
Alex Speed Kjeldsen (red.)

Arne Magnusson 350 år
Fem foredrag i anledning af 350-året

for Arne Magnussons fødsel

KØBENHAVN 2014

Nordisk Forskningsinstitut



Copyright © 2014 forfatterne

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen
form eller med nogen midler grafisk, elektronisk, mekanisk, fotografisk, indspillet på plade eller bånd, overført til

databanker eller på anden måde, uden copyrightindehaverens skriftlige tilladelse.

Sats: Alex Speed Kjeldsen
med X ELATEX og KOMA-Script

Skrift: Andreas Stötzners “Andron Corpus”

Fotografier: Suzanne Reitz, forfatterne og Wikipedia

Version 1.1 (enkelte trykfejl rettet)

isbn 978 87 992447 5 1



Forord

Den islandske filolog, historiker og bogsamler Arne Magnusson (1663–1730) var pro-
fessor i danske antikviteter ved Københavns Universitet. Kort før sin død testamen-
terede han sin håndskriftsamling, sine trykte bøger og sin formue til universitetet.
Håndskriftsamlingen blev opkaldt efter sin grundlægger, hvis latiniserede navn var
Arnas Magnæus: Den Arnamagnæanske Samling.
Siden 1971 har Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling været delt mellem Island

og Danmark, og hele samlingen har siden 2009 været optaget på UNESCO’s liste over
umistelig skreven og audiovisuel kulturarv, Memory of the World Register.
I anledning af 350-års jubilæet for Arne Magnussons fødsel arrangerede Nordisk

Forskningsinstitut ved Københavns Universitet et seminar om Den Arnamagnæanske
Samling. Seminaret blev afholdt den 22. november 2013 og bestod bl. a. af fire faglige
foredrag, der skulle vise spændvidden i den aktuelle forskning i håndskrifter på Den
Arnamagnæanske Samling ved Nordisk Forskningsinstitut. Ud over de fire faglige
foredrag blev der holdt en festforelæsning med titlenKulturarven efter ArneMagnusson.
Det er disse i alt fem foredrag der nu gøres tilgængelige som web-publikation. Det

øjebliksbillede af forskningen på Den Arnamagnæanske Samling, som foredragene
tegner, skulle gerne være til glæde for interesserede som ikke selv deltog i seminaret,
og for studerende og forskere i fremtiden – måske ved 400-års jubilæet for Arne
Magnussons fødsel – som måtte interessere sig for hvad der blev forsket i på Den
Arnamagnæanske Samling i 2013.
Foredragene er trykt i den rækkefølge, hvori de blev holdt ved seminaret den 22.

november 2013.
Først giver Britta Olrik Frederiksen et indblik i forskningsprojektet Projekt Dansk

Editionshistorie og arbejdet som redaktør af det kommende trebindsværks bind 2, der
behandler udgaver af vestnordisk og dansk middelalderlitteratur. Under titlen “… til
Fædrenelandets og Publici Nytte”. Lidt om håndskriftudgivelse gennem tiderne – og Projekt
Dansk Editionshistorie kigger hun nærmere på dedikationer i udvalgte udgaver.
Derefter sætterMatthewDriscoll fokus på de islandske oldtidssagaer (fornaldarsögur),

der er emnet for et andet stort igangværende forskningsprojekt, Alle tiders historier: De
islandske fornaldarsagaer.
Annette Lassens bidrag, som tidligere også er trykt iMagasin fra Det Kongelige Bib-

liotek, 27. årgang, nr. 2, har overskriften Sagaer i samtiden: Arne Magnussons storslåede
arv. Foredraget fokuserer på vigtigheden af opdaterede oversættelser af den nordiske
middelalderlitteratur og udspringer af arbejdet som hovedredaktør for de nye danske
oversættelser af samtlige islændingesagaer (og 49 totter). Foredraget knytter imidlertid
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også an til Matthew Driscolls foredrag med en omtale af en kommende dansk oversæt-
telse af samtlige oldtidssagaer (fornaldarsögur).
I det fjerde og sidste faglige foredrag giver Alex Speed Kjeldsen et indblik i sit

igangværende forskningsprojekt Middelalderdiplomer – i en digital tid med fokus på
brugen af digitale hjælpemidler ved arbejdet med nordiske middelaldertekster.
Sidst, men ikke mindst, finder man Anne Mette Hansens festforelæsning med titlen

Kulturarven efter Arne Magnusson. Forelæsningen rummer bl. a. en omtale af Arne
Magnusson og hans indsamling af håndskrifter, DenArnamagnæanskeHåndskriftsam-
ling (herunder dens opsplitning ved delingen mellem Island og Danmark) og arbejds-
områderne ved Det Arnamagnæanske Institut (senere Den Arnamagnæanske Samling
under Nordisk Forskningsinstitut) siden instituttets oprettelse i 1956.
Foredragene er trykt i mere eller mindre uændret form. Ud over redaktionelle tilpas-

ninger er visse justeringer dog foretaget.

Amager, november 2014 Alex Speed Kjeldsen
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“… til Fædrenelandets og Publici Nytte”
Lidt om håndskriftudgivelse gennem tiderne – og

Projekt Dansk Editionshistorie

Britta Olrik Frederiksen

Indgangsordene til de første 25 minutter af dette lille eftermiddagsseminar, der skal
markere 350-året for ArneMagnussons fødsel, ordene “… til Fædrenelandets og Publici
Nytte”, er så at sige Arne Magnussons egne udgangsord. De udtrykker – lidt frit
tolket – det der var hans yderste ønske da han den 6. januar 1730, dagen før han døde,
sammen med fru Mette Magnusson testamenterede sin uvurderlige håndskriftsamling
og det meste af parrets øvrige formue til Københavns Universitet. Universitetet fik
altså håndskrifterne sammen med en sum penge og et samtidigt pålæg om ikke at lade
dem henligge som død kapital, men tværtimod lade dem komme “til Fædrenelandets og
Publici Nytte”, hvilket ikke mindst betød: lade indholdet af dem befordre i trykken.
I de forløbne små 284 år er en stor del af Arne Magnussons håndskrifter da også

blevet udgivet i trykt form, under skiftende betingelser og i højst skiftende takt. En
hel del er endda blevet udgivet igen og igen. For det viser sig, ikke overraskende, at
udgaver ligesom alt andet under himlen har deres tid, selv om historien ikke mangler
eksempler på udgivere der har ment at netop deres værk var gjort for evigheden.
Skrækeksemplet par excellence inden for nordisk middelalderfilologi er den navnkun-
dige svenske retshistoriker Carl Johan Schlyter (1795–1888), der hen over et halvt
århundrede, fra 1827 til 1877, udgav de svenske middelalderlove i 13 store kvartbind,
unægtelig på for sin tid højst fuldkommen måde, og herefter forkyndte at nu kunne
man godt brænde håndskrifterne. Det skulle næppe tages bogstaveligt, men var ikke
desto mindre malplaceret, blandt andet fordi danske filologer et par generationer senere
forfremmede ét af de håndskrifter Schlyter blot havde citeret enkelte læsemåder fra i
variantapparatet til sit Skånske Lov-bind fra 1859, til at være det ældste dansksprogede
håndskrift overhovedet og en slags bindeled mellem oldnordisk og dansk i øvrigt.
Erkendelsen af at udgaver kommer og går når de har haft deres tid – eller mere

professionelt udtrykt: at de er afhængige af sociale, politiske, kulturelle og ideologiske
forhold i deres tilblivelsestid – er selve udgangspunktet for den gren af videnskabs-
historien som – også internationalt – er blomstret op i de seneste årtier under navn
af editionshistorie. Blandt de mulige grunde til opblomstringen der har været nævnt,
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er den at overgangen fra trykte til digitale medier har tvunget udgiverne til fornyet
refleksion over deres materiales karakter, deres arbejdsprocesser og deres modtageres
behov. En af de ret tidlige manifestationer af den opblomstrende interesse er den
massive antologi Scholarly Editing (redigeret af D.C. Greetham) fra 1995, hvor en
meget lang række udgivelsestraditioner præsenteres, men – uvist hvorfor – ingen
nordiske litteraturers. Dette er der nu i 2013 rådet bod på med det langt om længe
udkomne fjerde bind i forlaget de Gruyters serie Bausteine zur Geschichte der Edition,
betitlet Geschichte der Edition in Skandinavien (redigeret af Paula Henrikson, Uppsala,
og Christian Janss, Oslo). Inden for rammerne af dette ganske vist ret tykke bind
præsenteres de skandinaviske litteraturers udgivelseshistorie, med hovedvægten lagt
på de eftermiddelalderlige litteraturers, men også med et par kapitler om middelalder-
litteraturernes udgivelseshistorie. Det siger sig selv at der her kun kan være tale om
oversigtsartikler, og at emnet “Geschichte der Edition in Skandinavien” på ingen måde
er udtømt med publikationen af samme navn.
Det var derfor en oplagt idé nuværende professor Johnny Kondrup fra Institut for

Nordiske Studier og Sprogvidenskab fik, da han tog initiativ til et større selvstændigt
projekt om dansk editionshistorie, som Velux Fonden siden har givet støtte til med en
rundhåndet bevilling løbende over tre år, fra 2011 til 2013. Adjektivet dansk i projekttit-
len Dansk Editionshistorie skal vel at mærke forstås på lidt speciel måde, idet projektet
er tværfagligt og behandler de tre områder hvor der siden renæssancen har været særlig
stærk tradition for tekstudgivelse i Danmark og/eller ved danskere. Foruden naturligvis
nyere dansk litteratur gælder det græsk og latinsk litteratur – Københavns Universitet
havde jo fx i 1800-tallet en klassisk-filologisk udgiver der lå helt ude i spidsen af den
internationale filologfalanks med Johan Nicolai Madvig (1804–1886), og i nutiden er
universitetet internationalt centrum for udgivelse af byzantinske musikhåndskrifter.
Endelig gælder det størstedelen af den nordiske middelalderlitteratur, nemlig den dan-
ske og den større og mere berømte norske-islandske, der også langt op mod nutiden
har haft Københavns Universitet som sit internationale udgivelsescentrum, fordi det
– takket være Arne Magnussons forsynlighed – har været her de fleste og vigtigste
håndskrifter opholdt sig. Når projektet en gang er afsluttet, skulle der gerne foreligge
et bind for hvert af de tre områder, redigeret af Johnny Kondrup (bind 3, om udgaver af
nysproglig dansk litteratur), Christian Troelsgård og David Bloch (bind 1, om udgaver
af græsk og latinsk litteratur) samt mig selv (bind 2, om udgaver af vestnordisk og
dansk middelalderlitteratur). Ansvaret for bind 2 hviler hovedsagelig på nuværende og
tidligere medarbejdere ved Den Arnamagnæanske Samling på Københavns Universitet
(Matthew James Driscoll, Gottskálk Jensson, Anne Mette Hansen, Tereza Lansing,
Johnny F. Lindholm, Jonna Louis-Jensen ogRagnheiðurMósesdóttir plus redaktøren),
dog også på en enkelt fra søsterinstitutionen Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum
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fræðum ved universitetet i Reykjavík (Sverrir Tómasson) og en enkelt fra en anden
søsterinstitution, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (Marita Akhøj Nielsen).
I bind 2 vil vores opmærksomhed selvfølgelig i høj grad være rettet mod de to spørgs-

mål som er helt centrale når det gælder håndskriftudgivelse, og som man derfor også
har interesseret sig for ud fra historisk synsvinkel længe før der var sat navn på edi-
tionshistorien. Det ene er spørgsmålet om tekstselektion – hvordan har udgiverne til
skiftende tider i det virvar af håndskrifter som et værk kan være overleveret i, udvalgt
lige akkurat den tekst de serverer? Det andet er spørgsmålet om tekstrepræsentation –
hvordan har udgiverne til skiftende tider gengivet den udvalgte tekst – strikte efter
håndskriftet eller med én eller anden form for tillempning i retning af større læselighed?
Meningen er imidlertid at bind 2 ligesom de øvrige bind af editionshistorien desuden
skal belyse spørgsmål som ikke tidligere har været stillet systematisk, såsom hvilke
motiver har udgiverne gennem tiderne haft til at udgive lige præcis de værker de har udgivet?,
hvilken slags publikumhar de henvendt sig til?, hvilke udenværker har udgaverne været udstyret
med (oversættelse, kommentarer, glossar e. l.)?, hvordan har de været finansieret?, hvordan er
de blevet modtaget? osv.
Hvis jeg nu skulle give et par eksempler fra det editionshistoriske forskningsfelt, er det

nærliggende at blive ved denne anden og mindre belyste side af editionshistorien, og jeg
har til den ende valgt at stille ind på et enkelt, overskueligt element af udenværktypen,
som – skønt man som moderne bruger er tilbøjelig til helt at overse det – optræder i
adskillige udgaver og ofte kan kaste lidt lys ind netop over spørgsmål af denne slags.
Det er den klassiske dedikation, udgiverens nærmere begrundede tilegnelse af sit værk
til en person han vil takke eller hylde, og gerne hylde så behændigt at den udløser en
eller anden form for belønning, allerhelst selvfølgelig kontant.
Det første eksempel går helt tilbage til 1642, godt 20 år før Arne Magnussons fødsel.

Det håndskrift der senere kom til at indgå i hans samling som en af dens allerstørste
sjældenheder, den berømte Codex runicus (se Figur 1) – den eneste kendte, formentlig
middelalderlige bog der er skrevet med runer – var i 1642 i den danske læge, runefor-
sker og samler Ole Worms (1588–1654) besiddelse, og herfra udgav Worm tre små
gammeldanske tekster med historisk indhold, bl. a. et par kongerækker fra Dan frem til
ErikMenved (død 1319). Håndskriftets hovedtekst, der også var gammeldansk, Skånske
Lov, har som endnu gældende lov øjensynlig ikke interesseret ham i samme grad.Worm
trykker den gammeldanske tekst som den står i håndskriftet, dvs. med runer, men
hjælper sine læsere til forståelse af den ved at bringe en parallel oversættelse på latin
(se Figur 2). Tekst og oversættelse er dog den mindste del af hele den lille publikation.
Størstedelen udgøres af Worms kommentarer – også på latin – dels til teksternes
realindhold, dels til ord og navne deri, dels endelig til deres udsagn sammenholdt med
andre historiske kilders udsagn.
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Figur 1:Opslag fra Codex runicus (AM 28 8vo, fol. 91v–92r), fra begyndelsen af 1300-tallet (?)

