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Slutar å bl. 59'. I~öljanc~e blad blaill~a.

II. Bl. 7o—z to.

(~lafssag~ åna lie1~~, den mindre eller legen~3ari-

ska kallad.

Begynner å bl. ~o°. Bl. 7oi liar såsom smutsblad.

lemnats blankt af afskrifvaren, men sedermera fyllts med

anteckningar af en senare kursiv hand. Sawn är ned-

skrifven på zzoo-talet i fraktur och ända igenom af

samma hand. Här och däc marginalanteckningar i

kursiv. Titel saknas, kapitelöfverskrifter likaså. Initia-

lerna : röda och blå. Om textens originalitet säga

Keyser och U n ~ e r i företialet till sin edition af

Olr~fs Saga Hi~is Flelga, Christ., z8q.c~, s. VII f., att

den » er Gjenpart af eY ~ldre Haandskrift, hvilket er

klart deraf, at Skriveren paa er~kelte Steder har mis-

forstaaet sin Original og oplöst dens Forkortninger feil-

agtigt». Men han synes för öfrigt i hufvudsak hafva

fulgt sin Original med Nöiagtighed».

Historia: Handskriftens båda codices äro tydligen tillkomna i
Norge. Samtidigt med deras sammanbindning torde pappers-
bladen hafva blifvit tillsatta. G. Storm har i sin beskrifning
af handskriften påpekat, att namnet SUNEUE i vattenstäin-
peln återfinnes hos papper, som begagnats i Oslo af riksrådet
år z5~5 och privatmän därstädes r5~8. I början af z600-
talet ägdes handskriften af presten Hans O 1 a f s s o n i Bodi
(# z6zz1 och hans son Stefan Hansson i Gildeskaal en-
ligt följande anteckning af den senare å näst sista tillsätts-
bladet: »Ex libris charifsimi patris Rev. Dni. Joh. Olaj.
hunt pofsidet Stephanus Jolo. Norlandus. Superata truce co-
ronor. z6a6.» Vid pass i63o förvärfvades den af Stepha-
nius. Den z6 sept. 2633 skrifver han tilt Ole Worm om
handskriften följande (Wornzii E~iistol~e I, z5q): »Librum in-
pr~sens ad te mitto, cujus nupere mentionem fett. Codex videtur
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esse Leguan Norvegicccra~m lingua Islandica conscriptarui~l:
avibus subjtmctum extat, ni fallor, Claro~aico~a Regaaan Norvegice.a
Härpå svarar ~~orm den aå sept. s. å. (c~~f curb., s, i58):

»Qvem mittis codicem, inspexi; Leges continet Norv~rgicas £~'

Historierna S. Olai, cujus mihi est copier, cujusgve summaro

invenies in HistoYia å ine edita.» Å tillsättsblad g° liar Ste-

phanius skrifvit:
~Wdi denne Bod iildelzoldij; effterfölgende Tractater.

i. Konning Mogenj; Haagenj3önj3 Frofte Ting~3 Lowg

a. Kong Oliiff Harald~ön~3, som ellerf3 kaldi~3 Sancte

Oluff, Hiftorie.»

Användn. och beskrifn.:
Cod. I.• Norges Ga~~ale Love II, IV, 7oz ff. Del. IV

innehåller facsimile af handskriften.

C0~2'. II.' R. KEYSER OC~l L. R. UNGEK, OZCifs SGIå C~

7zi~zs Iaelå a, Christ. z 84q.

~G: ~.

Perg. ¢: o. zo y zs c~yz. z79 I~l. -{- ¢ tillizgå sblaa'

ezf pezpper. Fraktgir. Skyifve~z af S' olika h~tncc'ey fr~z~a

slutet af z oo- ocl2 I~ö~jan czf z600-talet. Ofverskrifter

pelt i~iitialeY röct'a. Bu~iclen i ~rtöa~kbYia~at lider meta' å uld-

slaitt. Ryggt.: »ISLANS LOGBOG».

I~a~ae~iizlZ:

z) Bl. z. Af hand c från z5S7.

Memorial, »amiilning» , för domaren.

z) Bl. z-8. Af hand c.

~z) Foamulär.

»Att feber heradz ping». — »Att feigia vp heradz

ding». — »Att fetta alpint A oxar Ar pi~igi». — »Att

feigia vp alj~rngi». — »Kaupfetm~zg». — »Hiez feign at

lie~na mEnn tal oYczr as ~ingz». — » Ky~Yfetnmg». --

I,og~eftmg». — » ~Ettleidm~ ». — »Hier feiga~- hues-fu
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malur fkal lyfa a sig vi~ai». — »I~u~ztzietttiitfu~~a clortea,~.

er ~iugat». — »stena».

b) »~Ipiaagis f~i»i~iyckt 5 74»,

3) Bl. g—z z'. Af hind c.

a) Bl. g—ioi rad. 2.

