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Grettis saga er en af de storste islandske sagaer, og den har været popular

i Island. Den har ogsá været et yndet studieemne for titteraturfortolkere og lit-

teraturhistorikere bade fordi de flesta synes at den er et godt litterært værk og
forði mange anser den for at danne en overgang í mellem de kiassiske islandske
sagaer, f.eks. Brennu-Njáls saga, og Fornaldar-sagaerne. Grettis saga indeholder

som bekendt mange eventyrlige historier, men handler dog blot om én fredigs

iskending fra sagatiden. Men selvom sagaens poputaritet er meget stor og den
har store litterære kvaliteter er den desværre ikke blevet udgivet pá en tilfredsstiliende m&de, dvs. der er ikke varet lavet en fuldstændig undersegelse af
de mange hándskrifter Grettis saga er overleveret í og af deres indbyrdes forhotd.
I den seneste tid har jeg arbejdet með Grettis saga og ferst og fremmest
undersegt forholdene meliem hándskrifterne. Det er meningen at jeg inddrager
alt relevant materiale, dvs. alle eksisterende hándskrifter, i undersegelsen og
formálet er bla. at ná til klarhed over hvorðan principperne for en ny tekstkritisk udgave ber være.

Jeg vil forst tale lidt om handskriftmaterialet til Grettis saga, og tidligere

udgaver af den, og siden vil jeg redegore for det forsog pá at lave et stemma
over sagaens hovedhándskrifter, som R. C. Boer gjorde, da han udgay den ár
1900, og for hans teorier om sagaens omarbejdelser som grundlag for dette
stemma.
2.

Talt har jeg fundet Grettis saga, strofer fra sagaen og citater hentede fra

den í 90 hándskrifter og 12 trykte bager ældre 1853, det Ár den forste kritiske
udgave udkom (inkluderet 5 yngre hándskrifter). En meget stor del ‘af disse

hándskrifter og trykte beger er sekundære, men det er dog nodvendigt at gen-

nemgá dem alle til at fá det bekræftet. Desuden findes der nogle strofer fra
Grettis saga í Laufás-redaktionen af Snorra Edda í 29 andre hándskrifter (Faulkes 1979:57, 177-178), og i Skýringar yfir Fornyrði Lögbókar þeirrar, er

Jóns-

bók kallast af Páll Vídalín, der eksisterer í utatlige hándskrifter, er der hentet

mange citater fra Grettis saga.

Af disse 90 hándskrifter indeholder 54 selve sagaen eller store dele af

den, 9 hándskrifter indeholder Hafursgríð

(se Íslenzk fornrit 7:232-233),

ét

hándskrift indeholder et lílíe kapitel af sagaen, 17 hándskrifter indeholder sagaens strofer, (í hvertaf dem kan der være fra én strofe til alle 73), 7 hándskrifter
indeholder citater eller ordbogsartikler hentede fra sagaen, og í to hándskrifter

er der uddrag af sagaen (begge pá svensk). Med i disse tal er der én dansk oversættelse, én svensk og én latinsk og tre latinske oversattelser af Hafursgrið.
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Sagaens ældste hándskrift er fra slutningen af 1400-tallet (AM 556 á
4to)! og de to yngste er fra 1660-erne, men næsten halvdelen af hándskrifterne

indeholdende seive sagaen er fra 1600-tallets anden halvdel.

Man ved med sikkerhed om nogle hándskrifter, indeholdende Grettis saga,

der er gáet tabt. I Universitetsbiblioteket í Kebenhavn brændte 6 hándskrifter

fra Resens bibliotek indeholdende denne saga (Stefán Karlsson

1970) og ét

handskrift brændte i Stockholm í 1697 (Gödel 1897:194-195). Desuden var Þor-

móður Torfasons udkasttii oversættelsen 1 GES 1019 fol sdelagt í 1712 (se Arne

Magaussons nandskriftfortegnelse s. 88-89). Og jeg har fet at vide at ét Grettis
saga-hándskrift forsvandt fra Héraðsskjalasafn

Skagafjarðar

í Sauðárkrókur.

