] vill hverjum skikkat hafa. Pvi hverr hann
vill leggjast i at iöka petta mål, på hlytr [hann]
[å]~r forklåraör vera i hjartauu, mer, gööri sanIs vizku, reiöilauss ok åhyggjulauss, [Petta ?]1 re (?) gef
alsmektugr Gu~ peim sem petta mål vill lrera.
Emptos Iirore [Christus] ditabit" honore
plagarum rore baratri qui sol vit ab ore.
1 Utplånat R.
1 ditet Rb-upplagen.
Genom våt, läsning
fås en felf"ri leoninsk heaiameie».
Udfyldninge,-ne 8. 221 note 12-13 og ,.'J2.2 note 1 beror på
glEtning. I R er bortsmulret henholdsvis c. .i, 6 og 5 boqeta».

pladset'.

K.

BIHANG l'ILI-J RIM III.
CISIOJ AND S.
I Rim III hänvisas ett par gånger (t, ex. §§ 1,. 5, 7'5)
direkt och många gånger indirekt till rimversin Cisio. Några
sådana minnesverse1" finnas emellertid icke i handskrijten.
FÖ1 förståendet av våra texter lir dock meddelandet a.v
en Cisiojanus alldeles nödvändigt. Den föregående upplagan
har också i noterna meddelat en serie cisio,janusverser·. .
Emellertid förefinnes en svårighet, sont den föregående
utgivaren icke lyckats öve'1'·vinna. Hans cisio iir hamtad ur
tryckt källa. Den äger nog sin. riktighet i och för sig,
men den ätt icke specifikt isländsk. Helqondaqarna vo/ro
emellertid blott till en del gemensamnl,a för hela kyrkan.
Många sådana voro gällande blott }01" ett eller annat stift,
Därav jöljde, att de olika stiften i .stor utsträckning hade
olika cisiojane''', bearbetade för de resp. stiftens särskilda
förhållanden.
För oss ,griller det naturligtvis att .få en form, 80m i
möjligaste n~ån liknar den, SOtn förelegat just tö f' forf,
av Rim III, Då det 1: isländska hand$k'rij'tskatalogm/O litet
varstädes är tal om cisiojanus, så boro svårigheterna, icke
va1"a oövef't'in1leliga, och de äro det ei heller.'
Den mest aoteniiska text, iag påträffat) föreligger i Odd,
AM 249 c, fol.; efter denna har texten tryckts. Handskriften
är galnmal (1.200-talets början), och den synes, av de talrika
obiturialnol'iserna att dötna, ha. tillhört Odduerjarna« frejdade
sliikt', Dess cisio iir skriven i kolumner, varje stavelse står
i s.iälva kalendariet vid den dag, dit den hör. Detta är eg'llat

5

A

1) Jon I'>orkeIsson, Islenzkar artiöaskrar, s. /J7

tf.

to

1~

so
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att undanröja åtskilliga tvivel, exempelvis om diftongen Eu
fyller en eller två platser. Den ovisshet, som vid den valda
anordningen kunde råda om versindelningen, häves där..
igenom, att den nya hexametern genomgående betecknas med
versal, som för övrigt i regeln icke förekommer. I en del
fall antyder versen fnindre bekanta helgon. Saken hjälpes
ofta därigenom, att kalendariets text har helgonnamn, som
svara mot versen. En jämförelse med de ställen i Rim III,
dä.r en viss stavelse svarar mot en viss dag, visar, att den
av Rim III förutsatta cisio va,rit praktiskt taget identisk
med de» i Odd meddelade.
. En annan ofullständig men god text finnes i Cod. Gt.
kgl. saml. 3260 4to, en laghandskrijt från 1300-talets
förra häl/t, utskriven för Gulathingslagen. Handskriftens
kalendarium .bär ert övervägande isländsk prägel,. dess
llelgonlängd stämmer dock icke fullt så väl med cisio som
den i Oddverj(l'rnas kalendarium, 'Månaderna Juli-Okt.
äro uteglömda.
En tredje text återfinnes i Haukebok. Den är av
F i 11 n u r J 6 n s s o Il publicerad i hans Houksbbk-upplaga,
dels bokstavsrätt s, 229 r, dels i normaliserad form 1:
Inl. s, LXXIX f. Från normaliseringen måste här sarskilt på grund av det rikare materialet göras en del' avvikelser, - Skrivaren i Hb. har ytterst dåligt förstått sin
sak, i det han samnl,anjört alla månadsnamnen vid .de 6
första verserna. De höra emellertid till samtliga udda
verser, emedan varje månad motsvaras av två .hexametrar.
I detaljerna är dock kans text ganska felfri.
Den fjärde parallellen finnes i G bl. 1 r. Den har
månadsnamnen riktigt placerade men är i defalje.- mer
felaktig lin Hb,
Texten har för att underlätta begagnandet blivit något
me'- tillrättalagd, än som eljes varit behövligt och lä.mpligt.
Stor bokstav insättes genomgående för att beteckna de staoelser, S01'n ange helgondagat- 1' alla andra stå med liten
bokstav, även om de ange månadsnamn eller stå i versens
början. Medelst ett t'tJä,,"streck avdelas stavelserna från
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varje månads början i grupper på jemstycken, vilket gör
det lätt för läsaren att i en blick se, till vilket datum en
viss stavelse hör. Då ett ord på detta sätt avbrytes, användes bindestreck. Ett par rättelser av senare hand, som
icke inverka på uppfattningen av innehållet, lämnas utan 5
anmärkning.

I noterna under texten lämnas redogörelse: 1) för betydelsen av de i förkortning antydda helgonnamnen; 2) för
befintliga varianter, dock i regeln ej avvikande stavning eller
medtagande (resp. bortlämnande) av enstaka bokstav i forkort- 10
ningen; 3) för de §§ i Rim III (och Gb), där resp. stavelse
förutsättes. Gb betecknar två från G i Efterslmt medtagna
1JerSer (s. 248).
En approximativ datering av texten synes vara möjlig.
Redan den äldsta handskr'iften hänvisar till tidigt 1200-tal. 15
Jon Holabiskup är icke medtagen, ehuru kans dag blev
legtekinn år 1200 (Isl. ann.), men väl Franciscus d.
1226, kanoniserad 1228.
:.Tan. Cisio ianus I Epiph sibi uen- I dicat Oc Fe Mau I Mar An
'20
Pris Ha Seb ( Agn Vincen Ba Con , Polcarp Ag haben- l tur
'Febr. Bri Pur Blassus A I Ved februo Sco- l Iastica Valent I
Iul martir uirgo , post Petrus Matque l sequatur
!O-~I. De i januari upptagna högtidsdagarna åt·o följande;'
Circumcisio Dornini. Epiphania, Octava epiphania, Felicis, Mauri
abbatis, MarcelIi, Antonii, Prisce, Marii et sociorum, Sebastini
(et Fabiani), Agnetis, Yincentii. Babille, Conversio Pauli, Po20. ei-] Cir- §§ 15, 16. 'bi] G, Hb;
lycarpi, Agnetis secundo.
bv Odd.
-cat] -cad Gb.
Fe] § 18.
Man] Ma Bb (av metriska skäl). 21. Pris] § 74. -cen] Gb. habentur] abentur G.
22-23. De i febr. upptagna helgdagarna äro: Brigide. Purificatio
Ma~ie, Blasii, Agate, Vedasti (et Amandi), Scholastice, Valentini, Juliane, Petri, Mathie.
22. Bri J § 15.
BIa-] § 5.
Blasus] Blas G, vilket lämnar ett tomrum.
-bru-] § 74.
Sco-] scol Gb.
Va-] Da- § 18.
23. post] Gb.·
Petrussequatur] vanliga formen är Petrum Mathiaminde, till vilketJ,
den lat. uppteckningen av Västgötalagens kyrkobalk fogar en
upplysning om skottår: tune dicendum est Petrum. trum Matbiam inde (Schlyter s. 342).
15

RiM

III

marclus offi- I cio decera- I tur Gregoria- l no
postea Cuth I Benedict post Ma- I rie genitri- t cis
april in Arnbro- I sii fesfis o- luat atque Tlbur] Magn
suecedunt hinc I festa Georg Mar- I cique Vitalis l
5 Pbil ma Crux Alex I lo lo poslque Gor l hinc Nere tune Hal
indeque Dun se- I quitnr, uenit Vrb I Augus Ger adest l Pe

l Maj

iun Mar habet' Bo- l nipha ·Med Primi l Bar Basi Bas Ui I
tUDC Bo Mar Gerua I Le Al Elld Ioha I Ioque Le Pe Pau

1-!. De i mar» upptagna helgdagarna äro: Gregorii, [Gudmundi (isl. biskop; d. 1237, helig på Island 1315, i Rb efteråt
tillagd)], Cuthberti (engJ, Benedicti, Marie (bebådelsen).
1.
mar-] § 15.
marcius] Marcio G.
Gre-J Gb.
no] Från
början har även i G, Hb stått Gregoriano (-nu G), i Hb has:
Gud tillagts, utan att plats beretts elle~ invisning skett; G har'
rättat nu till Gud; B 8. 213 har Gregoria Gud; DO förutsättes
§ 18.
2. -ne-] § 74.
-diet] -dic Gb.
3-4-. De i april
upptagna. helgdaga'rna äro Ambrosii, 'I'iburcii, Magni (Orknöjarlen), Georgii (på samma dag som Joh, ep. Holensis), Marci,
Vitalis ; i G tillkotnmet" Roherti d. 23, varvid Georg flyttats.
3. april] apri § 14.
-si-] § 5.
o-J o Gb.
atque] inde
G.
Ti-] § 18.
4. fes-] Gb.
Georg] Ro Ge G.
-ci-l
§ 74.
5-6. De i maj upptagna helgdagarna äro: Philippi
(et Jacobi), Crucis (inventio), Alexandri (vanligat'e på d. B,
detta var också enl. Odd hans rätta dag ehuru han flyttats undan
fÖt" Crucis), Johannis anle portam lat., Johannis episcopi
Beverlacensis, [Nicolaus de Bari, blott 3260 och Hb], Gordiani
(et Epimachi), Nerei (et Aehillei), Hallvardi (norsk), Dunstani,.
Urbani, Augustini (Anglorum apostoli), Germani. Petronolle.
5. Phil] § 15, 16.
-que Gor] Ni Gor 3260; mig 01" (tydligen
korruption av fÖt"eg.) Bb.
Gor] § 74, Gb.
6. indeque] § 18.
7-8. De i juni upptagnahelgondagarna äro:
-qui-] Gb.
MarcelIini, Bonifacii, Medardi, Primi (et Feliciani), Barnabe.
Basilidis, Basilii, Viti (et Modesti), Botulphi, Marci (et Marcelliani), Gervasii, Leofredi, Albani, E[de]ldride t=Atheldridis),
Johannis [Baptiste), Johannis (et Pauli), Leonis, Petri (et
Pauli), Pauli (,.celebratio" 3260; vanl. commemoratio).
7.
iun] § 15.
-bet] bed § 5.
Med] Gb.
Bas] § 18.
8. Ger] Gb.

RiM III

,Juli iul Suit Pro Marti- I ni Tbo Seli Fra I Benedicti
.
Di I'SuU A postque Mar I Prax Mar A Crist la- I cob Dor Pan
01 Ab I Ger
!

,.Aug. Pe Steph Steph au Trans I Six Do Ciri Lau I Tibur lp: Eu
Sump- 1 tio uir gine- I a Timo Barthe- I lo post A lo Fe- IIi

~Sept. Egi sep Trans Bert I post A Ma Gor go I 'Pro Sus Cor ~~u
Nicb I Eu
Lambertique I Ma Maur festum Fir- I mi Dami Mich le I
1-3. De i juli upptagna. helgondagarna äro: Svithuni
Processi, Martini, Thome (= Tomas Beckets translation),
Sanctorumin Selio (nor.}, VII 'fi'atruln, Benedicti (enligt-' G
Margareta vid d. 1B), Divisio Apostolorum, Svituni (den ovan
nämndes translaiio« ),Alexis, Mar'garete (i brädden i Hb ersatt
'av Thorlaci), Praxedis (Hb Apollinaris i brädden ersatt åv
Praxedis), Chrispine, Jacobi, VII Dormientium, Pantaleonis,
Olavi, Ahdonis, Germani. Juli-Oktober saknas 3260.
1. hd]
§ 15. -ni] nus Hb.
Se..] Gb. -dicti] Marga G. !. Suit] § 15.
-que] Gb. Mar] Rim II antyder § 173 genom uttrycket Margretar
messa slöart. att både d. 20 och d. 1/3 bar namnet ,Margareta; så
Odd i helgonlängden. Stavelsen även i Hb, 80m i brädden utan in..
visningstecken upptager den till samma dag hörande Thor (= Thorlaks translation, verkställd 1198, upptages med blå färg Odd, lQgtekin 12!-7); G Th .. (otydligt).
Prax] i G, tillagt i brädden
utan invisningstecken, avsett att e'rsätta A.
DorJ G, Hb; Tor?
Odd.
4-5. De helgondagar 80m upptagas i augusti äro: Petri
(vincula), Stephani papee (2), Stepbani in ventio (3), i G, Hb uttt'ängd av Öläfsmessa siöari (translationen) , Transflguratlo do..
mini (vanligare d. 7 aug.), Sixti, Donati, Ciriaci, Laurentii,
Tiburcii, Hipolyli, Evsebii, Assumptio Marie, Timotej, Bartholomei, Augustini (episcopi), Johannis (decollatio), Felicis.
4, PeJ § 15. PeSteph] från början Petrus G) Hb; i G otydlig
rättelse; i Hb Step infört i brädden utan i1tvisningstecken.
Steph'] § 5.
Steph"] 01 G, Hb.
Sixt] Gb.
Eu] § 18.
5. -o] Gb.
6-8. De helgondagar, s'om upptagas i september
är»: Egidii, Translatio Cuthberti, Bertini (abbatis), Adriani,
Nativitas Marie, Gorgonii, Proti (et Iacincti), Susanne (vanligare på d. 11) eller Susceptio sangvinis?, Cornelii (flyttad
för följ.), Crucis (exaltatio), Nicornedis, Euphernie, Lamberti,
Mathei, Mauricii, Firrnini, Damiani, Micha~lis, Jeronymi,
'6. sep-] se G, Hb; av metriska skäl; över raden förklarande
vu Hb.
BerLJ Gb.
Cru] § 18.
7. Eu] le G, genom
.dittogra{i, se r. 2; Ey Gb.
15*
(eng.)~
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RiM III
Re Leo Francis I Fi Mar De Di Ger I inde Re Calixt I
.inde Lucas hinc I Unde Seue Cris I ahhinc Simonis I Quin

Okt..

Omnes Eu nO,1 Le un Qua Theo I Marque Brieti-que I
martir adest E· I a Ce Cle Cri Kat I postea Sat And
fl postque de Barba

O sapi cum

I Nicho ueninnt I Victo Lu Nieha- I si

1 Thoma

Thorla Na· [ talis domini

J

sn.

t -2. De i oktober upptagna helgondagarna äro: Remigii,
Leodegari, Francisci, Fidis, Marei pape, Demetrii, Dionysii, Ge..
reonis, Festum reJiquiarum (fi'rades enl, Odd d. 13, vid me"deltidens slut flyttad till en söndag), Calixli, Luce, XI milium
virginum, Severini, Crispini, Simonis et Jude, Quintini.
t.
'Re] Remigg § 15.
-o] § 5.
Fran-] Gb.
-lixt] Gb.
t.
in-] inn § 18.
3-4. De helgdagar som upptagas i november t
äro: Omnium sanctorum, Eustachii, Leonardi, Villehadi, Qua..
tuor coronatorum, Theodori, Martini, Briccii, Eadmundi (eng.),
Cecilie. Clementis, Crisogoni, Catarine, .Saturnini, Andree. 3.
Om-] § 15.
Eu] E Gb.
Le] Ii G.
-Ii..] § 18; ej
Gb.
6-6. De helgdagar, 80m upptagas i december, äro:
Barbare, Nicbolai, Octava Andree (blott 3!60), Marie (conceptio) blott i G; Victorini. Lucie tG: Magni 80m ursprungligen stått på samma dag), Nichasii, Osapientia, Thome (apostoli], Thorlaci, Natale domini, Silvestris, vartill för G komma;
Stefan i (d. 26), Johannis (evangeliste), Puerorum innocentium,
Thome (archiepiseopi Cantariensis),
5. postque de] G, Hb :
post de que Odd.
post-] § 15.
-que] § 5, Gb.
Nicho]
Nich Oet. 3260.
ueniunt] Marie G.
Lu Nichasi] Mag
Lucasi G, vilket förutsätter, att Lucia flyttats till d. 14, medan
Magnus fått behålla deras från början gemensamma dag. Ät7en.
Nichasii skulle då ha flyttats, vilket strider mot § 19; Magn
Gb, Säkerligen är hä". texten förstörd i G.
6. Thorla] 3260:
Thola övriga.
Natalis domini su.j Na Step Jo Pic (läs'
Pu) Thome Sil G; -- texten i G anger korrekt de helgon,.
80m även enligt Odd firades på ifrågavarande dagar.
Sil]
G, Syl Hb: Sit Odd.

Dec..

EFTERSL.cET
(Fra C, D, G, N, V) .

H AN DSKRIF TBETEGNELSE.

c '- AM. "4-15, ito.
D
AM. ·732b, ~to.
E
AM. 736 l, 4-to.
G =,' GUll. kg]. sml, 1~1!, ('to.
H = AM.'685 d, 4to.
K
AM. 736 III, ~to.
N = Norske rigsarkiv (frgm, 59
V = AM. 461, 1~mo.

=
=
=

C (H).

U

mmeeling' hrings hvers er primr lvtvm lengri 9 v
enn breidd hans ok siamdvngr af enni floröo

c

u
l På det utrymme i C, bl, 9v, som i "Annales vetustissimi
lämnats öppet, troligen emedan förläget haft en lakun, motsvarande
åren 1000-1269 inkl., har inskrivits dels Rim II, §§ 74-76,
dels närv. framställning {s. 2311-233,) om vissa talförhållanden
i cirkeln. Till den sena.re framställningen finnas paralleller,
dels till det 'hela i G (bl, 13 r) och H (bl. 29), dels till början
Ummreling-e-alnar, 8. 232 15 , i K (bl, 2). I H finnes även en
fortsättning, som ingår efter alnar 8. 23216 och efter vilken de
två meningarna Diameter- dextillor (s. 233 1_ , ) införas. Då
det förefallet' rätt rimligt, att C, 80m blott lämnat ett begränsa.t
utrymme, innehåller en förkortad text, infores fortsättningen i
H här, därvid dock ordningen i C följes så tillvida, att fortsättningen införes efter dextillor. Diameter-dexlillor har en
parallell i K (bl. 2 r), san'l,t, såsom nämnts i H efter stycket
Ef-alin (8. 2335-23417) ,
'
Så vel i G 80m i H og K er teksten ledsaget af en oplysende
figur, som s. 235 gengives i f"ld sterrelse (56 cm) efter H. G og
H slemmer overene. blot at figuren i G har en påskrift mere
(det i nrerv. gengivelse tilsatte tal XXXIII), samt er betydelig
sierre (13 cm), men fremtrreder mind1 skarpt og skrernmes for ..
neden ved en penneprlJve, ligesom også bagsidens skrift vil slå
igennem. Figuren i K er anderledes orienteret, og i denne er
indtegnet en uvedkommende menneskeskikkelse (sml. Småstykker,
Ebh.1884-91, nr. 9, s.195). H har figuren efter afhandlingens
slutning, everst på den felgende side, bl. BO 'r.
K.
Ae

1. -m reling] melings G.
hr. hv.] hv. hr. G, H, K.
primr] prim G, H; 3 K,
lengri] meire K.
2. siamdvngr]
fiord ungur K.

232

EFTERSLlET: C

breidd', pvi at sva ver]ir, ef 7 alnar er breidd hrings,
pa er 22 alnar vm mreling hans. Er pv gerir ferskeytv
iafna vm hring vttan, pa er vm meeling hennar
fiogvr slik" sem breidd hrings, pat erv 8 alnar ok
5 20, ef 7 er breidd hans. Feerskeyta hver" iofn er
priölvngi! breiöari i skakk horn enn vm pvert".
Nv gerir pv hring vttan vm horn fer skeyto, ok er
vm meling ok breidd pes hrings priöivngi lengri
enn bins hrings, er innan var i fer skeyto, pa verpr
to breidd half 11. alin", enn vm meling hans 33 alna,
Ef pv gerir priskeytv .iafna" i hringinvm, pa er af
miöri ramd vpp i hörnit florövngt skemra enn breidd
hrings", Ef hringr" er 7 alna, pa er priskeyta 10 5
alna ok fiorpvngr alnar, enn siöa priskeytv er half15 rar 6. alnar", ef breidd hrings er haIfrar siamdo
alnar.
1 Det under medeltiden vanliga värdet på 1t. se s. 99.
sklik C.
' er till. C. G.
' .prlöivng! Gr H, K; pri~ivgr
C.
5 Uppgiften innebär en mycket klumpig approxiamation,
rättare är 1,414; här m·enas 1,5 vilket framgår at' det fö 'j.
• Ett betydligt bättre närmevärde vore 10 jämnt.
'l iafna G,
H, K; iamn C.
8 bredd (så) hrings C.
Uppgiften exakt.
e Cirkelns diameter.
10 Den inskrivna liksidiga trian.gelnB
höjd.
11 Riktigt 5,63;
med Gerberts närmevärde på tri..
angelns höjd 5,69. Här slutar K.

1. breidd] "del. H.
pvi-verpr) udel. K. sval udel. G.
alnar] alna G, H, K.
breidd hrings] hringur breidur K.
hrings] hrlngsins G. 2. alnar] udel. H. alnar-hans] adel. G.
4-. hrings] hringsias G.
alnar] udel. H.
5. 7] aIna tilf.
G, K; alnar tilf. H.
hans] bringsins G; hrings H, K.
6. bråiöari] Jeingri K.
skakk] skact G.
iofn] udel. G.
7. er] "del. K.
8. lengri] meire K.
9. bios] pess H.
brings] udeZ. K.
fer skeyto] udel. K.
10. hreidd] hans
tilf. G, H.
11] tolfta K.
hans] udel. K.
83] 35 G;
42 H.
u. hringinvm] hring K. af] "del. H. 13. brings]
hringsins G; "del. K.
prlskeyta] ferskeyta H.
15. hrings]
udel. H.
siendo] 6. H; settu K.

EFTERSLiET: C (H)

233

Diametr iaröar 114 graövr ok half grada ok
ein partieula.
Diametr solar 2291 graövr ok 2 particula. pat
ero 10 dextillor.
Ers pu villt profa diametur ferskeytu oskack- 5 H
rar, ok se iafn mikil circumferencia hvorstvegia
hrings ok ferskeytu S, pa skipt diametri ferskeytu i
flora stadi ok lat 3 iafn micla, enn hinn 4. halfu4:
minztann, ok verdr 1>a diametur hrings pvi [meira

en ferskeytu sem einn hverr er peirra priggia
hluta, er allir eru iafn miclir", Verbi gracia : ef
umm-mreling hvarstjvegia] hrings ok ferskeytu er 22
aIna, pa er diametur ferskeytu 86 alna, enn hrings
7 alna, Nu giorir pu ferskeytu um hring utan ok
meetizt" pau 8 i 4 stodum. pa er iafn micit diametur
hvorstveggia, en ummteling ferskeytu er peim mun
meire enn hrings sem 6 hlutir diameturs, en hinn

1

!29 H; 225 övriga. Man får väl antaga, att vi åter ha den

gamla beräkningen, att solen är i diameter dubbelt så stor som

jorden; jfr s. 120.
2 Härifrån tekst efter H. Problemet är att
beräkna en kvadrat och en cirkel med samma omkrets. s Konjekturtillägg, gjort med ledning av r. 12.
' KonjekturUllägg, gjort
med ledning av s. 23411,
s Texten är tydligen korrumperad.
Kvadratens diameter (diagonal) är 8törre, och förhållandet, 80m
här uppges vara 9: 7, vore l1ärmare 8: 7. Någon emendation,
,80m gjorde saken riktig eller åtminstone åstadkomme överen8stämmelse med förf:s åsikte'r i övrigt och på samma gång
(drklarade den faktiska läsarten, tilltror jag mig uke att föreslå.
Riktigt vore: minna .. sem enn minsti hlutr,
8 20 (!) H. Om
man räkna·r med ett riktigt värde på v'~ så får man 7,78 un..
,gefär; med förf: 8 klumpiga närmevärde blir det 8,25; enligt
.den föregående meningen i oförändrat skick, skulle det bli 9.
7 D. v. 8. ianqera varandra; här är alltså fråga om en om.skriven kvadrat.
,8 .1>0 H.
3. gradvr] grade H.

10
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EFTERSL~T:

.

C (H)

7~ falli nidr-. Dugir pier ok tiI pessa hin sama
regla ok pu hafdir tiI diameturs ferskeytu, sva at
pu skipt hrings! sem pu skiptir diametri ferskeytu.
Verbi gracia: ef 10jS er diaruetur. pa er ummreling
EJ hrings 33 alnar, enn ferskeytu 42 alna'.
Ef pu
giorir ferskeytu ok hring um, sva at horn hennar
snerta aull circumferencia" hringsins, pa prova
pu ummreling peira af diametrum, SYO at pu
lat siiJu s ferskeytu pridiungi minna enn dia10 metur7 brings, tak sidan siDu 6 ferskeytu ok skipt
i 4 hluti, lat 3 iafn micla, enn einn halfu minztan,
tel saman tvo iafn micla ok binn minzta, ok er
sva miclu meira ummreling brings enn ferskeytu
sem pessir hlutir saman taldir". Verbi gracia.
15 ef siDa6 ferskeytu er balf 4-a alin, enn dian~etur:7
hrings fiordungr hinnar 6-u alnar, pa er ummreling
ferskeytu 14 alna, enn hrings half 17·daalin.

l Kvadratens omkrets blir 28 alnar, cirkelns tillnärmelsevis
(enl. vår förf. exakt} 22; skillnaden 6 är sex sjundedelar av diametern.
' hrings H.
s Meningen kräver ett uttryck för t 0,0.
Därvid tänker man närmast på bruket med genomstruket j för
l/t. H har 14-1 (1).
'Växlingen rneZlan genitiv och nominativ (ackusativ?) kä't och på asulr« ställen är påfallande.
D En ackusativ är nödvändig; andra latinIfka ord böjas i vår
text isländskt, men jag har aldrig sett sådan böjning på ordet
circumferentia.
6 diaruetur H; i (öreliggande fall, då det·
gäller en inskriven kvadrat, måste cirkelns ock kvad?·atens diametra» (resp. diagonal) vara identiska. Med emendationen
får tnan ett värde, Born stämmer med förf:s förut angivna
åsikt" om förhållandet tnellan sida och diagonal i en kvadrat.
.,.Har underförståtts av skrivaren· i H; måste efter emendationen (not 6) tilläggas.
8 Givet är sidan i den inskrivna kvadraten
= 8. Cirkelns diameter är då 8"'2: Dess omkrets
1t8~

Då nu förf;s nät'fnevärden insättas, få vi omkretsen
_

B3;

= 4s +

S~j

4s är naturligtvis

=

=
=Ii X2; X;

kvadratens omkrets.

EFTERSL~T:

D

I figuren er indskrevet talbetegnelsernexxvIII, XXII, VII ok
half v ok fiordvngr, samt det af "dgg.fra en tilsvarende figur
i G indsatte XXXIII. Figuren er gengivet i streg., med bibehold- '

r

elee af samtlige påskrifter.
K.
Dessa tal avse att ange längden av ~"esp. sidor och höjde?"
i de i cirkeln inskrivna figurerna., sådana dessa bli en,ligt den
i texten utvecklade teorien och under förutsättning av det där
givna värdet på radien.
B.

