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Lidt om hvordan man leder et legat
Michael Chesnutt
Kære Britta,
Du kan i medfør af Vor Herres løbende mandskabstilpasning –
for slet ikke at tale om et par andre, mere jordbundne aktørers bestræbelser i samme retning – næppe undgå et af de nærmeste år at
blive alderspræsident på Den Arnamagnæanske Samling. Dermed vil
du pådrage dig hvad du mindst af alt e2erstræber i tilværelsen, nemlig en form for partilederrolle. Både du og jeg tilhører det, som man
lettere foragteligt plejer at betegne som “den gamle skole”,- og det er
altså min undskyldning for i dagens anledning at minde dig om et
par evigt tilbagevendende, administrative problemstillinger.
❦
-

Jeg citerer for mit eget vedkommende Gillian Fellows-Jensens karakteristik af
mig som “a gentleman of the old school with a keen if not exaggerated sense of
tradition” (Kastanje-Mikkel and other shots in the dark, i: Grace-notes played
for Michael Chesnutt, privatdistribueret skri2, Amager [dvs. København] %&&%,
s. [%-] ﬀ, her [%-]). Dette er den eneste gang, jeg under min .,-årige tilknytning til
Københavns Universitet kan erindre nogen sinde at være blevet smigret på skri2,
men det skal tages i betragtning, at forfatteren er af anden etnisk baggrund end
dansk og hendes mening derfor muligvis mindre repræsentativ; på den anden
side er hun udgået a det norrøne fagmiljø ved University College London, så
udsagnet kan også være ironisk ment.
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En grundlæggende ting, som jeg ikke behøver at fortælle dig, er at
samlingens sti2er, assessor Arne Magnusson, døde den '. januar -'.&.
Der skulle imidlertid henrulle .& år, før der under -*. januar -',& udstedtes en kgl. “Confirmation paa en Fundatz over afgangne Professoris Arnæ Magnæi, og Hustrues Legatum ved Kiöbenhauns Universitæt til de Danske og Norske Historiers Oplysning og Forbedring”.% Man kunne istes til at mene, at der allerede her ses et symptom på den kedelige sendrægtighed, som periodevis har præget legatets virksomhed. Det skal dog haves i erindring, at de første %&
år gik med at ordne mellemværendet med Rentekammeret vedrørende jordebogssagen. Det hele blev åbenbart besværliggjort af det
anstrengte forhold mellem Arne Magnussons gode ven og eksekutor
testamenti, Hans Gram, og islænderen Jón Marteinsson, som var andenstipendiar i nogle få år a -'+%, indtil han blev afløst først af Gísli Snorrason og Björn Markússon (begge stipendiarer -'+(–-'+') og
dere2er af naturvidenskabsmanden og digteren Eggert Ólafsson (stipendiar -'+'–-',,, bistået -'(&–-',& af yderligere en naturvidenskabeligt interesseret stipendiar, den senere land6sikus på Island
Bjarni Pálsson). Finnur Jónsson (AMLevned I:-, s. -)+ ﬀ) dømte
Jón Marteinsson ude som “en ikke ubegavet mand og ret arbejsdygtig”, men samtidig en person, “der i moralsk henseende synes at have
været lidet mønsterværdig”. At han var en urosti2er, der formastede sig til at kritisere legatstyrelsen (dels over for Konsistorium e2er
Grams død i -'+*, dels over for regeringen i et klagememorial ind%

