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Inledning. 

Uti föreliggande afhandling skall jag söka lämna en redo-
görelse för boksamlingar på Island under medeltiden. Det 

är nästan uteslutande de isländska kyrkornas och klostrens bok
förråd, som i denna undersökning kommer i fråga, alldenstund 
det endast är kyrkor och kloster, som efterlämnat några för
teckningar öfver befintliga boksamlingar. Afhandlingen bör 
därför egentligen betraktas som en redogörelse för isländska 
kyrkans bokförråd under medeltiden. Undersökningen har 
möjliggjorts genom det på senare tiden utgifna Diplomatarium 
islandicum, som utgör den egentliga källan för deuna afhand
ling. Det är ur kyrko- och klosterrnåldagarna i detta diplo
matarium, som man får kunskap om, öfver hvilken litteratur 
den isländska kyrkan förfogade under medeltiden. 1 Men tyvärr 
kan man ej våga påstå, att någon fullständig kännedom om: 
denna litteratur vinnes ur måldagarna på grund af dessas ofta 
stora ofullständighet. Många måldagar förbigå nämligen all
deles allt omnämnande af kyrkornas bokförråd, ehnru man väl 
måste antaga, att högst få kyrkor - åtminstone något längre 
fram under medeltiden - fullkomligt saknat böcker. Någon 
eller några af de vanligaste gudstjänstböckerna torde väl ha 
funnits i de allra flesta kyrkor. En grupp måldagar uppger visser
ligen antalet eller värdet af de böcker, som funnos i kyrkorna, 

, Början till en dylik framställning är gjord af Gttstaf Cederschiöld 

i Studier öfver isländska kyrkom:l.ldagar från fristatstiden. Aarb"ger for 
nord. Oldk. og Historie 1887. 
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men meddelar ej, hvilka de voro, hvadan de äro af föga be
tydelse för vår undersökning. En annan grupp måldagar upp
räknar däremot ganska samvetsgrant alla de böcker, som an
sågos äga något större värde. Särskildt klostermåldagarna 
visa sig i detta afseende fullständiga. Men i dylika måldagar 
händer det ofta, att en passus tillfogas mot slutet, hvari det 
heter, att det de~sutom finnes en mängd dåliga, gamla och 
mindre nyttiga böcker, hvilka kort och godt affärdas med denna 
knapphändiga upplysning, som för vår undersökning är värde
lös. Omöjligt är det naturligtvis att säga, huru många olika 
slag af böcker vi genom denna måldagarnas ofullständighet 
lämnas i okunnighet om, men man kan tryggt våga påstå, 
att nedanstående förteckning öfver isländska boksamlingar un
der medeltiden skulle ha visat en betydligt större' rikedom på 
olika slag af böcker, om vi öfverallt fått fullständigt detaljerade 
uppgifter. 

Angående själfva hufvudafdelningen af detta arbete eller 
den alfabetiska förteckningen öfver bokförrådet har jag följt 
den metoden att för de allra flesta arbeten meddela, på huru 
många olika ställen de förekomma. För ett fåtal skrifter har 
emellertid ej detta skett bland annat därför, att titlarna på 
böckerna varit mycket sväfvande, stundom längre, stundom 
kortare, så att man ej med säkerhet kan veta, om det verk· 
ligen är samma arbete, som åsyftas på de olika ställena. Det 
är egentligen angående en del af gudstjänstböckerna, som en 
dylik oklarhet råder. J ag får därför rörande dem i förväg för
klara, att skrifter möjligen på något ställe upptagits under 
samma rubrik, emedan deras titlar äro synnerligen lika hvar
andra, ehuru de borde förts till olika rubriker; eller tvärto'm, 
att någon gång samma arbete upptagits under skilda rubriker, 
nämligen om med olika titlar på ett eller annat ställe beteck
nats blott olika delar af samma bok t. ex. sådana gudstjänst
böcker som »vårbok, sommarbok, vinterbob o. s. v. Jag har 
ej af den mig tillgängliga delen af medeltidens litteratur kuu
nat vinna någon full klarhet i denna fråga. Dock har jag i 
stället genom en rik samling af olikartade exempel under dy
lika rubriker sökt häfva denna brist, så att afhalldlingen äfven 
på dessa ställen må fylla sin uppgift, särskild t om den kom-
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mer att studeras af specialister på den medeltida gudstjänstlit
teraturens område. För öfrigt har i allmänhet lämnats en stor 
mängd 'exempel från de olika måldagarna för att belysa den 
annars så korta och torra uppgiften om det eller det arbetet. 
Efter denna exempelsamling meddelas, hvilka af de uppgifna 
arbetena, som ännu förefinnas i handskrift, eller som redan 
äro utgifna i tryck. Till belysning af den gruppering af bok
förrådet, som följer efter den utförligare alfabetiska förteck
ningen, har i en mängd anmärkningar åtskilliga meddelanden 
lämnats, som jämte böckernas titlar, lämnade exempel m. m. 
må tjäna till att bestyrka den företagna grupperingen. Jämte 
dessa två hufvudafdelningar eller den alfabetiska förteckningen 
äfver och grupperingen af bokförrådet, har jag i åtskilliga 
kortare delar af afhandlingen meddelat upplysningar, som för 
ämnet synts mig vara af intresse, t. ex. uppgifter om bokför
rådets värde, om böckernas utstyrsel och beskaffenhet i öfrigt, 
om det språk, på hvilket böckerna äro författade, o. s. v. 

Som redan meddelats, utgöres den egentliga källan för 
denna afhandling af: 

Diplomatarium islandicum gefiå ut af hinu lslenzka b6k
mentafelagi I-VI 

Andra källor, som för här och där meddelade upplysningar 
användts, äro: 

Th. Möbt'us, Catalogus librorum islandicorum et norvegi
corum retatis medire editornm versorum illustratorum = (cite
ras Catalogus libl'orum). 

Th. Möbt'us, Verzeichniss der auf dem Gebiete der altnor
dischen Sprache und literatur von 1855 bis 1879 erschienenen 
Schrieften (dt. Verzeichniss .. j 

Arkiv för nordisk filologi. 
Katalog over den arnamagnreanske håndskriftsamling. 

Kobenbavn (cit. A. M.). 
Katalog over de oldnorsk-islandske håndskrifter i det 

store kongelige bibliotek og i universitetsbiblioteket samt den 
arnamagnreanske sam;'ngs tilv:ockst 1894-99, K0benhavn. 

Katalog öfver kong!. bibliotekets fornisländska och for.1!
norska handskrifter; i kong!. bibliotekets handlingar zz-års
berättelse för år 1899, Stockholm. 
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Wilhelm Gödd, Katalog öfver Upsala Universitets Biblio
teks fornisländska och forn norska handskrifter. 

Du Cange, Glossarium medire et infimre latinitatis (cit. D. C.) 
U7illiam Smith and Henry Wace, A Dictionary of Chri-

stian Biography. 
Meyers konversationslexikon (dt. Meyers kl.) 
Brockhaus' konversationslexikon. 
Nordisk familjebok. (cit. N. F.l 
G. E Klemnzz'ng, Latinska sånger, fordom använda i 

svenska kyrkor, kloster och skolor. 
Fitznur Jonsson, Den oldnorske och oldislandske litera-

turs historie. 
R. Schiick, Svensk literaturhistoria. 
Ebert, Literatur des Mittelalters. 
Grässe, Handbuch der LiteraturgeschiChte. 
Gustaf Cederschiöld, Studier öfver isländska kyrkornålda

gar från fristatstiden. Aarboger för nord. Oldk. og Historie r887. 
C. R. Unger, Heilagra Manna sogur I-II. 
Biskupa Sögur, gefnar ut af hinu islenzka bokmenta

felagi I-II. 
C. R. Unger, Postola sagur. 
Henrik Schuck, Om den äldsta bokhandeln i Sverige, Fest

skrift med anledning af Svenska Bokförläggareföreningens fem
tioårs-jubileum r893' 

Acta sanctorum. 
M. fl. 
Slutligen ber jag att få uttala mitt varma, hjärtliga tack 

till min vördade lärare, professorn vid Göteborgs Högskola, J 
G. C. Cederschzold, för alla de råd och anvisningar, som han 
under mitt arbete gifvit mig. 
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Allmänna uppgifter om isländska boksamlingar. 

Den rubrik, under hvilken de allmänna uppgifterna mest 
förekomma, är .bok. eller .böcker>. Så heter det kort 

och godt om Eyri i Alptaffinli 1355, Di. III, 105, att kyrkan 
därstädes äger 4 böcker, om Vatllshorn 1397, Di. IV, r64, att 
den har 2 böcker, om Reykjaholt 1397, Di. IV, 120, att den 
äger .XXX boca oc (i btZkur vz'rdar fyrer XC. o. s. v. Af dessa 
uppgifter får man ej veta mycket om beskaffenheten af den 
isländska kyrkans litteratur. Dock afses nog i allmänhet med 
dessa uppgifter, då ingenting annat nämnes om bokförrådet, 
böcker, som användas vid gudstjänsten. Detta framgår t. ex. 
af en dylik uppgift för kyrkan i Laugarnes 1397, Di. IV, II2 , 

.Item xiii btZkur er a eru x~i' mänada tzider allan. Men na
turligtvis kan man ej vara säker på, att dessa böcker alltid äro 
gudstjänstböcker, åtminstone ej alla. där de finnas i något 
större antal. Sådana uppgifter, som att en kyrka äger »hund
rad j bokum» Hömabrekka 1340, Di. II, 741 eller »xj. hundrud 
j bokum., Stauastaur 1354, Di. III, 81 öka lika litet vår kun
skapI Andra liknande uppgifter finnas för Eydalir 1388, Di. 
III, 419 'V. brekur z' hvitum skinnum oc ez'n spialldaboc med sto
rum spennum., för Marstauir T360, Di. III, 161 >skyr Bok j 
selskinm'., för M1ili 1318, Di. II, 435 .per usum Bok asu-

, Med hundrad menas yärdet af roa alnar vadmal (d. v. S. 120). 

Göteb. Hijgsk. Årssk,-ijt VIII .. 2. 
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man'd,,1 för Viaimyry 1318, Di. II, 466 ,em bok per usum., 
för Sj6arborg 136o, Di, III, 173 .per usum Baakr. ii'; för 
Skara: 1327, Di. II. 635 >vii;' baikur seeundum ordz'1zem jydr vii 
hunndrud.; för Arsk6gr 1431, Di. IV, 466 'J'tem quznque lz"bri 
antique et putride. o. s. v. 

Ett annat slags rubrik, under hviIken allmänna, föga upply
sande meddelanden lämnas är »skrd., .bdkaskrd. eller »skraiaa •. 
Denna rubrik förekommer ofta, särskildt under 1300 och 1400-
talen. Så meddelas det, att kyrkan i Pauglabakki 1318, Di. 
II, 444 jämte en del namngifna böcker äger .IX. skrär vonda'!'», i 
Bakki 1394, Di. III, 518 .fldre janytar skrän, i Hof 1461, Di. 
V, 250 .margar skrar adran. Det heter 1463 för HitardaIr, 
Di. V, 407 .viii skraid(tt)r med latzntt> för Holt I463, Di. V, 400 
>xit'ii adrar skraid(uJr wondan, för GiIsbakki I463, Di. V, 404 
• xx. skraid(u)r edur taneytar baikn, för Lj6savatn I46I, Di. V, 
323 »siau skraidttr til dnkis., för Höskuldsstaa:ir 1461, Di. V. 
345 >margar adrar bokarskrar., för Vestrh6psh6lar 1394, Di. 
III, 547 »Bokaskrär vondar. xvi ad taulu., för Husavik 1394, 
Di. III, 583 .bokaskrar. vt'i;'.; för As 1394, Di.dIl, 586 >og 
enn skrä totra noekura. o. s. v. Som skrd emellertid ej blott 
betyder bok, hvari någonting skrifves, utan äfven endast skinn
stycke, kan det möjligen någon gång hända, att med skrd me
nas pergament, som är afsedt att skrifva på. Men i allmänhet 
framgår det tydligt, att det måste vara böcker, som åsyftas, 
och ej oskrifna pergamentstycken. Det heter nämligen ofta, 
sedan en mängd böcker uppräknats, så och så många aa:rar 
skrar och uttrycket actrar bör då väl bevisa, att med skrdr 
också menas böcker. 

Ett tredje slags rubrik, under hvilken allmänna uppgifter 
någon gång förekomma är kvaterne och kver.2 Så heter det för 
Via:imyri 1318, Di. II, 466 .alltads Bok. i oe enn kuaterne»; 
för Tjörn i Svarfaaardal 1394, Di. III, 514 .v. kuer». Rubrikerna 
kvaterne och kver äro emellertid mycket sällsynta. 

, Bok till gudstjänstbruk. 
, Med kvateme och kver menas egenU; gen nog endast ett lägg om 

8 blad. 



II 

Special förteckning öfver innehållet de 
isländska boksamlingarna.· 

r. Actus apostolorum förekommer på 5 ställen; i MliJi och 
Vellir 1318, Di. II, s. 435, 455, iSteinar 1332, Di. II, 680; i 
Garaar och Viaeyjarklaustr r397, Di. IV, ro8 och III. »Gior
ninga bok», som endast förekommer i Skinnastadir I3I8, Di. II, 
427 torde vara samma arbete.! 

~. AdventubOk eller j61aföstubOk finnes på ett ro-tal stäl
len, tidigast I390 i Lj6savatn, Di. III, 446 »jolaa jaaustu bok 
at aullu>; I461, Di. V, 321 heter det för samma ställe .dlt 
aduentubok fram I4l paska at saung>; den finns vidare i Aua
brekka 1394, Di. III, 521 .jolajaustuboh, i MikIagarar 1461, 
Di. V, 351 .jolafostub6k syngiande ath ollu.. Då det heter 
»syngiande», är boken troligen försedd med noter. 

3. Agnes saga förekommer på 2 ställen, tidigast i Miil:
ba::li 1332, Di. II, 679 .agnesar sogv», vidare i Möaruvalla
klaustr 1461, Di. V, 289 >agnes sala.. På senare stället är 
den upptagen bland norrcenar bcekr.3 Den finnes kvar i flera 

:r Acta Apostolorum = Apostlagärningar; med lIActus apostolornnu af~ 
ses troligen detsamma. 

2 ]61afasta, fastetiden före jul, adventen. Fr. 2, 

3 Under samma rubrik förekommer något längre fram i denna mlldage 
s, 289 u(aneta) rIff"es». Båda ställena torde åsyfta legenden om den heliga Agnes. 
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handskrifter i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm. Agnesar 
saga meyjar är i tryck utgifven 1877 af C. R. Unger i Hei
lagra manna sögur. 

4. Alanus förekommer endast Viaeyjarklaustr 1397, Di. 
V, lID.' 

5. Alexander Magnus finnes endast i Viaeyjark'austr 1397, 
Di. IV, III. Den är där upptagen bland skolböckerna. 

6. Alkuinus finnes på 2 ställen, i Muli 1318, Di. II, 435 
och i Vellir 1318, Di. II, 455 och 1394, Di. III, .')12.2 

7. AltarisbOk förekommer på omkr. 35 ställen; tidigast 
1317 i Tunga, Di. II, s. 408 »alltaris Bok.. Vanligen heter det 
endast ,alltarisbdk»; stundom konuner till titeln ytterligare 
upplysningar t. ex. för Mikliba:r I394, Di. III, s. 566 >allfims 
Bok er tekur aull summa ad messum.; för Skara 1401, Di. III 
657 >altarzsbok med lagasavngvm»,. för Laugaland 1394, Di. III 
522 »alltans Bok. og eru a kyrkzudags songur og salumessur.3 
o. s. v. 

8. Ambrosius saga finnes endast i Kolbeinstauir 1397, 
Di. IV, s. r82. Det heter där: ,eina Sögubok og er par a Nz~ 
chulas saga. Ambroszus saga oc Basilius saga.. Det är troli
gen samma saga, som finnes i handskr. i A. M. Kphmn och i 
K. B., Sthm under titeln .Ambroszils saga bzskups.. Ambrosius 
saga byskups är 1877 utgifven af C. R. Unger i Heilagra 
manna sögn!. 

9. Arrdreas saga förekommer (så benämnd) på 4 stäl
len; tidigast 1318 i Urair »andres saga a norramu» och Sj6ar-

I Här åsyftas troligen något arbete af Alanus ab Insulis t 1203, men 
då han författat flera berömda skrifter, är det svårt att afgöra, hvilken som 
här afses. 

2 Här afses tydligen något arbete af Karl d. stores rådgifvare Alkuin. 
3 Jämför cirtiåa ,"im och såluti(1abdk. 
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borg .andries saga. Di. II, s. 456 och 468.' Dessutom finns 
den i H6lastaur 1396, Di. III, 613 .anndress sagha. och i 
Möuruvallaklaustr 1461, Di V, 289 >andres saga>. På senare 
stället är den upptagen under rubriken norrcenar bcekr. Kyr
kan i Urc1:ir är helgad åt »hznnt' hdlogu man'tE oe Andrea; po
stula.. Dessutom finns i HöfUi 1394, Di. III, 569 Andreas 
historia, som torde vara samma arbete på latin. Det heter 
här: • Hz'ston·ur. iit'j. Michaeh's. Martini. Catharin e og AndretE 
szne ordu(!). Andreas saga postola finns i många handskr. i 
A. M., Kphmn. Den är 1874 utgifven af C. R. Unge;' i Postula 
sögur. 

10. AnnAlar finnas endast på 2 ställen. Det heter för 
Viueyjarklaustr 1397, Di. IV, III: .Item ilfanusaga og postula
sögur oe Sermones oe· ~j Annales forner ä X bokumm oe Logbok 
par f., och för Möuru vallaklaustr 1461, Di. V, 290 >annal godur 
oe gamal>. På bägge ställena heter det, att annalerna äro a 
norrcenu. Jfr n:o 48 och 107. 

II. Antifonarius finnes endast på 4 ställen.2 Tidigast 
, . förekommer den i Tjörn 1431, Di. IV, 465 och Årsk6gr Di. IV, 

466. På senare stället heter det .antifonarium per anni drcu
lum.. För Husavik 1461, Di. V, 274 heter det >anti.fonanus 
fra aduentu oe Hl paska.. I måldagen för Möc1:ruvallaklaustr 
nämnes den II gånger, om antefonabdk, som på ett par stäl
len förekommer där, är det samma som antifonarius. Det 
heter där, Di. V, s. 287, bland annat: .antethonarius de tem
pore et de sanctis per anmtm stEmz'ligur.... antefonabok fra 
paskum Hl aduentu de sancä's et de tempore stEmiNg ... , ante
fonarivm de sanctz's fra fons Messo baptz'ste Hl aduentu> o. s. v. 
Jfr kap. VIII. 

I l Sj6arborg förekommer 1394, Di. III, 530 »andres les», som nog är 
det samma som Andreas saga, hvilken ju nämnes för denna kyrka 1318. 
Denna kyrka är helgad åt ,kinum kez'laga Andrea jostula>. 

2 Antiphona = vexelsång i 2 körer (Latinska sånger utgifna af""'G" E. 
Klemm,"ng s. I79). 
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I2. Antonius saga finnes endast i Möaruvallaklaustr 
I46I, Di. V, 289. Den uppräknas jämte en del andra sagor, 
och det heter till slut »allar a dnne bok.. Sagan är upptagen 
under rubriken norrcenar bcekr. Den finnes i handskr. A. 
M. Kphmn, och i K B., Sthm, samt är utgifven af C. R. Unger 
I877 i Heilagra manna sögur. 

I3. Apocalypsis förekommer på 2 ställen; tidigast i Hau
kadalsmåldagen I269, D. II, 62 .Kz"rckz"a j hauka dal a sex 
Beätr hins jiorda tz"gar og vm fram texfztm og apokalzpsz"ns ba
dar sz"!jUr Bunaro, vidare i Garaar I397, Di. IV, ro8 • Apoca· 
lypsz"s.. Den finnes handskr. A. M. Kphmn. 

I4. Årtida rim förekommer på 2 ställen; i Garar I3I8 
Di. II, 427 »artijda Rijl1Z» och i As 13I8, Di. II, 429 .arlij·da 
Rijm. '. J afnlengda rim förekommer på I ställe, i Perneyjar· 
måldagen 1269, Di. II, 64 »bIXkr vij· med jamlengda nmz·». I 
Victimyri förekommer I3I8, Di. II, 466 »Capzlulana. ij: ad ordo. oc 
r(im medur;. i Hruni I33I, Di. II, 665 .njm. ij: oc ärtijda skra>. 
Rim på dessa 2 ställen är möjligen liktydigt med föregående 
exempel. Jfr följande och sdlututabdk. 

IS· Årtidaskrå förekommer på ett 30-tal ställen, tidigast 
1318 i flera kyrkor, t. ex. Abrer, Di. II, 463 »artfjdaskrä.. För 
As6lfskali heter det II 79, Di. I, 256 .z"~j bIXcr. sallian· ok jam 
ldndar scra ok mal boc>. Dessa skrifter äro i tryck utgifna vid 
flera olika tillfällen. De äro möjligen samma arbete som det 
föregående. 2 

I6. AspiciensbOk finnes på ett 6o-tal ställen; tidigast i Mi
iiarnarbreli II79, Di. I, 255 .Aspz"dens bok o.fvefr». Jämte titeln 
finnes vanligen en del ytterligare upplysningar om boken, t. 
ex. för Viiiimyri I318, Di., II, 466 .AJpz"dens Bok. fra jolafostu 
Nl paska. bIXdz· ad song og lesz·;> för Silfrastactir I3I8, Di. II, 

, Årtiil .den Dag i Aaret paa hvilken en er d"d, Aarsdagen efter ens 
Dad" Rim »Rim, nmet ~ikb. Fr. 2, 

2 Skrå, »Bog hyor] noget optegues». Fr. 2, 

l 
1 

~ 
l 
l 
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462 >Aspt'de1ls Bok tekur hl j aduent oe j"ramm 'Om huiJca 
sumtu>; för Muli 1318, Di. II, 435 .Aspieiens bok. epter paskar> ; 
för Hals 1318 Di. II, 439 .Asptdens Bok. ilj spiolldum Enskar 
adrar. iJ' Htlar>; för Einarstatlir 1318, Di. II, 437 .Aspiciens 
Bok ad ottusong vm j"ramm vm jol.; för Kolbeinsstatlir 1397, 
Di. IV, 182 O. S. v. 

17. Augustinus de consensu liljor (d. v. s. quattor) ewan
gelistarum' finnes endast i Möuruval1aklaustr 1461, Di. V, 288 
under rubriken >l>efta j la#nvbokum>.' 

18. Augustinus de doctrina christiana förekommer endast 
Vitleyjarklaustr 1397, Di. IV, II!.' 

19. Augustinus saga finnes endast i Mötlruvallaklaustr 
1461, Di. V, 288 under rubriken »pessar norramv b(l'kur>. Den 
finnes i flera handskrifter i A. M., Kphmn, och K. K, Sthm, 
och är utgifven af C. R. Ur/ger 1877 i Heilagra manna sögur. 

20. Augustinus super Johannem förekommer endast i 
Vitleyjarklaustr 1397, Di. IV, IIO, .Augustinus super Johannem 
i dnm' bok>.3 

2r. Aurora finnes endast i Viueyjarklaustr 1397, Di. IV, 
Il I och är där upptagen under rubriken »pe/ta er ... j Skola
bokumm •. 

1: Under r~briken .»Exegetica commentaria in novum Testamentum:t 
förekommer detta arbete i A Dietzonary of Chrlstz'an Bioa","afh)' dited by Wil
liam SmIth m. fl. 

:2: Under rubriken .»Exegetica commentaria in vetus Testamentum» fö
rekommer detta arbete i A Diet,onary of Christian B,ografhy, Augustinus 
vill här .die Behandlung der heiligen Schrift lehren, sowohl ihr verständniss 
zu finden als das gefnndene yorzutragen. Ebert l, 246. 

3 Under rubriken »Exegetica commentaria in novunI Testamentum» 
förekomma af Aug. In ]ohannis Evangelium och In Epistolam ]ohannis ad 
Parthos i A D,etzonar)' of Chr,st,an Blografh)' och torde denna bok vara 
endera. 
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22. Ave Maria finnes i Arnes I327, Di. II, 617 .äue 
märia •. 

23. Barbare saga förekommer endast i Möåruvallaklaustr 
I46I, Di. V, 289 under rubriken» pessar norrcenv bcekur.. Den 
finnes där npptagen bland en mängd olika sagor och legen
der under titel »barbarc> som torde vara en förkortning af 
titeln .Barbare saga». Sagan finns i handskrifter i A. M. 
Kphmn, och i K. B., Sthm, och är utgifven af C. R. Unger 
r877 i Heilagra manna SÖgUL 

24. Barlaams saga finnes endast i H6lastattr r396, Di. 
III, 6I3 .bar/ams sagha.. Titeln torde vara en förkortning 
af .Barlaams saga och Josa.fa!s», som finnes i flera handskrifter 
i A. M., Kphmn, och i K. B., S~hm, och som är utgifven af 
R. Keyser och C. R. Unger r8SI. 