At Ole Worm selv har opfattet sit produkt som et stykke humanistisk videnskab til
gavn for kolleger i den lærde republik, behøverman strengt taget ikke en dedikation til at
fortælle sig her; men den findes og bekræfter læserens opfattelse, idet den udtrykkelig
er rettet mod en mand ikke så meget for hans nære tilknytning til kongehuset, hans
fornemme byrd, høje embede og mange og strålende fortjenester for fædrelandet. Alt
dette er han ganske vist i besiddelse af, og Worm må selvfølgelig nævne det for at
læseren kan se lidt bort fra det. Dedikationen er derimod snarere rettet mod samme
mand for hans for hans rang sjældne og af alle priste humanitas “fine/ædle dannelse”
og for hans enestående velvilje mod mænd af lærd stand. Modtageren viser sig at være
en vis Cornificius Ulfeld (se Figur 3). Det gibber jo lidt i en nutidig læser der kender
Corfitz Ulfeldt (1606–1664) som landsforræderen der i 1663 blev henrettet in effigie og
fik en skamstøtte rejst over sig; men i 1642 var han endnu på toppen af sin karriere, og
han siges faktisk at have været en mand af særdeles høj dannelse og kulturelle interesser,
hvad der øjensynlig har ligget til familien – hans farfar Jakob Ulfeldt († 1593) tilhørte
sammen med rigskansleren og historikeren Arild Huitfeldt (1546–1609) den kreds af
adelsmænd som ivrigt gav sig til at indsamle historisk materiale sidst i 1500-tallet. Ole
Worm var – man må vel næsten sige: heldigvis for ham – død og borte før det gik helt
galt med Corfitz Ulfeldt, så han blev formentlig aldrig klar over hvor modsat af at gå
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Figur 2: RegumDaniæ Series duplex, udg. af Ole Worm 1642, s. 1

i opfyldelse hans afsluttende ønske i dedikationen var, nemlig at Ulfeldt måtte leve og
være frisk bono publico quam diutissime “så længe som muligt til statens vel”.
Nu tager jeg et hop godt 130 år frem i tiden, til 1775. Den Arnamagnæanske Kommis-

sion var trådt i funktion tre år før og havde bl. a. den fundatsbestemte opgave at sørge
for at der mindst hvert andet år kom en udgave af nærmere defineret høj kvalitet fra
pressen; i første række skulle det dreje sig om kilder der meddelte troværdig og nyttig
viden om Nordens ældste historie, sprog og antikviteter. Da sådan en udgave ikke var
klar til udgivelsestidspunktet i 1775, tog kommissionen med kyshånd imod et tilbud fra
et af sine medlemmer, den islandskfødte embedsmand Jón Eiríksson (1728–1787), om
at den i stedet kunne udsende en udgave som han havde et næsten færdigt manuskript
til liggende hjemme i skrivebordsskuffen. På den måde gik det til at islændingesagaen



6 Arne Magnusson 350 år

Figur 3: RegumDaniæ Series duplex, udg. af Ole Worm 1642, dedikation

Gunnlaug Ormstunges saga blev Den Arnamagnæanske Kommissions anden emission
(den første var kommet i 1773) (se Figur 4).
Som mange vil vide, er Gunnlaugs saga en fortælling om to unge der elsker hinanden

så højt at de ikke kan leve uden hinanden. Hovedpersonen Gunnlaug dør af de sår han
har fået i tvekamp med rivalen Ravn, Ravn falder i selve tvekampen, og ikke så mange
år efter dør endelig den kvinde de har kæmpet om, Helga den Fagre, nærmest udslukt af
sorg over tabet af Gunnlaug. I stedet for troværdig og nyttig viden om Nordens ældste
historie måtte kommissionen nu til (bl. a.) at anbefale dette plot til modtageren af den
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Figur 4: Sagan af Gunnlaugi ormstungu ok Skalld-Rafni, udg. af Kommissionen for Det Arna-
magnæanske Legat 1775

dedikation bogen var forsynet med, hvilket den så gjorde, men vel at mærke i en anden
tolkning end som den vildt romantiske, tragiske kærlighedshistorie som jeg tror har fået
mange følsomme unge danske hjerter til at bløde efter at den gennem N.M. Petersens
oversættelse fra 1840 blev udbredt læsning i Danmark.
Modtageren af dedikationen var arveprins Frederik (1753–1805), yngre halvbror til

den utilregnelige regent Christian 7. (1766–1808) og tre år tidligere, som 19-årig og
udelukkende på grund af sin kongelige byrd, samlingspunkt i oppositionenmod usurpa-
toren J. F. Struensee (1737–1772), der blev fældet ved paladsrevolutionen i januar 1772.
Kommissionens tredje og sidste – og for så vidt som det gælder selve plottet, vel også
vigtigste – argument for at den nu kan anbefale dette skrift [e]xilis aliàs materiæ “af i
øvrigt spinkelt indhold” til den unge prins, er følgende (som jeg citerer i nogenlunde
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Figur 5: Sagan af Gunnlaugi ormstungu ok Skalld-Rafni, udg. af Kommissionen for Det Arna-
magnæanske Legat 1775, dedikation [s. 2]

ordret oversættelse fra latin, der er udgavens redaktionssprog) (se Figur 5): at prinsen
– som den højere dyd der fører ham, har fået til at afsky alle den tøjlesløse vellysts
tillokkelser – nødvendigvis må anse intet for vigtigere end at der således for hele
ungdommen (og for den sags skyld også for de voksne mænd) fremstilles eksempler
som viser at udgangen på den blinde kærlighed altid er forkastelig og ofte dødelig. Ved
at være gjort til eksempel til skræk og advarsel for unge mennesker, og lidt ældre, der
ikke kan beherske deres lidenskab,men følger den blindt, indrangererGunnlaugs saga sig
ligefrem her mellem repræsentanterne for en af tidens populære litterære genrer, den
moralske fortælling. Den blev bl. a. dyrket af forfattere som Johannes Ewald (1743–
1781), Charlotta Dorothea Biehl (1731–1788) og Knud Lyne Rahbek (1760–1830), og
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det sæt værdier der lå til grund for genren, var de fire klassiske kardinaldyder, hvoraf
selvbeherskelsen eller mådeholdet – temperantia – var den ene.
Det tredje og sidste eksempel skal på ingen måde nærlæses ved denne lejlighed.

Det skal bare beskues for sine nye klæder. Det er fra 1825, nationalromantikkens
blomstringstid, da interessen for Nordens gamle litteratur og sprog var på sit højeste
og kunstnerne udskiftede de antikke motiver med gamle nordiske motiver, sådan som
digteren AdamOehlenschläger (1779–1850) havde talt for at man gjorde, i sin besvarelse
af universitetets prisspørgsmål for år 1800: “Var det gavnligt for Nordens skiønne Lit-
teratur, om den gamle nordiske Mythologie blev indført og almindelig antaget, istedet
for den Grædske” (Oehlenschläger 1980, s. 5). Til interessen for de nordiske sprog
bidrog på ingen måde mindre en anden prisafhandling, nemlig Rasmus Rasks (1787–
1832) metodisk banebrydende skrift Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske
Sprogs Oprindelse fra 1814 (trykt 1818), hvori det lykkedes ham at få oldnordisken
(og dermed også de moderne nordiske sprog, der er dens slægtninge) indplaceret i
en ædel og ældgammel slægtssammenhæng som også omfattede de klassiske sprog
græsk og latin. Da det nystiftede Det nordiske Oldskriftselskab, der kort efter stiftelsen
kom til at hedde Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, i 1825 udsendte sin første
udgave, kongesagaenOlaf Tryggvasons sagamed tekst overvejende fra arnamagnæanske
håndskrifter, hvad var da naturligere end at det antikke sprog og den klassiske retorik
i dedikationen var erstattet af henholdsvis islandsk og et kunstfærdigt digt i eddaver-
semålet ljóðaháttr og med rigeligt indslag af gloser og udtryk i norrøn-poetisk stil (se
Figur 6)? Digteren var da også ekspert om nogen i edda- og skjaldesproget, nemlig dets
første videnskabelige leksikograf Sveinbjörn Egilsson (1791–1852), forfatteren til første
udgave af det stadig brugte Lexicon poeticum antiqvæ lingvæ septentrionalis. Modtagerne
af dedikationen var landsfaderen kong Frederik 6. (1808–1839) og hans dronningMarie
Sofie Frederikke samt kongens forfædre, alle som historieskrivningens beskyttere.
Den form for kongerøgelse og smiger som den klassiske dedikation ret beset er,

var næppe en genre Arne Magnusson yndede – han afviste i al fald bestemt at skrive
en dedikation til Frederik 4. for sin ældre landsmand Thormod Torfæus (1636–1719)
da Torfæus med i øvrigt udstrakt hjælp fra Arne Magnussons side udgav sit skrift
Series dynastarum et regum Daniæ i 1702. Derfor må man tro at det ville have glædet
ham at genren dedikation i den klassiske form forsvandt fra udgaverne i takt med at
den nordiske filologi blev professionaliseret og institutionaliseret efter oprettelsen af et
professorat i de nordiske sprog ved Københavns Universitet i 1845. Især må man dog
tro at det ville have glædet ham, der var videnskabsmand til fingerspidserne, at også
hans håndskriftsamling blev institutionaliseret med oprettelsen af de arnamagnæanske
institutter i København og Reykjavík i anden halvdel af 1900-tallet; for det er først
inden for faste institutionelle rammer at der er gunstige betingelser for at efterleve det
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Figur 6: Saga Ólafs konúngs Tryggvasonar, udg. af Det nordiske Oldskriftselskab 1825, s. 6–7

princip somDetArnamagnæanske Instituts første leder, professor JónHelgason (1899–
1986), fastslog som ufravigeligt hvis en tekstudgivelse skulle gælde for videnskabelig:
at samtlige håndskrifter af det værk man vil udgive, skal undersøges og så vidt muligt
anbringes på rette plads i overleveringsforløbet, lige fra det ældste på pergament til det
yngste på papir.
Konsekvensen af den nye standard for videnskabelig tekstudgivelse som Jón Helga-

son satte, var at en meget stor mængde tidligere udgaver, bl. a. af hans højproduktive
forgænger Finnur Jónssons (1858–1934), med ét slag blev at henføre til kategorien af
udgaver der havde haft deres tid, og at Jón Helgason søsatte en ny udgaveserie efter
den nye standard, Editiones Arnamagnæanæ. Dette arbejde har foreløbig resulteret i
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en pæn række bind; men det er et krævende arbejde, ikke mindst tidkrævende – en
udholdenhedsprøve er det blevet kaldt. Allerede af den grund ligger der stadig efter
små 284 år et nærmest uendeligt antal opgaver og venter på deres løsning, før Arne
Magnussons håndskriftsamling fuldt ud er kommet “til Fædrenelandets og Publici
Nytte” – og glæde.
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De islandske fornaldarsagaer – historier fra
nordens oldtid

M. J. Driscoll

1 Fornaldarsagaerne og deres brug

Blandt de mere betydningsfulde og interessante litterære produkter fra Islands mid-
delalder er den gruppe sagaer der normalt betegnes som Fornaldarsögur Norðurlanda,
egentlig “de nordiske landes oldtidssagaer”, dvs. sagaer der foregår i den skandinaviske
sagntid, før samlingen af Norge under Harald Hårfager og Islands bebyggelse i slutnin-
gen af 800-tallet. Fornaldarsagaerne adskiller sig derved fra, på den ene side, de islandske
slægtssagaer og norske kongesagaer, som regnes for at være mere pålidelige med hensyn
til historicitet, og på den anden fra de oversættelser, omarbejdelser og efterligninger af
især franske ridderromaner, der udspiller sig i et europæisk miljø.
Betegnelsen Fornaldarsögur Norðurlanda blev så vidt vides første gang anvendt af

den danske oldforsker og udgiver Carl Christian Rafn (1795–1864) som titel på hans
trebindsudgave fra 1829–1830. Samtidigt med selve udgaven publicerede Rafn oversæt-
telser af en stor del af sagaerne under titlen Nordiske Fortidssagaer. Han havde tidligere
udgivet oversættelser af nogle af sagaerne under titlenNordiskeKæmpe-Historier (1821–
1826).
De omtrent 35 sagaer der udgør dette tekstkorpus, er temmelig forskellige, og der har

været debat – nogle gange ret heftig – om hvorvidt de i virkeligheden konstituerer en
selvstændig genre, da de udover det geografiske og tidsmæssige rum, hvori de forgår,
kun har lidt til fælles. Betragtet som korpus har de dog visse fælles træk: de er præget
af formler, mønstre og faste forbindelser, de er episodiske i struktur, og de rummer et
stærkt element af det fantastiske; herudover er de ofte prosimetriske, dvs. blander prosa
og vers, og forholdsvis korte (de længste indeholder omkring 30.000 ord, de korteste
blot 6–7000).
Selv om de i deres nuværende form først er blevet nedskrevet i 1300- og 1400-tallet,

er de fleste fornaldarsagaer baseret på en betydeligt ældre (mundtlig) tradition, og man
har ofte inddelt sagaerne på baggrund af deres forhold til denne tradition. Mens nogle
sagaer, fx Vølsungernes saga, på grund af deres videreførelse af den ældre tradition længe
har været omgærdet af videnskabelig respekt, er andre, fx Sagaen om den enarmede Egil
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Figur 1: Carl Christian Rafn (1795–1864)

og AsmundBersærkerbane, i kraft af deres forkærlighed for det overnaturlige, deres lange
kampscener osv. blevet afskrevet som uoriginale og smagløse – en slags middelalderlig
kiosklitteratur. I sagens natur var det imidlertid netop disse sagaer der var de mest
populære blandt almindelige læsere.
Deres litteraturhistoriske og historiografiske betydning er mangfoldig. Saxo anvendte

i ganske vid udstrækning fornaldarsagalignende beretninger i sin Gesta Danorum, som
han selv siger i sin fortale til værket.
Senere hen, i 1600- og 1700-tallet, hentede lærde mænd i Danmark og Sverige in-

formation om de nordiske kongerigers tidlige historie. De første sagatekster trykt
på originalsproget var faktisk fornaldarsagaer, da en række af sagaerne blev udgivet i
Uppsala i anden halvdel af 1600-tallet.
Man ser også indflydelse fra fornaldarsagaerne i andre litterære værker. På Island

blev næsten alle fornaldarsagaer gendigtet som lange metriske romancer (rímur), oftest
mere end én gang, og nogle af disse har på sin side dannet grundlag for ballader i
Norge, Danmark og Sverige og på Færøerne. De har derudover været en ikke ubetydelig
inspirationskilde for skønlitterære forfattere, ikke mindst i romantikken i 1800-tallet.
Johannes Ewalds Rolf Krage: et Sørgespil (1770) og Adam Oehlenschlägers Helge: et
Digt (1814) er begge baseret på fortællinger om den danske sagnkonge Rolf Krake,
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Figur 2: RafnsNordiske Fortidssagaer
(1829–1830)

Figur 3: Rafns Fornaldar Sögur Nordrlanda
(1829–1830)

den førstnævnte på Saxo, den sidstnævnte på den islandske fornaldarsaga Hrolfs saga
kraka (som Oehlenschläger læste i Erik Julius Biörners udgave Nordiska Kämpa Dater
(1773), der indeholdt svenske og latinske paralleloversættelser). Esaias Tegnérs berømte
Frithiofs saga (1820–1825), som blev rost af Goethe og læst i oversættelse i hele Europa,
var ligeledes baseret på den islandske fornaldarsaga Friðþjófs saga ins frœkna (også fra
Biörners udgave).
J. R.R. Tolkiens værker, og dermed moderne fantasy-litteratur i almindelighed såvel

som adskillige rolle- og computerspil, er i høj grad inspireret af fornaldarsagagenren.
Den amerikanske science fiction-forfatter Poul Anderson skrev endda en roman baseret
på Rolf Krakes saga:Hrolf Kraki’s Saga (1973).
Endelig kan det anføres at Richard Wagner brugte Vølsungernes saga i mindst lige så

høj grad somDasNibelungenlied som inspirationskilde til sin store operacyklusDerRing
des Nibelungen.
Fornaldarsagaerne udgør da også en af de mest populære litterære genrer i Islands

litteraturhistorie, hvilket det store antal håndskrifter, hvori de er overleveret, vidner om.
De ældste af disse håndskrifter er fra omkring 1300, de yngste fra begyndelsen af det
20. århundrede. Denne popularitet skyldes bl. a. at sagaerne blev betragtet som lødige
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Figur 4: Gothrici & Rolfi Westrogothiæ regum historia lingua antiqua Gothica conscripta, udg. af
Olof Verelius i Uppsala, 1664. Udgaven havde parallel oldislandsk – kaldet “lingua antiqua
Gothica” – og svensk tekst

kilder til historien i det tidlige Norden, men også, og ikke mindst, at de er fremragende
underholdning, med store kampscener, overnaturlige væsener, skønne møer og modige
helte.
Håndskrifterne er først og fremmest skrevet på Island, men mange også andre steder,

især Sverige og Danmark – af eller for de lærde mænd der interesserede sig for dem i
1600- og 1700-tallet.
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2 Udgivelsen af fornaldarsagaer

Desværre har studiet af disse sagaer længe været besværliggjort af det faktum at der for
de fleste sagaers vedkommende mangler pålidelige, videnskabelige udgaver af teksterne.
Rafns udgave var ganske vist god, hans samtid taget i betragtning, men han kendte kun
til en brøkdel af håndskrifterne– stort set kun demder befandt sig på danske biblioteker,
og det fremgår ikke altid, hvor gamle tekstvidnerne er, eller hvilken redaktion der er
gengivet. Selv om nogle sagaer siden hen er udkommet i videnskabelige udgaver, er
situationen fortsat den, at størstedelen af fornaldarsagaerne findes i udgaver der i vid
udstrækning blot er genudgivelser af Rafns tekster fra 1829–1830.
Ethvert udgivelsesprojekt bør begynde med en undersøgelse af alle eksisterende tekst-

vidner. Tidligere var formålet med denne undersøgelse at finde den “bedste” tekst,
dvs. den tekst som formodedes at være tættest på værkets oprindelige form. I løbet
af de seneste årtier har man dog i mindre grad fokuseret på oprindelsen – der under
alle omstændigheder er en tvivlsom skikkelse når man har at gøre med værker der i
nogen grad stammer fra en mundtlig tradition – men mere på processerne i teksternes
produktion, brug og reception i relation til bredere historiske, sociale og kulturelle
praksisser.

