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1. Tanken p5 utgivandet av ett Diplionaatarium dariiciam kan
föras langt tillbalta B tiden Den möter tidigast Imos Eiistorieforskaren Hans Grarni. 1Ben återupptogs OGPI fördes vidare av Jacob
Langebck. Deil föresvävade utgivarna av Regesta diplomatica
h i s t o r i ~ danicze. Anniu hos Kristian Erslev \ a r denna tanlie
levande. Kar han utgav första bandet av Wepertorium diplomaticnm regni danici mediaevalis, Pcaraliteriserade han verket i inledningen siisom ett surrogat för ett blivande diplomatarium, ett
grundlag för detta.
De tvahundraariga planerna p i ett Diplomatarium danickina
synes numera skola komma akt förverkligas. Det danske Sprogog Litteraturselsliah har ställt sig i spetsen för företaget och mottagit tinclerstöcl till utgivaiiilgeii fran Carlsbergslonden. Sedan
slutet av 1931 a r förberedelserna för verliet igang.
2. Diplomatariuin danicum ar avsett att fcPras fram fran
alsta tid till 1523 och falla P flera avdelningar. cleii forsta omfattande liden till 13-10. Stoffet ar, såsoin verkets titel anger, begränsat till rent brevstoff. Samtliga Isrev, in- som utpiende rborarade Danmark och danska förhallanden, skall medtagas P Diplomatariet. Darjamte ocksa andra brev i de delar, dar Danmark och danska förhållandeii beröres. Följden mellan breven
kommer att bli rent kronologisk.
Det torde vara av aElmännare intresse att särskilt dröja r i d
tva ting i samband med denim publiliation: dels sättet för brevstoffets insamlande. dels principerna för utgivningen. Vid sidan
hiirav saknar det heller inte intresse att agna nAgoii uppinarksamhet &t de grunder, efter villia rubrikerna och iiiledningarna
till brevtexterna I;ommer att avfattas.
3. Soin förberedelse till stoffets insanalande har en registrant
kiver det brevbestaiid. ilket Biominer ifraga, blivit upplagd. Grundlaget för denna registrant liar Regesla och Repertoriet liimnat.
Kompletteringen sker dels under metodisk genornghg av breveditioner, som inte begagnats eller helt utnyttjats B Regesta och
Repertoriet, dels gealona undersökningar pa ort och ställe i in-
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och utlandslia arliiver. Brevstoffet göres med hjalp av fotostasering ocli fotografering i dess helhet redaktionen direkt tillgängligt.
På grundval av de insamlade fotostaterria och de fotografiska avdragen sker darefter hrevens avslirivning. Denna verkstalles redan från början i nara (iverensstanimelse med de principer, som faststallts för utgivningen.
4. Nar det gäller att utge brevtexter från medeltiden: finner
man ännu oftast uppställt som grundsats, att utgivaren liar att
taga liansyn åt två håll: å ena sidan att återge deii föreliggande
texten så troget som iiiöjligt, å den andra att genoni normaliseringar göra denna text latt laslig f6r inte-specialisten. Henri
Pirenne definierar utgivarens allmänna uppgift på följande sätt:
il doit fournir atix travailleurs des textes qui, tout en étant
établies suivant les principes d'une critique rigoureuse, restent
cependant d'une lecture facile. Det förra av dessa lirav på textutgivaren torde r a r a obestridligt riktigl, Kravet på lättlaslighet
maste däremot betraktas soin oförenligt nied det förra, s& snart
norinaliseringen g&r ut över annat an det rent oviisentliga. I
själva verket innebar detta liranr p?t liittlasligliet innerst inne ett
n~isskannandeav själva det syfte, en inedeltida brevpublikation
har att tjana. Syftet ined en sådan ptiblikation kan endast vara
ett: att ge ett rent veieiislaapligt, autentiskt uriderlag för forskningen. Vad soni kan vara till hjalp för inte-specialisten ligger
helt vid sidan. Man justerar inte i en Corpus inscriplionum
Ancyramontimentets text eller de nordislia runinskrifterna I syfte
att få deni lattläsliga. Lika litet låter detta sig göra med medeltida brevtexter utan att ändamalet förfelas. Den ledande editionsprincipen för Diplomatariet har selis5 fixerats tI11 noggrannast
ii~öjliga atergivande av grundtexten B alla delar, där detta kan
anses aga vetensliaplig betydelse.
Det stoff, med vilket Diplomatariet opererar, fördelar sig
p& två artskilda grupper: original och avskrifter. Vid det närniare utforinaridet av editioiisprinciperiia har det varit av vikt att
halla dessa grupper isär.
