
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T

jem@hum.ku.dk 

REF: JEM 

Bestyrelsesmøde nr. 101, d. 8. okt. 2019
Pkt. 10a. Bilag 1

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Departementet 

8. JULI 2019S A G S N O T A T

Vedr. Status for 1) Københavns Universitets udbud af 

undervisning i islandsk, oldislandsk og færøsk samt 2) 

forskningsaktiviteten i tilknytning til Den Arna-

magnæanske Håndskriftsamling 

Sagsbehandlere Prodekan Jens Erik Mogensen i samarbejde med senior 

advisor Dorthe Vejen Hansen, institutleder Anne Jensen 

og studieleder, viceinstitutleder John Tøndering 

DEKANATET 

KAREN BLIXENS VEJ 8 

2 300 KØBENHAVN S. 

MOB  +45 51301728

Baggrund 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i e-mail af 21. juni 2019 til 

vicedirektør Rie Snekkerup anmodet Københavns Universitet om status for 

følgende: 

1. KU’s udbud af undervisning i islandsk, oldislandsk og færøsk

2. Forskningsaktiviteten i tilknytning til den arnamagnæanske samling.

Anmodningen er videresendt til Det Humanistiske Fakultet. Fakultetet 

fremsender her sin besvarelse, der er udarbejdet i samarbejde med ledelsen af 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (herefter: NoRS), hvorunder 

Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling er forankret. 

Som det fremgår af det svar, som Københavns Universitet afgav til Styrelsen 

for Forskning og Uddannelse (SFU) ultimo november 2018 (bilag 1), er det 

fortsat Det Humanistiske Fakultets opfattelse, at fakultetet opretholder et 

relevant, forskningsbaseret undervisningsudbud i det nordiske og norrøne 

fagområde, herunder islandsk, oldislandsk og færøsk. Fakultetet kan dog også 

fortsat konstatere, at søgningen på kurser inden for område er højst begrænset, 

og at nogle kurser ikke oprettes på grund af for få tilmeldte. Den meget lille 

søgning udgør både en faglig og økonomisk udfordring for fakultetet i forhold 

til kursernes fortsatte udbud. Yderligere er fakultetet udfordret af en generel 



 

SIDE 2 AF 7 nedgang i studenterbestanden med op imod 30 %, hovedsageligt som følge af 

dimensionering af fakultetets uddannelser. Det er en væsentlig udfordring for 

fakultetet i forhold til at opretholde samme bredde i fagudbuddet som 

tidligere inden for den reducerede økonomiske ramme. 

 

Hvad angår forskningsindsatsen lever fakultetet til fulde op til de indgåede 

aftaler og forpligtelser vedrørende Den Arnamagnæanske 

Håndskriftsamling. Denne vurdering baserer sig bl.a. på en sammenligning 

af medarbejdersammensætningen på Den Arnamagnæanske Samling i 

perioden fra 2006 til 2019. Sammenligningen dokumenterer, at den 

forskergruppe, der er tilknyttet Den Arnamagnæanske Samling i dag, er en 

af NorS’ største forskergrupper, og at gruppen også i fremtiden vil arbejde 

med og forske i de islandske håndskrifter/det islandske forskningsområde og 

de øvrige håndskrifter, der oprindeligt er samlet af Árni Magnússon. 

 

Ad 1) KU’s udbud af undervisning i islandsk, 

oldislandsk og færøsk 
 

Undervisningstilmeldingen til de kurser, der afholdes efteråret 2019, er netop 

afsluttet. NoRS har udbudt følgende kurser, som har et indhold af relevans 

for hhv. islandsk, oldislandsk og færøsk: 

  

 De nordiske sprog i middelalderen (oldislandsk, gammelnorsk, 

fornsvensk og gammeldansk) er udbudt som bachelortilvalg og som 

valgfag til BA-studerende på danskuddannelsen. Kurset kan som BA-

tilvalg tages af samtlige bachelorstuderende på Københavns 

Universitet, der har mulighed for at tage tilvalg (og studerende fra 

andre universiteter). Som valgfag er kurset obligatorisk for 

danskstuderende (de studerende kan vælge mellem seks valgfag. De 

skal vælge ét og kun ét). Der var ni tilmeldte, og kurset gennemføres. 