25. Basillus saga' förekommer på 2 ställen; tidigast i 
Kolbeinsstaåir I397, Di. IV, r82 ,dna Sägubok og er par a Nt~ 
chulas saga. Ambrosius saga oc BasilzUs saga.; vidare i Möå
ruvallaklaustr I46I, Di. V, 289 .basiNus saga. och här under 
rubriken • pessar norrcenv bcekur.. Den finnes i handskr. i A. 
M .. Kphmn. 

26. Basilla saga förekommer endast i MöåruvalJaklaustr 
r461, Di. V, 290 ,Basz'lla saga. och är. där upptagen under 
rubriken »pessar norramv bcekur». 

27. Benediktus saga finnes endast i MöåruvaJlaklaustr 
I46r, Di. V, 289 under rubriken »pessar norrcenv bcekun. Den 
finnes i handskr. i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, samt är 
utgifven af C. R. Unger r877 i Heilagra manna sägur. 

28. Biskups brekr förekomma endast i H61astaår r396, 
Di. III, 6r2 .biskujs bökr.. Om härmed menas Biskupa sögur 
eller något annat, torde blifva svårt att afgöra. 

, Basilius den store ~lIer den helige f. 3"9, t 379. 
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29. Bok um hvitasunnuvika' förekommer endast 1394 i 
Mrelifell, Di. III, 531 »Bok vm hvift(a)sunnu viku». 

30. Breter eller breviarium finnes på många ställen; tidi
gast 1394 i Glresibrer Di. III, 520 >messudaga Bre/(er).; 1397 i 
Alptamyri Di. IV, 147 • Brever fra päskumm Hlfola/ostu.; i Möaru
vallaklaustr 1461, Di. V, 286 .brifere de sanctis med Messum syn· 
giande j tueim hlutvm fra fons Messo bajJtiste til aduentu . . , ty: 
bre.fer nockut fram a sumar de sanctis et de tempore med saung. 
ii advenizt brifer med saztng oc messur. oc pnäia vm fol fil Lr:x»; 
endast i Viaeyjarklaustr 1397, Di. IV, III förekommer >Brevz~ 

arium Augustini. ; i Melstaar 1461, Di. V, 338 »adventu brefi
arium syngiande med messu til ix. uikna/aust(u}.; i H6lastaar 
1396', Di. III, 612 .bre/uer per annum. oc annat vm sumar . .. 
bre.fuer, if. notud ... ferdabrifuer. ii notud. ; i Glresibrer 1394, 
Di. III, 520 .messudaga Brif(er)>>; i Presth6lar 1394, Di. III, 
553 .vetrarbrifuere •. 2 I handskrift. finnas breviarier i A. M., 
Kphmn.3 

3r. Brighitar saga finnes endast i Möaruvallaklaustr 1461. 
Di. V, 289 och är där upptagen under rubriken »pessar nor
rce11v bcekun. Denna saga är antagligen den samma som 
.Brigida saga meyfan, som finnes i handskr. i K. B., Sthm. 

32. Brito förekommer på 3 ställen; tidigast i H6lastaar 
1396, Di. III, 613 »brito. a tueimr bokum.) upptagen un
der rubriken skolböcker; i prästen Hald6rs salugjafarbref 
14°3, Di. III, 685 .klaustri aa pueraa tuz'tugan Rcefil ok 
bcekr summa vidorum hugedonem ok britton,eb; slutligen före-

, Hvita veckan var förr namn pi den med påskdagen börjande veckan, 
så kallad, emedan de som under första kristna tiden döptes påskafton, hela 
denna vecka buro hvita kläder . 

• Jämför bok de sanctis, de tempore, messubok och vetrarbok. 
3 Breviarium är, som bekaut, namnet på de katolska andliges bönbok till 

skillnad från plenarium, nlessbok. Breviariet, som är affattadt på latin, består 
hufvudsakligen af korta stycken ur den heliga skrift (i synnerhet psalmerna), 
samt hymner m. m. och är indeladt i fyra hufvudafdelningar efter de fy';;; 
årstiderna. 
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kommer den äfven i MöCl:ruvallaklaustr 1461, Di. V, 288 .Bn"to. 
under rubriken • pe/ta j la#nvbokum.. Den finnes i hand
skrift i A. M., Kphmn, »Brito vd exposi#cmes vocabolorum •. ' 

33. Burtsöngvab6k finnes på ett IQ-tal ställen; tidigast 
1394 på flera ställen, t ex. GoCl:dalir, Di. III, 563 .Burtsonguabok 
ondtud.; Milli, Di. III, 578 .brvttsavngvabcekr. iif.; Hvammr 
I442, Di. IV, 630 .dn burtusaungubok god.; Sj6arborg I394 
Di. III, 530 .Burtsongz skrä onguo neyt. o. s. v. 

34. Canonum bOk förekommer på 7 stiillen; tidigast i 
Upsir I46r, Di. V, 25I .canonem.; i HitardaIr 1463, Di. V, 
407 'god kananum bok med saluMessu.; i Hrepph6lar 1474. Di. 
V, 774 .kananum bok.; i Odd i 1488, Di. VI, 629 .if kano'num
bmkur.; i Djilpardalr I461, Di. V, 312 .caium kuen.' 

35. Capitularium eller -us finnes på ett 7o-tal ställen; 
tidigast I3r8 på många ställen, t. ex. BreiCl:ib6IstaCl:r, Di. II, 
479 »Capitulan'um.; vidare i Arsk6gr 146I, Di. V, 262 .capz·tu
lan'vs> o. s. v.3 

36. Casus Bernardi förekommer endast i H6lastad:r 1396, 
Di. III, 612 under rubriken »pessar de z·ure •. 

37. Casus Clementin i (&) Johannis dextra pars & sinistra 
pars finnes endast i H6lastaCl:r I396, Di. III, 6I2 .casus johan
ms. clementim: dextra pars. oc sz'nistra pars>. Den förekom· 
mer under rubriken ,p~ssar de zure>. 

38. Casus quinque Iibrorum decretalium finnes endast i 
Möd:ruvallaklaustr 146I, Di. V, 288 under .rubriken »pe/ta j 
la#nvbokum.. Jfr n:o 242. 

, I katalogen A. M. lämnas den npplysningen, att det är en lärobok 
i latinska språket med allgifvande af ordens särskilda betydelse. 

2 Canon: I) pensitatioj 2) miSSa::!, oratio, qure in missa ante consecra
tionem, et in ipsa consecratione divin re hostire recitatur a Saeerdote; 3) of
ficium eeclesiastieum; 4) liber regnlre eanonicorum. D. C. 

3 Capitularium: brevis lectio, qure in divino officio, loeo Lectionis le
. gitur. D. C. 
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39. Cato med glosa" finnes endast i Victeyjarklaustr 1397, 
Di. IV, III »Cato med Glosa. under rubriken »petta er .. j Skola
bokumm •. 

40. Ceciliu saga förekommer på 4 ställen; tidigast 1318, Di, 
II, 451 i Saurbrer, där kyrkan är helgad åt • CeCz'lz'ce.: .Cecilzu saga ä 

latinu og norrcenu'j i Möaruvallaklaustr 1461, Di. V, 288 .cecz'liv 
saga. underrubriken .pessar norrcenv bcekur'j i Nes 1394, Di. III, 
558 »Cecz'ltu saga», kyrkan helgad åt .ht7me het'logu Cedizu.; 
i Hruni 133 I, Di. II, 665, där kyrkan ej är helgad åt Cecilia. 
Slutligen förekommer för förut nämnda kyrka i Saurbrer 1461 
Di. V, 310 följande uppgift: .cecz'liv istoria. ff. cecz'l(iJu saga». 
Troligen är det det latinska arbetet, som benämnes historia, 
och det isländska, som kallas saga. Ceciliu saga meyjar finnes 
i handskr. i A. M, Kphmn, och i K. B., Sthm, samt är utgifven 
af C. R. Unger r877 i Heilagra manna sögur. 

4I. Clemens saga finnes endast i Hruni 1331, Di. II, 
665 .demens saga»; kyrkan är ej helgad åt Clemens. Den finnes 
i handskr. i A. M., Kphmn, och är utgifven af C. R. Unger 
1874 i Postula sögur. 

42. Collectarius, collectre eller collectur förekomma på ett 
50-tal ställen;2 tidigast 1318 på flera ställen, t. ex. Saurbrer, Di. II, 
451 • Lollectarz'us»; 1392 i Reykholt, Di. III, 482 .colledarius>; 
1397 i Helgafellsklaustr, Di. IV, 170 .collectarij if j>; 1360 i 
BreicJ:ibOlstaar, Di. III, 168 .messubok ad aullu og (med) col
lectis apostolz's et Euangelfjs»; 1480 i Oddi Di. VI, 326, .gud
spioll oc pistlar cum collectis per annz' ctrculum oc ad auk domi-

, Cato (Catonis disticha de moribus), är som bekant titel pil en latinsk. 
samling af tänkesprilk, som under hela medeltiden såsom lärobok spelade en 
framstående roll. 

2 Collectarius = liber continens collectas = oratio, quam is qui dero 
ve! monachis prreest, finito et expleto quolibet canico officio, velut omnium 
astantium vota et preces in unum colligens, publice et voce altiore reci~ 
tat>. D. C. 
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'nz"cztbok fra paskum oc NI ;ola fos/u syngiande samsett med gud
spiollum pistlumoc colledum.; 1480 i Teigr, Di. VI, 33I .pistlar 
oc gudspz"oll cum colleetis>; Möaruvallaklaustr, Di. V, 286 .collec
tarius missaNs per annum •. 

43. Commemorationes finnes endast i Öxnh611 1461, Di. 
V, 293 >commvnem sandorum a/h aullu med commemoraciones 
sande tn'nitatis oc sanete crucis oc sanete marie».1 

44. Communisb6k, commune, common o. s. v. förekom
mer på ett 3o-tal ställen, tidigast i As 1318, Di. II, 429 »com
munis Bok ad messum.. Än heter det communisbok eller com
mune ensamt, än utförligare titel såsom ofvan; t. ex. Draflastaair 
146I, Di. V, 271 .commune syngiande., Utskalar 1397, Di. IV, 
I04 »Commumsbok ad song oc lesi>; Staar 1397, Di. IV, 102 
.Dominicale oc Commune de sand/s», Maelifell 1394, Di. III, 53I 
.Commune sandorum», Knörr 1355, Di. III, 1I0 • Commune 
suJlragtum., Oddi 1480, Di. VI, 326 .commonsbok., Odd i, Di 
VI, 630 > Comuniom aiftErt. o. s. v." 

45. Compendium teologire förekommer endast i prästen 
Hald6rs salugjafarbref 1403, Di. III, 685, där det heter: .klau
strina aa pingeyrnm compendtum teologie dexteram partem ett 
simstram partem.,3 

46. Constitutiones c1australes förekommer endast i Victey
jarklaustr I397, Di. IV, III. Jfr n:o II4, 172 och 202. 

1: Commemorationes bör möjligen ställas i förbindelse" med Comme
DIoratio Sanctorum = alla heligas fest. 

2 »CoOlmonsbokJo skulle kunna antagas vara = koulmunsbok, som enl. 
F'2 är = bok, som brukades till att däri införa bestämmelser OUl, . huru man 
skulle förhålla sig i fråga om det, som angick kommunen. Men andra 
exempel kullslå detta antagande t. ex. Miklagarur 1461, Di. V, 351 >Com
m01'l synofY7'ande med tncssvm) eller VallJj6fsstaåir 147r, Di. V, »Commons

lesook» o. s. V. 

3 l Grenjauarstailr förekommer 1394. Di. III, 581 .dexlera pars et 
sinistra pars a ez'nne bok", men om denna bok skall hänföras hit eller till den 
juridiska Casus Clementini etc. är obekant. Samma oklarhet råder om ,Pars 
dextre partz"s~1 som förekommer i l\'Iöuruvallaklaustr 146r, Di. V, 288 under 
rubriken ')Jetta j latinvbokum •• 
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47· Corrector förekommer endast i Melar 1397, Di. IV, 
193 .LaNnublEkur i;: onnur de Cantz"cis Canticorum. onnur Cor
rector». I 

48. Chroniea finnes endast 
IV, III. Jfr n:o 10 och 107. 

Victeyjarklaustr 1397, Di. 

49. Cura pastoralis finnes i Victejarklaustr 1397, Di. IV, 
IIO • Cura pastoralz"s in duobus volumznibus.; samma arbete är 
nog .Pastorale gregorij» , som 1461, Di. V, 288 förekommer i 
Möctruvallaklaustr under rubriken • pe/ta i latinvbokum ,; så är 
nog äfven fallet med »liber jastoraNs. i Strönd 1397, Di. IV, 100. 

50. Damusta saga förekommer endast i Möctruvallaklaustr 
1461, Di. V, 290 .damvsta saga. nnder rubriken norrcenar bcekr. 
Den finnes i flera handskrifter i A. M., Kphmu, och i K. 
B., Sthm. 

Davids psalltare se n:o 164 och 197. 

SI. De canticis canticorum 2 förekommer endast i Melar 
1397, Di. IV, 193 .Latz"nublEkur i;: onnur de Canticis Can#corum. 
onnur correc!or •. 

52. Declaratio Regulre förekommer endast i Victeyjar
klanstr 1397, Di. IV, III .declaralio RegullE a .fornri bok •. 

53. DecoIIatio Johannis förekommer endast i Svalbarct 
1394, Di. III, 569 »De sanctis Bok .fra Jonsmessu Bajtista: &" 
de decollaHcme Johannis>. 

54. Decretales finnes endast i H61astaur 1396, Di. III, 
612 »decretales> under rubriken »pessar de zure». Jfr n:o 226 
och 242. 

, Corrector litterarum apostoJoruUl, apud 11111ocellt. III, lit. 15 Epist. 
166. D. C. 

2 Cantictun Canticorum = sångernas sång = Salomos höga visa. 
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5S. Decreturn finnes endast i H61astaår 1396, Di. III, 
612 under rubriken »pessar de zure». 

56. De novo festo förekommer på 2 ställen 1394, i Lj6sa
vatn, Di. III, 559 »quaterne noui fes#» och i Svalbard, Di. III, 
569 »quaterne de nouo .festo». Därjämte förekommer >novum 
festum» på 2 ställen; i Mrelifell 1394, Di. III, 532 >.festum Nouum 
ä kueri» och I394 i Draflastaåir, Di. III, 572 »l{ouum .festum.· 
Novum festum = ny ja hald, enligt Di. III, reg., s. 894. Jfr 
n:o 175. 

57. De sacra scriptura; i H61astaår 1396, Di. III, 612 
finnes följande uppgift: »halfr Jiin# tug-hr boka f spiolldum, en 
s.pialldalausar. Ix. allar de sacra scriptura». 

58. De sacra scriptura moraIia förekommer endast i Viåey-
jarklaustr 1397, Di. IV, IlO. Jfr n:o 66. ~ 

59. De sandis bok förekommer ofta T, tidigast I318 på flera 
ställen t. ex. Muli, Di. II, 435 .forn Bok de sanctis a sumarz"d., 
Grytubabcki Di. II, 445 »Bok de sanctis., Hrafnagil, Di. II, 
453 .Bok de sanctis zitter paska et pente kosten ad aullu.; Tjörn, 
Di. II, 457 >Bok de sanctis vm alla. Xii manude. vtan ad domznz~ 
cum a sumar»; Tjörn, Di. II, 480, >Sanctorum Bok.; Höfåi, Di. 
II, 446 .Sanctorwn bok med lest' oc saung- ez"gz' ep#r skipun>, 
Einarstauir, Di. II, 437 .Aspz"dens Bok ad ottusong- .vm .framm 
vm jo!. Onnur tekur til epir ;o{ de san/is.; Mrelifell, Di II, 
465 .Les dominicalis ad olla enn de sanctis er et"gzfullt.; Hrafna
gil, Di. II, 453 .Historia bok de sanctis.; vidare i Auåkula 1360, 
Di. III, 160 .de sanctis Bok a sumarid med domziticurn>, 1360 
i Glanmbrer, Di. III, 174 »lesbok de sancti.s>, 1375 i Kvenna
brekka, Di. III, 306 .bok de sandis.fra anndresmessu tMI paska., 

, Di. IV, reg: de sanctis brnkr (sbr. le.bok, proprium); Sancti = Ex
positio brevis antiquit. Liturg. D. C. Augustinus har .. krifvit Sermones de 
Tempore och Sermones de Sanctis och stundOIn~ äro sermones underför
stådda och det heter endast De Tempore och De Sanctis A Dictzonary of 

Christian Biography af William Smith m. fl. 
, Jämför n:o TOg. 
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1394 i Bakki, Di. III, 518 .de sanctis notta Mstoria.;' 1394 i 
Draflastactir, Di. III, 572 >vetrarbok de sanctis.;2 sist 1490 i 
Goildalir, Di, VI, 734 »de sanciis bcekur. ii at pislttm og gud
spiolum per annum . . les bok de sanctz's per annum .. saungbok 
tekr til ad mu vz/ma fausiu de sanctis de tempore til paska», 
o. s. v. Jfr följande. 

60. D~ tempore Mk förekommer likaledes på mångfaldiga 
ställen t. ex. J394, i M:oelifell, Di. III, 531 »songbokj'ra aduentu. 
og iz'l paska de tempore. Bok samsett ad aullu de tempore fra 
paskum og til hviftasunnu.; 1360 i Goildalir, Di. III, 177 »kuer 
de tempore og aunnur skrä»; 1394 i Gl:oesib:oer, Di. III, 520 "if' 
tempore folabok samsett.; 1397 i Stafholt, Di. IV, 190 >samsett 
Missale de tempore per anni drculum., i Tjörn 1431, Di. IV, 
465 .legenda de tempore de aduentu oc fil pasca'j 1490 i God
dalir, Di. VI, 734 .de tempore bok at pislum og gudspiolum per 
annum ... Lesbok de tempore. fil hvitasunnu " saungbok tekr 
fil ad niu vz/ma fauslu de sanctis de tempore td paska .. De 
tempore satmgbok tekr NI (at) adventu Hl muvikna faustu. o. s. v.3 
Jfr föregående. 

61. Dialogus förekommer på 6 ställen; tidigast 1318 i 
Vellir, Di. II, 455 >dialogus f tuej'm bokum. och i Poroddstailir 
s. 436 .dialogus». I Vilteyjarklaustr 1397, Di. IV, III och i 
Möilruvallaklaustr 1461, Di. V, 289 upplyses om, att den är 
a norrcenu. I A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, finnas dialo
ger i handskrifter, men om de äro desamma som dessa, är ej 
bekant.4 Jfr n:o 198. 

, Jfr n:o 174. 

2 Jfr n:o 253. 
3 Jämför aspiciensbcekr, collectarius, diurnale1 legenduT, matutin ale. 

messubcekr, sumarbcekr, söngbcekr. Titlarna på denna bok äro, som det fram
går af meddelade exempel, synnerligen sväfvande och väx!ande, så att man 
stundom ej med säkerhet vet, om det endast är fråga om titeln på en > bok 
de tempore. eller om någon annan bok också åsyftas . 

• Dessa dialoger tillhöra möjligen de exempelsamlingar, som under 
medeltiden användes för att göra predikan populär. En dylik samling Dya-
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62. Diurnale förekommer endast p~ ett par ställen; i 
Stafholt 1397, Di. IV, 190 .Matu#nale et Dz"urnale per cz"reulum 
anni. och Vatnsfjörar I397, Di IV, I3s .Matutz"nale oe dz·urnale •. ! 

63. Doctrinale förekommer endast på ett par ställen; tidi
gast i Holastaar 1396, Di. III, 6I3: »pessar skolabökr. dodrznalz"a. 
fl'; vidare i Viaeyjarklaustr I397, Di. IV, III .f Skolabo-
kumm .. Dodnnalc.. . 

64. Domlnicale finnes på o. IS ställen; tidigast 13I8, Di. 
II, 452 i Grund .domzltZcale fer anm· cz"reulum>, 13I8 i Ma:li
fell, Di. II, 465 .domznz·ealcs ad aullu vm. xfj. manudi.; där
jämte förekommer endast i denna måldage »Les domznzcalis ad 
ol/u enn de sandis er eigifollt>.' I Goadalir 1360, Di. III,I77 
.Dominieale a sumarz"d ad proeessum., för samma kyrka heter 
det I394, Di. III, 563 .D()mzlzz"eale ä sumarz"d ad messum», 
Valpjofsstaair 1397, Di. IV, 210 .dominieali vdr oe suman, 
Urctir 1429, Di. IV, 371 .dominieale fra jaseum oe tzl aduentu. 
o. s. v. Jfr följande. 

65. DOIninicub6k finnes på omkr. IS ställen, tidigast 1318 
i Einarstaair, Di. II, 437 »Domznieu Bok a sumarza f selskznni.; 
13I8 i Eyjardalsa, Di. II, 4315 .d01'mnlCubok per Anm· cz"reulum.; 
1397 i Eyri, Di. IV, 140 • Domznieobok fra Tnnz"tatisdeigz· ad 
ottusaung»; I46I i Skutustaair, Di. V, 320' domz·mcubok tekr tll 
at paskvm til aduentu de tempore.; 1461 i MikIagarar, Di. V, 
3sI _kuer de dominieis syngiande a sumarz·t o. s. v. Dominieu
bok är möjligen samma bok som närmast föregående. 

66. DUal partes moralium förekommer endast i Kirkju
ba:jarklaustr 1343. Di. II, 781 » •••• du,! partes moralt"um •. 
Jfr n:o 58. 

lagus Creatorum moralizatus fanns i Sverige. .!-Jehuck, Svensk literaturhi
storia I, IS7. 

, Diurnale = de katolska andliges ,dagliga» bönbok. 
2 Dominicale = Liber in quo continentur lectiones et aHa qUa! ad 

officium dominicarunl vel festorunl dominicaHum pertinent. D. C. DOttlini
cales lectiones = de delar af den heliga skrift, som om söndagarna upp
lästes i kyrkan. « 

.1
1 
I 
t 
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67. Enchiridion Augustini finnes endast i Möd:ruvalla
klaustr 1461, Di. V, 288, där den förekommer under rubriken» pe/ta 
f la#nvbokum».1 

68. Ecc1esiastica historia finnes endast i H61astad:r 
1396, Di. III, 612 .eccleszasHca hi/storia a tueifmr bokzem •. 
Historia ecc1esiastica finnes i handskrift i A. M., Kphmn.2 

69. Epistolarius och pistla b6k, som väl torde vara det
samma, förekomma ganska ofta i måldagarna på 13- och 14°°
talen; tidigast 1318 på 2 ställen, Grenjauarstauir, Di. II, 433 
»Epistolarius> och Breiuib61staur Di. II, 479 .Messubok ad 
aullu cum collectis. Epistolis &' Evangeliis»; Raud:ilrekr 1343, Di. 
II, 775 .gudspioll oc pistiar dominicale oc de sanctis per anni 
circulum hundrad.; Pvera 1394, Di. III, 556 .alltaris Bok ad Col
lectum. pistlum og Gudspiollum.; Garuar 1397, Di. IV, 108 .Les
btEkur wt xii manad!: par til pistlar og gudspioll per anni dr
culummed collectario.; Hals 1461, Di. V, 298 'pistlabok oc gud
spiaila tekr iii at folum oc fram iii paska. o. s. v. 

70. Epistolre Pauli förekommer endast Vid:eyjarklaustr 
1397, Di. IV, 1I0 »EpistoltE Pav!e. 

71. Esters bok finnes endast Vid:eyjarklaustr 1397, Di. 
IV, III , Hester>. 

72. Evangelier förekomma endast på ett fåtal ställen men 
däremot guaspiallab6k, som väl är alldeles detsamma, så myc
ket oftare på 13- och 140o-talen;3 så heter det för Reynivellir 
1352, Di. III, 70 .songbukur per anni circulum tutEr Euannge-

:r Encbiridiori: :toHoe nomine S. Augustinus excellentissimum Opuscu
lu~ de Fide, Spe et Charitate in,signavit. quod manibus facile gestari posset 
vel potius cqntinuo deberet, utpote, continens res ad salutem ma:rime ne
cessarias». D. C. 

'Möjligen åsyftas här Eusebli kyrkohistoria »De viris illustribus", 
eller någon bearbetning af denna. Jfr Eberl r. 204, 324. 