Derudover er Grettis saga forsvunden fra to eksisterende hándskrifter (AM 568
4to og Kall 614 4to), hvis indholdsregistre fortætler, at sagaen har været í dem.
3.

Forste udgave af Grettis saga udkom i 1756 pá Hólar í Nockrer Marg-

Frooder Spgu-Þætter Íslendinga. Udgiver var Björn Markússon lagmand, som
udgay ganske mange sagaer i to samlinger dette ár. | denne samling var Grettis
saga trykt efter et ungt hándskrift. Jeg har ikke kunnet finde forlægget, sá sandsynligvis er det gáet tabt.
Næste udgave udkom í 1653 i Kobenhavn. Det er Grettis saga, udgivet for
Det nordiske Literatur-Samfund. Udgivere var Gísli Magnússon og Gunniaugur
Þórðarson. De trykte sagaen efter AM 551 a 4to fra ca. 1500, men benyttede
ogsð og tog varíanter fra 556, AM 152 fol fra begyndelsen af 1500-tallet og DG
10 fra ca. 1500. Denne udgave kan siges være en tekstkritisk udgave, sely om de

ikke tager hensyn til yngre hándskrifter og har kun et minimalt variantapparat,

men de benyttede dog de ældste hándskrifter.
Men

fer denne udgave

udkom

havde

man

í Kebenhayn

í tidsrummet

1817-52 trykt nogle kapitler eller uddrag af Grettis saga í 6 forskellige tæse-

boger eller udgaver af islandsk litteratur. Jeg har ikke set narmere

pá disse

oper, sá jeg har kun fundet forlægget for to af dem. Her kan jeg ogsá navne at
det ser ud til at i slutningen af 1700-tallet
har man | Kebenhavn haft planer om

en tekstkritisk udgave af Grettis saga, for i hándskriftet AM 455 fol er der en
afskrift af sagaen, en latinsk oversættelse, varlanter og kommentarer. SÁ vidt jeg
kan se har man skrevet teksten efter 556, men ogsá benyttet mange andre
handskrifter, í eks. 551 og 152, og Hólar-udgaven fra 1756.

Tredje udgave af Grettis saga pá islandsk udkom ár 1900 í Halle í Altnordische Saga-Bibliothek. Udgiver var R. C. Boor. Han trykte, ligesom Gísli
Magnússon og Gunnlaugur Þórðarson, sagaen efter 551 og benyttede ved udgaven ogsá 556 og 10. 152 var ham ikke tilgængeiigt, sá han brugte en afskrift

af dette AM 476 4to fra begyndeisen af 1700-tallet og et beslagtet hándskrift
AM

151 fol fra ca. 1640. Derudover benyttede han AM

150 fol fra ca. 1700. Men

‘Her kan jeg nevne den kuriositet at höndskriftet (WolfAug 42.7 410), der indeholder de

ældste eksisterende rimur digtede ud af Grettis sages indhold, er fra samme tidspunkt som

556, dvs. fra ca. 1460-90 (Ólafur Halldórsson 1968 2xxv|).
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Boer havde i forvejen undersegt i forholdene metiem de 28 höndskrifter han
havde fet fat i. Jog kommer tilbage til Boers underssgelse senere.