Figur 5: Logo for projektet Alle tiders historier: De islandske fornaldarsagaer
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3 Alle tiders historier

Projektet Alle tiders historier: De islandske fornaldarsagaer, som er støttet af Velux Fon-
den, har som målsætning at kortlægge fornaldarsagaernes samlede overleverings- og
receptionshistorie og identificere interessante manifestationer af de enkelte sagaer, her-
iblandt – men ikke udelukkende – de ældste og bedste af de overleverede tekster. I
løbet af projektets første fase har vi identificeret og katalogiseret godt 800 håndskrifter,
indeholdende i alt 1772 fornaldarsagatekster. Håndskrifterne opbevares flere steder: på
Island, i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrig og USA.
Cirka en fjerdedel kendtes ikke af forskere i forvejen, da de ikke tidligere har været
registreret eller katalogiseret, i hvert fald ikke på tilfredsstillende måde.

Figur 6:Den kronologiske fordeling af håndskrifter indeholdende fornaldarsagaer

Nogle af håndskrifterne er virkelig flotte, som NKS 1824 b 4to (se Figur 7), skrevet
ca. 1400. Det består af 80 pergamentblade og indeholder de ældste bevarede tekster af
Vølsungernes saga og Ragnar Lodbrogs saga.
Mange er mere beskedne, som de på Figur 8 illustrerede. De stammer fra 1700- og

1800-tallets Island og blev bragt med islandske emigranter til Canada; de befinder sig
nu på universitetsbiblioteket ved Johns Hopkins University i Baltimore, USA, under
forhold der ikke kan siges at være helt ønskværdige.
Mange af håndskrifterne, hvor beskedne de end er, har flotte udsmykninger, fx ÍB 165

4to illustreret på Figur 9. Det er skrevet af en ukendt skriver i 1778, og bogens titel lyder:
Sögur af frægum fornaldarkonungum, herrum, höfðingjum og öðrum frægum köppum inn- og
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Figur 7:NKS 1824 b 4to (ca. 1400)

Figur 8:Nogle yngre islandske håndskrifter der i dag opbevares på universitetsbiblioteket ved
Johns Hopkins University i Baltimore, USA

útlendum. Saman skrifaðar í fyrstu af fróðum fræðimönnum, þeim til dægrastyttingar er slíka
fræði lesa eður heyra vilja. En nú að nýju rangt og illa upppáraðar af ókunnandi viðvæningi –
Historier om berømte fortidskonger, herrer, høvdinge og andre berømte helte fra ind-
og udland. Oprindelig sammensat af lærde mænd, som tidsfordriv for dem der har lyst
til at høre eller læse sådan lærdom. Men nu på ny forkert og dårligt nedkradset af en
ukyndig amatør.
En af projektets hovedleverancer er en webdatabase over hele denne håndskriftoverle-

vering, med information om håndskrifternes oprindelsessted og -tid, format og layout,
skrivernes navne og sociale baggrund samt de øvrige teksters genrebetegnelser. Hertil
er der etableret en fuldstændig bibliografi over udgaver, oversættelser og sekundær-
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Figur 9: ÍB 165 4to (1778)

litteratur; bibliografien rummer i dag 2110 poster og bliver flittigt brugt af forskere på
nettet (http://fasnl.ku.dk/bibl.aspx).

4 Digitale udgaver

Der arbejdes også på en række digitale udgaver af nogle af de vigtigste og mest interes-
sante håndskrifter som projektet har identificeret. Både det redaktionelle og det over-
leveringshistoriske arbejde udføres ved brug af XML (eXtensible Markup Language)
i overensstemmelse med de retningslinjer som er blevet fastlagt af det internationale
konsortium Text Encoding Initiative (http://www.tei-c.org).

http://fasnl.ku.dk/bibl.aspx
http://www.tei-c.org
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Fordelene ved XML-kodning er bl. a. at der både er mulighed for en nøjagtig gengi-
velse af originalen og en udbygning af teksten med information på flere niveauer; og så
gørXMLdetmuligt for brugeren at bestemme hvad og hvormeget af denne information
han eller hun gerne vil se.

Figur 10: Den digitale udgave af AM 285 4to, et håndskrift fra 1600-talet der indeholder en
tekst af Rolf Krakes saga

Alt materialet, såvel teksterne som håndskriftdatabasen, bliver gjort tilgængeligt for
forskere, studerende og andre interesserede og kan genbruges, deles ogmodificeres efter
behov.

5 Og hvad så?

Projektet afsluttes i begyndelsen af 2015, men vi vil gerne fortsætte. Der er en række
nye retninger vi kan bevæge os i. Som tidligere nævnt findes der metriske versioner –
rímur – af stort set alle fornaldarsagaer. Dem har vi registreret, og vi har udarbejdet en
oversigt over alle håndskrifter indeholdende sådanne rímur, men bevægelsen fra prosa-
tekst til rímur – og i mange tilfælde derfra tilbage til prosatekst – er et af aspekterne af
materialets transmissionshistorie, som meget gerne skulle belyses nærmere. Der findes
også yngre sagaer, som formodentligt først er blevet forfattet i moderne tid, ofte på
basis af Saxo. Om dem vides meget lidt. Måske mest interessant er en række “tabte”
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fornaldarsagaer, dvs. sagaer sommanmå formode har eksisteret (typisk fordi de omtales
i andre sagaer) men som ikke findes i deres oprindelige skikkelse, blot i yngre versioner
der måske/måske ikke går tilbage til middelalderen.
Endelig harman påNFI også planer om at udgive nye danske oversættelser af samtlige

fornaldarsagaer, men det er en anden sag.
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Sagaer i samtiden: ArneMagnussons storslåede arv1

Annette Lassen

Hvis den danske historie skulle skrives uden brug af islandske beretninger fra mid-
delalderen, blev sagnhistorien ganske tynd, kedelig og kort. Hvis danske romantiske
forfattere ikke havde kunnet dykke ned i skattekisten af Islands middelalderskrifter, så
havde vi i dag ikke haft Oehlenschlägers berømte og eddainspirerede digt,Guldhornene,
læsedramaet Baldur hin gode, sørgespillet Hakon Jarl hin rige, eller dramaet Kjartan
og Gudrun, for nu at nævne nogle få eksempler fra Oehlenschlägers forfatterskab.
Hvis eddaer og sagaer ikke var overleveret, så var Grundtvig såmænd også sluppet
for sin asarus. Ja, havde vi ikke haft Islands middelalderlitteratur, så måtte danske
fodboldentusiaster synge en ganske anden sang på ramperne før landskamp end Der
er et yndigt land, Oehlenschlägers sang, hvor Danmark omskrives med kenningen Frejas
sal, og hvor guderne Brage ogMimer optræder – for ikke at nævneAlfader, et alternativt
navn for Odin med rødder i islandsk middelalder. Måske havde H.C. Andersen heller
aldrig fået stipendium til at gå i latinskole og studere et år ved Københavns Universitet,
hvis det ikke havde været for hans brug af FinnMagnussons oversættelse af eddadigtene
i hans oldnordiske tragedie Alfsol, som H.C. Andersen som 17-årig sendte til Knud
Lyhne Rahbek og direktionen for Det kongelige Teater. Rahbek afviste skuespillet,
fordi det “på ingen maade egner sig til Skuepladsen”, men han anbefalede at give den
unge Andersen stipendium til at uddanne sig, fordi der i “Volas første scener” findes
“enkelte Glimt” (Larsen og Topsøe-Jensen 1952, s. 18). Og netop Vola havde Andersen
hentet i Finn Magnussons edda-oversættelse; hun er vølven i Vølvens spådom, Völuspá
(Lassen 2008).
Islands middelalderlitteratur er bevaret og overleveret i håndskrifter. Da dagens fød-

selar blev født d. 13. november 1663 havde det lærde samfund i Norden forstået vig-
tigheden af den islandske middelalderlitteratur – den norrøne renæssance var så at
sige i fuldt sving. Arne Magnussons store bedrift var – ud over hans særdeles vigtige
introduktion af den kritiske tænkning i norrøne studier – hans utrættelige indsamling

1Ud over at være holdt ved Den Arnamagnæanske Kommissions fejring af ArneMagnussons jubilæum
på Københavns Universitet d. 22. november 2013 blev denne forelæsning også holdt i samme
anledning som jubilæumsforelæsning på Islands Universitet d. 12. november 2013. Forelæsningen
er bragt som artikel iMagasin fra Det Kongelige Bibliotek, 27. årgang, nr. 2, juni 2014.
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af håndskrifter, folianter og fragmenter, papir og pergament. Næsten alt havde hans
interesse, og han indsamlede også mange håndskrifter på andre sprog end islandsk.
Parallelt med indsamlingen af håndskrifter brugte han sin tid på at organisere sin
samling, så fremtidige forskere kunne anvende den. Som dværge på Arne Magnussons
skuldre, for nu at anvende Bernhard af Chartres berømte dictum (sicut nani super humeros
gigantum), er det derfor vores kærkomne pligt at tage vare på, udforske, udgive og
formidle denne arv. Man interesserer sig i dag både for håndskrifterne som fysiske
objekter; de studeres som artefakter, vigtige vidnesbyrd om kultur- og socialhistorie;
og man studerer dem som åndsværker, deres tekster som vidnesbyrd om en del af
den europæiske sprog-, kultur-, idé- og litteraturhistorie. Men der er kun få, som kan
læse det gamle islandske sprog og endnu færre, som kan læse håndskrifternes tekster.
Sådan var det også i Arne Magnussons tid. Og Arne Magnusson var klar over, at de
skulle udgives og oversættes; han oversatte selv flere sagaer til gavn for andre lærde.
Det er en sand tanke, som man i dag tilskriver Goethe, at verdenslitteraturen skabes
i oversættelsen til andre sprog. Håndskrifternes sagaer skal således ikke bare udgives,
men også oversættes, så alle kan få del i arven, for håndskrifterne kommer alle ved, de
er ikke kun en islandsk arv, ikke engang en dansk-islandsk eller nordisk arv, de er en
verdensarv, hvad der blev fastslået i 2009, da Arne Magnussons håndskriftsamling blev
optaget på Unescos Memory of the World Register.
Arne Magnussons ældre samtidige biskop Brynjolf Sveinsson skrev engang: “At låse

håndskrifter inde i udenlandske biblioteker, hvor ingen vil forstå dem […] er ikke at
bevare dem, men at tilintetgøre dem” (Jón Helgason (udg.) 1942, s. 72). Samlingen skal,
så at sige, bringes ud af boksen, hvori den opbevares i Danmark og Island; den skal
formidles, for litteratur bliver først levende, når den bliver læst. Det er denne formidling
af ArneMagnussons arv via nyoversættelser af islandske sagaer, som jeg vil tale om i dag.
Der udføres i disse år to store oversættelsesprojekter. Det ene er en oversættelse af

alle islændingesagaer til dansk, norsk og svensk; projektet sker på islandsk initiativ; det
indledtes i 2008 og er numeget nær ved at kunne afsluttes. Der er tale om et korpus på ca.
2600 sider, 40 sagaer og 49 totter og et projekt, der involverer 15 oversættere. Jeg er selv
redaktør for de danske oversættelser, og Merete Pryds Helle er skønlitterær konsulent.
De danske oversættelser finansieres primært af A. P. Møller Fonden og Augustinus
Fonden. Det andet projekt er en samlet oversættelse til dansk af oldtidssagaerne, som
først for nyligt er gået i gang. Dette projekt sker på mit initiativ, og det involverer fire
oversættere.
Sagalitteraturen er både mangfoldig og uudtømmelig. Gruppen af originale islandske

sagaer består af islændingesagaer (sagaer om islandske helte), kongesagaer, oldtidssagaer
eller fornaldarsagaer (dvs. sagaer om Nordens sagntid), samtidssagaer, riddersagaer og
bispesagaer. Selvom der er en lang og fin tradition for oversættelser af sagaer i Danmark,
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har kun en brøkdel af dette store korpus været formidlet i oversættelser for danske
læsere.
Allerede i løbet af 1500-tallet blev der i Norge foretaget oversættelser af de norske

kongers sagaer. Herefter fulgte hurtigt en interesse for oldtidssagaerne, som man (dog
med en markant undtagelse af dagens fødselar) i 1600-tallet anså for at være trovær-
dige historiske beretninger om Nordens oldtid. I 1660’erne udkom der i Sverige flere
oldtidssagaer på originalsproget og med oversættelse til svensk og/eller latin. De første
udgaver af islændingesagaer udkom først i anden halvdel af 1700-tallet. Fra 1772 og frem
udkom en række islændingesagaer på originalsproget, udgivet af Den Arnamagnæanske
Kommission og Det nordiske Oldskrift-Selskab i København. Udgaverne indeholdt
oversættelser til latin på nær en udgave af Njals saga.2 Allerede i 1728 var Egils saga
udkommet i oversættelse til dansk ved Truid Nitter; den tidlige interesse for denne saga
skal ses i lyset af, at handlingen i højere grad udspilles hos konger end islandske bønder.
Den første klassiske islændingesaga, der oversattes, varGunløgs saga, som udkom 1778–
1779; oversætteren var den autodidakte litterat, officeren Werner Abrahamson (1744–
1812). 1819–1821 udkom det første samleværk med islændingesagaer, da Knud Lyhne
Rahbek udgav to bind med oversættelser (jf. Figur 1). Her udkomNjals saga for første
gang på dansk med den talende titelDe ulige Hustruer eller Gunnars ogNials Endeligt, og
Laksdølernes saga (med titlen Den Døvstumme eller Kongedatteren og hendes Æt, dvs. om
den irske kongedatter Melkorka, Olav Påfugl og Kjartan).
I årene 1839–1844 udkomN.M. Petersens oversættelser af 10 islændingesagaer i fire

bind med titlen Historiske Fortællinger om Islændernes Færd hjemme og ude (jf. Figur 2).
I modsætning til de øvrige oversættelser af islændingesagaer i 1800-tallet har N.M.
Petersens oversættelser haft en særlig betydning for genrens reception i Danmark.
Værket er udkommet i seks forskellige udgaver, og nogle af disse er genoptrykt flere
gange, mig bekendt senest i 2003, dog med visse ændringer i teksten (Lassen 2014).
1871–1876 kom igen et samleværk, tre bind, med oversættelser af 16 islændingesagaer,
oversat af Fr.WinkelHorn,Billeder afLivet paa Island. Dette udvalg udgjorde et værdigt
supplement til N.M. Petersens samling, men er ikke blevet genudgivet.
I 1926–1927 blussede en voldsom sagastrid i dagbladet Politiken (jf. Figur 3). Den

islandske skønlitterære forfatter, Gunnar Gunnarsson, som dengang boede i Danmark
og var en af de mest populære forfattere i Norden, indledte i en kronik d. 6/12 1926 i
Politiken et angreb mod sproget i en ny genudgivelse af N.M. Petersens oversættelser.
Sproget i oversættelsen var ifølge Gunnar Gunnarsson “vredet af Lave, knudret og
klodset, mishandlet til den rene Ynkelighed”. Det var “en afskyelig Vanskabning af et
Sprog”. Det var to velkendte professorer ved Københavns Universitet, nemlig Finnur