 

 Håndskriftstudier: At læse og udgive håndskrevne 

tekster (oldislandske og færøske håndskrifter i Den Arnamagnæ-

anske Håndskriftsamling) er udbudt som bachelortilvalg, som 

kandidattilvalg og som kandidatkursus under kandidatuddannelsen i 

dansk. Kurset kan tages af samtlige studerende på Københavns 

Universitet (både BA- og KA-studerende) og også af studerende fra 

andre universiteter. Der var ni tilmeldinger, og kurset gennemføres. 

 

 At udgive tekster – kursus med praktik er tilbudt KA-studerende på 

primært danskuddannelsen. Som en del af dette kursus skal de 

studerende i praktik i otte uger, hvor de skal arbejde med udgivelse af 

tekster. To studerende vil komme i praktik hos Den Arnamagnæanske 

https://kurser.ku.dk/course/hdak0005eu/2019-2020
https://kurser.ku.dk/course/hdak0035eu/2019-2020
https://kurser.ku.dk/course/hdak0035eu/2019-2020
https://kurser.ku.dk/course/hdak0030eu/2019-2020


 

SIDE 3 AF 7 Samling, hvor de bl.a. skal arbejde med en digital udgivelse af et 

islandsk kongesagahåndskrift fra sidste del af 1200-tallet. Kurset har 

19 tilmeldte, og det gennemføres. 

 

 Summer School in Scandinavian Manuscript Studies. Sommerskolen, 

der finder sted i august 2019, afholdes i samarbejde mellem NorS, 

Árni Magnússon-instituttet på Islands Universitet og Islands 

national- og universitetsbibliotek. Sommerskolen afholdes årligt 

skiftevis i København og Reykjavik. Sommerskolen er rettet mod 

KA- og ph.d.-studerende fra hele verden. Der er over 50 tilmeldte, og 

den meget succesfulde sommerskole gennemføres naturligvis. 

 

 Til foråret 2020 udbyder NoRS bachelortilvalget i oldislandsk. Kurset 

vil kunne tages som BA-tilvalg af samtlige bachelorstuderende på KU, 

der har mulighed for at tage tilvalg (og studerende fra andre 

universiteter). Derudover planlægger instituttet ligeledes i foråret 2020 

at udbyde et kursus på KA-niveau inden for det nordiske sprog- og 

kulturhistoriske område. Kursets titel og emne er endnu ikke fastlagt. 

Emnet bliver fastlagt i august/september 2019, og det vil som altid tage 

udgangspunkt i undervisernes aktuelle forskning. 

 

 Fra 2020 planlægges at udbyde bachelortilvalgskurserne i oldislandsk 

og færøsk henholdsvis om foråret og efteråret. Kurset i De nordiske 

sprog i middelalderen vil ligeledes fortsat blive udbudt om foråret som 

både valgfag under danskuddannelsen og som bachelortilvalg. 

 

 Historisk har NoRS udbudt 2-3 kurser om året på KA-niveau inden for 

det fællesnordiske sprog- og litteraturhistoriske område, og det er 

instituttets plan at fortsætte med dette. Disse kurser tager altid 

udgangspunkt i aktuelle forskningsemner, som inkluderer islandsk og 

færøsk. Indholdet af disse kurser kan ikke uddybes på nuværende 

tidspunkt.  

 

 Det skal endelig nævnes, at NorS/Den Arnamagnæanske Samling 

fortsat er partner i den nordiske masteruddannelse Viking and Medieval 

Norse Studies (et samarbejde mellem Islands Universitet, Oslo 

Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet). Det er 

fortsat vigtigt for instituttet, at vi kan tilbyde studerende under det 

program kurser på KU. 