Sjette udgave af Grettis saga pá islandsk og den tredje tekstkritiske ud-

kom i 1936 i Reykjavík i serien Íslensk fornrit. Udgiver var Guðni Jónsson. Han

bygger sin udgave pá de fire aldste hándskrifter men tager ogsá lidt hensyn til

150 og 151. Guðni nævner ikke andre handskrifter og han opstiller ikke noget
stemma.
I disse to udgaver udgives en restitueret version af 551, der betragtes
som det bedste hándskriftaf sagaen. Lakuner í 551 er udfyldt efter 556, som er
nærbeslægtet, og hándskrifternes ortografie er fort tilbage tit et normaliseret
1200-tals sprogniveau. I Boers udgave gives der í et kritisk apparat nedterftige
oplysninger om den handskriftmessige baggrund for rettelserne i teksten; i
Guðni Jonssons udgave er der sporadisk meddelt varianter fra enkeite andre
handskrifter. Selv om begge udgivere fremhæver, at det ofte er meget vanskeligt at foretage valg mellem forskeilige potentielt primære læsemider, er det i
disse udgaver i praksis s&dan, at valget foretages af udgiver, uden at der gives
brugeren mulighed for at anlagge en vurdering.
6 læseudgaver af Grettis saga er udkommet i Island siden árhundrede-

skiftet, men de bygger alle sammen pá de ovenfor nævnte tekstkritiske udgaver, undtagen de to sidste der er trykt nærmest direkte efter 551 (Svart á

hvitu-udgaverne fra 1985 og 1987). Desuden har 551 været udgivet í serien

Manuscripta

Islandica, Grettis saga har været oversat til mange sprog og er ud-

kommet í flere lande siden 1859, og det ár udkom en dansk oversættelse ved

Gunnlaugur Þórðarson. Desuden eksisterer der nogle ældre oversættelser í hánd-

skrifter.
4.

Ár 1900 udgay R. C. Boer Grettis saga. Det uhyre komplicerede stemma,

som han opstilier, er pá flere punkter problematisk, og argumentationerne er

ofte vanskelige at fælge, bla. fordi der opereres med den forudsætning, at der

bag de overleverede hándskrifter ligger to (eller tre) successive omarbejdelser
af en oprindelig saga. Han skriver i indledningen til udgaven ikke sá meget om

de tekstkritiske problemer eller hándskrifternes indbyrdes forhold, men mere
om sagaens (eller forfatterens) kilder, omarbejdelserne (eller interpolationerne)

han mener sagaen har gáet igennem, kronologi mm. Men inden udgaven udkom
havde han allerede skrevet to artikler om Grettis saga.
I sin artikel Grettissaga,
Zur
fra 1898, skriver Boor om sagaens omarbejdelser og forseger at vise at de er den bedste máde at forklare enkelte kapitier i
sagaen pá. Han forseger at bevise at sagaen har været interpoleret eller omar-

bejdet to gange og pá den made er den oprindelige saga blevet foraget med ca.
25-303. I indledningen til udgaven findes en god oversigt over de afsnit Boer
mener har været indsatte og der tilfejer han at han tror at en tredje omarbejder,

ogsá har medvirket (1900-x-xiv). I denne oversigt mangler nogle strofer, men
mere end halvdelen af stroferne er interpolerede siger han.

Boer mener at den oprindelige saga var nedskreven omkring ár 1250 og

at den sammen med Brennu-Njáls saga viser hajdepunkterne i den oldislandske
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litteratur. Han mener at den forste omarbejder interpolerede sagaen ca, 1290,
dvs. efter Sturla Þórðarsons ded 1284, og den anden omarbejder (og tredje?) har

arbejdet med sagaen ca. 1300 (1900 nmii-zxgjii).

Boers argumenter for disse indsatte afsnít er forst og fremmest ud fra
sagaens indhold og forholdene mellem enkelte afsnit. Feks. siger han at kapitel
72, hvor Grettir ror fra Drangey til Hegranesþing, má være indsat for hvordan

kunne Grettir vide at der var ting pá Hegranes og hvorfra fik han en bád; tidt
senere i sagaen má han svemme í land for at hente ild, forði han og lilugi ingen

bad havde pá en (1898:1-3). Boer har mange argumenter af denne art: sagaen

bliver urealistisk, eller máske snarere ulogisk. Et andet eksempel er Grettirs rejse til Syðlandet pá vej til Hjalli í Ölfus. Han ger en afstikker op pá Kjölur og