2Jf. Lassen (2014) for en oversigt over disse udgaver.
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Figur 1: RahbeksNordiske Fortællinger
(1819–1821)

Figur 2:N.M. PetersensHistoriske Fortællinger
om Islændernes Færd hjemme og ude (1839–1844)

Jónsson og Verner Dahlerup, der havde redigeret nyudgivelsen. Gunnar Gunnarsson
benyttede sit angreb til at plædere for en nyoversættelse af islændingesagaerne, som
skulle foretages af skønlitterære forfattere med sans for sproget. Denne nyoversæt-
telse blev også en realitet. Årene 1930–1931 udkom 11 sagaer i tre bind, oversat af
syv digtere, en filolog og en litterat: Johannes V. Jensen, Tom Kristensen, Thøger
Larsen, Knud Hjortø, Hans Kyrre, Vilhelm Andersen, Johannes Brøndum-Nielsen og
Gunnar Gunnarsson selv. Udgaven var et pragtværk med tegninger af Johannes Larsen
(jf. Figur 4). Som N.M. Petersens oversættelse i sin tid var også denne ambitiøs; den
blev udgivet under videnskabeligmedvirken af JónHelgason ogBrøndum-Nielsen.Den
redaktionelle ledelse bestod af Hans Kyrre, Johannes V. Jensen og Gunnar Gunnarsson.
Også denne udgave er udkommet gentagne gange, tredje udgave i 2007.
Trods mængden af oversættelser har en række islændingesagaer aldrig været oversat

til dansk, og mange af de sagaer, som er oversat, foreligger i gamle og utilstrækkelige
gengivelser. I mange tidligere oversættelser er sagateksten drastisk beskåret. Det har
ofte været smagsvurderinger og æstetiske domme, som har haft betydning for, hvilke
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Figur 3: Sagastriden i Politiken (1926–1927)

sagaer der er blevet oversat og hvor oversætterne har skåret. For de ældste oversættelsers
vedkommende havde sagaernes historicitet afgørende betydning,men i praksis ansåman
ofte en sagas manglende historicitet som udtryk for en “fordærvet smag”. For N.M.
Petersen var Njals saga “fuldendt” og kunne “med al Ret tildrage sig vor Beundring”
(1841, s. 360), men allerede Laksdølernes saga havde over sig “noget vel snaksomt, lang-
trukkent og flæbende i Fortællemaaden” (1840, s. 322), Finbues saga var for Petersen et
“Æventyr”, Grettes saga forkortede han, da den “i […] sin oprindelige Skikkelse [vidner]
om en […] fordærvet Smag”. Værst lød hans dom over Svarvadsdølernes saga, som han
også forkorter: Den “hører ikke til de bedste Sagaer, ikke engang til de gode” (1844,
s. 281). Den hårde dom ramte især de yngre sagaer, og det er da også dem, der gentagne
gange er blevet udeladt i oversættelser af islændingesagaer. Det er i øvrigt den samme
modvilje mod det “eventyrlige”, “fabelagtige” og “usandsynlige”, som har betydet, at
størstedelen af sagaerne om Nordens oldtid, oldtidssagaerne, endnu aldrig har været
oversat til dansk. Fantastikken, det groteske og den fabulerende fortælleglæde er nemlig
stiltræk, som de yngre islændingesagaer har til fælles med mange oldtidssagaer. Disse
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Figur 4: De islandske Sagaer (1930–1931) Figur 5: Islændingesagaerne. Samtlige sagaer
og niogfyrre totter (2014)

stiltræk kan da også få enhver tænkende læser til at stille spørgsmålstegn ved deres
kvalitet som historiske vidnesbyrd. Således sagde for eksempel dagens fødselar i et brev
til den kongelige historiograf, Thormod Torfæus, at “han holdt meget lidt af” en lang
række oldtidssagaer (“Eg helld miög lited af Hrolfssögu Gautrekssonar, Bosasögu […]
et similibus”; Arne Magnusson 1916, s. 66). Men selvom mange både ældre og yngre
islændingesagaer og oldtidssagaer slet og ret er elendige vidnesbyrd om mulige histori-
ske begivenheder, så er de alligevel fremragende litteratur og fabelagtige vidnesbyrd om
kultur- og litteraturhistorie og om middelalderens reception af Nordens oldtid.
Når de nye oversættelser af islændingesagaerne udkommer, bliver det således første

gang danske læsere kan få glæde af for eksempel Sagaen om Den Snu Ræv og Guld-
Tores saga.3 Sagaen om Den Snu Ræv tilhører den europæiske rævelitteratur; det er en

3De nye oversættelser udkom omkring et halvt år efter Arne Magnussons jubilæum, d. 28/4 2014 (jf.
Figur 5).
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tempofyldt og munter beretning, for nylig karakteriseret som et stykke science fiction,
idet hovedpersonen konstruerer de mest fantastiske maskiner (jf. Wilson 2006). IGuld-
Tores saga skaffer hovedpersonen sig derimod en skat i en dragegrotte i det nordlige
Norge, og til sidst i fortællingen forvandler han sig til en drage for at lægge sig på
sin skat. Andre sagaer, som findes i oversættelse, for eksempel Flomændenes saga, er i
dag i praksis uopdrivelige. Flomændenes saga blev oversat til dansk første gang af Børge
Thorlacius og udkom i 1809. Denne lidt glemte saga indeholder ellers nogle af de mest
uforglemmelige scener i hele korpusset af islændingesagaer. Helten Torgils er draget
til Grønland med sin familie, hvor de er ude af stand til at finde de bebyggede områder,
hvorfor de fleste dør af sult og sygdomme. En dag, daTorgils har udforsket indlandsisen,
finder han sin kone stukket ihjel hjemme i huset. Det er kun kort tid, efter at hun har
født en lille dreng. Mændene hører en gurglende lyd fra mørket; det er det spæde barn,
der forsøger at drikke mælk ved den døde mors bryst. Torgils skærer sig nu i brystet og
malker. Først kommer der blod ud, men efter nogen tid kommer en hvidlig væske. På
den opføder han sin lille dreng. Drengen vokser op hos de tre overlevendemænd, og han
bliver en stoisk lille fyr, men kommer ulykkeligvis af dage, da det endelig lykkes dem
at forlade Grønland og sejle tilbage mod Island. De kommer ud i en frygtelig storm, og
en bølge skyller drengen udenbords, men han kastes tilbage på skibet igen af en anden
bølge og udbryder da: “Nu skvulper det godt nok, far”, hvorpå han dør (kap. 28).4 Faren
er ude af sig selv af sorg og nægter at give liget fra sig, hvad der selvfølgelig er ukristent.
Hans rejsefæller narrer ham væk og begraver drengen i kristen jord. Torgils siger nu
de uforglemmelige ord, at han fra da af aldrig vil bebrejde kvinder, at de elsker deres
brystbørn højere end andre.
Islændingesagaernes mandlige helte har generelt en særdeles ømskindet ære, især

hvis de bliver udfordret på deres maskulinitet. Når Njal bliver kaldt skægløs og hans
sønner for møgskæg, fordi deres skæg kun vokser ved påstået brug af gødning, er de
nødt til at tage hævn. Hånen tager udgangspunkt i Njals innovative landbrug, hvor der
anvendes gødning, men der er også tale om nidbeskyldninger, en stereotyp og symbolsk
fremstilling af mænd som kvinder eller ikke-mænd. Men islændingesagaernes verden er
ikke sort-hvid. I Flomændenes saga er kønnet næsten elastisk. Torgils kan opfostre sin
søn, give ham bryst, uden at blive en mindre mand af det. Omvendt ser man også en
kraftkarl af en kvinde i Sagaen om Bård Snefjeldsas, en saga, der hidtil kun har været
oversat til dansk i små brudstykker i 1800-tallet. Her nedkæmper Bårds datter Helga
trolde med sin elsker på Grønland, og da en nordmand senere forsøger at komme op
i sengen til hende, hvor hun sidder, smuk og kun iført sin særk, får han kærligheden

4Citater fra islændingesagaerne er fra de nye oversættelser.
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at føle: “De kom op at slås, og det endte med, at Ravns højre arm og venstre ben blev
brækket” (kap. 7).
Selv de sagaer, som vi synes, at vi kender bedst, har vi nogle gange aldrig rigtigt læst.

Njals saga har aldrig før været oversat til dansk i sin helhed. Oversætterne har hidtil
udeladt passager, fordi de enten var for sjofle, besværlige, langtrukne eller irrelevante.
Det er evident, at en sådan skalten og valten med originalteksten ikke lever op til vore
dages krav til oversættelser af ældre tekster. I de nye sagaoversættelser følges original-
teksten med dens dyder og lyder, idet begge dele anses for interessante i kulturhistorisk
forstand eller i det mindste autentiske. Derfor vil man hverken finde omarbejdelser eller
udeladelser i de nye oversættelser.
De nye oversættelser af islændingesagaer udkommer i foråret 2014 ved Saga Forlag

på Island. De vil blive fulgt til dørs af illustrationer af billedkunstneren Karin Birgitte
Lund (jf. Figur 6). Karin Birgitte Lunds billeder vil repræsentere eksisterende motiver
fra Island, Norge, Sverige og Danmark fra vikingetid og middelalder. Billederne vil tage
udgangspunkt i våben, billedsten, stavkirker, kalkmalerier og ikke mindst motiver fra
middelalderens islandske håndskrifter. Via kunstnerens fortolkning vil de give et indblik
i denne tids for os fremmede og spændende æstetik.
Jeg får tit henvendelser fra utålmodige og interesserede danske læsere, som spørger til

sagaoversættelserne. Der skal mere end én genre til for at mætte disse sagahungrende
danskere. Så når islændingesagaerne er udkommet, er det, som omtalt, ikke slut. En
langsom pen vil da også løbe tør, før sagaerne er slut, for nu at parafrasere en passage i
epilogen i oldtidssagaen om Rolf Gøtrekssøn.5 Det bringer mig til det andet store over-
sættelsesprojekt, en samlet oversættelse af oldtidssagaerne. Mens islændingesagaerne
handler om islandske helte og primært foregår på Island, handler oldtidssagaerne om
Nordens sagntid, om danske, norske og svenske sagnhelte som Sigurd Favnersbane,
Ragnar Lodbrog, Rolf Krake og Ganger-Rolf. Oldtidssagaerne er befolket med guder,
skjoldmøer, bersærker, vikinger, konger og kloge dronninger. Siden middelalderen har
de spillet en stor rolle for dansk historieskrivning; en stor del af fortællingerne i de første
ni bøger af SaxosGestaDanorum stammer for eksempel fra islandske oldtidssagaer. Det
er således på høje tid, at dette korpus formidles for danske læsere i sin helhed.
Når denne sagagruppe har været negligeret, er det, fordi disse sagaer efter kildekritik-

kens indtog stort set mistede deres betydning som historiske kilder. I romantikken ansås
genren for rå og ubearbejdet, men netop råheden gav digterne mulighed for at skabe nyt.
Senere, med realismens gennembrud, revurderedes sagagenrerne. Islændingesagaerne
ansås nu for den mest vellykkede genre, mens de fantastiske – eller ofte utroværdige –

5þrýtr ok fyrr seinan penna en hans [Hrolfs] snilldarverk, egl. “en langsom pen vil løbe tør før [Rolfs] geniale
bedrifter”.
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Figur 6: Eksempler på Karin Birgitte Lunds illustrationer i de nye oversættelser af islændinge-
sagaerne

oldtidssagaer ansås for dårlig litteratur, en slags middelalderens kiosklitteratur, som
en god kollega engang udtrykte det. Men de senere år har både filologer og litterater
anerkendt, at oldtidssagaerne er læseværdig verdenslitteratur – de er gode historier. Og
i middelalderen var de højkulturel litteratur, sagaer, der var konger – og dronninger –
værdige (jf. Lassen 2012). Oldtidssagaerne udgør, som islændingesagaerne, en meget
broget gruppe af tekster: Nogle af de ældste er rå og tentative og synes at være udsprun-
get af eddadigte, mens yngre oldtidssagaer, ofte velkomponerede digterværker, synes at
være blevet til i miljøer lig dem, der f. eks. fostrede Boccaccios og Chaucers værker.
Allerede i årene 1821–1826 udgav den danske filolog Carl Christian Rafn et samle-

værk med oversættelser af bl. a. 13 oldtidssagaer og en tot i en flerbindsudgave med
titlen Nordiske Kæmpe-Historier (jf. Figur 7). 1829–1830 udgav Rafn oldtidssagaerne
på originalsproget i tre bind i København; denne udgave, med titlen Fornaldar Sögur
Nordrlanda, konstituerede og navngav genren. De samme år udkom en forøget udgave
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Figur 7: RafnsNordiske Kæmpe-
Historier (1821–1826)