~olaannes' ev~~~gelåu~i, kap. I: z—i4, på latin.

b) Bl. To för öfritt liksom i z ~' upptagas af teckningar

ur bibeln, utförda i rödt och föreställande : B e b å d e 1-

sen, flykten till Egypten, korsfästelsen, ul~P-
ståndelsen, himmelsfärden, andens utgjutande

och treenigheten.

q) Bl. z z ~. Af hand b.

~iui~listisk~ notiser (~74-1584).

5) BL iz—zi6r rad. 5. Af handafrånomisr, 1575•

J öflisbök.

6) Bl. z 161 rad. s-144° rad. s. Af hai7ci a.

Retur-Uaetr.

~) I31. i44~. Af hand d från början af 1600-Talet.

Altingsbeslut oir~ ödemarker. Dai. den 3o juni Ibo~.

8) Bl. r45-167° rad. ~~. Af hand a.

>%i~g'lit2llIl1 ][fleyi~fki~az lobUokax>:.

Register öfver n:o 5) och 6).

g) BL 167° rad. ~s—r751 rad. ~s. Af 11an~i a.

r~) ~+å~rteckuiug på l~iskop~~r i åiöi~r.

b) »~'ani~tgs IDomabz», af år i49o, »ä miduiku da~inta

n~stan~z eptiy pietuzs' messo og päls' ».

c~ »~zofiaeid~z ~o~ui», af år r~}7r, »Nia~~uda~in~i n~-

stana~ eptiY Mätiu messo sydaYi ~vm~~a hätiletid I lamb ey» .. .

d) I~sistån~ettr. Utdrag.

e) »S~fl~tpyc~t a bef~'astadu~~2». Dat. z 55 5. » Uinrn

tolls at ~iallda».

.f) » Copiaa~~a al I~: 1~~: ~zeri vnz tiunu~ ot~ vpli~ll~s

~~°estaiiaa~: ~Lo~bi~l bregit fial~t ligr~~ ~ ~o~l~~rl~iii~aea»

Gifvet af Fredrik I 1 deu ~ r mars z 5% 5

io) Bl. 175 1 rad. ~9—z j61. Af Iland c.

~z) I~ro~iologier. Från verldens begynnelse (rain tilt

år z5S7.

b) »~'ri?~reT Torl~~ ~r~ Sonce~», gifvet af Kristian

VI zy4o.

it) BL r76~—i78. Af nand b.

cc) SkiljedoYn mellan biskoparna ~iignni~cl på Sl~~l~

l~oit ocl~ ~~n ~iasoi~ p~ I~ölaa.

dat. Bergen i52q »vigilia. laurenti».

b) ~~onologier. — »Tabula An~zoru~az mLindi».

Från verldens begynnelse till ar 1584, nedskrifningsåret_

c) CReaae~log~er. — » ~ti-cza-tala dra allam til figurd a

gre~ziadaYftodurn» (son till biskop J ö n A r a s o n) med

j tillägg af ett dar slättled utaf hand e.

~ ~ z2) Bl. 179''. Af hand d.

Oni sie fyrs el~~a~neniska i~iöte~a. — »A~ ~ioru~~z

storp~z7~t~~n».

Historia: På grund af genealogien å bl. 178 har påpekats i

Da~ask Antigv. TidsT~., r846-43, s. gs och sedermera äfven

af G. SToxNr, N. G. L. IV, 706, att handskriften skrifvits af

eller för presten Sigurc~ur ; önsson (t 1595 P~ Grenjac~ar-

stair. Det är möjligt, att så är, men snarare synes mig för-

hällandet vara följande: Handskriften har ursprungligen om-

fattat bl. zo—r'79. Bi. zo—iz, afsedda, till omslagsblad, lem-

nades bla~~ka, likaså de sista från och med bl. z 7 5 i, på hvål-

ket haizd a stannat. I detta skick l~~,r handsl~riften kanske
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kommit i Sigur~ur Jönssons eller någon hans slägtinges
ägo. De blanka bladen hafva då, utfyllts dels med teckningar
såsom å bl. zo—r z, dels med annalistiska notiser, genealogier,
anteckningar o. dyl. såsom å bl. zqq °, zq5—i79~ och ett nytt
lägg på zo blad, af hvilka det sista bortskurits, har blifvit in-
satt framför lagboken.

