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OVER DE

DAGTERDEEIi.IIfG
DER

OUDE SCANDINAVIËRS,

DOOR

FINN M4GNUSSEN.
Naar de Engelsche vertaling overgenomen uit de Memoires
de la Société Royale des Antiquaires du Nord, 1836-183j.

H e t is bekend, dat de oude Scandinaviërs,
even als de tegenwoordige IJslanders, den hemel
of den horizont eerst in acht groote streken ver-
deelden, onder deze benamingen:
Sudr (zuid), Nordr (noord),
Utsudr (zuidwest) , Land?mrdr (noordoost) ,
Vestr (west), Austr (oost),
Utnordr (noordwest), Landsudr (zuidoost),
en vervolgens elk van deze streken, door tusschen-
lijnen, in tweeën splitsten, waardoor zij zestien
onderverdeelingen kregen. Elk der groote streken
of hoofdverdeelingen werd átt of aet genoemd,
beteekenende naar alle waarschijnlijkheid een acht-
ste gedeelte, als komende van het telwoord átta,
dat onder verschillende vormwijzigingen in alle
Gothisch-Gerinaansche, ja zelfs in de Grieksch-La-
tijnsche en Perzisch-Indische talen voorkomt. Het
woord átt wordt in IJsland nog algemeen gebruikt
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voor zulk eene verdeeling of heaielsstreek; zoo ook
in Noorwegen, waar het echter, als bij ouds, nog
aett geschreven wordt.

Vroeger verdeelden de Scandinaviërs den tijd of
duur van den kunstmatigen dag, dagr, (of van
den natuurlijken dag, daegr) naar den schijn-
baren loop der zon door de bovengenoemde he-
melsstreken. Zij veronderstelden, dat de zon elk
der grootere streken in drie uren doorliep, zoodat
zij dien overeenkomstig den tijd des kunstmati-
gen dags in even zoo veel deelen scheidden, als
met de acht verdeelingen des natuurlijken dags,
nycthemeron, overeenkwamen. Zulk een tijds-
gedeelte noemden zij eykt of eikt (ew'S, eykt,
öikt), welk woord tot aft, en daardoor ook tot
het telwoord acht is gebragt geworden, en dus,
naar deze verklaring, een achtste gedeelte moet
beteekenen*. Dit eikt, of bijzonder gedeelte van
den dag, werd weder verdeeld, even als elk der
groote hemelsstreken, in twee kleinere en gelijke
deelen, aan welke men den naam van stuud f of

* Van aett (àtt) of eikt komt ongetwijfeld het Deen-
sche en Noorweegsche woord aetmaal of etmaal (de tijd
van vier en twintig uren of des natuurlijken dags) als de
afgemeten verdeeling zoo wel van de punten of streken
des horizonts als van de tijden des dags. Het komt even
eeiis voor in de Friesche taal, onder den vorm van aet-
mal, etmal, in het Hollandsen etmaal.

•f Ook in het Angel—Saksisch, Deensch en Zweedsch
stundf Hoogduitsch Stunde, Hollandsch stond, Engelsch
en Schotsch (hoewel nu verouderd) stound. Toen de dag»
verdeelingen in het Noorden begonnen gerekend te worden
naar de Roomsche of Katholijke uurverdeelingen, kwam
het woord ten laatste în de Noorweegsche en IJslandsche
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mál* gaf.
Om deze tijdsverdeelingen te kennen en vast te

bepalen, namen de bewoners van elke plaats
naauwkeurig den dagelijkschen loop der zon waar,
en merkten, voor zoo verre dit doenlijk was, de
aardsche voorwerpen, boven welke zij scheen te
staan in elk van de genoemde punten of streken;
vergelijk HENÖERSON'S Iceland, 1, 186.

In Noorwegen, IJsland en de Ferroe-eilanden,
alle bergachtige landen, was het over het algemeen
gemakkelijk, om bergruggen, heuvels, rotsen, wa-
tervallen, riffen te vinden; of pyramiden en dergelijke
op te rigten, door welke men vaste punten voor elk
gedeelte van den dag Jionde verkrijgen. Zulke na-
tuurJijLce of zelfgemaakte voorwerpen werden in IJs-
land dagsmark, meervoud dagsmörk, dagmerken
of merken voor elk afzonderlijk deel van den dag
genoemd. In IJsland had elke afzonderlijke hoeve

talen, om een dier uren te beteekenen. Dien ten gevolge
wordt het door JoHN OLAFSEN, in het glossarium voor
zijn Syntagma de baptismo, vertaald door hora major
sive minor.

* In het Deensch maal, Zweedsch en Ferroeisch mal,
Hoûgduitsch Mal, Mahl, Hollandsen maal, Angelsaksich
mael, mei, Moesogothisch mei. Van hier (en niet,, zoo
als velen tegenwoordig meenen, omgekeerd) het oud-
Noordsche mâl,maltid, Deensch maal, maaltid, Zweedsch
mal, maltid, Hoogduitsch Mahl, Mahlzait, Angel—Saksisch
mei, maelmete, Engelsch meal, Hollandsch maal, maal-
tijd. Het waren niet alleenlijk malen, die geregeld werden
naar zulke bepaalde tijden van den dag, maar ook de tij-
den om de koeijen te melken, welke daarom ook in
IJsland mal genoemd werden, maal in het Deensch, mal in
de Ferroe-eilanden, meal in het noordefn van Engeland
(de bepaalde tijd, Waarop eene koe gemolken wordt, vol-
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of state hare eigene dagmerken. Ditzelfde was ook
in vroegere dagen het geval in Noorwegen, waar
dit nog eenigermate in zwang is gebleven onder het
gemeène volk, bij voorbeeld in Söndfiord, in het
westen van Noorwegen en het kerspel van Bergen,
uit welk district de eerste bewoners van IJsland
gekomen zijn, en alwaar de namen van de he-
melsstreken of de punten der horizontsverdeelingen
overeenstemmen met die van IJsland en de Ferroe-
eilanden. ARNTZ", de naauwkeurigste beschrijver
van dit district, laat zich te dien aanzien aldus
uit (na te hebben opgegeven de acht gelijke deelen,
in welke de inwoners den dag verdeelden): » Het
» is door teekens op heuvels en in dalen, dat de
» genoemde tijden van den dag gemerkt worden.
» Er is zelden veel verschil tusschen hunnen middag
x en dien van de klokken." Deze laatste opmer-
king gaat over het algemeen door bij de dagmerken
van IJsland en de Ferroe-eilanden.

Daar het woord dagsmark (zonderling genoeg)
uitgelaten is in het eenigste bruikbare IJslandsch
woordenboek, dat wij voor als nog hebben f, zuJ-

gens BROCKETTS Glossary of North country words, I S Ï S ,
p. i36; zie verder The Craven dialect, London 1824,
P- ga.)

[Het Nederduitsche maal, ia de beteekeuis van tijd, is
bekend, en stemt daarom overeen met het Engelsche time
in one-time, two—time, three—time en dergeîijke.]

* ARMTZ, in zijne Beschrijving van SÖndfiord, in het
Noorweeg&ch topographisch Journaal, No. 33, 1808, p . i 3 .
Zie ook No. 29, 1802, p. 37.