 

 

 

 

https://haandskrift.ku.dk/summer-courses/


 

SIDE 4 AF 7 Den fremadrettede indsats 

Som nævnt i det indledende baggrundsafsnit er fakultetet udfordret 

økonomisk, især på grund af faldende studenterbestand som følge af 

dimensioneringen. De nævnte kurser har derfor vanskeligt ved at opnå et 

tilstrækkeligt antal tilmeldinger, der gør det økonomisk rentabelt at 

gennemføre dem. NoRS er derfor nødsaget til løbende at vurdere, hvordan 

instituttet prioriterer ressourcerne i forhold til forskning og undervisning. 

NoRS tilstræber at gennemføre kurserne trods de meget få tilmeldinger (som 

det er tilfældet med de fleste af de nævnte kurser i det kommende efterår). 

Derudover agter NoRS fremover at søge de nævnte kurser fritaget for 

Københavns Universitets timetalskrav. Det vil reducere udgiften ved at 

afholde kurserne, og derfor bliver det mere sandsynligt, at kurserne kan 

gennemføres på trods af den begrænsede søgning. 

 

Øvrige fremtidsplaner 

Sluttelig skal det nævnes, at Det Humanistiske Fakultet i foråret 2019 afholdt 

møde med de to daværende folketingsmedlemmer fra Færøerne. Som en 

udløber af dette møde planlægger fakultets- og institutledelsen at besøge 

Færøernes Universitet (FU) med henblik på at etablere et tættere, mere 

forpligtet samarbejde med Færøernes Universitet. Fakultetet vil gerne 

etablere et bachelortilvalgsforløb på 45 ECTS, hvor de 15 ECTS tages på KU, 

f.eks. kurset De nordiske sprog i middelalderen. Forudsat at en sådan aftale 

kommer i stand, skal de resterende 30 ECTS erhverves på det færøske 

universitet. Det er fakultetets ambition, at interesserede studerende på den 

måde kan få mulighed for at lære sprogene – både som de tales nu og i deres 

tidligere stadier – i det miljø, hvor sprogene tales til daglig. Det er fakultetets 

forventning, at denne model vil kunne tiltrække studerende, fordi det er 

attraktivt for studerende at tage kurser der, hvor sprogene tales. Fakultetet 

forventer, at et sådant samarbejde både kan dække den nævnte undervisning, 

og at den også kan indeholde mulighed for, at forskere fra FU og KU kan 

opholde sig som gæsteforskere ved de respektive to universiteter. 

 

Fakultetet påtænker at iværksætte en indsats for at etablere en lignende 

samarbejdsmodel med Islands Universitet, så potentielle studerende ville 

kunne vælge mellem enten et halvt år på Færøerne eller på Island.  

 

 

Ad 2) Forskningsaktiviteten i tilknytning til Den 

Arnamagnæanske Håndskriftsamling  
 

Det Humanistiske Fakultet bemærker indledningsvis, at Gottskálk Jensson 

ifølge sin ansættelseskontrakt er ansat som lektor i middelalderfilologi og 

ikke som ”islandsk lektor”, som det misvisende fremhæves af den islandske 



 

SIDE 5 AF 7 ambassadør Benedikt Jónsson i dennes e-mail af 18. juni 2019, hvori 

ambassadøren opfordrer Københavns Universitet til at ”[…] tilbagetrække 

den påtænkte afskedigelse af den islandske lektor”.  

 

Da der er tale om en personalesag, kan fakultetet ikke kommentere direkte på 

den påtænkte afskedigelse af Gottskálk Jensson, men kan generelt udtale, at 

fakultetet desværre har været nødt til at afskedige en række medarbejdere. 

Afskedigelserne grunder sig i fakultetets udfordrede økonomiske situation. 

