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um endurheimt islenzkra handrita frá Danmörku.

Flm.: Pétur Ottesen, Sveinbjörn Högnason.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að beita sér fyrir því við dönsk
stjórnarvöld, að orðið verði við itrekuðum kröfum Íslendinga um, að skilað verði
aftur hingað til lands íslenzkum handritum, fornum og nýjum, sem borizt hafa
héðan til Danmerkur og geymd eru í söfnum þar, svo sem safni Árna Magnús-
sonar. Tekur þetta einnig til þeirra íslenzku bandrita, er konungur landsins hefur
fengið héðan fyrr á tímum og enn eru varðveitt i Danmörku.

Greinargerð.
Íslendingum er það að vonum mikið áhuga- og kappsmál að fá því til vegar

komið, að dönsk stjórnarvöld skili aftur hingað til lands íslenzkum handritum,
sem þangað hafa borizt og geymd eru í dönskum söfnum. Hér er um að ræða dýr-
mæta bókmenntafjársjóði, sem varða sögu vora og menningu.

Það eru ekki skiptar skoðanir um það hér á landi, að Íslendingar séu réttir
eigendur þessara handrita. Þau eru hugsuð og samin af hérlendum mönnum, skrif-
uð á Islandi og varðveitt þar lengur eða skemur, og islenzkur er uppruni þeirra
að öllu leyti. Hinn eini eðlilegi vettvangur til varðveizlu og hagnýtingar handrit-
anna er Háskóli Íslands. Þar er miðstöð allra íslenzkra fræða nú orðið, og öll gögn
til iðkana þeirra eiga að vera á Íslandi. En það skortir mikið á, að svo sé, meðan
geymd eru í Danmörku um 4300 íslenzk handrit og sum af þeim hin merkustu
allra handrita vorra. Handrit þessi bárust á sínum tíma til Danmerkur með ýms-
um hætti, en langsamlega mest fyrir framgöngu hins mikla safnara Árna Magnús-
sonar, sem ferðaðist um allt land við samningu jarðabókarinnar. og fyrir ásælni
danskra konunga, einkum þeirra Friðriks III. og Kristjáns V. Báðir þessir kon-
ungar sendu erindreka til Íslands í þessu skyni. Sópuðu þeir að sér handritum
og forngripum. Komust þessir menningarfjársjóðir vorir að vísu ekki allir á danska
grund, en voru samt glataðir Íslendingum, því að mikið af handritum og forn-
gripum, sem Kristján V. hafði látið safna, týndist, er skip það, sem þeim var
komið í til flutnings, fórst í hafi á leið til Danmerkur. Var með þessu höggvið skarð
í bókmenntaauðlegð þjóðar vorrar og annað ekki minna við brunann í Árnasafni.
Íslendingum hefur því orðið dýr flutningurinn á handritum vorum og forngripum
til Danmerkur, þótt Danir verði við kröfu vorri um að skila því aftur, sem enn
er óglatað af þessum dýrmætu fjársjóðum.

Til flutnings á handritum vorum og forngripum til Danmerkur er, svo sem
alkunnugt er, þannig stofnað, að Íslendingar eiga bæði lagalegan og siðferðilegan rétt
til að krefjast þess af Dönum, að þeir skili þeim aftur. Þykir ekki ástæða til í þessari
greinargerð að rökstyðja það frekar.

Nú um skeið hefur orðið nokkurt hlé á því, að Alþingi léti málið til sín taka
á þann veg að fela ríkisstjórninni að hefja nýja sókn í málinu. Danir kusu fyrir
nokkru nefnd til þess að athuga handritamálið út frá kröfu íslendinga um
heimflutning á handritum. Sumir litu svo á, að rétt væri að doka við og sjá, til
hverrar niðurstöðu þessar athuganir hinnar dönsku nefndar leiddu. Ef til vill hafa
verið runnar undan rifjum einhverra þeirra manna, er nefnd þessa skipuðu, tillögur
þær um lausn á þessu máli, sem ríkisstjórn Danmerkur sendi íslenzku stjórninni
1953. En þær tillögur voru þess eðlis, að ríkisstjórn og Alþingi vísuðu þeim alger-
lega á bug. Það er vitað, að þrátt fyrir afstöðu danskra stjórnarvalda eins og hún
birtist þá er fjöldi manna í Danmörku, sem skilur sjónarmið Íslendinga, telur kröfur
þeirra á fyllstu rökum reistar og leggur eindregið til, að við þeim verði orðið.
Íslenzkur maður, sem dvalizt hefur um skeið í Danmörku, Bjarni Gíslason rithöf-
undur, hefur tekið drengilega og röggsamlega í strenginn með löndum sínum í
þessu máli. Hefur hann ferðazt um Danmörku þvera og endilanga og haldið fyrir-
lestra um málið. Hefur þetta orðið Íslendingum hinn mesti styrkur, enda er al-
menningsálitið í Danmörku okkur hliðhollt í málinu.

Nú er því tími til þess kominn, að Alþingi taki mál þetta upp að nýju og
feli ríkisstjórninni að beita sér fyrir framgangi þess.

Orðalag á þessari þingsályktunartillögu er hið sama og var á tillögu um þetta
efni, sem samþykkt var á Alþingi 1950.