5 . Föreligger ett original bevarat? a r det självfallet detta,
som lägges till grund för editionen. Man har därvid särskilt att
ge akt på brevets rent yttre förliållanden, dess ortografi och interpunktion.
Vad de yttre förhållandena angar galler det i enlighet
med dela ledande grundsatsen att få fram allt väsentligt i originalet också i avtrycket. Nya skrivtstycken utriaaskes. Kiir Iitcka
föreligger, utfylles luckan endast dar detta kan ske med
saliesliet; det utfyllda sättes iiioin klammer, skarpt brutna p&
niitteil
>. I övrigt utmärkes luckorna med puiiliter. Varje
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piinlit betechnar darsid, om ej aniiat anmärkes, en bokstav. InLe
alltför sällan ar i ett originall orcl eller bolistaver Cdversprungna,
eller kan bobstaver och bohstavskombinationer vara direlit felskri\ na. Overspriaagningeii eller felslirivningen lian \ ara evident
och tvekara utesluken om \ a d coneipieniteia avsett. sisom nar i fiirlagek till ett diplom statt insvle, i originalet står sue, eller ett man tij
skrives niadii eller den pavliga 4iälsniizgsfornieln: salulenrn et apostolicam benediationeili. fatt formen: salubem vt aposlolicarai hemdietionem. Inte desto ini~idrehibeiialles for Diplomatnriets \idkommande vad soan star P texten oePis5 B avtrycket - den form,
B vilken brevet föreligger, a r deil form. -B 1ilRen det kornilait mottagaren tillhanda oeli nar fraga ar om rena diplonn, den forile, a
valkeri det haft giillnnde rattshraft. Rattelser och eventuella i6rklaringaï sparas till apparalen.
Origiilalesr är s& gott som genorngaende skri\na ined eia
hand. JHeri at%i överensstamenelse harmed aterge dein aned genomgående samma stilsort i tryck, kan inte däriör alltid anses
andanialseaaligt. Till grund för ett diplom ligger olha era bevarad,
påvisbar f6rurhund. Det maste ur fonsbrai1igssynpu1rnkt anses
6~1sliv5rf,att de delar av diplomet, i r411ia denna áCarurBiunad kommit till an\ ändirning, en ging för alla sarsliilt marlieras, och detta
i sjalva trycket. Nonuinenta Cerin:anrize hlstorica begagnar har
petitsats, Liknande ariordaniiag b6r Lomma till anviindlaing E
Diplomatariet.
Ortografiskt skiljen sig de medeltida diplomen inte ositsentligt frAn det skrivsalt, som brinkas i klassiskt latin. Att har
normalisera med utgangspunkt fran det senare elher rattare fran
renaissansenis ännu Isevarack skrivsatt, skulle vara alt överge den
allmiiniia editlowsprirmcipc.ri och beridva originalet dess säregna
karaktar. Endast i $15 punkter sker av\7ihelse i Diplomatariet.
Bruket av stora och srnå bolistäver saknade ui~dermedeltiden all
Bconsek\ens. De regleras också efter nutida bruk. Dartill kommer att samtliga Iörkortiiingsleekeai upplöses. Om huria dessa
förkortningstecbeai Bjudenligt slialB upplösas i de latinska diplomen - i stort sett de enda som föreliominer i Diploinatariets
första avdelning - ar tvivel uteslutet. Men cia det ar tvivelaktigt,
hur upplösiiirigarna i vissa tillfallen b6r återges grafiskt och d&
det kan vara a r xiht att erhalla upplysning om frelivensen asr
fórkortningarna, keirsi~eras alla eapplösimingar.
alan iakttar liiti. hurusona "indensen under medeltiden i
många fall g i r mot en s a m m a ~ ~ s l i r i ~ ~ ~
avi i m
ord,
g sona i lilassiskt
latin hålles Isar, ocli hurusom annorstades ord, som hii.irdvrrnnet
skrives 1 ett, fördelas p i tx5 eller flera. Diplomatariet behaller
textens egen anordning.
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Ifråga om interpuilktionen torde bruket för narvarande allmänt vara, att rnan ulan avseende p& den inkrpunlition, som
f'areliamnrier i originalet, belianidlar, i varje fall i Iiontexten,
diktatets huvuddelar soin satser för sig ocli genonigiiende nier eller
mindre sparsamt insätter moderna skiljetecken. Xigardeii kan
Iatt ge anledning till inissuppfattningar. I de stora urliundsyublikatioileriia fran 1800-talets förra del, sa exempelvis i Diplomatarium Siiecanum, tillampades ocksa gärna ett annat tillvägaggngssätt: ett noga bibehiiflande a v originalens interpunktion.