D.
Legimus' in epistolis Grecorum, quod post tv
passionem apostolorum sanctus Paehomius" abbas
in Egiptocum suis monacbis in oratione a Domino
1 Den här meddelade lat. texten medtages., emedan tninnesverBen åberopas i Rim II, 8. 145; jfr även Rim 111,8. 219u ' tOm Pachomius berättas allmänt, att han fått sin klosterregel
,åsom uppenbarelse. Den här lämnade uppgiften om måncykelns
uppenbarande och dess inristande i en· amulett finnes icke, mig
veterligt, på annat håll. Att P. skulle ha haft något inflytande
på utvecklingen av förhandlingarna vid mötet i Nicea, är i och
sig osannolikt, bl. a. därför, att han blott i 10 å,· varit
kristen, då detta möte hölls. Säkert är däremot, att utgången
1'M en seger för den egyptiska åsikten i frågan.

rör
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EFTERSLJET: D

orauit, ut ostenderet eis, quomodo pascha celebrare
deberent; et misit Dominus angelum suum et
scripsit ad prefatum sanctum Pacomium ciclum
decennouenalem in uno filacterio hoc modo:
"D
None' aprilis, norunt quinos (veom.)
Octone kalende, assim depromunt h com.)
Idus aprilis eciam senis' (VI emb.)
None quartane, namque dispondio (11 com.)
Item undene, ambiunt quinos (v corn.]
to
Quatuor idus, capiunt ternos (III emb.)
Terne kalende, titulant seni (VI com.)
Quatuor dene, cubant inquadris (1111 emb.]
Septene idus, septem eligvnt (VII com.]
Sene kalende. sorciunt ternos (in corn.)
·t5
Denos septenos, donant assimm (1 emb.]
Pridies nonarum, porro quaternia (1111 com.)
Nouene notanjtlur, namque septenis (VII com.] ,
Pridies idus, panditur quinis (v emb.]
Aprilis kalende, unvm exprimunt (1 com.)
---~-

-------------------------

1 Verserna avvika från den vanliga typen redan genom Bin
form. I stället för de eljes obligata hexametrarna träda }~är
"erler av medeltidens typ, fyrtaktiga, ehuru i detta fall icke
rimmade. De lämna i början uppgift om påskterminen, i slutet
om varje års Regulares paschee. För kontrollen kan man slå
upp resp. 8. 157 not 10, och 69 (spalt 7). Till yttermera visso
.tillägges i handskriften regidaren eam: uppgift om embolism
,och vanligt år; detta, som icke skall läsas i versen, sättes i
upplagan inom parentes. Varje vers upprepas två gånger i
två vid varandras sida ställda kolumne«. Hiir avtryckes den
vänstra, medan den högra på vanligt sätt behandlas som varianthandskrift. Baderna i denna senare äro nedflyttade ett steg. i
förhållande till den högra, ock över denna kolumn skrives·
cornmunes et embolismales anuos(!) mulaotur in kalondas
septembri.
2 sexis D.

11. senil senes.
1~. cubaot] cumhat.
1(.. sorciunt]
sorciuutar,
lö. Denos] Dene.
16.) 18. Pridies] Pridie.
exprimunt] exprimit.. ·
19. Aprilis kalende] Kalendas aprilis.
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Duodene namque, ducte quaternis (1111 com.]
Speciem quintam, speramus duobvs (11 emb.)
Quaterne kalende, quinque coniciunt(v com.)
Quindene constant, tribus adepte (III emb.)
I pessvm versvin i vpphafi er sagt, hvar i
manaöi er merkidagr til pascha, enn i enda a
hverivm degi vikv er terminus tvngl XlIII natta',
Ef regvlares ok concurrentes rett samantalöar
veröa VII eöa feri, pa skal pat hafa, enn ef fleiri
erv, pa skal pat bara, er vm fram er, pott einn se,
ok er pa palma d[ag] merkidagr, en ef VII ero, !Ja
er pvattdag hinn nresta fyrir pasca-,

*

*

*

Galtervs Meis tari segir solar g ang ".
Meistari Galtervs' fann pror 8, momentur, er a
Sista satsen är, felaktig; den säger blott detsamma. som
Vad som meddelas, är som nämnt
reguZares. Hela meningen är nästan ordagrant intagen i Rim II,
s.145.
! I-pa5ca står under 'l,änstra kolumnen; under högra
finns: Hic uocantur (för notantur) paschales regulares et con numerari debentur concurrentes et isti regulares ad terminalem
diem in quo die ebdomada fuerit.
s Överskriften från E,
80m har en parallell (bl. 1 v) till Meistari-ivnii (s. 2392 ) .
...
Om denne Galteru« (Galterius) äger ma.n blott underrättelee i
isl. källor. Enl. Alfr, I, 23, skall han ha fått på fjärde lateransynoden antagen som riktig den vanliga beräkningen av tiden
från världens skapelse till Kristi födelse. Denna 'Var ju känd
redan i Rim I, och någon antydan om att den, såsom isl.
källorna 'Uppge, 1215 antogs såsom kyrkolära, finnes ej hos Mansi
i de bevarade han.dlingarna från fjä1 de lateransynoden. Varifrån
den isl. f'ppgifttn härrör och om den äger något sanningsvärde,
är alltså svårt att avgöra. Den återkommer i Annaler (Flatåb.),
Enligt AM 736 1II4to har Galterus (örst "sett'~ Volundarhus.
Att vissa tideräkningsfrågor vid denna. tid varit aktuella, framgår emellertid därav, att det påvliga kansliet tt'ån år 1217
vidtager en ändring i sina dateringsprinciper, i det man utbytte
den Florentinska stilen, som börjar året d. 25 mars ef t e 1 vår
årsbegyn'1lelse, mot den pisanska, 80m börjat samma datum före
1

veda» sagts i den första.

4

4

4

1. ducte] docte,

14-. a] udel. E.

~
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skortir' at solin gangi hring sinn a arinv, Prer
atta momentur takaz af peim 6 stvndvm, er vmfram era pa 5 daga ok 60 ok 300, pat er fvlt solar
ar. Pessar 8' momentur erv a fimm arVID ein
5 stvnd, enn a hvndraöi ara tolfrreöv erv pat stvndir
24, pat verör dagr ok nött, enn fyrir pvi at sa
dagr er eigi vpptekinn", pa poka solhvairf of tvav
degr a hvndraöi vetra tolfreöv, Er pat ok sanliga
sagtt, at pa voro solhvavrf iola nott, er van hena var
10 freddr, enn sipan bafa sva pokal, at nv veröa sol.
hvairf en mesta dag eptir Magnus messo.

I pas

'Dårt årsskifte. - Den ovan givna 'Uppfattningen av det julianska.
årets feZ brukar tillskrivas Magister Chorn'ad c.1200. Man räknade
så: Kristus roddes vid vinter- och Johannes vid sommarsolstånd
("Honom bör växa. till~ och mig bö?" fijrminskas u , ansågs bevisa
detta). Nu inträffade år 1200 solstånden 10 dagar (240 timmar)
före de av kyrkan firade födelsedata. En enkel division ger
till resultat, att året er 1{ r; timme
8 momenior, för långt.
Samma åsikt [ramtrdder i Rim II, s. 99. Det exakta solåre:
blir enligt hät· behandlade beräkning 365 d., 5 t., 48 min. Ett
exaktare värde 49 min., 16 sek. var berdknai redan i de alfonsiska tabellerna, vilka alltså icke torile ha blivit bekanta på
Island.
B. "
I Arne Magnus80ns samlinger til en "Commentariolus de:
Guauer; Alexandreide" (AM 519 b, 4to) (in des blandt optegn ..·
eleer om forskellige mrend af navnet Galterus fölgende notitser
fra den ved Kebenhavns brand 1728 tilintetgjorte . Codex Resenianus : Gallterus Apparis Concilio Lateranensi anno 1215
interfuit, Ejusqve Computus ibi approbatus est. Supputa verat
vero, inter alia, Galterus Conceptionem Christi, in annunciatione Marim, incidisse in annum Mundi 5199 [Ex c od ice
Reseniano, ubi Annales, Computus etc. Folio] og Mag. Galle-

=

rus 8 momenta reperit. qvibus annus Solaris Juliano brevior
est [Ld e m codex].
K.
1 Oegentligt; det JUllianska året är för lån,gt, ej för kort.
·s D. v. s. försummas vid räkningen.

2. peirn] 1tdel. E,
3. paJ udel. E.
4. Pessar] Pessa Ee;
6. enn] ok E.
7. -hvarrf] -hvarf(l) E.
8. vetra] «del.
Er-ok] en pat er E.
9. iola noll] «del. E (tnen tilf.
marginen af Arne Magn'U88on).
hena] drottinn E,
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tima var lons messo solstaöa a svmar, enn nv er
-idus ivnii.

*

*

*
Sval er talt, at tolf byoskorn
giori lofa, en 3 3r
lofar fet, en 4 fet stig, en 2 stig faöm, en 128 (133)1
faörnar florövng eöa skeiö, enn 170 skeiö giora milv. 5
Fra ioröv til tvngls erv c ok xx pvsvndir skeiöa.
Fra tvngli til solar er iafnlangt. 'Upp fra solv tiI
hins hresta himins er c ok xx ok v pvsvndir skeiöa.
*
*
*

Sva

voro vndir 6r

1 Sva-vskeiöa (r. 8). Härtill 2 paralleller i H, den ena nästan,
ordagrann, bl. 30 r, en annan bl. 29 r, varifrån nedan varianier
lämnas.
9 133 till. intet'lineärt D.
s Komm. till. 80mnium

3. Sva-giori] Eitt byggkorn gierer tolfta hl ut H.
4. (o]
balft fiorda H.
faöm] udel. H.
.f.-5. 128 (133) faömar]
158 i (1?) H.
5. 170 skeiö] 150 skeida H.
6. Fraskeiöa] 100 ok (åben plads) skeida eru af iordu tiI tungls H.
7.. Upp] udel. H.
8. xx ok vJ 50.10 H.
9. teIr] segir G.
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pessvm stiornv morkum! scapaöar sem i pessi
figuro" er ritat. Enn fra pvi er peer hofo ras sina
Scipionis I, 21,23 tf.: Arietem .. primum inter omnes hahitum,
qui ut mundi eaput in exordio lucis apparuit, ". Aiunt enim in
hac ipsa genitura mundi Ariete ut dixirnus medium ceeli tenente
horarn fuisse mundi nascentis, Cancro gestante tune lunam,
post hunc sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo,
Libra cum Venere, Mars era t in Scorpio, SagHtarium Jup...
piter optinebat, In Capricorno Saturnus meabat; sic faotum
est, ut singull eorum signerum dom ini esse dicantur, in
quibus, quum mundus naseeretur, fuisse creduntur. Sed
duohus quidem luminibus singula tantum signa, in quibus
tune fuerant assignavit antiquitas, Cancrum lunee, soli Leonem;
quinque vero st ellis preeter illa signa, quibus tune inheerebant quinque rellqua sic adjeeit vetustas, ut in adsignandis
a fine prioris ordinis orda seeuridus inciperet. Superius
enim diximus in Capricorno Saturnum post omnes fuisse,
ergo secunda adjectio eum primum fecit, qui ultimus fuerat;
ideo Aquarius, qui Capricornum sequitur, Saturno datur, Iovi,
qui ante Saturnum erat, Pisces dicantur, Aries Marti, qui preecesserat Jovem, Taurus Veneri, quam Mars sequebatur, Gemini
Mercurio, post quem Venus fuerat, deputati sunt. Till s. 239 9
-42 11 parallell i G bl. 7 r. 1 s. m. G; stiornvm D. I Figurer
till denna text finnas både i D och G. Den här återgivna härrör
från D. Den 'tttgör en fram.ställfl,ing, sn,a'rlik så många andra i
medeltida handskrifter, vilka genom koncentriska cirklar vilja
återge världssystemet med jorden såsom medelpunkt, de olika
planeternas särskilda hi'Jnla'r 1.ttanför varandra, och firmamentet
ytterst. Genom radier äro satntliga. cirklar indelade i sektorer på
vardera 80°, svarande mot de särskilda stjärnbilderna i zodiaken.
Figurerna äro olika orienterade. I D står strecket mellan
Leo och Cancer ungefär rätt upp, i G däremot står Leo
nästan rätt ned. Detta torde vara utan egentlig betydelse. På
den åttonde cirkeln utifrån i D (den fjärde i G) stå figurer
bildade aven fylld cirkel (i ett par fall två cirklar) och en linie
(rött i D, svart i G). Såvitt tnan kan se, avse dessa blott att
beteckna mitten av 'resp. sektorer. Med rött äro i båda hand.~krifterna intecknade planeter, en var i det signum, där den
enligt det i not l' från Macrobius avtryckta, stället skolat stå
vid t,ä,,·Zdens skapelse. Texten avser huvudsakligen att redogöra
{ör resp. planeters och s.~iärnbilder8 astrologiska betydelse. B.
2. er'] at G.
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kemr Luna eptir Saturno i hini 16. gradu vndir
, capricornio a hinvm fiortanda dege sinnar rasar'.

I

Den s. 239 fra D gengivne figur (14. årh8. beg.), hvis diameter
er 12 cm, optager i membranen den eore del af bl. 6 r, med
overskrift MACROBIUS DICENS. Den gives, noget formindsket,
i streg, således at af påskrifterne er medtaget neonene på dyre.
kresens tegn, de 5 planeter, sol og måne samt de to inderste skriftkrese TERRA FIXA EST - AQUA MOBILIS EST. De evrige
påskrifte1·, hvis pladser er betegnede ved tallene 1-19, gives i det
efterffJlgende, med varianter fra den tilsvarende figur i G. I
sidstnrevnte håndskrift optager fiyu,,"en midterpartiet af bl. 7 r,
anbragt under den tilherende tekst (diameter 14 cm.), f01·holdsvis
jlygti,q nedtegnet med en hånd fra 14. årh.; af pladshensyn er
her de to dY1"ekres-tegn Taurus og Scorpius skrevne indenfor
ydercirklen, og forll~den dyrek?·esens navne barer {igu'ren af tekat
kun den til 1-19 svarende. Jorden er her betegnet ved en lille
sort centralskive. Påskrifter'ne 1-19 er i D indferte med en fin
skrift, 1-12 i 7de cirkel med en afdeling på boer side af de
her anbragte stang-tegn, 13 -18 i 4de cirkel, dog således at her
for nr. 17 kun efter MARS står et kors, 80m henviser tU den
af pladsllensyn udenf01" figuren anbragte tek.st; nr. 19 er anbragt
i Bdje cirkel, men ved et k01"S henvist til SATURNUS i 2den
cirkel. Teksten lyder: l) 3. bora Mercurii l 2. hora Veneris,
2) 1. hora solis svsvdagr I 24. hora Mercurii [foran 24- et kors G J,
s) 23. hora [t~del. G] Veneris I 22. hora [hore G] Solis, 4) 21bora Martis I 20. hora Iovis, 5) 19. hora Saturni l Iavgar d. 18.
hora Lune, 6) 17. hora Mercurii I fria d. [dagr G, f. d. henfert til
VenerisJ 16. hora Veneris, 7) 15. hora Solis 14. horis [hora G]
Marcis, 8) 13. hora Iovis pors d. I 12. hora Saturni, 9) 11. hora
Lune Oöens d. I 10. hora Merkvrii, 10) 9. hora Veneris I 8. hora
Solis, 11) 7. hora Martis tys d. I 6. bora lovis, U) 5. hora
Saturni Mana d. I 4. hora Lune, 13) Lvna silfrlig, 14) gvllig sol
heit ok pYR skaösamleg, 1&) Mercurius messingligr, 16) stilliligr
Uenus heit ok vat [for st. .. vat: stilligr .. varringligr G],
17) eirligr Mars skaösamlegr heitr ok pYR, 18) hamlngivsamlegr Iovis heitr ok PVR skur (? ved rettelse) legr [for ok-Iegr:
vatr eitrligr (med interlineart t) G], .19) PYR ok kaldr skaö
(sål.) Saturnus skaösaml, blys [fo~' skaö-blys: blyligr S.
skadsamligr G]. K.
1 Månen beriikna« hinna halva 'sin bana på mellan 14 och
J

1. Saturno] Saturnu (her og i det fg.) G.
i hini 16.]
2. -cornio] -cornu (her og i det ts-) G.
fior..
tanda] fortoganda G.

udel. G.
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Merkvrius kemr eptir Saturno i hinni nitiando
gradu vndir capricornio, pa er hann hefir runnit
120 1 daga. Venus kemr eptir Saturno i hini 18.
gradu" vndir capricornio, pa er hon hefir gengit"
!) 90 daga'.
Sol kemr eptir Saturno i fyrstv gradv
ok 20. vndir capricornio, pa er hon hefir gengit
j 55 daga", Mars kemr eptir Sat.urno i hinni 20.
gradu vndir capricornio, pa er hon befir gengit
128 daga", Iouis kemr eptir Salurno, pa er. peir
ro bafa gengit 5 gradur vndir aquario", pa hafa peir
gengit 600 daga af sinvm hringvm",

*

*

*

15 dagar. På denna tid hinner Saturnus, som har en omloppstid
på 30 år, blott ungefär en halt, grad; den antogs viil skapelsen
stå i sitt teckens 15-de grad, upphinnes följaktligen av månen i
den 16-de. Räkningen förutsätter här, liksom i det följande, att
planeterna, geocent?oiskt sett, röra sig likformigt i cirklar kring .
jorden. Att förhållandena i verkligheten äro vida mer kom..
plicerade, var emellertid även fö?" den medeltida astronomien
välbe7iant.
1 80 D, G.
Detta måste vara [el. Saturnus
tillryggalade ett signum på 2 1 /'l år, alltså en grad i månaden.
Då det nyss angivits, att dess tillryggalagda väg 1,ar 4 qrader,
måste 4 månader ha aveetts. .Fyra signa skulle enligt tidens
teori tillryggaläggas at' Merkuriu» på 112 daqcr.
Därefter
skulle den nu blott behöva knappa, 4 dagar för att tillryggalägga
de av SatU1
under tiden medhunna fyra qraderna, Men
räkningen har nog icke varit exakt.
' gradu G; saknas D.
s gengit G; saknas D.
". Räkningen är av alldeles samma
art som den föregående.
fi Solen behövde 5 måsuuie» för att
till,,·yggalägga de 5 signa, som skilde den från Saturnus uigångsläge ,. på ytterligare 5 dagar antogs den medhinna de
unde» tiden av Saturnus medhumma. 5 graderna.
6 Ma1°S
ansågs tillryggalägga ett signum på två månader. På fyra
hade den alltså nått till Saturntl.s utgångsläge. 7 På 20 månader
ansågs Saturnus tillryggalägga 20°, Juppiter däremot 50. Den
senare hade 'Vunnit 30°, således upphunnit den förra.
8 Här
4rlU8

G.

20.1

1.. M.] En M. G.
nitiando] niundu G.
2. bann] hUD
runnit] gengit G.
3. hini] udel. G.
18.) 8. G.
7.
10. G.
11. gengit] hadir Ulf· G.
hringvm] ring G.
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.a.' .p.. a.. t. .G.. e.. L.. V•. L..S..S.. e.
9r
2
[Hjit fyrsta stiornu mark i zodiako heitir
Aries; ok segir :Ovidius" i sinum skrök sögunr',
at sa sami hrutr var med gull reyfe ok skyllde
flytia yfir Svarta haf pau syskin Frixen ok Hellen, 5
ex hon druknade i hafe, eN Frixes !{OlD i Koicos"
ok gaf hrutz reyfe til hofs; pat sama solti Iason
sidan. EN Girkir kolludu, at godin hefde kastad
pessum hruti ahimin fyri tignar sakir fra sagnar".
EN hrutr er fyr pvi stiornu mark sett, at hann 10
hoilir" al hcegri 7 hlid a surnar milli iafndegra, ex
avinstri hlid a vetr. Svo snyr sol gaungu sisi ur
hrutz marki a hegra veg sins hrings til iafndegris
a haust, es vinstra veg a vetr milli iafndegra.
ANat stiornu mark er thaurus, fyri pvi at Iupiter braz 15
i gridungs liki, pa er hann nam Europam, dottur
avbrytes framställningen i D; G har en fortsättning, 80m säkerligen är ur,sprunglig, men S01n lämpligast meddelas nedan i
1 Överskriften innehåller en
EftersIret fra G. Se s. 248 7 ,
uppräkning av stjärnbilde1"na i zodiaken med [orkortade namn,
börjande ~ned Aquarius. Stycket är skrivet med en särskild
hand (halvkursiv, c. 1400). Innehållet är delvis en upprepning
av föru.t lämnade uppgifter, se 8. 53 tf., 120 tf. En del nytt
stoff är infört, som delvis träffas hos Hyginus, Poeiicon asironomscen. (uppl. 1485, ibland upplagan i Bibliotheque de "l' ecoie
des Hautes etudes 1909J.
i efni D; jf'r r. 15 etc.
s Ovidius
4
har ingen (ra'rnst,ällning av myten om Phrfxo« och Helle.
Rörande uttryckssättet jfr Ovidius sic .. fabulöse commeritans
tradidit, Guido de Columna, Bellum trojanum a 6 r.
6 Colchos
Hyginus; Kopros D.
6 Hyginus (1485) berättar flere 1nyter
i sammanhang med Aries. En lyder: Nubem (Phryxos moder)
.. intervenisse et ereptum Phryxum et Hellen eius sororern
in ariete posuisse et per Hellespontum, quo longissime
posset, profugere . jussisse.
Hellen decidisse . . Phryxum
Colchos pervenisse, Tidigare säges: Phryxum .. Iovi artetern
inimolasse, pellem in tern plo fixisse et arielis efflgiem a
love inter sidera constitutam. Hyg. citerar Hesiodos och
.Pherecuies.
7 Tillagt i anslutni'ng till 8. 53 ovan.
16*
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Agenorius k[ongs]', ok var fyri tignar sakir ferd a
himin, es su er merking i pessu, at sol skix med
hörsum! geislum eda hornnottum undir pessu
marki ok byr pa iörd til arningar, eN aukar erfide
5 yxnum. Pridia mark ero bredr II, Kastor ok Pollux,
synir lovis, er hurfu, pa er peir foro heim af Troeo",
ok kölludu Girkir pa ahimin frerda vera. EN su
er rnerking i pvi, at sol gengr aptr undir pvi marki
2 dögum lengr ex undir odrum mjaurjkum-. Fiorda
to stiornu mark er cancer, er hinn mikli Hereules drap,
pa er hann sigrade vatnorm", ok var fyri tignar
sakir a himin settr. EN er su merking i pvi, at sol
gengr aptr til sudrs undir cancer, sva sem bann
gengr aufugr a sina fetr. v-ta mark stiornu er
15 leo his mikli, sa er Hereules drap; er hann pvi
med stiornu mörkum tall dr. "En er su merking
i pvi, er leo er heittrar natturu eN fremri hlutr
sins likama, es vekrar natturu aptr; sva gerir sol
augustum manad i öndverdu heitan, ex ofanverdan
20 vekvan. VI-a stiornu mark er virgo, dottir Erigaone
Icarie kexi manz", fyri tignar sakir skipad milli
himintungla. EN SU er merking i pvi, at mer getr
öngva burde, slikt hit sama iord i semtembretl)
manade, pa er sol gengr undir pvi marki, vn-da"
25 stiornu mark er libra 8 ; p~r skalir llelldr Blance 9
1 quod Europam incolumem transvexerit Cretam. Hyginu,s.
Som dotter till Agenor nämnes E. av Ot,idiuB och hans epiiomaior
t Så, o: hvossum, D.
s Dioskurerna anLactantius.
ropades i sjönöd. Att de deltagit i trojanska kriget ä'1· okänt
för den klassiska mytologien och HyginuB.
' J fr Rim II.
§ 32.
6 Mer detalje1 at s~ Hyginus.
6 NonnuUi [virginem] Erigonem, Icarii filiam [esse] dixerunt, Hyginus.
7 VII-ta D.
8 Libra räknas av Hyginus som en del av
Scorpio. Här är den ett attribut till Virgo, 80m enligt en
9 Man misstänker Balance :
tolkning är rättvisans symbol.
det katolska helgonet Blanca har väl icke satts in i den klassiska sagan. Balanciere förekommet' i fo'rnfranskan som per·
sonifierande benämning på t'ätttJisan, vilken ju även identi..
fierats med Virgo,
4

EFTERSLET : D

mer, dottir Astre risa'. Su er kollud rettlett fyri"
iafngirni sakir, ok fyri tignar sakir til himis]s] feerd,
ok kolludu pat fornir spekingar, at hon ferde Iovi 8
verdleika manna: sia er fyr hinni fyrri metu'. EN
su er merking i pvi, at sol görir iafnlangt dag ok
nott undir pvi marki, sva sem skalir iafna tver
vögir, Atta stiornu mark er haldreki hinn mikli,
er drap Orionem, pa er hann hafde drepit" mörg
dyr iardar; ok fyri vinattu iardar audladiz hann
seti med hinlin tunglum", Hann er setr fyri hvassleik hala sins i pat stiornu mark, pvi at sa manadr
görir morg hörd el i morgum bygdum stodum. Ni·
unda stiornu mark er sagittarius, skyti", sa er Girkir
sögdu at sert hefdi haldreka, pann er gripit hafdi
son hans; ok med pvi at hann matti eigi sveininum Dm, på var hann skipadr med himin tunglum
fyri miskux gudasa. Hann merkir högg ok skot
-elldiuga, er i decembre koma framm i mörgum
stödum, pa er sol gengr undir petta mark. EN pvi
er skyti dyr aptr markat, at sol gengr i pvi marki
ofan verdu ena legztu lute sins hrings. Tiunda
stiornu mark er capricornus, stein geit, su er
fostrade ["ok lakvadr:", pa er hann var abraut
rekin af fedr sinum. Pa sömu steingeit skipade
hann sidan med himin tunglum. EN SU er merking
i pessu, at geitin sekir iafnan upp helldr, enda

l

Aratus [virginem] Astrei et Aurora flliam existimat

Hyginus.
2 I
marginalen skrivas stjärnbildernas namn i
vinkel. Anordningen påminner något om en i vissa kalendarier
förekommande tabell tör beräkningen av månens ställning i
signa. Om en sådan tabell avses, är det meddelade i alla händelser ytterst ofullständigt.
8 Iopi D ({örlägget p?).
' siametu o: hon står framför (eller föreställer?) den främre vågskålen.
6 Upprepat D.
6 Utförligare Hygin'lJ,s.
.'1 Jfr s.
2532 med not.
8 Så!
Juppiter cum eo erat nutritus. Hyginus.

9v·

5

10
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snyr pa sol helldr upp veg sinum: ex eptri lutr

steingeitar1 .

G. 2
Tungl huert hefir

IX

ok xx netr oe tider

XII,

ok aukaz prer i fullann dag ok fulla nott a tueim
s- tunglurn, ok er sa dagr en pritugvndi fd pi er sidar
kemr. Solu ok tungli skal tidir telia eigi adr en
i fullt degr' kemr. Eklipsis heitir pat er fyrir
5

dregr sol eda tung!.

10

15

Eklipsis" solar ma ei uerda
nema at förnu tungli adr enn annat kuikni, pi at
pa berr tungl milli iardar ok solar. Eklipsis tungls"
ma ei ueröa nema at fullu tungli fyrir pi at !Ja
herr skugga iaröar fyrir tungl. Si6 7 eru kollut
lopt i bokum, pau er himin tungl hverfi um. Ok
er tungl i neösta lopti, ok er pat kallat minst
himin tungla, ok synist pi mest, at pat er nest os.
Pat gengr XXVII dagha hring sinn vndir zodiacum
l Med
steing avbrytes texten i D; jfr huius inferiorem
partern piscis esse formatio Hy.q. Återstoden av sidan ut..
2 G innehåller på bl. 1 en del
fylles med arabiska sitf,.·or.
komputistiska verser; jf1' varianierna till Rim III ellc?' till
Cisiojanus. Några [årekomma ej på annat håll och ha så
ringa värde, att de ej ansetts böra avtryckas.
s Konj.
4 ~: dygn.
ö Självständigt iakttagna solfö1'1nö"kelse1' finnas
i isl. annaler med säkerhet år· 1131 och fle1'e i det följande. An ..
vända «ttrryck äro Eclipsis solis (1131), myrkr mikit (1194,
Bisk. I, s. 441), vilket dock är tvetydigt, då det även användes
om företeelser av vulkaniskt u1·sprung (1157).
6 Månföt·mö,··
kelser antecknas i amnalerna t. ex. år 1237 (Storm s. 382), 1255
(8. 191), 1301 (s. 387), 1302 (s. 388), 1305 (s. 389), 1830 {s.
348J. Om man här har att göra med isl. observation eller ej,
är omöjligt att på astronomisk väg avgöra, då varje tnånförmörkelse i ett givet ögonblick är synlig över halva jordytan,
wnder sitt sammanlagda förlopp alltså ett stycke därutöver.
7
Siö-e-himens 8. 24710 har en parallell i G, bl. 10 v-11 r (Gx),
varifrån varianter meddela».