3 Guu.pjallab6k >Eyangelierne, Bog hvod de indehoides.. Fr' . 

. Gilleb, Hogsk. A'rsskr(jl VIll: 2. 
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ltorum>, för Möaruvallaklaustr 1461, Di. V, 286 .tua:r ba:kr epz'
stolarum et euangeltorum per annvm.; för Garaar 1397, Di. 
IV, 108 het"r det .Liber Evangeltorum> och för Kirkjubrejar
klaustr 1397, Di. IV, 238 .Liber Evangeltorum oc Epistolarum>; 
detta är ungefär allt med titeln .evangelien; guaspiallab6k 
förekommer däremot ofta, tidigast 1318 i P6roddstauir, Di. II, 
436 »Gudspt'oll ä selskf/m Bok.; Einiholt 1397, Di. IV, 234 
»Gudspiallabok per anni circulum.; Brer 1363, Di III, 193 .gud
spiallaba:kur ~i a velurz·nn. onnur med song>; TjörI:\ 1461, Di. 
V, 341 ,gud~spiallabok med pislum.; o. s. v.' Jämför n:o 241. 

73. Evangelium Matei finnes endast i Möuruvallaklaustr 
1461, Di. V, 288 »Ewangelia matehi». 

74. Aevum Matei finnes endast Fagranes Di. II, 468 
> a:uum matthez', . 1 

75. Eufemia saga förekommer endast i Möuruvallaklaustr 
1461, Di. V, 289, där det heter: »pessar norra:nv ba:kur ... 
Eu/emia saga».2 

76. Eugenia saga finnes endast i Möaruvalla klaustr 1461, 
Di. V, 290 »Eugem'a saga. under rubriken ,norra:nv ba:ku1'>.3 

77. Expositio super cantica canticorum finnes· endast i 
Möuruvallaklaustr 1461, Di. V, 288 under rubriken »pe/ta f 
latinvbokum>. 

78. Expositiones evangeliorum förekommer endasU H61a
staar 1396, Di. III, 612 .exposictones ezvangelt'orum». 

, Aevum Matei torde vara en skildring af Matei lefnad. 

2 Hvad det kan vara för en Eufemia, som här åsyftas, är obekant. 

3 nen heliga Eugenias lif är framställdt i angelsachsaren Eelfrics från 
audra språk öfversatta :.Passiones»} SODl utgöra 3:dje delen af hans stora ho
miliesamling. Se Ebert III, 510. En legend om deu hel. Eugenia ar tryckt 
i Acta S3nctorum. 



BOKSAMLINGAR PÅ ISLAND 

79. Expositiones Gregorii förekommer endast i Muli 1318, 
Di. II, 435. 

80. Fabiani oc Sebastian i (saga?) förekommer endast i 
Möuruvallaklaustr 1461, Di. V, z88 midt ibland en samling sagor 
och under rubriken .. pessar norramv bcekur» I Jfr n:o ZII. 

8r. FerdabOk förekommer endast i H61astailr I396, Di. 
III, 61Z ».fe;'dabok biskujJS>. Jfr följande. 

8z. Ferdabrefer förekommer endast i H61astailr 1396, Di. 
III, 61Z iferdabrejuer. f/ notud.. Jfr n:o 30. 

83. Ferda texti förekomma endast i H6lastailr 1396, Di. 
III, 6 I Z • .ferda tcxtz">. J fr 241. 

84. Feriub6k förekommer endast i Kirkjubcejarklaustr 
1397, Di . .IV, Z38 .Liber Eval1geHorum oc Epistolarum. hin pridla 
j'erivbok •. 

ilS. Festum corporis Christi förekommer på 3 ställen 
1461: i Laufas Di. V, z67, ".festum corporis christi.; i ÖxnhOll 
Di. V, 292, -.festum corpus chrisiz" cum missale»; i Bcegisa Di. 
V, 294 .kutr .festum corpus cristi •. 

Festum novum se n:o 56. 

86. Flakkaflikk finnes endast i Möi1ruvellir I461, Di. V, 
307 .bok er heiter jlackajlick. er par a orda oc mad anna!>? 

87. Flores beatre virginis förekommer endast i Vii1eyjar
klaustr 1397, Di. IV, 110 »Florcs btatce Vzrgznzs». 

, Den helige Fabianus, biskop i Rom 236-250, led martyrdöden un
der Dedi förföljelse mot de kristna. 

2 Flakkaflikk är alltså tydligen ej titeln på någon särskild bok, utan 
på ett samlingS\-erk, som innehåller flera olika arbeten. 
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88. Formessub6k förekommer endast 
Di. III, 6I2 »jormessu boh.' 

H61astaur 1396, 

89. Formrelab6k förekommer på 7 ställen; tidigast i 
Hruni I331, Di. II, 665 »jormcele»; vidare i Hot J343, Di. II, 
775 »jormaalabok»; i SelardaIr I354, Di. III, 92 »Jormttlabok ... 
jormalabok», 1471 i Val~j6fsstauir, Di. V, 633 .jormcelaboc> 
o. s. v.2 

90. Formularius förekommer endast 
Di. III, 612 »jormularius». 

H61astaår 1396, 

91. Frammistödubcekr förekomma endast 
1396, Di. III, 612 »frammistodu bökr. y' •. 

H61astaur 

92. Föstub6k finnes endast i Glaumbrer 146r, Di. V, 331 
»y'faustubcekur oe er med annan: de sandis •. Jfr n:o 2. 

93. Geirallds saga finnes endast i Möuruvallaklaustr 
1461, Di. V, 290 under rubriken »pessar norrcenv bcekur •. 3 

94. Gemma animre förekommer endast i Viueyjarklaustr 
1397, Di. IV, III > Gemma Animce>.4 

95. Gesta salvatoris förekommer endast i Möuruvalla
klaustr 1461, Di. V, 289 »gesta saluatoris. under rubriken nor
reenar beekr. Gesta salvatoris finns i handskr. i A. M. 

Giorninga bok se n:o I. 

, Formessa: ) Messe som holdtes om Morgenen umiddelbart efter ottu· 

sängr» Fr. 2 • 

• Formreli betyder bland annat förbön. anbefallning, veita e·m for
m,.,1i = fälla förbön för någon. Fr.' 

3 H vad det kan vara för slags saga, som bär åsyftas, är ej kändt . 
• Gemma animre ar författad af skolastikern Honorius Augustodu

nensis, som lefde i början af I2:te årh. Den är en af kallskrifterna till 
Luddarius; (se art. Lucidarius i N. F.). 



BOKSAMLINGAR PÅ ISLAND 21 

96. Gloria psalterii finnes endast i Viaeyjarklaustr 1397, 
Di. IV, III »Glo'rz'a psallterif.; jfr N:o 164. 

Glosa decretalium magistri Godfridi se n:o 98. 

97. Glosa psalterii finnes endast i H6lastaar 1396, Di. III, 
612 .glosa psalltar!f aa sreau (eda srean) bokum. I 

98. Goffredus förekommer i H6lastaar 1396, Di. III, 
612 .gojredus. under rubriken .pessar de zure». Troligen 
är det samma bok, som 1461 förekommer i Möaruvallaklaustr, 
Di V, 288 • Glosa decretalivm magistri god.fridi. under rubriken 
.petta j latinvbokum •. 

99. Graduale, gralIare, gradall förekomma pi en roo a 
125 ställen;2 tidigast 1318 på många ställen t. ex. Grimstungur 
Di. II, 477 • Graduale. ; vanligen står endast graduale, men 
stundom ytterligare upplysningar t. ex. Hjalli 1397, Di. IV, 97 
.Graduale per Ann:' circulum;. Hvammr I394, Di. III, 548 
• Grallari ä velur»; Hvammr 1470, Di. V, 594 .grallare ä suma
rid.; Strönd 1397, Di. IV, 100 »Graduale med s~qventtu per 
Anni circulum.; Hvammr 1397, Di. IV, 64 • Graduale vmm. xif 
manudur (manvdz).; Lögmannshliå 1318, D1. II, 454 • Graduale 
per usum.; Helgafellsklaustr 1397, Di. IV, 171 .gradvalia ff 
secundum ordinem'i MikIagarar 1461 Di. V, 313 .lesgradlare 
.fra X limam annal' .fra paskum til aduentu at ollu'i Staaarbakki 
1461, Di. V, 337 .lesgradlari sumur syngiandi a sumar .frajond-
messo oc til aduentu med pi slum . ,,'i endast i Beer 1463, Di V., 
402 förekommer .musica grallara., och i H6lastaar 1396, Di. 
III, 6r2 .wersagradall». 

roo. Grrecismus förekommer' i Viåeyjarklaustr 1397, Di. 
IV, I II »Grrecismus» under rubriken »petta er ... j Skolabo
kumm». Troligen är det samma bok, som 1461 förekommer i 
Möåruvallaklaustr Di. V, 288 med titeln »Grecissimus. och 
under rubriken »pelta i latinvbokum.. Hit hör antagligen ock 

, Glosa pro Glossa = interpretatio. D. C. 

, Graduale = kyrkans stora sångbok, så kallad, emedan den har si;;
plats på gradus (Latinska sånger utg. af Klemm,ng s. 180). 
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.Huguzczo grecismus» som finnes i H6lastaar I396, Di. III, 
6I3 nnder rubriken skolböcker. Likaså hör troligen också hit 
.hugecio» i prästen Hald6rs salugjafarbref 1403, Di. III, 685 
>klaustri aa ]JUeraa tuz"tugan Rcejil ok bcekr summa vzczorum hu
geezonem ok brittone». 

101. Gregorius saga förekommer endast i Möctruvalla
klanstr 146 I, Di. V, 289 nnder rubriken 'pessar norrcenv baJ
kur>. Den förekommer i handskr. i A. M., Kphmn, och i K. 
B., Sthm, samt är 1878 ntgifven af C. R. Unger i Heilagra 
manna sögur. 

102. Gregorius super Ezechielem finnes endast Viaey
jarklaustr 1397, Di. IV, IlO. 

I03. Gudmundar saga förekommer på 2 ställen, tidigast, 
Goadalir 1360, Di. III, 177, där kyrkan ej är helgad åt någon 
Gudmund; vidare i Hålastaar 1396, Di. III, 613, som ej heller 
är helgad åt någon Gudmund. Det heter där: .Gudmu1tdar 
sagur. fl' I I. A. M., Kphmn finnes i många handskr. • Gud
mun dar saga Arasonar bzj'kups, ens goaa. och» Guamundar saga 
luns rzka» , och torde ofvannämnda saga vara den förra.' Gud
mundar biskups saga är i tryck utgifven i Bisknpa Sögur. 

Gudspiallab6k se n:o 72. 

I04. Hallvards saga förekommer endast i Möaruvalla
klaustr 1461, Di. V, 289 .Hallvardz> upptagen under rubriken 
»pessar norrcenv bcekur». Med. Hallvardz. torde åsyftas Hall
yards saga, hvaraf blott en ringa del finnes kvar, som i tryck 
utgifvits af C. R. Unger, Heilagra manna sögnr 396-399. 

IOS. HandbOk förekommer på ett 3o-tal ställen, tidigast 
i Saurbrer o. I220, Di. I, 402 .hand böer. ij.; vidare i Hrepp
hålar 1474, Di. V, 774 .handbok god» o. s. v. 

, Som både en .prästsaga. och »biskopssaga» , hvilka bägge irinehålla 
rriirakler, finnas om Gudmund, är det möjligen dessa båda som funnas i Ho

lastaur. Jfr F. Jonson II, 572-575, 769-77I. 
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106. HeHagra manna sögur finnas på 4 ställen;. tidigast 
I318 i Laufas, Di. II, 448 >sogubok oc ä margar hez"lagra manna 
sogur.; vidare i Skara 1327, Di. II, 635 .hez"lagra manna sau
gur nockrar ä ez"rnnz· bok>; dessutom i Grenjaaarstadr I39I, Di. 
IV, 20 .saugur hez"lagra Manna a premur bokum. och I394, Di. 
III, 581 »savgvr hez"lagra manna a premur bokvm> , samt i 
Muli 1394, Di. III, 577 .hez"lagra manna savgr aa premr 
bokvm. I 

I07- Historiubrekr förekomma någon gång utan angif
vande af deras innehåll, t. ex. 1360 för Sauilanes, Di. III, 156, där 
det slutligen heter .og suo historiu1'>, för Möilruvallaklaustr 
1461, Di. V, 287 .g. jstoria kuer. samt .vtlenzsk jstorzabok vm 
sumarz"t., o. s. v. Jfr följ. historieböcker N:o 10, 48 och 59. 

108. Historia beHags korpus Cbristi finnes i H vammr 
I442, Di. IV, 63 I .forn skrIEda oc hzjstorza h(ez"lags) korpus chrz~ 
sH aa ez"nu kuerz',; samma arbete torde följ. i Garaar I352, Di. 
III, 69 vara: • hystorza de corpore chrzsti ad sonng og lesi alla 
odauam oc krossles blEdi haust oc vor.. Jfr n:o 85. 

109. Historiub6k de sanctis et de tempore förekommer 
på några ställen t. ex. Hrafnagil 1318, Di. II, 453 .Historza bok 
de sandzs,; Viilimyri 1461, Di. V, 330 .hzstoriobok de sandis a 
sumarz"t»; Hof 146I. Di. V, 250 .istorz"abok fra de trz7n"tate oc Hl 
aduentu. de sandis de tempore med commune. aunnur Jstoria
bok tekur epter de frinz"tate fil aduentu. pridza fra aduentu oc 
tz"l pascha de tempore>; SiaumuH I472, Di. V, 675 'lsforiubok 
fra jolum oc fram yjir paskauiku de sandis et de tempore.. Jfr 
n:o 59 cch 60. 

I IO. Historia af kirkiudegi endast 
254 .istorza a.f kirkivdegi •. 

Homiliur se n:o 216-225. 

Holt 1461, Di. V, 

, Troligen förekomma i heilagra manna s"gnr en mängd af de legen
der, som upptagas på andra ställen i denna förteckning. 

! 
'I 

il 
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I I r. Hr6Ifs saga Oautrekssonar förekommer endast i 
Möilruvallaklaustr I46r, Di. V, 290 under rubriken .pessar 
norrmnv bmkun. Den finnes i många handskr.i A. M., Kphmn, 
och i K. B., Sthm, samt utgafs i tryck tidigast 1664 af 01. 
Verelzus och senast 1891 af F Detter: Zwei Fornaldarsögur 
(Hrolfssaga Gautrekssonar und Asmundarsaga Kappabana). 

II2. Hr6Ifs saga Kraka finnes endast i Möaruvallaklaustr 
1461, Di. V, 290 under rubriken • pessar norrmnv bmku1'>. Den 
finnes i många handskr. i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, 
samt är i tryck utgifven 1737 af .l!jörner och senare af Ra./n 

FornaId. sög. N orilr!. 

Hugecio och Huguicio grecisrnus se n:o 100. 

II3. Hymnab6k. hymnarius. hymnaskrå finnes på omkr. 
35 ställen; tidigast 1318 på flera ställen t. ex. BreiaibOlstailr, 
Di. II, 479 .Hymnarzus'; vidare i Blöndudalsh61ar 1394, Di. 
III, 543 »Hymna Bok god., Grenjaaarstailr 1394, Di. III, 580 
»jmnarzus x/andr.; Sjoarborg 1394, Di. III, 430 .hymnaskrä 

./äneyt. o. s. v. I A. M., Kphmn, finnas flera is!. hymnsam
lingar i handskr. 

II 4. Institutiones ordinis canonicorum regularium i prz~ 
mur bokum finnas endast i Möilruvallaklaustr 1461, Di. V, 288 
under rubriken • p etta j la#nvbokum.. J fr n:o 46. 

!IS. Islendinga saga förekommer endast i Möilruvalla
klaustr 1461 Di. V, 290 .jslendznga saga uond. under rubriken 
norrcenu bcekr. Den finnes kvar i flera handskr. i A. M. i sam
lingsverket .Sturlunga.. Jfr Fznnurjonson, Den oldnorske og 
oldislandske litteraturs historie II, s. 724~72S och Sturlunga 
saga, including the Islendinga saga of Lawman Sturla Thords
son and other Works, edited with Proiegomena, Appendices, 
Tables, Indices, and Maps by Dr. Gullbr. Vi'g/usson. 2 vol l. 
Oxford, Clarendon Press 1878. 
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Inventio crusis se I38. 

Isidorus .. se n:o 260 o. 261. 

I I6. Iterata passio Christi finnes endast i MöCtruvalla
klaustr 146I, Di. V, 289 under rubriken norrcenu bcekr. 

II7. Jakobs saga förekommer på 2 ställen; t1digast i 
~H61astaur I396, Di. III, 6J3 .jacobi sagha>, vidare i Öxn
h611 I46I,' Di. V, 292 och 293 .jachobs saga> och .jstorialis 
sankte jachobi apostoH.. Den senare kyrkan är helgad åt 
.hinum h(eilaga} jachobe postula». Jakobs saga postola fiuns 
i flera handskr. i A. M. Kphmn, samt är i tryck utgifven I874 
af C. R. Unger i Postula sögur. 

Jamlengda rim se n:o I4. 

J61aföstub6k se n:o ~. 

Il8. Jobs b6k finnes på 2 ställen; i Viueyjarklaustr I397, 
Di. IV, IlO .Ioo in trious Voluminzbus,; vidare i H6lastaur 
1396, D. III, 613 .lieber joo a tuez'mr ookum.. Jobs bok 
finnes i handskr. i A. M., Kphmn. 

I I9. Johannes ok Pauli (saga?) förekommer endast i Mö· 
uruvallaklaustr I46I, Di. V, 289 »johanes oc pauli. under rubriken 
»pessar norn:Env !}(Ekur.. Jfr n:o I83 och I88. 

I20. J61abOk förekommer på 4 ställen; tidigast 1394 i 
Illugastauir, Di. III, 590 .jola Bok>, vidare i Svalbaru I394, Di. 
III, 569 »Jolaook samsett., i Glresibrer I394, Di. III, 520 .de 
tempore jolabok samsett», och i Hvammr I461, Di. V, 322 .jola
bok oc tekur fram yfer jol •. r Jfr följande. 

I2I. J61amessub6k Oola/austu bdk heter det i en annan 
måldagab6k) förekommer endast i Lj6savatn I394, Di. III, 559 
.jolamesso bok ad ollu.. Jfr föregående och n:o 2. 

, I Maelifell förekommer '394, Di. III, 531 ,Lesbok vond til taska fra 

aduentu. de tempore vtann ~ii Jolale,;;. 
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122. Jolatfdabok finnes endast i Hof I3I8, Di. II, 464 
'Jola lijda Bok>. Jfr 11:0 2, 120 och 121. 

123. Jons saga baptistre förekommer på 6 ställen, tidi
gast i Auåkllla 1360, Di. III, 160 >Jons saga BafNstlE'; vidare 
i Tjörn 1431, Di. IV, 465 >jons saga baftiste.. På alla sex 
ställena är kyrkan helgad åt »Jon Baftistt2». Denna saga 
finnes i många handskrifter i A. M. Kphmn, och är utgifveu 
i tryck 1874 af C. R. Unger i Postula sögur. 

124. Jons saga Holabiskups förekommer på 3 ställen; 
tidigast i Holastaår 1396, Di. III, 6I3 >jons sagha holabiskufs. ; 
vidare i MuukajJvera 1429, Di. IV, 374 .jons sagha holabzscufs 
j laNno. on nor j norramo. ; i Möåruvallaklaustr 1461, Di. V, 289 
'Jons saga holabz"skufs» under rubriken • pessar 1lorrenv bmkur •. 
Jons saga Holabiskups finnes ännu i många handskr. i A. M., 
Kphmn, samt i K. B., Sthm, och är i tryck utgifven i Biskupa
sögur.' 

125. Jons saga postula törekommer på fyra ställen; tidi
gast i Tunga 1317, Di. II, 408 .jons sogu fostola.; vidare i 
Svalbara 1394, Di, III, 569 'Jons saga fostula.; på två ställen 
är kyrkan helgad åt J on postula, för öfrigt nämnes ej åt 
hvem kyrkorna äro helgade. Dessutom förekommer 1394 i 
Bakki, Di. III, 518. Jons hzston'a>, som torde vara 'samma 
bok; där finnes äfven »Jons saga fostula»; kyrkan i Bakki är 
helgad »hinum hez'lagz' Joha1lni fostula." Jons saga postola 
finnes ännu i många handskrifter i A. M., Kphmn, samt är i 
tryck utg. 1874 af C. R. Unger i Postula sögur. 

126. Judits bok finnes endast i Viaeyjarklaustr 1397, 
Di. IV, III. 

, Jfr F. Jonson II, 404-405. 

2 Jans historia torde vara på latin, J 6ns saga däreDlot Ii norrcenu. 
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127. Justinu saga förekommer endast i Möaruvallaklaustr 
1461, Di. V, 290 ,fus#nv saga. under rubriken »pessar nor
ramv b(lJkun. I 

128. Karlarnagnus saga förekommer på 2 ställen j tidi
gast i H61astaar 1396, D. nI. 613 »karla maghnus saga. 
och i Möaruvallaklaustr 1461, Di. V, 290 .kallamagnus saga 
med ollum pattmm under rubriken norra::nu bcekr. Den fin
nes ännu' i flera handskr. i A. M. Kphmn, och i K. B., 
Sthm samt är utgifven i tryck 1860 af C. R. Unger. 

129. Katrinar saga förekommer på 3 ställen; tidigast i 
Noratunga 1397, Di. IV, 126 oKatn'nar spgu., där kyrkan är 
helgad åt den h. Catharina::j vidare i Hrafnagil 1461, Di. V, 
316 .katrt"nar saga. j i Möaruvallaklaustr 1461, Di. V, 289 
>eatnnar saga» under rubriken »pessar norr(l!nv bcekun. Slut
ligen förekommer Catharina:: historia, som torde vara lika med 
Katrinar saga - men troligen skrifven på latin - i Höfd:i 
1394, Di. III, 569 • Historzitr. ti'ii Michaelzs Martini. Catharin(lJ 
og Andrece sine ordu(!).. Katrinar saga förekommer ännu i 
flera handskr. i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, samt är 

tryck utgifvell af C. R. Unger 1877 i Heilagra manna sögur. 

Kiriall se n:o 139. 

130. Kolbrun förekommer endast 1360 i Di. VI, 12 i 
följande: »Snorri Andrisson sdr Asgrimi dbdta og klaustrinu d 
Helga/dN förtiina att Horni Jyrir .fjdrdung i Berserkseyn' og 
lattsa/i att auk, og er par i talzn bdk, er Kolbrun hez"tz"n. 

131. Kolbilsa förekommer endast i Breiaib6lstaur 1397, 
Di. IV, 83 .bok er Kolbäsa hdten. 

132. Kolumbum förekommer endast i • Kaufbriif jirer 

, En legend om den hel. Justina finnes i Acta sanctorUnl. 
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Horne j Helga.fellssueijt. 1397, Di. III, 313 »og par til bok er 
Koolzt11lbum er kollud •. ' 

133. K6ngab6k förekommer endast i Möaruvallaklaustr 
1461, Di. V, 290 »kongabok tekur tfl a.f magnuse ola.fssynz· hinum 
goda .framan til suerris»; den är upptagen under rubriken» pes
sar norra;nv !}(ekur>. Det synes· hafva varit en handskrift af 
samma slag som Morkinskinna, ty denna började med Magnus d. 
godes saga och har utan tvifvel gått till I I 77 (liksom Heims
kringla och Fagrskillua). Jfr Fitznur Jonsson, Den oldnorske 
og oldislandske litteraturs historie II, 626. 

134. K6rb6k eller korsötlgva bok förekommer på 3 stäl
len, tidigast 1318 i Hof, Di. II, 460 »korsongua bok.; och I318 
i Svalbaru, Di. II, 449 »fjortan korbcekur. (är troligen ett se
nare tillägg); vidare i Helgafellsklaustr 1397, Di. IV, 170 .kor
bcekur prennar per annvnz oc ein med forn vm hcetti • .2 Jfr föl
jande. 

135. K6rpsaltare finnes endast i Viueyjarklaustr 1397, 
Di. III, 213 ,jJrennar ottvsongva bcekur med kor psalltorum>. 
Jfr föregående. 

136. Kristinna laga påttr3 förekommer endast i Miaar
narbreli II79. Di. I, 255 .knsHnna laga patt». Den förekom
mer i många handskr. i A. M.) Kphmu. Jfr följande. 

I37- Kristinn rettr finnes på 4 ställen 1318 näml. i Muli, 
Di. II, 435 • .forn chnsHnsdoms Rzettur.; i Grimsey Di. II, 443 
.Krzstinn riettur>; i Hrafnagil Di. II, 453 ,kristinn Riettur ä 

norrcenu.; i Goudalir Di. II, 464 .krzsHnnriettr .form. Kri-

, Denna bok skulle möjligen kunna vara munken Jonas biografi öfver 
iriske missionären Columban eller någon skrift af Colombanus. Jfr. Ebert 7, 
617-622. 