Beslutningen om afskedigelserne på NorS er truffet af dekanen efter grundig 

drøftelse med institutledelsen på NoRS. Beslutningen vurderes ikke at ville 

have negativ betydning for fakultetets forpligtelse i forhold til Den 

Arnamagnæanske Håndskriftsamling. Det er således fakultetets klare 

vurdering, at undervisnings- og forskningsindsatsen vil blive videreført på 

samme niveau som hidtil på trods af afskedigelsen af Gottskálk Jensson. 

Denne vurdering har fakultetet/KU gentagne gange argumenteret for i det 

langstrakte og ressourcekrævende sagsforløb.  

 

Fakultetet bemærker endelig – i forlængelse af ovenstående – at der i perioden  

fra 2006 til 2019 ikke er sket en markant reduktion af antallet af 

medarbejdere, som kan arbejde med de islandske håndskrifter. Ambassadør 

Benedikt Jónsson hævder i sin e-mail af 18. juni 2019, at antallet af 

videnskabelige medarbejdere, der forskede i islandske og norrøne 

håndskrifter på det daværende Arnamagnæanske Institut, i 2006 var syv 

(nemlig en professor og seks lektorer). Hertil vil fakultetet for det første 

bemærke, at Det Arnamagnæanske Institut ikke eksisterede i 2006, da det 

allerede i 2003 blev en afdeling under Nordisk Forskningsinstitut. Desuden 

kan antallet syv medarbejdere ikke siges at være retvisende, da 2006 var et år 

med udskiftning og overlap i bemandingen, jf. Københavns Universitets 

årbog for 2006 (p. 173 ff.). Faktum er, at den forskergruppe, der er tilknyttet 

Den Arnamagnæanske Samling, i dag er en af NorS’ største forskergrupper, 

og at gruppen også i fremtiden vil arbejde med og forske i de islandske 

håndskrifter/det islandske forskningsområde og de øvrige håndskrifter, der 

oprindeligt er samlet af Árni Magnússon (jf. listen over medarbejdere 

nedenfor). Det er derfor ikke korrekt, når ambassadør Benedikt Jónssons 

hævder, ” […] at Københavns Universitet i fremtiden kun vil have ansat 1 

adjunkt, 1 lektor og 1 professor, som kan arbejde med islandske 

håndskrifter”, jf. dennes e-mail af 18. juni 2019. 

 

Det er alt i alt Det Humanistiske Fakultets vurdering og opfattelse, at 

fakultetet til fulde lever op til de indgåede aftaler og forpligtelser vedrørende 

Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling.  

 

 

https://tidsskrift.dk/kuaarbog/issue/view/6539/567


 

SIDE 6 AF 7 Nuværende ansatte og disses forskningsområder på Den 

Arnamagnæanske Håndskriftsamling  

 

1. Professor Matthew James Driscoll 
Primære forskningsområder er islandsk sagalitteratur, især de 

senmiddelalderlige oldtids- og riddersagaer, islandsk 

populærlitteratur i 1700- og 1800-tallet, håndskriftstudier, 

editionsfilologi og tekstkritik, elektronisk tekstmærkning ved brug af 

XML. MJDs forskning fokuserer p.t. på en større fremstilling om 

islandske almueskrivere i 1700- og 1800-tallet, frem for alt Magnús 

Jónsson í Tjaldanesi (1835-1922) og Guðbrandur Sturlaugsson á 

Hvítadal (1820-1897). Ekstern bevilling fra EU Enrich og Velux 

Fonden: ’Alle tiders historier, De islandske fornaldersagaer’ (2011-

2014). 

 

2. Lektor Anne Mette Hansen 

Primære forskningsområder er brugslitteratur fra middelalder og 

renæssance, især bønnebøger og didaktiske/encyklopædiske tekster, 

materialfilologi og editionsfilologi. AMHs forskning fokuserer p.t. på 

flere projekter, herunder det af Velux Fonden støttede projekt ”Skrift 

og tekst i tid og rum: Digital filologi og skriftstudier af diplomer i 

brevarkivet fra Sankt Clara Kloster i Roskilde” (2017-). Forberedelse 

af en udgave af den senmiddelalderlige islandske version af den 

europæiske encyklopædiske lærebog Lucidarius. The Icelandic 

Research Foundation: The language of poetry (2018-). 