Figur 8: RafnsNordiske Fortids Sagaer
(1829–1830)

af Rafns oversættelser, nu 17 sagaer og nogle kortere tekster med titlenNordiske Fortids
Sagaer (jf. Figur 8). Planen var, at de tre bind skulle indeholde oversættelser af netop de
sagaer, som blev udgivet på originalsproget, men Rafn fraveg beslutningen om at udgive
dem alle, fordi han fandt, at flere af sagaerne var for eventyrlige, og at de betragtet “fra
den poetiske Side” ikke havde nogen “besynderlig Fortrinlighed” (Rafn 1829, bd. 1, s.
xxiv). Situationen er i dag ikke meget bedre end på Rafns tid. Mange af oldtidssagaerne
er stadig ikke blevet oversat til dansk, hvad der f.eks. gælder de kunstnerisk fremragende
Sagaen om den enarmede Egil og Asmund Bersærkerbane, Rolf Gøtrekssøns saga og Ganger-
Rolfs saga. Andre oldtidssagaer har derimod opnået klassikerstatus og er blevet oversat
flere gange, for eksempel Ragnar Lodbrogs saga og Vølsungernes saga. I det nye projekt
oversættes alle 30 oldtidssagaer og en række kortere tekster, der anses for at høre til
gruppen. For alle oversættelsers vedkommende gælder det, at de vil følge teksten i
ét håndskrift, når det er muligt, så læseren ikke præsenteres for en tekst, som ikke
eksisterede i middelalderen. Til gavn for dette projekt knyttes det til et igangværende
forsknings- og udgivelsesprojekt på Den Arnamagnæanske Samling i København, som
er finansieret af Velux Fonden, ledes af Matthew Driscoll, og som netop fokuserer på
disse sagaer (jf. foregående artikel).
Oldtidssagaerne vil udkomme i otte bind i løbet af de næste fire år ved Gyldendal,
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Figur 9: To urskitser af Peter Brandes til oversættelsen af oldtidssagaer

og de vil være illustreret af kunstneren Peter Brandes (jf. Figur 9). Hans illustrationer
vil bestå af træsnit. Bøgerne, som Brandes også layouter, bliver smukke; de skal have
et højt, knejsende snit – som en stavkirke eller kølen på et vikingeskib. Peter Brandes
vil ikke afbilde scener eller bataljer, men forsøge at indkredse eller studere en række
nordiske stemninger og situationer: en figur med et fiskenet, en grubler, en mand med
økse, en mand der løfter en sten, osv.
Arne Magnussons håndskrifter gemmer på en uvurderlig skat; den indeholder noget

af det bedste, som verdenslitteraturen kan fremvise. Vores tid og samtidens smag er
(selvfølgelig) en anden end 1800-tallets: Vi kan i dag i langt højere grad goutere det
skæve, manierede, fabulerende og overraskende – og vi læser ikke sagaerne som vidnes-
byrd om Nordens ældste historie – i det mindste ikke som sandfærdige vidnesbyrd. Vi
læser sagaerne som en del af den europæiske litteraturhistorie, ja, som verdenslitteratur.
Jeg tror, at vores samtid netop er den rette tid til at (re)introducere sagagenrerne i
al deres frodige mangfoldighed, fra de famlende, stakkaterede sagaer til de fuldendte
og finpudsede beretninger, fra de alvorlige og underspillede til de humørfyldte og
overdrevne. Hvis vi skal være værdige arvtagere efter ArneMagnusson, må vi – billedlig
talt – åbne hans skattekiste, for hele denne levende litteratur skal læses.
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Middelalderdiplomer – i en digital tid
Præsentation af et forskningsprojekt

Alex Speed Kjeldsen

1 Mål og perspektiver

Som sidste mand i præsentationen af igangværende forskning påDen Arnamagnæanske
Samling skal jeg sige et par ord om mit aktuelle forskningsprojektMiddelalderdiplomer
– i en digital tid.
Jeg vil i første del af præsentationen give en overordnet beskrivelse af projektet,

mens jeg i anden del vil rette fokus mod selve tilgangen og det praktiske arbejde med
diplomteksterne for derved at levere et kig hen over filologens skulder.
De islandske håndskrifter har gennem århundreder dannet indgang til studier af såvel

sprog og litteratur som historie og kultur i bredeste forstand. Men uanset faglig vinkel
og nærmere problemstillinger har kendskabet til selve sproget været den essentielle
nøgle.
Men ikke alle dele af sproget er lige godt undersøgt, og særlig mangelfuld er ud-

forskningen af middelaldersproget efter c1300. Det gælder i høj grad også for sproget i
diplomerne, altså i periodens offentlige dokumenter eller breve.
Som sprog- og almenhistorisk kildemateriale er middelalderens originaldiplomer el-

lers helt unikt. Diplomerne kan tids- og stedfæstes præcist – i hvert fald i de fleste
tilfælde – og de er i modsætning til næsten alt andet middelalderligt kildemateriale ikke
afskrifter i flere led af ældre forlæg. De er derfor selvskrevne referencepunkter for bl. a.
palæografiske og sproghistoriske undersøgelser.1
Netop det faktum er den primære motivation bag mit forskningsprojekt, som har

følgende tre delmål:

1. Udgivelse af de ældste islandske originaldiplomer (c1300–1450) i elektronisk form
med avancerede muligheder for tekstrepræsentation, søgning og brug af hjælpe-
værktøjer

1I relation til brugen af diplomer som kildemateriale for sproghistoriske undersøgelser må det dog også
fremhæves at diplomernes sprog i vid udstrækning er formelpræget, og at en række mere eller mindre
faste udtryk går igen i mange breve.
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2. Afdækning af periodens sprog- og skrifthistoriske udviklinger ved en detaljeret
analyse af det fuldt opmærkede (annoterede) diplomkorpus

3. Et bidrag til klarlægningen af de skriftproducerende miljøer under hensyntagen
til regionale, kronologiske og standsmæssige forhold

Alle tre punkter kan siges at involvere svar på spørgsmål af typen hvad. Sætter man i
stedet fokus på hvorfor, kan man bl. a. pege på det følgende:
Detaljerede undersøgelser af diplomsproget er en helt central forudsætning for en – højst

påkrævet – islandsk sproghistorie. Selvom udforskningen af det islandske sprog i høj
grad er et internationalt forskningsfelt, har vi paradoksalt nok ikke en samlet islandsk
sproghistorie à la Skautrup eller den kommende nye danske sproghistorie. Takket være
de seneste årtiers mere eller mindre fuldstændige beskrivelser af forholdene i udvalgte
håndskrifter2 og takket være beslægtet forskning og udvikling af elektroniske ressourcer
ved en række igangværende og nyligt afsluttede projekter3 er vi ved inddragelsen af
diplommaterialet imidlertid ved at have skabt tilstrækkeligt empirisk grundlag for den
længe savnede samlede fremstilling af islandsk sproghistorie.
En grundig analyse af diplomernes skrift er en lige så central forudsætning for en større samlet

skrifthistorie og første skridt på vejenmod en systematisk palæografisk database. Den islandske
diplomskrift er i vid udstrækning uudforsket, selvom materialet ikke alene er tids- og
stedfæstet, men også – pga. den i hvert fald i en del af perioden mere kursive skrift – er
særlig velegnet til studier af skriftforandring. En palæografisk-sproghistorisk database,
mod hvis realisering nærværende projekt kan betragtes som første skridt, er uhyre
interessant, bl. a. fordi man vil kunne opstille håndskriftgrupper på sikrere grundlag
og dermed opnå større indsigt i hvilke miljøer der har været særlig aktive på forskellige
tidspunkter.
Historikere har længe efterspurgt en elektronisk diplomudgave.4 Diplomerne er allerede

udgivet i diplomatarisk form i Stefán Karlssons i øvrigt særdeles gode udgave fra 1963.
Den kommende elektroniske udgave vil imidlertid byde på en mængde muligheder som
den traditionelle trykte bog i sagens natur ikke kan levere. Som vi skal se nærmere på
om lidt, vil udgaven kombinere tre forskellige tekstgengivelsesniveauer med digitale
billeder. Men herudover vil det være muligt at foretage avanceret søgning på bl. a.
datering, lokalisering, person- og stednavne, skriverhænder, palæografiske, ortografi-
ske, morfosyntaktiske og leksikalske data og – i hvert fald på et tidspunkt – også

2Jf. fx de Leeuw van Weenen (1993, 2000, 2009) og Kjeldsen (2013).
3Jf. ikkemindst det nyligt afsluttedeMenotec projektmed base iOslo ogBergen. Projektet har opbygget
et stort sprogligt opmærket korpus af gammelnorske tekster, herunder de ældste diplomer (materialet
vil blive gjort tilgængeligt i Menotas tekstbank, formentlig i 2014).

4Se fx Már Jónsson (2002, s. 38–40).



A. S. Kjeldsen Middelalderdiplomer – i en digital tid 41

de forekommende aktørers roller samt udvalgte nøgleord. Desuden vil hvert ord blive
linket til netordbøger, og samtlige (kendte) stednavne vil blive linket til elektroniske
kortressourcer. Alt dette sikrer at ikke blot filologer og lingvister, men også historikere
og studerende m. fl. kan drage større nytte af udgaven.

1.1 Materialet

Projektets korpus består af alle i original bevarede, daterede og forseglede diplomer
udstedt på Island og/eller skrevet på islandsk til og med 1450.
Definitionen af “islandsk” er bred, forstået således at diplomer med selv meget mar-

kante indslag af norsk inkluderes. Af “norsksprogede” diplomer ekskluderes kun så-
danne, hvis sprogform i Stefán Karlsson (1963) kategoriseres som egentlig norsk.5
Under de forudsætninger når man op på et samlet korpus af godt 300 diplomer,

svarende til omtrent 70.000 ord i løbende tekst. Det drejer sig i øvrigt om langt de fleste
af de af Stefán Karlsson udgivne diplomer.

2 Tilgang

Efter at have fokuseret på spørsmålet om hvad og hvorfor, er det blevet tid til at se
nærmere på tilgangen eller spørgsmålet om hvordan.

2.1 Transskription og tekstopmærkning

For bedst muligt at sikre og tilgængeliggøre materialet transskriberes og opmærkes
diplomerne i XML i et TEI-kompatibelt format (eller sådan ender det i hvert fald).6
For det enkelte diplom finder man følgende former for gengivelse

1. i digital billedform:7

5Endvidere udelades alle forfalskede breve.
6Et år efter dette foredrag blev holdt, har jeg ændret opmærkningspraksis. Jeg arbejder nu i et tabulært
rentekstformat der bygger på GNUEmacs’ org-mode (GNUEmacs omtales nærmere nedenfor). Fra
dette format er det imidlertid muligt at eksportere til bl. a. XML.

7Den endelige udgave vil indeholde såvel sort-hvide gengivelser baserede på ældre analoge optagelser
som digitale farvegengivelser.
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2. på et meget skriftnært faksimilært niveau (forkortelsestegn og andre særtegn
bevares) – primær målgruppe er palæografer og sproghistorikere:

Ꝥ goðv ̅ ſe ꝥta ƀꝛꝼ ſía eðꝛ heyra

3. på diplomatarisk niveau (forkortelser opløses) – primær målgruppe er lingvister
og sproghistorikere:

Þeim goðvm mǫnnvm sem þetta bref sia eðr heyra

4. på fuldt normaliseret niveau (med standardiseret ortografi) – primær målgruppe
er historikere og andre med særlig interesse for det tekstlige indhold:

Þeim góðum mǫnnum sem þetta bréf sjá eða heyra

Grundlaget for projektets sproglige undersøgelser og forudsætningen for de avan-
cerede søgemuligheder i den elektroniske udgave er at hvert ord forsynes med både
opslagsform (lemmatisering) og fuldstændig morfosyntaktisk annotation med analyse
af ordklasse- og bøjningsforhold.
Foruden den elektroniske udgave skal projektet føre til en bog om diplomernes

sprog og skrift. Fremstillingen vil minde om fremstillingen i Kjeldsen (2013), og det
er da også analysen af periodens sproglige og palæografiske udviklinger der har været
hovedmotivationen bag projektet (udgaven er på sin vis blot en forudsætning herfor).
I dagens præsentation vil der imidlertid i vid udstrækning være fokus på arbejdet med

udgaven, idet jeg vil forsøge at give et indblik i en del af det praktiske arbejde med
diplomteksterne. Det bliver til tider lidt teknisk, men det kan forhåbentlig give en ide
om hvilke værktøjer der kan anvendes i projekter af denne type, så jeg håber I vil bære
over med mig.
Udgangspunktet for den følgende gennemgang bliver nogle specifikke faser af tekst-

arbejdet, nærmere bestemt OCR-behandlingen af Stefán Karlssons udgave, den halv-
automatiske opslitning i grammatiske ord (tokenization), indføringen af normaliserede
former og den halvautomatiske lemmatisering og morfosyntaktiske annotation. Inden
jeg runder af, vil jeg også knytte nogle ord til endnu ikke gennemførte faser af tekst-
arbejdet og berøre mulighederne for eksport af de opmærkede tekster samt begrebet
reproducerbar forskning.

2.2 OCR-behandling af Stefán Karlssons udgave

Udgangspunktet for enhver annotation af tekst er naturligvis at der er noget at annotere,
og en transskriptionsfase er typisk første stadium i et projekt som det her omtalte. I
dette tilfælde valgte jeg imidlertid at udnytte Stefán Karlssons udgave i videst muligt
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omfang og lade den danne grundlag for det ene af de tre tekstgengivelsesniveauer (det
diplomatariske), primært af tre årsager.
For det første er udgaven særdeles pålidelig.
For det andet viste en indledende test af OCR-softwaren at der kunne opnås forholds-

vis gode resultater med automatisk tegngenkendelse (en tilsvarende test med manuel
indtastning viste sig noget langsommere).8
For det tredje er udgaven forsynet med et udførligt sted- og personnavneregister

som kan udnyttes ved halvautomatisk opmærkning af personnavne i den elektroniske
udgave. Det forudsætter imidlertid at der under alle omstændigheder indsættes side- og
linjemarkører for Stefáns Karlssons udgave.
Den anvendte OCR-maskine er Googles open source program Tesseract-ocr som er

fri software og kan downloades fra http://code.google.com/p/tesseract-ocr.
Tesseract-ocr kan let integreres i egne programmer og dermed tilpasses ens almin-

delige arbejdsgang. Som ved al anden software i projektet er det overordnede inter-
face editoren GNU Emacs,9 der kan programmeres i Emacs Lisp (elisp). Det sikrer
optimale forhold for brugeren fordi alle funktioner, hvad enten der er tale om fx
OCR-behandling, automatisk lemmatisering, tagging af billeder, opslag i leksikalske
ressourcer eller eksport af XML-tekst til mere læselige formater, kan udføres inden for
et og samme system. Funktionerne kan dermed også let udnytte hinanden.

Figur 1: OCR-interface i GNU Emacs

8De to tilgange førte til hver deres fejltyper som måtte rettes i korrekturfasen, men det er interessant at
notere at der syntes at være færre fejl i andenkorrekturen i den del af korpusset som var blevet til ved
OCR-behandling. Indtasterens evner spiller naturligvis en stor rolle i denne sammenhæng.

9GNUEmacs kan installeres på stort set alle systemer, herunder GNU/Linux,Mac OS X ogWindows.
Projektets hjemmeside er http://www.gnu.org/software/emacs.

http://code.google.com/p/tesseract-ocr
http://www.gnu.org/software/emacs
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Googles OCR-maskine viste sig – ikke overraskende – at have betydelige problemer
med udgavens unormaliserede tekster indeholdende en stor mængde særtegn, og det
umiddelbare resultat var tæt på ubrugeligt. En hjælpefunktion bearbejdede derfor den
tekst som OCR-programmet returnede, inden den præsenteredes for brugeren. Det
viste sig ganske frugtbart. Efter appliceringen af hjælpefunktionen var mange linjer
således helt korrekte, inklusiv kursiveringer og specialtegn, mens andre indeholdt et
mindre antal fejl. Et eksempel på det simple interface ses på Figur 1.
For at lette korrekturarbejdet sørgede programmet for at det scannede billede rullede

med når man bevægede sig til en ny linje i transskriptionen, og en række funktioner
lettede rettelsesarbejdet, fx ved ændring af forkortelsesopløsninger.

