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Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um ólíkar birtingarmyndir Guðríðar Þorbjarnardóttur, einnar aðalsöguhetju 

Eiríks sögu rauða og Grænlendinga sögu, sem oft eru nefndar Vínlandssögur. Viðfangsefnið 

er greint í ljósi endurritunarfræða, þýðingarfræða og með hliðsjón af rannsóknum á 

evrópskum þjóðardýrlingum. Ritgerðin skiptist í sjö kafla sem markast af ákveðnum tíma-

bilum. Í fyrsta kafla er rýnt í frumheimildir um Guðríði, Vínlandssögurnar tvær, og greint 

hvaða hlutverki hún gegnir í þeim. Í öðrum kafla eru tengsl sagnanna við helgisögur til 

athugunar og skyggnst eftir því hvort Guðríður hafi yfir sér blæ helgrar persónu. Þessir kaflar 

fjalla um tímabilið 980–1500. Í þriðja kafla, sem helgaður er tímabilinu 1500–1900, er saga 

þýðinga Vínlandssagnanna rakin og sem fyrr er skyggnst eftir sporum Guðríðar. Heiti 

sagnanna eru m.a. skoðuð með það í huga. Í fjórða kafla er fjallað um tímabilið 1900–1939 en 

þá tóku sögulegar skáldsögur byggðar á efni íslenskra fornsagna að verða vinsæl skáld-

skapargrein. Árið 1938 gerði Ásmundur Sveinsson höggmynd af Guðríði og var hún sýnd á 

heimssýningu í New York ári síðar. Sú mynd markar tímamót í kynningu á Guðríði. Í fimmta 

kafla, sem fjallar um tímabilið 1936–1998, er fjallað um enn frekari útbreiðslu Guðríðar sem 

varð á þeim tíma aðalsöguhetja margra skáldsagna. Jafnréttisbarátta kvenna tók jafnframt að 

setja mark sitt á endurritun Vínlandssagnanna á þessu tímabili. Í sjötta kafla er Guðríður 

mátuð í hlutverk þjóðardýrlings og tengsl hennar við yfirvöld á Íslandi á tímabilinu 1980–

2000 rakin. Í sjöunda kafla er framhaldslíf Guðríðar í nútímanum til athugunar og vikið að 

helstu áföngum af vegferð hennar á 21. öldinni. Birtingarmyndir Guðríðar Þorbjarnardóttur í 

skáldskap og veruleika í 1000 ár gefa mikilvægar vísbendingar um samtímann hverju sinni en 

jafnframt kemur í ljós að Guðríður hefur bæði fyrr og síðar verið greind og túlkuð í ljósi 

kristinnar dýrlingahefðar. 

 

 

  



6 

 

 

 

 

 

Guðríður var sköruleg kona að sjá og vitur kona  

og kunni vel að vera með ókunnum mönnum. 

Eiríks saga rauða 

  



7 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................... 8 

1. kafli. Frumtextar Vínlandssagnanna (980–1500) ................................................................. 15 

2. kafli. Biskupamóðirin Guðríður (1100–1500) ..................................................................... 23 

3. kafli. Hetjubókmenntir (1500–1900) .................................................................................... 37 

4. kafli. Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku (1900–1939) ............................................................. 51 

5. kafli. Ferðir Guðríðar (1936–1998) ...................................................................................... 68 

6. kafli. Þjóðardýrlingurinn Guðríður (1980–2011) ................................................................. 85 

7. kafli. Heilög Guðríður (2000–2012) .................................................................................. 103 

Niðurlag .................................................................................................................................. 113 

Viðauki ................................................................................................................................... 117 

Heimildir ................................................................................................................................ 122 

 

Yfirlit yfir myndir 

Mynd 1: Titilblað útgáfu frá Rafns 1845. Ljósm. SHÞ. ........................................................................................ 43 
Mynd 2: Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku á heimssýningu 1939. Ljósm. ókunnur. ............................................... 64 
Mynd 3: Styttan við Glaumbæ. Ljósm. SHÞ. „… að færa sveininn uppá öxl meyjarinnar, einsog fugl …“ 

       Halldór Kiljan Laxness 1961. ................................................................................................................ 66 
Mynd 4: Bókarkápur. Ljósm. SHÞ. ....................................................................................................................... 84 
Mynd 5: Styttan af Guðríði við Glaumbæ. Ljósm. SHÞ. ...................................................................................... 90 
Mynd 6: Guðríður á Laugarbrekku á Snæfellsnesi. Ljósm. SHÞ. ......................................................................... 94 
 

Yfirlit yfir töflur 

Tafla 1: Styttur .................................................................................................................................................... 117 
Tafla 2: Listamenn .............................................................................................................................................. 118 
Tafla 3: Þýðingar 1680–1900 .............................................................................................................................. 119 
Tafla 4: Þýðingar 1900–2012 .............................................................................................................................. 120 
Tafla 5: Alþingi 1991–2003 ................................................................................................................................ 121 
 

