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e islandske sagaer er et af Nordens mest markante bidrag til verdenslitteraturen. I Danmark har de spillet en særlig vigtig rolle som kilde
til de gamle nordboers historie, og de har fra en meget tidlig tid dannet et
fællesskab i Norden og knyttet de nordiske folk sammen. Islændingesagaerne udspilles ganske vist primært i Islands dramatiske landskab, men de
islandske helte sejler ud i verden: til Danmark, Norge og Sverige. De bosætter sig i Grønland og udforsker derfra nye lande, som det fjerne Vinland.
Islændingesagaerne – og ikke mindst totterne – beretter om konger, der
indgår venskab med og lader sig underholde af islandske digtere, sagafortællere og helte. Herhjemme fortæller den store historiker Saxo omkring
1200 ligeledes, at kong Valdemar Sejr og ærkebiskop Absalon ved hirden
havde en islænding, der excellerede i at fortælle sagaer. Af denne grund holdt
kongen ham engang hjemme fra et slag, så han kunne lytte til hans historier
om oldtiden. Det er morsomt at tænke på, at danskere og islændinge, ja,
alle nordboer, på den tid talte samme sprog, som de kaldte dansk tunge. De
havde ikke brug for oversættelser.
Nu, da en samlet oversættelse af alle islændingesagaerne foreligger på
dansk, vil danske læsere kunne dykke ned i hele den righoldige skat, som
ikke tidligere har været tilgængelig for en bred læserskare.
Det er forrygende historier, dramatiske, sommetider drastiske; men de
giver os samtidig lov til at kigge ind i en fjern fortid og få et glimt af vor
egen oldtid på dens egne præmisser. Jeg glæder mig både til at læse de nye
oversættelser af de kendte klassikere, som Njals saga, og de mere glemte
sagaer, som jeg endnu ikke kender. Fra en ung alder har sagaerne begejstret
mig. Allerede som fjorten-femtenårig stiftede jeg bekendtskab med sagaerne
og deres uforglemmelige helte og optrin: Gunnar, der på vej i landﬂygtighed
falder af hesten, ser tilbage mod den smukke fjeldskråning og det frugtbare
landskab og indser, at han hellere vil dø end forlade sin jord; skjalden Egil,
der køber sit eget hoved med et kvad, og Gudrun, der af ulykkelig kærlighed
får dræbt den mand, som hun elsker højest.
I lang tid havde vi i Danmark det privilegium at bevare de gamle islandske håndskrifter ved danske biblioteker. Håndskriftsamlingen er i dag delt
mellem de to venskabsfolk. Med den samlede danske oversættelse af islændingesagaerne, som sker på islandsk initiativ, deler islændingene sagaarven
med os påny. Det er mit håb, at sagaerne i denne nye oversættelse vil nå ud til
så mange som muligt, så nye generationer kan få samme glæde af sagaerne,
som jeg har haft.
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