•J- BJÖRN HALDORSON, Lexicon Ïslandico-Latino-Da-

nicum, Hafniae i8l4. In dit werk, dat anders zeer ver-
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len wij hier aangaande hetzelve de volgende plaats
uit de reis van OLAFSEN en PADLSES (1772, deel I ,
blz. 40) aanhalen: » De oudste en voorname ver»
ai deeling van den tijd is uitgevonden door den
» loop der zon, en de cardinale of hoofd-punten
ï van den horizont. De eerste inwoners van het
» land wisten steeds denzelven in acht gelijke dee-
» len te verdeden, en noemden de scheidings-
» punten dagsmaurk of dagmerken." Het daarop
volgende verhaal, ons door de schrijvers gegeven,
is, wat hunne redenering betreft, eenigzins ver-
ward, als hebbende zij op verschillende plaatsen
de dagmerken of dubbel of niet gelijkvormig be-
paald gevonden, waarvan zij de ware oorzaak
îîiet konden bevroeden: wij zullen straks trachten,
dezelve te ontvouwen. Hunne berigten evenwel van
de bijzondere gesteldheid van zekere dagmerken,
vooral in het binnenste des lands, waar de oude
gewoonten het langst zijn bewaard gebleven, zijn
zeer belangrijk, en zullen door ons ter geschikte
plaatse opgegeven worden.

Het lijdt geen twijfel, en volgt inderdaad regt-
streeks uit de opmerking der aangehaalde schrijvers,
dat de oudste inwoners aanvankelijk geleid zijn tot
het bepalen der dagmerken door eene verdeeling
van den horizont, overeenkomstig de voornaamste
winden, » hetwelk het doorgaande gevoelen in de
» landstreek-zelve is. Maar zij werden ook geleid

dienstelijk is, vooral daar het ook de woorden uit het
nieuwere IJslandsch heeft opgenomen, zijn de woorden
MrCiis-riamâl} dagmál, nâtmál onnaauwkeurig verklaard,
terwijl het belangrijke woord eyktarstadr geheel is weg-
gelaten.
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» (dus vervolgen zij) door huishoudelijke behoeften,
ï eene omstandigheid, welke wij in de gelegenheid
j> waren op te merken, gedurende onze reis, bijna
» overal in het binnenste des lands, waar de dag-
x merken nog niet veranderd of naar het kom-
» pas of den aonnewijzer zijn geregeld geworden."
De verwarring ontstond evenwel trapswijze in vele
plaatsen, vooral gedurende de Katholijke tijden;
doordien de dagmerken of hunne benamingen zoo-
danig veranderd werden, dat zij voor de mistijden
of uren (horae canonicae) pasten, waardoor hier
de eerste woorden of beteekenissen vergeten en
elders nieuwe benamingen ingevoerd werden. De
kalenders, uitgegeven door Bisschop THEODORUS

THORLACIUS, te Holum in 1671 en te Skalkolt in
1692, schijnen ook veel te hebben toegebragt tot
dezen verwarden staat van zaken, blijkens de on-
juiste namen, die in dezelve aan eenige tijden van
den dag en uren van de klok gegeven zijn. De
oude manier van tijdrekening was evenwel onver-
anderd behouden gebleven in vele plaatsen, terwijl
in andere de oude benamingen van de verschillende
eikts of stonden geheel vergeten, en alleen voor
een gedeelte door andere, onjuiste namen vervangen,
waren. De namen van de eikts en van de stonden
werden met elkander verward, en er ontstond
door dien weg een nieuw en onnaauwkeurig stelsel
van tijdsbenamingen, dat tegenwoordig in de
spreektaal zeer algemeen en gevestigd is, niet slechts
op het land, maar inzonderheid in eenige zee-
plaatsen , waar klokken en kompassen gebruikt
worden: zoodat bij voorbeeld dagmàl aldaar voor
negen uur gerekend wordt, in plaats van half aeht
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bij de oude IJslanders: náttmál wordt gehouden
voor negen uur des avonds, in plaats van half
acht. In eenige plaatsen echter hebben zich de
inwoners hiernaar niet kunnen schikken, zoodat
aldaar, volgens OLAFSEN , twee verschillende dag-
•malen of merken voor denzelfden tijd genomen
worden.

Deze omstandigheid heeft aanleiding gegeven tot
eenige geschillen onder de latere geleerden, omtrent
de naauwkeurigheid der verschillende wijzen, waar-
op de dagmerken bepaald waren. De groote oud-
heidkundige en regtsgeleerde PAUL JOHNSON VIDAUN ,
Lagman of Opperregter van het zuidelijk en ooste-
lijk district van IJsland (geboren 1667, gestorven
1727), die in dienst des Konings elk kerspel in de
geheele landstreek doorreisde, en daardoor in de
gelegenheid was, om de meest mogelijke lokale
kennis van dergelijke zaken te verkrijgen, was de
eerste, die dit letterkundig verschil opwierp, en
wel in een van zijne menigvuldige commentariën,
welke hij voornamelijk in IJsland-zelî op zekere
uitdrukkingen in de oude landswetten vervaardigde.
De hier bedoelde verhandeling was eene verklaring
van den regtsterm: Allr dagr til ste/nu, en draagt
dan ook dien titel; maar tot nog toe bestaat er
geene volledige uitgave van. Een zeer kort uit-
treksel van het stuk, waarin enkel het algemeene
resultaat opgegeven i s , kan gevonden worden, met
andere stukken van gelijken aard, in de Verhan-
delingen van de koninklijke Maatschappij van
Letterkunde op IJsland, deel II (1782, p. 113,
114). Men wil, dat VIDALIJH over dit onderwerp
eene andere, afzonderlijke verhandeling geschreven
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hebbe, doch zij is ons niet bekend: een uittreksel
van beide, dat, naar het schijnt, zeer volledig is,
kan gevonden worden in de werken van den be-
roemden geleerde , Bisschop FINN JOHNSON , getiteld
Sciagraphia Horologü Islandici, tam veteris quani
novï, p. 58, 58.

Een tijdgenoot van den regtsgeleerde PAUL VIDA-

LIN, met name JOHN ARNASON, Bisschop van Skalholt
(geboren 1664, gestorven 1743), die ongetwijfeld
zeer ervaren was in de theologie, de algemeene
kerkgeschiedenis en de kerkelijke tijdrekenkunde;
maar die tevens de diepe en zeker uitstekende ge-
leerdheid van ViDALiN in elke zaak, die de over-
leveringen des lands betrof, moest erkennen, nam
echter dikwijls de gelegenheid waar, om vele zijner
gevoelens te bestrijden, en vooral zijne meening
omtrent het onderhavige onderwerp. Hierom schreef
hij eene afzonderlijke verhandeling, onder den
titel; Eyktamörk, of Horoïogium Islandiciim , die
echter eerst in druk verscheen, als een appendix
bij zijnen Fingrarlm, of Dactylismus Ecclesiasti*
cus, Koppenhagen 1739, 12°, p. 315. Later werd
zij aldaar herdrukt, met eene Latijnsche vertaling,
als een appendix bij de oude Rimbegla en Blanda,
(twee hier bijeen gevoegde Usîandsche werken van
astronomische berekeningen uit de middeleeuwen),
1780, 25 pagg. in 4°. De schrijver tracht te be-
wijzen , dat onze voorvaders in het algemeen den
natuurlijken dag rekenden van het begin des nachts
tot 9 uur n. m.; en verder, dat alle Usîandsche
dagmerken, die nu gebruikt en aangenomen wor-
den in de zeeplaatsen, nog dezelfde zijn , als zij
ten allen tijde waren. Maar zijne verkeerde opvattin-

II. 5
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gen van deze zaak zijn ten eenemale wederiegd
door den genoemden FIÜTN JOHNSON , gedeeltelijk in
zijn aangehaald werk, dat insgelijks, als een tweede
appendix, bij den Rimbegla, 62 pagg. in 4°, is
uitgegeven; en gedeeltelijk vroeger, maar in eenen
karteren en minder volledigen vorm, in zijn klas-
siek werk: Eistoria Ecclesiastica Islandiae, lom. ï,
1772, p. 153—157, waarin evenwel hier en daar
belangrijke opmerkingen gevonden worden, die
dienstig zijn. tot aanvulling van de gapingen in de
afzonderlijke verhandeling. Professor RAFN heeft de
geheele redenering 9 die hiertoe betrekking heeft, in
zijne Ântiquiiates Americanae, p. 435—438, inge-
Jascht, mei verwijzing tevens naar de Sciagraphïa.
(p. 5 , 23—2S, 58—58) van denzelfden schrijver.
Eindelijk heeft FINS JOHNSON verscheidene uitdruk-
kingen van het oude handschrift, welke hierop
betrekking hebben, aangehaald en ontvouwd in
zijn afzonderlijk uitgekomen werk: Tractatus his-
torico-theologico-criticus de noct-is prae die nalu-
rcdi praerogativa , out dubia aut nutta, Hafnîae
1782, 8°,