2.3 Halvautomatisk opslitning i grammatiske ord

Efter korrekturlæsning af den OCR-behandlede tekst fulgte en halvautomatisk opsplit-
ning i grammatiske ord (tokenization). Den var halvautomatisk, idet computeren i første
omgang blot inddelte i ord på basis af mellemrum, hvorefter der måtte foretages manuel
justering.
Også her indeholdt systemet nogle funktioner der bl. a. gjorde det lettere at opsplitte

ord eller føre orddele sammen ved korrekturlæsningen.

2.4 Indføring af normaliserede former

Næste skridt var indføringen af normaliserede former. Af hensyn til nogle sprogtek-
nologiske ressourser, som jeg vender tilbage til, blev der i første omgang normaliseret
til moderne islandsk. Senere vil et program sørge for at “oversætte” til normaliseret
oldislandsk.
Selve normaliseringsarbejdet forløb på følgende vis:

1. Først udrydede computeren noget af den enorme formvariation i en form for
pseudo-normalisering (det er ikke mindst nødvendigt når man har et meget for-
skelligartet korpus med mange skrivere fra et større tidsrum). Det mundede ud i
en mapping mellem diplomatariske ordformer og pseudo-normaliserede former

2. Efterfølgende kontrolleredes de pseudo-normaliserede former på basis af en fuld-
stændig liste over ordformer. Det resulterede i en liste over former med mere eller
mindre “korrekt” moderne islandsk retstavning

3. Endelig blev de korrekte former skrevet tilbage til transskriptionsfilen så der
ved siden af det diplomatariske tekstgengivelsesniveau indførtes et normaliseret
tekstgengivelsesniveau

Resultatet kan ses på det uddrag af transskriptionsfilen som er illustreret på Figur 2.
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Figur 2: Transskriptionsfilen efter indførelse af norm-niveau
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2.5 Halvautomatisk lemmatisering og morfosyntaktisk annotation

I næste fase udnyttedes nogle sprogteknologiske ressourcer udviklet til analyse af mo-
derne islandsk. De er samlet i projektet IceNLP som er fri software der kan downloades
fra http://icenlp.sourceforge.net.
IceNLP består af flere komponenter, bl. a. en lingvistisk regelbaseret part-of-speech-

tagger, kaldet IceTagger, som har været hovedværktøjet ved lemmatisering og morfo-
syntaktisk annotation af diplommaterialet. Programmet kan kaldes fra kommandolinjen
og dermed let integreres i egne programmer.10
Som ved det allerede omtalte OCR-program lod også resultaterne fra IceTagger i

første omgang noget tilbage at ønske. Ordforrådet i diplomerne adskiller sig øjensyn-
ligt noget fra ordforrådet i det moderne islandske korpus som programmet er blevet
trænet på. Det forsøgte jeg at løse ved at skrive nogle funktioner der efterprocesserede
programmets forslag og forbedrede dem ud fra hvad jeg fandt frem til i løbet af det
indledende lemmatiseringsarbejde. Proceduren ved lemmatisering blev dermed den føl-
gende:

1. En sætning markeres i XML-filen (transskriptionen), jf. Figur 3

2. Sætningen sendes til IceNLP-programmet (IceTagger)

3. Inden sætningen sendes retur til editoren, sørger et program bl. a. for

a) forbedring/rettelse af en mængde tilfælde med forkert analyse af lemma
og/eller part-of-speech

b) oversættelse af IceTaggers tag-set til et tag-set kompatibelt med Menotas
(Medieval Nordic Text Archive) retningslinjer for lemmatisering af nordiske
middelaldertekster11

4. Den af computeren analyserede tekst indsættes i en tabel der er lettere at overskue
og rette i end den rå XML-tekst, jf. Figur 4

5. Brugeren retter eventuelle fejl i tabellen (en række hjælpefunktioner letter dette
arbejde)12

6. Oplysningerne skrives tilbage til XML-filen. Ved at lade computeren stå for
dette mindskes risikoen for trivielle fejl og inkonsekvenser indført af brugeren,
jf. Figur 5

10For en nærmere beskrivelse af IceNLP, se Hrafn Loftsson (2011).
11Jf. Haugen (2008, kap. 8).
12Den i Figur 4 anførte analyse viste sig at være helt rigtig fra computerens side. Det er naturligvis langt

fra altid tilfældet, men succesraten er i de fleste tilfælde over 90%.

http://icenlp.sourceforge.net
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Figur 3:Markering af en sætning i XML-filen (transskriptionen)
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Figur 4: Computerens forslag til lemmatisering og morfosyntaktisk analyse
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Figur 5: Efter manuel kontrol skrives oplysningerne tilbage til XML-filen
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Jeg skal ikke foretage en nøjere gennemgang af de mange hjælpefunktioner skrevet
til brug for det daglige arbejde med diplomerne, men har udvalgt nogle få (ikke for
tekniske) eksempler, som bl. a. gerne skulle illustreremin efterhånden slet skjulte pointe
om frugtbarheden af at anvende et programmerbart system.
Et simpelt eksempel er direkte ordbogsopslag baseret på et givet lemma som illustreret

i Figur 6 (her med Fritzners ordbog som eksempel – der findes bl. a. også et interface
til Ordbog over det norrøne prosasprog).

Figur 6: Opslag i Frizners ordbog (netversion)

Et andet eksempel er opslag internt i diplomkorpusset i form af enKWIC-konkordans
som illustreret på Figur 7, der viser resultatet af at generere en konkordans for det ak-
tuelle sb. kveðja i akk. sg. efterfulgt af formen guðs. Fra de enkelte linjer i konkordansen
kan man hoppe til de forskellige forekomster, hvis man ønsker at se mere kontekst.
En sådan KWIC-konkordans er i øvrigt et af de allervigtigste værktøjer til kontrol af

den grammatiske analyse. Kigger man blot på den rå XML-kode, mister man nemlig let
overblikket og kan læse hen over selv de mest indlysende fejl.
En af grundene til at IceTagger med de omtalte modificeringer har vist sig noget

bedre end andre løsninger som jeg selv og Menota har anvendt i forbindelse med
halvautomatisk lemmatisering og morfosyntaktisk analyse, er rimeligvis at der er tale
om en regelbaseret tagger og ikke en rent statistisk baseret tagger (den regelbaserede
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Figur 7: KWIC-konkordans (sb. kveðja i akk. sg. efterfulgt af guðs)

tagger sikrer ikke mindst større korrekthed ved former med synkretisme, altså fx når
computeren skal afgøre om pronominalformen hann er nominativ eller akkusativ).
I systemet har jeg imidlertid også inkorporeret en statistisk baseret tagger der alene
tager udgangspunkt i en given ordforms frekvens. Den kan fx anvendes til at generere
(frekvensordnede) forslag til lemmatisering og morfosyntaktisk analyse når man er i
tvivl om den regelbaserede taggers forslag. Et eksempel er anført på Figur 8 som viser
computerens frekvensordnede forslag til lemma og morfosyntaktisk analyse af kveðju.
Kombinationen af en regelbaseret tagger og en rent statistisk baseret tagger har vist

sig ganske frugtbar. Den regelbaserede tagger (med de omtalte modificeringer) levererer
generelt gode analyser, og i de fleste tilfælde rimeligvis også bedre analyser end en
rent statistisk baseret tagger der kun tager hensyn til allerede analyserede ordformers
frekvens (som allerede nævnt, ikke mindst i tilfælde med synkretisme). Når den regel-
baserede tagger analyserer et ord forkert, kan det imidlertid føre til fejl i analysen af
en række andre ordformer, idet den så at sige forsøger at få det hele til at give bedst
mulig mening. Her kan den rent statistisk baserede tagger komme til undsætning, idet
den udelukkende tager hensyn til frekvensen af tilsvarende ordformer i det allerede
analyserede korpus.
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Denne løsningmedførte at det mod slutningen af lemmatiseringsprocessen var muligt
at lemmatisere og morfosyntaktisk annotere en relativ stor mængde tekst – på de bedste
dage omkring 5000 ord i løbende tekst. Det er dog klart at ikke alle dage var lige gode, og
især i begyndelsen af lemmatiseringsfasen var tallet langt mindre. Dels fordi jeg brugte
tid på at udvikle/tilpasse programmerne, mens jeg lemmatiserede (hvorved en del tid
blev brugt på programmering i stedet for egentlig tagging), og dels fordi den statistisk
baserede tagger ikke havde så meget sammenligningsmateriale at arbejde med (endelig
trænes man naturligvis også selv).

Figur 8: Frekvensordnede lemmatiseringsforslag

Det sidste eksempel jeg vil nævne, er en funktion der sørger for at man på et givet sted
i XML-filen til enhver tid kan få vist selve diplomteksten og få fremhævet den aktuelle
linje (jf. Figur 9). Det gør det noget lettere at overskue teksten i sammenligning med
den rå XML-kode.
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Figur 9: Visning af aktuel linje i mere læsevenlig form

2.6 Øvrige faser i tekstarbejdet

Projektet er langt fra afsluttet. I relation til tekstarbejdet mangler der fortrinsvis det
følgende:

1. Indføring af lemma og normalisering i overensstemmelse med ONP’s norm

2. Indføring af det faksimilære tekstgengivelsesniveau

3. Tagging af digitale billeder

4. Palæografisk annotation af udvalgte tegn(varianter)

5. Ortografisk-fonologisk annotation

6. Opmærkning af en række ikke-sproglige forhold
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Det første punkt, indføringen af lemma og normalisering i overensstemmelse med
ONP’s norm, vil i høj grad blive automatiseret ved hjælp af filtre der virker på basis af
de fuldt analyserede moderne islandske former. Det mest tidskrævende er naturligvis
den nødvendige korrekturlæsning.
Det andet punkt, indføringen af facs-niveauet, løses ligeledes halvautomatisk. Et

program vil komme med bud på facs-niveauet på basis af dipl-niveauet. Dette vil ef-
terfølgende blive kontrolleret som led i korrekturlæsningen af de enkelte diplomer. En
række hjælpefunktioner vil hjælpe brugeren i denne fase.
Det tredje punkt, tagging af billedmaterialet, kræver til gengæld en hel del manuelt

arbejde. Hvert (grammatiske) ord skal således markeres på de digitale fotografier, så
det senere kan ekstraheres og automatisk sammenkobles med det relevante ord i trans-
skriptionen. Det skal ikke mindst udnyttes i den palæografiske analyse (jf. også næste
punkt).
Som del af det fjerde punkt, den palæografiske annotation, udvælges en række særlig

interessante tegn, og deres eventuelt varierende manifestation i forskellige kontekster
undersøges. Det gøres på basis af automatisk genererede grafotaktiske oversigter, altså
oversigter over hvilke grupper (af tre tegn) det pågældende tegn optræder i. Takket være
opmærkningen af de enkelte ord omtalt under forrige punkt, kan systemet ekstrahere
alle relevante eksempler ved at kombinere de opmærkede billedzoner med data i trans-
skriptionsfilen. Noget tilsvarende vil i øvrigt være muligt i den kommende elektroniske
udgave.
Under den ortografisk-fonologiske annotation nævnt som det femte punkt vil der

blive foretaget en halvautomatisk mapping mellem de enkelte tegn (på facs-niveau) og
fonemerne i et (hypotetisk) fonemsystem. Det gøres primært for at lette den ortografi-
ske analyse, men vil også kunne udnyttes i den elektroniske udgaves søgeinterface.
Under det sjette punkt, opmærkningen af ikke-sproglige forhold, er der især tale om

opmærkning af person- og stednavnestoffet. Som allerede nævnt vil registeret i Stefán
Karlsson (1963) blive udnyttet i vid udstrækning, navnlig fordi det indeholder præcise
henvisninger til belæggene i de enkelte diplomer. På basis af det OCR-behandlede (og
korrekturlæste) register vil et program indsætte navne-tags i XML-filen. I ambiguøse
tilfælde vil brugeren blive bedt om at disambiguere computerens forslag inden de ind-
sættes.

2.7 Teksteksport og reproducerbar forskning

En af fordelene ved at holde sig inden for et fleksibelt, programmerbart system er at de
mange forskellige funktioner kan drage direkte nytte af hinanden.
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Det er svært at komme nærmere ind på uden at det bliver for teknisk for en præ-
sentation som denne, så jeg skal blot give to eksempler på hvordan man kan udnytte
funktioner fra det daglige redigeringsarbejde i en lidt anden sammenhæng, nemlig ved
eksport af et diplommed XML-markup til html som kan vises i en browser, og ved brug
af reproducerbar forskning (reproducible research) ved artikelskrivning og lignende.
I korrekturfasen kan man således, når man har et mere eller mindre fuldt opmærket

diplom, eksportere det til et format somminder om det færdige resultat i den kommende
udgave med en række forskellige visningsfunktioner (herunder de forskellige tekstgen-
givelsesniveauer inkl. fotografisk (digital) reproduktion af kilden) og oplysninger af
statistisk karakter (fx information om ord- og tegnfrekvens, navneformer og angivelse
af lokaliteter på digitale kort). Foretækker man i stedet et mere udskriftventligt format,
kan man på tilsvarende vis eksportere til en pdf-fil (via TEX).
Reproducerbar forskning har sin primære styrke ved arbejdet med empiritungt ma-

teriale. En af de bagvedliggende ideer er at man fra en artikels (eller bogs) kildekode
har direkte adgang til ikke blot de tilgrundliggende data, men også til de mange pro-
grammer/værktøjer som spiller en central rolle for analysen af de pågældende data.
Det reproducerbare aspekt ligger dermed i at man som læser af artiklen faktisk kan
reproducere (og dermed verificere) analyserne i en grad som ellers ikke ville være
mulig. For den som skriver artiklen, er den primære fordel imidlertid at man slipper
– eller i det mindste mindsker behovet – for dobbelt bogføring. Ændrer man noget i
transskription, vil det automatisk kunne føre til en opdatering i artiklen, fx justeringer
i en tabel over fonem-grafem-relationer. GNU Emacs med det indbyggede org-mode
(se www.orgmode.org) er som skabt til en sådan tilgang, idet man meget enkelt kan
indlejre programkode på en mængde forskellige programmeringssprog (ikke blot elisp)
i selve teksten man skriver, og få resultatet af programkoden eksporteret sammen med
artiklens tekst ved eksport til fx pdf, html eller et tekstbehandlingsformat som odt.