 

  



8 

Inngangur 

Í mars 2011 fór forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, til Rómar með afsteypu af styttu af 

Guðríði Þorbjarnardóttur sem hann færði Benedikt XVI páfa og Páfagarði að gjöf.
1 

Afhending 

styttunnar var höfuðtilgangur ferðar hans en einnig var á dagskránni einkafundur í Páfagarði 

þar sem forsetinn hugðist kynna sögu Guðríðar fyrir páfa.
2
 Styttuna af Guðríði gerði 

Ásmundur Sveinsson myndhöggvari árið 1938 og nefndi Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku. Á 

blaðamannafundi sem haldinn var á Bessastöðum í tilefni ferðarinnar sagði forsetinn meðal 

annars að Íslendingar hefðu ekki gert sér nægilega grein fyrir því hve einstakan sess í sögu 

okkar Guðríður skipaði þrátt fyrir að við hefðum hampað ýmsum persónum frá landnámstíð. 

Forsetinn benti enn fremur á hlut Guðríðar í stærra samhengi því hún hefði orðið „fyrsta 

persónan til þess að sækja heim bæði Róm og Ameríku og það fimm hundruð árum áður en 

Kristófer Kólumbus kom á vettvang.“
 
(Mbl 2011). Afhendingu styttunnar sagði forsetinn vera 

lokakaflann í því að tryggja Guðríði verðskuldaðan sess í veraldarsögunni og móttaka páfa á 

gjöfinni væri viðurkenning á því.
 
 

En hver var þessi kona sem forsetanum var svo í mun að páfinn þekkti til og hvers 

vegna skipar hún „einstakan og merkan sess“ í veraldarsögunni? Í þessari ritgerð verður leitað 

svara við þeirri spurningu og fjallað um ýmsar birtingarmyndir Guðríðar Þorbjarnardóttur. 

Guðríður er sögupersóna í Eiríks sögu rauða og Grænlendinga sögu sem iðulega eru nefndar 

einu nafni Vínlandssögur.
3
 Í ritgerðinni verður rýnt í mynd Guðríðar eins og hún birtist í 

skáldskap og veruleika, allt frá sögunum tveimur, sem eru elstu heimildir um Guðríði, og fram 

til þess dags þegar forseti Íslands fór með styttu af Guðríði til páfans í Róm.  

Eiríks saga rauða og Grænlendinga saga eru einu Íslendingasögurnar sem segja sögu 

Guðríðar Þorbjarnardóttur. Sögurnar eru frekar stuttar og frásagnarstíllinn er knappur en þær 

eiga það sameiginlegt að draga upp skýra og heilsteypta mynd af Guðríði. Sögurnar eru í 

stórum dráttum samhljóma en þó er einungis sagt frá æsku og uppvexti Guðríðar í Eiríks sögu 

rauða. Lífshlaup Guðríðar samkvæmt þeirri sögu má í stuttu máli endursegja á eftirfarandi 

hátt: Guðríður fæddist á Laugarbrekku á Snæfellsnesi og fluttist ung til Grænlands með 

Þorbirni föður sínum þar sem þau settust að í Brattahlíð. Þar giftist hún Þorsteini Eiríkssyni. 

Þorsteinn og Guðríður gerðu árangurslausa tilraun til að sigla til Vínlands en eftir mikla 

hrakninga rak þau að landi í Lýsufirði á Grænlandi þar sem þau dvöldu vetrarlangt. Um 

                                                           
1

  Með forsetanum í för var meðal annars hluti af stjórn Guðríðar- og Laugarbrekkuhópsins sem sagt verður frá síðar í þessari ritgerð. 
2

  Forsetinn var einnig viðstaddur málþing um miðalda- og kirkjusögu á fyrstu öldum Íslandsbyggðar í Háskóla heilags Tómasar frá 

Aquino í Róm og auk þess heimsótti hann höfuðstöðvar FAO, Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna. 
3

  Sögurnar tvær verða hér eftir nefndar Vínlandssögur til hægðarauka nema sérstaklega sé vísað til annarrar hvorrar. 
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veturinn dó Þorsteinn sóttardauða og um vorið sneri Guðríður til baka í Brattahlíð og giftist 

Þorfinni karlsefni skömmu síðar. Þau sigldu til Vínlands þar sem þau hugðust nema land og 

þar eignuðust þau soninn Snorra. Eftir að hafa átt í erjum við frumbyggjana vestanhafs ákváðu 

þau að flytja til Íslands. Þau settust að í Reynisnesi í Skagafirði og eignuðust annan son, 

Þorbjörn.  