EFTERSL~T:

G

247

ok atta stundir. Merkurius er i audru lopti, hun
, gengr sinn hriug eee ok xxx dagha ok IX dagha,
Venus er i pridia lopti, hun gengr sinn hring eec
ok XL ok utta dagha. Sol ' er i fiorda lopti, hun
gengr sinn hring eec ok LX ok firn dagha ok sex ö
stundir, Mars er i fimta lopti, hun gengr sinn
hring tvau 2 åar. Iupiter er i setta lopti, hun gengr
sinn hring XII åar.
Saturnus er i siönda lopti,
hun gengr sin hring xxx åara, Pessar eru allar
reikendr, en adrar stiornr snuaz meö festingu himens. 10

*

*

*

Tungl" verdr II nottum yngra allra heilagra 3v
messo enn åtta dag hvern vetur i hverri XIX' eara
aulld. II velur bregst pat enn alldri optar: pridia
vetr i olld ok enn XIIII 5 • Fiorum nottum er tungl ellra
kross messo en" VIII dag iola i hverri nitian ara olld 15
. nema VIII vetr, xi, ok enn xix-da: pa rymer reglan:
atta dag er tungl VI natta ok. xx, en kross messo
einnar nceir"; verdr par pa einnar nretur rnunur.
xi ..ta vetur er tungl VUl dag IX natta ok xx, enn
cross messo 111 natta. Nitianda vetr er tungl VIII 20
d. Vll natta 01{ xx ... 8
Pessi" verss seigia m hverium samstofum i
rimenu tunglin ganga inn hvern vetur eptir annann.
Merkir hid fyrsta tungl vers hinn fyr(s}ta vetr i olld
l Parallellen i Gx utgör hä'rifrån delvis text Ull en bl. 11 If"
befintlig planetcirkel.
i to [If utradera t] G (12' Gx).
s På
öppen plats mellas» avbildningarne a1' stjärnbilder och dithörande
lat. text finnas här meddelade isl, annotationer 8. 247 11- ,2486
(med en hand från 1400-talet).
4 IX G.
6 o: 4: de och 15: de
enligt beteckningssättet i tab. Tunglkomur.
6 e. G.
'l prigia
natta G.
8 Fortsättningen saknas G.
9 Om en pwrallell i
V till Pessi-e-vetur (s. 2486 ) se Håndskriftbeskrivelse (under V).

1. stundir] horiss Gx.

9. äara] ar Gx.
9-10. eru10. festingu himens]

stiornr] allar st. erv r. enn adrar Gx.
festingar himni Gx.
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ok svo hvern eptir annan sem versunum er skipt.
Tungl verss fyrsta vetur
Cent post. die. fes' qui, ger. que.

O.

ey.1 lixt. ci. magn",

Annan vetur
:>

Cad.! scol. gre. o. gor, med. ce. Sixt." bert. fran. e. que,

Pridia vetur",

*

*

*

[N]v 7 er lipit fra vpphafi heims [6]4608 ååra, [e]nn
fra holldgan drottins" [1]2618 aar. Heflr Saturnus
nu gen[g]it hring sinn 215 sinnvm ok 10 aar at
10 iafn degri af hinvm nyia hring; er hann nv undir
15. gradu tauri 15. kl. aprilis'", En louis hefir
gengit sinn ring 53811 sinnum ok 4 ar af hinvm
nyia ring at iafudegri, pa er hann er i 15.12 gradu
7r

1 fes V, Cisio; ses G.
2 Läs eu : skrives i flere källor ey.
Lu vår cisio; dagen tillhörde Magnus och Lucia.
4 cat.
vår cisio; cad V; d för. t är mycket vanligt i lat. ändelser i
isl. handskrifter.
6 six[t] V; cisio; Iixt G.
6 Fortsättning
saknas G; delvis finnes den i V 1nen förtjänar knappast upptagas.
1 Det här meddelade stycket utgör en säkerligen ursprunglig fort ..
sättning till det ovan 8. 242 avslutade, från D hämtade stycket om
planete~~nas gång. Stycket har sitt största intresse genom att datera
sig självt och det parti, varmed det sammanhänger, till år 1261. Då
Rim Il i nuvarande form härrör från efter 1271, ha vi här ett prov
på de materialier, som förelägo för dess författat·e.
8 Första siffran otydlig men säke'J' genom samrnankanget, för 1261 även genom
läsarten i K.
9 Här börjar en parallell i K, bl. 1 r.
10
På de tio år, som enligt den föregående räkningen nu tillryggalagts på planetens 216·de omlopp, borde denna hinna 120 0 ==
jämnt 4: signa,
11 568 G; 534 K; om man dividerar 6460
med. de 12 år, 80m ansågos utgöra Juppiters omloppstid, så
erhålles kvoten 538 och resten 4.
12 25 (?) G; 15 säkert K r
på 4: år medhinner J uppite'r jämnt 4 signa.

a

9. nu] udel. K.
aarJ
5. o.] co V.
8. Hefir] hafdi K.
undir] hinne Ulf. K,
ara K.
10. er] var K.
uv] pa K.
12. sinn] udel. K.

13. er] udel. K.
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G

arietis 15. kl. aprilis. Mars hefir gengit- sinn ring
, 3230.' sinna at iafn degri, er hann nu i enne 15. grado
scorpii sem hann var skapadr 15. kl. aprilis. Venus
hefir rvnnit sinn hring 67753 sinna ok 200 daga af
nyia ring at iafndegri i våår. En Mercurius hefir s
runnit sinn hring 69548 siuna ok 14 daga af nyia
hring at varligu iafndegri.

*

*
ordine

*

Sursus- maris de
lune quo modo crecit Sr
[et] decrescit: Luna III-a sive51III. decrescit .mare
usque XI. siue XII.; de luna XI. siue XII. crescit 10
mare usque XVIJI. siue XIX. .lunarn. De luna XVIII.
vel XIX. decrescit mare usque ad lunam xxv. siue
XXVI.
De luna xxv. vel XXVI. crescit usque ad
lunam III.vel IIII.

*

*

*

Tveir" erv hvirflar" heimsins, er fornir spekingar 15 Sv
1 gengit K, saknas G.
2 8430 G; 3~30 K; då Mars be'räknades
fullgöra ~tt omlopp på jämnt 2 å?', kan intet tvivel råda om den riktiga siffran. 3 Här synas felräkningar föreligga. Antalet hela varv
blir enligt vanlig beräkningsmetod resp. 6777 och 6960, men resterna
låta sig icke gissnin.gsvis beriktiga. Planeternas verkliga ställning
vid det angivna 'datum låter sig ju rätt noga beräkna. Satttrnus stod
i Väduren, invid solen, J uppiter i Stenbocken och Mat·s i Oxen.
, Det lat. stycket Sursus-IIII ,nedtages, emedan det utgör en parallell till de isl. styckena i Rim 110m samma sak. Som synes,
är stycket skrivet på grund av observation, då eljest luna I och
luna XV skulle varit gränspunkter såsom på figurerna s. 89 och
118.
6 sive konjektur; saknas G.
6 Tveir-vatnkarls s.
254 7 utgör en i det närmaste ordagrann översättning från ett
stycke, som kallas Descripiio Poli, och ingår i en Beda-kommentar av Bridefertus (= benediktinermunken Bridferth
af Reims) och meddelad av Migne, Paires latini 90: 368

2. er-i] var hann pa undir K.
5. nyia] nyium K.
i]
En] udel. K.
6. 6954] 6504 K.
6-7. 14varIigu] 7' af bring m vor at K.

um K.
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köllvdu navfina nördri ok ina svöri', [pat erv Il
stiornr fastar", per er himin syniz vm vellt.az sem
hvel vm öxvl. Fesa stiornv aöra siam ver, enn
aöra eigi, En nrer" peire nöf er VEH~ siam iafnan,
5 erv prenn stiornv mork, per birnur, [er ver kollvm
vagn ok kvennavagn", ok ormr sa, er ligg!' [imillvm
peira ok vm prer sem kroccot åå4 , Birna horfir

10

15

byar fra annani.vok [horfaz havkvm at", En ormrin
gyröir ena meiri hirnv" met hala sinvrn. En met
avdrum bvg" sinvm ligr hann i ring VIn [ena minne
birnv", meö peirna hetti at midr likamur hans
[hravcviz a milli ok scilr" birnrnar. En havfvö
orrnsins syniz vpprett til hegra fotar Ercules. En
hann stenör akne avdrum feti fyri ytan soIhvarfa
ring"; en hegra" feti stigr hann [inn yfir ringin'?
a hofvd ormsinz ", en snyr sinv höfdi tiI svörz ok
tekr 13 herövm vt.an veröa korouv".
En sialf
korvna naIgaz höfvd ormsins pess 15 , er serpentarius
tf.

(cit. Br.). Flere '/,tpptagna stjärnbildm" (Sagittarius, Ara)
ha icke kunnat åtminstone som helhet observeras på Island.
.Descriptio" i sin ordning går väsentligen tillbaka till Aratus,
Scriptares veteres astronomici, Venedig 1499, s. 246. I noterna
lämnas ldskilliga detaljjämförelser, aeseende dels att belysa
de nordiska ordene och uttryckens uppkomst, dels att översätta
de isl. 'ttttrycken till internationellt astronomiskt språk. Då
..L.l!igne normalisera?" namnen, meddelas medeltidslatinska former
G1' dessa vid behov U1· andra källor, särskilt Hyginus Poeticon
astrtmomicon; Vissa uppgifter, t. ex. rörande stjärnbildernas
ställning till de 7'iktigaste parallellcirklarna, finnas icke i Br.
och äro möjligen hämtade från H.yginu8. Texten intill s. 254 7
har 1Jarit ufgi'l.'en av Gistason. Preuer 476-79 (cit. Pr.) med en
del emendationer.
7 (S. 249 15) extrerni vertices Br.

Majorem vocant Helicen, minorem canis eaudam Br.
s in Br,
4 circum atque inler illos in morern
5 dorsa sibimet mutuo avertuntur Br,
flnminis means Br.
fl helicen Br.
7 circuitn Br.
8 cynosuram Br.
9 interlabens separet nr.
10 Saknar verbal 'Inotsvarighet Br., jfr
nedan.
Il vinstra Pr.: dextro Br.
12 Capu t premit serpentis Hr.
IS hetr till, G.
H Corone tangit confinia Br.
15 pat(?) G.
1

t

Sakna« Br.

Prover 476-77
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helldr'. [Serpentarius, er Girkir kalla ophivlcvm',
, er settr vndir Ercvle oe snyr fotvm til svörs
ok tredr" scorpionem vndir fotvm, gyrdr! meö
ormi peirn, er hann helIdr a met hvarritveggiv
bendi. Sa ormr er Jangr, ok tekr bavfvd hans
allt til korvnv, [sem ritaö er", Vi<5 [bivgar lykkior"
orms pessa, [sva at ecki stiornv mark er arnilli 7,
syniz hoetes" a bac ennar meiri birnv, ok snyr
fotvm til meyiar [i zodiakvrn". Gegnt barka? ok
envm fremrvm fotvm enar meiri birnv standa
gemine, [er ver kollvm breöra marc", i samkvamv'?
zodiaei ok miolchrings. Peir hafa [kenv gieti!' a
vinstrs'" hliö ser met tveimr kidlingvm ", sa er gegnt
höföi meiri birnv snyr höfdi sinv, en syniz taka'!
hegra feti iö vinstra horn gridvngs, nrer bredra
marki, [par zodiacus gengr hest". I zodiaco er
cancer gegat kvH5j16 ennar meiri birnv, ok hefir a
.baki ser asna, acellos, [ok hvitt skyarnedal peira,
pat er ver kollvm etv'", En gegnt envm eptrvm
fotvm birnvnnar er leo a milli krabba ok meyiar
[i zodiaco" ok hefir boetem nrer ser. Vndir fotvm
kierrvgietis Iiggr tavrus ok rettir fot sin tillS Oriones, er vndir hann er settr'". Sefevs (madr}" er
settr imille lirarn (horpv) ok Kassepiain" (conv)
ok rettir vpp armleggi ok snyr fotvm a bak minne
1 Ipsa vero corona .. capiti serpentis, quenl serpentarius
ten et, appropinquat Br.
' OphiuchusBr.; Ophiulcus Hyginus.
3 calcat Br.
• prrecinctus Br.
I) Bokna»
Br.
6 flexuosa volumina Br,
7 nullo alio intermittente signo
Br.
8 Bootes Pr., Br.: Boetes G, Hyginus; Boötes ännu
Nautical Almamae 1914.
9 guttur Br.
10 cornmissura
Br.
1 tagitatorem Br.
n vinstra G.
13 heedulis Br.
H tangere Br,
16 quo zod. altissime erigitur Br,
16 venIrern Br.
1'1 o: krubban, nuhecula, qure prresepium appellatur
Br.
18 ad Br.:
saknas G.
Hl coastitutus Br,
20 De
inom parentes satta orden stå i Ginterlineärt; saknas liksom
en del andra översättningar Br.·
21 Kassepiati(!) G; Cassiopeam Pr.; Cassephiarn s-, Hyginus.

5
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birnv.
Cassepia' sitr i Iacteo" circulo gegnt
mestvm lyckivm ins nercta orms amiIIi keavgetis
ok Persei ok Andremede ok Cephei". Andromeda,
dottsr' Sephyi, kona Persei", sitr i miolk hring,
[par sem ver kollvm vlfs kiopt" i milli fiska ok
Kassepianlok arietem meö prihyrningi", er hyn
hefir at baki ser, ok snyr hendi sinne tiI qvidar
Pegasi (hestz]", er yfir bana er settur. Aries, rvtr,
er settr i samqvamo zodiacs" ok iafndegris rings'?
vndir prihyrningi, Hrvtr hefir vndir ser tiI svdrs
hval". Nest rvtz marki i zodiaco erv II fiskar,
annan rettiz til nordrs, en anan beygiz til svörs,
en spordar fiskarma k.nyttir12 saman met [nockorv
handi". [In nerdri fiskr'! snyz til Andromedam, en
en svdri til aquario, vatnkals. Perseus'" syniz bia
fotvm Andromede ok bia siöv Cassepie, ok hefir
[höfvö Gorgones scekio'" i vinstri hemli. Vndir
vinstra Ieri 17 Persei viö hala 18 tavri synaz pliades,
VII stirni'",
Lira, harpa, er sett a milli vinsfra lers 20
Ereule ok signe (svans), en signus rettir vpp vengi
sina sem flivgandi fvgl" ok snyr en vm hägra veng
til hegri handar Sephei, en vinstra veng til fota
Aquarius (vatn karl) er stadfestr milli
Pegasi.
fiska ok hestz ok hala capricorni (steingeit) ok
hellir vatni or skiolv'": renn pat vatn allt til ens
micla fisers]. Caprieornus stendr i svnnanverdvm'"
1 Jfr ovan s. 251 not. 21.
2 laccro G.
s Till. efter Br.:
Pr. rättar Persei till Kephei.
4 dottvr G.
6 scersei G;
k. P. saknar direkt motsvarighet Br.
6 Sakna« Br.: jfr ovan
s. 74, anm. 3 a.
., triangulo Br.
8 ad alvum equi, qui
equus supra est positus Br.
9 zodiaco G.
10 ring G; eequinoctialis circuli Br.
11 cetum Br.
11 knyttar G.
13 vinculo quodam Br.
u Aquilonius Br,
15 Perseus Br.:
Persei G.
16 caput Gorgonis Br.
11 femore Br.
18 hals
Pr; eaudam Br,
19 Jfr s. 251, n. 20.
se crus Br,
tl
vol anti similis Br,
22 urna Br,
23 in comrnlssura hiemalis circuli ac signiferi Br,
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zodiaco, par er hann kemr vi5 vetr ring ner sagitario
, (flngalcn}' ok aquila {ara)l. Sagitarius stenör a bac
kaprikorno, par sem saman koma zodiaeus ok
lacteus" vndir delphini (nisa). Sagitta' liggr ein
saman hia aquila vndir signo (svan). Vndir" · hofdi 5
kapricornv er sett delphin eptir hala orms pess, er
serpentarius helldr; en vndir fotvm serpentari
er scorpius i zodiaco" ok horfir tiI svdrs vndir ler"
centavrus, pess8 er dyri helldr sem ferandi til
alteris. Petta alteri kalla svmir menn saerarivm, tO
ok er sett til svdrs ok gegnt fra [vtanverdvrn hala"
seorpiones. En armleggr scorpiones eignaz pat
stiornv mark, er libra heitir'"; par vndir gengr sol
vm iafn degri a havst. Bidra liggr i iafndegris
ring framrettr met mikilli lengö ok er [vndir orpit 11 15
havfvd hans cancer", en midr bvkr hans vndir
leoni, en hali hans vndir virgine. A bae ser hefir
~ hann korvvm (rafn) oc vrna (skiolv). Vndir briosti
ta vri er Orion met sverdi gyrör oe hefir leporem'? 9v
(hera) vndir fotvm ser; hann hefir ok nrer fotvm 20
sinum hvnd pann, er svmir kalla canicula, en svmir
sirivm, settan vndir cancro. Fyrir penna hvnd
syniz anticanss'" (i marki hvndz}" vndir breöra marki.
Svdr fra hala Sirii er scip pat, er Argus er kallat.
1 Jfr Honocentaurus heyter dyr, pat er ver kollom fixgal kan Physiologus (A1·b. 1889) s. 261. Skytten avbildas ofta
som en bågskjutande ceniaur ; i AM 249 b fol. är djurkroppen
snarast ett stilise'l"at lejons.
2 Jf?" s. 251 not .20.
s laetus G.
4 Sagitta Br., vilket stämmer ,»~ed stjärnkartan;
Sagitarius G.
6 supra(!) Br,
6 zodiaei G.
7 AV'l.,ikande och kanske korrumperat; ler, ler mellan raderna, före
och efter vndir, G. I(ansl,e hefir t. s. v. ser (e. pann er);
habere sub se centaurum ad australem plagarn Br,
8 pann
G.
9 summitatem caude Br,
10 Bracbia scorpionis loeum
oblinent, quem Lihram dieunt Br.
11 subjecta Br,
12
canero Br.
13 leporem Br.: heridiern (1) G.
14 anticanem
(ack.) Br.: anticanvs G.
15 canem, quem Syrium, quemque aniculam (!) appellant Br.
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Vndir vinstra feti Orions renn aa sv, er Eridanvs 1
heitir, ok fellr [met bivgri raas" allt til hvals. Cetvs
(hvalr]" liggr vndir rvti ok fiska marki fram rettr
met löngvm dretti'. Eptir spordi ceti syniz en
5 mikli fiser vndir aquario ok capricornv framrettr
til svdrs. Svnnarst peira stiornv marka er sia
ma er" vatn fall pat, er rennr or skiolv vatnkarls.
Sva segir i tractato philosophie", at bond .birnvgetis se fyri innan nat solar ring, en annan likami
10 hans fyri vtan", Natsolar ringr gengur vm miöian
panzara a kvidi Sephei k[ onungs ?]~ er en nedri Ivtr
hans fyri innan ringin, en en efri fyri ytan ringin":
ok Ercules stigr vinstrå Ieti inn yfir nattsolar ring i
hvirfil ormi, en hofdi tekr hann solstööv ring ok
15 rettir annan armlegg sinn til hörpv, en annan tiI
koronv": hann hefir i begri hendi klvbbv. I pvi
klimate, er [Alezandria'" stenör i, ok tvö erv svanar".
eru 12 pessi vppras ok setr stiornv ll1arka. :Pa er cancer
1 Eridanum Br.: idauvs G.
2 flexuoso cursu Br.
s Se
ovan s. 251 not 20.
• tractu Br.
5 Konj.; jfr Ultimus
eorum, que videri possunt sigriorum Br,
6 Den här citerade
nya källan kan icke, såsom kunde väntas efter s. 96, vara Macrobius, Komm. till Somnium Scipionis. I denna finnes icke det här
behandlade styckets förebilder. Daremot återfinnes åtskilligt i
Hyginus, Poeiicon Asironomicon, dock i den iel, redaktionen
förkortat. Sakkritiken av uppgifterna kan bäst göras med en
större hi1n1nelsglob. Även kan den ske med en stjärnkarta,
varvid en särskild mall får ·uträknas och konstrueras för att
betäcka det parti, som 't'id ett visst ögonblick är under horisonten.
En sådan kritik uppvisar åtskilliga oegentligheter, vilka dock
knappt vidkomma textkritiken, enär de ofta finnas redan i det lat.
originalet. J;Iärk, att t. ex. Lyra icke går ned på Island.
7 Hujus manum sinistram circulus areliens includit.
Hyg
8 Includilur arctico circulo a pedibus ad peclus, ut preter
humeros et caput ejus nihil occidere videatur. Hyg.
9 Positus est inter duos circulos, arcticum et eestivum, .. Ha . 0'
ut .. sinistre (pede) .. caput draconis opprimere conotur.
Hyg.
lO Namnet finnes icke hos Hyg., men tanken, att uppgifterna hänföra sig till Alexandrias horisont, är r·imlig.
11
Jfr s. 112 17 tf.
1~ en G.
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enn vpp, ganga vndir hel'ntingr korvnv- oc Adriagne"
ok hvalr", svdr ettar fiser', orm getir af5 fotvm allt
til herda" oc ormur sa, er hann helldr a fyri ytan
kverkr", ok höfvd boetis ok halfr bvkr hans; en renn
Orion allr ok vpp af [a Eridcni" ok lios tynga cani- 5
cule", Pa er leo renn vpp, ganga vndir svm korona 10 oe halfr svdr eltar fiser", hofvö ok bendvr
ormgetis, bvkr ok hofvd orrnsins'", oc balfr bvkr
l

boetis, ok fetr hans'", aquila':' ok inn hegri lvtr'"
Ercvles. En vpp renna h9fulJ idre'", heri ok delphin, 10
ok in fyrsti lvtur af canicula. Pa er virgo" renn vpp,
ganga vndir harpa ok delphin ok sagitta'", oc en
fremri lvtr signi'", oc eptri lvtur Eridani", hofvö ok
hals Pegasi". En vpp renna en fremri lvtr idre allt
til cers", in eptri lvtr canicule'" oc lypting Argoni 15
(SCipS)24r. Pa er libra'" renn vpp, ganga vndir eftir
latnir lvtir Pegasi'" ok signi'" ok höfvd Andromedcwok
,. axlir Sepei", hvalr ok bivgleikr arinnar so Eridani",
en vpp rena lnidlvtur korvnv 32, en hegri fotr Erl korvriv G;
dimidian partern corone Hyg.
~ Coroua
ansågs vara Ariadnes krona.
s pistriels eaudam Hyg.
notum piscern Hyg.
5 at G.
6 Ophiulcum agenibus
ad hurueros Hyg.
7 anguern totum preter caput et cervicern.
8 arerideni G.
9 canicula G. Orion-canicule motsvaras hos Hyg. av Oriouis corpus ad zonam, et Eridanus totus
apparet.
10 reliqua pars eorone Hyg.
11 pistricisque eaudam el noturn pisceru Hyg.
12 anguem totum preter caput
et. cervicem Hyg.
IS Boeten prope totum terra tenet tectum
Hyg.
14 Saknas Hyg.
15 preter sinistrum genu et pedem
nihil apparet Hyg.
16 Hyg. nä'ir~ner här Orion och Eridanus
(både versionerna felaktiga); caput Hydra Hyg.; idre G.
11
virga G.
18 Slatim lyra occidit cum sagictatl] et delphino Hyg.
19 Går ald'rig ned på Island; a capite usque ad eaudam prope Hyg.
2°.-fluminis prior pars(!) Hyg.
·i1 equi caput cum cervicibus
Hyg.
:l2 Cers (o: kers) G;
hydra fine oraleris Hyg.
23
Canis lotus(!) Hyg.
i4 Argo fine tolius veli Hyg.
25
Chelis Hyg., som räknar Iibra såsom kräftans klo/r.
26 reliquum Pegasi corpus Hyg.
27 Oleris extrema cauda Hyg.
~8 Andremede Hyg.,. -i G.
~9 Caput Cephei .. cum manibus et
humeris Hyg.
so assnar G.
si Eridanus nämnes icke här av
Hyg.; t1uminis Eridani prior pars vid Gemini. S2 Saknas Hyg.
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cules' oe boetess ok lvtr idre fra cratera tiI hala

aptanveröz", ok [lvtr eentavri, sa er hest mynd er
a'. Pa er scorpio renn5 vpp, ganga vndir hlvtr
Andromede" ok lvtr Sephei, sa er fyri ytan er
nattsolar hring", ok Casepia ok hlvtr Orieuis"; en
renn Adriagne ok l corvna avll, höfv(5 kenvgettis"
oe Ercules allr fyri ytan vinstri hönd, aptan verdr
hali idre'", ok sentavrus allr fyri ytan fyri fetur",
Sagitarius renn vpp, pa er settiaz Orion ok canicula'"
10 ok fetr kerrv getis'", en renn allr ophivlcus'vok vinstri
honö ok hrfufJ 15 Ercvles, harpa ok hofvd Sepei, hendr
sentavri ok Ireruri fetr 16 . Pa er capricornus gengr
vpp, gengr vndir allr Erictonvs", caprans" ok kidIingar'" ok en vinstri lvtr Persei'" ok hvndr" ok lyp15 ting Argonis"; en vpp renn svanr ok ari ok alltari'".
Pa er acarivs renn vpp, ganga vndir hestligr lvtr
sentavri, höfvd idre, en vpp renr Pegasvs, h~str23.
Pa er fisear renna vpp, ganga vndir aIlr likaanr idre 24.
5

1 genu et sura ejus dextra, qui Engonasin vocatur Ryg.;
Eng. 'var det g1 ek. namnet på Herkules stjärnbild.
2 Boetes totus, Hyg.
a Hydraque preter cacumen extremum caude Hyg.
• Cauda centauri Hyg.
s ok G.
6 reliquum corpus Andremede Hyg.
'l Cepheus capite ad humeros, que pars est extra arcticum constituta Hyg.; återstoden går aldrig ned ens i
Egypten.
8 C. cum Orioue toto Hyg.
9 coroua, que ante
centauri pedes jacere existimatur Hyg.
10 Hydre reliqUUlD, quod eaudam esse supra diximus Hyg.
11 corpus
centauri .. qua fine pedes ejus sunt priores Hyg.
n Canis
major cum Orione Hyg.
18 Aurige superiöre parte corporis, preterea caput et pedes ejus Hyg.
u Ophiulcus totus
Hyg.
16 caput et sinistra manus Hyg.; ok h. saknas G.
16 Ej hos Hyg.
11 Erichtonius är ett namn på kusken (Auriga):
ej Hyg.
18 Capella? Namnet ej hos Hyg.
19 reliquurn corpus Persei Hyg.
so Procyon·Hyg.
21 Argo, puppim solam
relinquens Hyg.
i l Olor cum aquila et sagicta(!) et ara Hyg.
ss Helt avvikande Hyg.
,. Reliquum hydre corpus Hyg.;
'rörande det Bom konjektu't' insatta isl. ordet se 8. 25 Ou>
4
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oc eptir latnir hlvtir sentavri- OC crater", en vpp
eenna en hegri hlvtr Andromede" ok svd r ~ttar
fiser'. Pa er rvtr renn vpp, ganga vndir fetr sentavri!
ok alltari", en vpp renna en vinstri hlvtur Andromede" ok h6fvr> Persei allt til qvidar" oc deltoton 5
(egiptar]", Pa er tavrus rennr vpp, ganga vndir
fetr boetis'", ophivleus af fotvm allt tiI knia 11, en
vpp renna eftir latin blvtr hvals" ok en vinstri
fotr Orionss". Fa er gemini renn upp, renn UplS
hersdanus", hvalr, Orion, en undir gengr 15 serpen- 10
tarivs allt til knia.