meder Loftur (Hallmundur) der. Dette afsnit (kap. 54), mener Boer, er en inter-

polation fordi denne afstikker kommer uventet og er "unverninftig’ (1898:1011). Han siger ogsá at de afsnit, hvor Sturla Þórðarson eller Sturlungar nævnes,

er indsatte, foruden de afsnit om sagaens Kronologi, som ikke stemmer overens

med den evrige kronologi 1 sagaen, og hele Spésar þáttur (kap. 87-93). Derudover mener han at afsnittene omkring mange strofer er interpolerede, feks.
Söðulkolluvísur (strofer 31-37) og Halimundar kviða (strofer 50-56)

mere Boer 1898:3-35).

(se nær-

En anden vigtig dei af Boers argumentation er ordsprogene i sagaen, han
siger feks. at der ikke er nogen ordsprog i de afsnit den ferste omarbejder ind-

satte (1898:37). Dette kritiserer Guðni Jónsson (1936-xi), fordi han har fundet

ordsprog i disse afsnit og han pápeger at der mangler ordsprog i mange af de

Kapitler Boer anser for oprindelige, feks. í hele Önundar þáttur (kap. 1-13).
Disse.teorier om sagaens omarbejdelser burde ikke spille nogen rolle for

Grettis sagas tekstkritik, men de ger det alligevei fordi de er et vigtigt led í
Boers argumentation for hándskrifternes indbyrdes forhold. Faktisk er Grettis

saga ikke den eneste saga hvis stemma Boer forklarer med omarbejdelser, f.eks.
har Sarah M. Anderson (1990:245-247) fundet ud af at det samme gælder
Qrvar -Odds saga, som Boer udgav 1888 og 1892. Boer er heiler ikke den eneste

som har disse idéer om interpolationer, feks. har ogsá Guðbrandur Vigfússon

(1858:162) skrevet
om Grettis sagas omarbejdelser, Boer var dog ikke enig med
ham om hvilke afsnit der var indsatte. Den ideologiske baggrund bag disse teo-

rier og omarbejdelser er sandsynligvis romantikken. Romantikerne troede alting
var bedre fær i tiden; de sá guldalderen i en fjern fortid og var overbeviste om,
at alting var gást ned að bakke siden. De islandske sagaer var hejdepunktet í
middelalderens litteratur og hvis de viste blot en eller anden lille ting som ikke

var i overensstemmeise med romantíkkens syn pá lítteraturen matte det være
tilfejelser eller omarbejdelser fra senere tid; alting fordærvedes, ogsá mennes-

kernes smag for litteratur.

5.

„

Í sin artikel Die handschrifttiche Úberlieferung der Grettissaga, fra 1899,

gennemgár Boer de fleste hándskrifter indeholdende Grettis saga han ved om.

Han ved om 36 og har fáet fat í 28. Han omtaler 6 af dem som hovedhandskrifter og opstiller ét stemma for deres indbyrdes forhold. Som jeg sagde for sá
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kunne han ixxe fá fat 1 152 men arketypen for 476 og 151 kalder han for B

(1899:41).

Til den ene gren af overleveringen horer ifolge Boer de to nærbestægtede

hándskrifter A og C, mens den anden hovedgren, B-greien, etableres som et
næsten uigennemskueligt produkt af kontaminationer og korrektioner, hvilket
bia. umuligger en nærmere bestemmelse af de overleverede B-hándskrifters
indbyrdes slagtskabsforhold. To hándskriftgrupper, D- og E-gruppen, karaktiseres endelig som principielt forskellige kontaminationer af en B- og en C-tekst

