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Alþingi álvktar að skora á rikisstjórnina að taka nú þegar upp samningaumleit- 
anir við hlutaðeigandi stjórnarvöld í Danmörku um, að afhent verði hingað til lands 
öll islenzk handrit og önnur skjöl, sem þýðingu geta haft fv rir þjóðlif og menntalíf 
Islendinga, svo og íslenzkir forngripir, sem enn eru í dönskum söfnum og þangað 
hafa komizt á liðnum tímum.



G r e i n a r g e r ð .
Það er kunnara en frá þurfi að segja, að m estur hluti hinna dýrm ætustu skjala 

og handrita íslenzku þjóðarinnar komst á liðnum öldum fy rir óhagstæða rás við- 
burðanna út ú r landinu með ýmislegum hætti, og í söfn erlendis, einkum í Danmörku. 
Skal sú saga ekki rakin  hér. Flest ágætustu handritin urðu innligsa i Árnasafni í 
Kaupmannahöfn, og eru mörg þar enn, þótt skilað hafi nú verið þeim skjölum, er 
báru það með sér, að þau höfðu aðeins verið léð Árna Magnússyni. Það er hin mesta 
þörf að gera hið allra  fyrsta rækilega gangskör að því að endurheim ta öll þau skjöl, 
er vér teljum oss feng í og ennþá liggja í téðu safni og fleirum  dönskum söfnum, 
svo og forngripi m erka eða m injahluti, sem kom ust af landinu fyrrum  og nú eru á 
opinberum stöðum i Danmörku, en eigi voru afhentir hingað 1930. Mætti nú fastlega 
vænta vaxandi skilnings og góðra undirlekta undir þessar óskir h já  frænd- og sam- 
bandsþjóð vorri, Dönum, enda er það nú orðinn m ikill siður með vinveittum menn- 
ingarþjóðum að gera slik skil innbyrðis, sem hér er farið fram  á, án þess að nokkrar 
fjárgreiðslur komi fyrir.

Á hinn bóginn mætti og m inna á það, ef á þyrfti að halda, að færa má að því 
fullgild rök, að handrit þau og gripir, sem aflað var af íslandi fyrrum  til safna í 
Danmörku, hvort sem „gefins“ hét eða greitt fyrir af almannafé, voru áfram  í raun 
ré ttri eign íslenzku þjóðarinnar, eða íslenzk eign, oft runnin  frá  íslenzkum stofnun- 
um, því að bæði löndin, ísland og Danmörk, Iutu jafnrétthá hinum  sama einvalds- 
konungi og höfðu sameiginlega fjárhirzlu, sem var á nafni einvaldans. Þær gersemar 
íslenzkar voru þannig í vörzlu konungs (sama sem „hins opinbera"), en hurfu  rétti- 
lega aldrei í eigu Dana. E r konungseinveldi lauk, átti hvor þjóðin að geta gengið að 
sínu, jafnóðum  og hún tók málefni sín í eigin hendur til stjórnarm eðferðar, hvort 
sem var hlutdeild hennar í sameiginlegum konungssjóði eða aðrir h lutir, er berlega 
heyrðu til hvorri þjóðinni um sig og eigi urðu einstakra mgnna eign, svo sem einmitt 
skjöl og gripir á opinberum söfnum. — Þótt viðskipti þessara þjóða, og einkum fjár- 
skilin, hafi ekki verið látin fara fram  stranglega eftir þessum rökum , hafa þau þó 
engu að síður sitt fulla gildi.

Og enn er það, að ef öðruvísi hefði verið ástatt með íslendingum á liðnum öld- 
um, hefði væntanlega m innst af hér um ræddum skjölum og gripum farið ú t ú r land- 
inu, heldur varðveitzt hér.

Enda þótt svo heiti, að íslendingar hafi nú m. a. nokkuð meiri tök á stjórn Árna- 
safns en áður var, þá er það samt hvergi nærri fullnægjandi í þeim skilningi, sem 
hér um ræðir. E r nú hreyfing mikil uppi meðal m enntam anna og fræðim anna lands- 
ins, vafalaust studd af þjóðarvilja, að fá sem mest af áður ú tfluttum  skjölum  ís- 
leiizkum og forngripum  hingað heim aftur (sbr. m. a. ályktun Stúdentafélags Reykja- 
víkur 17. febr. s.l.), og er þá vitaskuld fyrst fy rir að taka upp vinsamlegar samninga- 
um leitanir við sambandsþjóðina og kanna, hversu m álunum  reiðir af á þeim vett- 
vangi. En kallið er fyrst og frem st: „Árnasafn heim“, þ. e. öll skjöl í því safni, er 
snerta ísland eða það, sem íslenzkt er. — Og þessar óskir vorar eiga í augum allra að 
fá aukinn k raft við það, að þær eru fram bornar á Alþingi á því ári, er liðin eru 20 
á r frá því, er landið fékk viðurkennt óskorað fullveldi sitt. Æ tti og málið nú að út- 
k ljást til fullnustu. Þvi að kjörorð íslenzku þjóðarinnar er og hlý tur að vera: Miðstöð 
allra íslenzkra fræða og öll gögn til iðkana þeirra eiga að vera á íslandi!

Flutningsm enn gera ráð fy rir þvi, að ríkisstjórnin fái sér aðstoð þar til hæfra 
m anna eftir þörfum  til undirbúnings og athafna í málinu. Og sjálfsagt má telja, að 
samvinna eigi sér stað milli stjó rnarinnar og sam bandslaganefndarinnar (ísl.- 
dönsku) — sem áður hefir haft nokkur afskipti af forngripaafhendingum  frá  Dan- 
m örku —, og að nefndin verði öflugur m illiliður til sleitulausrar fram fylgdar ósk- 
um og réttmætum kröfum  Islendinga hér að hitandi. En til þess að gefa m álinu öllu 
hina fyllstu áherzlu, er lagt til, a&- þetta gerist formlega fy rir atbeina rík isstjórnar- 
innar eftir áskorun Alþingis, svo sem fy rr hefir verið gert um skjalaheim tur ú r erl. 
söfnum (Árnasafn 1907, dönsk söfn 1930).