*
Sva stendr i compoto meistara 16 Iohannis i tOy
Paris af Sacrobosko, er limi a avnöverdvm dogvm
Magnus konungs Hakonar sonar". Par er en mikla
ölld, er planete ok allar aörar stiornr, POOl" sem 15
fåstar erv a himni, hafa fyllt .allar sinar rasir ok
prer koma aftr tiI peira stada, er prer hofv sinar

1 Ipse centaurus Hyg.
t Saknas Hyg.
8 Andromede
dextra pars corporis Hyg.
4 Piscis, qui notius apellatur
Hyg.
6 Saknas Hyg.
6 Ara Hyg.; aldrig synlig på Is ..
land.
'I Sinistra pars Andromede Hgg.
8 Persei caput
usque ad umbilicum Hyg.
'? Saknas Hyg.
10 I sak så
Egg.
Il Ophiulcus a pedibus genuum fine,
vid Gemini
Hyg.
1" Vid Gemini Hgg.
11 ganga vndir G; de uppu
gående stjärnbilderna förblandade med de nedgående.
beredanus G.
1& vpp renn G; jfr. flOt 13.
le meistaranna(!)
G.
17 Enligt Isl. Annaler (Regii, Flatöb.) avled Sacroboeec år
1265, men uppgiften strider mot den vanligen meddelade (1256),
vilken stödes med en förlorad gravskrift, av vilken emellertid två
mot varandra stridande Zydelser finnas. Den här nedan nämnda
åsikten om påskcykeln som rnagnus annus återfinnes hos S., kap.
De Annis (L 4 r). Det nedan givna citatet (t-ån JOBephuB har
hos 8. den lydelse, som meddelas s. 258, not. 1.
17

I.
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rasir -i vpphafi heimsins. Oc getr Iosephus pessar:'
alldar met .pessum orövm : Engi ma~rparf at:
hvgsa, at pat se rangt, er scrifat er vm ·alldr ena
fornv manna, eöa iafna peira efi viö skamleic vars
s lifs, pi at peir metti ei skyra gang himin tvngla,
nerna peir lifdi 600 ara'.

.

*

*

AS 2 er eningh, hon hefuir ser ein deuncess",
ein dextantem, ein dodrantem, ein bissem, ein.
septuncem, tua semisses, tua quincunces, pria tri10 entes, tiora quadrantes, sex sextantes, atta sescun17r cias, tolf uncias. Tak pu af vncio af ass e, ok er
eftir deunx. Tak pu uncio af deunce, ok er eftir
dextans4 • Tak pu uncio af .dextante, ok er efter
dodrans. Tak pu uncio af dodrante, ok er. ep tir:
15 bisse, Tak pu vncio af bisse, .oc er eptir sepzunx".
1 Sacrobesca L 4: r: Magnus .. annus est spacium temporis,
in quo planetes omnes simul cum stellis fixis .. ad Ioca, qure

in prima origine mundi tenuerunt, revertuntur, de quo:
Josephus sic meminit: Nullus ad vitaln modernam et an ..
norum nostrorum brevitatern vitam comparans antiquorum,
falsa putet eorum scripta.
Jfr Josephus Antiqf.titates, ju
daicre, som fortsätte'r: Astrologlam et geometriam .. numquam ediscere potuissent, ni si sexcentis viverent . annjs~1
Per tot enim annorum curricula rnagnus annus completur..
t Styckt!t utgör en redogörelse ror de termer; som beieckmo. de:
oUka brdken i det latinska duodecimalbråkssyste!J'!lct.Till den ~äi
givna framställningen hören grupp figurer, bl. 10r. D~lvi8"
samma, delvis liknande te(Jken återges"efter handskrifter av·Ger-':
landi .A.Q'acus i -. Bulletino Boncompagni X, 596. - Ett annat·
system för uttryckande av bråk var det indiska sexage8imal8Y~',
stemet,"" vars vasterländska terminologi meddelas 8. 100.'
B~ '~'
De o.vennrevnte tegn i G bl. 10 r bcerer {glgende over$kri«.
ter Devnx, Dextans, Dodrans, Bisse, Septvnx, Semis.. Qvlnc..,'
vnx, Triens,Qvadrans, Sextvns, Sepcvncia, Vncia, Semvncia, Dvella, Sicilicus, Sextvla, Dragma, Emiccecla, Tremissis..
Scripvlus, Obvlvs, Cerates, Siliqvas, Caleas. Bl. 16r~17v,:
norsk känd.
K. '
s deuncenn G.
4 -rans G.
5 sefcunx G; jfr nästa mening.
w
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Tak pu uncio af septunce, ok er eptir semis, Tak
pu vncio af semisse, ok er eptir quincunx. Tak
pu uncio af qui[n]cunce, ok er eptir triens. Tak
pu vncio af ·triente, ok er efttir quadrans. Tak pu
vncio af quadrante, ok er eptir sextans. Tak pu 6 '
semunciam, pat er half vncia, af sextante, oc er eftir
sescuncia. Tak b» semunciam af sescwncia', ok er
eftir vncia. Vncia skiptist sua: Semuncia er hall uncia, duelIa enn pridi lutur, sicilicus en fiordi, sextula enn setti, dragma enn atti, emissecla enn. tolfti, 10
tremissis enn fior- 2tandi, scripulus XXIIII. Scripulus
hefuir i ser II obulus, 1111 cerates, sex siliquas, VIII
chalcos. Pessum skiptingum fylgia flgurur.

*

*

*

Pessi" tvngI hafa engis manadar vpphaf:
~3r
[I]t fyrst.a kemur IIII. N.? aprilis, XXIX, pa erv pactar 1a':'
xx'; elipta vetr.
[A]nnat kemr um, N." ivnii, XXIX, pa erv pactar
XVIII; XIX vetr.
[P]ridia kemr VI. N.O iulii, xxx, 1>8 erv pactar XVII;
VIII

[F]iorda kemr

1111.

N.? avgvsti,

XXX,.

X~ ;"XVI

[F]imta kemr

VI,

N.O octobris,

XXIX,

vetr,

!O

pa erv pactar

vetr:

pa ero pactar
v vetr.

XXV;

1

Konj.

~

fr-;

så rättat med ung hasui. Eljes uppges

tremissis vara en tredjedel a1f as.
s Före Pessi går i G en.
parallell till st,' Ef-18 (s. 26111-62g) meddelat efter N, vars/
t'alYika luckor delvis utfyllts efter G. Det här meddelade par.
t~et upprakna'f' de ~unationer, 80m börja d. 2 i någon måna<l~'
och sluta inom samma månad, samt dera« dagantal. Förf~ ,

följer ett kalendarium, som mot 'det äldre isl. bruket har gyllentalen 18 -·vek 2' samman(ö'rda på d. 2 dec.
4 X~III G; ".ät~"
tat i analogi med följande ställen.
17*

l
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[S]etta kemr nn, N.? decembris,

pa erv pactar
vetr.
N.O deeembris, pa erv paetar
XXII 2 ; II vetr.
XXIX,

XXIII!; XIII

[Sjiönda kemr

1111.

*

*

*

ss- 6

[I] eno atta ari i olld telia paetar tvngl XXVIII,
pa er mains kernr, en pa er VII nata ok xx'. Pa
telia pactar xxx, er ivlius kemr, en pa er XXIX.
En a env elipta ari telia paetar tvngl XXIX nata,
pa er martius kemr, en pa er XXVIII. A env XIX,
10 ari telia paetar tvngl XXIX natta, pa er mains
kemr, en pa er 'XXVllI. A pi· ari skal ok pat tvngl,
er a himni er, pa er ivlius kemr, vera XXIX. Ok
pa verdr nr natta, er avgustus kemr, en pactar
telia II. A pi ari, er hlavp
er, skal avallt vera
15 xxx pat tvngl, er a himni er, pa er febrvarius
gengr inn, af pi at pa hver er degi ok nott Iengra
en avnnr.
Athomor 47 i vncio, vncior 12 i momentv,
momentor 10 i puncti, p[un]ctar 4 i stvnd, stvndir
to 24 i dag oc nott, dagar 365 i ar, ar i oIId gomlv
532, stvndir 8766 i år, pvnctar 35064 i ar, momentor 350640 i år, [vncior] 4207680 5 i ar, athomor"
i af, stundir i tvngl olld, punctar i [t. ..] olId.

ar

*

*

*

1 XXII G; rättelsen gjord efter s. 25924"
där epakterna ökcz81
d. 1. sept.; ehuru åren räknas från 1. jan.
I XXII G; jfr not.1..:
s Jfr för denna framställning Rim I, §§ 14 tf. Här följ~~,'
dock en gyllentalBUPPBtällning av den art, 80m vi kallat "clet1,:
vanliga((, alltså· en annan än där.
4. De särskilda Bif-:
fertalen stå·i Cod. interlineärt.
5 De tre ·sista siffrorna· ute-:':
8 De aV8cddatalen ha här och på följande'':-:':
glömda i Codex.
ställen aldrig inskrivits.
. ., ~.
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En' fyrsti embolismus 1111 nonas decembris, Sr
pa er pactar erv XXII; annan er IIII Donas septembris, pa erv pactar xxv; en pridi er II nonas marcii, pa erv pactar XVII; en fiordi er II nonas de..
cembris", pa eru" pactar XX; en fimti er 1111 nonas ö
novembris, pa eru! pactar XXIII; en setti er 1111 nonas augusti, pa erv pactar xv; en siöndi er tercia
nonas marcii, pa erv pactar XVIII. Avallt er commvnis annvs er, munar pascha mark aftur' vm"
XII, en fram vm xx, pa er embolismus er",
10

N.
Ef 7 pv [vill avll tvngl iafngomol giora" initian
ara avld, sva sem natvrvligr compotvs byör, pa
1 Det här meddelade stycket, som har en parallell i B, s'
lOB, utgör en något avvikande redaktion (källa?) till Rim II,
§ 12B, vilken, såsom vi på sitt ställe påpekat, är en interpola2 decembris B; ianuarii G.
s eru B; er G.
4r
tion.
an ur B; aptar G. 5 um B; vp G. 6 Den sista uppgiften
är onöjaktig.
'1 Ef-qvaOrans 8. 269 2 utgör en prövning medelst multiplikation av den division, genom vilken Bjarne den
tal'Vise uträknat den julianska lunationens medellängd, fJilken i
N meddelas omedelbart före vårt stycke. Jfr ottan B. 64, 77,
93. Texten företer en mängd lakuner, uppkomna, då bladet
snett avskars. Till och med 18 s. 262 5 kunna dessa utfyllas genom
en parallell i G. bl. 22 v. Därefter hänfJisas man till konjekturer, vilka dock på grund av räkningens beskaffenhet och tilZgången på parallellställe'rl bli ganska säkra.
8 vill-giora
G; blott iora bevarat iN.

1. fyrsti] er Ulf. B.
IIII] ftorda B.
nonas] marcii
tilt. B.
4. XVII] XXII B.
7. tercia] III B.
8. Avallt]
10. XII] daga tilf. B.
t!. ara avld] vattra ölld
pa tilf. B.
G.
sva] sv G.
natvrvligr] natturligr G.
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skal [7 dogvm ok 1 quadrau'-te skipta meö 235
tvnglfyllvm, sva at avll hafe par af iammikit" [l
nitian vettra ollö erv dagar! 69394 ok stvndir '18.
Niv ok xx dagar, er huert tvngl hefir, giora 5 ~ "
o .6815 6 daga. Halfr dagr iamn opt taliör, sa er'
hveriv tvngli [fyZgir, giorir 117 daga ok 12 stvndir 7r
pat verör allt saman 6932 dagar ok 12 stvndir: pa
skortir [7 daga ok 6 stimdir a 6939 dagaS ok 18
stunder. Tveir pvnctar, er tvngli fylgia 235 {sinn..
10 a, giora 470 ponciar"; ok erv pat 4 dagar ok half
stvnd ok 2110 stvndir. Pet.ta legz vi5 fyrri [tavlv,
pa skortir 2 daga ok 8 stvndir 11 ok haIfa stvnd a
693912 daga ok 18 stvndir. Niv momentvr {er tvngli
fylgia, ia,mn opt taldar. giora 2115 momenior,
15 pat erv 52 stvndir ok. 35, pat erv 2 dagar ok
tiorar stvndir ok 35 momentvr. ... Siav 13 vncivr,
er tvngli fylgia 235 sinna, 'ver5a 1645 vncivr. pat
erv ... 9 14r stvndir ok 17 momentvr ok 1 vncia. Pa
skortir 8 mornentvr ok einni vnciv [mdnn»;
19
llS
,
10 aihomi, er tvngli fylgia
erv 235: sinnvm talber
4465 athorni, pat erv 95 vncivr, pat veröa [7 mo'lne·ntvr ok 11 vncivr; pa skortir eina 16 vnciv a ~

er

1 7-quadran G; bortskuret N (quadrans G).
2 iafnmikit G; iarnrn .. N.
s I-dagar G; ... r N.
4 6932
G, N genom inverkan från det följ.
6 giora konjektur med
ledning av 8. 26111, Ordet utfyller tillräckligt meningen, men det
bortskwrna torde ha lämnat plats för ännu några ord.
t
.. 816 N; talet fås gtnom multiplikationen 29 X 235 .
. .dir N.
8 •• ga N.
9 Konjektur; bortrivet N.
10
t l N; talet fås genom divisionen 470: 96 (antalet nyss an·
givna punktar. dividerat mell antalet sådana per dygn, .resten
reducerad till timmar genom division med 4).
11 tav., .,
vndir N.
n 6932 N; jfr 8. 261, not 6.
IS •• iav N.
3 konjektur, utfyller meningen; plats torde ha funnits för
något met·.
1~ Konjektur; blott -a synligt N.
16 Konjek.
tur; blott ina synligt.

l'
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momentvr, At peiri tavlv veröa tvngl fyllar iarnn
... v' solar vreri, 365 daga ok qvaörans,
de rotvi. quadam romana CLXXXVIII pape in ecele.ia romani.
4mperatores vero LXXVI.

v.
Mariu" messa

ffi,

Ianges fostu verdur fiorum

sinnum i paska aulld aa fiorda dag paska,

verd[ur] fysta sinn hinn

5

Fat

vetur i hinne prett•
XVI. vetur i atiandu
tungl aulld, hit pridia sinn ber en svo hinn XVI.
vetur i enne pridiu xx-stu auiidenni, flordes sinne 10
her enn svo enn XVI. vetur i attu og xx. tungl
XVI.

.andu aulld, i annat sinne hinn

.auiid.
1 Någon lämplig verbal fyllnad till lakunen är ej lätt att
fillna, Meningen är dock klar, att genom sammanläggande av
2
.de förut givna talen årets 'riktiga längd kornmer fram.
Det här meddelade lilla stycket ur V (bl. 15 r) utgör icke direkt
pa'rallell till något av de förut meddelade; det sluter sig ytterst
nära till Rim II, § 156
s, 16727 tf. Det är snarast en ut-vidgad redaktion aven där meddelad mening och stöder en
.Ojo1"d texträttelse.

=

REGISTER.
I detta register upptagas de viktigaste ställen, som belysa resp:
ords användning och betydelse. Även de viktigaste bland de i Inledn.
behandlade orden upptagas. Absolut fullständighet avses icke. Avi texten förekommande ord upptagas ,åda"a, som kunna anses till·
" höra den specifika te1'"minologien (ör i texterna behandlade ämn en..
Andra ord upptagas blott, om texterna rörande dem meddela vik-,
tigare upplysningar eller rätta missuppfattningar i ordböckerna.
Rättskrivningen är normaliserad utom då själva ordets farm är
huvudsak, då det citerade stället återges bokstavsrätt enligt textensprinciper (dr upplösning av förkortningar. Sådana uppgifter om·
slutas av fet parentes.
Några uppgifter ur andra källor, 80m registrets författaresamlat för att kunna redigera text och noter, meddelas här.
Latinska ord medtagas, då de synas ha tillhört den i isl. ant'ända terminologien. Blott undantagsvis upptagas ord, 80m möta"
i de lat. minnesverserna.
Följ. förko,·tningar användas:
bev, stället innehåller bevis för uppgiften.
der. stället innehåller definition av stickordet.
cm. ställets uppfattning beröres aven emendation i texten.
f Ork. förkortning; stickordet förekommer förkortat.
lat. ordet behåller (i huvudsak) latinsk böjning.
D. i noterna.
syn. synonym.
var. i varianterna.
Stickordet i oföru'ndrad form förkorta.8 med initialen.
t

I. Allmänt ordregister.
• bokstaven

Å. (dat. lie 145 7) ,
adventudagr 199u .
afangadagr-jåla (affanga var.)
julafton ll56"
affaradagr jöla d. 7 janua'ri. I nl.
aftanstjarna stjärn.a, som synes
om aftonen fj1 11 ; jfr dag, stjarna, hesperis Reg. II.

I

'grip sammanfattning 2211t~
akta beräkna 11215 G.
aktan beräkning 111'0 G.
aldaheiti namn på cykel. 26
not (om den 200 18 meddelade
minnesvers, 80m anger de för
resp. måncyklers ingång karakteristiska påskbokstäverna).
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aldamöt cykels7cifte, bÖ1:jan av
räkning motsatt en mera ex·
ny cykel, 35 1 (om ny påskcyakt och vetenskaplig 54 18 ; jfr
kel) ; särsk. måncykelskifte
Are, IB, kap. 7, där ordet betyder den dionysiska eran, sera
Are,IB.
aldarår särsk. år i cykel 166 1t •
vulgaris.
.aldarheiti namn på cykeZ 201 3
aprilis 816 , 301f 134 16 , 181 tf.
år år 22 15 , 35, 83 12 eic.; vanli·
(om benämningar på sä'rskilda
gare syn. vetr, tvau misseri.
underavdelninga'r i· påskcyårgangr å,,, i cykeln 18811, 210»,
keln).
212 M 218,3'.aldartal tideräkning 5 u A, L,
arithmeticus lat. aritmetiker
syftar på I, § 54 tf., för vilka
ligga till g'run.d Bedas retates
1001&, 101 14 ,
as enhet 132 8 , 258 1 ; syn. eining..
mundi.
.aldatal 1) uppräkning av cykler at konj. att; med imperativ-i
den inledda bisatsen 19BJ1,
26 not, (om 'Uppräkning aven
.påskcykels måncykler i ordning
205 18 em., 205 so, 234" I nl~
efter de 8neda rader, 80m de- at prep. at rneötoldum hlaupras hofuöstaöir bilda i talårsdegi 1381n L VII,
byrdingen; 2)=föreg.5 u,R,S. atferli tillvägagående,
4.,216 ,
aldr ålder 44 9 , aldr tungls
athomus, i a Hm. den minsta
tunglsaldr: jfr gamall.
tidsenhet, man räknade, 64.. ,
.almannatal populär beräkning,.
77 13 , 124 8 , 127 f., 147 19,26°18 ,
särsk. : om den vedertagna
ått (Qtt) väderstreck, konsekvent
ka lendariska beräkningen i
'Uppfattat som oktant, en vinmodsats mot ett mera veien»
kel på 45°, 52 11 , 77.., 77 11,
skapligt beräkningssätt 54 8 ,
94. B, syn. rett.
54" Jfr Are lB; se almeeli,
åtti dagr åttonde dagen (från
alpyöutal.
en helgdag) a. d. frå enum
alm mli vanligt betraktelse .., beprettanda ociaoa epipha.nie
teckningssätt Ql1 (tung1) eru
24, ; särsk. å. d,jola nyårsjafngornul at rettu tali, pott
dagen 8 9 , 29., 1344" 15210 sitt se hvert at a. alla luna·
tifJne1' äro egentligen lika långa, _åttungr åttondel 93141•
ehuru de ha olika längd efter augabragö ögonblick 174 11 ,
vanligt sätt att räkna 77.,
augustus, lat. 8 t a , 30 g , 134 11' 181f.
alpingi Islands folkförsamling, auka (öka 162 9 , 6km 173'1 båda
B) öka, auka surnar (viku)
alting, 23,; a. forna altinlägga en vecka till 8omm-arettl
get,_ då det före år 1271
vanliga längd, interkalera en
sammant1'ädde på den från
fristatstiden nedärvda tiden 84 8 ,
vecka 66U t 172 11 ; jfr surnarauki. auka år öka årets num·
alp)'~u lal = ahnannatal; sätt.
sk. 1) populär. folklig bemer, börja ny årsräkning?
162g •
t'äkning och beteckning, mot·
.satt den kyrkliga 256 , 17110 ; aukatuogl emboZism, inskottsm;ånad, 80m efter tJiBBaregler
.2) sedvanlig kalendarisk be·

=
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tillades till månåret tör att
(å detta i försvarlig överensstämmelse med solåret 92 9 ,
141 f., 146,1' 1675 , 2076 " äldre
. syn. nytungl.
aureus numerus egl. gyllen,tal,
nummer i måncykeln 92,,' särskilt om detta såsom använt i
{inger1"äkning 183" 1861,
.aurlcularis lillfinger, lat. 130 s ,
184 16 , 212 Jo'
å voxtr avkomma 122 17 ; syn. eöli.
apornus 646 , = athomus.

B {örk. för bissextum 31, 692,
.bardagi strid; jfr åsar b. reg. II.
hera impersonellt; med ack..' in·
träffa 217. Mariumessu berr
V
Mariumessa verör B.
, 15816 ,
bis, bisse två tredjeq,elar 97 f.,
.14611, 258.
hissexla skpttdag 143,.
Blanda namn, Bom handskriften
A giv,er· åt sig själv eller av, ' handUn,gen Rim I 4 1S •
bly,' blanda bly meö gulli f Drsämra tideräkningen,. ordlek
. -med 'Uttry~ket aureus nume~
rus 1866 ,
blyJigr blyartad241 n,
BOkarbot benämning,. 80m hand~
skriften G (näst äldsta ha",den) givit åt den här: 8. 76 tf.
avtryckta traktaten eller åt.
minstone åt den del därav,
som står på versosidan (788 tf.).
bokmal 1) lärt språk, närmast
latin 28~n, 80 n., 13916 ; 2)
böktal 19510 ,
bökm ånaör en av det julianska
kalendariets månader 130 o,
13916 ,
böktal juliansk kalenderräkning,

=

=

at böktall verör at taka firntalit ,till grund för framstfilZ..
ningen av tideräkningen måste
vi 'lägga den julianska kalendern 49 ,
bregöafsk) stå fel, visa mist.e
27 10 , 1/1419 , 16111 breidd - diameter 231 f.
bugr böjni n·g, buktighet 104 f.
.byrja tillkomma, böra opersonligt 149 u , 1519 , 15111 ; sgnon

hoefa i var.
bystast förhäva sig, "borstasig U
, 1861 0 ,
bollöttr klotrund 8718 " 104 f.
bollr klot; bollr jaröar = jarö..
arbollr 124 18 ,

=

,c 80m

"romersk siffra (( dels.
100 47" dels även =120, jfr
hundraö, 96,1218,1731" jfr Inl.
calcus ,1/5 athomus, den minsta
bråkdel, till vilken man· tog
hänsyn 124" så även Bulletino Boncompagni X, 604
( Gerlandus), jfr chalcus.
cen i t (se-. 11416 ; gen. ceni t 114
pass) 110 pass def.
centrum (m. och n. omväxlande
ivar. 102) medelpunkt.'
cerasen fjä'rde,dels. scripulus
'" 259 1"
chalcus en halv C~,.a8 259 u '
circurnferencia (sir- ,99u ) periferi99lfi syn. ummreling.
.cisio (sissio 184 16 ) ' egentligen =
CirculncisioDolnini, benäm·
ning på minneBverserna. ej·
siojanus (här avtryckta s. 225
tr·) 181Jo , 215 17 -claves 129 t.
tabell; 132,
217 1, ; claves majores, minoreB
218.
clima (böjn. latinsk, stundom
felaktig,' genu8växlande), ett
'j

e«,
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!68

bälte på jordytan, begränsat
av två parallellcit·klar, vid
vilka de längsta ilaga,·na i
läflgd skilja sig på t/i timme;
112-116, 254 11,
cometa komet, 119, L V 11., Flatöb. 538, 546.
communis år av 12 månmåna·
der, som icke har aukatungl
13n , 68 förk., 71, 80; motsatt
embolismus.
cornmunis-år vanligt år, motsatt hlaupär 202 u '
compotus tideräkning 1876,2019 ,
261; om Sacrobosco« bok 257 12 ;
som personifika·tion se Reg.IV.
coucurrens (conkurrentis 1266 )
den dag 80m i ett vanligt år
går utöver jämna 52 veckor;
jfr blaupårsdagr; 30 f. ur;
67 r; 78 r; 144 2, 1516, 1679,
197117 204 f.; vid räkning
8umman av concurrentes och
bJaupårsdagar 78 t- 2378 ,

=

=

concurrensnött
((h·eg. 311•
concurrentes-old sölar-old 5g ,
24:8 , 28'}.0 def·, 47 u 204 29 ,

=

crucismessa krossmessa.
1) crucismessa å Tår maj
3, 5417 L, Il, jfr Gragas, Veraldar 8., Preoer 958 1, 2) crucismessa å baust exaltatio
c1'uci8, sept. 14, 23., 2314 , 51.,
55., L, B; jfr Gragas.
eyelus (si-158t ) kronologisk cykel; syn. Qld; eyelus decemnovennalis 1153., 236,; eyelus
lunaris 158•.
dagatal antal dagar, beräkning,
80m g'runda.s på antalet dagar
25.,128,; jfr mänaöa, nätta-,
viknatal.

dagmål vanl. pl. tiden omkring
kl. 9 f. m. 9610 -

dagr dag; om helgdagar mindre
vanligt synonym till -messaj
om tJeckoda.gar ofta i förbin-:
delse med räkneord på det at1 .
Biskop Jon föreskrivna sättet,.
ex. 63, 163 tf; jfr Bp8. I, 165.
237; dagr kernr upp gryningen börjar 51g {jfr dagsbrun <
Mariu s. 5828 def.); dagr setzk
skymningen upphör 5110 ; natt..
urligr dagr [dies naturalisj
dygn 108., 10813 , 10922 , dagr
er ekki nema ljös sölar fyrir
ofan jorö 108 1&; jfr Kgs.kap. 7;
vid räkning ofta ersatt af}
nött,
dagsigling, bet'äknad längd tv4:
.
ekvatorialgrader 1251S '
dagstiö vanlig timme, motsatt
tungl-Hö 891 ,
december 8" 30 JI , 134 18, 181 f.
deunx 11/ tt , 258.
dextans bl., 258.
dextill 91 def., 232•.
diameter neutr. 9922 , 23316 , dia,.·
meter; diagonal (dat. diametro 102., 1026 B,' -re 102 5 G,
-tri 233, H; gen. -tro 102 g)
99 f.
diesmala-vers minne8'Vers för
dies mali, atri, regri, kalendariets oZycksdagar 206 , 1, .
diesmali kalendarisk olycksdag·
(best. -in sing) 2071,
dödrans tre fjärdedelar 258.
deminiealls lat. söndagsboksta1r
691 förk., 202, 20811, 2121; jfr"
blaupårsdominicalis.

dragma nittios;'ättedel 2599 ,
drok «('ör drög) linie 120. B,
V; drog p ' "
dröttinn växl. i var. med berra;
2.!l89 •
dröttinsdagr
84 2, 128",
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insdagr fyrri i jölum första
söndagen efter jul, eventuellt
juldagen, då denna infaller
på söndag 18810 ; drottinadagr
er å d, d är BöndagsbokBtav
1B86 •
duella en trettiosjättedel 259.
dcezr 1)' halvdygn, 12 timmar
71" 7726,8512, 174 25 ; 2) dygn,
24 timmar 122 korrupt.