Grænlendinga saga er frábrugðin Eiríks sögu um líf Guðríðar í eftirtöldum atriðum: 

Guðríður var þrígift, fyrsti eiginmaður hennar var Þórir og hún er fyrst kynnt til sögu þar sem 

Leifur heppni bjargar þeim hjónum úr skeri þar sem skip þeirra hafði strandað. Í lokakafla 

Grænlendinga sögu segir að Guðríður og Þorfinnur hafi sest að í Glaumbæ í Skagafirði. Þar 

segir einnig að á efri árum hafi hún gengið suður og orðið nunna og einsetukona og að Snorri 

sonur hennar hafi byggt kirkju í Glaumbæ. Í lokaköflum beggja sagnanna er sagt frá merkum 

afkomendum Guðríðar, þremur biskupum. 

Vínlandssögurnar hafa vakið áhuga fjölmargra í gegnum tíðina, bæði á Íslandi og 

erlendis, og hafa þær orðið uppspretta fjölda ritverka, fræðigreina og skáldverka, einnig 

tónverka og margs konar annarra listaverka. Vafalaust má skýra þann mikla áhuga sem 

sögunum hefur verið sýndur, sem er mun meiri en öðrum Íslendingasögum, með því að þær 

fjalla um fyrstu ferðir Evrópubúa til Ameríku og geyma lýsingar á Vínlandi og tengjast því 

fjölda manns um víða veröld (Matthías Þórðarson 1985: LXIII‒LXIX). Miklar rannsóknir 

hafa verið gerðar á sannleiksgildi sagnanna, hvar þeir staðir séu sem nefndir eru þar, hvort 

minjar um mannvist hafi varðveist og svo framvegis, þótt ef til vill skipti það nútímalesendur 

sagnanna ekki höfuðmáli. Minjar um búsetu norrænna manna á Grænlandi eru fjölmargar en 

lengi var ekki vitað með vissu hvort sögurnar um Vínlandsferðir norrænna manna um árið 

1000 væru uppspuni eða ættu sér stoð í raunveruleikanum. Árið 1961 varð þó breyting á því 

en þá komu í ljós fornminjar á L’Anse aux Meadows á Nýfundnalandi sem talið er að sanni 

búsetu norrænna manna þar í upphafi 11. aldar. Norsku hjónin Helge og Anne Stine Ingstad 

höfðu unnið að þessum fornleifarannsóknum (Ingstad 1965: 9; Ólafur Halldórsson 1985: 

390).  

Í athugun minni styðst ég við kenningar endurritunarfræða sem hafa rutt sér til rúms í 

fræðilegri umfjöllun um þýðingar síðan á áttunda áratug 20. aldar. Verða grundvallar-

hugmyndir viðkomandi rannsóknaraðferða reifaðar í þessum inngangskafla. Miklar breytingar 

hafa orðið í þýðingarannsóknum á seinustu þremur áratugum. Fram að þeim tíma höfðu 

rannsóknir á þýðingum að mestu snúist um að bera saman frumtextann og þýdda textann og 

mælikvarðinn á þýðingar var oft sá að þýddi textinn ætti að líkjast frumtextanum sem mest. Í 

þýðingarfræði síðustu áratuga er fremur litið á þýðingar sem sjálfstæð verk og þau metin út 
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frá öðrum forsendum en einungis frumtextanum, þar með töldum áhrifum þess 

menningarheims sem þýðingin tilheyrir. Stundum er nafngiftin ‘tilfæringaskólinn í þýðingar-

fræðum’ notuð um þessa nálgun en hún vísar til þess að bókmenntaverk séu ‘færð til’ eða 

endurskilgreind þegar þau eru þýdd af einu tungumáli á annað (Ástráður Eysteinsson 1996: 

131‒132, 140‒142, 194). Fræðimenn sem standa að baki þessum kenningum telja að með því 

að skoða þýðingar og endurritanir sé unnt að fá mikilvægar upplýsingar um samtímann þar 

sem þær mótast af hugmyndafræði og fagurfræðilegum straumum úr samtíma endurritarans 

(sjá einnig Jón Karl Helgason 2013a).  

Grundvöllinn að breyttu viðhorfi til þýðingarannsókna má rekja til skrifa ísraelska 

fræðimannsins Itamars Even-Zohars (f. 1939) frá áttunda áratug seinustu aldar en aðferðir 

hans eiga rætur í kenningum rússnesku formalistanna. Even-Zohar greinir bókmenntir sem 

fjölþætt kerfi sem síðan eru hluti af stærra kerfi, því sem við köllum samfélag. Hann bendir á 

mikilvægi þess að skilgreina lögmál og öfl sem stjórni framleiðslu bókmennta í 

bókmenntasamfélaginu. Even-Zohar finnst mikilvægt að greina hvaða verk séu valin til 