3 Afslutning

Målet for dagens præsentation har været at give et indblik i mit igangværende forsk-
ningsprojekt. Som den opmærksomme tilhører uden tvivl har bemærket, har jeg imid-
lertid også forsøgt at snige en diskussion af mere teknisk karakter ind ad bagdøren. Det
er en diskussion der bliver stadig mere relevant for filologer og andre som arbejder med
tekst, eftersom al tekst i dag er elektronisk i en eller anden forstand. Skal vi sikre os selv
så optimale arbejdsbetingelser som muligt, på kort og lang sigt, er vi bedst tjent med så
dynamiske arbejdsværktøjer som muligt.

www.orgmode.org
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I relation hertil er det værd at bemærke at denne dynamik reelt kun kan sikres ved
brug af fri og åben software. Kun derved sikrer man fleksibilitet og langtidsholdbarhed
og forhindrer den overhængende fare for lock-in som eksisterer ved brug af proprietær
software. Såvel GNU Emacs som Tesseract-ocr og IceNLP er fri software, og det
samme gælder for al software skrevet inden for projektets rammer (denne software
vil blive publiceret under en copyleft licens). Det gør det muligt for andre forskere at
anvende og tilpasse funktionaliten i overensstemmelse med deres specifikke behov.
I denne sammenhæng skal det endvidere fremhæves at samtlige XML-filer der ligger

til grund for den kommende elektroniske udgave, vil kunne downloades og modificeres
under en Creative Commons licens.
Og med de ord tror jeg at jeg har fundet et passende sted at slutte, selvom vi har

bevæget os et stykke bort fra morgendagens fødselar.
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Kulturarven efter Arne Magnusson

AnneMette Hansen
(under medvirken af Peter Springborg)

Og han har aldrig levet, som klog paa det er blevet, han først ej havde kjær

(Grundtvig 1834)

Kærligheden til bøgerne og de gamle skrifter havde Arne Magnusson fået i arv fra
barndommen.Han voksede op i lærde omgivelser hos sine bedsteforældre ogmorbror på
gårdenHvammur iDalasyssel i det vestlige Island.Hans lidt ældre bror, JónMagnússon
(1662–1738), meddeler i sin biografi om Arne Magnusson at han kort før sin 6-års dag
begyndte at lære latin – og da havde han naturligvis allerede lært at læse “islandsk og
andet ubetydeligt derhenhørende” (ÁrniMagnússons levned og skrifter, s. 7).Morfaren,
præsten Ketill Jörundsson (1603–1670), interesserede sig for gamle håndskrifter og
deres afskrivning. I Den Arnamagnæanske Samling findes 26 håndskrifter som han
enten selv har skrevet, eller som han har ejet og forsynet med noter i marginen. Flere
af disse håndskrifter kan Arne Magnusson meget vel have erhvervet allerede i vinteren
1685–1686, som han tilbragte på Island på Hvammur, og de kan dermed siges at udgøre
grundstenen i hans håndskriftsamling (Westergård-Nielsen 1963).
I årene 1702–1712 rejste Arne Magnusson i egenskab af kongelig kommissarius

rundt på Island for at samle materiale til en fortegnelse over jordejere i hele landet og
samtidig foretage en folketælling.Disse optegnelsesrejser gavArneMagnussen lejlighed
til at “samle alleslags gamle Documenter, hvilke hand loed med saa stoer accuration
og vigilance opskrive, som neppe nogen skal troe”, som den islandske filolog Jón
Ólafsson (1705–1779) skriver i sin biografi om Arne Magnusson (Bekker-Nielsen &
Widding 1963). Den islandske digter Halldór Laxness har i romanen Islands Klokke
(Laxness 1991) skildret ArneMagnussons samlerenergi. Romanfiguren Arnas Arnæus,
der repræsenterer Arne Magnusson, er ledsaget af præst og biskop ankommet til en
islandsk bondegård for at lede efter “nogle gamle skindstumper med skrift fra katolsk
tid”. Det er præsten der fører ordet:

Her var kommet en højlærd mand fra den store stad København, Arnas Arnæus,
kongens ven, kollega til grever og baroner og en sand ære blandt andre nationer
for dette vort fattige land. Han ville købe alle beskrevne laser fra gamle dage såvel
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Figur 1: Billeder af Arne Magnusson: akvarel fra 1700-tallet og kobberstik fra 1867

af skind som af papir, gamle bøger, stumper og hvad som helst i retning af breve
eller bøger, som nu lå og rådnede op hos de fattige og hjælpeløse indbyggere i dette
elendige land. (…) Disse boglaser, sagde præsten, at han samlede sammen i sit store
palads udi i den stad København for at gemme dem til evige tider, så at verdens
lærde kunne overbevise sig om, at der engang på Island havde levet folk, der kunne
regnes til mennesker, såsom Gunnar på Hlídarendi, bonden Njáll og hans sønner.
(…) Assessoren var meget ivrig efter at se disse laser, hvis de endnu fandtes, få dem
til låns, hvis de kunne lånes, og til købs, hvis de var til salg.

(Halldór Laxness 1991, s. 20–21)

Bondenmener ikke at der i hans hjem findes sådanne skindstumper.MenArnas Arnæus
falder i snak med bondens mor; han kender den gamle kones slægt og herkomst og har
før haft bøger i hænde, som hendes far havde indbundet af blade fra sønderrevne, gamle
pergamentsbøger for en for længst afdød præst. Han siger:

Nu vil jeg gerne spørge om denne min gamle morlil ikke kunne anvise mig et eller
andet sted under en seng, ude i ildhuset, i udhuset eller på udhusloftet, hvor der
undertiden i krogene kan havne lappede laser af skindbukser eller gamle sko, eller
på en væglægte i en stald, hvor man somme tider om vinteren stopper kasserede
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laser ind i en revne, for at det ikke skal sne ind, jeg vil slet ikke tale om, hvis der
findes en gammel skindsæk eller skrammelkasse, som jeg kunne rode lidt i, hvis jeg
muligvis kunne finde blot en ussel las af et bogbind fra pastor Gudmundurs tid.

(Halldór Laxness 1991, s. 23)

Men på denne gård er der hverken skindsæk eller skrammelkasse. Det eneste sted
bonden kan forestille sig at der kunne være nogle gamle skindstumper, er i bunden af
hans mors seng, og han kommer nu i tanker om de gamle skindstumper, “som de havde
opgivet at bruge til lapper på hans bukser i sin tid,” og man begynder en eftersøgning i
den gamle kones seng.

Efter en lang og omhyggelig søgen trak den fornemme gæst endelig nogle sam-
menrullede skindstumper frem fra høet, så krøllede, indtørrede og stenhårde, at de
ikke lod sig glatte ud. (…) Membranum, sagde han til sidst, og kastede et blik til sin
ven biskoppen, og de undersøgte det begge: nogle kalveskindsblade sammenfoldede
og sammensyede, men tråden for længst opslidt eller bortsmuldret; men skønt det
yderste af skindet var sort og gennemtrængt af snavs, kunne man med lethed skelne
en tekst skrevet med gotisk skrift. (…) Skriften er fra cirka trettenhundrede, sagde
Arnas Arnæus. Jeg kan ikke se rettere end at det er blade af selv Skálda. (…) Jeg
har nu i syv år søgt og ladet efterforske over hele landet om der ikke fandtes nogen
stumper, om det så blot var minutissima particula, af de fjorten blade jeg mangler
af Skálda, for i dette enestående håndskrift er der optegnet de skønneste digte i den
nordlige verden.Her er nu de seks fundet, ganske vist sammenkrøllede og vanskeligt
læselige, men dog fine exemplo. (…) Nu hævede Arnas Arnæus stemmen og vendte
sig til den gamle kone: Jeg tager så disse usle laser med mig. Man kan alligevel ikke
bruge dem til at lappe bukser med eller til skosåler. (…) Men en sølvspecie skal du
dog få af mig for ulejligheden, min gode kone.

(Halldór Laxness 1991, s. 24–25)

Senere erhvervede Arne Magnusson mange håndskrifter fra andre af samtidens store
bogsamlere. Flere håndskrifter i hans samling stammer fra den i 1695 afdøde etatsråd
Jens Rosenkrantz, hvis private bibliotek var blandt de største i Danmark. Ifølge Kristian
Kålunds Katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling har 26 håndskrift-
numre tilhørt Rosenkrantz’s samling, og dertil kommer yderligere fem håndskrifter
forsynet med et auktionsnummer skrevet med rødkridt af samme type som det der er
bevaret i enkelte af de kendte rosenkrantzske håndskrifter (Overgaard 1996). Blandt
håndskrifterne var det eftertragtede kongesagahåndskrift Codex Frisianus (AM 45 fol,
jf. Figur 2) og Kongespejlet, Speculum regale (AM 243 b α fol, jf. Figur 3) samt flere
håndskrifter af spansk proveniens, bl. a. det ældste håndskrift i samlingen, palimpsesten
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AM 795 4to, hvis tekst fra 1100-tallet er skrevet oven på en udraderet tekst fra 800-tallet
(66 handrit úr fórum Árna Magnússonar, s. 162–164).

Figur 2: Kongesagahåndskriftet Codex Frisianus (AM 45 fol) fra den første fjerdedel af 1300-
tallet

“Fra Sal. Assessor Thormod Toruesens Enke” købte Arne Magnusson i 1720 den
islandske historiker Thormod Torfæus’ (1636–1719) efterladte samling af papirhånd-
skrifter, som på daværende tidspunkt udgjorde 21 numre i folio, 30 i kvart og et i
oktav, men som efter ArneMagnussons opsplitning af håndskrifterne i mindre enheder,
talte i alt 149 håndskrifter. Blandt håndskrifterne var en række afskrifter af islandske
sagaer og norske kongesagaer, udført af islændingen Ásgeir Jónsson (1657–1707), samt
håndskrifter med middelalderlige danske landskabslove. Flere af de yngre afskrifter har
senere fået stor værdi efter at de originale middelalderlige håndskrifter gik til grunde da
Universitetsbiblioteket i København brændte i 1728.
Gehejmearkivar og kancellisekretær Frederik Rostgaard (1671–1745) var også bog-

samler. I auktionskataloget over Rostgaards bøger er Arne Magnusson opført som
køber af ca. 125 håndskrifter (Kålund 1894, s. xvi) og over 400 trykte bøger. Kun nogle få
af håndskrifterne var islandske; de fleste var danske, bl. a. den arnamagnæanske lægebog
(AM 187 8vo, jf. Figur 4) med auktionsnummeret 1038 og til en pris af 2 rigsdaler, 1
mark og 2 skilling. Et andet af håndskrifterne fra Rostgaards bibliotek er i dag det eneste
bevarede eksemplar af et gammeldansk lovhåndskrift i folioformat, Jyske Lov (AM 286
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Figur 3: Det norske håndskrift AM 243 b α fol fra ca. 1275 indeholder den didaktiske dialog
Kongespejlet

fol, jf. Figur 5). OmArneMagnusson købte, lånte eller byttede sig til den store bog, ved
vi ikke, det er nemlig ikke registreret i hans fortegnelse over bogkøbene ved auktionen
(AM 274 8vo).
ArneMagnusson erhvervede også håndskrifter og dokumenter gennem lån. Et eksem-

pel er brevarkivet fra Clara Kloster i Roskilde, som efter reformationen og nedlæggelsen
af klostrene i Danmark var indgået i universitetets arkiv i 1561, og som ifølge en
arkivregistratur fra 1663 blev opbevaret i konsistoriebygningen i en skuffe for sig selv
i rektors skrin. Som medlem af universitetets konsistorium fik Arne Magnusson i
januar 1716 i opdrag at ordne universitetets arkiv, og i december samme år hjemlånte
han Clara Klosters breve for at skrive dem af. I konsistoriets akter er det ført til
protokols at “Veledle Hr. Assessor Arnas Magnussen uedtog med consistorii tilladelse
én skuffe af det grønne skab neder ved døren med 390 gamle breve (enten alle, eller
de fleeste om St. Claræ Kloster) de fleeste deraf skrefne paa pergament, og nogle paa
papiir; hvilke han lovede alle uskadde, saasnart hand faaer dem igiennemseet, tillige
med skuffen at restituere Consistorio.” Brevene blev aldrig tilbageleveret, og det største
klosterarkiv med mere end 350 bevarede breve fra årene 1243 til 1590 er således en
del af Diplomata Danica i Den Arnamagnæanske Samling (66 handrit úr fórum Árna
Magnússonar, s. 138–139).
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Figur 4: Lægebogshåndskriftet AM 187 8vo er skrevet i den første del af 1400-tallet

Figur 5: AM 286 fol: Jyske Lov i stort format fra ca. 1320

Siden Arne Magnusson som 20-årig kom til København i 1683, var han knyttet
til Københavns Universitet (jf. Figur 6); først som studerende, siden som professor,
medlem af konsistorium, efor og universitetsbibliotekar. Det var til universitetet han
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1683 Immatrikuleret den 25. sept.
1685 Teologisk attestats (eksamen)
1691 Baccalaurgraden
1701 Professor philosophiæ et antiqvitatum danicarum

(professor i filosofi og danske antikviteter)
1710 Assessor Consistorii (medlem af konsistorium)
1713 Professorbolig i Store Kannikestræde
1720–1725 Efor for Elers’ Kollegium
1721 Professor i historie og geografi
1721 Vicebibliotekar ved universitetsbiblioteket og herefter leder af

biblioteket
1730 Oprettelse af testamente til fordel for universitetet den 6. januar

Figur 6: Arne Magnusson og Københavns Universitet

og hustruen, fruMetteMagnusson, den 6. januar 1730 testamenterede den bevarede del
af Arne Magnussons “Böger og Papiirer, baade de trykte og de skrevne” – foruden den
private formue når boet var gjort op (Árni Magnússons levned og skrifter, s. 116).
Den 20. oktober 1728 udbrød der brand i København. Universitetet brændte. Univer-

sitetsbiblioteket, som i 1657 var blevet placeret på Trinitatis Kirkes loft, brændte. Arne
Magnussons professorbolig i Store Kannikestræde brændte. Men selv om han ifølge
beretningen tøvede med at evakuere sin bogsamling, lykkedes det at redde en del af “de
bøger som man aldrig og ingen steder får magen til lige til Dommedag” for eftertiden.
Således som ArneMagnusson (ifølge Jón Ólafsson) selv skulle have udtalt da han sidste
gang gik ud af døren til sit bibliotek og så de flammende reoler (ÁrniMagnússons levned
og skrifter, s. 152).
Den Arnamagnæanske Samling er siden blevet forøget med forskellige tillægssamlin-

ger og består i dag af 2865 håndskriftnumre. Samlingen rummer både håndskrifter fra
middelalderen og fra senere tid, og den har status af at være den betydeligste samling
af middelalderlige nordiske håndskrifter. Størstedelen af håndskrifterne er islandske.
Af anden oprindelse end islandsk er: 280 norske, 252 danske, 32 svenske, 25 tyske, 11
spanske, 5 italienske, 4 hollandske, 2 franske, og 55 er på latin. Ud over håndskrifterne er
der en stor samling middelalderlige diplomer, dvs. juridiske dokumenter, og apografer,
som er afskrifter af diplomer, i alt 13.938 diplomnumre (66 handrit úr fórum Árna
Magnússonar, s. 36).
Håndskrifternes dateringer spænder fra ca. 1150 til 1850. 876 håndskrifter kan dateres
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til tiden før 1600, og af disse er 75% fragmenter af håndskrifter. Følgende sprog
er repræsenteret: (Old)islandsk, (gammel)norsk, (gammel)dansk, (forn)svensk, færøsk,
latin, tysk, nedertysk, hollandsk, spansk og italiensk. 20% af håndskrifterne, eller 656
numre, er skrevet på pergament, resten på papir. Der er bind fra forskellige perioder og
af forskellige typer. Til historiske bind henregnes middelalderlige bind af samme alder
som håndskrifterne samt bind fra 1600- og 1700-tallet. Fra begyndelsen af 1900-tallet og
frem har mange håndskrifter fået påsat nye bind som led i restaureringen og bevaringen
af samlingen.
Efter løsrivelsen fra Danmark og stiftelsen af republikken i 1944 ønskede islændin-

gene at alle islandske håndskrifter i danske samlinger blev udleveret til Island. I 1965
vedtog Folketinget Lov nr. 194 af 26/05/1965 om ændring i fundatsen af 18. januar 1760
for Arne Magnussens Legat (Den arnamagnæanske Stiftelse). Loven pålagde en

deling af stiftelsen i to afdelinger derved, at de af legatets håndskrifter og arkivalier,
der må anses for islandsk kultureje, overgives til Islands universitet for at forvares og
forvaltes der i overensstemmelse med fundatsens regler.