Wij moeten derhalve onze lezers in al de wezen-
lijke punten verwijzen naar de Sciagraphia van
Firor JOHNSON , daar wij ons in het algemeen vol-
komen vereenigen met de voorstelling van de tijden
des dags, zoo als zij daar, volgens het verdeelings-
steisel der oude Scandinaviërs, opgegeven worden.
Wij zullen achtereenvolgens, iü den loop van dit
opstel, hiervan een overzigt geven in eenen tabel-
larischen vorm, vergeleken met de overeenstem-
mende wijze van tijdsberekening, onder den boe-
renstand van Noorwegen, en meer bijzonder onder
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dien van de Ferroe-eilanden, in zwang, met
welke noch PAUL VIDALITT, noch FINN JOHNSON,

bekend waren, Nogtans is liet juist hierin, dat
wij het duidelijkste bewijs, voor de juistheid hunner
opgaven vinden, vooral van den laatsten; te meer,
daar de inwoners der Ferroe-eilanden bijna nimmer
in eenige dadelijke aanraking met de IJsianders
stonden, en volstrekt niet kunnen verondersteld
worden van hen de chronometrische schaal te heb-
ben ontleend; integendeel, beide volken moeten
dezelve hebben medegebragt uit Noorwegen, hun
gemeen land van afstamming,

Volgens FINS JOHNSOSS uitgewerkte en diepe na*
sporingen, deden de oude inwoners van het Noorden
den werkdag of burgerlijken dag beginnen met het
opstaansuur, bepaald door de oude Lands wet-
boeken Grágás en Júnshók, te weten het opstaans-
uur der herders, genoemd hir^&is rismál, zijnde
half 5 , en dat tot den huidigen dag toe het
opstaansuur geweest is van het werkvolk in den
hooilijd, Be uitdrukkingen van de genoemde wetten
zijn, wegens den vorm van constructie, die in
onze dagen eenigzins vreemd en duister schijnt,
door de uitleggers in eenen verschillenden zin op-
gevat. Wij zijn daarom verpligt, deze uitdrukkin-
gen-zelve hier aan te halen en toe te lichten.

Vooreerst, dan , in de Grágás (uitgevaardigd in
1118), en weî in de afdeeling met dea titel Lamda-'
brig'öa-bálkr, cap. V , wordt eenen nieuw aan»
gekomenen landeigenaar of pachter in zekere ge-
vallen voorgeschreven (wanneer, bij voorbeeld,
verscheidene van zijne buren klaagden, dat zijne
schapen op hunne velden waren overgeloopen, en
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hunne weide hadden beschadigd): » t)á skal hann
» láta reka feit i mê&ian haga sinn of apna.
T> Hann skal fundif hafafè sit, er sol er i austri
» niP&ju; \,ai heita, hir%is rismál; dat is: Hij
zal laten drijven zijn vee naar het midden van
zijne eigene weide tegen (eiken) avond. Hij zal
hebben gevonden (bijeen gedreven) zijne kudde,
eer de zon is in het midden oosten; dat wordt
genoemd de opstaanstijd der herders. Deze woor-
den met aandacht lezende (niet slechts de twee
laatste gezegden zamen vattende, en zoo den let-
terlijken zin der woorden nemende) , zal het voor
ieder duidelijk zijn, dat de meening van het geheel
deze is, dat de boer of zijn schaapherder (of in
het algemeen alle herders) zoo vroeg in den morgen
moet opstaan, dat hij in staat zij zijne kudde
bijeen te hebben, wanneer de zon vlak in de
oosterstreek is, dus om 6 uur. Tot de uitvoering
van die werkzaamheid hebben wij aangenomen ten
meeste anderhalf uur, dat is, eene stund, of de
helft van een eykt, die derhalve om half 5 (op
welken tijd, vooral in den zomer, de schaapher-
ders en anderen op IJsland nog de gewoonte
hebben, om op te staan) moet begonnen zijn,
en die daarom hïr$is rismál genoemd wordt. In
zulke uitgestrekte weiden, als doorgaans bij eene
IJslandsche boerderij behoorden, en waarin zich
gedurende den nacht het vee her- en derwaarts
verstrooide, moest het voor den herder ondoenlijk
zijn, de verspreide kudde in een oogenblik (te
weten, precies om 6 uur) te vinden en bijeen te
drijven. Onze geleerde vriend, de vertaler van
dezen, codex, heeft niet volkomen den waren, zin
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van de uitdrukking skal hafa fundit (zal hebben
gevonden) begrepen, daar hij ze alleen door het
enkele Latijnsche woord recolligat (pecora) * over-
brengt. Later, bij het opmaken van het glossa-
rium , was hij in de gelegenheid, om zich bekend
te maken met de wijze, waarop FINN JOHNSON eeae
andere uitdrukking van deze wet, of eene der-
gelijke in het Jónsbók, vertaalde, en hij heeft
daarom zijne eigene vertaling veranderd in het meer
juiste recollecta habeat (pecora). Evenwel blijft
hij staande houden, dat, hetgeen in de wet door
hir&is rismál uitgedrukt wordt, precies 6 uur is,
niettegenstaande er noodzakelijk een vroeger tijd-
stip door moet verstaan worden.

De overeenstemmende uitdrukking in den lateren
codex, genoemd Jónsbók f, uitgevaardigd in 1280,
is deze: pá skal hann láta reka i mi'&ian haga
sin fè sitt urn, aptna. Eann skall hafa rekt$
ha?$ úr haga hins, há er sól er i austri mi'&ju ,
\á?& sem hann mátti finna; haft heita AirSi's
rismál; Landsleigubcdkr, cap. 16. Dit is aldus
overgezet in de gedrukte Deensche vertaling van
dezen codex | : > Da skal han lade drive sine Krea-
» ture om Aftenen midt udi sin Græsgang. Han skal
» have bortdreven af den andens Græsgang alt sit
j> Fæ, som han kunde linde, naar Solen er midt i

* Codex juris Islandorum, qui vocatur Grágás, pars
I I . Hafniae 1829, 4°, p. 224.

•j- LÖgbók ïslendinga, hvöria samansett hefir MAONÜS
Tconüngr. Hólum 1709, 8», p . 25o.

§ Den Idandske Lov Jonsbogen, udgiven af ICong
MAOXUS LAGASMTER (oversat ved Provst SGII. THOR~

HALLMsoit). Kjöbenhavn 1763, 8°, p. 181.
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» Öster, det hedder Hyrdens Opstaaelses Tid." Of let-
terlijk in het Nederduitsch vertaald: Hij zal laten
drijven zijne beesten tegen den avond in het mid-
den van zijne weide, Hij zal hebben weggedreven
uit des anderen weide al zijn vee, dat hij konde
vinden, wanneer de zon midden in het oosten is,
dit heet de opstaanstijd des herders. FINN JOHNSON

geeft de volgende Latijnsche verklaring van den
regten zin dezer woordea: » (Lex) jubet opilionem
» tam mane surgere, ut armenta et greges heri sui,
» quae nocturno tempore limiles transgressa fuerant,
3> ex vicinorum pascuis abegerit, id est hora Yï ,
s ok Iieila haf hù*&is rismál, id est hoc tempus
y> (non cpio opus absolverat, sed quo surgendum
ï erat) vocalur opiîionis surgendi tempus." In de
aangehaalde plaats geeft deze codex in bepaaidere
woorden de beteekenis op (welke echter ook aan
de Gràgás moet toegekend worden), namelijk,
dat de herder zijne schapen (of, in het algemeen,
zijn vee) moest opzoeken, niet alleen in zijne
eigene weiden of velden, maar ook in de zooda-
nige , welke aan verschillende buren toebehoorden.
Dat tot volvoering hiervan dikwijls wel anderhalf
uur vereischt werd, is derhalve meer blijkbaar uit
de uitdrukkingen van den lateren codex, dan uit
die van den ouderen.