útgáfu, þýðinga og umfjöllunar, það er hvaða verk lendi innan hefðarveldisins og hver lendi 

síðan utan þess, á jaðrinum, slík greining sé mikilvægari en að túlka fá útvalin 

bókmenntaverk. Fræðileg umfjöllun hefði oft beinst of mikið að hinu síðarnefnda. Þá bendir 

hann á nauðsyn þess að athuga hvaða verk njóti ekki viðurkenningar, með því móti megi 

skilgreina hvað teljist gilt í bókmenntaheiminum. Í slíkri umfjöllun er m.a. spurt hvað verði til 

þess að sumar bókmenntir teljist góðar, hvaða verk hljóti náð og hvað sé leyfilegt. Eitt af þeim 

hugtökum sem Even-Zohar notar er ‘bókmenntastofnunin’ sem samanstendur af 

gagnrýnendum, útgáfufyrirtækjum, tímaritum, klúbbum, rithöfundaklíkum, ráðuneytum, 

akademíum, skólum og fjölmiðlum en allir þessir aðilar hafa áhrif á bókmenntir og þýðingar 

(Even-Zohar 1990: 9‒44; sjá einnig Ástráð Eysteinsson 1996: 225‒229).
4
 Even-Zohar hefur 

líka skrifað um mikilvægi bókmennta í mótun nýrra þjóðríkja, það er hvernig Evrópuríki hafi 

markvisst notað bókmenntir til að byggja upp þjóðarímyndir sínar (Even-Zohar 1996: 50‒58). 

Annar frumkvöðull í þýðingarfræðum sem hefur unnið áfram með sömu kenningar og 

Even-Zohar er belgíski fræðimaðurinn André Lefevere (f. 1945). Líkt og Even-Zohar hefur 

hann lagt áherslu á að rannsaka hvaða áhrif bókmenntir hafi í samfélaginu, ekki í hefðbundnu 

bókmenntasamfélagi heldur í miklu víðara samhengi. Lefevere setti fram hugtakið 

‘endursköpun’ (refraction) sem hann breytti síðar í ‘endurritun’ (rewriting) en það er sú 

meðhöndlun sem bókmenntaverk fá þegar þau eru þýdd á nýtt tungumál eða endursköpuð 

                                                           
4

  Skrif Itamars Even–Zohars þar sem hann lagði grunninn að kenningum sínum og safnað var saman í Papers in Historical Poetics, 

birtust fyrst á árunum 1970‒1977. 
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fyrir nýjan lesendahóp. Lefevere beinir sjónum að mótandi öflum í bókmenntakerfinu og 

nefnir í því sambandi þrjá þætti: Í fyrsta lagi er það fagurfræði; það eru hugmyndir 

bókmenntafólks um það hvernig bókmenntir eigi að vera, í öðru lagi er hugmyndafræði; það 

eru hugmyndir bókmenntafólks og bakjarla um það hvernig þjóðfélagið eigi að vera og í 

þriðja lagi eru það patrónar eða bakjarlar; sem eru þau öfl, einstaklingar eða stofnanir, sem ýta 

undir eða hamla útgáfu verka og framgangi þeirra. Lefevere bendir á að þýðingar verði ekki 

til í tómarúmi heldur í samhengi, þar sé um að ræða þrenns konar krafta og togstreitu milli 

þeirra sem hafi áhrif á þýðingar: 

 

bakjarl    → þýðing  

 

  

    þýðandi 

 frumtexti 

 

 

 

Lefevere hefur enn fremur bent á að meirihluti fólks kynnist bókmenntum í gegnum 

endurritanir, það sé alls ekki nýtt af nálinni en í nútímasamfélagi sé það enn greinilegra en 

áður var (Lefevere 1992: 4‒25).  

Í nálgun minni að viðfangsefninu hef ég einnig stuðst við skrif Jóns Karls Helgasonar 

og Ástráðs Eysteinssonar sem hafa fjallað um þýðingarannsóknir og endurritanir á 

undanförnum árum (Ástráður Eysteinsson 1990a, 1990b; Jón Karl Helgason 1995: 33‒35 og 

1999:119‒120). Í umfjöllun um Njálu hefur Jón Karl lýst aðferð sinni svo: „Í stað þess að líta 

á Njálu sem eitt afmarkað verk kýs ég að nálgast hana sem víðfeðma og lifandi 

menningarhefð.“ Og enn fremur: „Þótt það kunni að hljóma eins og mótsögn er ein forsenda 

þess að tiltekin bókmenntaverk teljist sígild sú að þau séu í stöðugri endursköpun, löguð að 

nýjum tímum, lesendum og miðlum.“ (Jón Karl Helgason 2001: 9‒10). Jón Karl hefur einnig 

fjallað um viðhorf Íslendinga til bókamenntaarfsins og fjölbreyttar birtingarmyndir hans og sú 

umfjöllun er einnig höfð til hliðsjónar (Jón Karl Helgason 1998: 17‒50).  