eclipsis (nom. eeclipsin 104 11)
r6rmö~'kelse 246 8 tf· jf,.'
annaler; synon. sorte, myrkr.
eöle naiwr; avkomma 55, 122;
syn. ävoxtr.
efni ämne, materie; efni ömötat
[materia informis} B9s'
efnimark säkert f~l för StjQl'DUmark' 243',.
efter särsk. natten efter 49 15 ;
jfr fyrir,
eining (ening 258'1) enhet.
einmånaör, vinterhalvårets sista
månad 7816 , 13914 , 170,; jfr
Flatöb. annal. år 1340; une
dantagsvis om april 162 12 ,
eirligr kopparartad 241.
eirpenningr kopparmynt 136,;
jfr HeimBkr. I, 24 s•
ellri, ellztr jfr gamall.
embolismus 1) år, i tJilket räknades 13 lunationer, 384 dagar 13 14, 68 förk., 71 n., 80
n.; 2) undantagsvis (rättare)
om själva in8kott8månaden
, 141.;· syn. aukatungl, nytungl,
em issecl a etthundrafyrtio(järdedel 259 10 ,
en, komparativ kon}.; med konjunktiv i bisatsen 10" 11"
11.; växl. i tJar.
en adversativ konjunktion: men;
. växl. i handskrifterna med
enn ännu, ytterligare 51,.

u:

endrenear ny88 förut 1717 19•.
epacte = paktar 68., 926, 143
def., 146 1& def., 199tr~, 220,8.

er, rel., partikel 80m; ordföljd
efter ,29 18 ; i funktion Bom
både nominativ, genitiv och
ack.13B u ; med bet.varmedlB7•.
etas 12326 def.

ether 72.
eyllfr evig,. eylifr Iss 103 15 ,

f bokstaven f; (dat. effe 29,).
faömr längdmått: 2 stig 289,_
fardagar laga fl,yttningsdagar
22 f., 846 , (80m slut på våren

Sn E. I),
farinn fårUden ; at fornu tungli,
åör en annat kvikni vid 'ny,
innan den nya månen blivit
synlig 24610 •

fasta
från

fasta, niu vikna fasta:

söndagen Circumdede-

runt 211" 1316 ; sjau vikna fasta
171,4:; sex vikna fasta: från
söndagen Invocavit 21.0 ; jfr
langafasta samt de med fQstubörjande 8ms.
februarius 8 u , 30 1S , 13416 , 182 f.
ferskeyta fyrhörning, f. jofu
kvadrat 232 f.
festingarhiminn firmament (på

vilket fixstjärnorna ansågo8
sitta fästa) 39117 1061&.
fet som mått: 1/ 6 steg 12411 ; 1/4:
239,.
figura bild, illustration 89, 118,
240" 259 11 ,

fjara ebb 93 16 , 969 ,
fjor~ungr = skeiö 239 5 ,
tl6~ n, 1) om tidvatten: flod 896 ,
96, j 2) syndaflod 415 ,
fnugo (fungo B) ett minnesord
209 f. tab.
forn gammal; fornt tal solmarka L, om den grekiska ino
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delningen; motsatt Oddes beräkningar, som i .A kallas

nttal 53 n.
fornsaga, visar fornsogur pålitliga (muntligt överlämnade)
berättelser 104,.
frjådagr fredag 63111 84 19 , 177,
241 n., av religiösa skäl (öre.

draget synonym fostudagr.
friove ?? 122 16 ; synonym frj6von.
frööleiksmaör vis' man 4210 A.
fylgja följa, pessum mänaöi
f. v neetr till denna månad
höra 8, 30,. pessum skiptingum f. figurar 259 1"
fyri [åre; framför, f. priöja dag
natten till tisdag 44 12 ; fyri pat
. mark i den stjärnbilden, i
överensstämmelse med den medeltida föreställningen, att sol,
måne och planeter rörde sig
mellan oss och firmamentet, på
vilket st;'ärnbilderna voro fästa 54 ff.
fyrstr fårst; fyrsti dqgr veraidar
[primus dies seculi] d. 18
mars, som antogs vara första skapelseda!!en 53 12 , i25~8'
fostudagr fredag 6310,85,164 f j

jfr frjådagr; f. Iangi långfredag 36, 45.
fostugangamerki metod att bestämma fastans början 4s'
fostugangr 1) hela påskens kalendariska (örlopp 58' 21, ffI
pass, 3320' 21110; 2)
-inn .
gangr·25 f, 69 förk., 157 f,
: 161(.,170""
Iostuigangr = fQstuinngangr
25 7 Å .
fostuinngangr första Böndagen
i fastan, Esto mihi; ;'fr tab.
Inl. 6s, var . 25 r; 131, 137f.,

==

r,

208; syn. fQstu(i)gangr,
quinquagesima,

170

gamall om tid: lång, månabrinn

er ellri en ·tunglit kalendermånaden är längre än lun:atio~
nen 109 ; tungl .. eru jafngQmal;l •.
lunationerna äro lika långa 771r~

.gamla old [magnus 'cyclus]
egl. den långa perioden,
påskaold 1639 , 20825 em.,26020 ;
jfr talbyröingr samt Storm;'!
Isl. ann~ LXXV,
ganga trans. gå in i 12118 ,
ganga sbst. gång; oexla gongu
gå högre upp (på himmelen),)
5611,
'
gangdagavika (-gn~) den 1)~cka,jr:
inom vilken Kristi himmels.
färdsdag infaller 16617, 1701'1""
em.
gangdagr (gagn- pass; växlar i::.
va1'. 54) p,·ocessionsdag. l),i}
sing.; ofta fÖt·tydUgat gangdagr eine, d. 25 april, Litka.,
nia major, 3810' 54 2 , 161 f.,
168. 2) i plur. de tre da~'9
garna före Kristi Himmel,,~~'
färd, Rogationes 22 10, 140 20, ~.:
170 pass. em., 1997, 212., 2~819jtP;'
'milli gangdaga från Lithan~,:
. major till Bogationes 1618 •. .. .
geisladagr d. 13 januari, octa1)a
epiphanie· 1996- .
geometricus 9921 , 1116,
goi det ;'sl.vinterhalvårets fetiitei!;

=

månad, se tab. Misseri8ttJ,'l~
InI. 25 ff. pass, 69 f. pa"s
r8 16 , J63 not, 1691öl 208 f. pa~."
jfr Flatöb. anna! vid '13~();
undan~ag8vi8,'om månad i ju..;
liansk kalender 162 10 ,
O
namnets uppkomst, myt, ·Plåt..
öb. I, 21 ({undinn Noregrji.:' "
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&,Olur fingertopp 1816 , 202 1 , 20928 ,
2129,

gormänaör vinterns första månad· (se tab. Misseristal) 7818 ,
grå Öa grad, 1/90 av räta vinkeln;
100 pass, 107 2°' 110 tf. pass;
syn. pars.
griöungr tjur 24316 ; syn. uxi.
gulligr guldartad 241 'not.
hafnarmark sjömärke 105.
hålfnytr av· något, dock ringa
fJärde 4613 A.
hålfpritugr om månen: 25 dagar gammal; var. v natta
ok 'Xx L 1618 , 187 ,
hallendis i sluttning 1849 ,
hallendistala en uppställning
av kalendariets gyllental under feb't'uari med flyttning ett
st,eg nedanför den vanliga
pJatsen 183 f.
hamingjusamligr lyckobringande
241 not.
håttr sätt; var. kostr 20 u C.
heilagr helig. allra hellagra
messa nov. 1, 85 , 129 3 , 24711 !
helga vika veckan mellan'
pingst och trinitatis 14022'
1981\), .
heimr värld; miör heimr det
kontinentala Europa (resp.
medelhavsländerna) 121,; mot, satt Island.
heimstaöa den tid världen står
47 0 ; syn. seculum: heimstaölil Guös holdganar 44 6 ,
heldr en
en komparativ
konj~10, 5523 , 1550 _
herbergi om planeternas "hus_ u

an

=

·90.

himinn himmel, tungl er å
-himni lunationen pågå,- 8518 ,
166., 217 10 ; tungl verör talit

'

!71

af bimni lunationen beräknas upphöra 13 (., pass, 140 s '
himinstungl = följ. 2586 ,
himintungl himlakropp 592 , 76 U t

7728, 120", 24510 ,
himintunglafor himlakropparnas rårelse 33 15 ,
hhnintunglaganga
föreg. 74 ,

834,.
himintunglagangr

=
= (öreg. 196

t ..

hingatkvåma ankomst 44's_

historia ett slags text (icke ,hi.storia') 19911 ,
hlaup i tungli
tungl'hlaup 959 hlaupår (laup- 769, B516 7 128 t S t
14314, 144 81 . ) skottår (7818) ;
ofta tydligt skottdag (8 12,491) ,ofta använt så, att båda
betydelserna äro tänkbara,.'
15 pass. etc.; lapsk övers. I nl,
hlaupäraold ( 4·årig) skottårs..
period 93s hlaupårsdagr skottdag 128'0,143,
1722 17 174 bis. em., 1756 , 197'1hlaupårsdominicalis
leynistafr 202 17 •

=

=

hlaupårsdoegr 77(,.
hlaupärsfjoröungr det fjärdedels

dygn, varmed Bolåret översk,;i.
der 365 dagar 9216 •
hlaupårsmessa folkligt nams» på
skottdag 816 , 197,.
hlaupårsnätt skottdag 47 16 ,
hlaupärsstaör den plats i kalendariet,där skottdagen går
in, 24 febr. 221_ .
hlaupårsstafr = föreg. 14° 18"
hlaupårsvika den vecka, då skottdagen inträffar 173s '

hlaupärsold = hlaupäraold 201••

f. pass.
11320 ; mind1~e noggrant 1141'1.
hlutr del. 99 pass. tveir hlutir
l>ri~ju momenlu 2 2 / 3 m. 127 18 8' hlutum åtta gånger 12012 :

hlutfall proportion 100

REGISTER
bluttegning (fel för ..tekning?)
art, slag 11422 •
bneiging deklination, vinkel mot
ekvatorialplanet
(hnegingh
110 12 , kneiging, kneighingh
110 141 115", 11577 11516 alla
norska handen) bneiging cenit
(frå jafndeegrishring) 113 f.
pass. särsk. en mesta
hneiging solar I maxima solis
declinatio, Sacrobosco 16 e.]
.solens maximala deklination
(= ekliptikans oblikvitet ) 108 20 ;
ofta blott hneiging i samma
bet. lI0g def., 111 f. pass.
holdgan f incarnatio J mandoms·
anammelse 446 , 2488 ,
holdgast taga mandom 41".
hora timme 77 12 , 123 21 ; syn.
stund.
borizon se orizon.
horn hörn; b. kvadrants vinkeln mellan periferien och de
beg'ränsande radierna 106 1 ,
hot (hnitr) gengr hota mun
skjötara (enn sol) 57 8 en
hå,·smån fortare (c. 4 min.
pr. dygn, se InZ. "St järnuret"); f hverri stund ero>
xv bot 174 11 em.; hot ok
augabragö 174 u •
hringr (1'- 250 11) ring, cirkel
1111 : (planets o. s. o.) bana
99 tf.; sol gengr öskeröan
hring sinn 9912 ; hringr sjovar
/teretis undre curva s«perficies] 1032" ,
hrutr (r- 12117 ) gumse, bagge,
tJädur 53 16 , 243; jfr reg. II.
hreering rörelse B5j " 868 ,
buudraö 1) äldre bei.: 120; "
hundrat 480 1281&; likaså vid
sifferbeteckning 600 = 7!O
, 128 18 ; hefir solar år 300 daga
ok 5 daga 14310 em.; 3040 (var.

=

eec .. ok 1111) 364 1561;~
i denna bet. i vilken enZigt'"
den 1 gram. avhandling
icke borde användas, får ordet
ofta tillägget tölfroett (58n
felaktigt tlroett genom missförstånd aven avskrivare) 96 ,
76 f. pas«. 2) yngre bet. 100;,
(stundotn med tillägget tirrett) .'
626 , 64 2, Jfr C.
· hvat rel. 1836 •
hve växlar i var.

a;

ss.;

bvel (hveel 9LI)' 96H båda B)"

=

1)
hvela 50 f., växl. i var.,";
jfr H auksb6k. 2) den utåt• .,
böjda delen av månen 96•.
hvela 80ldiameter 50 f. pa8s~;
syn. hvel, söl.
hveli (hveeli)
hvela 919 •
hvenar, hvånrer växla 53.
hvildardagr vilodag /196 , 406 ,
hvirfill [verte»] pol 249 15 ,
h vitasunna pingstdagen 212"{
215", 21628 ,
hvitdröttinsdagr ~ (öreg. I25 lJf i
hvmI
hvel.
hofuöåt! huvudväderstreck 87,~
hQfu~mel'ki til hvers dags det,,:
viktigaste, 80m inträffat· pa"
varje veckodag 41.,' syn. stör-:
merki,
hofuöskepna element 87 14,
hQfu~staör ,den med större bQ~.
stav betecknade begynnelsen4t'
ny måncykel i talbyrding""
200 1 , .
'~'
hofuövmdr en av de 12 (en~ig
utländsk beräkning) eller;h
(enli.9t isländsk d:o) vindam
från olika väderstreck 86g.1
hofugr växl. m. pungr 122"

=

=

imbrudagar
himmerd~gar,

kvatemberdQ,[l
da. tamp,'
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dage, fyra serier av resp. tre
extra fastedagar under oHka
delar av året 23, kronologisk
def., (y- 4111 , 169 pass.), 198.
index pek{inge1· 130t , 182 1,

indictio indiktion, QId indictioDum
följ. 136,..
indietlonsold indictionscykel (15årig cykel från år 13 e. Kr.)
201 6 de].

=

jafn liksidig och likvinklig, reguljär 232 f.
jafn- i sm«. lika; jfr senare
ledet.
jafndoegri dagjämning 57 2 , 97,
107 ff., 121", 12219 , j. at rim..
tali 554,1 at r6mverja tali 17510 ,
249 5 (Veraldar saga, Pr. 66).
Jfr meira j. mindre skillnad
mellan dag och natt Ftb. I,
539; jfr jafudregrlshringr Reg.

Il.
jafndregrismerki stjärnbild, vari
dagjämningspunkten ligger 556 ,
jafnfram 1) lika långt fram i
sin bana 7725 , 9312 ; 2) paral..
lellt 113 pass.; 3) på samma
parallell, samma breddgrad,
lika nordligt 104 8 ,
jafngamall om tid, se gamall.
januarius e; 8016' 302" 182.
jaröarhugr 109 4 , G = jaröbugr.
jaröarhollr jordklotet 86 16 , 1152 ,
jaröarpunktr jorden, betraktad
80m, en punkt i universum, el..
ler en punkt på jorden 106 6 ,
jordens buktiga yta
109, B.
jul, tydligt räknad till och
med d. 6 jan. 24 16 ,
~.IV.IC1UC\~l juldagen 24 11, 49 6 1 8"6'
1299 , 173 22 , 175 ff. pass.; j.
enn fyrsti d. 8. 187 18 ,

jölafasta (iula-1297) advent 249,
8517 1295 , 1668, 16911, 199"
jölanött :julnatt 238 9 ,
jölaskrä en samling prognostica,
grundade på juldagens infal.
lande på olika veckodagar 175

not.
j6latungl julmåne (lunation) 140
n., der.
jölmänaör vinterhalvårets tredje
månad i den iBl. kalendern
1699 ; Fms X, 22.2'6' jfr iab.
Misserist.al.
julius 8217 3°17 134 u" 182 f.
junctura led 182 tf.
junius 8 HH .104 , 18416 , 18.2 f,
kalendasdagr (-des- 19111 ) dag,
80m
i romerska kalendern
räknas (bakåt) från kolende.
den 1. i (ölj. månad 1366 ,
142 14 , 19119 ,
kalla approximativt beräkna till
9317 ,
klerkr lärd man, 'Vetenskapsman
11216 ,
kneiging
hneiging.
koma om tidsperiod: bÖ1:ja, qå
in 2216 , 32 1 4,' 78.
korrreta se cometa.
konkorda överensstämma 104 3 ,
krisrna smörjelse 42 1 ,
kross m essa korsets fest 1) ofta
med tillägg el. haust(it) exaltatio crucis, d. 14 sept, 23 77
55" 1692 , 19812 ; 2) stundom
med tillägg å vår inventio
crucis, d. B 'Jnaj 547' 122 3 V,
1628 , 247. Syn. crucismessa.
kurnpåss cirkelpassare 1045 ,
kumpäsbugr cirkelbåge 1072 ,
kunna med at 55 17 A,
kvaörantr (nom. quaörant G
98 1 var.) 1) fjärdedel 931 , 125 1,
125 11 ; 2) kvadrant, en fjärde18

=
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dels cirkel såsom astronomiskt
vinkelmätningsinstrument 10219 , 1045 , 105 tf.,
11026; syn. särsk. i bet. 1:
quadrans.
kvadrantshorn vinkeln mellan
cirkelbågen och radierna i
kvadranten 108 s •
kvikna om måt~en: tända ny,
börja lysa 152 f.
kyndilmessa kyndelsmessa, 2 fe.
bruari 24 5 , 33 f., 1316 , 156 11 ,

lakundr? 24528 ,
landriorör nordost 49 12, 52" 9320 ,
landsnör sydost 49 f.
langafasta tiden från oskudagr
till påskafton 38 22 , 41]7 bev.,
16722 bev., 212 11' 263 5 ,
laugardagr lördag 78g , 856,21312 ,
241 n. förk.; syn. pvåttdagr,
leggja viö surnar 128 24 , 144 17 ;
jfr viölagning.
leiti höjder, ierränqhinder vid
horisonten 111 19 ,
lengr så snart 143 16 ,
leynistafr eondaqeooketa», som
vid skottår gäller för januari
och februari 204 17 , 2161, VII;
syn. hlauparsdominicalis: jfr
ii», sa er ur hverfr fyri
hlaupårs sokum 171 2 7 , där
tab. s. 69 f. avses; motsättes
siöar! dominicalis 216 1 ,
lifa åierstå; vica lifir goi 2.59 ,
69 f. etc., 157 8 , em.
]iking avbildning i pa liking,
er sol gengr natturuligau
dag hinn fyrsta för att åskådliggöra den linie, som solen
beskriver [oreia dygnet 109 22 ,
lina linje 118.
lina mild/ra 86 16 ,
lindi bälte 105~.

ljööserska språk? eller uppfatt.

ningssätt? 4 17 ,
ljuga ljuga; visa miste, versin ljuga aldri 145 13 ; särsk.
paktar
ljuga
[mentiuntur
epaete] epakträkningen stämmer icke 1.5 tf.
löfl handlove; hasulsbreåå som
mått 239 8 ,
lok slut; ti l loks fullständigt
46 ; enn siöasti fostugangr
til loks den absolut sista (icke
blott sista veckan men
sista dagen) 38 10 ,
lopt om de olika planeternas
olika sfäre1' 246 f.
lunatio lunation 71, n. 8; syn.
tungl.
lykill nyckel; förklaring till CIa..
ves 132 11 ,
lypling en del av skeppet Argo
2551&'
I

rnajus 8 17 , 30" 134 16 , 181 t.
mal kvartal 8510 ,
manadagr (manu- 164 2s ) måndag 164 [; 176 3 ; av kyrkliga;,
skäl föredraget syn. annarr
dagr v i k u . > "
månaöaheiti om de lat. månads-·
namnen 1811 ,
>

månaöatall) antal månader., .
28 22 ; 2) månadsräkning 197R;;
månaöatal hit meira beräk.;.~
ning efter regulares lunares,
.5}7 91 ; manaöatal hit minnaräkning efter lunares 30lares
.51°' 8°19'
mänaör (n. sg. manoör 788,C
mauoör 789 ; n. pl. manodr
713 , rnanadir 11213 , manuder
139 1 3 ; ack. pl. manudi 18822 ) .'
månad, 1) om månaå i isZ/
misseristal på normalt 30, '
ett fall 34, vid sumarauki

REGISTER
dagar 718 , 138 f., 2) om julianska kalenderns månad (bökmänaör) 9 f. (motsatt tungl);
3) om de tider, då solen beräknades stå i resp, signa 112 13 ,
tydligt motsatt bet. 2. Jfr

sölmånaör,
rnånaöainnganga, -inngangr månadernas början 297 med n.

marclus 8 1S ' 29 16 , 674 , 181 f.
margfa Ida multiplicera; i med

lOJ.
mark stjärnbild 109, 120 [;
142 1H .1546 ; syn. merki 53
uar.; jfr s61-, stjornu-rnark.
massa? 206 7 ,
meöaldagr mellandag; 1) i pl.
dagarna m~llan nymånens och
fullmånens springfloder, under
vilka nippflod inträffade 89 8 ,
8911 B; syn. meöalsdagar ;
2) halvhelgdag, J)lätthe~gdag((
Grag. 37.
meöalsdagar 1)= (öreg.1) 94 1 B,
8911 (e, D, G, N), 90 n. (G).
2) == föreg. 2 Nidarosbreviariet.
medicus ringfinger 180 3 (jfr
Rättelser), 182 7 , 209 8 ,
medius långfinger 1302, 182 4 ,
merkidagr dag i månkalenåern;
vilken användes som utgångspunkt tör att med kännedom
om söndagattnas infallande beräkna någon av de rörliga
festerna 21 [; 129 16 , 181 tf.,
140; 144 9 , 157 16 , 166g , 201 1S,
214 f., 218 15 ; syn. terminsdagr, terminus (paschalis),
jfr påska-merkidagr.
merkitungl lunation, inom vilken merkidagr infaller 1402 4 , '.
messmenzr messingsartad /241n.

kyrkligt kalenda-
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meta vågskål 2454,.
miödagr (dat. middeigi) rniddag
9~5; kan också höra till rniö-

degi n.
miöjunctura mittled 181,.
miöknui mellersta knogen 182 4 ,
miörnundi mitt; å miömunda
staö sölhvarfarma mitt emellan solstånden 516 ; i miömunda staö utsuörs ok vestrs
mitt emell.an sydttäst och väste?" .'51 10 ; Hyn. (mindre noggrant) i beggja rett dåra. och

följ. var.
miönrstti midnatt 94 6 ,
rniör befintlig i mitten; i austri
etc. miöju rätt i öster 49 ff.,
pass; miör vetr vinterns fjärde
månad) särsk. dess första dag,
som befann sig mitt i vinterhalvåret 24 2 , 1.1824 , 17316 , 1732°'
1968 , GLI. mitt surnar (första dagen i) sommarhaloårets
fjärde månad 22 21, 84 2, 84 9 ,
1361 " 13821 ; i miöja göi gois
tredje söndag 25 f., 69 f.
miösumar = mitt surnar, se
miör 2220' 84, 173s ; lapskt

lån, se OXL VIII.

=

miösumarshelgr
föreg. (4-de
sommarmån. ingå'r på söndag)
173 18 ; jfr vetrnåttahelgr Fritzner III 926 b.

miövikudagr onsdag 4114 , 6/31'
78 1M 85 R, 144 f., 156 10 , 168 f.;
syn. ööinsdagr,
mikill stor; mikla old
påska
old, se old.

=

mikilleikr storlek 106 4 , 12'
mila mil; 1) romersk 1nil = 100
steg (1'48 kilom.) 124 8 ; 2) 170

skeiö 239 5 ,
minucia en 28 . dels dextiU 91G.
minuta 1)
minncia 914 ;
2) 6 tidsminuter l/lO timme

=

18*
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1281 ; jfr Forcellini IV, 135;
minutum fel fÖtt· momentum 9918 , B, D; syn.
ostenta; 3) vinkelmått, 1/ 60
grad 100 2 , 109 1 f; 11012 ,
misgoug se missong.
mismuni skillnad 1012 , 1111 ,
misseri (rnissare 32. A) halvår
71~17 22 16 , 83 12 , 85 10 etc. t1"au
m. ett år 652 , 1286 ; pau In.
det året 32,; annarra missera
nästa års 32r,; hver m. varje
år 32 17 " jfr år.
misseristal den isl. tideräkningen 22 1 r., 23 11 , 24 7 , 28 231 128 8 ,
1978 ; ID. islenzkt 57' 7820 ;
undantagsvis om annan tuleräkning Juliussettim. ok
talöi til hlaupårs, svå sem
Iatinumenn telja nu Veraldar
saga, Pr. 89.
missong (missögu 90 G; rnisgong 1178 , 11718 , 119 n., alla
D,. missaung 94 6 B; mis..
gaung 119 n. D) springflod
89 {ig., 118 fig,
niomenta (moment 1752 ; momentum 77 18 ; eina 01001en·
tum(!) 124 2 ) 11 / 2 minut 63 f ;
12815 , 14720 , 175 1 , 260 1fl, ; särskilt de 8, som utgjorde det julianska årei« fel 9913 , 109 u" 237 f.
morgonstjarna stjä'rna Bornsyne8 oyn morgonen 6110 ; jfr
dagstjarna Reg. II.
mot egl. möte; .cykelgräns; komit
til Inats kommit till cykel.
skifte, kornmit cykeln runt,
få bör}a räkningen på nytt
111 3 , jfr aldamöt: kornit til
mots viö hruts mark kommit
tillbaka till Väduren, där vi
började 56 a .
mutera ombyta 205 6 ; syOn. skipta,
rnyla täcka, skymma? pessi

skuggi jaröar gjorir nött .ok
mylir a tungli 90 G.
mynd gestalt, fo'rm 10328 ; syn.
yflrbragö.
moetask, tangera varandra 233 u.'
morsugr vinterhalvårets tredje
månad 7815 ,
nar

= nrer.

nättarpet CXXXII.
nättalala 1) antal dygn unåe»:
en vie« period /5 16 , 80m syftar
på § 58; 2) de dygn, 80m,.,.'
rdkna« i regulares lunares 825 , '
nattsol midnattssol 9618 ; svå
langt norör, at nöttsölin skini,
å surnrum Romverja 8., Pr;
206; mycket fritt efter Lucanus, Pharsalia V, 23 tf.; jfr
nåttsölarhringr Reg. II.
nåtturaligr [natura lis J natturalig tala [progressio naturalisI,
ariimeiiek serie från 1 11322
nåtturligr = förege D. dagrl
[dies naturalisJ dygn 108,.;
nätturuligr
föreg. nätturuliga tolu serie från. 1 11429 •. 1
nitjan nitton. n. åra (vetra)
old [cyclus decemnovennali~l
en måncykel med avvikan4
början 135 1 4 , 152 25, 247 12 e~.
genom missförstånd eller te:JJ~
korruption om den 76.åriUc
cykeln 201 9 ,
'
non kl. 3 e. m. 459 , 9320 - .
nonasdagr dag, som i romer$~:
kalendariet räknas från non"
(se kalendariet, Inl.) 19110
jfr Flatöb. III, 184.
norör norr 86 11 ; jfr rett.
nött natt; vid 'räkning ofta da'
dygn; detta sätt att räk '
80m varit i bruk hos germ
erna redan på Casar«
Taciti tid, anses av
t

=

.\
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Handb. der Ohronologie II,
133 vara ett säkert indicium
på tidigare användande av
månår. tung1 er einnar neetr
det är (cyklisk) nymåne 167 ,
Jfr 8m8. på nåtta-.
november 8...) 30 1S ' 182 f.
novenilla (i det indiska systemet) en bråkdel 1/ 609, sä'rskilt
vinkel varav 2799360000000
gingo på en sekund(!) 100 6 ,
nu, såsom inledningsord 157 ; jfr
lagarna.
nyr ny; nytt tung} 1) nymåne
1/3015 ; 2)
nytungt 47 18 ,
nyröri norra 8613 ) 103!i,110s em.
nytandi duktig, kunnig 11216 ,
nytr god, bra 3,.
nytal ny beräkning 58 n. (om
Oddatal) A,. jfr forn.
nytungt inskottsmånad, embolis m 13 f. def. 17, 47 5 ; yngre
-syn. aukatungl.
neer nära; ungefär (även någotöver) 9811 ,: nser pvi ungefär
så 103 2s ; pi neer d. 8. 112 11•
DQf hjulnav,. om polen 2501"

=

bargr orädd 54 16 , 122 9 ,
obelus ett tecken, 80m plägade av
en avskrivare insättas, då han
ansåg innehället osäkert 41,, ;
avses troligen 31'~
obulus i den latinska bråkterminoZogien: l ft,16 259 11,
optomillj") i den från Indien
härstammande
bråkräknin·
gen 1: 60 8,
vinkel,
varav
46 656 000 000 ,gå på en sekund.
oddi spets 105 20 B.
oddr spets 10520 G,
ödygöarhnakkar
odygdspåsar
2202~'

ööinsdagr onsdag 177 3 , 241 n.,

277

jfr 63,,; av kyrkliga skäl föredraget syn. miövikudagr.
ofanverör tillhörande slutet av
54 19 ; motsatt ondverör ; jfr
162 n. 12.
ok och; inledande eftersats: så
12517 B, D; jfr Grågås pass.
oktober 8 21 3012' 134 17 , 181 f.
örnötaör [informis} gestaltlös;
efni örnölat 39 8 , .
opa gå baklänges 122 9 ,
oraöinn oviss 8 15 ; jfr 4 18 ,
orizon horisont (plan som iangerar jordklotet i den punkt,
där observatorn befinner sig
och på grund av jordens litenhet förefaller att dela himmelsgloben i två lika delar)
(ack. orizonta 111... ; orizontem
1056 ; dat. eller ab l. orizonte
11026 , 11111 def·).
öskerör full, fullständig; om
månen 77 9 , 93 9 ; om solbanan
99 12 ,
6skiJjanligr [insensibilis] ego
ofattbar, oändligt stor 106 12 ,
öskursamr 'regnfattig 56l>,12310
em.
ostenta (dat. pl. ostentensistl)
992) minut, sextiondedels timme
97 f., 127 f.
ostentum = ostenta 97 1 1 ,

PG förkortn.: prima dominiea
g6i 1401'
påktarold = paktaold 35 f.,
42 f. A (och enstaka L).
paktatal epaktberäkning 17 19 ,
paktatala epaktberäkning 55' L,
R,S.
paktaold [cyclus epacialis] rnåncykel, räknad från den 1 sept.
712 , 35 f., 42 t: 13616 drf·,
14110 ; jfr tuuglold.
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pakti epakt 20 u>, 21 2 ; vanligen
pl. paktar 5, 12 14 def., 20 [:
78 22 , 130 12 , 14917 , 259 f.;
hinir
srnalyguu piltarnir
paktar 221 9 ; jf?" ljuga; syn.
epacte.
paktr
pakti 20 15 C.