Dat de herders, waarop de onderhavige uitdruk-
king voornamelijk betrekking heeft, vroeger in
IJsland de gewoonte hadden (zoo als ook veelal
nu nog), om eerder op te staan, dan het overige
volk in de boerderij, kan ook blijken uit de sagen,
bij voorbeeld Liósvetninga Saga, cap. 14.

Wanneer men van dien eersten opstaanstijd, of
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het begin van den morgen, om half 5 v, m., begint
te rekenen, dan verloopt de achtste stunà (of
achtste hûi-eikc) juist om half 5 in den namiddag,
en daarom werd dit tijdsbestek bij uitnemendheid
eykt, de acht-stond (octona) genoemd , op gel ij ka
wijze, als ieder eikt, of afzonderlijk deel, den»
zelfden naam droeg, als bestaande uit een achîste
gedeelte (octava) van eenen geheelen natuurlijken
dag; Rit achtste, eykt, begon, strikt genomen,
om 3 uur, en eindigde om half 5 n. m., in de
achtste stede of grens, eyktar sta'Sr. Het zelfde
oogenbîik, waarop de zon aldaar verscheen, wees
het verloop van den halven natuurlijken dag aan,
en werd deswege door onze voorouders als bijzon-
der opmerkenswaardig gehouden, Ie meer, omdat
het, naar hunne wijze van rekenen, ook het einde
van den eigenlijken dag en het begin van den
avond aanduidde. Dat, behalve in den oogsttijd
en het hooijen, de vrije lieden in het algemeen op
dien tijd met het werken uitscheidden, is zeer
waarschijnlijk;-zeker althans is het, dat dit het
gevaî was op de heilige avonden, na de invoering
van het Christendom. Om deze reden wordt in de
Grágás, het oudste geschreven burgerlijk wetboek,
de uitdrukking eykihelgr (heilige eykt) gebezigd
voor den Zaturdags avond, en andere avonden,
toen heilig gehouden; hoogst waarschijnlijk om
reden, dat op zulke avonden alle personen, zoowel
slaven als vrijen , gehouden waren , met bet einde
van dien eikt uit te scheiden van hun werk, of
wel zoo dra de zon in den eiktarstcf&r (of achtste
stede, zoo als men dat noemde) zich vertoonde.
Dit kwam niet overeen met de gewoonten van
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andere landstreken, aangezien op deze wijze de
heilige avond reeds om 3 uur begon; daarom heb-
ben de Bisschoppen, zoo dra er eene afzonderlijke
kerkelijke wet voor het land ontworpen werd,
eene aanhangende clausule ingevoerd, volgens welke
de wet in zoo verre gewijzigd werd, dat men niet
dan een half uur later met het werk behoefde uit
te scheiden , te weten om half 4 , of op den tijd,
dat de dagelijksche vespermis, nona genoemd (naar
de hora nona der Romeinen), plagt gevierd te
worden. Dit bijzonder gedeelte van den dag,
derhalve, of 3 uur, verkreeg eenen anderen naam
(waarover straks nader), en werd 7iôn genoemd;
en de heilige avonden werden nu in de kerkelijke
wetten nónhelgir dagar [dagen voor heilig gehou-
den na den ?Mm-(noen-)tijd]. Echter werd in die
wetten ten deele de oude benaming der genoemde
stund (van 3 tot half 5) behouden, te weten eikt,
met dit onderscheid, dat zij in kerkelijke zaken
met een half uur verkort werd, en» met betrekking
tot de verantwoordelijkheid des volks, wegens de
schending van eenen heiligen avond, beschouwd
•werd als niet eerder te beginnen, dan half 4.
Hierop slaat de volgende plaats uit het 13 cap. van
de oudste kerkelijke wetten des lands *: » Vèr
» skulum halda hvâttdag inn siöunda hvern nón-
i, helgan, svà at pá skal ekki vinna er eicf, li%r,
j, nema hat er nú mun ek telja. pá er eiè$ , er
» úlsu%rs œtt er deild i hri^Siúnga , oc hefir sol
3i gengna tvà luli, e?i einn úgenginn; dat is: Wij

* Kristinrèttr bor/áks okKetils, sivejus ecclesiaslicum
Irfandiae Vetus. Hafniae 1776, 80, p. 92, g5.
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moeten houden eiken zevenden dag heilig van non
af, zoodat, wanneer de eikt aankomt (W&r), er
geen ander werk moet verrigt worden, dan wat
ik nu zal opnoemen. Dan is de eikt (gekomen),
wanneer de zuidweststreek van den hemel of hori-
zont in drie deelen is verdeeld, en de zon door
twee van deze deelen is gegaan, maar nog niet
door de eene. Hier zegt de kerkelijke wet uit-
drukkelijk , dat de Zaturdag heilig moet gehouden
worden, van den tijd van nón af, dat is, 3 uur
n. m.; maar zij bindt niet strikt aan het juiste uur,
daar zij den landlieden een half uur vergunt, om
te komen en op te gaan; immers zij bepaalt, dat
de eikt niet zal beschouwd worden (met betrekking
tot de bijgevoegde staking van het werk) te zijn
begonnen om half 4 , hoewel zij wezentlijk begon
om 3 uur. Ten gevolge dier verandering heeft deze
stund den naam verkregen van biskupa eikt, dat
is, de eiktf geregeld of veranderd naar der Bis-
schoppen wijze van tellen.

Het is echter de geregelde, onverkorte stund, bij
uitnemendheid eykt genoemd (durende anderhalf
uur) , waarvan melding gemaakt is in Grágás
(Kaupabalkr, cap. V, part. 1, p. 395) , bij ge-
legenheid dat er over de betaling van schuldvorde-
ringen , vervallen op eenen heiligen dag, of halven
heiligen dag , gehandeld wordt: » Ef eychhelgan
» dag er eindaginn, oc á mahr co'st at stefna
s fyrir eycb, en vih skal hann taka, bótt vip
ï aplan gialdist, ef allr dagr var til stefnu;" dat
is: Indien de tijd van betaling op eenen heiligen
eïkt-dag valt, dan heeft de schuldeischer het regt,
om (den schuldenaar, die niet betaalt) te dagvaar-
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den, eer de èikt begint; maar hij moet het geld
ontvangen, al zoude het in den avond worden
betaald, in gevalien dat de betalingsdag geen hei-
lige dag is (want in zulke gevallen kan aan de
citatie voldaan worden tot aan het ondergaan der
zon in den zomer, en tot aan het aanbreken van
de duisternis in den winter). Hieruit laat zich dan
besluiten , dat de eykt bij uitnemendheid de tijd of
het oogenblik was, dat onmiddellijk den avond
vooraf ging, die juist begon, wanneer de zon in
de eykT-stede (eyktarslafâr)* was, te weten half 5.