Einnig er gagnlegt að hafa í huga skilgreiningar Romans Jakobsons (1896–1982) um 

hvaða merkingarfærsla fari fram þegar ritverk eru þýdd. Hann segir að skipta megi þýðingum 

í þrjá meginflokka, í fyrsta er lagi þýðing innan tungumáls (intralingual translation eða 

rewording), það er umorðun innan sama tungumáls, til dæmis þegar miðaldatexta er snúið á 

nútímamál, í öðru lagi er þýðing milli tungumála (interlingual translation eða translation 

proper), sem er hin hefðbundna skilgreining á þýðingu, og í þriðja þegar verk er þýtt yfir í 

annars konar táknkerfi en orð (intersemiotic translation eða transmutation), til dæmis þegar 

samið er tónverk eða gerð kvikmynd eftir bókmenntatexta (Jakobson 1959: 233; Ástráður 
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Eysteinsson, 1990b: 6). Samkvæmt kenningum þýðingarfræðinnar setur samtíminn ævinlega 

mark sitt á meðhöndlun textans og nýtt merkingarlag bætist við. Þýðingar og endurritanir á 

Vínlandssögunum verða skoðaðar með þessar kenningar í huga. Samtímaáhrif á sögurnar 

koma allra skýrast fram í þeim verkum sem eru frá 20. og 21. öldinni og fjallað er um í 

lokahluta ritgerðarinnar. Þá eru rannsóknir á evrópskum þjóðardýrlingum einnig hafðar til 

hliðsjónar í umfjöllun ritgerðarinnar (Cultural Saints 2013; Jón Karl Helgason 2011; 2013b). 

Í umfjöllun minni um handrit Vínlandssagnanna hef ég stuðst við formála Matthíasar 

Þórðarsonar og Ólafs Halldórssonar í útgáfum Hins íslenzka fornritafélags frá 1935 og 1985, 

ásamt riti Ólafs Halldórssonar, Grænland í miðaldaritum. Til að rýna í persónulýsingar 

sagnanna hef ég leitað í skrif Helgu Kress og Ingu Huldar Hákonardóttur og skoða sögurnar út 

frá kvenlegu sjónarhorni og femínisma. Í umfjöllun um hlutverk sagnanna, útbreiðslu á 

Íslandi á miðöldum og hugsanleg tengsl þeirra við helgisögur hef ég stuðst við skrif Ásdísar 

Egilsdóttur, Kirsten Wolf, Helga Þorlákssonar og Jóns Viðars Sigurðssonar.  

Hér skal einnig getið um tvær nýlegar fræðigreinar sem skrifaðar hafa verið um 

Guðríði og styttu Ásmundar. Það er annars vegar grein eftir Tinnu Grétarsdóttur: „Á milli 

safna: útrás í (lista)verki“. Þar fjallar Tinna um hið nýja samhengi sem verk öðlast þegar þau 

eru færð milli staða og vísar þar til þess þegar Íslendingar gáfu Kanadabúum afsteypu af 

höggmynd Ásmundar af Guðríði Þorbjarnardóttur í tengslum við hátíðahöld vegna 

landafundaafmælis árið 2000. Tinna fjallar ítarlega um hlutverk styttu Ásmundar í hátíða-

höldunum í Kanada og margvísleg tengsl sem það skapaði að hafa styttuna af Guðríði sem 

táknmynd í því samhengi (Tinna Grétarsdóttir 2010). Aðra umfjöllun um Guðríði er að finna í 

meistararitgerð Ingibjargar Þórisdóttur frá árinu 2008: „Frá Laugarbrekku til Vínlands: tvenns 

konar miðlun á sögu Guðríðar“. Í ritgerð Ingibjargar eru tvær tilviksathuganir; önnur er um 

uppsetningu styttu Ásmundar við Laugarbrekku á Snæfellsnesi og hlutverk styttunnar í 

menningartengdri ferðaþjónustu og hin er um leikrit Brynju Benediktsdóttur, Ferðir 

Guðríðar. Um er að ræða tvö tilvik sem fela í sér ólíkar leiðir til miðlunar en eiga það 

sameiginlegt að fjalla um Guðríði Þorbjarnardóttur (Ingibjörg Þórisdóttir 2008).
5 

Í ritgerðinni 

rek ég hvernig birtingarmyndir Guðríðar þróast og breytast á seinustu öld og allra mest á 

seinustu þrjátíu árum. Úr greinum þeirra Tinnu og Ingibjargar hef ég fengið ýmsar 

upplýsingar varðandi rannsóknarefni mitt og eru skrif þeirra gagnlegt innlegg í greininguna.  