Hvad der skulle forstås ved islandsk kultureje blev defineret i § 1, stk. 2 og 3:

Alle i original eller afskrift foreliggende diplomer vedrørende Island og sådanne
andre arkivalier, som kan antages at have haft deres plads i islandske lokal- og
privatarkiver, anses for islandsk kultureje.

Håndskrifter anses for islandsk kultureje, dersom værket vides eller med betydelig
sikkerhed må antages at være forfattet af eller oversat af en islænding og det tillige
indholdsmæssigt alene eller i overvejende grad vedrører Island og islandske forhold
eller tilhører den islandske senmiddelalderlige fiktionslitteratur. Disse kriterier fin-
der anvendelse, hvad enten håndskriftet er den originale affattelse eller en afskrift.
Med et håndskrift forfattet eller oversat af en islænding sidestilles blandede hånd-
skrifter, dersom de overvejende falder ind under ovennævnte kriterium.

§ 3 indeholdt endvidere bestemmelser om at et udvalg bestående af to repræsentanter
for Københavns Universitet og to udpeget af Islands Universitet skulle gennemgå
håndskrifter og arkivalier i samlingen og gøre indstilling om hvilke af disse der skulle
overgives til Islands Universitet i henhold til kriterierne (www.retsinformation.dk).
Der skulle to højesteretsdomme til inden udleveringen blev påbegyndt i april 1971

med overgivelse af to af klenodierne fra Det kongelige Biblioteks samlinger, som også
var omfattet af udleveringsloven: det store sagahåndskrift Flatøbogen og Kongebogen
af den poetiske Edda. Det sidste punktum blev sat i juni 1997 da det prægtige bibelhånd-
skrift AM 227 fol blev afleveret.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=74854&exp=1
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Figur 7: Overdragelse af islandske håndskrifter i Reykjavík den 21. april 1971 og den 18. juni
1997

Hvilken litterær kulturarv var det så Island fik tilbage? Efter delingen af håndskrift-
samlingen fordeler værkerne sig som anført i Figur 8 (jf. også 66 handrit úr fórum Árna
Magnússonar, s. 33).
Som det fremgår af oversigten, repræsenterer samlingen en mangfoldighed af genrer.

I den danske del af samlingen i København findes således lovhåndskrifter med de danske
middelalderlige landskabslove, norske og svenske landslove, bønnebøger og prædiken-
samlinger fra senmiddelalderen på dansk, svensk, nedertysk og latin, lægebøger på
dansk, tysk og latin, almanakker, historieskrivning på dansk, norsk, svensk, tysk og
latin, kirkelig encyklopædisk litteratur på islandsk, norsk og dansk, sagaer om danske
og norske konger, bl. a. det kendte værk Heimskringla, helgensagaer, fornaldersagaer
(oldtidssagaer), islændingesagaer og Snorres Edda, for blot at nævne nogle af tekstty-
perne.
Håndskriftsamlingen har haft til huse flere steder. Efter branden i 1728 blev loftet

over Trinitatis Kirke sat i stand og Universitetsbibliotekets samlinger blev genhuset
(jf. Figur 9). Ved ArneMagnussons død blev hans håndskrifter og trykte bøger anbragt
i det genåbnede Universitetsbibliotek. Håndskrifterne blev holdt for sig som en særlig
samling, mens de trykte bøger indgik i bibliotekets bogsamling.
I 1861 blev Universitetsbiblioteket, og dermed også Den Arnamagnæanske Samling,

flyttet til en nyopført biblioteksbygning i Fiolstræde (jf. Figur 10). Samlingen fik plads
bagest i den del af bibliotekssalen der vender ud mod Krystalgade, i et smalt rum i hele
bygningens bredde og adskilt fra bibliotekets øvrige samlinger af en trævæg.
I 1950erne blev der i forbindelse med debatten om de islandske håndskrifters frem-

tidige tilhørsforhold fremsat kritik af de forhold håndskrifterne blev opbevaret under,
bl. a. blev brandfaren påpeget. Det blev derfor besluttet at finde et nyt og mere sikkert
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• Island
– Beskrivelser af Island (geografi og naturhistorie)
– Islændingebogen og Landnamsbogen
– Islændingesagaer
– Samtidssagaer
– Sagaer om biskopper
– Islandske annaler
– Brevbøger, fortegnelser over ejendomme, slægtsbøger
– Andre historiske skrifter om Island (økonomi, handel m.m.)
– Islandske love
– Islandsk videnskabelig litteratur
– Håndskrifter af Snorres Edda (undtagen Codex Wormianus, som er i Danmark)
– Senmiddelalderlig islandsk fiktionslitteratur (yngre fornaldersagaer og riddersagaer)
– Rímur (episke digte)
– Diplomata Islandica

• Danmark
– Islandske skrifter

* Sagaer om danske og norske konger
* Sagaer om andre nabolande (Færingesaga, Grønlændingesaga m. fl.)
* Andre skrifter om Danmark og dele af det danske rige (Færøerne, Grønland
m.m.)

* Ældre fornaldersagaer (Vølsungernes saga m. fl.)
* Helgensagaer
* Oversatte sagaer (Alexanders saga, Trojumanna saga m. fl.)
* Eddadigte (undtagen Codex Regius)
* Elucidarius og anden kirkelig oplysningslitteratur

– Håndskrifter af dansk, norsk og anden europæisk proveniens
– Diplomata Danica
– Diplomata Norvegica

Figur 8: Fordelingen af værker mellem Island og Danmark efter udleveringen
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Figur 9:Håndskriftsamlingen blev opbevaret i Universitetsbiblioteket på Trinitatis Kirkes loft,
1730–1861

Figur 10:Håndskriftsamlingen blev opbevaret i Universitetsbiblioteket, Fiolstræde, 1861–1957

sted til håndskrifterne, og i 1957 blev Det Arnamagnæanske Institut oprettet som et
af de første institutter under Det Humanistiske Fakultet. Instituttet fik lokaler i nogle
hvælvinger i Christian 4.s Proviantgård fra 1603 (jf. Figur 11). Her fik håndskrifterne
deres egen hvælving, der samtidig fungerede som arbejdssted for en af instituttets faste
medarbejdere. Et stort vindue kastede masser af lys ind i rummet om dagen, mens
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det blev lukket til om natten med jernskodder. Der var to boksdøre, som begge stod
åbne om dagen, og nøglerne blev opbevaret på steder alle medarbejdere kendte til.
Der var en behagelig stuetemperatur i boksrummet, og klimaet var ganske tørt. Man
fandt efterhånden ud af at det skyldtes en varmecentral i kælderen. Opbevaringsstedet
svarede således på ingen måde til en moderne håndskriftboks, men det var dog et
langt sikrere sted end Universitetsbiblioteket. På instituttet var der desuden en stor
læsesal med plads til de mange medarbejdere og gæsteforskere, et ordbogsværksted,
et forstanderkontor, samt konserveringsværksted og fotografisk atelier. Ordbog over
det norrøne prosasprog var kommet på den danske stats finanslov i 1939 med en årlig
bevilling til Den Arnamagnæanske Kommission, som var ansvarlig for administration
og publikation af værket.

Figur 11:Håndskriftsamlingen i Proviantgården, 1957–1976

Det blev kun til ca. 20 år i Proviantgården. I 1976 flyttede institut og ordbog ud til det
nye universitetsbyggeri på Amager. Moderne teknik havde nu muliggjort opførelsen af
en armeret og brandsikret boks til håndskrifterne, uden vinduer og med en svær dør
med kodelås, som kun de fastansatte havde adgang til (se Figur 12). Et stort og kostbart
klimaanlæg sørgede for den rette relative fugtighed på ca. 50%. I Reykjavik havde man
netop fået et nyt institut med en tilsvarende håndskriftboks.
Konserveringen og fotograferingen var i årene på det nye sted fokuseret på udleve-

ringen af håndskrifter. Hvert eneste håndskrift der var opført på en udleveringsliste,
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Figur 12:Håndskriftsamlingen i Njalsgade 76, Københavns Universitet Amager, 1976–2002

blev fotograferet, gennemset, repareret og eventuelt nyindbundet. Arbejdet med hånd-
skrifterne blev registreret og dokumenteret, og der var regelmæssige forsendelser af
håndskrifter til Island.
1990erne var et årti, hvor der skete nybrud på flere fronter, og konserveringen blev

internationaliseret. Nye metoder trængte frem, båret af en stærkt voksende ny viden
ommaterialers kemi og egenskaber. Interessen for håndskrifterne som artefakter bredte
sig, og man opdagede, at der rundt omkring i verden var gang i en livlig udforskning af
historiske bogfremstillingsteknikker og materialer. Den nye viden og indsigt betød et
stort fremskridt for konserveringen og er indgået i almindelig konserveringspraksis.
Man kan bare tænke på en i dag så basal og selvfølgelig ting som reversibel klæber samt
syrefrit papir og pap. Dertil kommer den digitale teknologis uendelige muligheder for
infrastruktur og databaser der samler alverdens oplysninger om håndskrifterne, som
atter kan søges på kryds og tværs. Nye hjælpemidler er blevet økonomisk opnåelige
for almindelig håndskriftforskning, fx en multispektralscanner, der kan hjælpe til at
læse ulæselig skrift, eller et digitalt mikroskop, som kan bruges til at afgøre hvad der
er kødside og hårside på et stykke pergament. Studiet af håndskrifternes materialitet
bringer nye indsigter, både for filologer og konservatorer.
I 2002 var det flyttedag igen, og igen til et nyt byggeri, tæt på det gamle bygnings-

kompleks. Håndskrifterne opbevares nu i et specialbygget boksrum på 2. sal i Nordisk
Forskningsinstitut, bag den del af facaden som ikke har vinduer (se Figur 13). Boks-
rummet har passiv klimatisering. Det vil sige at rummet alene klimatiseres ved hjælp
af varme fra de tilstødende lokaler, idet temperaturen reguleres ved en utraditionel
placering af varmeisoleringen. Klimaet holdes stabilt af de 240 mm tykke brand- og
bombesikre betonkonstruktioner som omgiver boksrummet, en varmeisolerende mine-
raluld mod ydervæggene og en fugtabsorberende indvendig beklædning. Temperaturen
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i boksrummet varierer således fra 13 grader celsius om vinteren til ca. 23 om sommeren.
Den relative luftfugtighed holdes jævnt på 50–60% hele året. Adgang til boksrummet
foregår med både kode og nøgler.

Figur 13:Håndskriftsamlingen i Nordisk Forskningsinstitut, Njalsgade 136, fra 2002

Som tidligere nævnt blev alle udleveringshåndskrifter fotograferet på s/h 35 mm
mikrofilm, og der blev fremstillet papirkopier til brug for instituttets medarbejdere og
håndskriftforskere. I dag foregår al fotografering digitalt, og der fremstilles arbejdsko-
pier på cd-rommer til forskningsbrug.
Den i Danmark tilbageblivende del af samlingen er stadig på finansloven. Der føres

tilsynmed både håndskriftsamlingen og den fotografiske samling. Efter tur og behov re-
pareres og konserveres håndskrifterne. Særlige indsatsområder har været konservering
af vokssegl i diplomsamlingen, og her er der udviklet helt nye teknikker.
I 1999 modtog Nordisk Forskningsinstitut 213 diplomer fra herregården Ravnholt

på Fyn; de ældste af dokumenterne er fra begyndelsen af 1400-tallet. Diplomerne
blev undersøgt, renset og repareret, og et register blev udarbejdet hvori alle omtalte
person- og stednavne figurerer. Alle informationer om konservering og fotografering af
diplomer og håndskrifter indføres i instituttets dokumentationsdatabaser. Samlingens
diplomer opbevares i dag i foldere af syrefrit papir på et underlag af sodaplast, der skåner
både diplom og eventuelle vedhængte segl, og er anbragt i arkivæsker af syrefrit pap (jf.
Figur 14).
Håndtering af håndskrifter og et kursus i håndskriftkundskab for studerende ind-

går regelmæssigt i instituttets undervisningstilbud. Sammen med Árni Magnússon-
Instituttet for Islandske Studier i Reykjavík afholdes hvert år en international sommer-
skole i håndskriftsstudier med deltagelse af studerende fra hele verden (jf. Figur 15).
Som en del af instituttets formidlingsforpligtelse er der udviklet en hjemmeside om den
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Figur 14: Bevaring af håndskrifter: omemballering af diplomer

middelalderlige bogkultur med afsæt i den danske del af samlingen: haandskrift.ku.dk.
På Island findes et tilsvarende undervisningssite med fokus på den islandske håndskrift-
produktion: handritinheima.is.

Figur 15:Undervisning og formidling af skriftbærende kulturarv: kursus i håndskriftkundskab

Den Arnamagnæanske Kommission blev nedsat i 1772 som bestyrelse for Den Arna-
magnæanske Stiftelse, dvs. Arne Magnussons samling af håndskrifter og trykte bøger
samt hans private formue som han havde testamenteret til universitetet. Siden da er der
blevet produceret videnskabelige tekstudgaver. I 1941 lanceredes de arnamagnæanske
serier Editiones Arnamagnæanæ og Bibliotheca Arnamagnæana til fremme af studier
og udgivelser af håndskrifterne i samlingen. Udgavetypen er den historisk-filologiske,

www.haandskrift.ku.dk
www.handritinheima.is
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som enten fremlægger teksten i et enkelt håndskrift med varianter (eller læsemåder) fra
tekster i andre håndskrifter i et kritisk apparat, eller teksterne i to eller flere håndskrifter,
vist parallelt eller sekventielt. Håndskriftets tekst gengives enten diplomatarisk, det vil
sige tekstnært med markering af forkortelser og eventuel gengivelse af særlige tegn,
eller halvdiplomatarisk med en let normalisering. I nær fremtid vil man påbegynde
publiceringen af digitale håndskriftudgavermed faksimiler (fotos) og transskriptioner af
tekst i et enkelt håndskrift. Udgaverne får seriebetegnelsen Editiones Arnamagnæanæ
Electronicæ.
I 2009 blev håndskriftsamlingen optaget på Unescos liste over verdens umistelige

skrevne og audiovisuelle kulturarv, Memory of theWorld Register. Her er samlingen i
fint selskab med andre uvurderlige tekstlige arkiver og samlinger, som i Danmark bl. a.
omfatter Søren Kierkegaard-arkivet og H.C. Andersens manuskripter og breve på Det
Kongelige Bibliotek. I samme år blev to nyanlagte gader ved Rigsarkivets nye bygninger
på det gamle jernbaneterræn i København navngivet henholdsvis Carsten Niebuhrs
Gade og Arni Magnussons Gade efter de to betydningsfulde dansk-udenlandske viden-
skabsmænd og samlere af kulturgenstande.
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