Wij beschouwen deze verklaring op zich-zeîve
duidelijk genoeg; ook hetgeen wij in Skàlda van
het dagmerk eyktarstafâr, of het sluiten van elk
gedeelte van den dag, eykt genoemd, naar den
schijnbaren stand, welken de aon dan in den
horizont heeft, vinden gezegd, is niet minder klaar.
De uitdrukking luidt als volgt, in al de oude per-
kamenten en andere handschriften (bij de opnoe-
ming der jaargetijden en der 12 maanden des
jaars, in den oud-ïJslandschen of Noordschen
kalender): » Frá jafndægri er haust til hess er
7) sól selz i eyktarsfab. pá er vetr til jafndce-
» gris. — Bauslmániè&r heilir hinn næsti fyrir

* Wanneer er op de lengte van den dag gezien wordt,
dan duidt het woord sta^r, op de plaats yoor een dagmerk
bestemd, des morgens het opgaan der zon aan, in of het
naast bij het begin van elk tijdsgedeelte, dat gemerkt is ;
doch des avonds beteekent sta'^r liet uitgaan of verlaten
van een tijdsgedeelte, nabij een ander dagmerk, dat het
sluiten van het uur, of ook. van den dag (den dagelijkschen
loop der zon) aanwijst, bij voorbeeld, dagmálasta^r en
eylctarsta^r. Zie Antiquiiates Americaiiae, p, 32,
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» vetur; fyrstr i veiri heilir Gormánuhr;" dat is:
Van de dag- en nachtevening is herfst, tot dat de
zon ondergaat in de ei/kt-slede (aan het einde der
eykl). San is het winter tot de (voorjaars) dag-
en nachtevenirig. Herfstmaand heet zij (de maand)
het naast voor den winter; de eerste in den winter
heet slagtmaand *. De Skàlda werd geschreven in
het zuiden van IJsland % in de 13de eeuw; maar
de daarin aangeduide wijze van tijdberekening is
veel ouder, en behoort tot den Heidenschen tijd.
Na de invoering van het Christendom werden der-
gelijke berekeningen eenigermate in overeenstemming
gebragt met den Juliaanschsn kalender, en zoo
lang deze ia gebruik bleef, werd de winter ge-
rekend te beginnen op den 17 October. De Bis-
schop THEODOR THORLACIUS verzekerde, door astro-
nomische berekeningen, in zijnen IJsiandschen
kalender [Skalhali 1692), dat de zon op dien dag
om half 5 onderging, bij gevolg in volkomene
overeenstemming met dp'ojjg.-.ven in de Skàlda en
met de eyktarsla££, 'bepaald door PAUL VIDALIA"

en FisN JOHMSO>. -'
Ten einde den eykt des kunstmatigen dags te

onderscheiden van den eykt in eenen meer ruimen
zin genomen, te weten, van den natuurlijken dag,
werd elk tijdsgedeelte uitdrukkelijk eykt dags (eykt
of deel des dags) genoemd. Deze bewoording
komt in verscheidene uitdrukkingen voor, die door
geenen onzer voorgangers zijn aangehaald, bij
voorbeeld in de fragmenten van de overoude Het"

* Zie Snorra-Edda ásamt Skáldu, edidit R. JIASK..
Stockholm, 1818, p. 188.
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^arviga Saga, welke men langen tijd voor geheel
verloren hield, nadat het kostbare perkamenten
handschrift, bevattende het begin der saga, als-
mede eene kopij van hetzelve, door den grooten
brand van Koppenkagen, in 1728, waren vernield
geworden. De beroemde Professor ARNE MAGNUSSON

had het ter leen uit Stockholm, waar ook een
ander fragment, hetwelk het vervolg en slot der
saga bevattede, was ontdekt door den IJslandschen
Bisschop Dr. HANNES FINNSON (JOHANKES FINNÆUS) ,
in 1772, ïn dit laatste fragment komen de boven-
genoemde uitdrukkingen voor. De schrijver, na«
meJijk, geeft in de merkwaardigste derzelve het
verhaal van een voorval, dat plaats had in den
zomer van 1018, en vermeldt de volgende omstan-
digheid : dat de oogsters of herfstarbeiders, op eene
hoeve in IJsland, van het werk naar huis keer-
den , met hun gereedschap , at eik% dags, dat is,
toen de stand der zon over dat merk van den dag
was. In andere uitdrukkingen van het fragment
komt dezelfde tijd van den dag voor, als behoo-
rende tot den namiddag*. Buiten dien werd in
Noorwegen, zelfs in den Heidenschen tijd, ge-
woonlijk de stund, zonder eenige onderscheiding,
eykt genoemd, bij voorbeeld in Fornmanna Sögur,
vol. XI, p. 136. Wij merken hierbij aan, dat
onse zeer geëerde ambtgenoot in IJsland, SVEIN-

BIÖRN EGILSSON , die met regt mag gehouden wor-
den voor een der grootste geleerden in de oud-
Noordsche taal, dit woord op dezelfde wijze
verklaard heeft als de uitgever der Antiquitates

* Heiföarviga Sögu brot in Islendinga Sögur.
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Americanae; zie Formanna Sögur, vol. XII, het
glossarium.

Ook Bisschop THORLACIBS , de berekenaar des
astronomischen kalenders, bepaalt den opgang der
E on in het zuiden van IJsland, op den 17 Octo-
ber, om half 8 v. m., hetwelk weder volkomen
overeenstemt met het dagmâl der ouden , zoo als
het bij VIDALIN, FINN JOHNSON en anderen, is

bepaald. Hieruit volgt dus ten duidelijkste, dat de
uitdrukking volkomen past voor denzelfden tijd van
zonneopgang in Vineland, op den kortsten dag,
alsmede dat de benaming eyklarstcfâr het uur van
half 5 , als tijd des zonneondergangs , aanduidt *.
Het meten van den tijd, door middel van zonne-
wijzers en uurglazen (of andere vaten, met zand
of water, tot dien einde uitgedacht, zelfs horo-
logiën en klokken), was hoogst waarschijnlijk den
Noormannen niet onbekend in de 11de eeuw. Na
de invoering van het Christendom werden zulke
instrumenten onmisbaar voor de dienst der geeste-
lijken , daar, zonder hun gebruiJc, vele voorschrif-
ten in de genoemde astronomische berekeningboekeü,
Rimbegla\ en Blanda, ten eenemale nutteloos

* Zie FlNNl JOHANNJEI Historia ecclesiastica Islan-
diae, torn. I , p. i5o-i56.

•f- In het oude IJslandsche werk, Rlmbegla genoemd,
worden eene menigte regelen opgegeven tot het meten des
tijds, voor de studie van astronomie, geometrie enz., die,
zonder twijfel, schijnen vertaald in bijeen gebragt te zijn
uit vreemde werken, maar die nogtans overeenstemmen met
hetgeen de geestelijken van het Noorden, dadelijk na de
invoering van het Christendom, hunnen kweekelingen leer-
den, die gedeeltelijk voor kerkelijke en gedeeltelijk voor
wereldlijke betrekkingen bestemd waren. Onder dezelve
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zouden geweest zijn. Zoo ver wij in de eerste

tijden der middeleeuwen terug gaan, blijkt ons,

dat er uurwerken, zoo wel tot aanwijzing van den

tijd door uren, als tot voorstelling van de bewe-

gingen der hemelligchamen, in gebruik waren bij

de Oost-Gothen, Eurgondiërs en Duitschers, die in

het algemeen eenige aandacht vestigden op reken-,

taaî- en sterrekunde, zoo als getuigd wordt en

door CASSIODORUS en door DITHMAR VAN MERSEBÜHG.