Ritgerðin er byggð upp á eftirfarandi hátt: Í tveimur fyrstu köflunum er tímabilið 980‒

1500 til umfjöllunar. Í fyrsta kafla verða frumheimildir um Guðríði Þorbjarnardóttur 

                                                           
5

  Vitnað er til ritgerðar Ingibjargar með góðfúslegu leyfi hennar. 
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skoðaðar, þær tvær Íslendingasögur sem hún er aðalsöguhetja í. Farið verður yfir í hvaða 

handritum sögurnar hafa varðveist, hverjir eru helstu efnisþræðir þeirra og rýnt verður í 

persónulýsingar þar sem sýnt verður fram á hversu stórt hlutverk Guðríðar er í sögunum, 

sérstaklega í Eiríks sögu rauða.  

Í öðrum kafla verður leitað svara við þeirri spurningu hvort hægt sé að líta á Guðríði 

sem dýrling eða hvort sögurnar um hana hafi að einhverju leyti gegnt hlutverki helgisagna. Þá 

verður rýnt í hvaða ályktanir megi draga af mismunandi heitum sagnanna fyrr á öldum.  

Þriðji kafli fjallar um þýðingar og útgáfur sagnanna á tímabilinu 1500‒1900. Fyrstu 

hlutar sagnanna voru þýddir og endursagðir á latínu á 17. öld. Útgáfur sagnanna og útbreiðsla 

íslenskra fornrita á þessu tímabili tengdist ýmsum stefnum og straumum þess tíma, svo sem 

húmanismanum, og á því tímabili hófst skipulögð handritasöfnun. Á 18. öld kom hluti 

sagnanna út á dönsku og á 19. öld komu út heildarþýðingar sagnanna í þeirri röð sem hér 

segir: á latínu, dönsku, þýsku, ensku, sænsku og frönsku. Árið 1837 er tímamótaár í 

útgáfusögu Vínlandssagnanna en þá kom út viðamikil þýðing þeirra sem átti eftir að berast 

víða en þar birtust textarnir á íslensku, latínu og dönsku. Um aldamótin 1900 höfðu 

Vínlandssögurnar borist til margra Evrópulanda og einnig til Bandaríkjanna. Saga endurritana 

þessa tíma er „ekki-saga“ Guðríðar, mest kapp er lagt á að fjalla um hetjur og siglingakappa, 

merka forfeður sem ýmsar þjóðir gerðu tilkall til. Karlarnir í sögunum eru í fyrirrúmi en 

konum er lítill gaumur gefinn. Í kaflanum er rakinn grundvöllur fyrir útbreiðslu fornsagna og 

fjallað um þau margvíslegu hlutverk sem þær gegndu.  

Í fjórða kafla er fjallað um tímabilið 1900‒1939. Á þeim tíma fjölgaði þýðingum 

verulega en einnig tóku sögulegar skáldsögur að líta dagsins ljós. Farið var að gefa 

kvenpersónum sagnanna meiri gaum. Þýðingar á ný tungumál bættust við og fjölmargar 

endurútgáfur eldri þýðinga einnig. Stytta Ásmundar Sveinssonar, Fyrsta hvíta móðirin í 

Ameríku, sem hann gerði árið 1938 og var sýnd á heimssýningu í New York árið 1939 markar 

tímamót í kynningu á Guðríði. Um styttuna og heimssýninguna er fjallað ítarlega í fjórða 

kafla.  

Í fimmta kafla er fjallað um „ferðir Guðríðar“ víða um lönd á árunum 1936‒1998. Þar 

er haldið áfram að rekja útgáfu þýðinga og enn fremur er fjallað um erlendar skáldsögur sem 

út komu á þeim tíma en í nokkrum þeirra er Guðríður í stóru hlutverki. Jafnréttisbarátta 

kvenna tók að setja mark sitt á endurritun Guðríðar á þessu tímabili. Árið 1998 kom fyrsta 

stóra íslenska skáldssagan um Guðríði út, Veröld víð eftir Jónas Kristjánsson, og Ferðir 

Guðríðar, leikrit Brynju Benediktsdóttur var samið og sviðsett um svipað leyti og fór víða.  
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Í sjötta kafla er Guðríður mátuð í hlutverk þjóðardýrlings og rakin tengsl hennar við 

yfirvöld á Íslandi á tímabilinu 1980‒2000. Umræður á Alþingi sem snerust um 

Vínlandshetjurnar eru raktar og einnig hvernig Guðríður hefur tengst Vigdísi Finnbogadóttur 

og Ólafi Ragnari Grímssyni í embættisstörfum þeirra sem forsetar Íslands. Frægðarsól 

Guðríðar hefur sjaldan skinið eins skært og árið 2000 en þá lék hún stórt hlutverk í 

hátíðahöldum í Kanada í tilefni af þúsund ára afmæli landafunda og einnig á Íslandi þar sem 

þúsund ára afmælis kristnitökunnar var minnst. Lýkur sjötta kafla með frásögnum af því ári.  

