Pressemeddelelse
Nyt storværk om Færingesagaen omskriver
Nordens historie
I en ny og moderne udgivelse af Færingesagaen gennemgår og
analyserer lektor Kim Frandsen den nyeste viden inden for sagaforskningen. Hans resultater omskriver Nordens historie og giver ny viden
om de danske konge- og stormandsslægter.
Færingesagaen er blandt vores ældste og vigtigste sagaer. Den fortæller om Nordens historie
fra et islandsk og færøsk synspunkt. Det giver mulighed for anderledes fortolkninger af historiens begivenheder og hovedpersoner end dem, vi ellers kender fra vikingetidens og middelalderens lovgivning, pavebreve, annaler m.m.

»

Sagaen er én af de tidligste kilder, der omtaler danske Harald Blåtand. Sammen med de
norske konger Olav Tryggvesson og Olav den Hellige spiller han en central rolle i sagaen, og
den nuancerer dermed vores billede af de tre konger og deres samtid og eftertid«, fortæller
Kim Frandsen.

»

Det er kun få årtier siden, at man mente, at sagaer siger mere om den tid, de er skrevet i,
end de begivenheder, de fortæller om. Men gennem nye arkæologiske fund og DNA-analyser
ved vi, at flere af de begivenheder, der er nævnt i sagaerne, har fundet sted i virkeligheden.
Der er ikke længere tvivl om, at dele af de islandske sagaer kan regnes for vigtige historiske
kilder – såkaldte kernefortællinger – til bl.a. vikingetiden«, udtaler Kim Frandsen.
Ud over at være én af de ældste islandske sagaer er Færingesagaen en af de få, som ikke har
skjaldedigtningen som forudsætning. Efter al sandsynlighed er det derimod en færøsk mundtlig tradition, der ligger til grund for fortællingen.
Færingesagaen blev samlet og udgivet af oldtidsforskeren C.C. Rafn i 1832 med baggrund i
islandske håndskrifter. I hans udgave blev sagaen præsenteret på oldislandsk, den tids dansk
og som noget helt unikt: på færøsk. I denne nye udgivelse er sagaen moderniseret til nutidsdansk.
Kim Frandsen er cand.mag. i historie og idræt. Han er lektor ved Gammel Hellerup Gymna
sium. Færingesagaen er resultatet af mere end 30 års forskning i emnet.
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