 

3. Lektor Gottskálk Jensson 

Forskning fokuserer på samspillet mellem islandsk og latinsk sprog 

og litteratur fra middelalder til 1800-tallet. Formidlingen af norrøn og 

islandsk litteratur i latinske litteraturhistorier, oversættelser og 

udgaver, håndskriftkultur, tekstkritik og editionshistorie samt latinske 

tekster og deres norrøne og islandske oversættelser i islandske 

håndskrifter. 

 

4. Tenure track adjunkt Alex Speed Kjeldsen 

Forskning fokuserer på ældre islandsk skrift- og sproghistorie, digital 

editionsfilologi, digital humaniora. 

 

5. Lektor Annette Lassen 

Forskningsområder er norrøn litteratur- kultur- og teksthistorie 

(oldtidssagaer, islændingesagaer, eddadigte, Snorres Edda), nordisk 

mytologi (Odin; fremstillingen af hedenskaben i den norrøne 

litteratur; kristne tolkningsstrategier af det hedenske). Det norrøne 

materiale i Saxos Gesta Danorum. Oversættelse af norrøn litteratur 



 

SIDE 7 AF 7 (islændingesagaer og oldtidssagaer). Og reception og brug af Islands 

middelalderlitteratur i Danmark. AL har siden 2018 modtaget flere 

eksterne bevillinger fra Velux Fonden, Augustinusfonden m.fl.  til 

projektet ”Fortidssagaerne: En samlet dansk oversættelse af sagaerne 

om Nordens oldtid med illustrationer af Peter Brandes”. 

 

6. Postdoc Beeke Stegmann 
Forskning fokuserer på skandinaviske håndskrifter og diplomer, deres 

produktion, transmission og reception. 

 

7. Postdoc Sean Vrieland 

Kerneforskningsområde er de nordiske sprogs udvikling og deres 

skriftlige kilder, især senmiddelalderlige og tidlig moderne 

håndskrifter.  

 

8. Postdoc Kivilcim Yavuz 

Forskning fokuserer på de latinske manuskripter i Den 

Arnamagnæanske Håndskriftsamling og på at videreudvikle Kristian 

Kålunds katalog over Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling med 

et annoteret elektronisk online katalog over korpusset. 

 

9. Lektor Jógvan Isaksen 

Forsker overvejende i færøsk litteratur og i dens relationer med både 

nordisk og europæisk litteratur i øvrigt. Medvirker desuden ved 

digitaliseringen af de færøske håndskrifter, som er beroende i Den 

Arnamagnæanske Håndskriftsamling. 

 

10. Ordbogsredaktør, ph.d. Tarrin Jon Wills 
Ud over arbejdet på Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP) og på 

Lexicon Poeticum: Ordbog over det norrøne poesisprog som en 

fortsættelse af sin oprindelige Marie Curie-bevilling og deltager TJW 

i The Skaldic Project (udgivelse af et korpus af skjaldedigtning).  

 

Desuden er følgende medarbejdere tilknyttet den Arnamagnæanske 

Håndskriftssamling under Den Arnamagnæanske Kommission: 

 

 Ordbogsredaktør, ph.d. Simonetta Battista 

 Ordbogsredaktør Thorbjørg Helgadottir 

 Ordbogsassistent Charlotte Højme 

 Ordbogsredaktør, ph.d. Ellert Þór Jóhannsson 

 Ordbogsredaktør Aldis Sigurdardottir  

 Fotograf Suzanne Reitz, digitalisering af håndskrifter  

 Konservator Natasha Fazlic 

 Konserveringstekniker Johanne Daucke von Barner 