Í sjöunda kafla er framhaldslíf Guðríðar á 21. öldinni til athugunar og hvernig 

umræðan um hana hefur þróast á seinustu árum. Þar koma yfirvöld á Íslandi mikið við sögu, 

bæði forsetinn og kirkjuyfirvöld. Ferð Ólafs Ragnars Grímssonar, núverandi forseta Íslands, 

til Rómar árið 2011 þar sem hann færði Páfagarði afsteypu af styttu Ásmundar og nafngift 

Guðríðarkirkju benda til að Guðríður sé á góðri leið með að verða helg persóna. 

Í niðurlagi eru birtingarmyndir Guðríðar í samtímanum skoðaðar og samantekt á því 

sem fram hefur komið í ritgerðinni. Mynd Guðríðar Þorbjarnardóttur í skáldskap og veruleika 

í tæp þúsund ár er höfuðviðfangsefni ritgerðarinnar. Til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið hef 

ég rýnt í þau bókmenntaverk sem hafa Guðríði að sögupersónu, frá Íslendingasögunum 

tveimur til dagsins í dag, og undir það fellur almennt yfirlit um þýðingar sagnanna.  

Það má hugsa sér að um ljósmynd sé að ræða, mynd sem til er á filmu. Sú mynd sem 

birtist af Guðríði í elstu sögunum, frá 14. öld, er skýr og einföld, kannski dálítið svarthvít en 

þar birtist kristin kona með helgu yfirbragði, ættmóðir í veigamiklu hlutverki. Útgáfusagan og 

farvegurinn sem sögurnar rötuðu í þegar þær bárust út fyrir landsteinana á 18. og 19. öld varð 

til þess að ýta persónu Guðríðar til hliðar, mynd hennar hvarf í skuggann af karlkyns hetjum. Í 

lok 20. aldar fóru útlínur myndarinnar að skýrast á ný og endurritanir sögunnar urðu róttækari 

en áður. Guðríður hefur á seinustu áratugum orðið táknmynd kvenna, kristni og landafunda en 

með því að koma henni í Páfagarð má segja að hún sé á ný orðin eins konar dýrlingur, tengdur 

kaþólsku kirkjunni. 

Ef samlíkingin við filmu og mynd er notuð áfram, má líkja nýjustu „framköllun“ á 

Guðríði við það þegar stafrænar myndir nútímans eru meðhöndlaðar með margvíslegum 

ljósmyndaforritum og breytt á ýmsan hátt; litir eru ýktir eða deyfðir, sneitt af frummynd, 

skerpan löguð og svo framvegis, allt til þess að fá fram þá mynd sem hverjum og einum þykir 

eftirsóknarverð og hentar í það skiptið. Sú mynd sem framkölluð er hverju sinni ber keim af 

samtíma þess sem hefur endurskapað sögupersónuna í hverri nýrri útgáfu. Þær vísbendingar 

sem fást um samtímann með þessu móti verða einnig skoðaðar í ritgerðinni.  
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1. kafli. 

Frumtextar Vínlandssagnanna 

(980–1500) 

Þrátt fyrir að Vínlandssögurnar séu stuttar má lesa úr þeim nokkrar sögur og, eins og kemur 

fram síðar í þessari ritgerð, hefur ólíkum þráðum verið haldið á lofti í áranna rás. Stundum 

hefur sagan af Eiríki rauða og landnámi hans á Grænlandi hlotið mesta athygli, í önnur skipti 

hefur sagan af kristniboði Leifs Eiríkssonar og ferðum hans verið í fyrirrúmi. Allra vinsælasti 

söguþráðurinn er þó vafalaust sá sem segir frá Vínlandsfundinum og kynnum landnemanna af 

frumbyggjum Ameríku og er sú frásögn í báðum sögunum. Hér verður aftur á móti lögð 

áhersla á ævisögu Guðríðar Þorbjarnardóttur sem margir síðari tíma fræðimenn telja vera 

aðalpersónu sagnanna (Einar Ól. Sveinsson o.fl. 1985; Ólafur Halldórsson 1985; Helgi 

Þorláksson 2001; Inga Huld Hákonardóttir 2001). Í þessum kafla verður fjallað um handrit 

sagnanna og efnisþráður þeirra rakinn.
6
 

Grænlendinga saga og Eiríks saga rauða eru, sem áður sagði, einu Íslendingasögurnar 

sem segja sögu Guðríðar Þorbjarnardóttur. Að auki er Guðríður nefnd einu sinni í Landnámu, 

í kaflanum um Auði djúpúðgu, en samkvæmt þeirri frásögn var Vífill föðurafi Guðríðar 

leysingi Auðar. Nafn Guðríðar kemur einnig fyrir í ættartölum biskupa en hún var ættmóðir 

þriggja þeirra. Ólafur Halldórsson hefur reiknað út aldur Guðríðar Þorbjarnardóttur og manns 

hennar, Þorfinns karlsefnis Þórðarsonar, og álítur að Guðríður hafi verið fædd um 994 og 

Þorfinnur um 990.
7
 Það passar ágætlega við að þau hafi siglt til Vínlands kringum árið 1020. 