2 K6rb6k, bok, som innehåller de sånger med tillhörande noter, som 
skulle sjungas i koret af de underordnade andlige. Fr. 2 • 

3 Pattr .en af de Dele hvoraf en Lovbog bestaar. " kristinna laga 
påttr Grg. L> Fr. '. 
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stinn rettr finns i ovanligt många handskr.A. M. Kphmn. 
J fr föregående. 

Kross les se följande 

138. Kross saga förekommer på 2 ställen; tidigast i Hruni 
I331, Di. II, 665 >kross sogor badar. samt i Möåruvallaklaustr 
1461, Di. V, 289 »kross saga». På senare stället förekommer den 
under rubriken nornenar bcekr. Krossles, som förekommer i 
Garåar 1352, Di. III, 69 >krossles bcedz' haust oe vor. är nog 
samma arbete. Likaså bör nog .lmtentio erueis> , som före
kommer i Muli 1318, Di. II, 435 hänföras hit. Crucis Legendre 
äro i tryck utgifna af C. R. Unger 1877 i Heilagra manna 
sögnr och äro tre till antalet: Origo Crucis 298-3°1, Inventio 
Crucis, Fragment 30I-308 och Flagellatio Crucis 308-311.. 

139. Kyriall. kiriall. kiriallskver förekommer på omkr. 
35 ställen; tidigast i Reykir 1360, Di. III, 175 .Dalkur Bondi 
giord!' Bok Graduale. samsetta med sequentiur. og par med ky
nedI.; i Lj6savatn 1491, Di. V, 323 .kzriall med venite>, i 
Sj6arborg 1394. Di.' III, 530 ,kyrials quaterne og andres les.; 

Kross 1480, Di. VI, 333 .kzrialf •. ' 

140. Kyrkjudagssöngvar förekomma på några ställen t. ex. 
Bakki 1394. Di. III, SIS >kyr~kiudaghs songur., Laug:aland 
1394, Di. III, 522 .kyrkiudags songu1'» , Håls 1394, Di., III, 573 
.kyrkz·udags saungur.. Jfr n:o IlO.' 

141. Lals saga förekommer endast i Möåruvallaklaustr' 
1461, Di. V, 290 .fais saga.; under rubriken .pessar norrcenv 
bcekur>. Den finnes nu i flera handskr., vanligen förenad med 
Magus saga. 

142. Lagb6k förekommer på 2 ställen; tidigast 1397 i 

, Kiriall eller kyrial1. >Sangen eller Salmen kyrie eleison>. Fr. '. 
, >KyrkobOk> omtalas för Holar och klostret å jlingeyruDl '359 i Di. UI, 

s. 132 o. 133 och är väl något helt annat än n:o '40. 
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Viaeyjarklaustr Di. IV, I I I .Item Jlfarz'usaga og postulasögur 
oc Sermones oc if Annales forner ä x bokumm oc Logbok par 

i»,. vidare i Öxnh6ll 1461, Di. V. 293 .nockut af 10gbok •. 

143. Lanbertus saga förekommer endast i Möaruvalla
klaustr 146I, Di. V, 289 .lanbertus saga. under rubriken» pes
sar tlorramv ba;kur •. I 

144. Laurentius saga förekommer endast på 2 ställen 
tidigast i Garaar I352, Di. III, 69 .lorencljits saga», vidare i 
Möaruvallaklaustr 146I, Di. V, 289 »laurenczus saga., där den 
finns under rubriken» pessar norramv bmkur.. Den finnes ännu 
i flera handskr. i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, samt 
är I877 utgifven af C. R. Unger i Heilagra manna sögur. 

145. Legendub6k eller legendarium finnes på ett 30-ta1 
ställen; tidigast 1318 på flera ställen t. ex. Abcer 13I8, Di. II, 
463 .Legendo Bok. tekur fil in aduentu oc /ramm vm iol>,. Milli 
1318, Di. II, 435 • Legen dl! brekur per annz' ct"rculum . .. Le
genda de sanctis ä. lj'. se/skinns Bokum> j vidare i Grytubakki 
1461, Di. V, 266 .legendarium fr<! aduentu oc tz"l paska med de 
sandis bmdi udur oc sumar.; Odd i 1488, Di. VI, 629 >lj' le
gendur per annum onnur de tempore og 01t?Zttr de sanctis., o. 
s. v. Legender finnas i flera handskrifter i A. M., Kphmn. 
Jfr n:o 59 och I09· 

146. Leodgarius saga förekommer endast i Möaruvalla
klaustr I46I, Di. V, 289 ./eodgarzus saga» under rubriken» pes
sar norrenv .brekur •. 2 

I Hvenl som bär åsyftas, är ej bekant; möjligen den hel. Lambertlom 
hvilken en legend finnes i Acta sanctarum. 

, Om den hel. Leodegar, hiskap af Autun, -r 678, finnas 2 vitae skrifna, 
af bvilka det ena är en slags politisk hist., det andra syftar mera till att 
lörhärliga martyrens ståndaktighet. Denna saga torde vara en öfversätt
ning af ettdera arbetet. För öfrigt finnes en dikt om den hel. Leodegars 
lif på franska i 40 strofer och 240 verser. Ebert I, 613, III, 365-368. 
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147. Lesb6k, lesskrå, leskver, les och lestrb6k förekomma 
på roo-tals ställen; tidigast 131S på många ställen, t. ex. Up sir, 
Di. II, 4SS >zi"f;: lesba;kur. taka xii manudi. . Än heter det en
dast lesbOk såsom ofvan eller i Flatey 1397, Di. IV, 152; än 
förekomma längre titlar, t. ex. Gilsbakki 1463, Di. V, 404 »lesbok 
de tempore auetrin>; Bjarnanes 1397, Di. IV, 233 .lesbok De 
Sanciis fra Jonsmesso baptzsta; oc NI Jola»; Möaruvallaklaustr 
1461, Di. V, 2S7 .lesbok de domim'czS fra augustus manad NI 
aduentu./ Vallanes 1419, Di. IV, 271 .zi"ij" les skrar vondar»; 
Draflastaair 1394, Di. III. 571 »Leskuer a sumarid»; Djltpadalr 
1461, Di. V, 312 »les.;2 Nes 1394, Di. III, 55S .kyrkiu läs. 
lestrbok förekommer tidigast 1270, Di. II, S4 .lesturbok»; Hi
taraaIr 1463, Di. V, 407 >prima lestrabok.; Lallgaland 1461, 
Di. V, 291 ifaer lestrar aa eimz kuere. o. s. v.3 Jfr n:o 59 
och 60. 

Liber evangeliorum .se n:o 72. 

14S. Liber genesis finnes i Eyri 1397, Di. IV, 140 »Lz~ 

ber GenesIs a wefrinn j selskinni»; vidare i Möaruvallaklaustr 
1461, Di. V, 290 »liber geneszS> under rubriken» pessar norra;nv 
ba;ku'T» , På ett par ställen förekommer denna bok under titel 
»uppreistar saga»,4 tidigast i Hruni 1331, Di. II,665 .mariu saga 
oc kross sogor badar oc vpprezStar sag'a»; något längre ned på 
samma måldage heter det» lVlarz'uskriptt. ein gylld ok onnur skrzptt 
steind su sem a er vppreistar sagha»; vidare i Viaeyjarklaustr 
1397, Di. IV, II J »Vpprezstar saga. under rubriken >petta er 
j Norra;nu bokum>. 

Liber Job se n:o I IS. 

149. Liber Josure förekommer endast i Viaeyjarklaustr 

, Som af denna exempelsamling framgår, är det ej lätt att efter diplo
mens uppgifter skilja på olika gudstjänstböcker (jfr inledningen); man ser, att 
här för fullständighetens skull böcker upptagits, som återfinnas under bok de 
sanctis. de tempore o. s. v. 

, Se legender under rubriken les n:o 9, 139 o. s. v. 
3 I Ås6lfsskåH förekommer 1179, Di. I, 156 en skrift med titel >mal 

boc), men det heter i en anmärkning »mdlbåk er liklega sama og leshdk>. 

-4 Upprdstarsaga = skapelsehistorien. genesis, första mosebok. Fr. 2 
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1397, Di. IV, III >Liber .1osuce. Ruth et Hester . .1udith og 
Paralippomenon a einni bok •. 

IS0. Liber Hugonis de abusibus claustri förekommer en
dast i Viåeyjarklallstr 1397, Di. IV, III .Item lz"ber Hugonis 
de abusibus clavstrz·».' 

15r. Liber Macchabreorum förekommer på 2 ställen; tidi-
gast i Viåeyjarklaustr 1397, Di. IV, II'I .. Liber 1Wacchabceoru17t>j l 
vidare i Möåruvallaklaustr 1461, Di. V, 290 ,liber genesis et ~j 
liber macabeorum. under rubriken »pessar norrcenv bcekur». I 

Liber pastoralis se n:o 49. 

J 52. Liber regum förekommer endast i H61astaur 1396, 
Di. III, 613 .lz"ber Regum. under rubriken >pessar sog"hu bökr>. 
Denna bok är sannolikt biblisk. 

153. Liber sapientire förekommer endast 
Di. II, 455. 

Liber sermonum se n:o 216. 

Vellir 1318, 

154. Lucas saga eller ock Lucas evangelium torde åsyftas 
med >luce" som endast förekommer i Möaruvallaklaustr 1461, 
Di. V, ::l89 under rubriken norrrenu brekr. 

155. Lucidarius förekommer endast i Viaeyjarklaustr 1397, 
Di. IV, III. Den finnes i flera handskrifter i A. M., Kphmn. 
Elllcidarius blef 1858 lltgifven af Konr. Gislason. 

156. Lucie saga förekommer endast i Möaruvallaklallstr 
I461, Di. V, 289 under rubriken, pessar norrcenv bcekur». Lucie 
saga finnes ännu i handskr. i A. M., Kphmn och i K. B., Sthm 

, Detta arbete torde vara af den berömde medeltida mystikern Hugo. 

von St. Victor t 1141. 
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samt är 
sögur. 

tryck utgifven af C. R. Unger 1877 i Heilagra manna 

157. Magnus saga förekommer i Husavik 1394, Di. III, 
583 .magnvssaga>. Flera olika slag af Magnussagor (om M. den 
gode, M. barfot, M. Erlingsson m. f1.) finnas i handskrift i A. 
M., Kphmn, och K. B, Sthm, samt äro äfven i tryck utgifna. 

158 Magus saga - sasom det förefaller vara - finnes en
dast i Möaruvallaklaustr 1461, Di. V, 289 .mag(n)us. (det inom 
parentes tillagda n förskrifver sig väl från utgifvaren) under 
titeln norrrenu brekr. Den är 1877 i tryck utgifven af G. Ceder
sc!ziöld i Fornsögur Suurlanda. 

159. Margretar saga förekommer på 2 ställen 1397, i 
Buuardalr, Di. IV, 157 .Margrietarsögu. och i Melar i Mela
sveit Di. IV, 193 .Margrz·etar saga, l. I Viaeyjarklaustr 1397, 
Di. IV, III förekommer. Vita sanctm Margrietm. under rubri
ken skolböcker. Sagan finnes i flera handskrifter i A. M. Kphmn, 
och är i tryck utgifven af C. R. Unger 1877 i Heilagra manna sögur. 

160. Mariu jarteignir, Miracula sanctre Marire, Miracula 
b~atre virginis eller Miracula vorrar fru förekomma på 7 ställen j i 
Hruni 133 l, Di. II, 665 »Marie fartegnir a latinu'j i Höskuldstauir 
1394, Di. III, 533 >mariu saga medfarteyknum>j i Muli 1318, Di. II, 
435 • de assumpHone sanctm Marim oe Miraeula eiusdem ä einm' 
Bok., i Viueyjarklaustr 1397, Di. IV, III på 2 ställen under 
olika rubriker: I) »pe/ta er./ Norrmnu bokum .. miraeula Sandm 
marim. och 2) »f Skolabokum .. Miraeula sanctm Marim>; i 
Grenjaaarstaur 1394. Di. III, 580 .mirakvlabeate virgz'nis> j i 
Valpi6fsstaair 1397, Di. IV, 2II >miraeula vorrar ./rv> och i 
lVIöaruvallaklaustr 1461, Di. V, 288 »miraeulum bok vorar ./rv.j 
pi sista stället under rubriken »pessar norrmnv bmkur>. Maria 

, Den heliga Margareta lefde enligt legenden under kejsar Dioc1etiani 
tid och led martyrdöden. (Den latinska legenden finnes i Legenda Anrea 
P. 400-4°3. C. R. Unger, Heilagra maUUa sögur). 

Giileb. Hägsk. Anrsskrift VIII: 2. 
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järtecken etc. förekomma i handskr. 
n:o 163' 

A. M., Kphmn. Jfr 

161. Marie Magdalene saga ok Marthe förekommer endast i 
Mödruvallak1austr 1461, Di. V, 289 »Marz'e magdalene oc marie» 
under rubriken .pessar norramv b(J!kun. .Marthe saga ok 
Marie Magdalene. förekommer i handskr. i A. M. Kphmn, och 
är i tryck ntgifven af C. R. Unger 1877 i Hei1agra manna sögnr. 

162. Mariu messnab6k förekommer endast i Lj6savatn 
1461, Di. V, 323 ,mariumessna boc>. Jfr n:o 30 och 169. 

163. Mariu saga förekommer på ett 2o-tal ställen, tidi
gast 1317 i Tunga, Di. II, 408 .ez·na marzu sogu>; i H61astadr 
1396, Di. III, 613 .Marz·u sagha guds modur.; Munkapvera 1429, 
Di. IV, 374 Marie sagha ... oc Htz'l marie saga,; i Victeyjar
klaustr 1397, Di. IV, I II 'llfarzusaga. under rubriken »pe/ta 
t'r i Norr(J!nu bokum.. Den förekommer i många handskrifter 
i A. M. Kphmn, och K. B., Sthm, samt är i tryck utgifven 
r871 och 1877 af C. R. Unger l • 

164. Mariu psaltare förekommer på 4 ställen; tidigast i 
Hrnni 1331, Di. II, 665 .dauidz salltare oc mariu psalltara,; 
vidare i H61astadr I396, Di. III, 612 .mariu psalltarar.; i 
1\1iklagardr 1461. Di. V, 313 .mariupsalltare»; i Kalmanstnnga 
1469, Di. V, 557 >salltara godan med mariu salltara».2 Jfr 
n:o 96 o. I97. 

I65. Mariu sequentiur förekomma endast i Ska!!! 1401, 
Di. III, 659 >llfariu sequenciur aa kueri.. Jämför n:o 215. 

'Den r877 utgifna sagan kallas Mariu saga egipzku och är tryckt i 
Heilagra manna sögur. 

2 Utom om Davids psaltare har ordet psaltare sannolikt också andillots 

(lm Iden heliga jungfru Marias rosenkrans" rosarium, mlat. psalteriurtl he· 
n tre Mari~ virginis, och det göres skillnad mellan Davids psaltare och yar
rar fru psaltari. Se Fr.' under psaltari. 
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166. Martinus saga förekommer på 2 ställen; tidigast i 
Grenjaaarstaar 1318, Di. II, 433.martc:ins sag'a vppa norramu., 
vidare i Möaruvallaklaustr 1461, Di. V, 288 »madinus saga, 
under rubriken »pessar norrcenv bcekun; den förekommer 'på 
ännu ett ställe i denna måldage, som äfven upptar »Vita 
sandi martini. under rubriken, pelta j latinvbokum '. Martz1zUS 
II/storia, som väl torde vara detsamma som Martinus saga -
men troligen (liksom Vita) på latin - förekommer också på 2 
ställen; tidigast 1391 i Grenjaaarstaar, Di IV, 20 »Historia Mar
tz"nj ä kvere vondt.,. några år senare, 1394, heter det i en mål
dage för samma ställe ,martz"nvs saga aa latznv. avnnvr a nor
rcenv . .. jstoriale marthu" .fornt», Di. III, 581. För Höfcti 1394, 
Di. III, 569 heter det: • Hzstoriur. iii;: 1l1'ichaebs. Madini. 
CathannlE og Andrece sine ordu(I)>>. Martinus saga biskups 
linnes ännu i handskr. i A. M., Kphmn och K. B., Sthlll, 
samt är i tryck utgifven 1877 af C. R. Unger i Heilagra 
manna sögur. 

167. Martyriologium förekommer på 'ett 2o-tal ställen; 
tidigast 1270, Di. II, 84 i Vallanesmåldagen .martirilogt"vm»; i 
Garaar 1352, Di III, 68 ,martirilogliml cum ymnnario.; i Gren
jaaarstaar 1394, Di. III, 580 .martirilogmm .fanytt. o. s. v. Mar
tyriologium förekommer i handskrift. i A. M., Kphl11n. [ 

168. Matutinale2 förekommer på ett 2o-tal ställen, tidigast 
i Grytubakki 1318, Di. II, 445 »lVfatutinaleJra jonsmessu Bap
hstce. oc vt yfir andres nzessu> " i Gl<esiba:r 1394, Di. III, 520 
.matutznale Bok ad lesa ä sumarid.; i A.lptanes 1397, Di. IV, 
187 »illatuNnale ad song og onnur bok er a 710r Matutznale de 
tempore et de sal1ctis .fra Trinitatisdeigi Hl Advel1tu.; i Lauga-' 
land 1461, Di. V, 291 »matetinale bok aa sumarid.; i Holt 1480, 
Di VI, 330 »missale oc matutinale jramann Hl de trim"tate o. s. v. 

, Martyrologium, de natalitiis sanctorum diebus af Bena t 735 .• die 
Grundlage aller spätern Umarbeitungen». Ebert I, 646. 

2 Matutinen, morgollmessan i den katolska gudstjänsten. 
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169. Messub6k eller missale! förekommer på ett IS0 tal 
ställen; tidigast i Vallanesmåldagen 1270, Di. II, 84 .messvbok»; 
vidare i Grytubakki 1318, Di. II, 44.'5 >messubok per anni cz'r
culum og psalltare og ej ad skipudu: onnur messubok ad dom/~ 
nicum a sumarz'd. pridta messubok tekur Hl ad Jola/ostu oc fram 
Hl paska ad dominicum.; i Hvanneyri 1358, Di. III, I25 >mes
subok ad pistlum oc euallgelijorum vmm sumar tijma de tem
pore·; i Hltaraalr 1463, Di. V, 407 ,ein messubok med pisla oc 
gudspioll de tempore et de san elis per anni circulum. utlendzk. 
vond.; i Grund 1461, Di. V, 3I4 .messubok lesandifra aduentu 
oc NI huz'ta sUllno»; i Stafholt 1397, Di. IV, 190 »Missale de 
san dis. Item samsett jlfissale de tempore per anm' cz'rculum>; 
i Bara 1461, Di V, 253 • missale fra adumtu til pascha med de 
tempore oc de sancNs»; i Muli 1461, Di. V, 284 .missale a su
marz't»; i Garuar 1352, Di. III, 68 »läga sonlIgua bok at cott~ 
dtanis oracionibus oc XVij. missis pro dejuncHs»; i Gilsbakki 
1397, Di. IV, 122 ,messubok ad pistlum oc Gudspiollum .. Secre
tis oc oratz'onibus fra Jolafostv NI TrinitaHsviku. o. s. v. 

Messudagabref se n:o 30. 

170. Mikaels saga förekommer på 4 ställeu; tidigast i 
SelardaIr 1354, Di. III, 92 »michalz sogu>; vidare i Gnupnfell 
I394, Di. III, 527 »Michaels saga. och kyrkan här är helgad 
åt Mikael; i Reykir 1394, Di. III, 530 ,Michaels saga» och 
kyrkan är äfven här helgad åt Mikael; vidare i Mikaelskyrkan 
i Budardalr 1397, Di. IV, 157 ,Michelssögu». Mikaels historia, 
som torde vara samma arbete - men troligen på latin -
finnes endast i HöftE 1394, Di. III, 569 ,Hz'storzur. iii/ Mz~ 
chaelis. 1Ifartini.Catharz'nce og Andra! sine ordu(!) ». Mikaels 
saga finnes i hands kr. i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, 

·samt är i tryck ntgifven 1877 af C. R. Unger i Heilagra 
manna sögnr. 

Minus volumen Prisciani se n:Q 193. 

3 Missale, messbok = ritualen för den offentliga gudstjensten (Latinska 
sånger ntg. af Klemming s. 180). l\1essa förekommer i många handskrifter 
i A. M., Kphmn. 
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Miracula sancta:: Maria::, vorrar fru se n:o 160. 

171. Nikolaus saga förekommer på 16 ställen; tidigast 
1318 på 2 ställen, i Goadalir, Di. II, 464 >Nicholas saga» och 
i Holtastaair Di. II, 472 »nzehulas saga». För Undanfell heter 
det 1360, Di. III, 162 .Nicholaus saga med latynu.. På de 
flesta ställena äro kyrkorna helgade åt den helige Nikolaus. 
På ett par ställen förekommer Nikolaus historia, som torde 
vara samma arbete på latin; i Holtastaair 1394, Di. III, 547 
iV/eholas saga... Historia Nicholai ä kueri. och i Staar 1394, 
Di. III, 575 .Nicholäs saga ... kuer ./ramanll aj' Grallara 'annad 
kuer historia N/ehola!'> På båda ställena är kyrkan helgad åt 
Nikolaus. Nikolaus saga erkebisknps och Nikolaus saga lei
kara finnas i handskr. i A. M., Kphmn och i K. B., Sthm och 
den förra är i tryck utgifven af C. R. Unger 1877 i Heilagra 
manna sögur. 

172. Nidar6ss orda förekommer endast i Utskilar 1397, 
Di. IV, I04 .Nidaros orda» I. Jfr n:o 46, II4, 18r och 202. 

173. Nidrstigningar saga förekommer endast i Garar 1318, 
Di. II, 427 >nidurstigningar sogu •. 2 Den finnes i handskr. i 
A. M., Kphmn samt är i tryck utgifven af C. R. Unger 1877 
i Heilagra manna sagur. Denna saga är egentligen andra 
delen af det s. k. Nikoclemns' Evangelium; C. R. Ung er, Hei
lagra manna sögur s. XV. 

r74. Nova historia förekommer endast i Sauaanes 1344, 
Di. II, 786 • noua his/ona.. Jfr n:o 59, 107 och I09 

Novum festum se n:o 56. 

175. Ny ja hald förekommer på 4 ställen; 1394 i Aua
brekka, Di. III, 521 »nyia haiids kuer», i Laufas, Di. III, 567 
.ny/a hallds kuer. samt 1401 i Skara, Di. III, 658 »nyzahallz 

I Oråa Ordensregel. Pr. 2. 

, Niårstigningarsaga = berättelse om Kristi nedfarande till helvetet. Fr.' 
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kuer.. För Sana:anes 1394. Di. III, 554 heter det >nya halld •. 
Jfr följande och n:o 56. 

176. Ny ja halds söngr förekommer på 2 ställen 1394, 
i Hof, Di. III, 528 >nipa halldz saungur. och i Gnnnsteins
staa:ir Di. III, 546 »nyza hallds saul1gur ä kuere, " Jfr föregå
ende och n:o 56. 

177. Ofeiglin förekommer endast i Hrafnagil 1394. Di. 
III, 561 >,yez'glin. if per Amzi c/rculum ad song>. 

178. Olafs saga Haraldssonar förekommer - uttryckli
gen benämnd med denna titel - på 2 ställen, tidigast i San· 
iianes I344, DL II, 786 >ola/s saga haralldzsonar» , vidare i 
Möa:ruvallaklaustr I461, Di. V, 290 »Olafs saga haralldzsonar>, 
där den förekommer under rubriken ,pessar norramv bcekur •. 
På förra stället är kyrkan helgad åt .hz'num hdlaga Olaj. samt 
åt jungfru Maria och Benediktus. För öfrigt förekommer Olofs 
saga utan angifvande af hvilken Olof, som åsyftas, på I I stäl
len; tidigast I3I8 på flera ställen t. ex. i Vellir, Di. II, 455 
.olafi saga', där kyrkan kallas ,hz'ns hdiaga olafi.. Vidare 
förekommer den i Bara: I461, Di. V, 253 .olafi saga.. På som
liga ställen, där denna saga förekommer, kallas kyrkan .den 
helige Olqfs kyrka», på andra ställen omtalas, att kyrkan är 
helgad åt den helige Olof eller endast åt Olof, på några ställen 
nämnes härom alls intet För H6Ia~taa:r heter det I396, Di. 
III, 6I3 ,ola/uanna soghur.. I LögmannshHa: förekommer I394, 
Di. III, 523> Olajfz hz'storia. Olaj'z saga form. För samma 
kyrka hette d~t 1318, Di. II, 454 .eitt kuer. oc ä olafiles., som 
nog är detsamma som legenden om Olof. Kyrkan här kallas 
.hills hd/aga Ola/z.. Man kan tryggt våga antaga, att Olofs 
saga på de allra flesta ställena, åtminstone där kyrkorna kallas 
den helige Olofs eller äro helgade åt honom, är detsamma som 
Olofs saga Haraldssonar. Med lOlafanna sögu!» menas utan 
tvifvel Olof den heliges och Olof Tryggvessons. Olof den he-

'liges saga förekommer i många handskr. i A. M .. Kphmn. och 
i K. B., S th 1l1, sam t är i tryck n tgifven flera gånger. 
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I79' Olafs saga Tryggvasonar förekommer endast i Mö
uruvallaklaustr 1461, Di. V, 290 »Olafs sag-a tryg-uasonar ag-CI?t» 
under rubriken .. pessar norrCl?nv bCl?kur». Den finnes i många 
handskr. i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, samt i Upsala 
Univ. bibl. och är i tryck utgifven flera gånger. 