(1899:42-50).
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Stemma over Grettis sage-héndskrifter ifeige Boer 1899:50.
Stemmaet Boer opstiller for hovedhándskrifterne er ikke kun ejendommeligt forði det nærmest er uigennemskueligt, men fordi det rummerto mulig-

heder for fortotkning, og dermed er det ikke kun meget svært at forest’; men

ogsa ufalsificerbart.
Man kan hverken af- eller bekræfte det. Og i Boers stemma
kan man se hvorfor
hans teorier om omarbejdelserne
spiller sá stor en rolle for

tekstkritikken: han siger at x enten er skrevet efter et hándskrift, som kun
indeholder én omarbejdelse, eller efter et hándskrift der indeholder to omarbej-

delser (1) (1899:49). Boer opstilier disse to muligheder i stemmaet og i teksten

uden nogen sinde at sige rent ud hvitken mulighed han foretrækker, men man
kan dog læse mellem linjerne at han foretrækker den mulighed hvor x gar di-

rekte tilbage til den ferste omarbejdeise (1899:44-45). Det kan man bla. se udfra det at han stet ikke beskriver den anden mulighed, han næyner den kun.

Derudover, siger han at B er en afskrift af bade
x og y og den har sá senere

været rettet med marginainoter efter y (1899:49). S&danne kontamintationer og

forbindelser tvært mellem handskriftgrupper stiller man sig altid skeptisk til

(de behover dog seivielgelig ikke være forkerte) og de gor stemmaet svagere og

147
alle argumenter tágede. Faktisk er enten u eller w overfledigt í hans stemma;
det har han selv indset for í udgaven bruger han kun w (1900x1vi).

Til sidst placerer Boer de andre hándskrifter han har fet fat i. Til E-grup-

pen herer 17 af dem, som af ham forsegsvis inddeles i grupper, men der geres
hverken forseg pá en nærmere bestermmelse af de enkelte hándskriftgruppers

indbyrdes forhold eller de enkeite handskrifter indenfor hver gruppe. Faktisk
siger han at det er helt umuligt at opstille et stemma for dem (1899:51-56). En
af rsagerne til at han har vanskeligheder ved at opstille et stemma for disse 17
yngre handskritter er Önundar þáttur (kap. 1-13): denne þáttur mangler i 7 af

dem, den er særskilt í andre 7 og sá er den en almindelig del af sagaen í tre

handskrifter (1899:51-52). Boer mener at Önundar þáttur i disse hándskrifter

tílherer B-gruppen, dvs. í arketypen for E-gruppen har man udeladt den, men

den været skrevon af igen efter B máske ikke i arketypen sely, men í et eller
andet gammeit E-hándskrift. Dys. Boer mener at hovedparten af sagaen i disse
hándskrifter tilnorer E-gruppen, mens Önundar þáttur i de samme hándskrifter
tilherer B-gruppen (1899:46, 56-59). I svrigt hævder Boer, at disse hándskrifter

i við udstrekning er yderligere kontaminerede og værdilese for texstkritikken
(1899:5 1). Faktisk kan man sige at det ser ud til at han griber til kontamination
som argument nár han har vanskeligheder, se feks. B, D. og Ei hans stemma.

6.

Efter en kritisk gemmengang af Boers publicerede materiale er det klart

at hans teorier om stemmaet for de 6 hovedhándskrifter er sá uklare at de má
forkastes. De kan ikke danne et grundiag for en ny tekstkritisk udgave, men
man má begynde næsten forfra igen. Det er dog klart at Boers gruppering af de

22 yngre hándskrifter stort set er sandsynlig og lige nu arbejder jeg med at piacere andre unge handskrifter i forhold til hans inddeling af grupper, dvs. de
hándskrifter som det ikke allerede er lykkedes mig at udskille som sekundære,
og som Boer ikke vidste om eller ikke fík fat í.
Grettis saga er den næstlængste islandske saga og den er overleveret i sá
mange handskrifter at det tager tid at undersege forholdene mellem dem. Under

arbejdet har jeg desuden kunnet tilfore listen over Grettis saga-hándskrifter
endnu to hándskrifter som ikke tidligere har været registrerede og som findes í
Oxford (ChCh A2.11.29) og Reykjavík (nr. 4 4to í Bókasafn Kaldrananeshrepps,
som er opbevaret í Landsbókasafn Íslands).
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