Al ware het, dat wij zwarigheid maakten, om aan

te nemen, dal de oude Scandinaviërs zulke kennis

bezaten (hetwelk echter hunne uitgestrekte zeetog-

ten, zoo wel als het duidelijke getuigenis der ge-

schiedenis'*, op goede gronden doet aannemen) ,

worden gevonden wetenschappelijke regelen en berekenin-
gen, tot het vinden va» den loop der zon, maan en ster-
ren, als ook de verdeeling des tijds, daarop gegrond j
verder onderrigtingen over den astronomischen kwadrant
en zijn bijzonder gebruik; verschillenda wijzen om de
spherische gedaante der aarde te bepalen • lengte- en
breedte-tafelen van plaatsens en de berekening van haren
onderlingen afstand; de zons declinatie ; de grootte en
omtrek der aarde ; de tijd, wanneer de oceaan het best te
bevaren zij, enz.

* Zoo lezen wij, dat i-eeds vroeg in de elfde eeuw
(omtrent 1018-1028) de rijke Hoofdman B.AUDULF, van
Osterdal-, in Noor-wegen, zijnen zoon SlGDRD de weten-
schap leerde, om den loop van zon, maan en andere zigt—
bare hemelligchamen, te berekenen, en inzonderheid de
sterren te kennen, die het verloop des tijds kenmerken,
opdat hij in staat zoude zijn, om te weten, hoe laat het
was, bij dag en bij nacht, zelfs wanneer bij zon noch maan
zien kon. Zie Fornmanna Sögur, V, 334-355, Scripta
historica Islandorum, V, 3io-5g. Zelfs uit het volkomen
heidensch tijdyak hebben wij dergelijke verhalen van IJs -
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moesten wij echter niet vergeten, dat de eerste

ontdekker van Vineland, LEIF ERICSON , die door

zijne geboorte regt had op de regering der Noord»

sche koloniën in Groenland, opgevoed en onder-

wezen was door den Zuid-Duitscher TTRKEB. , en

dat LEIFS opvolger, THORFIWN KARLSEFWE , niet al-

leen uit eene vorstelijke linie was afgestamd, maar

zijne opvoeding voltooid had, door lange handels-

reizen in landen van Europa, die destijds in

geen en deele barbaarsch te noemen waren, zoo als

Engeland, Schotland en Ierland, overeenkomstig
den destijds heerschenden smaak onder de meer

gegoede IJslanders *. Van de opvoeding der Noord-

landsche Hoofdlieden en hunne zonen, ja zelfs van. een-
voudige boeren, die zich niet ijverige waarnemingen van de
heruelligchamen bezig hielden, ten einde daardoor het
juiste verloop van den tijd te vinden; ook van hun geloof
aan de sterrewigchelarij, die ten naauwste verbonden was
met de oud-Noordsche Mythologie. Wij kunnen hierover
to dezer plaatse niet verder uitweiden, maar hebben dit
eenigerma'ce in andere geschriften gedaan. Wij zullen hier
alleen nog de opmerking van 0.LAU3 MAGNTTS (lib. I ,
cap. 34) bijvoegen, dat in zijnen tijd (omtrent i52o) aige»
meen in Zweden erkend werd, dat het volk in oude tijden
meer kennis van de sterren had, dan zij te dien tijde be-
zaten.

* In verscheidene letterkundige journalen zijn de Noord-
sche ontdekkers van Amerika onlangs zeeschuimers [yi-
Icings) genoemd geworden. Dit waren zij voorzeker niet;
integendeel, alle scheepsbevelhebbers waren kooplieden en
tevens scheepsreeders (zoo als, bij voorbeeld, BlARNE
HBRITTLFSON", L E I F , Ï H O R F I N S , H E L G E , FINNBOGE,

BlAllNE G R I M Ü L F S O N , TlIORHALL G A M L A S O N ) . Hunne

schepen werden katipskip, koopvaarders, genoemd. Ook
is het onjuist, dat die lieden rondzwierven zonder plan of
doel. Allen hadden bij hunne ontdekkingsreizen een be-
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sche kooplieden en scheepskapiteinen uit de middel-

eeuwen zal de lezer zeker een gunstig denkbeeld

opvatten uit het Speculum Regale *, zoo als het

genoemd w e r d , geschreven in de 12de eeuw. In

dit boek wordt de koopman vermaand, zich wel

bekend te maken met de wetten van alle l a n d e n ,

vooral met de handels- en zeevaartswetten, en ook

met de talen van alle l anden , inzonderheid met

het Latijn en Italiaansch, die toen de algemeenste

talen waren . Hij moest voorts zeer bekend zijn

met de phasen en bewegingen der hemelligchamen,

met de tijden des dags, de verdeeling van den

horizont naar de kardinale en tusschenpunten, de

beweging der zee, ebbe en vloed, de klimaten, en

de verschillende hoedanigheden der onderscheidene

landen , daaruit onts taande, de getijden des j a a r s ,

die het gunstigst voor de zeevaart w a r e n , de equi-

pagie en takelagie der schepen, arithmetische be-

rekeningen , het oordeelkundig aanwenden of beleg

van kapitalen, enz. Eindelijk moest de koopman

zich onderscheiden door hetgeen in die dagen voor

de beschaafdste en fatsoenlijkste levenswijze gehou-

den werd , zoo wel wat de zedelijkheid van gedrag,

als manieren, kleeding, de tafelgebruiken enz.,

paald doel op het oog, hoewel de eerstgenoemde geen plan
had, om Amerika te ontdekken, of er naar te zoeken,
maar integendeel Groenland, ten einde er den winter bij
zijnen vader door te brengen, die zich daarheen had be-
geven, en met wien hij er werkelijk zijn verblijf vestigde.
THORFINN' en zijne 160 togtgenooten hadden het doel, in
Vineland eene volkplanting te stichten, waarom zij ook
vee medenamen.

* Zie Konúngs Skuggsio, SorÖ 17685 4«, p, 17-236.



VEE.BEELÎÏÏG VAN DES DAS, 8 1

betreft. Hieruit laat zich gemakkelijk afnemen, dat
onze voorouders uit de 11de en 12de eeuw geens-
zins zoo ruw en onwetend waren , als vele zuid-
landers zich nog verbeelden.

Alvorens onze lezers de boven beloofde tafel
aan te bieden, voorstellende een vergelijkend over-
zigt van de wijze, waarop de vroegere en latere
Scandinaviers de verdeeling en benoeming van de
punten des horizonts en de tijden des dags be-
werkstelligden , komt het ons niet ongeschikt voor,
de volgende ophelderende aanmerkingen te laten
voorafgaan.

Be eersîe hoofdverdeeling van de tafel stelt in
afzonderlijke kolommen de orde en het getal voor
1. van elk der 8 grootere verdeeliagen of bijzondere
deelen van den natuurlijken dag, of van den
burgerlijken dag, die vroeger door geheel het Koor"
den (zoo als thans nog in IJsland) eyki (eiffö,
eikt, eych, öikt) genoemd werd, en die in de
Ferroe-eilanden nog ökt, in Noorwegen öht, ö%t,
en. in eenige Zweedsche diaiekten c/m, heef * ;
2. van de 16 onderverdeelingeu van dezen cyclus,
die nog bekend zijn in de twee eerstgenoemde
landen, maar in Noorwegen schijnen vergeten te
ïijn. De IJslandsche opgave komt naauwkeurig
overeen met het stelsel, dat zoo vernuftig door
JFINN /OÏÏKSON is ontwikkeld, en, gelijk men hier

* •Waarschijnlijk in het oud-Saksisch elt of ett (van
waar etti, tusschenruimten, in een zeer oud glossarium,
voorkomende in GRAFF'S Diuiisla). In Bei/eren zegt,
volgens SCHMELIVER, de gemeene man nog eicht, voor
Weile, Stunde, en eichtlein (misschien een half [klein]
tikt) voor eens "kurae Stundu.

II. 6
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duidelijk zien zal, in elk opzigt bevestigd wordt door
het stelsel, nog bestaande in de Ferroe-eilünden.