180. Orationes I förekomma på några ställen, t. ex. 1397 
Gilsbakki Di. IV, 122 .SequenHubok sCl?miHg-a oc messubok ad 

pistlum oc gudsptollum. SecreHs oc orattonibus fra Jolafostv Hl 
Trinita#szIZIm.; 1461 i Holt, Di. V, 254 »de tempore bok tekr 
ttl at paskvm Hl aduentv med g-udspiol(l) ptsla oc oracton; 1461 
i Presth6lar, Di. V, 278 »ptslar oc g-udsptol(l) oc or(a)ciorvm.; 
1461 i Melstaur, Di. V, 338 .pt'slabok. g-udzspzol(l) oc oraczo fra 
aduentu oc !il pascha.; 1461 i Tjörn, Di. V, 34I .g-udzspialla
bok med ptslum de tempore per ann i circulum oc par Hl oracto
bok med cecrdum •. 

I8r. Ordub6k,' orda, ordukver eller ordoskrå förekom
mer på omkr. 25 ställen; tidigast I318 i Breiuib6lstaur, Di. II, 479 
»ii;: ordo BCI?kur per anni circulum.; vidare i Stauaroakki 1360, Di. 
III, 164 .ordo a vdurinm; i Gnupufell 1394, Di. III, 527 »Ordo
skrä de sanctt's og- de tempore.; i Skinnastauir 1394, Di. III, 
587 'ordoqver»; i Vallanes 1397, Di. IV, 207 Ordubok vmm 
Xi;' manude»; i HitaruaIr 1463, Di. V, 407 .orda,; i Möuru
vallaklaustr 146I, Di. V, 287 .i;'. ordur»; o. s. v. Jfr n:o 172. 

182. Ottusöngvab6k förekommer på omkr. 25 ställen; tidi
gast i Auukula 1318, Di. II, 474 »ottu song-ua BCI?kur. ity: for
nar per anni circulum. nema commune sujfrag-ium»; i A.rsk6gr 
1461, Di. V, 262 »ottvsaung-ua bok fra paskum NI adz1entv»; i 
Miklaholt I463, Di. V, 403 .ottusong-vabok aa sumarit . .. ottu
song-ua bok uond aa vdrin» o. s. v. 

183. Påls saga förekommer endast i Auubrekka I394, 
Di. III, 52I .päls saga> och kyrkan är helgad ,hinum het'lag-a 

, Oracio = bön (Latinska sånger, utg. af Klemming s. 180). 

, Orua = Ordensregel (lat. ordo). Fr'. Troligen är det dock någon 
annan betydelse här. 
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Paulo»; i Hrafnagil förekommer 1394, Di. III, 561 >pälsBok., 
som torde vara samma arbete.! I handskr. finnas i Sthm och 
Kphmn Påls saga biskups, Påls saga erimita och Påls saga 
postola, som alla äro i tryck utgifna. Jfr n:o II9 och 188. 

184. Paralipomenon förekommer endast i Vii!eyjarklaustr 
1397, Di. IV, III • Liber jOSUt2. Ruth et Hester. judith og Pa
ralzppomenon a ez"nni bok».2 

185. Paskab6k förekommer på ett 20~tal ställen; tidigast 
I394 på flera ställen, t. ex. ]Jverå, Di. nI, 556 »paska Bok med lesi. 
Höfåi, Di. III, 569 .paska Bok ad saung'; vidare i Möi!ruvallakl.austr 
1461, Di. V, 286 .paskabok de sanctis oc de tempore med lVlessum oc 
syngzande.; 1461 i Lundarbrekka, Di. V, 321 .paskabok syngzande 
vtan lec#ones>; i Öxnholl finnes 1461, Di. V, 292 »paskabrifer 
med missale #1 tn'nitatis dags> och i Halar I46r, Di. V, 309 
'paskakver syngzanda .fram vm paskavikv. o. s. v. 

186. Passionarius apostolorum, passiones, passionai eller 
passionales apostolorum finnes på 7 ställen; tidigast i Mu!i 
1318, Di. II, 435 .passzones Apostolorum ä einni Bok., 1318 i 
Saurbrer, Di. II, 451 .passzonall apostolorum» j 1318 i Vellir, Di 
II, 455 ,passz'onales Apostolorum>; det heter T394, Di. III, 524 
om Saurbrer .jasszonarius Apostolorum a Latijnu. och för Gar
i!ar 1397, Di. IV, 108 ,Passzonarius Ajostolorum et alzorum 
sanctorum>. I A. M .. Kphmn, finnes passionale i handskr. 

187. Passio Olavi 'förekommer endast i Nes 1318, Di. II, 
435 .passzo Olaui a kueri.. Jfr n:o 178. 

188. Passio Pauli3 förekommer endast i Vii!eyjarklaustr 
1397 Di. IV, III .Passzo PavH.. Jfr 11:0 II9 och 183. 

I Här heter kyrkan ~Kyrckia him hailaga Peturs,». 

, Paralipomena, titel på krönikeböcker1la. 
3 Passio Petri et Pauli är en hymn p:i 66 vers af Prudentius, Ebert 

I, 266-.67; möjligen är det samma skrift, som här angilves. 
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Pastorale Gregorii se n:o 49. 

Johannes ok Pauli se n:o II9. 

189. Petrs saga förekommer på 8 ställen; tidigast 1318 
på 2 ställen, t. ex Victivellir, DL II, 46i .teturs saga.; vidare 
i Hals 1394, Di. III, 573 .peturs saga j lz"erepti.; i Kalmans
tnnga 1469, Di. V, 556 »jeturs saga.. På de flesta ställena 
äro kyrkor'na helgade åt den helige Petrus. Petrs saga postola 
finnes i många handskr. i A. M., Kphmn och i K. B, Sthm 
samt är i tryck utgifven af C. R. Unger 1874 i Postula sögnr. 

PistIa bok se n:o 69. 

190. Plenarium förekommer på några ställen j tidigast 
omkr. 1185 i Hraun, Di. I, 278 .plenarzum.; i Skinnastactir 
1318, Di. II, 427 ,plenaria if»; i Grund 1394, Di. III, 523 
»plenan'us> o. S. v. I 

191. Postula sögur förekomma på 7 ställen; tidigast 1318 
i Vellir, Di. II, 455 .postula sogur.j vidare i Strönd 1397, Di 
IV, JOO »Postulasogur j Latinu; i Victeyjarklaustr 1397, Di. 
IV, I I I ,postulasögu1'» under rubriken > p etta er j Norra:nu 
bokum'j i Möctruvallaklaustr r46I, Di. V, 288 .postula saugur» 
under rubriken .pessar norra:nv ba:kur». I A. M. Kphmn fin· 
nas Postula sögur i handskr. Jfr n:o 186, 

192. Primalestr förekommer endast Vallanes 1419, Di. 
IV 271 »prima lestur». Jfr n'o 147. 

193. Prisclanus förekommer endast i Möttruvallaklaustr 
1461, Di. V, 288 .Minus votumen prisciani» under rubriken 
»petta j latinz'bokum».2 

, Liber plenarius l. plenarium kallades under medeltiden dels fullstän
diga handskrifter af bela Nya Testamentet l. de fyra evangelierna. dels ock 
den fullständiga katolska messboken (missale plenarium) med antiphonarinm, 
Jectionarium m. m. till skilnad från breviarium (= bönboken). 

2 Prisdanus från Cresarea skref en fullständigt syste;"atisk framställ
Ding af den latinska grammatiken omkr. år 500. 
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194. Procession ale, procession all, processionarl förekom
mer på ett 30-tal ställen, tidigast 1318 på flera ställen, t. ex. 
Gdmstungur, Di. II, 477 .process~onale»; vidare i Möåruvalla
klal1str 1461, Di. V, 286 'fl processionalia» o. s. v. 

195. Profeterna förekomma endast i Viaeyjarklaustr 1397, 
Di. IV, 110 ,Xii prophetce mznores;. 

196. Proprietarium förekommer endast i H6lastaar 1396, 
Di. III, 613 .proprietanum. under rubriken »pessar skolabökn. 

197. Psaltare förekommer på ett. 140-tal olika ställen; tidi
gast 1179 på .2 ställen, i Keldudalsholt, Di. I, 251 »salItara. 
och i Åsolfskåli, Di. I, 256 .salltari.; vanligen he.ter det endast 
psaltare, men stundom finnas ytterligare bestämningar, t. ex. 
Hruni 1331, Di. II, 665· .dauz·dz. salltare oc mariu psalllara», 
Hof 1343, Di. II, 775 .davidspsalltara iiijc>; för Eia 1397, 
Di. IV, 220 heter det .Hundradz psalllare», för Milli 1318, Di 
II, 435 .Enskur psaltare», för Mödruvallaklaustr 1461, Di. V. 
287 "V. salltarar goder oc ij let(tJan'»; för Hof 1318, Di. II, 
464 .psalltare fielijtill»; för Reykholt 1463, Di. V, 400 .psalte
num.; för Hjaltabakki 1318, Di. II, 475 .psalltara Totrar. ij.; 
för Skiltustaåir 1461, Di. V, 319 >salltaraskrar marg an o. s. v. 
Jämför n:o 164. 

198. Quattuor Iibri dialogorum förekomma endast i Mö
åruvallaklaustr 1461, Di. V, 288 >quator lz'bn' 'dzct!ogorum j 
lueim bokum» under rubriken 'petta j latt'nvbokum". Jfr n:o 61: 

199 Qurestiones Augustini & Orosii förekomma· endast i 
Videyjarklal1str 1397, Di. IV, III • Qucestiones Avgustini et 
Oros!j» , 

200. . R.ationale förekommer på ett par stäl1en; tidigast i 
H6lastad:r 1374, Di. III, 288 .RaNonaHa !uazt'; senare 1396, 
Di. III, 612 heter det för samma ställe »Raczonale>; vidare i 
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Möaruvallilklaustr 1461, Di. V, 288 ,Racionale divinorum oJli
ciorum» under rubriken» jutta f latinvbokum». 

20I. Reddingabrekr (registret s. 995: sbr. a ensku reading
book) förekomma endast i Hrafnagil 1318, Di. II, 453 • Red· 
dingabcekur. X):» I 

202. Reglubrekr förekomma endast i Viaeyjarklaustr 1397, 
Di. IV, I II ~ltem tucer Reglubcekur» 2. Jfr n:o 46, II 4, 172 och 18r. 

203. Remundus decretorum förekommer endast i H61a
staar 1396, Di. III, 612 • Remundus. decretorum> under rubri
ken »pessarde ture>. 

204. Responsorium3 förekommer endast i Hvammr 1361, 
Di. V, 322 .responsoria... responsorzabok de saneNs tekur til 
at fonsmesso baptiste til aduentu . .. responsoria vm sumarit til 
aduentu ... 'responsorium eekz' epter ordu •. 

205 Riddara sögur förekomma endast i H61astaar 1396, 
Di. III, 6I3 .Riddara sogur a tueim bokum. under rubriken 
-pessar soghu bökr>. 

Rim se n:o 14. 

206. Ruth förekommer endast i Viaeyjarklaustr 1397, Di. 
IV, III »Liber josuce. Ruth et Hester> etc. 

207. Sagnabrekr förekomma på 3 ställen utan närmare an
gifvande af innehållet, tidigast i Holt omkr. 1270, Di. II, 85 
.fioldz· sagna boka»; vidare i Hof 1318, Di. II, 463 .sogubok ä lä
ti/nu>; i HöfUi 1318, Di. II, 446 'Jogubokjorn oe a margar sogur» 
(anm.: ifyrst skr.: margrietarsaga, en soo lag/cert». Jfr n:o 48 
och r07. 

, Rreding = text, som uppläs~s, skall uppläsas; »Jlar skal vera prestr ok 
djakn ok syngia allar heimilistiitir ok messu ofvalt, er niu rredingar eru>. Fr.'. 

2 Regla. b1and annat = Ordensregel, tukt och regler, som de äro 
underkastade, hvilka tillhöra en viss munk· eller nunneorden. Fr2 . 

3 Responsorium = svarsäng (Latinska sånger utg. af Klemming s. 180). 
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208. Sålutiaab6k, sålutfair, sålumessur eller sålutiaakver 
förekomma blott på ett fåtal ställen j tidigast 1343 i Hof, Di. 
II, 775 »saalutidabok> , 1401 i Skara, Di. III, 658 »De sand/s 
bok per annum. byn'az med saluHdum»j 1394 i Laugaland, Di. 
III, 522 »alltaris Bok og eru a kyrkiudags songur og salumessur'j 
1394 i G1<esibrer, Di. III, 520 »säluti;"dakuer» o s. v. l Jfrn:o 14 
och IS. 

209. Sancti Eustachii (saga?) förekommer endast i Mö
aruvallaklaustr 1461, Di. V, 289 »sande eusstako under rubriken 
»pessar nor?'fznv bcekur. 2 Legenden om d. h. Eustachius finns 
tryckt i Acta sanctorum. 

2 ro Sancta: Juliana: (saga?) förekommer endast i Möaru
vallaklaustr 1461, Di. V, 289 >sande julz"ane» under rubriken 
»pessar norrcenv bcekur>.3 En latinsk legend om d. h. Juliana 
finnes tryckt i Acta sanctorum. 

Sanctorum bok se n:o 59. 

Scriptura sacra se n:o 57 och 58. 

211. Sebastiani förekommer endast i Möaruvallaklaustr 
1461, Di. V, 288 »jabianz' oc sebastiani>. Jämför n:o 80.4 

212. Secreta (?) förekommer endast i Gilsbakki 1394, Di. 
IV, 122 »Sequentiubok scemiliga OC messubok ad j;istlum oc Gud
spiollum. St'CreHs oc oratzimibus fra iolalostu til Trznz"taHsvzKu.» 

213. Sedulius förekommer endast i Möiiruvallaklaustr 

, Salutiiiir = ,Bonner som heses ti! bedste for de afdodes Sjrele •. Fr'. 
, Legenden om d. h. Eustachius har blifvit behandlad många gånger 

både på vers och prosa under medeltiden. Ebert II, 3 [9. 
3 Möjligen är denna bok en öfversättning af angelsac.hsaren Tynewulfs 

legend från 8:de :lrh. om den hel. Juliana. Ebert III, 52. 
4 Här åsyftas troligen sagan om den helige Sebastian, hvaraf ett frag

ment i tryck är utgifvet af C. R. Unger 1877 i Heilagra manna sögur. 
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1461, Di. V, 288 .Sedulius» under rubriken .pe/ta i la#nv
bokum .• I 

214. Septem dormientes förekommer endast i Möåruvalla
klaustr I461, Di V, 289 .septem dormzimdum. under rubriken 
»pessar norrcenv bcekur,. Den fiunes i handskrift i K. B., Sthm, 
och är i tryck ntgifven 1877 af C. R Ung'er i Heilagra man
na sögnr, 

215, Sequentiub6k, sequenciur, sequencionarium före
komma på öfver 100 ställen; tidigast 1270 i Vallanes, Di, II, 
84 >sequentivbok> , vidare iLaugaland 1394, Di. III, 522 .sequen
tfubok oc et' effter ordu'j i Hruni 133 I, Di. II, 665 .gradall 
oc col/utarz'us oc seqzeendubok er taka xif manadi. ; i Gry tu
bakki 1318, Di. II, 445 »sequenHubok per usum'j' i Åsgeirsa 
1360, Di. III, 163 .jiorar skrär. og scemzHg sequentia enjimta»; 
i Melar 1397, Di, IV, 193 »Seqventzur .fär a kverz'> j i Illuga
stadir 1318, Di. II, 440 .Sequentionanum. o. s. v.' 

2 r6. Sermonisb6k3, sermonsb6k, sermoniciarius. sermo
nes och homiliur förekomma på ett 20-tal ställen j tidigast 
1318 i Sj6arborg, Di. II, 468 .Sermonum Bok> och i Grimsey, 
Di. II, 443 .Homilzur a sumarid.; vidare i Melstaår 1461, Di. 
V, 338 .sermonsbcekr tucer i laft'nu'j i Grytubakki 1461. Di. V, 
266 »omelz'obok fra paskum oc .fram _yfer hvitasunno»j i Victeyjar
klaustr 1397, Di. IV, III »Omilice di7)ersorum patrwlZ»j i Mik
laholt 1463, Di. V, 403 .(f. sermonsbcekur von dar i norrcenu»; i 
Goctdalir 1318, Di. II. 464 »Sermones ä cz'nni bok>; i Möctru
vellir J461. Di. V, 307 .sermonsskra vm langajausize'j i Einar-

, Möjligen åsyftas här n:igoll dikt af skalden Sedulius fr. slutet af s:te 
årh., t. ex. hans Paschale carmen eller en hymn om Kristus af honom, som 
katolska kyrkan tidigt började använda vid gudstjänsten, Möjlig-t är ock. 
att med .Sedulius. åsyftas n:igot arbete af Sedulius Scotus omkr. 840-868, 
som skrifvit :itskilliga böcker t ex, »de redoribus chriStianis.. Ebert 1,373-

380, II, I98 . 
• Seqventia, >et Slags Sang som blev sungen ved den kirkelige Guds

tjeneste». Fr 2, 

3 Sermon = Praediken (lat. sermo). Fr'. Sermo = homilia, c~'':'cio 
ad populum in Ecclesia. D. C. 
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sta air I394, Di. III, 556 >Sermonicinarius. o. s. v. I Viaeyjar
klaustr förekommer I397 Di. IV, IlO .liber Sermonumstor bok 
z' se/skz'nm'» , som nog också bör hänföras till denna rubrik. 
Homiliur finnas i handskrift i A. M, Kphmn. Flera homilie
samlingar äro i tryck utgifna, t. ex. af Ung er, Wistfn m. fl 
Jfr n:o 217-225. 

2 I 7· Sermones Augustini förekomma på 4 ställen och 
homiJiur Augustini på 2; tidigast 1318 i Mlili, Di. II, 435 >fer-
1llotzes Augustz'ni» och i Vellir, Di. II, 455 • Homilz'1E Gregorif au1t
nur augusHnz: sermones.'j vidare I461 i Mlili, Di. V, 284 .omelz'e 
augustz'ne. samt I46I i Möaruvallaklaustr, Di. V, 288 .Sermones 
auguslz'nz' per annum. nnder rubriken • jJetta j laiinvbokum.. r 
A. M., Kphmn finnes i flera handskrifter .Sermones Augustini •. 
Jfr öfriga sermones. 

2I8. Sermo af varri fru förekommer endast i Mlili, 1394 
Di. III, 578 >sennon af vorri /rv.. J fr öfriga sermones. 

2I9· Sermones de corona anni förekommer endast i Viit
eyjarklaustr I397, Di. IV, IlO >Sermones de corona anni.. Jfr 
öfriga sennones. 

220. Sermo Eligii förekommer endast Vellir 13I8, Di, 
II, 455 »senno Eligii. I Jfr öfriga sermones. 

221. Sermones Oregorii under rubriken homiliur på 6 
ställen; tidigast i Vellir 1318, Di. II, 455 >H01m/iIE Gregorij.; 
\'idare i Hjaraarholt 1355, Di. III, 102 »Omelz'as gregorz/ XX ä 

7Zor~nzt' och I397, Di. IV, I62 heter det om samma boksamling 
»Omt/iIE Gregor?f if oc XX a LVOrrlEnu>; Möaruvallaklaustr, 
Di. V, 288 »Omelie gregorif ab aduentv ad dominicam jrz'mam 
fost pcntecostem . . .. Ol1zclz'e q7!edam gregorij. o. s. v. Jfr 
öfriga sermones. 

, Den helige Eligius, f1andrernas apostel, f. 588, t omkr. 659. 
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222. Sermo Jeronymi de assumpcione sancta! Maria! fö
rekommer endast i N es 1318, Di. II, 435 .sermo zeronymi de 
assumptione Sancf(E MarilE oc l/lfiracula eiusdem ä ez'nni Bok». 
Jfr öfriga sermones. 

223. Sermones Innocentii tertii förekommer endast i 
Viueyjarklaustr 1397, Di. IV, III >Sermones Innocentii tertii»· 
J fr öfriga sermones. 

224. Sermones Leonis förekomma endast i Viueyjarklaustr 
I397, Di. IV, III .Sermones Leonzs.. Jfr öfriga sermones. 

225. Sermo pastoralis förekommer endast i Milli I394. 
Di. III, 577 >sermo pas/oraltS.. Jfr öfriga sermones och n:o 49· 

226. Sextus liber (?) decretalium Gregorij förekommer 
endast i H61astaur I396, Di. III, 612 »sex/us. dec1"efalzitm. Gre
gorii» under rubriken • pessar de iure». Jämför n:o 38, 54, 55, 
203 och 242. 

227. Silvesters saga 1 förekommer på 2 ställen, tidigast i 
Sauåanes 1344, Di. II, 786 .mariu saga. nikolaas saga. siluester 
saga. iii aa lEirni bok»; vidare i Möåruvallaklaustr I46I, Di. V, 
289 >siluesturs saga. under rubriken »pessar norrlEnv ba?kur>. 
Den finnes i handskrifter i A. M., Kphmn, och i K. B., Sthm, 
samt är i tryck utgifven 1877 af C. R. Unger i Heilagra man· 
na sögur. 

228. Sinonima 2 Isidorii förekomma endast i Möuruvalla
klaustr 1461, Di. V, 288 .Sinonima Jsido1"iJ'" under rubriken 
»petta i latinvbokum,. 

229. Skjoldunga saga förekommer endast iMöåruvalla. 
klaustr I46r, Di. V, 290 >Skioldunga S lEga > under rubriken 

, Sylvester, biskop i Rom 3'4-335, dyrkas såsom helgon af båna de 
katolska kyrkorna. Troligen är Silvesters saga en legend om denne.-

~ Troligen = synonyma. 
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• pessar norrtEnv btEkur.. Denna saga finnes ej kvar, men ett 
utdrag af den har man hos Arngrim, som utgifvits af A. Olrik 
i Aarboger f. nord. Oldkh. og Hist. 1S94 (Se ang. denna saga 
Den old norske og oldislandske litteraturs historie af Finnur 
Jonsson, II, s. 665-667). Några fragment om denna saga 
finnes dock i A. M. Kphmn n:o 7, S och 3 I. 

230. Stefanus saga förekommer på 2 ställen; tidigast i 
Grytubakki 13 IS, Di. II, 445 .Stephanus saga»; vidare i Möu· 
ruvallaklaustr 146I, Di. V, 2S9 .stejanus saga» och där under 
rubriken »pessar norrtEnv btEkun. Den finnes i handskrift i 
A. M., Kphnm, och i K. B., Sthlm, samt är i tryck utgifven 
af C. R. Unger 1S77 i Heilagra manna sögur. 

231. Strepitus judicii förekommer endast i H6lastaar 1396, 
Di. III, 613 under rubriken »pessar skolabökn. 

232. Suffragium' etc. förekommer på rätt många ställen; 
tidigast 131S på flera ställen, t. ex. Vellir, Di. II, 455 .sujfra
gzitm.; än heter det, såsom ofvan, endast suffragium, än finnas 
längre titlar, t. ex. Fagranes 13IS, Di. II, 46R .sujfragiuin missale ä 

Bok», Skinnastaair I3IS, Di. II, 427 .Suffragzitm Sanctorum·" 
Upsir I31S, Di. II,45S .comune sujfragzum', Mårstattir 131S Di. 
II, 475 .su.!fragzum Bok .form, o. s. v. 

233. Sumarb6k förekommer på 7 ställen; tidigast 1360 
i Goudalir, Di. III, 177, »sumar Bok de sanctis.; vidare i Ut
skålar 1397, Di. IV, 104 .Sumarbok oc onnur De Sandis., i Nupr 
I37S, Di. III, 331 .sumarbok ad dominicum» o. s. v. Jfr n:o 59. 