Diplomatariet följer i valet mellan de t v i systeiiieii konselivent
detta senare tillvagagångssätt. Valet ar s5 rnycliet mera rnotiverat, som den niedeltida interpunktionen inte var naågot tillfälligt,
utan i all huvudsak följde tydligt utsialiade, för olika personer,
lianslier och skrivare ~liiftancle principer. Systeniels bevarande
konlilier ocl;så, med stöd enbart i irycliet, att möjliggöra vissa
undersökningar, vilka torde vara av betydelse för Saststallaiide av
diploinens proveniens.
6. Niii- original saknas för ederingen av ett hrer, torde
i de flesta fall endast en självstiialldig avslirift vara alt tillgå.
Darined ar avtryck p5 grundval a r denna avskrift given. Dar
t v å eller flera självständiga avskrifter föreligger, ar två tillvägagangssätt möjliga. I Fralikrike och aven annorsiades lionslituerar
m a n i regel på grundval av sådana avskrifter en ny text, som ar
avsedd alt komiiia den ursprungliga texten närmare äni någon av
d e föreliggande. Det följer a r detta tillviigagångssatt, att ortografi
och interpunktion illaste iiormaliseras. För Diplomatariets vidIioinmande liar man stannat vid det andra killv5gagåilgssattet, ett
tillvägagångssätt som särskilt latt hävd inolla nordislit område:
deii avskrift som prövas sta originaiek narinast? l a ~ e till
s grund
för avtrycket, ~riedaravarianterna i de andra avskril~ernainflyter
i appiarateii. Fragan om en eventuell normalisering av ortografi
och interpunktion står har liksoin i de fall, da endast en avskrift
föreligger, öppen.
Nar rii:in narniare undersölier de avslirifter, som föreligger
till bruk för Diplomatariets f0rsta avdelning, risar det sig, :iitt de
flesta ar av inedeltida ursprung. hien det visar sig ocksa, att deii
.övervägande delen av dessa, savitt man lian se, i mycket bevarat
ortografi ocli interpunktion från den tid originalet tillhör. Vnder
siidana ftirhållanden salinas grund akt frånga den ordning, som
etablerats för originalbrevelis edering. Avskrifterna från er1 senare tid an inedeltiden för otvivelaktigt längre bort fran de förlag,
soin begagnats. Men aven liar dröjer ofta det ursprungliga i högre
grad kvar än vad man ined en nutida noriiialiseririg skulle kuriria
5stadliornuna. Det har under dessa omstandiglieter synts lamp-
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Iigi, att aven för dessa avskrifters vidkonmaande ett noga avtryck
verlistalles.
'i. Renbrikerna och inledningarna till brevtesteïna avfattas
i Diploiliatariet p5 dariska. Siisom överrubrik sattes, efter brerets nummer, ort och tid för utfardandet. Dar ort, tid elPer endera inte framgår direkt ur brevet, anbringas dessa uppgifter, i
den måra de iir möjliga ritt faststAlla, inom klammer. Diiipå
följer en andra subrili - den anger Icortiattat sch exakt breaels
inneball. Sjiilva inledningen till texten iir avsedd att redogöra
för textkiillorna, dessas tidigare publicering, regisbrering i tryck
och behandling i djiploinatarisli litteratur. Dar s& i isar sig nödigt,
tillfogas iiven en diplonaatarisk uridersökning och wiirdesattipáng
av brevet för faststallande av tid och ort för dess utfardanbe,
dihtat, diktatorer och liknande föshallanden.
8. Diploai~atariet liommer att iionnpletteras med en paleografisk atlas. Meningen ar att i denna reproducera samtliga
originaldlpIom inatill 1250 och ett urval n r typiskt hetydelsefull~~
diyloriier fran senare lid. D5rrntës~erIiammer ochsa prov p2 skriften i de olika medeltida liopieböckcrna att mre ed del as. Facsirnilen
E~~riihnas
till o~nkring500.
9. S5som ett sarsk81t verk a i d sidan av Diplonmatasiet ar planerad en modern dansk 67,ersattiiirig uv de medeltida brelen
ined Atföljande lio~nanermtar. Tanken ar framkallad av det vitt
utbredda intresset för historiens studium i yara dagars Daadniark
och n\sii;ten med verket ar att giira det redan p2 grainid a r sira
sprakform si? ofillgiirmgiiga brevstoffet, Iiuvudhallan till Daramarlis
historia P nmedel"riclen, sa alliriiant tillgangligt soin möjligt.
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