Dit eykt- of ökt-systeem hebben wij ontleend uit
LANDT'S Proeve eener beschrijving der Ferroe-
eilanden, Koppenhagen Ï8OO, 8°, p. 443; waarin
de volgende mededeeling van de inwoners der
eilanden gegeven wordt: » Ten aanzien der ver»
ï deeling van de uren des dags weten zij wel
3 genoeg, gelijk de inwoners van andere landen,
ï om den dag in 24 uren te verdeelen, en bezitten
j> eene tamelijk naauwkeurige kennis van de na-
» men, voor elk passende; maar zij hebben ook
» hunne eigene gewone wijze van dagverdeeïing en
i, benaming der afzonderlijke dee/en. Overeenkoms-
j» tig deze wijze bestaat een natuurlijke dag uit
j) 8 ökts, elke ökf. overeenstemmende met 3 uren;
ji maar om den tijd des dags met grootere naauw-
» keurigheid aan te duiden, hebben zij ook halve
B ökts, die dus elk uit anderhalf uur bestaan, aan
3> welke zij namen geven, overeenkomende met
s den stand der zon, bij voorbeeld, ONO wordt
s genoemd half verloopen oost, dat is, haif 5 v. m.
j! O wordt genoemd oost, dat is, half 7 v. m.,
» enz.;" eene bepaling, welke de schrijver opgeeft
tot de 13de verdeeling van den horizont en van
den eikt. De drie overige verdeelingen hebben wij
ontleend uit bewoordingen, hiertoe betrekking heb-
bende , die voorkomen in SVABO , Bouwstoffen voor
een Ferroesch woordenboek, tot nog toe niet in
druk verschenen *. Uit deze bron hebben wij ook

* Handschrift in de bibliotheek van het Koninklijk
Deensch Gezelschap voor Noordsche Oudheidkunde.
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de namen der punten van den horizont en van de
stunden geput, zoo als zij gebruikt worden door
de inwoners der Ferroe-eilanden in hunne dage-
lijksche spreektaal, die, zoo als men weet, een
dialekt van het oud-Noordsch, of, zoo als men nu
zegt, van de IJslandsche taal is.

De berigten, welke wij van de nationale ver-
deeling des dags onder den geringen stand van
Noorwegen hebben, zijn bij gedeelten hier en daar
bijeen verzameld, en geenszins volledig. In het
groote Deensche woordenboek, uitgegeven door de
Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen, dat
woorden uit de diaïekten- der Noorweegsche boe-
ren bevat, vinden wij , in het 4de deel, leüer O,
bîz, 17: » Ôgt, —• in den tongval der Ferroe-
J> eilanden en van het Noordland ökt, in IJsland
» eikt, — een tijdsverloop van 3 uren. De TNoor-
» weegsche boer verdeelt nog den tijd in ögts."
Het zijn , zonder twijfel, deze 8 oude vcrdeelingen
van den tijd, omtrent welke AKNTZ (de boven-
genoemde schrijver) , in zijne Beschrijving van
Söndfiord, aanmerkt, dat zij gezamenllîjk een aet-
maal bedragen (of de 24 uren van den natuurlijken
dag, zie blz. 6 1 , noot *). Eenige van dezelve
schijnen in latere tijden nieuwe namen verkregen
te hebben, en onze schrijver-zelf merlft o p , dat,
sedert de inwoners gewoon zijn, geraakt aan het
gebruik van den gedrukten almanak, zij hunne
oude wijze van tijdsberekening en hunne kennis
van de sterren vergeten hebben. Nogtans heb ik ,
uit hetgeen ARNTZ en anderen hebben berigt, geene
zwarigheid gevonden, om de gezegde Yerdeelingen
van den tijd tot het oude Noorweegsche eikl-
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systeem terug te brengen, dat volkomen dezelfde
orde in de eerste verdeelingen van den horizont en
de benaming der tijden van den dag volgt.

De namen van de verdeelingspunten des horizonts,
zoo als landnoi%r voor noord-oost, land-su%r
voor zuid oost, alsmede •úlnot'ftr voor noord west,
en ûtsvJ^r voor zuid-west, werden waarschijnlijk
in IJsland en de Ferroe-eilanden, bij derzelver
eerste kolonisatie, uit het westelijk Noorwegen
overgebragt; want daar waren noord-oost en zuid-
oost beide landwinden , die dwars over het land
waaiden, eer zij de kust bereikten; noord-west en
zuid-west daarentegen waren zeewinden, die, naar
de oude wijze van spreken , van buiten (út) over
de zee bliezen. In IJsland en de Ferroe-eilanden
werden de eerstgenoemde beschouwd als komende
van de uitgestrekte zeekust van Noorwegen, bij
gevolg van het groot Scandinavische vast-land, de
laatstgenoemde echter, als komende uit den Ailan-
lisdien oceaan of uit de Poofaee; weswege de oude
benamingen onveranderd in de taal bleven behou-
deö. De tafel toont, dat die benamingen, met
eene zeer geringe wijziging naar de nieuwere dia-
lekten , zijn bewaard gebleven in de taal van het
volk, zoo wel in de Ferroe-eilanden, als in de
westelijke en noordelijke districten van Noorwegen.
De Bisschop THORLACIUS evenwel heeft dezelve, in
zijnen kalender van 1692, p. 95—97, niet in het
IJslandsch opgenomen , onder zijne opsomming der
voornaamste winden; maar hij heeft integendeel
getracht een nieuw benamingsstelsel voor dezelve te
vormen, hetwelk beter met het Deensche, Duitsche,
Engeîsche, Hollandsche enz., overeenstemde, en
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dat nagenoeg hetzelfde is, als hetwelk wij nu nog
op de kompasplaten van de meeste Europische na-
tiën gemerkt vinden.

Vroeger, en wel in zeer oude tijden, was het in
IJsland de gewoonte, zoo als thans nog in Noor-
wegen, de tijden van den dag, of de stunden,
door den schijnbaren stand der zon boven de pun-
ten van den horizont aan te duiden. In het eerste
land is dit nu geheel buiten gebruik geraakt. De
halve ökts worden echter, volgens de thans in
zwang zijnde verdeeling, in IJsland op die wijze
aangeduid, dat de zon (die er alleen onder te
verstaan is) gezegd wordt halverwege te zijn tus-
schen mfâmorgun en dagmàl [midi á nuïli), of
op eenen gelijken afstand van beide (jafn ncerri
bá'Sum). Het oude woord mf&mundi of mi^mun-
da wordt alleenlijk voor een bijzonder zoodanig
dagmerk gebruikt, te weten, half 2 n. m., in
plaats van undarn, eene uitdrukking, die thans in
IJsland geheel in onbruik is geraakt.
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PLAN VAN EENEN VOLLEDIGEN ZONNEWIJZER

DER OUDE NOORMANNEN.
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J. Halga beîeekent halvgaaen (haîfgegaan), hier
gebruikt met betrekking tot de zon, zoo ais anders
in het algemeen ten aanzien van tijd en uur.

2. Zie 18. Hier begon de morgen.
3. Middelmorgen. Zie boven blz, 67—70. Ook

genoemd rismál, verrijzings» of opsiaanslijd, van
risa, rijzen, nu in onbruik in IJsland.

4. Dat darmàl door den boerenstand van IJs'
land nog gebruikt wordt voor dezen tijd, kan
gezien worden, in deze reisbschrijvingen: OLAFSEN ,
I , 40; TROIL, p. 90; HENDERSON (op 8 uur; want
hij spreekt nimmer van'halve uren), IJsland, I ,
187.

5. Voormiddags maaltijd : voor andere personen
dan reizigers, die dit maal vroeger gebruikten.

6. In de meeste streken van IJsland, plaatsen
de boeren dit dagmerk nog naauwkeurig; zie de
berigten van OLAFSEN , TROIL en HESDERSON , in de
boven aangehaalde plaatsen.