234 Summa at messum(?) förekommer endast i Miklibrer 
1394, Di. III, 566 »allfaris Bok er fekur aull summa ad mes
sum». Jfr n:o 169. 

, Suffragil1Ul = bön, tilläggsbön (Latinska sånger utgifna af Klem
ming s. 180). 
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235. Summa incorum (?) förekommer endast i Viaeyjar
klaustr 1397, Di. IV, 110 »Item Summa incorum •. 

236. Summa Remundi 1 förekommer endast i Halastads 
domkyrka 1396, Di III, 612 under rubriken • pessar de iure». 
Jfr följande. 

237. Sumula Reymundi förekommer endast i Möaruvalla
klaustr 1461, Di. V, 288 .. Sumula reymundz·. if bcekur. under 
rubriken »pe/ta;' latinvbokum>. Jfr föregående. 

238. Summa viciorum förekommer endast i prästen Hal
dars salugjafarbref 1403, Di. III, 685 >summa vicz'orum>. 

239. Summa virtut'um finnes endast i Viaeyjarklaustr 
1397, Di. IV, Ila .Summa Virtutum Ma szra pollakz' Biblt'ce •. 2 

240. Söngb6k förekommer på ett Iso-tal ställen; tidigast 
1318 på många ställ(;'n, t. ex. Urdir 1318, Di. II, 456 .songbok»; 
Gdmsey 1318, Di. II, 443 >songbok fil jJaska.; Husavik 1318, 
Di. II, 428 »songbok vm j'ostu.; Vidimyri 1318, Di. II, 466 song
bok dgz' secundum ordinem j'ra huijtasunnu Hl folaj'ostu de sanc
tis et dominids . . . songbok j'rä jJäs kum Hl Trz?u'tatis dags>; Va tns
fjörar 1397, Di. IV, 135 >Xi;' manada songbcekur ii;'»; Möaru
vellir 1461, Di. V, 308 .lagasaungua bok medj'am messvm.; Hals 
1394, Di. III, 573 • Lägasaunguakuer»; Sval bara 1394, Di. III, 
569 »Saungskrä vond omerckz'lig. o. s. v. 

241. Texti3 förekommer på ett 80-tal ställen; tidigast 1318 
på många ställen, t. ex. i Illugastailir, Di. II, 440 »TexH., Saur-

, Troligen Raimundus Lullus f. 1235, t '315, som skrifvit afhandlin
gar i filosofi, teologi, juridik och medicin m. m. 

2 Afskrifvaren synes mena, att Summa virtutunl är inlagd i ett exem
plar af bisk. \Jorlak Skulasons 1644 tryckta bibelöfversättning. 

3 Texti =.>Evangaliarium, indeholdende de fire Evangelier, i Alm. prreg
tigt indbundne.. Fr'. Möjligen hade det varit riktigast att upptaga texti 
under rubriken e"angelier och gudspiallaböcker, men som de alltid i de is
ländska kyrkorna synas' hafva intagit en säregen och ansedd ställning, bland 

Goleb. Hb'gsk. Årsskrift VIII: 2. 4 
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brer, Di. II, 451 • Texti buz"nn., Grund, Di. II, 45~ »Textz' obzdnn»; 
vidare i Alptanes 1397, Di. IV, 187 .textus Evange!iorztm», o. s. v. 
Jfr n:o 7~· 

24~. Textus quinque librorum decretalium förekommer 
endast i Möaruvallaklaustr 146r, Di. V, 288 »Tex/vs quinque 
lz'brorum decrefalt7.1m> under rubriken »pefta;' laHnvbokum •. 
Jfr n:o 38, 54, 20~, ~o3 och 226. 

~43' Theodorii saga förekommer endast i Möaruvalla
klaustr I46r, Di. V, ~89 »teodorij saga. under rubriken» pessar 
norrrznv brzkun. Den förekommer i handskrift i A. M., Kphmn, 
och är i tryck utgifven af C. R. Unger r877 i Heilagra manna 
sögur. 

~44. Thomas saga erkebiskups förekommer - med denna 
titel uttryckligen framhållen - endast i Möaruvallaklaustr I46r, 
Di. V, ~89 .tomas saga erkebiskups> under rubriken >pessar nor
ramv brzkuY». För öfrigt förekommer Thomas saga på 7 stäl
len utan närmare angifvande af, hvem som därmed åsyftas; ti
digast i As 1318, Di. II, 4~9 »Thomas saga»; vidare i Hvammr 
1394, Di. III, 548 »Thomas saga., och kyrkan där är helgad åt den 
helige Thomas erkebiskop; 1396 i H6lastaar Di. III, 613 .thomass 
soghur. i;'>; i Thomaskyrkan i Hvammr a Landi 1397, Di. IV, 
64 »Thomas saga.; i Thomas erkebiskops kyrka i Strönd r 397, 
Di. IV, roo > Thomassaga» ; på öfriga ställen finnes ej något 
angifvet om, åt hvem kyrkan är helgad. För As heter det 
1394, Di. III, 586 > Thomas historia... Thomas saga vrzn og 
aU'nnur forn>.' I allmänhet är det nog Thomas saga erkebi
Skl1PS, som åsyftas, åtminstone där kyrkan är helgad åt erkeb. 
Th. Som emellertid flera handskrifter finnas kvar ej blott af 
Thomas saga erkebiskups utan äfven af Thomas saga postola, 
så torde möjligen den senare afses på något ställe. Thomas 

annat genom en ofta synnerligen prydlig utstyrsel, ha de här upptagits un

der egen rubrik. 
, Thomas historia torde vara detta arbete på latin och saga samma 

bok på isländska. 
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saga erkebiskops är i tryck utgifven 1877 af C. R. Unger i 
Heilagra manna sögur och Thomas saga postula 1874 af C. R. 
Unger i PostnIa sögnr. 

245. Thomas söngr förekommer endast 
»ThomassaunguT>. En Thomas dikter finns 
M., Kphmn. 

As, Di. II, 429 
handskrift i A. 

246. Ticfab6k förekommer på ett so-tal ställen;I tidigast 
lI80 a Ingunarstödum, Di. I, 266 .Xij manapa tipa boecr,; vi
dare i Skara 1274, Di II, II7, >liknar tolf manada tijda btEkur 
oc sumar be/ur., i StaCtr 1286, Di. II, 261 »allar tyda Bokr., 
i Ma:lifell 1318, Di. II, 465 »Tijda BtEkur per anni cz'r
culunl> , i Alptartnnga 1354, Di. III, 85 .Xi;: mänada tijdabökr 
forlZnar et non sccundum ordinem '; i Selardair 1354, Di. III, 
92 .ti;dagiorda boekr»; i Staaarhraull 1439, Di. IV, 593 • Xi;" 
manada tidabtEkur. per usum.; i Höskuldsstaair 1461, Di. V,. 
345 .tidabtEkr ath ollu per annz' drculum. o. s. v. 

247. Titlab6k2 förekommer endast i H61astaCtr 1396, Di. 
III, 612 .lesbok ny de sanctis oc titla •. 

248. Tobias glossatus förekommer endast i Viaeyjarklaustr 
1397, Di. IV, III .Tobias Glosatus> under rubriken ,petta er .. 
j Skolabokumm.. Härmed afses troligen 'I'obia: bok på latin, 
försedd med is!. glosor. Jfr n:o 256. 

249. Ursule saga3 förekommer endast i :vröCtruvallaklanstr 
1461, Di. V, 289 .vrsule saga. under rubriken ,pessar norra:nv 
btEkur •. 

, litlab6k. bok som innehåller hyad som skall sjungas vid den kyrk
liga gudstjänsten. Fr' 

'Titull I) öfverskrift, som anger innehållet eller hvad man ser för 
sig; 2) tecken, som är skrifvet ölver ett ord för att beteckna en använd för
kortning; 3) historia, händelse, tilldragelse. Fr'. 

3 Den heliga Ursula, enligt legenden en brittisk konungadotter. En 
legend om henne är tryckt i Acta sanctorum. 
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250. Venite förekommer på ett par ställen; I46I i Möaru
vallaklaustr Di. V, 286 »kz'rial godr med vem'te» och 1461 i 
Nilpufell, Di. V, 296 »k/riall med uem'te». 

25 r. Veritas theologire förekommer endast 
klaustr I397, Di. IV, I la »Ven'tas Theologz'a:». 

Viaeyjar-

252. Versabrekr l förekomma endast i Viaeyjarklaustr I397, 
Di. IV, II I, där uppgiften >Item IX versaba:kur adran följer 
efter »Cato med Glosa. under rubriken skolböcker. 

253· Vetrarb6k förekommer endast på ett fåtal ställen; ti
digast i Draflastaair 1394, Di. III, 572 »vetrarbok de sancfis» , 
vidare i Saurbrer 1461, Di. V, 310 ,vdrar bok de tempore tekr 
NI ad aduentu til pas/w. Ollnur udrarbok de tempore fram yfi'r 
jol.; i SkUtustactir I461, Di, V, 320 >udurbok tekur Hl aduentu 
oe til paska de sancfis et de tempore oe er tigi aull.. zlctrarbok 
at aduentu fram :J:!er jol». 

254. Vincencius saga förekommer endast i Möaruvalla
klaustr I46r, Di. V, 288 »vz'ncencius saga, under rubriken, pes
sar norrtenv biBkur.. Den finnes i handskrift i A. M., Kphmn, 
och i K. B., Sthmn, samt är i tryck utgifven af C. R. Unger 
1877 i Heilagra manna sögnr. 

255. Vitre patrllm förekommer på 4 ställen; tidigast 1318 
1 Milli, Di. II, 435 >vita patrurm, vidare i Viaeyarklaustr 1397, 
Di. IV, 1I0 »Vz'tas patrum», i H61astaar 1396, Di. III, 612 
>vitta patrurm och slutligen på 2 ställen i Möarnvallaklaustr 
I46r, Di. V, 288 ,vitas patrum. under rubriken 'p etta j latinv
bokum» och 290 ,vz'ta patrum» under rubriken 'pessar norramv 
bteku1'». Vitre patrum förekommer i flera handskrifter i A. IVI., 
Kphmn, och har r877 i tryck utgifvits af C. R. Unger i Hei· 
lagra manna sögur. 

, Versab6k, Bog som ilJdeholder Vers. Fr'. 
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256. Vita Thobire förekommer endast i MöaruvallakJaustr 
I46I, Di. V, 288 »vt"ta thobie» under rubriken »päta;" latz"nv
bokum.. Jfr n:o 248. 

257. Vitre et passiones plurimorum satlctorum förekomma 
endast i Möuruvallaklaustr I46I, Di. V, 288 »vite et passt"ones 
plurt"morum sandorum. under rubriken »jutta i la#nvbokum.; 
dessutom förekommer i ViaeyjarkJaustr I397, Di. IV, III » Vitce 
sanctorum i·n duobus Volumtlzz·bus>. Jfr n:o 59 och I06. 

Vita sanctre Margrietre se n:o 159. 

258. Vårb6k förekommer på omkr. IS ställen; tidigast 
I3I8 på flera ställeu, t. ex. Ma'!lifell, Di. II, 465 .vorbtEkur. ii 
ad aullu» och Garar, Di. II, 427 >vorbok ad song.; ReykjahHd 
1394, Di. III, 584 > Vorbok ad saung oe lest·»; Gla'!siba'!r 1394, 
Di. III, 520 • Vor Bok de tempore og de saneNs ad aullu> o. s. v. 

259. Völsunga saga förekommer endast i Möaruvalla
klaustr I461, Di. V, 290 ,volsaunga saga. under rubriken ,jus
sar norrcenv bceku'T». Den fiunes i flera handskr. i A. M., 
Kphmn, samt i Upsala U. B. och är flera gånger i tryck ut
gifven, bland andra af Sophus Bugge 1865, samt öfversatt af 
åtskilliga. 

260. Ysidorus de summo bono' förekommer på 2 ställen; 
tidigast i Viåeyjarklaustr I397, Di. IV, Ila »Ysidorus de summo 
bono. samt i Möuruvallaklaustr I46I, Di. V, 288 .Ysodorus de 
summo bono. under rubriken »jutta j lafznvbokum •. 

26r. Ysidorus Ethymologiarum' förekommer på 2 ställen; 
tidigast i H61astaår I396, Di. III, 6I3 .ysodorus ethymologt~ 
arum> under rubriken >pessar skolabökr»; vidare i Viueyjar
klaustr I397, Di. IV, IlO » Ysidorus etht"mologiarum non plenus». 

, Isidorus af Sevilla t 636 har bland annat författat ,Originum 5. 

Etymologz'arwn libri )()('ko ett slags encyklopedi, som innehåller en mangd 
viktiga notiser öfver antiken, först och främst den romerska; vidare .,Sen
tentiaru.m s. de su.mmo bona librz' 111-.11, som är ett af hans liturgiska arbeten. 
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262. Porlåks saga förekom mer på ett lO-tal ställell j tidi
gast i Klofi I387, Di. III, 405 »portaks sogzt'j I397 i Hliaar
endi, Di. IV, 69 »pol/aks sogu. i porlakskyrkan därstädes; i Hof 
I397, där kyrkan är helgad åt den hel. Porlaki biskllpi Di. IV, 
84 ,pollaks song oc les medI Item portaks sögv a Nor(r)amv>; 
i den helige Porlak biskups kyrka i Holmr I397, Di. IV, 105 
>forna polluks sögtt med Legendu»j i Möaruvallaklaustr 146I, 
Di. V, 289 »portaks saga. ullder rubriken »pessar norrcemJ 
bcekztnj slutligen förekommer i porlakskirkju i Sfaumuli.I472, 
Di. V, 675 >por/aks historia», som torde vara samma bok. Ell
dast på ofvan angiflla ställen äro kyrkorna helgade åt biskop 
Porlak. Denlla saga finnes i handskr. i A. M., Kphmn, och i 
K. B., Sthm. Porliks saga är i tryck utgifven i Bisknpa sö
gur s. 87~I24, 26I-404· 

26J Porlåks messa förekommer endast i Hof I397, där 
kyrkan är helgad åt den hel. Porlaki bisknpi, Di. IV, 84 »pol
loks messztr badar alla r ti/der. kyndelsmessu oc jaskadag». 

264. Porlåks söngr förekommer på ett par ställen, i Gar
liar I352, Di. III, 68 »por/akszsongltr> och i Hof 1397, Di. IV, 
84 »JJollaks song oc les med·. I A. M, Kphmn finnes under 
n:o II34 en perg. handskr. fr. I4 ärh. första hälft, som bland 
annat innehåller »Carmen latz'nu77l zn honorem S. Thortad». 

, Som af några föregående rubriker framgår. förefaller les vara det 
samma 5.0111 saga. Så torde det äfven vara här, ebuTuväl1es, då begge-ut
~rycke1i förekomma i samtlla måldage, troligen är en annan redaktion af sagan. 



III 

De olika skrifternas utbredning. 

Som den alfabetiska förteckningen öfver bokfärrådet visar, 
uppgår antalet olika böcker till omkr. 260. Man lägger 

emellertid snart märke till, huru en mycket stor olikhet finnes 
i fråga om böckernas utbredning. Somliga af dem förekomma 
nästan öfverallt i kyrkorna och klostren, andra åter. äro mera 
sällsynta, och de allra flesta förekomma endast på ett enda 
ställe h vardera. Vi skola här nedan söka lämna en allmän 
öfverblick rörande de olika böckernas utbredning. 

Delas böckerna i grupper efter deras mer eller mindre 
talrika förekomst, kan man lämpligen välja följande indelning: 
I) böcker, som förekomma på öfver So ställen; 2) på 30-5° 
ställen; 3) på 20-30 ställen; 4) på rO-20 ställen; S) på 5 
-10 ställen; 6) på 2-S ställen och 7) på endast r ställe. 

Följa vi nu den alfabetiska förteckningen öfver bokför
rådet, finna vi, huru de böcker, som förekomma på äfver 50 
ställen, icke äro flera än 9. Gå vi så till närmaste grupp eller 
de böcker, som förekomma på 30-SO olika ställen, så se vi 
i förteckningen dessa uppgifna endast till S olika slag. Som 
det emellertid angående en del böcker af skilda skäl i förteck
ningen ej fullt exakt angifvits, på huru många ställen de före
komma, kan denna siffra tryggt höjas till ro. 1 

, Författaren har då till denna grnpp hänfört de böcker, som sägas 
förekomma på många ställen. Sådana äro » bref, de sanctisb6k, de t;;m
poreb6k, epistolarius, evangelier» och >suffragium:t. 
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De böcker, som tillhöra 3:dje gruppen med ett antal at 
20-30 ställen, äro 7, de, som tillhöra 4:de gruppen med ett 
antal af 10-20 ställen äro 10, och de, som tillhöra s:te grup
pen med ett antal af 5-10 ställen, belöpa sig till I4. Som 
emellertid åtskilliga böcker i förteckningen helt allmänt sägas 
förekomma endast på några ställen, kunna de lämpligen hän
föras till sista gruppen, som då uppgår till ett 2o-tal olika 'slag. I 

De 2 sista grupperna visa en särdeles hög stegring i 
fråga om antalet olika böcker. Den 6:te gruppen, till hvilken 
höra böcker, som förekomma på 2-5 ställen, har 54 olika 
slags böcker, och den 7:de eller sista gruppen, till hvilken höra 
böcker, som endast förekomma på ett enda ställe, går ända 
upp till det höga antalet af omkring IS0 olika slag. 

Vi finna alltså, huru den jämförelsevis höga siffra af omkr. 
260 olika slag af böcker, som förteckningen visar, att isländska 
kyrkornas och klostrens bokförråd belöpte sig till, ingalunda 
får fattas så, som om hela detta bokförråd varit tillgängligt 
för hela den bildade delen af folket på Island och alltså skulle 
kunna gälla, som ett slags indicium på dess bildningsnivå.2 

De böcker, som förekomma på öfver So olika ställen, uppgå 
ju ej till mer än Il3o-del af hela bokförrådet, de, som förekomma 
på öfver 20 ställen till omk~. I/lO-del och de, som förekomma 
på öfver S ställen till ungefär l/s-del däraf. De böcker slut
ligen, som förekomma endast på ett ställe, uppgå till betydligt 
mer än halfva antalet böcker, som hela den isländska kyrkan ägde 

, Hit föras då historieböcker, historiebok de sanctis, kyrkodagssånger. 
oratio, plenarius och sålutiaab6k . 

• Då man talar om de bildade under medeltiden, måste man natur
ligtvis framför allt därmed åsyfta de andlige. 



IV 

Gruppering af bokförrådet efter innehållet. 

I. Gudstjänstböcker. 

Adventub6k se n:o 2. 

Altarisb6k n:o 7. 
Antifonarius n:o II. 

Artida rim n:o 14. 
Aspiciensb6k n:o J6. 
Ave Maria n:o 22. 

Brefer, Breviarium n:o 30 
Burtsöngvab6k n:o 33. 
Capitularium n:o 35. 
Collectarius n:o 42. 
Communisb6k n:o 44. 
De sanctis b6k n:o 59. 
De tempore b6k n:o 60. 
Diurnale n:o 62. 
Dominieale n:o 64. 
Dominicub6k n:o 65 
Föstub6k n:o 92. 
Festum corporis Christi n:o 85. 
Formessub6k n:o 88 
Graduale n:o 99. 
Handb6k n:o IOS. 

Hymnab6k n:o I J 3. 
J61ab6k n:o 120. 
J6lamessub6k n:o I2I. 

J61atidab6k n:o 122. 
K6rb6k I. k6rsöngvab6k n:o J 34. 
K6rpsaltare n:o I35. 
Kyriåll n:o 139. 
Kyrkjudagssöngvr n:o 140. 
Lesb6k n:o 147. 
Mariu messnab6k n:o 162. 
Mariu psaltare n:o I64. 
Mariu sequentiur n:o 165. 
Matutinale n:o 168. 
Messub6k n:o 169. 
Ny ja hald n:o 175. 
Ny ja halds söngr n:o 176. 
Orationes n:o 180. 
Ottusöngvab6k n:o 182. 
Paskab6k n:o 185. 
Plenarium n:o 190. 
Processionale n:o 194. 
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Reddingabrekr n:o 201. 
Responsorium n:o 204. 
Sålutfdab6k n:o 208. 
Secreta n:o 212. 
Seqventiub6k n:o 215. 
Sermonisb6k n:o 216. 
Sermones Augustini n:o 2I7. 

Sermo af vårri fru n:o 21S. 
Sermones de corona anni n:o 

::19· 
Sermo Eligii n:o 220. 
Sermones Oregorii n:o 221. 

Sermo Jeronymi n:o 222. 
Sermones Innocentii tertii 

n:o 223. 

Sermones Leonis n:o 224. 
Sermo pastoralis 11:0 225. 
Suffragium 11:0 232. 
Sumarb6k n:o 233. 
Söngb6k 11:0 240. 
Thomas söngr n:o 245. 
Tidab6k 11;0 246. 
Venite 11:0 250. 
Vetrarb6k n:o 253. 
Vårb6k n:o 25S. 
PorlAks messa n:o 263. 
PorlAks söngr n:o 264. 

För öfrigt höra antagligen till denna grupp äfven fÖl
jande böcker: 

Årlidaskrå n:o IS. 
B6k um hvitasunnuvika n:o 29. 
Canonum b6k n:o 34. 
Commemorationes n:o 43. 
DecoIIatio Johannis n:o 53. 
Dialogus n:o 61. 
Ferdab6k n:o SI. 
Ferdabrefer n:o 82. 
Ferda texti n:o 83. 

Feriub6k n:o 84. 
Flores beatre virginis 11:0 87. 
Historia af kirkiudegi n:o I ro. 
Ofeiglin n:o In. 
Ordub6k n:o I8!. 

Primalestr n:o 192. 
Quattuor Iibri dialogorum n:o 198 
Summa ad messum n:o 234. 

2. Legender. 

Agnes saga n:o 3. 
Ambrosius saga n:o 8. 
Andreas saga n:o 9. 
Antonius saga n:o 12. 
Augustinus saga n:o 19. 
Barlaams saga n:o 24. 
Basilius saga n:o 25. 
Benediktus saga n:o 27. 

Brighitar saga 11:0 3 I. 

Ceciliu saga n:o 40. 
Clemens saga n:o 41. 
Damusta saga n:o So 
Eugenia saga n:o 76. 
Oesta salvatoris n:o 95. 
Oregorius saga n:o 101. 
Oudmundar saga n:o 103. 
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Heilagra manna sögur n:o 106. Petrs saga n:o 189. 
Historia heilags korpus Christi Postula sögur n:o 191. 

n:o ro8. Sancti Eustachii saga n:o 209 
Historiubok de sanctis et de Sanctre Julianre saga n:o 210 

tempore 11:0 109. Septem dormientes 11:0 214. 
Iterata passio Christi n:o 116. Silvesters saga 11:0 227. 
Jakobs saga 11:0 117. Stefanus saga 11:0 ~30. 

Jons saga baptistre 11:0 123. Theodorii saga n:o 243. 
Jons saga H61abiskups 11:0 124. ,Thomas saga erkebiskups 11:0 244 
Jons saga postula 11:0 125. 
Justinu saga n:o 127. 
Katrinar saga 11:0 129. 
Kross saga 11:0 138, 
Laurentius saga n:o 144. 
Legendub6k 11:0 145. 
Leodgarius saga n:o 146. 
Lucie saga n:o 156. 
Margretar saga n:o 159 
Mariu jarteignir n:o r60. 
Mariu saga 11:0 163. 
Marie Magdalene saga ok 

Marthe 11:0 161. 
Martinus saga 11:0 166. 
Martyriologium 11:0 167. 
Mikaels saga n:o 170. 
Nikolaus saga n:o 171. 
Niårstigningar saga 11:0 173. 
Olafs saga Haraldssonar 11:0178. 
Påls saga n:o IS3. 
Passionarius a'Bostolorum 

11:0 186. 
Passio OIavi 11:0 r87. 
Passio Pauli 11:0 188 

Ursule saga n:o 249. 
Vincencius saga n:o 254. 
Vitre patrum 11:0 255. 
Vitre et passiones plurimorum 

sanctorum 11:0257. 
Porlåks saga 11:0 262. 

Till denna grupp torde också 
efterföljande skrifter böra 
hänföras: 

Aevum Matei n:o 74 
Basille saga 11:0 26. 
Barbare saga 11:0 23. 
Eufemia saga 11:0 75. 
Fabiani oc Sebastiani saga 11:080. 
Geiralldz saga n:o 93. 
Halvards saga 11:0 r04 
Historiubcekr n:o r07 
Johannesoe Pauli (saga?) 11:0 119 
Lanbertus saga 11:0 143. 
Lucas saga n:o 154. 
Nova historia n:o 174. 
Sagnabcekr 11:0 2°7. 
Sebastiani n:o 2 l r. 