=

palmadagr

[dies palmarum]
pa,l'iJ1.söndag 84 3 , 159, 170 13 ,
2871J.
pars eql. del; 1) grad (vinkelmåii) 1012 8 ; syn. solargråöa :
2) den tid, varunder solen i
sin dagliga rörelse till1'yggalligger en qrad = .4 minuter

124 1 ; jfr hot, partr,
particula 1/ 22 grad 100 7 , 102"
233'1,'

partiuneula J 130 particula 102.
partr del; 1) =p3r5 1) 12°6 1121 3 ,
12711 ; 2)
pars 2) 1.2816 ; 8)
felaktigt 2/3 minut 127 17 ; 4)
l/SO tidstninut 97 10 ,
påska påsk 4 2 , 41 HH 201 14 , .212 4 ,
2/361 ,
påsknaptann påskafton 74 , 88 11 ,
påska blaö [tabula ce'rei paschalis ] ett blad, som virades on:
påskljuset och varpå skrevos
årets kronologiska kännetecken
201'l,' 22°21 ; jf'r [ornsoenska
paska-Iins.
påskadagr 3.52 1 19ti 14 , 145~., 159 5 ,
201 16 ,
påskahaldpäsk{i1'ande 4 9 , 72 ,
3319 , 8310' 145 18 C1n_, 201 16 påskamerkidagr [terminus paschalisJ den dag, då påskfull.
månen. inträffar 187 6 ,
påskalungl påsklunation 2.25
der., 12.5 1;-, 168 5 korrupt.
påskavika den vecka, som ingår
metl påskdagen 84, 844" 1709 ;
miövikudngr i påskaviku onsdagen "fter påsk 345 ; drott-

=

insdagr i paskaviku såndagen efter påsk 1996 ,
[eyelus paschalisJ
stora påskcykeln 5 12 , /32 f. def.,

påskaold

47, 136 f'; 2002 , 2082 1, 263 6 ;
syn. gamla, mikla old,

philosophia se traclatus.
philosophus närmast astronom
11110 ,
planeta (-e- 65 L; pl. planete
.5711 , 87Jl C, G; -ur 65 L, 2399 D)
planet 57 11 , 257 15 ; jf?' reika.

pollex tumme 129 23, 181 f.
postoli apostel 417 " tveggja
postola messa Petri et Pauli
d. 1. tnaj 8 18 ; Simonis & Jude
d. 28. sept. NGL I, 348.
prik punkt 157 tf·
prikartm de två alfabeten av
pdskbok8täve1~ 145,_
prikasetning punktens placering
vid påskbokstaven 1457 -

prikastafr -

prikstafr 145 12 ,

prikstafr
[littera
punctataJ
påskbokstav 1881 , 160, 2082°'
209 12 , 211 8 ; talbyröingr hinn

gamli meö sinum prikstofHIn AM 1 f. fol.; syn. tabularis.
prim gyllental 140 10 ; prim hinn
priöja vetr gyllentalet 3 134 2 ,
primastafr
primstafr 186 19 ,
14822 ,
primatio cykliskt beräknad nymåne (i Åbokalendari.et tyd.
ligt motsatt incensio, den
verkliga nytändingen) 1844"
primstafr gyllental; påskintask
primstafir [aurei
renonaniur, Dipl. Svec.
s. XI] 8 10 prfmlungl marcii marslunationens beriiknade nytiindnirtg
1841,

=
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proba 1) åskådliggöra 11218 ;
2) bevisa 111 4 ,
produkt n. produkt 101.
proportio proportion, förhållande 10020 ; syn. hl utfall.
punctus
punktr 77 13 , 152 21 ,
punktr (puntur 152 21 ) 1) punkt i
rummet 106 1 1" sammanblandat
med bet.2105 22.106 1s ; 2) medelpunkt 106 19 " syn, centrum;
8) 1/ 4 timme 128, 1751' 26019 ;
syn. sölarpunktr: 4) 1/ 5timme
(nofn peira tiöa, er puncti
heita, en punktr ef einn er
152 21 ) 12B f.; syn. tunglpunktr; 5) moment i framställningen 2,2122 ,

=

Q i rent isl, ord se K.
Q i förkortning,. QG quaria dorninica g6i 1404 ; Qp quaria
siominica POlTa. 189 27,
quadrans = kvaörantr : 1) fjärdedel 98 1

e,

25810 def., 2594,;

2) aetronomiski instrument
115 11 ,
qunrtill, quartilla 1/ 6 0 4, särski,lt
denna del a~' en grad, 1/ 8600
sekund 100~.
quincunx 5/12 258 9 , 259 2 ,
quintill, quintilla 1/ 60 5, särskilt
denna del aven· grad 1/216000
aven sekund 1004,'

räöinn säker, viss 8•.
råk bana, streck 142 11 , 12'
rås 1) om himlakropp bana,
lopp 109 14, 240 2 , 257 16 ; /2) om
räkning: gång, förlopp 218 12 ,

rauf [rlma Sacrobosco] hål 1074 ,
regla regel, lärosats 100,. su er
regla [est enim regula Sac..
t"obosco] 1001'0' 101 14 •

,279

regnlarer = regulares 1/309'
regulares oni vissa rester) 80m
uppkommo vid tidens indelning i månader, lunationer,
och veckor: 1) stwnåom (ex.
130 7 , 2056 ) med tillägg sola-res, solis eller solar 01n månadsräkningens rester, l'ilka
?)id tillägg av årets konku».
renter gåva medel att uirdlcna
veckodagarna på månadernas
första daga?4 3121' 67}, 782 ; ,
150 f.,. 2) om rester som uppkomma genom skillnadern,a i
månadernas och lwnationernas
längd, vilka qenom tillägg av
årets epokter ge månåldern
vid resp. månaders ingång;
stundom (ex. 1314 , 1991(,) kallade r. lunares el. Iune 92 ,
205' 67 14 [iirle; 149,. B) "regulares pasche" på analogt
sö:tt uträknade tal, vilka efte?' tillägg av året» konkurrenter gåvo påskdagens daiuan
(J9 f. [ork. 137 6 , /2209 def·.
287p..
reiöarprymr (·pl'Ylner) åskdunder 128 1, jfr jättenarnnet PrYln t'
sam! reiöarpruma Fritzner.
reika röra sig 145[,,. reikendr
om planeterna: ~'örliga, kring.
irrande [erranies] 247 10 ,
reikningr 'räkning 19318 , 2S,
213 21,
.

reit [linea Cantor. Geseli. der
Mathematik I, 758J kotumai
i tabell 12110 -

rettr 'rätlinjig 107 5 ,
rim [fgutn rim, norska rimsta v,
å, da. rimestok. lapska rihma,
kalendarium) 112 15 , 24723,
rimbegla (rättare . beygla P, som

emellertid icke belagts) namn

I
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på °komputistisk skrift B18 , 3
n., 54 n. (dessa avseende
handskrifter av Rim I), 22120
em. ( avseende handskrift av
Rim III); jfr runbeglusmiör
Rymb. 424 (S) om förf. till
upplagans historiska del,
rlmkoenn
kalenderkunnig
Stjomu-Odda draumr 106,
rimmaör k'ronolog 53, A.
rimspillir 1) år 8-9 i solcykeln,
då i många fall det julianska
kalendaride data inföllo i
andra veckor i misseristal än
under vanliga förhållanden,
se tab. Misseristal. InI. 23 f.,
857, 15617 VIII, LXIX, syn.
varnaöar ål', jfr följ.; 2) som
personifikation se Req. II.

=

rimspillisvetr
rimspillir 3112 ,
rimtal [fsv.l'inltal kalendarium},
kalenåariek beräkning 31S ' 4 8 ,
410' 4 23 , 68 , 53" 6319 ; at rimtal i enligt kalendariern a i
motsats mot den isl. observationen 55 b ; jfr rörnverjatal.
rim vers kalendarisk minnesvers
1841f)' 21522 ; sarek. om Cisiojanus 18920 , 19122 •
rimversagangr kalenderversens
lydelse 215 22 ,
rimpättr kalendarisk uppsats
221 20 em.
rom verjatal juliansk kalender
175 10 , jf'r rj m tal.
rot, r. pollicis tummens nedersta led 181 9 ,
nm 'runa; 5 runar om requlares 162 11 ; jfr starr.

S bokstaven S (dat, essi 157 10 ) ;
i förk. SG secunda dominiea
göl 1402'
saltus lune
tunglhlaup 1912 ,
92 11 , 188 11 ,

=

sanlanstanda [consiare J bestå
19517 ,
samkväms [ commissura l skärningspunkt, tangeringspunkt
25111 , 2529 ,
scripulus 1/ 288 25911 ,
seculum den tid, världen
123 2 8 ; syn. heimsstaöa.
secunda sekund 100 2 ,
sern rel. partikel: varmed 10219 ,
semis hälft 258 9 ,
semuncia tjugufjärdedel 259 8 ,
senit se cenii.
senn på en gång 395 ,
september 719 , 302o, 181 [.
septill 1/ 60 7, särskilt del aven
grad, varav på en sekund
gå 777 600 ODD,
septunx 7/ 12 258 15 em., 259 1 ,
sescuncia l/S 25810 , 2591 ,
serhverr varje särskilt 676 , 688t
205 27 , 218 21 •
sesquitertia proportio förhål.
landet 4: 3 10019 ,
sextans sjättedel 258 def., 259,..
sextill(a) 1/ 60&, särskilt denna
del aven grad, en vinkel,'
varav 12 960 000 gå på en
sekund.
sextula 1/ 12 2599,
sicilicus 1/'8 2599,
siöa sida, mat. 23214.'
siglutoppr masttopp 1051$'
signum solis stjärnbild i
ken 106 2 ; syn. sölmark.
silfrligr silvera?"tad 241 rt.
siliqua 1/ 1728 25912 ,
sircurnferencia se cir-,
sivair [te res J trind,
103 bis.
sjauviknafasta fastan,
från söndagen Esto
171 2 4,'
sjövarfall 1) tidvatten 85'1'
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2) den tid 80m en ebb eller
flod varar (felaktigt satt =
1/, dygn) 486, 95l2 .
sj6varhringr havets buktiga yta
104 2 ,
sjövarstormr (sia-) [restus oceaniJ vattnets våldsamma rö.
relse vid tidvatten 89 11,
skål viktskål 555 , 1E220 , 244 25 ,
245 6 ; jfr Reg. II_
skarö den mörka delen av månen 962 skeiö 1) vägsträcka 1247 G;
2) vägmått
stadium 124 n.
B. korr.; 3) 128 el. iss {ad.
mar 2394 ,
skiJning (gen. -s R, -ar övr.)
[intellectus J förstånd 40 12 ,
skipta 1) dela 782~' 102 5 ; 2) ombyta 67 (.
skirdagr skärto·rsdag 38 8 ) 1622,
17011 ,
skjålgleikr snedhet; s. zodiaci
ekliptikans oblikvitet 109 11 skref steg 1246 ; syn. passus.
skriödyr kräldjur 40.
skreksaga otillförlitlig beriiitelse, myt 243 8 , om Ovidii
dikter (Metamorfoserna?)
skyld r rätt, riktig 41~' 5B~.
snapa snåla 188 19 B.
snöpa
(åreg. 188 19 R.
so sem liksom; inledande en
etymologisk förklaring 192 8 ;
[jfr lat. luna quasi lucina].
sol sol(en) pass; syn. sunna;
särsk. som mått, jfr hvela
(sölarinnar) 120 11 , 1211, oriktigt uppfattad som 1°, 40 J•
solär
solarår 85 12 , B, O, V.
solarår solär, motsatt tunglår
97 9 1 143.
sölargaaga
sölargangr 62 ,
sölargangr solens (dagliga eller
årliga) rörelse 50., 91211 94 16 ,

=

=

=

=

109 9 , 120 17 , 23715 ; s. vex 80len går högre på himmelen;
syn. sölarganga, sölgangr.
sölargråöa grad på himmelen
101 23 ,
sölarhringr solbanan 100 tf.,
106, 117 s '
sölarhvarf = sölhvarf 108 7 G.
sölaroddi = sölaroddr 105 20 B.
sölaroddr [centrum solis?] solskivans medelpunkt? 105 20 G,
105 2" 1076 f·, 108 2 ,
sölarpunktr 1/4 timme 6316 ; jfr
tunglpunktr.
sölartalsold
sölarold 7610 ,
79 17 (B6karb6t).
sölarold solcykel, period på 28
åf·, efter vilka veckodagarna
komma tillbaka på _samma
data 2820' 33, 35 t: 8420' 126st
137" 1671~) 174" 1973 , 200 f.,
2026 em., 204 80 ; syn. concurrenteseld. sölartalsold.
s6lgangr
sölargaagr 11423 ,
sölhvarf solstånd 918 B, 97 6 ,
988 B, 1087 B, 108 18 B särskilt i äldre källor pZ.
-hvorf i samma bet. 49 tf.,
91 8 O, D, G, 988 D, G, 993
D, G (B korrupt), 108 18 G,
109 6 , 1131°' 238 D; yngre syn.
sölstaöar jfr sölhvarfatr)hringr Reg.. II.
sölmänaör 1) den tid, under
vilken solen står i ett signum
562 ; 2) kalendermånad, som
regleras av solcykeln 167 10 solmark stjärnbild i zodiaken
6" 538 , 53 n. em., 54 9 , 60 t-:
jfr s61markahringr Reg. II.
sölmerke = sölmark 53•.
sölstaöa solstånd 918 , 966 , 1201'17
1216, 175 11 ,
söltlö årstid 120 18 ,

=

=
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sorti förmörkelse 59 1l; ;
syn.
eclipsis.
spekingr vis man, vetenskapsman, astronom 399 , 54 1 , 106 2 ,
108 14 , 1112°' 124 5 , .124 12 , 249l(,;
syn. philosophus.
sphera (spera) glob, särskilt
himrnelsgloben 9614 , 11/31 , 125 s •
stadium grek. vägmått 124,
stafr 1) boksia» 157 4 , 207 t.
särsk. dagbokstav i kalendariet 185 8 , 191; 2) enhet 16214 ,
stafröf alfabet 145" 191 16 , 1971"
209 12 , 2198 ,
stakr adj, eitt stakt ett överskjutande 48.
standa yfir pågå, jf'" yfirstandandi 22°25 ,
steingeit stenbock /5522 , 1231'
245 22 ,
stig steg som vägmått 2B94
4: fet
1/ 2 faömr.
stillillgr måttlig 241, n.
stjarna stjärn a (inkl. planeta)
66 uar., 40 2 , 60 r, 785 , 94 18 ,
104 f., 109 9 , 1191 , 25° 2,25715 ;
jfr iab. Stjärn uret, Inl. och
sm», på stjornu-.
stjcrnubokarfroeöi astronomi 69 ,
83 1 ,
stjornubokarfprött tÖ1'"eg.
La'YIgebek, SRD II 190.
stjornubökarrnaör
astronom
102 19 ; itr spekingr, philosophus. rimmaör,
stjornurnark stjärnbild, konstellation, signum 106 2 11 240 17
243, 2506' 251 7 , 2546 ; jfr s61mark.
storm erki, märklig händelse,. s.
vikudaga 5 14 1 som syftar på
§ 50-68,. jfr hofuörnerki.
stund 1) tid i allmänhet 77 2 &;
2) timme 46, 68 H" 64 57 128 19 ,

=

=

17410, 260 19 ; stundir jafnlangar [hore equalesJ 76 1•
surnar sommar: 1) om det isl,
sommarhalvåret, S01n börjar
på viss veckodag 2216 def., 655 ,
66 12 ,
78t;, 7810' 88, -1.39",
19611 ; auka surnar jfr surnar- \
auki (auka); ondvert surnar
sommarens
första, månad
16213 ; 2) om det norska sommarha lvåret, som börjar d.
14 april 156,; 3) om av romerska komputister antaget,
sommarkvartal 1956 ,
sumarauki den inskottsvecka.
varigenom. det isländska året,
bragtes till överensstämmelse;
med det julianska 2812 , 12818 ,
19616 , 197 13 ; syn, viölagning ; .'
jfr POl'steinll surtr, er fann
surnaranka Laxd. 11.
surnarmål pl. tiden för som·'
marhalvårets början 2228 , 139"
jfr vetrneetr.
sunnudagr söndag 1721°' 175 16 ,
241 n.: jfr 632 ; av religiösa.
skäl föredraget syn. dröttinsdagr.
superbiparciens ett slag av
aritmetisk serie 114 24 , def.
noten.
svä sem = 's6 sem 2051 ,
syn (syon 78,) syn; at s. synlig 1 över horisonten; efter vad'
det synes 48 16 , 5620' 94" 9516 , \,:'

T i förk. TG
göi 1408 em.

=

tabularis
prikstafr 208 20 ,
211 11 ,
taflhyröingr = talbyröingr 157 10;
V, 200 1 B, 208 2 4. R,. -appha
taflbyrölngs I sl. ann aler (Beg,'
vid 1140.

REGISTER

=

taflbyröingsstafr
prikstafr
(talf.. B) 1572 B, V, 15817 V.
tal beräkning 61 A, S~ 158 15 ;
jfr tala.
tala 1) beräkning 61 L~ R, T,
158 15 TT, 2181 R; at tolu
(Bjarna) efter (Bjarnes) be..
'räkning 77 14 , 93 4 , 97 12 : 2)
numrner, "ilurnrnerföljd 19116 ,
198 7 ; B) natlurulig t. se nåtturuligr,
talbyröingr påsktabell (på Island räknad [rån 1140) som
angav påskdagen med prikstafir se tab. I w. 157 10 B, X tf.;
i bild för att åskådligöra
gradnätet 1/21 10 B; syn. taflb...
Ialbyröingsstafr
prikslafr

=

15817 B,. syn. tatlb-.

.

tegr tiotal, tveir hin s setta
tegar 52, se OXXXVI.
telja riikna.; Ielja tung] af
himni se himinn : eigi må
1>8 tskyrt. veröa, hve er,
heldr hitthve telja skal här
kan icke behandlas, hur saken
[brhåiler sig uiaw hu?" det
skall räknas 14824 ,
tempra temperera, mildra 8615 ,
syn. lina.
terminatal beräkning av terrninus paschalis /56 , 80m syftar
på §§ 23,24.

terminadagr påskiermin, terminus paschalis, dagen för påsk.
fullmånen 21 11 ; syn. merkidagr.
termin(us) n., 1) gyllental 181
[; 186'l1 r; 214, 2208; sextanda terminum gyllf!-ntalet
16. 2) i förbindelsen terminus paschalis påskte'rminen
218 f.,. t. paschadagsins d. s.
219 9 ,
terrninstungl påsklurzation 2377 ,
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tertia 1/6 0 sekund lOO!'..
Hö 1) tid 246 7 " 2) timme 12020 ,
128 2 , 175 1 , tiö dags d. s. 128,;
syn. stund; 3) om tungltiö
88 13 ,
tigr
tegr.
til till,. st y?". isl. ord i genitiv,
lat. i ackusativ: til fyr nefnz
festum 184 10 " til septungestfilarn ok fil hellnar merkidags 21518 ; lat. ord i gen.
215 14 , 21812 If.
tilkoma tillkommelse, adventus
1986 ,
timi tid 97 2 " syn. stund.
tina utreda, redogöra fÖ?4 20 3 ,
136 14 ,
tractatus avhandling,. t. philosophie, 1) Macrobius kommentar till Cicero 961fH 2) Byginus
Poeticon astronomicon. 245 8 ,
tremissis? 259 10 •
triens, lat., tredjedel 97 t- 258 9 ,
259 3 ,
tung} 1) måne, se Reg. II. 2)
lunation, cykliskt be1-äknad

=

månmånad, ofta motsatt måna~r

9

f.,

f.,

47, 71 n. 8, 141 22 ,

183, 246, 25914" 261 11 ;
tungl er 14 natta det är på
lunationens fjortonde dag 4,

166

151 etc; yngra tungl 29 dagars lunation 12 4 , 19 10 ; ellra
tungl 80 dagars)' t. januarii,
januarius t. eic., den lunation,
som benämnes efter, 'resp. i
regeln sluta» i jan'uari etc.

16)8, 17 1 3 , 1718 ; tunglinu er
lokit lunationen är ute 9u ;
jfr auka-, ny-, påska-tung-l.
tunglaldr 1) lunation 7616 , 77,0;
syn. tung]; t nnglfylli(ng), lunatio. 2) IJnånens ålder vid
givet datum 14.111 ,
tunglär rnånår, åt, på i van ..
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liga fall 354, vid interkalation 384 dagar 85 u ' 92 7
C, D, G, N, 14315 ,
tungifylli fem. 88 19 (pl. -ar 12 8 ,
8811 , 263 1 ) ; == tunglaldr 12,
88, det senare interpolerat i B.
tunglfyJling
tunglaldr 1310 ,
tungIganga månens kretslopp
147 18 ,
tunglhlaup [saltus [une) det
n hopp", som man vid slutet
av måncykeln måste låta månen göra för att korrigera
den bristande noggrannheten i
lunationernas längd 19 def.,
14123 , 147(" 1495 ,
tunglhoppun (-hofun B) =
-hlaup 92 11 e, D, G, N.
tunglkoma nymåne 183 j , 201 10
em.,. om vidskepliga föreställ.
ningar, knytande sig hit se
Risk. s. I, 16518 ; d:o hos lapparna se GLIII; jfr tab.
Inl.
tunglpunktr 1/ 5 timme, 12 mi·
nuter 63 17 ,
tunglsaldr 1)
tunglaldr 1
e.; 837 C, 92 2 , 93" 93 10 , 2) =
tunglaldr 2 147 11 149 1 , 1506 ,
tungtsär = tunglär 92 7 B.
tunglsaukun 831 B, V; (trol.
fel för -auldrum),
tunglsfylli
tungIfylli 141 19 ,
tunglsganga
tunglganga 63 ,
tunglshlaup
tunglhlaup 5"
147,.
tungltal beräkning av månens
gång 4 2, 4 7 ,
tungttalsold
tunglold 76 u ,
77 2 (B6karb6t J.
tungltiö 5/ 4 timme 88 u H 89 1,
tungtold måncykel 192s , 25 11,
42 19 S, 1/143 , 13518 , 1411 , 147}7
157 tf., 183s , 200 tf., 263 11 ;

=

=

=

=
=

=

uttryckligen räknad från d.l
sept. 33 4 ; uttryckligen räknad
från d. 1 jan. lB5 t. jf'l"
paktaold. er ver kollum
tungtold Flatöb. III, 4771(,;
svå margt sern på er vetr i:
tungtold å1'etsgyllental 1304,'\
tuttug(s)ti fjugunde 5016 A, L,'
m. fl., 203 17 em.
tvimånaör
sommarhalvårets'
femte månad 7812~ 168j ljl J
Laxd. 116, 218, se iab. Mis-'
seristal, Inl.
tviljandi tjugonde 50 J6 C, S.
tylft, sjåvar = 1~ vikur, sjåv.'
ar, nära en (ek~Jatorial).qrad'
125 7 ,

tynask gå forlorad. 4 6 •
tyrsdag-r tisdag 176, jfr 635 ; av:
'religiösa skäl föredraget syn."
priöjudagr.
tolumark, dröttinsdags tolumork de dagar, inon~ vilka
en viss söndag kunde inträffa
i det isl. åre; 173 2 ,
tolviss räknekunnig 77 a, 93,.
urnmeeling omkrets 231 1 ; syn.~,
circumferencia.
uncia 1) en tolftedel i allm:~"
258 f., der· 2) om tid: ~
tolftedels niomenta
71 / t s~
kund 63'17 64&1 77 18 , 124"
147 18, 26018' 262. 3) om vin'
kel: en tolftedels grad, 5 mi
nuter 113 f. Syn. unz,
ungr ung,. om tid: kort;
tungl,
unz
uncia 127 15 , 128 15 ,
upprisa uppståndelse 212 11 ,
utsuör sydväst 49&.
uxi oxe 545 , 122 1 ; jf'/·:.Reg. L.

=

=

vag vikt 245 1 ,

REGISTER
vän utsikt, möjlighet; pa er v.
hrtöa 12222 ; då är stormigt väder att vänta; quinquagesima
... , er van er UUl allan månaöinn fehruarium 80m kan infalla när som helst under februa'ri 138 14,.
vår vår omfattar även februari
49 1 ; JYr urn vårit nåliga kyndilmessu Hk". III, 285; som
avgränsat lat. kvartal 1956 ,
varnaöarår år, då man skall taga
rimspillir
sig till vara
13611 , 168 f., 197 2 ,
värping vå1'"Un,q 84 9 ,
vatnormr hydt'a 244 11 ,
vatnfasta [vigilia in pane et
aquaJ fasta, då blott vatten
och bröd fick fortdra« 1294 ;
jfr Grågås.
vel drygt, något over 714 8, 8511
B; vel svä d. s. 7u A, L,

=

8511 C.
vella kokning, sjudande; rnissong en meiri af velIu 90,
117a ; jfr vokva.
ver (vrer 94)4 B) vi.
vera vara; vika er af göi har
förlidit 26 6 ,
veröa infalla,. syn. bera 34.
verkdagr vardag 39~.
vers n. latinsk vers, särsk. minnesvers 129 f., 145 12 , 184 ff.,
237'5) 24722 ,
verold värld 125 H ).
vet r 1) vinter a) om isl. halvåret 23 f., 7811 , 8410' 12827,
173 23 , jfr tab. Misseristal.
b) om norskt halvår 1563 ;
c) om bestämt avgränsat kvartal eptir hökmall 1956 " 2)
år, särskilt i cykel 13 f., 20,,,
25 f., Bl f., 60 [; 84 11' 259 f.
Om lapparnas vintermärke se
Exkurs, InI.

vetrneetr tiden omkring vinter-,
halvårets början 169 ti.: jfr
sunnudaginn i vetmöttum
dagen efter. vinterns ingång
(14 okt. 1263) Flatob.TlI, 227~
viölagning
sumarauki 69 l.
förk., 172 22 ; syn. även viörlag.
viörlag = sumarauki 174 19 ;
syn. även viölagning.
viörlagalaust då inskottsvecka
icke [orekommer, jfr följ.