Stephanius erhöll handskriften af Brynjölfur Sveins-
son år z6gz. Han skrifver nämligen till Norm den 4 dec.
d. å. föliande (Wor~nii F_~z'st. I, aaz): »Is (.Prynolphus)
nuns Codicena Legum Isla~zdicarunz eleganti mauu in meLn-
brana scriptum cum altis nonnullis Constitutionil~us transmisit.»

På tilläggsbl. z° har han med egen hand skrifvit:
»D. Evcheritts in Epistola de Contemptu Mundi.
Nullatn esse cavfaui tam dignam pates, qvå tibi justa
fiat mors bominis.»

Användn. och beskrifn.: Norges Gan2le Love III, 63-6q,
86 ff., g8--roz, zos f., zz4 f., rz7, za9 ff., z39 ff.; IV,

7a5 f• Dipl. Island. I, 699 ff., II, z93~ 3~4, 363, 4z6 f.

C/a

Pegg. ~:o. zz,s X z6.s c~aa. S~ bl. -I- 6 tilli~ggsblad

af pcz~~eY. FraktieY. zoo-talet. b'unde~z i Izel~e~ga~laeni.

Grettissnga.

Fragmentarisk. Handslzriftens sista blad har gått

förloradt, och bl. 55 ° är oläsligt. I31. 551' slutar: »pa

ko~z tii~ maklagardi haralldr figurdaYfo~z ~{ gad ma~nacs

ko~zgz ho~zz~m halt z~l~t aid fiå uora,~ ~a badar kongaznir

~ nozegi en n~fti» (jfr GYettis saga, N. O. XVI, zo5 i),

Lakuner och felaktig ordning af bladen förekomma

på följande ställen: Bl. 4 skulle hafva Haft plats efter

bl. z. Rl. 47 ar den. fragmentariska återstoden af ett

efter bl. 53 nu i handskriften felande blad, och som i

slutläbget haft sin motsvarighet i handskriftens sista,

såsom redan anmärkt nu förkomne blad. Efter bl. 3

är ett blad förloradt. BI. 3 slutar: »mytkt ua~- mio~ ~

~Y i~cz~z~~ gack o~aai dra nauftentii pa gecl~ porfi~a~ar» (jfr

d~~f arla., s. z6!). Bl. 5 (q) begynner: »gullt ueYd uerit pui

fito ges~de steininodaY l~~n. gar~2la uad ~ngo;~ az~a mi~z~a»

(jfr anf czrb., s. 20).

Handskriften har varit illa utsatt för rök och fukt,

s~ att flera blad äro fördärfvade och svara att läsa. Deis

är för öfrigt till sin tittstyrsel af enklaste slaget. Titel oct7

initialer sal~nas.

~3istoria: Å tilläggsbl. 3° har Stephauius med egen baud

skrifvit följande: » GRF,TTLA, ~ stue ~ HISTORIA GRETTFRI ~

ASMUNDII, ~ Lingvå Iislandicå antigvå: ~ gvam dono mihi

dedit, atq. ex ipfa Iislandiå Av- ~ strali Soram transmiCit Cla-

ri,simus et ~ Doctifsiinus Vir, ~ M. BRyrroLrxvs SVENONIVS,

~PlscoPvs SenLxoL'rEN- ~ srs: ~ cujus ref hanc manum perpe-

tuam indicinam ~ axtara volut ~ Stephanus Johannis Ste-

I~113ri1US. I SORIE, ~ ANNO ~RESSTIE, REGIS ~ 1~'TFRNI~ ~ CIS I~

CXLL ~ Idib. JanLiar.»

Den zo mars z64z skrifver Stephanius till Worm om

handskriften följande: »C~terum non potui, avin 8z tecuin in

pressens communicarem GRETlAM, stue Historians Gretteri

As~~au~adii, gvam dono mihi nupar transmisit M. Bryno fas.

Peg~amanter Togo, ut interpretein adhibeas Islandum c~vempiatn,

tvi novis summa gv~qve capita exponat». Härpå svirar

~~Iorm: »Greticzni gratas remitto, cum neiliinem hic habeam,

c~vi cum fructu aligvid in eo enucleando presstare possit»

(VVoy~aaii Exist. I, z96 ff.).

.Användas.: G. iVl~crrusso~ "och G. TxoitDnrsonT, Grattis Scr;a,

N. O. XVI, Kjbhn 1853•

Peyå . ~:o. zo,2 X z¢,s can. s6 blad + f örs~rtts- ocl~

tv~zn~a.e iillciggsblad af pa~~ey, ett insatt fran2för oc~i etL

~ftey texten. Skrifve~z o~~akri~ag z3oo. Fraktur. Öf~er-

skrifterncz Möda; initialerna v~c:~lande i yödt, g~-örit ocl~

svart. Bunca'en i Isel peyå ament.