3. Teologiska och filosofiska skrifter. 

Alkuinus 11:0 6. Augustinus de doctrina chri~ 
Augustinus de consensu II1Jor stiana 11:0 18. 

evangelistarum 11:0 17. Augustinus super Johannem 
11:0 20. 



60 EMIL OLMER 

Compendium teologi e 11:0 45. 
Corrector 11:0 47. 
Cura pastoralis 11:0 49. 

Gregorius super Ezechielem 
11:0 102. 

Liber Hugonis de abusibus 
De canticis canticorum 11:0 Sr. claustri 11:0 IS0. 
De sacra ,scriptura n:o 57: Qurestiones Augustini &: Orosii 
De sacra scriptura moraIia 11:058. 11:0 199. 
Dure partes moralium n:o 66. Rationale n:o 200. 
Enchiridion Augustini n:o 67. Summa virtutum n:o 239. 
Expositio super cantica canti- Veritas theologire 11:0 251. 

corum n:o 77· Vsidorns de summo bona n:0260. 
Expositiones evangeliorum Hit böra ock troligen hän-

n:o 78. föras: 
Expositlones Gregorii n:o 79. 
Gemma animre n:o 94. 
Gloria psalterii n:o 96. 
Glosa psaIIterii n:o 97. 

Alanus n:o 4. 
Declaratio regulre 11:0 52. 
Summa viciorum 11:0 238. 

Bibliska böcker. 

Gamla Testamentet: 

Ester 11:0 7 r. 
Job 11:0 rr8. 
Judit 11:0 r 26. 
Liber genesis 11:0 I48. 
Liber Josure 11:0 149. 
Liber Macchabeorum 0:0 IS!. 
Liber l'egum 11:0 IS2. 
Liber sapientire 11:0 IS3 
Paralipomenon n:o 184. 
Profeterna 11:0 195. 
Psaltare 0:0 197. 
Ruth n:o 206. 
Tobias glossatus n:o :148. 

Nya Testamentet: 

Actus apostolorum n:o I. 

Apocalypsis 11:0 13. 
Ep/stolarius 11:0 69. 
Epistolre Pauli, 70. 
Evangelier eller gudspialJa-

brekr n.o 72. 
Evangelium Matei n:o 73. 
Texti n:o 241. 

Möjligen bör också hit hän
föras 

G 
.Luce» n:o 154. 

5· Skolböcker. 

Alexander Magnus n:o 5. 
Aurora n:o 2I. 

Brito n:o 32. 

Cato med glosa n:o 39. 
Doctrinale n:o 63" 
Grrecismus n:o 100. 
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Lucidarius n:o 155. 
Messubrefer1 n:o 30. 
Miracula sanctre Marire n:o 160. 
Priscianus n:o I93. 
Proprietarium n:o 196. 

Strepitus judicii n:o 23I. 
Tobias glossatus n:o 248. 

Versabcekr n:o 252. 
Vita sanctre Margrietre n:o 159. 
Ysidorus Ethymologiarum n:o 

261. 

6. Juridisk litteratur. 

Casus Bernardi n:o 36. 
Casus Clementini (oS:) Johan

nis dextra pars &: sinistra 
pars n:o 37. 

Casus quinque Iibrorum de-
cretalium n:o 38. 

Decretales n:o 54. 
Decreturn n:o 55. 
Goffredus n:o 98. 
Kristinna laga Pattr n:o 136. 
Kristinn rettr n:o 137. 
Lagbok n:o 142. 
Remundus decretorum n:o 203. 

Sextus liber decretalium Gre
gorij n:o 226. 

Summa Remundi n:o 236. 
Textus quinque Iibrorum de

cretalium n:o 242 .. 

Hit höra troligen också 
Constittttiones cIaustrales n:o 46. 
Institutiones ordinis canoni-

corum regularium n:o I I4. 
Nidaross orda n:o 172. 
Reglubcekr n:o 202. 

Sumula Reymundi n:o 237. 

7. Historia, annaler och andra kronologiska anteckningar 
samt världsliga sagor. 

Annålar n:o 10. 
Artidaskra n:o IS. 
Biskups bcekr n:o 28. 

Chronica n:o 48. 
Ecclesiastica historia n:o 68. 
HroIfs saga Gautrekssonar n:o 

III. 

Hroifs saga Kraka n:o Il2. 

Islendinga saga n:o IlS. 

Karlarnagnus saga n:o 128. 
Lais saga n:o 141. 

Magnus saga n:o 157. 
Magus saga n:o 158. 
Olafs saga Tryggvasonar n:o 179. 
Riddara sögur 11:0 205. 
Skjoldunga. saga n:o 229. 

Völsunga saga n:o 259. 
Hit böra möjligen också hän-

föras: 
Historiubcekr n:o 107. 
K6ngabok n:o I33. 
Sagnabcekr n:o 207. 

, Under rubriken skolböcker upptagas i Viaeyjarklaustr 1397, DL IV, 
III, följande grupp: »ltem IX versaocekur adrar. Miracula sanäte .1J:farice et 
vita sam/O! Margrz'ett:e a sz'nne bok kvor. item if messul1rever». 
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8. Böcker, som ej kunna hänföras till förut nämnda grupper. 

Flackaflick n:o 86. 
Formularius n:o 90. 
Formrelabok n:o 89. 
Frammistöaubrekr n:o 9r. 
Kolbrun n:o 130. 

Kolbåsa n:o 131. 

Kolumbum n:o I32. 

Sedulius n:o 2I3. 
Sinonima Isodorii n:o 228, torde 

antingen vara en teologisk 
bok eller en skolbok. 

Summa incorum n:o 235. 
Titlabok n:o 247. 



v 

En allmän återblick på gruppindelningen. 

If( as ta vi en återblick på den företagna indelningen af den 
isländska kyrkans bokförråd, så finna vi, huru gudstjänst

böckerna taga det största utrymmet. De belöpa sig nämligen 
enligt den genomförda grupperingen till omkring ett So-tal 
olika slag af arbeten Närmast i ordningen i fråga om an
talet olika böcker följa legenderna. De nppgå till ett 70-tal 
olika arbeten. Därefter komma de teologiska och filosofiska 
skrifterna, som uppgå till inemot 30. Så följa de .bibliska böc
kerna, som utgöra ett 20-tal; vidare skolböckerna, som belöpa 
sig till omkr. 16 olika slag och de juridiska, som utgöra unge
fär ett dussin olika arbeten. Slutligen komma de historiska 
skrifterna, annalerna, andra kronologiska anteckningar samt 
världsliga sagor, hvilka uppgå till inemot ett 2o-tal olika slag. 
De skrifter åter, som jag ej med säkerhet kan hänföra till nå
gon af ofvannämnda grupper, uppgå till omkr. ett haUt tjog. 

J ag vill dock angående vissa arbeten reservera mig mot 
gruppindelningen. Som det af den alfabetiska förteckningen 
och särskildt af anmärkningarna till densamma framgår, har 
det ej af den mig tillgängliga litteraturen öfverallt kunnat med 
bevis ådagaläggas, till hvilkell grupp det eller det arbetet hör. 
Därvid ha slutsatser i stället måst dragas i fråga om böcker
nas innehåll dels af deras titel, som ofta nog ger en viss--led
ning, dels af deras mer eller mindre talrika förekomst i kyr-
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korna, i det att man om de mera vanliga böckerna, som fin
nas i kyrkorna, tämligen säkert kan våga påstå, att de haft 
att göra med gudstjänsten. Vidare kan man draga slutsatser 
däraf, att vissa -- för öfrigt till innehållet obekanta ,böcker -
upptagas midt ibland de vanliga gudstjänstböckerna .. 

För öfrigt vill jag med denna reservation ej medgifva 
att gruppindelningen lider af något väsentligt fel. Meningen 
med densamma var nämligen att lämna en öfverblick af, hvilka 
olika slag af böcker, som isländska kyrkan ägde under medel
tiden, samt meddela en allmän uppfattning af de olika grup
pernas inbördes rikedom. För denna öfverblick är det ej af 
någon större betydelse, om någon enstaka skrift verkligen med 
större rätt bort hänföras till någon annan afdelning. Mall vet 
ändock. lika säkert, att gudstjänstböckerna voro talrikast re
presenterade, att legenderna kommo därnäst, att de teologiska
filosofiska skrifterna intogo följande rummet, samt att de fyra 
sista grupperna äro ungefär lika talrikt representerade.' 

Af särskild t intresse är det att se, huru talrikt legenderna 
voro representerade. Legenderna få väl nämligen betraktas 
såsom en slags andlig förströelselitteratur under medeltiden, 
hvilka såväl hade till syfte att väcka intresse för tidens mest 
ideella fråga, d. v. s. den religiösa, som att genom den berät
tande framställningen fängsla läsarens eller åhörarens intresse 
genom den mer eller mindre lifliga skildringen. Medeltidens le
gender torde därför i visst afseende kunna jämföras med se
nare tiders bättre romaner, som kämpa för den ena eller audra 
idens förverkligande i det mänskliga lifvet. 



VI 

Antalet böcker de olika kyrkorna och klostren. 

Under äldsta tiden eller fristatstiden är kyrkornas bokförråd 
skäligen obetydligt. Den första måldage, i hvilken böcker 

omtalas, är den för kyrkan i Keldudalsholt II79, Di. I, 25I, 
där det heter, att kyrkan äger .salltara» , men detta är också 
allt i bokväg. För samma år heter det om kyrkan i Mittar
narb::eli Di. I, 255, att den äger .Aspidens bok oj' vetr ok krz~ 
stinna laga patt>. Högsta uppgiflla antalet böcker under fri
statstiden finna vi i As6lfsk:ili 1179, Di. I, 256, där det he
ter, att kyrkan har »ttj brecr. salltan' ok iam leiitdar sera (= 
jafn lengdarskra) ok mal boc». Om några få kyrkor uppgifves 
det, att de äga .xii manapa Hpa brecr>, t. ex. kyrkan i ingunnar
stattir lISO, Di. I, 266. Men i de allra flesta kyrkornåldagar från 
fristatstiden upptages intet bokförråd alls. Det är endast undan
tagsvis, som meddelande härom lämnas. Dock får man ej antaga, 
att alla de kyrkor varit fullkomligt i saknad af böcker, för hvilka 
måldagarna ej lämna någon upplysning, men tryggt kan man 
våga påstå, att bokförrådet i dessa kyrkor måste ha varit myc
ket obetydligt. då man ej ansett mödan värdt att göra något 
meddelande därom. I några kyrkor affärdas frågan om bok
förrådet, såsom redan förnt i InI. är meddeladt, med en upp
gift om böckernas värde, hvarpå utförligare exempel skall läm
nas i det följande. 

Efter fristatstidens slut tillväxer bokförrådet såsmållingom. 
Gb"leb. Ho'gsk. Årsskrift v7JL' 2. 5 
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Dock får man ej utan vidare antaga, att böckerna nu äro så 
mycket talrikare, som bokförrådet i dessa måldagar öfverstiger 
detsamma under fristatstiden, utan man får nog delvii' tillskrifva 
det ökade antalet böcker den omständigheten, att måldagarna 
numera i allmänhet mera noggrant och detaljeradt lämna upp
gift rörande såväl det ena som det andra. Om Perneyjar kyrka 
heter det 1269, Di. II, 64, att den äger .bcekr vii med fam
lengda rimi»; om Stauastauar I274, Di. II, II 4, att den har 
.Baki/jr allan, hvarmed väl menas, att den har alla de van
liga gudstjänstböckerna. Från år 1318 äga vi ganska goda 
uppgifter om isländska kyrkans bokförråd, ty för detta år ha 
vi öfver 100 måldagar för H6la biskopsdöme, uppkallade efter 
biskop Anuun Porbergsson, Di. II, 423-489. Flera kyrkor här 
äga IO a IS olika slags böcker, och några få, som äro ovan
ligt väl försedda t. ex. Muli, Grimsey och Vellir, Di. II, 435, 
443 och 455, ha ända till ett 2o-tal och däröfver. Det händer 
härvid ej sällan, att en bok förekommer i flera exemplar. Då 
så är fallet växlar antalet vanligen mellan 2 iL 5. För Hola 
biskopsdöme ha vi från år I394 och närmaste tiden därefter en ny 
utförlig måldagasamling af biskop Petr Nikulasson, Di. III, 508-
59I, hvilken gifver oss ett synnerligen godt tillfälle att studera 
bokförrådets tillväxt. Denna måldagasamling skiljer sig från den 
af I3I8 framför allt däri, att kyrkornas tillgång på de vanliga 
gudstjänstböckerna blir mera allmän, d. v. s. I3I8 funnos många 
kyrkor, som voro synnerligen fattiga på böcker eller också så 
godt som alldeles saknade dem, men nu finna vi däremot på 
de allra flesta ställen de vanliga gudstjänstböckerna och ofta 
en eller två legender, som handla om de helgon, hvilka kyr
kan blifvit tillägnad. En annan karakteristisk utveckling är, 
att flera exemplar af hvarje bok numera förekomma i kyrkorna 
långt talrikare än I3I8. Däremot är i stort sed t tillväxten af 
nya slags böcker mindre betydlig, och det är ej heller många 
kyrkor, som öfverstiga de nyss nämnda Muli, Grimsey och 
Vellir i fråga om olika slag af böcker. En ny stor måldaga
samling för Hola biskopsdöme från I46I och närmaste tiden 
därefter af biskop Olaf Rögnvaldsson Di. V, 247-36I, visar,. 
att utvecklingen fortfarande gick i den riktning, som ofvan 
blifvit antydd. 
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En synnerligen rik samling af måldagar äga vi för Skal
holts biskopsdöme af år 1397, upprättade af biskop Vilchin, 
Di. IV, 270-240. De göra emellertid ett afgjordt fattigare in
tryck än måldagarna för Hola biskopsdöme. Dock beror detta 
intryck till stor del därpå, att dessa måldagar ej lika samvets
grant redogöra för bokförrådet som måldagarna från Hola bi
skopsdöme. Ovanligt många måldagar uppgifva ej någonting 
alls om antalet böcker, som finnes; och att någon eller några 
af de allra' vanligaste gndstjänstböckerna funnits i hvaIje kyrka, 
kan man väl knappast våga förneka. Många kyrkor åter 
nämna en del böcker, men hinna sällan så högt som till ett 
lO-tal stycken. Endast få måldagar upptaga så stort bokför
råd som de mera välförsedda kyrkorna i Hola biskopsdöme. 

En säregen ställning intaga klostren i fråga om bokför
rådet. Så heter det redan under fristatstiden, då kyrkornas 
bokförråd var så anmärkningsvärdt ringa, om HelgafelIs klaustr 
omkr. II86, Di. I 282, att där finnas »hundrap b(Ekr. (_ 120 

böcker). Jämför man denna uppgift med kyrkornas meddelanden 
från samma tid, så känner man sig nästan tveksam, huruvida man 
skall våga lita på den. 1 Klostren på Island visa emellertid ge
nomgående en sådan öfverlägsenhet gent mot kyrkorna i fråga 
om bokförrådet, att uppgiften däraf blir sannolik. Äfven be
styrker ett senare meddelande, att detta kloster varit synner
ligen väl försedt med böcker. Det heter nämligen för det
samma 1397, Di. IV, 17°-171, att det - jämte ett lO-tal sär
skild t uppräknade böcker - ägde .halfur jiordi tugur nor
ramz' boka. J'tem merre hvndrade La#nvboka. annad eru tf/da
brekuT» , och detta var på en tid, då medeltalet af böckernas 
antal i kyrkorna på sin höjd uppgick till IS a 20. För öfrigt 
är det ju i den äldre måldag-en för detta kloster ej nödvändigt, att 
det har varit 100 olika slag af böcker, utan antalet exemplar 
kan ju ha varit 100, af hvilka flera troligen varit samma bok. 
Men a:tt beklaga är det för visso, att dessa måldagar kort och 
godt affärda frågan om bokförrådet med en uppgift om böc
kernas antal. Hade detaljeradt meddelande lämnats om hvilka 
böcker det var, som klostret v,erkligell ägde, så skulle vi för 

, Jfr Cederschzö'ld i Aarb0ger f. Nord. Oldk. 1887, s. 65-66. 
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visso funnit, att isländska kyrkan ägde betydligt flera böcker 
under medeltiden, än vi nu äro i stånd att få kännedom om. 
Denna slutsats kunna vi draga af måldagarna för ViCteyjar- och 
MöCtruvalla kloster. Så finna vi i ViCteyjarklaustr 1397, Di. 
IV, IIO-II I ett 6o-tal olika böcker uppräknade, och flera 
bland dem förekomma endast på detta ställe, andra åter blott 
här och i Möaruvallaklaustr. Ännu rikare bok förråd visar sig 
det senare klostret äga 1461, Di. V, 286-290' I måldagen för 
detta kloster finna vi först en utförlig förteckning öfver de . 
vanliga gudstjänstböckerna, som ofta förekomma i flera exem
plar, en förteckning om nära två trycksidor. Därpå följer un
der två skilda rubriker, »pe/ta i latinvbokum» och .pessar nor
ramv bcekun en utförlig förteckning öfver en mängd veten
skapliga arbeten, sagor, legender o. s. v. Böckerna på latin 
utgöra 26 stycken, af hvilka flera förekomma endast här. Efter 
uppgiften om de latinska arbetena heter det: »mar,l(ar skrar 
adrar miog gamlan, en passus som upplyser oss om, att klost
rets bokförråd var betydligt rikare, än hvad som framgår af 
förteckningen. Under rubriken .norrcenv bcekur. finna vi ett 
6o-tal olika böcker, och äfven flera af dem förekomma endast 
på detta ställe. I 

Slutligen finnes ännu ett ställe med många och sällsynta 
böcker, nämligen Hala domkyrka. Det heter i måldagen för 
denna kyrka, Di. III, 6I2-613: .halfr jimti tughr boka i sjioll
dum. en sjialldalausar. Ix. allar de sacra scriptura. vtalldar skrar 
i einu goljui haifr pridzfughr onyttar ii/da skra.. Därefter upp
räknas utom de vanliga gudstjänstböckerna ett 4o-tal mera säll
synta böcker, af hvilka flera endast förekomma på detta ställe. 

I Se angående denna m21dage kapitlet VIII, där den förefinnes i aftryck. 
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Utvecklingen af kyrkans bokförråd. 

Det är redan framhållet, huru Hala biskopsdöme lämnar de 
bästa exemplen på utvecklingen af kyrkans bokförråd. Ett 

gall ska karakteristiskt exempel på denna utveckling finna vi 
i måldagarna för Håls kyrka i Fnjoskadal åren I3I8, I394 och 
146I. Likaså få vi af dessa måldagar en rätt god upplysning 
om, hvilka böcker de olika kyrkorna vanligen höllo sig med. 

I måldagen för I3I8, Di. II, 439 heter det om denna 
kyrkas bokförråd : 

.I Bokum. Messu Bok. i Aspz"dens Bok. ii;" spz·olldum 
Enskar. adrar. zJ: litlar. ziij. lcesbcekur. Enskur Gradall. og an
nar per usum. sequentiu Bok. Ordo per Annz· circulum •. 

Det bör anmärkas, att det ej är något karakteristiskt 
för kyrkorna i allmänhet, att de äga böcker, som äro engelska 
till sin härkomst. Detta är en egendomlighet för denna och 
ett fåtal andra kyrkor. 

I måldagen för I394, Di. III, 573 heter det om samma 
kyrka: 

Petta;" Bokum. aspidens Bcekur. if.;" spzolldum enskar. og 
de sanctis Bok a sumarz·d vond. sequentzuBok. Grallarz· og an
nar per usum. Lesbcekur. z"i;: mzog ad aullu ./yrer vfann vor
ti/ma. Ordo per Amzum. martyrologz·um. psalltari. peturs saga f 
Herep#. kzzer. kz·rkzizdags saungur. nyia hallds kuer. aspiciens 
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Bok de tempore & de sanctis fil paska. Hymnanus vondur. 
mt"ssale de sanctis per Annum. Lägasazmguakuer. Commune 
storft oc ecj epter ordu. Aspicz"ens Bokar skrä vond vt jolo messu 
Bokar kuer. iij. vond de sanctis>. 

Jämföra vi de båda måldagarna, finna vi en rätt god ut
veckling af bokförrådet under de 76 år, som förflutit, sedan 
den förra måldagen uppsattes. En ytterligare utveckl·ing finna 
vi i måldagen af I46r, Di. V, 298, som i fråga om bokförrådet 
har följande utseende: 

>Petta j bokum. grallarar. etn sequenczubok oc eigi aull. 
Messubok tekur #1 (at) aduentu oc fram yfer allra hezlag(r)a 
ildesso de sanctis et de tempore med pzstlum oc gudspiollum oc 
oracionem oc missale. lesbok de sanctis tekr til at jons jlfesso 
baptiste oc fram tzl jota. les bok de tempore tekur ttl epter jol oc 
fil aduentu. lesbok de tempore tekur til jirir jot oc NI passt"onem. 
oc ezn bok jrsk. lagasaungua bok med oraczum. jrsk saungbok. 
saungbok tekur fil at paskum oc fram yfer huttad aga de sancti~ 
et de tempore. oc aunnur lika. par tzl ptstlabok oc gudspiaIla 
tekr ttl at jolum oc fram tt"l paska oc sequenct"ubok. par tillesfra
bok. grallare tekr fil at paskum oc fram hl aduentu med pistlum 
oc gudspt"ollum oc oraczum de tempore oc enn grallare de sanctis 
tekr tzl (at) andresMesso. oc bl aduenizt. if. salltarar oc annar 
vondur hatidagrallare. ymnarz"us oc capttulan"us. commons les bok. 
orda. ottusaunguabok tekr tzl (at) jonsMesso baptiste oc !il Jola. 
capiiztlanus» . 

Angående sista måld~gen kan anmärkas, att den liksom 
måldagarna i allmänhet från senare delen af medeltiden med 
stor noggrannhet, som verkar tröttande vid studiet af dem, 
anger, för hvilken tid af året de olika gudstjänstböckerna gälla. 

För att få en klarare föreställning om förhållandet mellan 
kyrkornåldagarna och klosterrnåldagarna, torde det här nedan 
vara på sin plats att visa, huru den klostermåidage tar sig ut, 
som mest detaljeradt uppgifver bokförrådet. 



VIII 

»Mödruvalla klaustrs Maldage» 

af år 1461, Di, V, ~86-~91. 
» p etta j bokum, 
V: p'allarar: at ollu oc. V: ojuller. 
V-. sequenciubcekur fullar oc adrar V: o/ullar. 
prir kanar med nockurum Messum. 
tUlEr blEkr epistolarum et euangeliorum per annvm. 
colledarzus missalis per annum. 
lVJessoblEkur_ V'. at pistlvm oe gudspiol(ljum fra aduentu 

NI paska. oe hz"n pridia fra aduentu fil passionem domim'. 
V: Messobcekur de tempore at ollu med saung fra aduentu 

til paska. 
Messobok de tempore fra paskum NI aduenlu. 
V-. proeessionalia. 
paskabok de san eNs oc de tempore med Messum oc syngiande_ 
brifere de sanctis med Messum syngzclnde j tuezm Mutvm 

fra jonsikfesso baptzste #l aduentu. 
kirial godr med venzte. 
Messobok de tempore et (de) Sa7tctzs fra paskvm NI de trz~ 

nitatem. 
iii brifer noekut fram a sumar de sanctis et de tempore 

med saung. 
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i;: adventu brejer med saung' oe messur. oe prz"dia lIln fol 
Hl Ixx. 

t(u)au legendaria de sanctis per annum. oe prz"diafra olajs
messu til paska. 

i;'. legendaria de tempore fra aduentu Hl paska oe prz'dza 
fra paskum Hl aduentv. 

ftem antephonarius de tempore et de sanctis per annum 
scemiligur. 

J'tem. V. bcekur de tempore et sanctis syngzande .fra aduentu 
til paska. 

antejonabok de tempore et de sanctiS fra paskum yfer tri
nz'tatem. 