=

155 13 V.
viörlagslaust=för,eg.15518 B em,
vika 1) vecka 27 f. etc.; ellipta vika räknat från SÖndagen 24 11 ; räknat från uinierns första dag (lördag) 129 9 ,
2) vika sjavar 583 1/ 3 stadier
125'[.
viknamot veckog'J'"äns 5018 (vec..
korna räknas här från datum, ej söndag).
viknatal 1) beräkning i veckor
25 3 , 25., 2088 " 2) antal veckor 28 22, 1385 ,
vikudagr veckodag 514 1 1671'(,
197 17 ,
vikustafr dagbokstav i kalendariet 140 i , 145 0 ,
villtdyr insatt genom konjektur
4°6'

vindr 1) vind 86 f.; 2) en tid
av två timmar 17426 f.
vokudagr se Reg. III, inl.
vokva fuktighet 88,; missong
en minni af voku tungls
90

n.

yfirbragö form, gestalt jaröar y.
104 i.; syn. mynd.
yfirstandandi innevarande, löpande (år) 220 u'
ylir vinterhalvårets andra må..
nad 7814 ,
ymbrudagar se irnbru-.
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zenit se eenit.

=

på
På er 26°' '358 A m. fl.
parfleysu-tala onyttig beräkning
46 12 A.

pattatal innehållsförteckning 4 17 ,
pättr avdelning, kapitel 4 tf.

=

ping särsk.
alpingi 23 12, 84'1'
145 3 , 172 15 ,
poka röra sig (långsa1nt) 10811 ,
17217 , 2387 ,
porri vinterhalvårets fjärde månad 25 6 , 27 [., 566 (tänkt i
förbindelse med purr) 69 f.
förk., 781ö ' 13914 , 1611s , 163 n.,
169l~' 2086 ; syn. Iniör vetr,
som närmast avse1'förstadagen.
pörsdagr t01's(lag 1776 , 241 n.;
jfr 638 ; av religiösa skäl fö .
draget syn. fimtidagr.
pråör tråd; särsk. lodlinie 107.
prettandi dagr trettonde dag
jul 24 31 , 32 1 , 15610 , 1664 ,
priöjungr tredjedel; priöjungi
breiöari en halv gång till så
bred, stor 232; priöjungi
minna en tredjedel mindre
234 9 (i båda fallen räknas
t'redjedelen av den större sicrheien}.
priskeyta triangel 23211 ,
pritognätta (-teognattar L)
oböjl. adj.: på 30 dagar 96 ,
pritugr
föreg. 135 f·
protnan [tumor, Sacrobosco]
buktighet 10416 , 1152 ,
pusund tusen;
12 X 120
128 14 ; pusund pusunda en
tnillion 642 ; jfr CXXXIV.
pvåttdagr lördag 24 17 1681 1 )
17'82 , 23712 ; syn. laugardagr.

=

=

ee;ett

i lat. ord, se e-o

= att,

94 9 Ba, 1171 ,

breggia rett landnorörs ok
norörs i den oktant, som till'
hälften tillhör nordost, till
hälften nordväst 52 7 C,. nog~"
grannare i A, L i miömunda staö.
rotting riktning 1177 ,
old tidsålder, period, (kronolo.
gisk.astronomisk) cykel 29 11,
32 11' 200 1, 258 2 ; Qld stjornu en"
stjärnas (planets) cykel, den
period, efter vilken den i fijrhållande till jorden och Bolen",(
återkommer (ungefär) till ut~':
gångsläget 60 tf·,. jfr concur-:
rentes-, sölar-, indictionis-old'
och sme på alda(r).. ; särsk. :,i
1) .utan tillägg oftast
tungl- .
Qld, paktaold 13 f., 25 1&, 27s,":
71 V, 133, 141, 163 f., 171s,
1748 , 203217 263; 2) om stora
påskcykeln (påskaold) nästa'1ltJ~:
alltid med tilllägg: gamla:
Qld (168, 17122 , 17B12, 200 2,
260 20 ) , mindra ofta mikla old
[magnus cyclus} (76 12 , 257 uJfi
jfr Flatöb. III, 477 och An·
naler vid år 76, 609(/), 1140."
ondorör
ondverör 69 f. (örk,}
ondverör tillhörande början av:}
23 tf., 16114 , 257 11 ; motsatt:
ofanverör 244 19 ,
oskudagr askonsdag, caput jer'
nunii Flatöb. III, 231; oskudag hinn forna, d, 8. 198ui .

=

'I,

=

oeri äldre komparatio av
ofta i L (skrivet eore,
Larssons glossar), dessutom
stundon» korrumperad
R, etc. 10, 19., 21 17 (eora
22 6 (~ri ..1 76 B67~arb6t).
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Il. Astronomiska namn.
I detta register sammanföras sådana astronomiska benämnin..
ger, som ha karaktär av egennamn, beteckna en stjärna eller planet, en stjärnbild, en trakt av himmelen eller linie i gradnätet o.
s. v. Appellativa benämningar stjarna, himinlungl, klima o. d. se

.

R~.L

Att utom översättningar få fullständig astronomisk ortsbestä·mning kunde ju för son1.liga läsare vara till gagn. Å andra
sidan torde de läsare, son» äga utpräglade intressen i denna riktning, skaffa sig fullständigare hjälpkällo?". J ag har etan» at vid
att inom parentes ange deklination = vinkel mot ekvatorsplånet,
sådan denna var år 1200. Därvid betecknar som bekant
att
deklinationen är nordlig, - att den är sydlig. Härmed kan lät,t
uträknas det för kritiska uppgifter angelägnaste: om stjärnan
(stjärnbilden) varit synlig på Island eller icke. Därvid gäller:
Vid 64° äro st;'ärnor, nordligare än + 25°'5 alltid över horisonten; de, som iiro sydligare än - 26°'6 alltid under densatnrna.
Vid 65° gäller' detsamma för resp.
24°,& och - 25°'5'
Vid 66° gäller detsamma för resp. + 2/3°,,, och - 24°'fJ'
"'ätt att uträkna är också st;'ärnans .höjd vid övre kulmination; den är helt enkelt = algebraiska summan av deklinationen
och ortens ekvatorshö;'d (d. v. s. 90 + breddgraden). Går summan
ÖVC'1' 90°, så subtraheras den från 180° och resten utgör hö;'den över
n or r a horisonten.
Uppgifterna lämnas blott vid ett av synonyma namn; vid
stjärnbilder, som ju ha en rätt stor utsträckning, har jag i regeln
nöjt mig med en stjärna, den första upptagna i N eugebauers ta..
bell, i vanliga fall (J. (den ljusaste).
För de här i Norden mera framträdande stjärno'rna lämnas
fullständigare uppgifter i I nl. Exkurs.. St;'ärnuret.

+

+

Adriagne Ariadne 255 f.
aer luftkreteen, atmosfären 72 11 ,
Alakol Algol (+ 37,6) 72 8 ,
Alcaph
Kassephia 72]0'
al tari
ara 253 10 , 256 f.
Andromeda 252, 255 tf. (
24,7)'
antecanis 253'J5'
aquarius vattumannen 563 A,

=

=

8, 90 n., 989 , 120

+

f.,

1'466 ,

252 23 ( - 4); syn. vatnberi,
vatnkarl, vatsberi,
aquiIa st;'ärnb. örnen 2532 ; syn.
ari (+ 7'1).
aranlek arciuru« 726 ; syn. även
dagstjarna.
~
areturus
dagstjarna. aramek
721 GLI, CLIX tf. (+ 23,6)'
Argo 8t;'ärnb. 2ti5 f.; syn. skip;
jfr följ. (- 52'4)'

=
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Argus (egl. genitiv) = föreg.
253 24 ,
ari
aquila 253" 256 u,'
arias stjärnb. väduren 53 1, A,
S, 90 n., 9816, 110" 120 tf.,
146" 243 f., 2528 ; syn. hrutr
(+ 19,5)'
åsar bardaai
auriga 72 1,
aselli stjärnb. 251)8; syn. asnar
(+ 24).
asnar
föreg.
auriga kuskens stjärnbild 72 2 ;
syn. kerrugretir, åsar hardagi, erictonus (+ 44,7)'

=

=

=

birna narnn på stora, och lilla
björnen 104 19 , 2507 ; meiri b.
= ursa major 2518 ; syn. helix, vagn; minn i birna: syn.
cynosura, kvennavagn,
birnugretir
boetes 254 8 ,
blööstjarna mamm. på Venus 611 ,
boetes stjärnb. hootes, vars
största. stjärna är aretums
251, 255 tf.; syn. birnugretir.
bogmaör
sagittarius 55 18 ,
56,s, 62 9 , 1222°' 12320 ,
broeörfa mark)
gernini 54 6 ,
251 Hl ; syn. tviburar.

=

=

=

cancer kräftans stjärnbild 54 a
A, 8, 90, 996 , 109 f., 118 tf,
146'6' 244 13 , 253 f. (+ 11,.,);
Byn. krabbi.
canicula lilla hunåen; stjärnb.
72 8 , 253 tf.
caprans? 256 1 3 ,
capricornus (..i us 242 f.) stenbocken, stjä?'nb. 5521 A, S, 90,
98 9 , 109 17 , 120 [; 245, 256
(-14'7); syn. steingeit.
CelU1TI himmelen 72 10 ,
centaurus stjärnb. 253 9 , 256 8
(- 57'3); avbildn. G.
Cepheus stjä't'nb. (gen. Sepbyi

252,) 251 15 , 2541 1'
59,s)'
cetus valen, stjärnb. 254, (+
0,7)" syn. hvalr; avbildn. G.
corona 8tjärnb. 25017' 254 f.,
(corvna 256 6 ) (+ 29,6)'
corvus korpen, stjärnb. 253 18'
( - 20,.); syn. hrafn,
erater stjärnb. 256 f. (- 14 71) ,
Cygnus svanen, stjärnb. 252~o
(+ 42'6)'
cynosura lilla björnen (si-) 72;
8yn. minni hirna, kvennavagn.:

dagstjarna [jf'r fineka auringon.
tähti,soZstjärnanJ arcturus":
72& em.; OLIX tf.
delphinus stjärnb. 253; syn.
nisi.
deltoton = prihyrningr, "delto,,>l
ton (egiptar)" 257 6 ; jfr. Reg.f·
dreki stjärnb. draken 104 19 ; jfr

=

ormr.

elios solen 72 10 ,
eliz (helix) siora björnen, stjärnb~ ".~
72 1 ; syn. minni birna, kvenna-:'
vagn.
Ercules Herkules sfjä'rnb. 25018~;
tf. (+ 23'f)'
erictonus = auriga 256 18 ,
Eridanus floden Er.,stjärnb. 254 1 ,
em., 2556 (a - 61'4' , - 6,,).
eta krubban, stjärnb. 251 19 ,
etber 72 11 ,
fenon (fånen L) 6112, 6377 pla.
neten J uppiter.
feton planeten Satut'nus 62 1, 6311
finngålkn = sagittarius 253",

0 ' -

LXV,OXLIV.
flskikarlar Orions bälte 72s etn.
fiskr, fisk; användes i två:
namn på stjärnbilder: a) ph
fiskar - pisces 5610' 123 19,

REGISTER
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252 11 tf.; b) snörsettar fiskr,
enn Inikli flskr piscis ausiralis 25222 , 254 5 , 255 11, ( - 33,'1)'
flspena planeten mars 6177 63•.
gemini tvillingarna, stjät·nb. 54&
A, 8, 90, 9615 , 9917 100 f.,
120 tf., 25111 (+ 33,2); syn.
tviburar. brosöra mark,
gnögleiksstjarna namn på Saturnu« 621 ,
gorgone Medusas huvud 252 11 ;
syn. alakol.
griöungr oxen stjärnb. 251 u);
syn. taurus, uxi.

haldreki == scorpio 245,,. syn.
även sporödreki.
harpa
lyra 251 2 4 , 25219 ,
heri = Iepus 253~o.
hesperls = Venus (i dess egenskap av aftonstjärna) 611' 62 f.
hestr ::=Io Pegasus 2522( , 256 17,
hnisa se nisa.
hrafn
corvus 25318 ,
hrutr (rutur 12117 , 1231S) aries 53 14 , 56 tf., 121 16 , 252 10,
hruts nef främsta delen av
Aries 57 6 ,
hundr stjärnb. stora l. lilla hunden 253 25 , 25614,'
hundstjarna
sirius 72 7 em.
hvalr stjärnb. valen 2542 , 255 18 ,
2578 ; syn. cetus.
byades en del av oxens stjärnbild- 724 ; syn. ulfs keptr (+
13'8)'
hydra se idra.

=

=

=

idra stjä'rnb. hydran (- 5,.)
255 10 tf·

jafndoogrishringr himmelsekvatorn 110 t., 113 t.. 118 n.,
2529 , 25314 " undir jafndcegris-

b ring vid jordens ekvator
107lS •
Jovis egl. genitiv; planeten Juppiter 63s, 90, 241 n., 2429 " syn.
fenon,
Juppiter = föreg. 87 12 , 2471 ,

Kassepia stjärnb. Cassiopeia,
rättare Gassiepeia 251 f. (+
52'1); lapsk (nordisk?) 'Uppfattning av denna stjä~·nbild
GLII.
kel' = erater 255 11 ,
kerrugretir auriga 251,
256.
kiölingar två stjärnor i auriga
25113 , 256 18 ; jfr GXLIII.
klubba en del av Herkules
2/>416 ,
kona = kassepia 2512"
krabbi
cancer 54 121 117,
122 f·, 251 20 ,
kvennavagn = minni birna
2506' CXLV.
kyndilberi [övers. av Iucifer
med missförstådd bet.r] alakol 727 ) CXLII.

=

=

lacteus (circulus)
mjölkbringr 252 1 em., 2534 em.
Ieiöarstjarna polstjärnan 104 19 ,
11021' 111 9 , S. 111 klart fattad i två bet.: dels en ljussvagare stjärna, som antogs
finnas i den norra polen, syn.
polus, dels en mera ljussta1'k
i dennas närhet; polstjärnans
avstånd från polen var år
1200 5'10 ; undir leiöarstjornu
vid polen 1081 " i polartrakterna 103 16 , 104 1 (+ 84,9); ifr

CXLV.
leo stjärnb. lejonet 54 17 A, S,
90, 118 tf., 1466 , 244 16 , 251,0'
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2556 (+ 15,7); syn, it 6arga
dyr.
lepus stjät'nb. haren ( - 18'7)
253 19 em.
libra stjärnb, vågen .553 A, S,
90, 98, 120 If., 1466 , 253 11 ,
25516 ; syn. skalir (- 12'6)'
luna
tungl 2411 ,
lypting en del av Arqo 255 1°'
25614 ,
lyra stjärnb. lyran 2.51 f. syn.
harpa (+ 38,s),. ljusstarkaste
stjä'rnan ä1 Vega.

=

4

=

maör
Cepheus 251 2 3 ,
ruål(s)stjarlla namn på Merk~~
rius 60 s'

=

mani
tung] 633 , CXXXII.
Mars planeten 634 87 1 'l ' 90,120
f., 2427 , 2476 , 249 1 ; syn. fis0

penat
rneginstjarna benän~ning pä
Juppiter 61 13 ,
Mercurins planeten 636 , 87 12 ,
90, 241 t.. 247 1 , 249,,; syn.
stilbon.
mjölkhringr

vintergatan 1201,

2.51 12 , 2,52,: syn. lacteus circulus.
III mr
stjärnb. jungfrun 54 22 ,
12214 , 1232 1 , 251 9 , 20; syn.
virgo.
nåttsölarhriugr polcirkel 11015'
118, 2549 , 10' 2565 ;
tydligt
om södra polcirkeln 118

(±

66"'6)'
nisa (egl. hnisa) = delfin 2534 ,

öargr orädd; i förb. it 6arga
dyr
leo 54 16 , 122.
ophiulcus stjärnb. ormboraren.
ophiucus 251 17 2.577 " syn. serpentarius( + 13'5)'
Orion vår stjärnhimmels liMs"

=

starka sie stjärnbild; jfr flskikarlar 72., 25122 , 253 tf. (a+
6'9' ~ - 9,,); jfr Inl., S~jä?4n-",

uret.

=
=

ophiulcus 255 2 ,
orrnr 1)
dreki 25°6 1 2522 ;
2) ett attribut till ophiulcus
253 6 ,

ormgastir

Pegasus stjärnb. 2.52p" 23' 255
f.; syn. hest r (+ 11).
Persens stjärnb. 2.52, 256 f.
46'7)'

pisces stjä'rnb, fiskarna 56 10 ...4:,
S, [JO, ss.; 120 t: 146 (+
3,g)" syn. fiskar.
plyades plejaderna,
norna 724 , 252 18 " syn. sjau-.'
sl irni (-T 21,3); jfr Int,\l
Stjärnuret.
polus polstjärnan, i allm; upp~
fattad som belägen i kimme-;:;
lens norra pol 7210 , 1111°' 17;
s. 111 14
skild från leiöar-.
stjarna.

fr

==

sacra ri u In
ara 263 10 ,
sagitta stjärnb. pilen 2/53, enl;,
255 12 •
sagittarius stjär1lb. skytten 55,jJ
A, S, 90, 97 1 3 , 1009' 120'
146 5 , 245 13 , 2.53~, 2569;8U
hogmaör, skyti, finngälkn.,
Saturnus planet 63 11 , 87 12 , 9
241 f., 247 8 ; syn. feton.
scorpio, scorpius stjä'i'nb. sk..o
pionen 558 , 90, 97 1 4 , 1201:
251 3 , 256 3 ; syn. sporödre
ha ldreki (- 24,s)'
serpentarius
ophiulcus 2,;,
2537 , 257 10 ,
sinesura se cynosura.
sirius, himmelens ljusstarJ;q,
stiiirna 728 , 2lJ3'J2; syn .. ,hl,r
stjarna : förväxlad med Al ~

=
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sjaustirni (VII st-) = plyades
723 , 25219 ,
skålir e libl'a55 s , 5620111716' 12218 ,
skip
argo 255 16 ,
skjöla urnan, stjärnb.253 Hl , 254 7 ,
skyti
sagittarius 245 20 ,
s61 solen 1916 , 504' 53 f., 59 14 ,
615 , 63 21 729 , 77 18 , 89 4 , 912 rh

=

=

r-

94 tf., 102, 106 2°' 107
1451';1 233g , 2474-_" syn. sunna,
elios; jfr Reg. I.
solbvarfahringr vändkrets 10717~
110 21 ~, 250 14 (± 23';'4)'
solrna rka hringr =Zodiacus 56 21,
58 18 1 60 f.
solstoöuhringr
solhvarfahringr 254 14 ,
sporödreki
scorpio 55 8 1 562 2 ,
1222°' 123 20 ,
steingeit
capricornus 5520'
562 ? , 629 , 11711 ) 1234 , 25224 ,
stilbon planeten Merkurius €J0 7 ,
629 , 636 , 20°17'
snörstjarna = vega 726 1 Ini.,
Stjärn 1t1 c"t.
sumarhrlugr [cestivalis iropicus J norra vändkretsen 118
(+ 23'54)'
sunna = s61 632 ,
svanr ee cygnus 252 20 1 253'6 256 15 ,

=

=

=

4

1

ta urus stjärnb. oxen 54 A, B,
90, 9818 , 120 t, 146 4 , 1542 ,
24315 , 261Q l 257 6 ; syn. griöungr, uxi (+ 14'6); största
stjärnan Aldebaran, jfr Inl.,

8tjärnuret.
tungl ~nåne 19 14 eic., 40 2 , 59,
628 , 638 , 783 - 8522 , 87 tf., 117,
147, 152 tf., 2396 , 246 If.; syn.
mani: Jf1 Reg. I; ordet icke
lånat hos lappa/rna, jfr Lnl.
tviburar
gernini 546 , 11'
5622 , 122 f.
4

=
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ulfs keptr 1) ett parti i oxen
728 " 2) (kiopt, ack.) ett pa'rti
vid Andromeda, möjligen fel..
aldigt 2525 ; jf1' CXL VI.
uranus himmelen 7211 ,
urna
skjöla 258 J8 •
ursa majorv uninor - meiri,
minni birna 72%
uxi
Iaurus 541, 5622~ 57 1 6 ,
12122 , 12320 -

=

=

vagn

=

meiri

CXLV.

hirna

2506'

=

vatnberi, va tsberi
aquarius
563 , 24' 123fl' 21'
vat.nkarl
[oreq. 2/522 3 , 2547 ,
vega en stjärna av första stor..
leken i lyrans stjärnbild, vars
heliakiska nedgång under första årtusendet i norden unge-

=

fär sammanföll med vårdag,jämningen 727 ; syn. suörstjärna (+ 38,3)'
Venus planet 630 , 87 U' 90, 241
n" 242g , 247 3 , 249 8 ; syn. Hesperis.
vetrhringr [hiemalis tropicus J
södra vändkretsen (icke vintergatan/) 118 fig., 253 1 (_.
23'(8)'
virgo stjärnb. jungfrun 5422 A,
B, 90, 120 tf., 1465 e~n., 2442°'
25511 ( - 6'9); ,(jyn. 111 mr.

zodiacus (so- 8710' gen. -zi 986 )
djurkretsen, ofta' identifierad
med ekliptikan 96 tf· 117 6 ,
120 f., 246 17 , 251 f.; syn. s61l

markahringr,
brekatjarna (preks stjärna A)
namn på Mat·s 617 ,
prthyrningr stjärnb. triangeln
2526 ; syn. deltoton.
19*
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III. Helgdagsnamn.
I detta Iregister upptagas sådana namn på helgdagar o.: d.,
som bildats av egennamn elter främm.ande ord. Namn, som bil.
dats av rent appellativa isländska ord, återfinnas i Reg. I. För .
korthetens skull upptages oftast blott helgonets namn, då tillägget i
många fall saknar intreeee. Av de lat. minnesverserna äro blott
de viktigaste fullständigt excerperade. Till de öVt'iga, som äro '.. direkt byggda på Cisiojanus, finnas hänvisningar vid dewna. De
ställen, där helgonet självt, icke dagen, avses, upptagas i Reg. I"V.·'
Såsom belysande för den betydelse, den kyrkliga kalendariets
helgonlängd redan tidigt .erhållit, må här erinras om att s. 7 tf.,
de särskilda månaderna bestämmas efter helgondagarna, icke'
tvärtom.
Det vanliga isl. beteckningssättet är helgonets namn i genitiv
med tillagt messa, Mindre ofta förekommer dagr, t.e». Jöns dagr;
144 18 1 172 4 , SarJ~n1,ansättningar med -vaka beteckna nahtrligtvi"
från början vigilian, helgdagsaftonen," men tidigt även själva helgdagen,. se t. ex. Bötolfr, ~T6n, Laurentlus. Den ,i lat. vanliga. anv.
av blott helgonnamnet i gen. ä'J" överflyttad till isl. 94 17 v a r . '

Abdon 30/7 18710 , 227 3 ,
Adrianus 7/9 2276 ,
adventus Domini advent 85 3 ,
1984 , Flatöb. III, 59,. syn.
jölafasta, tilkoma.
Agatha 5/2 (augut.to messa

Aspiciens första adventssöndag'
199 1 assurnptio
himmelsfärd;

1425 A, R), 22.52 2 ,
Agnes 21/1, 56~, 12310 , 1912 ,
225n ; octava 226 21 ,

Augustinus. biskop 28/8 22,
Augustinus messu um haus

Albanus 22/6 226 8 ,
Alexander 4/5 (vanligare 3/5)
2260 •
Alexis 17/7 227 2 ,
Ambrosius 1) 7/12 190~; 2) 4/4
52~ G, 2263 ,
Andreas 30/11 87 , 51., 1296 ,
190" 197H , 228 4 ,
augaria fasta (vid koaiember )
19810 ,
annunciatio bebådelse 25/3 2129 ,
213 2 , 21411 " jfr Mariumessa.

Antonius 17/1 2252 0 Apellinaris 23/7 227 2 ; ifr Bet..

telser.

Maria.

192 3 ,
Augustinus. Englands apoet.
26/5 226".
Ave = Mariumessa 25/3 19}

Bahila 24/1 22521 Barbara 4/12 2411 , 85 2 ,
228 5 ,
Barnsbas 11/6 2267 ,
Bartholomens 24/8 1221("
2271,"
Basilis 12/6 226 7 •
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Basillus 14/6 2267 ,
Benedictus, benediktinerordens
grundläggare 1) 21/3 12118 ,
12713 , 16?2~ f., 1902' 2262 ;
festo sancti Benedicti å
vetrinn 22114 " er jafudeegri
ä vår 1214 , 17/510 , 2) 11/7
2271,
Bertirrus 5/9 2276 ,
Blasius 3/2 1811 , 16914" 17111 ,
184 12 , 22522,
Bonifacins 5/6 2267 ,
B6f.6Ifr 17/6 2268 , Jfr Hann
kom Bötölfs vokudag (= 16
juni 1247) .. , UITl morguninn
er sungnar värn tiöir (d. 17)
gekk konuugr tiI skips, Flat..

öb. III, 166.
Briccius 13/11 1696 , 2288 ,
Brigida (Irlands' skyddshelgon)
1/2 811 , 1618 , 139217 16217 , 190 s'
22522 ,
Britarrnessa
föreg. 1681°'
17116 ,

=

Calixtus (Kalildus B) 14/10,
det norska vinterhalvårets in..
gångsdag 156Y\l 1564 , 169"
2281 ; upptages jämte Tibur..
cius (se d. o.) i det (inländska
kalendariet i God. Holrn B5b
ensam bland helgondagar,
som icke ha gUldst}änstbety..
delse.
Cecilia 22/11 1222 fH 190 s , 228"
Cena Domini skärtorsdag 214,8'
Chrisogenus 24 f11 228,.
Chrispina 24}7 227 2 ,
Chrispinus 25/10 2282 ,
Circumcisio Domini l/l 1901)
22520 "
Circumdedernnt
septungesima 199 1 ,
Ciriacus 8/8 2274 ,
Clemens 23/11 195" 228 4 ,

=
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Columba 9J6 8'0 R, T; syn.
Kolurnkilla.
Comelins 13/9 227 6 ,
Cosmas et Darnianus 2719 84 12,
crucis exaltatio 14/9 190~, 2276 ;
jfr Reg, 1.
crucis inventio 3/5 1903 , 2255 ;
jfr Reg. 1
Cut.berth eng. biskop 1) 20/3
226 2 ; 2) 4/9 2276 -

Darnianus 27/9 227 8 ; jf,," Cosmas.
Dem etrius 8/10 2281'
Dionyslus 9/10 2281 ,
Divisio apostolorum 15/7 2272 Donatus 7/8 227,_
Dormientes, septem 27/7 227"
Dum me 30/12 (mot vanligt
språkbruk) 1912 ,
Dunstan 19/5 2266 ,

Eadmund 20/11 228(.
Egidlus 1{9 227 6 ,
Eldridis 23/6 2268 ,
Epiphania trettondeda.gen, 6/1
1911' 22520 ; sammanföll unge.
fär med miör vetr, hokunött.:
octava epiphanie 13{1 22520 ,
Euphemia 16/9 227 7 ,
Eusebius 14/8 227 4 ,
Eustachius 3/11 (vanl. 2/11) 228s _

Felix 14/1 19215 , 225 20 ,
Felix (et Adauctus) 30/8 227".
Fides 6/10 2281 ,
Firminus 25/9 227 8 ,
Franciscus, 01'den8stiftaren 4/10
228 1•
FratrU1TI, septem 10/7 2271 ,
Oeorgius 23/4 226~.
Gereon 10/10 2281 ,
Germanus ep. Paris. 28/5 2268 ,
Gerrnanus ep. Autiss, 31/7 227 8 _
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Gervaslus
Gordianus
Gorgonius
Gregorius

19/6 2268 ,
10/5 226~.
9/9 2276 ,
12/3 5013 , 52s1 167'J3'

'6' 1901) 2261-

Guörnundr isl. biskop
16/3 226{ var.