Trykt i, og her overalt citeret a, Árni Magnússons levned og skri2er udgivet
af kommissionen for det Arnamagnæanske legat [ved Finnur Jónsson, forkortet:
AMLevned], København -).&, I:%, kap. X; om fundatsens tilblivelse se de to
forudgående kapitler.
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givet så sent som i foråret -'(,), er dokumenteret og har naturligvis
virket astødende på den selvoptagne og noget autoritært indstillede FJ. Hvorvidt hans indsigelser kan have ha2 noget objektivt på
sig, er en legathistorisk problemstilling, der venter på at blive ordentlig belyst. To af hinanden uafhængige forhold synes umiddelbart at
bekræ2e, at der vitterlig var uorden i sagerne; for det første udeblivelsen af den af Gram planlagte udgave af Knýtlinga saga, som førstestipendiaren Jón Ólafsson a Grunnavík spildte en del kræ2er på,.
og for det andet den omstændighed, at de ansvarlige eforer tillod de
to naturvidenskabsfolk, Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, at tage
hjem til Island i fem år -'(%–-'(', ikke for at emme legatets sag,
men for – som Jón Marteinsson dog kunne sige det – at foretage
“lystrejser på Island, for at lede der i asken og finde slet intet” (citeret e2er AMLevned, uden at der her skal antydes nogen analogi
med anvendelsen af universitetets tjenesterejsekonto i starten af det
%-. årh.).
Man kan også kun trække på smilebåndet, når man i en ultimo
-'(&’erne affattet, temmelig slukøret skrivelse a Konsistorium læser, at de ansvarlige for legatets dri2 så sandelig havde “tænkt på” at
udgive Knýtlinga saga og andre værker. Én ting er at lægge planer,
noget andet at forsvinde til udlandet i lang tid med eller uden løn,
noget helt tredje at skride til handling; i den henseende har den herskende universitetsånd nok ikke væsentlig forandret sig i de sidste
%(& år.
Men e2er den første tids ineﬀektivitet og vilkårligheder oprandt
– som det syntes – en ny dag. Som sagt udstedte kongen -',& den
.

Jf. Jón Helgason, Jón Ólafsson á Grunnavík (Safn æðaRelagsins V), Kaupmannahöfn -)%,, s. %-* ﬀ.
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længe ventede fundats, og -% år senere på initiativ af etatsråd B. W.
Luxdorph forordnedes en “samlet og bestandig Commission”, hvori
nogle emtrædende eksterne repræsentanter (herunder Luxdorph
selv) indtrådte med henblik på at tvinge eforerne til at vedtage en
publikationsplan. Allerede året e2er udkom Kristni saga og i -''(
Gunnlaugs saga Ormstungu, førstnævnte med latinsk oversættelse af
Luxdorph, sidstnævnte tilrettelagt af et andet eksternt kommissionsmedlem, islænderen Jón Eiríksson (se AMLevned I:-, s. %&. ﬀ). Hermed var den kurs lagt, hvore2er de Arnamagnæanske publikationer
gerne forestås af udeakommende lærde, medens stipendiarerne og
deres historiske e2erkommere, amanuenserne ved Det Arnamagnæanske Institut – i dag de norrønt orienterede universitetslektorer ved
Nordisk Forskningsinstitut – kigger på a sidelinjerne. Denne tendens har i flere omgange været vendt, dog ikke således, at der kan
tales om en jævnt opadstigende produktionskurve.
Finnur Jónsson gjorde hvad han kunne for at forsvare legatstyrelsens resultater em til ca. -).&: “når der i et par tidsrum ikke viste
sig oﬀenlige ugter af det arbejde, der gjordes i biblioteket+ for og på
(!) legatets vegne, kommer det […] af forskellige, forståelige grunde
og hindringer, man ikke var herre over”. På den anden side måtte han
erkende, at til tidernes ugunst føjede sig “ialfald visse medarbejderes
e2erladenhed og sendrægtighed” (AMLevned I:-, s. %-'–%-*). Hypereﬀektiv som han selv var, har FJ i slutningen af en lang karriere
ha2 råd til denne overbærenhed (og har som medlem af Kommissionen selvfølgelig været nødt til at vise den udadtil). Ud over den opsætsige Jón Marteinsson har han kun udtaget Guðmundur Magnússon (førstestipendiar -'',–-')*) til uvenlig behandling, sikkert fordi
+

Der menes Universitetsbiblioteket, hvor samlingen var anbragt indtil -)(&’erne.
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den gode Guðmundur – som en sjælden, måske enestående undtagelse – fik en formel advarsel for pligtforsømmelse, men tydeligvis
også fordi han stod i skyggen af den samtidige Jón Jónsson (andenstipendiar -'')–-')'; “den mest kritiske og forstandigste af alle de
videnskabelige arbejdere” i perioden), hvis oversættelse af Njáls saga
prises af FJ i høje toner (AMLevned I:-, s. %&*–%&), %%,).
“Tiderne” er altså at betragte som havende været mere ugunstige
for nogle end for andre, men Københavns Universitet har da heller
aldrig gjort sig bemærket for overdrevent objektiv personbedømmelse. Heldigvis for Guðmundur Magnússon har legatstyrelsen været
bundet af en bestemmelse i fundatsen, der gjorde stipendierne tidsubegrænsede, idet det i § -% foreskrives, at
ingen, som i sine Unge og Friske Dage haver paa lang Tiid
viist særdeeles Flittighed, og giort betydelig Tieniste ved dette Arbejde, [maae] dera paa sin Alderdom forskydes, saalænge han endnu vil, og kand gjöre nogen Slags Hielp derved […],