7. Dat is (gelijk de overeenkomstige Noorweeg-
sche benaming), hoogste dag. Deze overoude uit-
drukking is nog in gebruik onder de boeren in het
westen van IJsland, voor kádegi. dat velen te-
genwoordig ten onregle lot 12 uur lerug brengen,
BIÖRIV HALDARSON'S Atli, p. 47.

8. Nu genoemd m'fâmunda, llndarn komt in
"k> oüd-NoorJscfie handschriften voor als namiddag,

•:. •••'.'. : ' . oo:i maai of gezelschaps par l i j , op dien

•;' . ,_ . . •:;.••• ;. '•!-••• v '..: v . - i f t r b r . c i d , E I A P S ' S Kràku-

- .- , . ,>/,„, , : ,• : 'v ; v, 2 , £9, 98 -97 . In

i , . •• ••.••.".•••••• •'- :••-' :'- •'•'' ^ a / i « o e n , m i d d a g , o f

r.c.,:;.•::;; .::/:;. - •-. r,:;;'-.-;: --.'-y i.11 hel MoeSO-Golhisch

•auûaurn, in liet oud-Opperduitsch untorn, in het
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Angelsaksisch undern, als ook in het oud-Engelsch
van CHAUCER ; hoewel het woord ook soms in het
Angelsaksisch voor een bijzonder deel van den voor-
middag gebruikt werd. Zie noot 9 en 24.

9. Daar deze stond de laatste helft van den eikt
undarn vormde, is het zeer opmerkelijk, dat de
Angelsaksen derzelver sluiting, 3 uur n. m,, heah
undern noemden ; zie noot 8. Aan den anderen
kant noemden de Kathoîijke geestelijken in Enge-
land dit non, van de mis nona (behoorende lot
de horae canonicae), welke plaats had op denzelf-
den tijd; van hier het oud-Saksich non, oud Op-
perduitsch nuon, het Scandinavische non. Zie
noot 25,

10. Dit woord beteekent de eikts stede (hier
einde of sluiting). Zij werd ook aptan of aptans-
màl genoemd, dewijl hier de avond begon. Zie
boven, blz. 70—74, en de noten 28 , 27.

11. Het midden van den avond (nu nu^&aptan
in IJsland genoemd). Zie noot 27=

12. Dat in de meeste streken van IJsland dit
dagmerk nog naauwkeurig bepaald is, getuigen
OLAFSEN , TROIL en HENDERSON , in de aangevoerde
plaatsen,

13. De.e naam beteekent avondmaaltijd.
14. Dit is beddegaanstijd.
15. Middernacht.
16. Dit woord komt overeen met het Moeso-

Gothische uthvo, het Opperduitsche uohla, ouht,
ocht, uht, uchlenstond, het Hollandsche en Friesche
ucht, het Angelsaksische uht, uhlentid. Zie RAFS'S
Krákumál, of Loi&brókarkvii&a, p. 12, 124, en
noot 32, 33.



27. liet midden van de ótki; ook genoemd
kana-ùbta (de hanen-dtt«) , of hana-fjcdan (de
hanen-gaal, foei; îianen gekraai) ƒ Angelsaksisch han-
creft. Zie noot 83,

18. Sólrennétff, zonneopgangstijd; aabitsmaal
is nog bekend op IJsland -en de Ferroe-eilanden :
van ábitr, aabit, onibijtstijd, des zomers in den
vroegen morgen.

19. Ook in het nieuwere Deensch midmorgen,
Zweedseh midmorgon,

20. Het vroegste ontbijt, overeenstemmende met
het Friesche vordard, Deze stond wordt in eenige
streken van Noorwegen ook frokostbeel genoemd.
Zie noot 21. Overeenstemmende uitdrukkingen
voor het oude dagmál worden ook gevonden in
de platte volksdialekten van het tegenwoordige
Deensch en Zweedsch.

21. Ook genoemd daguur. Het oude dagur^r,
dagvei^r, heeft in de latere dialekten de grootste
veranderingen ondergaan, bij voorbeeld in Noor-
wegen is het dul voor dur geworden, Voorts is
het in het Zweedsch dagvard, in het Deensch
davre, daver, dover, doker, in het Friesch daag"
erd, dauerd, daaerd, dard enz. Zie noot 5.

22. Hiermede stemmen onderscheidene uitdruk-
kingen in het Hoog- en Nederduitsch enz, overeen.
Zie de noten 6 , 7 , 23. In eenige districten van
Noorwegen werd dit gedeelte van den tijd ook
halvgaaet til middag genoemd.

23. Anders ook hcesdag, beantwoordende aan
de oud-Noordsche benaming. Zie noot 22.

24. Ook ondol, ondolsmaal, genoemd. Sporen
van het oude undarn (ondarn), vooral voor mid-
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dags- (noen-) of achtermiddags-maaltijd, middags»
slaaptijd enz., worden gevonden in de plattelands
dialecten van Zweden, Denemarken, Duitschland.
de Nederlanden en Groot-Brittanje; in het laatste,
namelijk , heeft men aundern, owndern, onederin,
orndors, omdinner, ornsupper, ornfren enz.

25. Zie boven, nool 9. Hiermede stemt overeen
het Britsche high noon, onder de herders gebezigd
voor 3 uur n. m.; het Beijersche non en hel West-
faalsche none enz,, nog in gebruik. Integendeel
het Engelsche noon en hel Nederduitsche noen be-
teekenen nu middag, of 12 uur. Zie de uitgave
van BRAND'S Popular Antiquities door Sir HENRY

ELLIS , 1, 457—460. Wij hebben voor het overige
grond om te veronderstellen, dat tot het jaar 1700
het gemeene volk in Denemarken deze stund ögt
noemde, zie noot 26. Het is blijkbaar, dat ver-
schillende uitdrukkingen onder de Duitsche volken,
betrekking hebbende tot de heilige avonden, en die
nog in zwang zijn onder het volk , verwantschap
hebben met de eijkt of öikt der Scandinaviërs, bij
voorbeeld aecht in Zwaben, ucht 'va Ditmarschen,
enz.

26. Ook ögterdags heel, ögtebeel. Deze en ver-
scheidene andere woorden, die van groot belang
zijn in het bepalen van den hier bedoelden tijd des
dags, worden , uit de Deensche en Noorweegsche
boerendialekten bijeen verzameld, gevonden in het
groote Deensche woordenboek, 4de deel, 3de sec-
tie , p. 17, O.

27. De Angelsaksen noemden dezen tijd van
den dag oj"er-non, zoo als de Noorwegers in 1(316-
marken denzeJven nog etter-ökú (op gelijke etymo-
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logische gronden) noemen, Met de IJslandsche en
Noorweegsche benaming stemmen nog verscheidene
woorden in Denemarken en Zweden overeen.

28. Onder de Scandinaviërs begon hier het late
gedeelte van den avond, genoemd kveld, kvöld,
Angelsaksisch cvyld, nog gebruikelijk in de nieu-
were dialekten.

29. Zie noot 13.
30. Dit woord duidt het afgaan of einde des

dags aan.
31. Letterlijk de hoogste nacht. Bij eenige En-

gelsche schrijvers ontmoeten wij de uitdrukking
noon of the nighf.

32. Dit woord is ook gebruikelijk in de tegen-
woordige Deensche en Zweedsche dialekten.

33. Zie boven, noot 17.

Uit eene teekening, gemaakt door EGGEST OLAF-

SEN , heeft BIÖRN HALDORSON (in een werk, getiteld
Atli, 3de uitgave, Koppenhagen 1834, p. 45—46)
het plan van eenen zonnewijzer voorgesteld en
verklaard, die gemaakt is overeenkomstig de hier
gegevene voorstelling der IJslandsche dagmerken,
als de eenige naauwkeurige, en die dienen kan
voor het gebruik des gemeenen volks in IJsland.