(t

1237)

Hallvarör, norek missionär och

martyr 15/5 2265 ,
Hippelytus 1318 227"

Incarnatio Dominica 25/3 213t 6 ;
syn. annunciatio, Mariumessa.
Jal{ob 25/7 5417) 12210 ) 190'J'
2272 , II.
Jeronyrnus 30/9 2279 ,
Johannes 1) Johannes doparens
födelsedag, midsornmardagen
24/6 493 , 5413 A, 966 G, 191']"
19615 , 2268 , 2) Johannes dö·
parens halshuggning 29/8 227 6 ;
3) Johannes evangelisten ;d7/12
190s' 228 6 G; densamme» ocLava 311 190,; 4) Johannis et
Pauli 2616 2268 ; 5) ,Johannes
ante portant latinam 6/5 2266 ;
6) Johannes de Beuerlac, engelsk biskop 7J~ 2265 ; 7) Jo ..
hannes biskop i Halar (t 28/,
1121), tranet. 3/3 1911J' jfr
Jon.
Jon (Joan)

=

Johannes 5415
B, 12271
14418 , 17214 , 174 2°' 196, em.,
1961f~t;jfr Jonsvokudag Flatöb.
III, 19911 , tydligt motsatt
messudaginn 19916 och alltså
midsommarafton;
Jons
messu baptista Hkr. III, 390.
Juliana 16;2 225u '

L, R, S,

9417 1 966

=

Katerina 25/11 228,.

Kolumkilla 9{6 820 ,
syn. Columba,

Gråqå«;

Lambertus 17/9 2278 ,
Laurentlus 10/8 190" 227,; jfr
Lafrantzvokudag, på er talat
var fyrir harnessu Hkr. III,
331, om lördagen d. 10 augu-

sti 1135.
Leo 28/6 2268 ,
Leodegar 2/10 2281'
Leofredus 21/6 2268 ,
Leonardus 6/11 228 3 , Flatöb. III;
123.
Letare (Hierusalem) fjärde sön."
dagen i fastan 160, 21217,
Lucia 13/12 '49f'1' 2285 " troligen
en gammal nyå'rs-, resp. vin')
tersclståndsfest, XLOI och dä~!'"
a~förd litt.
. ,.
Lukas 18/10, vinterns ingångs~,
dag vid rimspillir 241' 55~(
128 28 , 17217 , 173 18 1 1964 , 2282~
Magnus, O"knöjarlen 1) döds(J,
16/42268 ; 2) iransl. 1317 1699
190" 228 5 »ar., jfr Lucia.

Marcellinus 2/6 2267 ,
Marcel] us 1611 22520 ,
Marcns aposteln 25/4 1902' 226~J
syn. gangdagr eini, Reg.I~(ii
Marcus påve 7/10 228 1 ,
'
Marcus et Marcellinus 18(
2268 ,
·et
Margareta 1) 13/7 227 1 G; . . .~.
20/7 2272, kallad Margretli'
messa en siöari 173 17 ,
Maria, Jesu modet' 1) Purifl
tio Marie = kyndilmes
2/1 190" 22522 , syn. kynd
messa Reg, I; 2) Marie":
bådelse 25/3, stundom (t.:
8 16 ) 83 lS , Hkr. III, 314),.'''~
lad Mariuruessa um, of

!96
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eller (1.27 8 ) a varit 25 tf., 34
tf·, 1567 , 158 (f., 162 fr, 204 2 6 1
212 9 , 214 9 , 226'); 3) Marie
besökelse 2/7 Marrumessa llyja
AM 149 d, [ol.; 4) Marie
,himmelsfä'rd 15/8 52 11 (Mariumessa hin fyrri, A, L m.
fl·; Assumptio Marie C) 19°2 ;
5) burbardagr Mariu 8/9 8 1,
1911' 2276 ; Mariumessa si öarl Bkr. III, 485.
Maria Magdalena 22/7 2272 , jfr
Iieiteleer.
Marius 19/1 22520 ,
Martinus biskop 11/111912 , 228 8 ;
transl, 4/7 227p,.
Matheus 21/9 1215 , 175 12 , 190"
2.278 ,
Mathias 24/,2 8 14 , 29 1 , 128 18 ,
21'
143". 1468" 1703, 17112 ,
175 7, 184, 1899 em., '189 15 ,
1911, 194,0' 204 24 , 225,3; syn.
hlaupårtsmessa).
.
Mauricius 22/9 2275 ,
Maurus 1511 2252 0 ,
Medardus 8/6 226 7 ,
Mikael, ärkeängelen (Mikhaels
messo e; 129 2 ) 29/9 1911'
/2278 ,

Nereus 12/5 2265 ,
Niehaslus 14/12 192 16 t 2286 ,
Nichomedes 15/9 2277 ,
Nicolaus, biskop, överförd från
Myr,,'a till Bari d. 9 maj
1087 1) dödsdag 6/12 1908,
228.; 2) iransl. 9/5 226& var.
Oeuli (mei) tredje sönd. i fastan
161, 212

f.

Ölåfr, N arges skyddshelgon 1)
dödsdagen 2917 8u ' 187 10 , 191'J'
227s ; 2) translationsdagen,
stundom kallad Öläfsmessa
siöari 3/8 227, var. Jfr Olafs-

vokuaptann var å sunnudegi
(sönd. 28 juli 1247) en messudaginn sjalfan våru sungnar
t iöir Flatöb. III, 169; vigsIa

pessi var mtluö a Ölafsvokudag (== messudagiun sjålfan)
Ib. 168.
Omnes sancti allhelgona dag
1111 190 3 , 228 3 ,
OSapientia 17/12 2286 ,

Pall

=

Paulus; Petrs messa ok
Påls 28/6 8u ' 84 8 ,
Palmarum dominica = palmsunnudagr 212 16 ,
Pantaleörn 28/7 227'J'
Passio (dominica) femte sönd.
i fastan 160, 21/21&,
Paulus 1) conversio Pauli 25/1
190 s1 225 21 ; 2) commemoratio
Pauli BO/6 2268 ; jfr Påll.
Pentecoste pingst 2011''' syn.
hvitasunna.
.
Petr, Pet,,·us 1) Cathedra Petri
22/2 38 18 , 5610' 12314 , 1711n
174". 190 3 , 195 2 , 2252 l ; 2) jf,,"
Påll.
Petronilla 31/5 820 var., 2266 ,
Philippus (et Jacobus) Maj 1
190 1 , 2265 ; syn. tveggja postola messa.
Polycarpus 26/1 225 21 ,
Praxedis 21/7 227,.
Primus 9/6 226 7 ,
Prisea 18/1 1622°' 2,2521,
Processus 3/7 227 1 ,
Protus (et Jacinctus) 11/9 2276 ,
Pueri innocentes 28/12 1905'
228 6 G e~n,
Purificatio Marie 1/-9 190,,. syn,
kyndilrnessa, jf'" Maria.

Quadragesima söndagen Inoocaoii, 6 veckor före påsk 201 H ,
2123 , 21512 , 2167 ) 2181 ,
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Quasimodogeniti sänd. efter
påsk 1991 ,
Quatuor coronati 8/11 228 s '
Quinquagesima söndagen Esio
mihi, 7 veckor före påsk 13813 ;

syn. fostutinnjgangr.
Quintinus 31/10 2282 ,
quis söndagen fö,·e Kristi himmelsfärdsdag 199 1•
Reliquie, . festum reiiquiarwn:
firades i Nidaros kyrkopro..
vins 13/10 2281 ,
Remigius uio 2281 ,
Reminiscere sönd. 5 veckor. före
påsk 213,7'
Resurrectio Domini påskdagen
213 f (även 2713).
Robertus 23/4 226. G.
Rogationes
gangdagar201 14 ,
215 u ' 218 17 ,

=

Saturninus 29/11 228•.
Sebastinus 20/1 22521 ,
Seljumannamessa 8/7 16826•
1737 , 2271 " Jfr Sunniva.
Seljumannavaka 8 eller (mindre
troligt) 7 juli, Flatöb. III,
87, 219.
Septuagesima sönda.gen 9 veckor (åre påsk 201 18 , 2123 , 21512 Severinus 23/10 228'.1'
Silvester 31/12 15212 , 18419 ,
1901 , 2286 ,
Simon et Judas (Simonsmessa)
28/10 559 , 122,1, 129" 1912 ,
2282 .
Simphorianus 22/8, höstkvartalets början 1953 ,
Sixtus påve 6/8 2274 ,
Skolastika 10/2 611 ,,, 22522 ,
Stephauus, 1) den förste martyren, dödsdag 26/12 190"
2286 G, CLXI ('.: octava Ste-

phani 2/1 190 1 ; 2) Stephani
inventio 318 2274 ,
Stephanus påve 2/8 2274 ,
Sumptio = assumptio 15/j8
227,,; jfr Maria.
Sunniva 8/7 1912 ; jfr Seljurnannamessa.
Susanna ? 12/9 227".
Susceptio sangvinis P 2276 ,
Svithun 2/7 1) dödsda,g 2271 ,"
2) translationsdag 16/7 227'],.
Theoderus 9/11 2283 ,
Tholnas, aposteln 21 f12 1217 ,
128 5 , 175 HH 190" 2286 ; remasmessa fyrir jol Hkr, II,
401.
Thomas ärke~iskop av Canterbury 1) dödsdagen 29/12 517 0,
1911, 228 6 G; syn. flmti dagr
jöla: 2) transtation sdagen 7i 7
2271 ,
Thorlak (Porläkr) Skalholtsbi.
skop 1) dö~sdag 23/12 2286 ;
2) transl. 20/7 190, 227, var.
Tiburtius (et Susanna) 11/8
2274 ,
Tiburtius (et Valerianus. ·resp.
socii) 14/4, sommarhaloårei»
början i Norge och troligen
även på andra håll i N orden,
se Vist/rand i Medd. f"ån,
Samfund för Nord. Museets
främjanden 1889, 8. 5, 52,j
156 4 , 226~; Järrtte CalixtuB en·'
sa.m 'upptagen i det {inländska
kalendariet i Cod. Holm. B5b
utöver verkliga gudstjänst.
dagat..
Timoteus 22/8 2275,
Transflgnratio Domini 5/8 (van"!.'
liqare 6/8) 227•.
Trinitatis sunnudagr, trefaldighets söndag, sond; efter ping8~i'
199 7 ; syn. Prenningar messa.;
i
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-------------------------Undecim
milium virginum
11000 jungfrur 21/10 228
"
Urbanus 25/5, sommarkoartolets
början 195" 2266 ,

Valentinus 14/2 22512 ,
Valerianus (Tiburtius et) 14/4

529 , 156, Bb.
Vedastus (et Amandus)
225 22 ,

6/2

Veterem, beteckning på d. 1,3januari (geisladagr) 1991"
Victorinus 11/12 228&,
Vigilia fastedag före helgdag;
iel. syn. vokudagr. varom ses. 292; v. epiphanie 5{1 19°4 ,
Villehad 7111 228s'
Vineentius 22/1 225u'
Vitalis 28/4 2264 ,
Vitus (et Modestus) 15/6 49 f ,.
2267 ,

IV. Personnamn,
(Inel. mytiska och övernaturliga personers namn),

Ställen, som upptaga helgonnamn och blott avse vederbörandes'
högtidsdag, upptagas i Reg. III. Personnamn, 80m helt övergått'
till stjärnnamn, se Reg. II.

Aaron i vers trestavigt 206 24 ;
jfr skrivsättet ååron Veraldar
saga, Pr. 76'J2'
Abraham, patriarken (Ha..1262)
611' 88 3 ,
Adam, släktets stamfader 42 3 ,
42 11)) 125191 126 12 , 127 n.
Agenor, konung i Fenicien 244 1 ,
Alferghani, Alfraganus, arabisk
astronom 111 n" XXXVII.
Alkinean fel för Almarnon 109 1,
Almamon, kalif (t 833) 109 1 ,
Appricus, fel (ör Helpricus 92 n.
Architrenius, hjälten i en bok
av Johannes de Havilla 103 18 ,
Ari, den isl. historieskrivningens
fader (t 1148) III tf·, CXXff·
Astreus, jätte 245 1 ,
Atlas (Atlans) titanen (enligt

yngre sagor kung i Afrika)..
bar himmelen 76 ,

80m

Beda (venerabilis) engelsk and..
lig, förf, till skrifter om tideräkningen, vilka varit en }z u..
vudkälla för de isl. komputi.
sierna 42, 85 21 I, X tf.
Bjarni prestr Bergpörsson, kallad enn tQ1visi iel. andlig, t
1173, sannolikt upphovsman.
till den isl. tideräkningen och
förf, till Rim I, 310' 771ft ,
93., X tf,
Blance, fel för Balance? 244ft;,.
Csesar se Julius.
Castor, den ene av Dioskurerna'
244 5 ,
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Christus 19.28 , 2077 , 222!.
personifikation av
den goda tideräkningen 1868 ,

Computus,

Dionysos lämnade kunskapen
om vinet, efter döden upphöjd
bland stjärno'rna med namnet
Arcturus 244 21 ,

David, Israels konung 126".
Elpricus, Helpricus, rättare
Heiricius, munk, komputi·
sUsk författare 921~ II, XXX,

ia.
Ercules, Herkules 124 67 244;
jfr Reg. II.
Erigone dotter till Icarus 244 20 ,
Europa, Agmnors dotter, som
älskades at' Zeus 243 16 ,
Freyja 6810' identi{ie'rad med
Venus.
Fryxos, Helles broder, som offrade gumsen med det gyllene
skinnet 243.
Galterus en utom Island icke
bekant komputist /237 f. med
not,
Gellir Porkelsson 66 n.
Gerland us matematiker och kom ..
putist från Beseneon (c. 1150)

XIX tf.

cee

315 , 4 1 , 611 , 39 s eic.;

Jesus 42" 44

r;

221

orn

f.

H a Ur geit, isländare, som enl,
sagan färdats landvägen norr
om Ishavet från Grönland till
NO'rge 104 n.
Hallsteinn P6r6lfsson 662 ,
Heiricius se Elpricus.
Helle, Fryxos syster, som drunknade i Hellesponten och gav
denna namn 2436 ,
Helpricus se Elpricus.
Hereules se Ercules,
Hieronymus se Jeronymus.

Icarus, en atenare, åt vilken

Jason ledaren av Argonautertåget till Kolchis 243".
Jeronyrnus, Hieronymus, kyrkofader, kyrkohistorisk författare
(t 420) 40 9 , 4212 , 447 ,
Jesus 462 , 190 1 , 192 8 ; syn. Guö,
Kristr,
Johannes de Havilla . (AHa
Villa), fÖll. vid 1100..talets
slut 108 17 , XXXVII, LII.
J ohannes de Sacroboseo
Sacrobosco.
Josephus israelitisk historieskri- "
vare (t c. 100 e. Kr.) 2581'
Julius Ceesar (t 44 f. Kr.) 928 ,
Juppiter lat. 'romarnas högste
gud 243 1'6' 245 3 -

se

Kristr (gen. krist 126 10 , ..tz
12613 ) Kristus; syn. Christus,
Jesus, Guö.
Lazarus, S01» blev uppväckt från
de döda 41 18 ,

Macrobius, senromersk (ö'tat.,
tare 9618 t 1036 , 124 12 , 2399 , '
241 n., LI. Jfr Scipio ..
dreymöi draum pann, sem
siöarr er skrifaör i Macrob'io
ok mikil speki var i R6mverja
s., Pr. 109.
.'
Marianus scottus, munk, kronl):'
log c. 1080, XXVIII.
\
Martianus Capella, senromersk
författare 115 tf. n. t LIII.
Magnus Håkonarson, norsk
'nung (1257-1280) 25714 ,
Maria, Jesu moder 41.,
44 3 , 9' 192 8
e

REGISTER
Maria Magdalena 42 1 ,
Moyses, Moses 4 17 71' 42 f., 83 s '

elsk·född profeseor i Paris,
matematiker, komputist (t
1256?), va1 S skrifter voro en
huvudkälla för förtr. till Rim
II &; III 257 13 , noterna och
Inl. pass., särsk. XXXVIIIff.
Stjornu-Oddi Helgason,
isl.
astronom, troligen vid miite»
av uooua« 311 , 61' 481" 517 ,
9122 ; XXIV tf.
Seemundr frööi (t 1138) 91,3'
4

Noi Noak (gen. Nova 12521 )
414 , 43, 125 21 ,

Oöinn 636 ,
Oddi Helgason se Sljornu-Oddi.
Orion jägare, som enligt en kretensisk saga dödades aven
skorpion, då han hotat att
med sina pilar nedlägga alla
djut~ 245p,.
Osyfr HeJgason (t 1016) 668 ,
Ovidius romersk skald 2435 ,
Pacbomius egyptisk eremit c.
325, Athanasius vän, 235 f.
Petrus de Dacia, dansk maiematiker c. 1300, XL tf.
P oII ux, den ene av Dioskurerna
244 6 ,
Plolomeus (Tho-), grekisk astronom c. 100 e. Kr., författare
till det stora sammeloerke:
Almagest, felaktigt förblandad
med någon konung med samma
namn 10822 , XXXVII, XL V.
Rimspillir personifikation av den
(isländska) tide1 äkning (gyl.
lentalsordning) , 80m förf. till
Rim III ogillat' 186 e•
Robert
Grosseteste
biskop
XLIII tf.
4

Sacrobosco, Johannes de, eng-

LIr.
Tholomeus se Ptolorneus.
Tyr, identifierad med Mars 63fJ'

Urguprjötr en tysk "jarl" vid
Håkon jarls tid, se Flatöb.· I,
110, 114, Fms.. I, 122, 132;
troligen användes namnet som
skämtsam personikation av isl,
urgur (f. pl.) dåligt humör och
prj6tr, envis person 1882 2 ,
Vincentlus Bellovacensis, encyclopedist från 1200·talet 124
ii.,

LI.

Porolfr Mostrarskeggi (1- 918?)
662 ,
Porr identifiet'ad med J uppiter
638 ,
Porsteinn surt r, "er fann sum..
arauka" 661, IV ,tf.
Porsteinu rauöi, den föreg:s
morfader 66,.
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Ortnamn, folkslags namn o, d. med dithörande
adjektiv.

Afrika 76 , 116.
Alexandria 116~, 254 17 ; jfr DiaIexaudrias.
Arabia Arabien 105 2 , 116s '
Aulka fel för Eolia 87 7 B.
Babilon (gen. -s B; -ar G) Babilona l' f Qr, judarnas exil 1267,
Bactria Bakirien 116u'
Bjorgvin Bergen 10721 , 125 6 ,
I Håland Etiopien 105 1 ,
Calpenhafin Kaspiska
116 14.'
Carthago 1169 ,
Cyrene (ej-) 1168 ,

havet?

Diaborist.henes ett elirna. uppkallat efter den grekiska kolonien Borpsthene vid Azovska
sjön, 11619 ,
Diallespontu (vum) ett clima,
uppkallat efter Hellesponien,
egentligen = Diarornes 11617 ,
Dialexandrias ett elirna. ttppkallat efter Alexandria 1166 ;
jfr. 254 17 ,
Diameroes ett clima, uppkallat
efter nilön Meroö 115".
Diarodu (vii) ett clima, uppkallat efter ön Rhodos 11610 ,
Diarornes (vmoes) ett clima,

uppkallat

efter

ROlll,

jfr

Romatborg) 11615 ,
Diasyenes (..sio- ) ett clima,
uppkallat efter nilön Syene,
se d, o. 116 3 em.
Egiptaland, Egiptus
108'},2' 1164 , 2B,5 3 ;

Egiptar Nildeltat? (järnföt'e.')
med stjärnbilden deltoton).
Elispentus Hellesponten 116{F,;
jfr Diallespontu.
England 116 21 ,
Eolia (Ju-) 82 7 ,
Filipo fel
116 11 ,

fö?-

Peleponnesus

Gandvik Vita havet 104 n.
girkir = grikkir 2438 , 2511 ,
Girkland Grekland 11611 ,
Greeus grek 195 1 S ' 235 1 ,
grikkir grekerna 1246 , 195 17 ,
Grrenland 104,.
Gy~ingal' judarna 72 , 4214.'
syn. judei.
Imaus berget Himalaja 116,
Illdia(land) Indien 116.
Island 65 1, 9122 , 94 6 1 966 ; jfr
våru lundi 48 16 ; riorör
oss 103 111 ; meö oss 17514.'
islenzkr 410' {57; jft'
sarnt Mars, pat kollunr
Ty (han heter på

Tyr) 684 ,
Jordåll 419 , 45 n. 3 S.
judei
g)1<5ingar 1962 ,
Julia se Eolia.

=

Kolkos (vpros) J{olchis 243fj'

= nuv. Portti~

Lusitunia ungef.
gal 11616 ,
logberg lagbe'rget
platsen 66.

Egypten
deltoton

Macedonia Macedonien 1161" ,
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Mreotides paludes Azovska sjön
11620 ,
Meginbaf(it) [magnus Oceanus,
originalis OceanusJ det ekva..
torialhav, som enligt Macrobiu« och den medeltida geog'ra{ien i söder begränsade
Afrika 86 17 103, 117 f., 119 n.
Mi~,jarbar haf Medelhavet 116 12 ,
Miotis se Mreotides.
Niöaross Trondhjem 10723 , 1256 ,
N oregr 104 6 ,
norrrenn 1) norsk-isländsk el,
nordisk 631~ ; 2) norsk, mot.
satt isländsk 156 3 ,
Pamphilia (vmpi-) Pam{ilien
1168 ,
Paris 257 1 s.
Peleponnesus 116 11 em,
Persar perserna, Persien 1168 ,
Rauba haf 1161 ,

Riphei (mentes) en bergskedja,

som ansågs gå ungefär' där
Karpaterna gå 11620 ,
Roma, Romaborg Rom 107 19 ,
113 If.; jfr Diarornes.
rörnverjar romarna 8711 G,
92 17 1867 " r6mverja tal se
Reg. I.

VI.

Siene, Syene (-eile) en ö i Nilen 1165 ; jf'r Diaslenes.
Sikiley Sicilien 11612 "
Siria Syrien 1164,'
Spånland Spanien 11616 ,
Suörlond det kontinentala Eu'rapa eller närmast Medelhavsländerna 1222 ; jfr rnyrkr um
S., Isi. annaler år 1184, dä,'
en förmö"kelse avses, som var
central i norra Skottland, syd..
ligasta N orqe, Västergötland,
Öste,·götland, Ryssland .(d. 5.
maj 1185),. jf?' miör heimr,

Tarenrum 11615 em.
Taurus 1168 ,
Troja 244"
Tuscum haf Mare Tuscwm,
havet utanför Etrurien 11615 ,
Uthaf oceanen, som ansågs i

öster och väster beg1'änsa den
beboeliga delen av jorden
103 17 , 1.133 ,

JE i lat. ord se E.
1:»61'sne8 näs i västra Island
66 8 ,

pyt>erskt riki Tyskland 11618 ,

Versernas begynnelseord.

A, b, c sunt extra 21123 ,
A bdita didoque 1916 •
A Christo nato 2211 ,
Adam degebat 189 14 ,
Addidit ebdornadis 2111 ,
Adventurn Domini 85:h 1984,.
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A g majöres 2171 ,
Altitonans dominus 19221 ,
Andree festo 19794,.
Anni SUOle dies 20611 ,
Anno postremo 188 26 ,
Annum discerne 19t)t.

21'
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Annus erat decimus 192 n•
År skal a uka 1629 ,
Armis gunfe 206 20 ,
A sex, b quinque 13° 11 ,
Aspiciens vete rem 1991 ,
A ternis februi 1899 ,
Bissextum sexte 194 19 ,

B sex bebdomades 21010 ,
Christus factus homo 2077 ,
Cir Bri mar 189 18 ,
Cir, Gre, tjo 1901'
Cisio janus 181 If., 2.2520 ,

Dant crux Lucia 1989 ,
Dat reliquus 206 16 ,
Deme unum 130 13 ,

Emptos livore 2227 ,
Esse gravem 2182s,
Fehruus, aprilis 184 2s '
Filius esto Dei 20225 ,
Fortis es, athleta 1857,
Frangi t EgIo 2027 ,

Littera mutatur 204 2 8 ,
Luna locum duplicat 18412 ,
Lux naturalis 195 11 ,
Nod fe Va 192 1, 20'
Nonarum quarto 187 3 ,
None aprilis 1.377 , 145 n. 4,
219 n. 4, 2366 ,
Octobris quintus 18619 ,
Osedes Aaner (?) 129 20 ,
Post festum stelle 21 n.
Preterea datur 19721,
Quinque bis, inde dyas 214 25"
Quinque, monas 13010 , 206 17 ,
Sernper quindenis 142 n. 7.
Sept quad ra 21510 ,
Sicca viris ap ta 20016 ,
Sic faeies saltum .185 8 ,
Sunt quoque sex 18719 ,

TaIi quippe modo 188,.
Tercia, sexta 1898 ,
Ternus uden 221 16 ,
Terre forma teres 10320 ,

Gratautur bona 202 16 ,

U ud eno fehrui 18615 ,
In prin dat 1999 ,
Janus, september 192 10 ,

Vicenos quinos 12928 , 182
Vult crux, Lucia 1989 va1"

r..

RETTELSER OG

TILL~G

303

RETTELSER OG TILLiEG.
S.

7 D. 4 Hinn - initial lce« röd rubrik.
!t n. 2 Den citerade versen finnes i Gl. kgl. saml. 3260, 4t()
vid d. 6. jan.
259 florda: sål. A, men retiere Fiorpe, sål. L, R, S.
~9 n. 3 Efte'r 249 l uir. vilken.
3111 einn: ,gentaget A.
33111 - 18 hirn-in : satsen (o rskudi.
48 n. 5 2211 p lo» 2211°.
5311 N u lcee Nu.
60' n. j, l. 6 månaderna lce« månmånaderna.
65 n. 1 tilföj F. Jonsson, Islendingaböc, Kph. 1887.
77 n. 3 102-3 lres tOR.
7821 TAL gentaget G.
-23 skallres scal.
8617 n. n. Efter N tilföj C.
89 n. 5 geysa loss geisa.
91 4 minutiss lces rninnutiss.
-20 fvIlu lces fullu.
n. tt Efter G tilföj N.
94- n. 4- varifrårn lres varifrån.
99 2 ostentensis la» ostenfis (sål. D, G).
10036 pan tilföj D.
1052 hinar tilföj somu (sål. G).
10712 nocvrer ltee nocurer.
j 1729 finnes lo» pa-e-flguru (118 5 ) finnes.
12° 4 drok d. v. s. drog (sål. p).
1261 örkv lcee örku,
130 3 medi lces medici.
134- n. 6 kunnat lo» kunnat.
1377 nonne apprilis tilf. nate De avsedda verserna äro in.
förda 236 5 tf.
138 n. 2 Ba ZCE,'J BA.
14534 66 lteS 65.
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S. 1665 rnessa le« messo (som Bb, V).
D. 9 11 v la» 1! r'.
- 16220 lres Prisca .. Petrus.
- 166 D. 2 Fiorir lres Fiorer.
.- 17022 - 23 III Ulf. tigir (jfr. noten).
- 17312-1749 : Ang. varianter fra V se Håndskriftbeskrivelse.
- 17319 messa-vetrar la« messo kemr vetr (rnessa k. v. V).
17812 varianterna: Ulf. s. 214-~0
Rb I §§ 34-49.
1801' ald. lres Vald.
190 n. 1, l. 20 efter (dec. ~t) Ulf. Puerorum innocentium,
menlösa barn, bernedagen (dec. 28).
19815 miövikudag le» snarere viku (meningen uforandret).
- 227 n. 1. 7 (Praxedis) tilf. Maria Magdalena (d. ~2), ApolIi..
naris (d. 23).
- ~38 n. 1. 7 er la» är. Mö}ligen återstående fel av denna
torde ursäktas på grund av tryckningen i annat land.
- 268 sp, 1, l. 7 Flatöb. lce« Flatöb. III.
InI. XIII 20 förut-s-skrift lce« pergament, vars skrift på baksidan.
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