hvortil der i § -. betænksomt føjes:
Skulle de [stipendiarerne] selv godvilligen forlange a Stipendio at entleediges, eller og, imedens de oppebære samme, ved
Döden afgaae, da udbetales .de Maaneders Stipendium over
Tiden til Reise Penge for dem, som tage Afskeed, og til de
Afdödes Begravelse.

I Arnamagnæansk sammenhæng er uopsigelighed og det gyldne
håndtryk således hævdvundne administrative begreber. Men samtidig med, at Guðmundur Magnússon har nydt godt af § -% (og forhåbentlig -.), har han givetvis også lidt under det hierarkiske tryk,
der udøvedes af Kommissionens tunge drenge – bl. a. Jón Eiríksson
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og sekretæren, gehejmearkivar Grímur Thorkelin – i medfør af ånden, om ikke nødvendigvis bogstavet, i fundatsens § -*:
Omendskiöndt Ephori ingenlunde ere forbundne til, Selv herudi at arbejde, saa dog, i Fald nogen af dem godvilligen paatager sig et eller andet […] at udgive, forstaaer det sig selv,
at sligt, hvorved Sti2elsen vinder saa meget större Anseelse,
emfor noget andet i Trykken bör udkomme.

Gad vide om det er i nævnte ånd, at man helt op til vore dage har
investeret så betydelige kræ2er i at korrigere og befordre udeakommende, akademiske standspersoners arbejder på bekostning af sine
egne?
Anderledes egalitære synspunkter anlægger fundatsen på den daglige, kollegiale omgangsform, f. eks. § * om bibliotekarens pligt til,
naar det af hannem forlanges, [at] være tilstæde at aabne for
Stipendiariis, endog paa de Tider, naar Bibliotheqvet ellers
pleyer at være tillukt, paa det at Dennem ingen Hinder eller Ophold i Deres Arbeide, formedelst hans Fraværelse, skal
foraarsages, dog at sligt ikke paastaaes uden Nødvendighed,
og paa alt for ubeleilige Tiider, men at den ene i saa Fald,
saavidt mueligt, retter sig e2er den andens Leilighed.

Der gives også tydelige anvisninger på, hvad slags tekster der bør
komme i betragtning ved legatets udgivelsesplanlægning (§ -'):
Til den oﬀentlige Bekiendtgiörelse ved Trykken udvælges
först de troeværdigste, beste og nyttigste Skri2er, og dernæst
de, som ere af ringere Værdie: men hvad som maatte befindes at være til störste Deelen Fabelagtig, e2er mange gamle
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Scribenteres Maade, og saaledes ei til synderlig Nytte, deraf alleene uddrages, hvis i Almindelighed kunde tiene til at
oplyse de gamle Leges, Mores, Ritus et Consvetudines etc:

Ingen plads her til større bindrækker med senmiddelalderlige vrøvlehistorier, endsige fornaldarsagaer eller papistiske legender! Fratrukket den forældede historicitetsbetragtning er det dog immervæk et
fornu2igt prioriteringsoplæg, så længe hovedparten af de klassiske
sagaer ikke er blevet kritisk behandlet. Og vi ved jo, at der i hvert
fald i nyere tid har været en udpræget tendens til at vige uden om
disse, de “bedste og nyttigste”, tekster fordi deres overlevering er så
omfattende og kompleks, at de udfordrer de flestes arbejdsevne og
tålmodighed.
❦
Her, kære kollega, har du fået lidt om produktivitetskrav, personalepolitik og andet i den universitetsbureaukratiske genre. Ikke alene
som et minde om gamle dage, men som stof til e2ertanke i den usikre
emtid, som de indledningsvis omtalte, højere magter har beredt jer.