;'tem ante/onabok fra paskum tzl aduentu de sanctis et de 
tempore scemzlig. 

antejonarzum de tempore fra paska (/) #1 aduentu. 
vtlenzsk fstorzabok vm sumarzt. 
antejonarzus fra trznz'tatem til aduentv de tempore ä de 

sanciis. 
antejonarium de tempore fra pask(um) Hl adve7t(tu). 
atdefonarivm de sanctis fra fonsJ!:!esso bap,tiste td aduentu. 
anfz(/onarzu)m fra. Ixxam til paska de tempore: oe sidan 

de tempore ä saneNs yfer trznitatem. 
anH(fonarzu)m fra fonsl!:!esso NI adven(tu) de sanctis. 
les bok de domznicis fra augustus manad #1 aduentu. 
anN(fonarzu)m de sanctis fra fonsJ!:!esso bapNste NI aduentu. 
i;: ymnarza. 
i;'. eapz'tularzus. 
i;: ordur, 
v. sa/ltarar goder oe if lef(t)ari. 
V. sujfragza sancforum z~ eommune. 
handbok god. 
martz'r(z)logzum. 
if. fstorza kuer. 
antz(/onarzu)m fra ionsMesso baptiste de sanctis hl adventv 

oc onur fil. 

päta f laHllvbokum. 

instz'tutzones ordznis canonzCorum regularzum fprimur boku7lt. 
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augustinus tie eonsensu iz"ijor ewangelistarum. 
Gr e eis sz"nzus. 
Racionale tiivinorum offidorum. 
Textvs quz'nque librorum decrefalzvm. 
Glosa decre!alill'm 17Iagzstri goijridi. 
Casus quinqe lz"brorum decrefalzvm. 
Sumula reymundi. z";: brekur. 
Sermones augustim' per annu11l. 
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Olllelz"e grcgorz";' ab atiuentv ad dominicam prilllaJll post 

pentecostem. 
quatuor lz"bri tiialogorum i tucim bokum. 
Pars tiextre partzs. 
Erito. 
Vite et passzimes plurz"morum sancloru1lZ. 
Vitas patrum. 
Ysodorus de SU71lmo bono. 
:lfz"nus volumen pnsciam: 
Vita thobic. 
Pastorale gregorz";·. 
Ewangelia matehz: 
Vita sancti martini. 
Enehiritiion augustz"ni. 
Sedulzus. 
Sillonima Jsitiorz";: 
O/mlie qvedam gregorz";: 
Expositio supir eanHca eantz"eorum. oc margal' sIerar adrar 

1Ilzog gamlar. 

]Jcssar norrrenv brekur. 

lIIiraculum bok vorar /rv. 
augustz"nus saga. 
postula saugur. 
martinus sag·a. 
vincencius saga. 
/abiani oe sebastiani. 
ccczliv saga. 
aglles saga. 
g-rr>gm'ius saga oc andres saga a eine bok. 
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benedi/dus saga. 
siluesturs saga. 
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Forlaks saga a dne bok. 
kross saga. 
ste/anus saga. 
tomas saga erkebiskups. 
antonius saga. allar a einne bok. 

pe/ta a ez'nne bok. 

laurencz'us saga. 
teodorif saga. 
johanes oc pauh 
mag(n)us. 
halvardz. 
Marie magdalene oc marte. 
gesta saluatoris. 
septem dormiencivm. 
j'teraia passio chris#. 
barbare. 
luce. 
s(anda) agnes. 
sande fuHane. 
sancfe eusslake. 
martinus saga a einne bok. 

pessar a eme bok. 

lanbertus saga. 
leodgarzus saga. 
catrinar saga. 
lucie saga. 

pessar a eine bok. 

dialogus. 
basz'lz'us saga. 
jons saga holabzskups. 

pessar a eme bok. 

brzghz'tar saga. 
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vrsule saga. 
Eufemia saga. 

;"ustinv saga. 
Eugenia saga. 
bastila saga. 
kallamagllus saga med ol/um pattulIt. 
Olafs saga trj'guasonar agret. 
Olafs saga haralldzsonar. 
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kongabok ta?kur til af mag1luse olaftsyni hinum goda jraman 
til suerris. 

liber genesis et lz"ber macabeorum. 

pessar a eine bok. 

hrolft saga kraka. 
Sk2014zmgha saga. 
volsaunga saga. 
lais saga. 
g'eiralldz saga. 
damvsla saga. 
hrolft saga gautrekssonar. 
fslendinga saga uond. 
annal godur oc gamal. 
vita patrum.» 
Detta är innehållet i Möurll.vallaklostermåldagen. Den 

hör till .Maldagar Q!ajs biskups Rögm'aldssonar um Hdlabz~ 
skupsdremz'», och vi äro denna biskop all tack skyldiga, därför 
att vi genom honom fått en så detaljerad uppgift om huru en 
klosterboksamling på Island under medeltiden tedde sig. Jäm
föra vi denna klostermåIdage och den ofvan anförda måldagen 
för Hals kyrka 1461, finna vi, huru det val; stor skillnad på 
rikedomen i fråga om böcker uti kyrkorIia och klostren. 



IX 

Uppgifter om bokförrådets värde. 

Förut är framhållet, huru många måldagar affärda frågan 
om bokförrådet endast med en upplysl)ing om dess värde. 

Stundom angifves emellertid böckernas värde. äfven då en del 
af dem uppräknas. Dessa meddelanden kunna delas i 2 grup
per: I) i allmänna uppgifter om hela bokförrådets värde i en 
kyrka; 2) i mera speciella uppgifter om huru mycket vissa, 
säl'skildt angifna böcker äro värda. Vi skola här först hålla 
oss till de allmänna uppgifterna. 

Redan uuder fristatstiden finnas åtskilliga meddelanden 
om bokförrådets värde, men detta angifves då tillsammans med 
värdet på kyrkans andra ägodelar, t. ex. Reykjaholt 1206, Di. 
I, 350 »pesse kz"rkio.fe es ero z' bokum oe z' messo j"otum oe z' 
kirkzo skrujJe virdo til. sextogo Izvndrapa vajJmala»,! eller Kirk
jubrejar klaustr 1218, Di. I, 394 >ilfariv kirkia sv er sten dr / 
kirkzvbre a j skrot/z' sinv oe bokvm oe klvekum. oe allt til virt. 
Izvndra(t hundra(1a 06 tiu tyge hvndra(ta>. Det är just inte 
småsummor, åtminstone hvad den senare måldagen angår, som 
här upptages, men man vet ju ej, huru mycket af detta värde, 
som gällde bokförrådet. Efter fristatstidens slut finna vi ofta 

I Värdeenhetell ':ihundrad» (ursprungligen = [20 alnar vadnlal) eller 
det därmed lika gällande ,koviird" (kugildi) beräknas af Maurer (Island, p. 443; 
efter det motsvarande silfrets pris till omkring 30 tyska riksmark. Jfr älven 
G. Cederschiöld, studier äh'er isländska kyrkomåldagar från fristatstiden, s. 44 

l 
'I 
.~ ., 
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uppgifter om böckernas värde. Så heter det för Tungufell 
I33I, Di. II, 667, att kyrkan äger .X aura f bokum>, för Gmipr 
I33I, Di. II, 663 .XII aura j bokttm., för Hnappavellir 1343, 
Di. II, 773 .ti'if merkur f bokum». I För flera kyrkor heter det 
.c f bokU11't>, t. ex. Nrefrholt I332, Di. II, 694; likaså >cc J 
bokum» , t. ex. HHd 133I, Di. II, 670; "jJnu hundrut f bokum>, 
t. ex. Skogar 1332, Di. II, 677; >cccc f bokum», t. ex. Breiai
bolstaar I332, Di. II, 688; »V hundrud f Bokum>, t. ex. Tjörn 
I3I8, Di. II, 457; »Vf c f bokumm>, t. ex. Sid:umuli 1397, Di. 
IV, I25. Dylika uppgifter förekomma på många ställen. »Vif 
hunndrad f bokum», heter det för Setberg 1355, Di. III, I08; 
.IX hvndrad f bokum. för Breid:i 1343, Di. II, 773; .X hun
dra! f bokum. för Ytra-Skard: 1332, Di. II, 696 och för Hltar
aalr I397, Di. IV, 185; .Xj. hundntd f bokum> för Staaastaar 
1354, Di. III, 81. Det sist anförda värdet är det högsta i 
,hundraden>, som vi finna bland de allmänna uppgifterna.' 

Äfven de speciella uppgifterna äro ganska talrika. Emel
lertid är det naturligtvis endast de mera värdefulla böckerna, 
som man på detta sätt besvärat sig med att särskild t lämna 
upplysning om. Så heter det för N es 13I8, Di. II, 435, att 
kyrkan äger >if marka psalltara>; för Skara i Skaraströnd 1327, 
Di. II, 635 >voru par f virdar z,z'ii btekur seczmdum ordinem 

.hrir vii hzmdrud>; för Kvennabrekka 1355, Di. III, 100 .if 
tijdabtekur Jiriggt'a marka verdar.; 3 för Stafholt 1397, Di. IV, 
189 följande utförliga uppgifter: »Legendur ifper anni circulum 
de tempore. messobok samsett de tempore j'ra Paskumm oc til 
Jolajostu er sira Bergur gaj' virdar jirir cccc. Item L egen dur 
forttar per anni circulum oc de san'ctz's me/nar jirir V'f/c . Item 
Graduale metid jirir cc». I Vatnsfjörar hafva vi 1397, Di. IV, 

I En mark rent silh.~er, som har torde åsyftas, var under fristatstiden 
i värde lika med 360 alnar vadmal, alltså = omkr. 90 tyska riksmark. 111au

rer, Island s. 443. 
2 För Olafsvellir 1397, Di. IV, 50 heter det '!!Hundradzlag z' Bokumm:., 

för Hof i Örrefum 1343, DL II, 775 '1:-lesbtxkur lJrrär samsettar med sattng da

vidsjJalltara liif", Graduale hundrad. gudspt'olt 0(. p/st/ar domt'mcale oe de san,:

tis per anni dreulum hundratl och för BHl 1397, Di. IV, 110 »Hundradz psall
tare oe XlIi aurar z' bokumm». 

3 Den något oklara fortsättningen »eee voro oe hCllf mork» torde ej- ha 
afseende på tiuaböckerna. 
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135 .Xv. ba!kur mdnar .fyrer halft jimmta hundrad.. För 
Reykjaholt finnes 1397, Di. IV, 120 följande uppgift: »kzrkiann 
aa inuan szg- XXX boka oc ii ba!kur vzrdar .fyrer Xc" och för 
Eydalir 1367, Di. III, 24I: .in prijmis X ba!kur .fyrzr XV hundrttd. 
er virdar VOrtt>. Att åtskilliga böcker värderas så högt, torde 
bero på dyrbarare inbindning eller utsmyckning på annat sätt».' 

, För jämförelses skull må här meddelas några uppgifter om bokprls 
Sverige från förra hälften af 14 ärh. Det heter i en förteckning, hvilken 

man lät upprätta öfver de egendomar och lösören, som inköpts för Västerås' 
domkyrkas räkning: .Decretum ock decretales som vi kiipte af Ärkebiskop 

NicolattS fiir sex pund koppar, som då hade ett viirde af 100 mark penningar, vidare 
Missale, som Vl" erhijllo genom sammaÅ"rkebiskop JVicolaus'försorgaf Iianz"ken Herman, 

kallad Ulf, z' Linkö'Pt"ng filr JO marker rent siifver, vzdare Pontijit:alis, JOm vi upp
skatta till tre marker rent silfver eller femton mark penningar. Vidare liito v'i go·ra 
(d. v. s. ajskrifva) legendariets vlnterdd1 som kostade öj'ver 40 mark penningar 
och ett graduaie till I6 marks vå'rde». Ett annat exempel på, att bokpriset UD

der Medeltiden stod högt, äga vi i den ntgiftsbok, SOUl fördes af Vadstena
munken Johannes Hildebrandt, hvilken 14I9-1420 under en resa till Rom 
gjorde ett större bokinköp i Paris. Antalet böcker. som han köpte, uppgick 
till ett 20-tal, och priset för dem var omkr. 360 scnta, hvilket enligt nuva
rande penningevärde blir ungefär 10,000 kronor. Henrlk Scldick, Anteck
ningar om äldsta bokhandeln i Sverige s. 20, 29-30. 
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Uppgifter om böckernas utstyrsel och yttre 
beskaffenhet i öfrigt. 

Det händer mycket ofta, att bokförrådets yttre beskaffenhet 
om talas. Egenskaper, som ofta tilläggas böckerna äro 

vdndr, gditr eller sO?711iligr. Så hetel" det för Villivellir 1318, 
Di. II, 462 »V. Ba:kur vondar», för Grenjallarstallr 1394, Di. 
III, 580 »kapitvlarivs godn och för Gufudalr 1470, Di. V, 582 
»sf.l?11Iiligann grallara>. T. o. m. il/r är en egen· skap, som till
lägges åtskilliga böcker, t. ex. H vammr 1470, Di. V, 594 >lim 
ba:kurnar t~'ed ollum skra:dum godu71I oc fil21m . .<Y"xx». Fonz och 
gamall samt nyr förekomma äfven, t. ex. Holtastaair 1318, Di. 
II, 472 »llllissubok/orm, Vallanes 1419, Di. IV, 271 »gaumulottu
saunguabok», Halar 1461, Di. V, 309 »sequenciobok ll:J'za». Stdrroch 
littti äro också vanliga epitet, t. ex. Grenjaaarsta(1r 1394, Di. lII, 
580 »gvdspzallabok stor» och Sjoarborg J 394, Di. III, 530 ./wndbok 
lijNI». FdJlytr (el./anc)'tr) heter det om somliga böcker, t. ex. Viai
vellir 1394, Di. III, 535 »Em 1JliSSar allar /aneytan. Fäitz'11 är äfven 
en egenskap, som tillägges somliga böcker, t. ex. A.lptanes 1397, 
Di. IV, 187 »fonzskrär nockrar fetitiar, . Subtill heter det om 
en salltare i Kolbeinsstauir 1397, Di. IV, 182. Lrftlr förekom
mer någon gång t. ex. Möuruvallaklanstr 1461, Di. V, 287 
» V salltarar goder oc if le/(t)an·., däremot VaJ1Z1Z, t. ex. Lunur 1368, 
Di. III, 249 »texti v{enn». För Hrafnagil heter det 146i; Di. 
V, 316 .margar slllabmkur adrar" för Reykjahlid 1394, Di. III, 
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584 ,Aspiciens Bok storritud. för Grimsey 1318, Di. II, 443 
.,pentud les bok de sandis» , för Hafrafellstullga 1394, Di. III, 
589 »Aspiciens voknad(."!)>>; I för H6lastadr I396, Di. III, 612 
»brducr. ii ndtud», för Goddalir I394, Di. III, 563 .Burtsongua
bok ondtud». Därjämte finna vi på många ställen upplysning 
om böckernas inbindning och utstyrsel i öfrigt. Bztim1 och 
ltbUinn heter det ofta, t. ex. Hrafnagil 1318, Di. II, 453 »Text. 
ii buim!», och Grund 1 318, Di. II, 453 »Texti obuinn.. På 
prydligare utstyrsel tyda följande exempel: Ba:!r I397, Di. IV, 
191 »texti siljurbuiml», N e<lrihvoll 1397, Di. IV, 83 »Textum 
EvangeHorum bui7Zn med siljun, Eyvindarmuli I332, Di. II, 
686 >fextabunat med sz'ljur» , Kolbeinstadir I397, Di, IV, 182 
»Texta med gylltu11l bVlladi" Kross i Landeyjul11 1480, Di. VI, 
333 »siljur texte Nldl med helgum domum sandc olaafs»; H6-
lastadr 1374, Di. III, 288 »storer textar florer med szluer. änn 
med tonm;2 Grund 1318, Di. II, 452 »Texta spiolld. if. af mes
sing smellt •. 3 Det är framför allt texta, som äro utstyrda på 
dylikt sätt, men stundom är så fallet äfven med andra böcker, 
t. ex. Hof 1318, Di II, 463 .plenarills syljur bvinn., Hauka
dalr 133 I, Di. II, 668 »apoealtpsis siljurbuinm, Guflldalr 1470, 
Di. V, 583 »s.rzlltara kolumpneradann f)Jstann ve! med vtlendan.) 
stdm. Men det finns mindre prydliga böcker också t. ex. för 
Gdmsey 1318, Di. II, 443 ,j Triespiolldum Bok oe songur ä •. 
Att böckerna äro inbundna i skinn framhålles ofta, men 
något annat slag än sälskinn nämnes ej direkt på något ställe. 
Så heter det för Gdmsey 1318, Di. II, 443 »messu Bok forn 
17lykiZ j se/skinne rofme», och för Eyri 1397, Di. IV, 140 »Liber 
Genesis a. wc/rinn j selskinni. . Om Eydalir meddelas det 1382, 
Di. III, 360, att där finnes »V. ba:kur i hvdu17l skinnum oe dn 
messubok oskz'nnud», om Muli I46I, Di. V, 284, att där är en 
»messobok j suortU!1l skintlZtm>. Någon gång äro böckerna in
bnndna i lirept ex. Hils I394. Di. III, 573 ,peturs saga j lie
repti». För de flesta böckerna lämnas emellertid ingen upp
lysning alls hvarken om deras yttre eller inre egenskaper. 

, vökna = bli våt, fuktig. Fr'. 
2 tonn = elfenben. 
3 Af emaljerad messing;. 
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Om bokmaterialet är det mycket sällan, som några uppgifter 
förekomma. Blott några enstaka meddelanden finnas. Så 
heter det i måldagen för Reykjaholts kyrka 1224, Di. I, 477, 
att omkring ett 4o-ta1 kalfskinll af olika personer blifvit 
skänkta till kyrkan. Dessa kunna ej gärna ha haft någon 
annan nppgift än att tjänstgöra som skrifmaterial. Likaså fö
rekommer någon gång >bok/ell» ex. H6lastaur domk. 1396, 
Di. III, 6I3 »bek/elli nockur, och Oddgeirsholar 1397, Di. IV, 
52 »bok/ell>. L)'sisteinn förekommer i måldagen för kyrkan 
i Ingunnarstaur Di. I, 266 och torde beteckna någon slags 
färg för att »införa öfverskrifter och initialer, möjligen äfven 
miniatyrer i böckep.' Bokagull omtalas i måldagen för Kol
beinstailir 1397, Di. IV, 181 och dess användning torde ha va
rit något i samma väg. Dessa få exempel äro ungefär allt, 
som meddelas om bokmaterialet. 

I Cederschiiild, Studier äfver isländska kyrkomåldagar från fristatstiden 
s. 63. Aarboger for nord. OIdk. og Historie 1887. 
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Språket i den isländska kyrkans bokförråd. 

Vanligen saknas alla uppgifter om, på hvilket språk de olika 
böckerna äro skrifna. I somliga måldagar lämnas däremot 

en och annan upplysning därom. Som vanligt gå klostren 
äfven i denna fråga i spetsen. En ansats åt detta håll finna 
vi i Hellgafellskloster 1397, Di. IV, I70-J7I, där det heter, 
att klostret hade > hal/ur Jiordi tugur llonamv boka. jtem n(E'T'!;e 
hvndrade Latz"nvboka», men tyvärr få vi ej veta, hvilka dessa 
böcker äro. Ej heller få vi veta, om det var olika slag af 
böcker, som här åsyftas, eller om denna nppgift angifver en 
mängd exemplar af hvarje olika arbete. Därför måste upp
gifterna från Helgafellskloster läumas ur räkning i den föl
jande framställningen. Uti bokförteckningen för Viaeyjar
klaustr 1397, Di. IV, 110-1 I I finna vi under rubriken "/Jetta 
er j Non(Enu bokum» 8 olika slag af böcker nppräknade. Före 
denna rubrik uppräknas ett 40 tal olika böcker, som nog äro 
skrifna på latin, ehuru detta ej uttryckligen angifves. Priset 
i fråga om n tförli g redogörelse på detta område tager Möuru
vallaklaustr, liksom det vanligen gör det äfven i andra afse
enden.' I måldagen för detta kloster meddelas. sedan de van
liga gudstjänstböckerna uppräknats, under särskilda rubriker' 
>jMtta j latinz'bokum» och »pessar norr(Env b(Ekur» , på h vilket 

, Se m:l.ldagen för netta kloster kap. VIII. 
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språk angifna arbeten äro skrifna. Under rubriken latinska 
böcker uppräknas 26 olika skrifter, hvartill på slutet fogas ett 
tillägg ·»margar skrar adrar miog gamlar» , som också torde 
ha varit på latin. Under rubriken norr;:enu böcker finna vi 
ända till 61: olika arbeten uppräknade. Om vi därefter före
taga en undersökning af det bokförråd, som alla måldagarna 
tillsammans upptaga' under de olika rubrikerna latinska böcker 
och norr;:enu böcker, så komma vi ej långt öfver de siffror, 
som vi redan fått från Möaruvallaklaustr. Antalet norr;:enn 
böcker belöper sig endast till 63, och de som äro på latin till 
30. Några andra meddelanden om sp'råket i den isländska 
kyrkans litteratur finnas ej i måldagarna.> För öfrigt är det 
ju tillräckligt bekant, att de flesta skrifter, särskildt gudstjänst
böcker och vetenskapliga arbeten, under medeltiden affattades 
på latin, hvadan man tämligen tryggt kan antaga, att det stora 
flertalet af böcker, som den isländska kyrkan förfogade öfver, 
har varit skrifvet på latin, därest ej annat på något ställe 
blifvit uppgifvet. 

Slutligen förekomma åtskilliga uppgifter om en del böc
ker, som till en första början förefalla gälla språket. Så före
komma på ett IO-tal ställen engelska böcker, t. ex. iLaufas 
1318, Di. II, 448 .messubok ensk», i Milli 1318, Di. II, 435 .Ens
kur psalltaro o. s. v. På några få ställen finnas irländska 
böcker, t. ex. i As I46I, Di. V, 279 »trsk skra», i Hals I46I, 
Di. V, 298 .ein bok jrsk.) i Saurb;:er I461, Di. V, 3IO »jrsk 
saztngbok.. På ett par ställen lämnas endast den upplysningen, 
att boken är utländsk. Möjligen beror denna allmänna upp
gift därpå, att den som uppsatt måldagen, ej varit säker på, 
från hvilket land förevarande arbete härstammat. Ex. härpå 
finna vi i Hltardalr 1463, Di. V, 407 »ein messubok .. utlendzk», 
i Gilsbakki I463, Di, V, 404 .messubok zdlendsk per ann i dr
culum>. 

Rörande ofvannämnda uppgifter förefaller det till en bör· 
jan, som om de angifna böckerna verkligen skulle vara skrifna 

, Alltså Möaruvallamåldagen inberäknad. 

2 På flera ställen heter det visserligen att böcker på latin och nor
reen u finnas, men man får ej veta, h vilka de äro. 
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på engelska, irländska eller något annat främmande språk. 
Detta är emellertid för visso ej meningen. Som vi af de an
förda exemplen se, är flertalet gudstjänstböcker, och om dem 
veta vi ju, att de under medeltiden hufvudsakligen vara för
fattade på latin. Alltså våga· vi ej antaga, att ofvannämnda 
böcker i språkligt afseende äro engelska eller irländska. Som 
bekant brukade man emellertid under medeltiden utsmycka 
handskrifter med synnerligen ståtliga initialer. Hela sidor 
blefvo ofta liksom inramade i olika färgade mönster, ja, stUll
dom blefvo de alldeles öfverspunna med dekorativ teckning. 
Ingenstädes skedde detta mera än på Irland;1 och härifrån 
spreds naturligtvis bruket till de öfriga britanniska öarna. Det 
torde vara dylika latinska handskrifter, som kommit till Island, 
och som i måldagarna upptagas under irländska, engelska och 
utländska böcker? 

:r Anton Sprz'nger, Grundzug der Kunstgeschichte II Das Mittelalter 

s. 156-157. 
2 Meningen var att i detta arbete äh-en lämna några meddelanden 

om böckernas förvaringsställen. Men som så ytterst få upp"1ysningar härom 
finnas, komma endast några få rader att bäranl meddelas. För några. kyrko~ 
nämnas bdkkzstor t. ex. Saurbrer omkr. I220, Di. I, 402 '1Iboca ,,-ista) , A.rskågr 
1318, Di. II, 454 »Boka kista» o. s. v. BdkastOZl förekommer på några ställen, 
t. ex. i Draflastailir 1318, Di. U. 441 .BokastoJJ" men om den har utgjort 
något egentligt fön~aringsrum för böcker, är ej bekant. Bdkalektare före
kommer äfven på några· ställen, t. ex, i Selaraair I3.54, Di. III, 9I ,boka 

leetara) , men det är ej heller bekant, om den yarit något förvaringsrunI. för 
böcker, Äfven bdkastokkr förekonImer någon gång, t. ex. Mlili 1394, Di. III, 
577 ,bokastokkr). Boka.lorm förekomnler också, t. ex. Siuumuli 1472, Di. V, 
675 »bokaforma'. Miklaholt 1463, Di. V, 403 ,bokaforme> ooh Hitardalrr463, 
Di. V, 407 '1Ibokaformz"l1. Texti med kodda» heter det för Vellir 1461', Di. V, 
261. De vanligen dyrbara texta ha sålunda understundom för att vara bättre 
skyddade och kanske äfven för prydlighetens skull legat på mjuka kuddar. 