Samkvæmt sögunum eru þau hjónin einu persónur sagnanna sem eignuðust afkomendur sem 

sögur fara af en eftir Vínlandsdvölina sigldu þau aftur til Íslands ásamt Snorra syni sínum sem 

fæddist á Vínlandi og enduðu ævi sína þar.
8
  

Menn hafa velt vöngum yfir ýmsu varðandi sögurnar, t.d. hverjir hafi skráð þær, hvar 

og hvenær, hvor sagan sé eldri, hvor sé áreiðanlegri, hvort skrásetjari Grænlendinga sögu hafi 

þekkt Eiríks sögu rauða eða öfugt, hvaðan fyrsti kaflinn í Grænlendinga sögu sé ættaður og 

hvernig tengslum hans við Landnámu sé háttað. Um nokkur atriði virðast menn orðnir á eitt 

sáttir; að sögurnar tvær séu meðal elstu Íslendingasagna, að þær hafi verið skrifaðar snemma á 

                                                           
6

  Umfjöllun um sögurnar byggi ég á eftirtöldum ritum: Einar Ól. Sveinsson, Matthías Þórðarson og Ólafur Halldórsson (útg.) 1985, 

(formálar Matthíasar Þórðarsonar og Ólafs Halldórssonar) framvegis vitnað til sem: Einar Ól. Sveinsson o.fl. 1985; Bragi Halldórsson 
o.fl. 1993; Jón Jóhannesson 1956; Ólafur Halldórsson 1978. 

7
  Við þetta má bæta að vitað er að byggð Íslendinga á Grænlandi leið undir lok á 15. öld og því eru engir afkomendur þar til að segja 

sögurnar.  
8

  Ólafur Halldórsson 1978: 375–378. Ólafur bendir á að þar sem vitað er með vissu hvenær sumir afkomendur Guðríðar og Þorfinns á 11. 

og 13. öld voru fæddir sé hægt að reikna út aldur þeirra hjóna með nokkurri nákvæmni og þar geti ekki skakkað meira en 20 árum. 
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13. öld og að þau handrit sem hafi varðveist séu skrifuð eftir eldri handritum sem hafi glatast.
9
 

Almennt er álitið að sögurnar séu skrásettar óháðar hvor annarri og að meginefni þeirra sé 

komið úr munnmælasögum, hugsanlega að þær hafi verið skrifaðar á svipuðum tíma hvor í 

sínum landshlutanum (Bragi Halldórsson o.fl. 1993: 85‒87; Ólafur Halldórsson 1985: 373‒

374; Sigurður Nordal 1952: 248‒249).  

Hverjir skrifuðu sögurnar í upphafi, hvar á landinu og hvernig þær bárust manna á 

milli á Íslandi frá 11. eða 12. öld og næstu aldir verður aldrei hægt að vita með neinni vissu en 

leiða má líkur að ýmsu er það varðar. Höfundur Eiríks sögu rauða hefur greinilega þekkt 

staðhætti á Snæfellsnesi vel, um það vitnar sagan, þótt ekki sé hægt að fullyrða að hann hafi 

búið þar þegar hann skrásetti söguna (Ólafur Halldórsson 1985: 376‒368 og 373‒374). Sú 

staðreynd að afkomendur Guðríðar og Þorfinns bjuggu í Skagafirði gæti hins vegar bent til 

þess að Eiríks saga rauða hefði verið skrásett á Norðurlandi en synir þeirra, Snorri og 

Þorbjörn, áttu marga afkomendur sem þekktir eru (Einar Ól. Sveinsson 1985: LXXXV). Í öllu 

falli má gera ráð fyrir að sögurnar hafi verið á ferð í munnmælum og handritum á Vesturlandi 

og Norðurlandi frá því á 11. eða 12. öld. Hafi sögurnar verið skráðar af afkomendum 

söguhetjanna hefur það án efa verið þeim til framdráttar og það hefur styrkt stöðu þeirra í 

samfélaginu að geta tengt ætt sína við siglingakappana og landkönnuðina úr sögunum.
10

 

Elstu varðveittu handrit af Eiríks sögu rauða eru tvö skinnhandrit; hið eldra, 

Hauksbók, AM 544 4to, var ritað snemma á 14. öld en hitt er nokkru yngra, nefnt 

Skálholtsbók, AM 557 4to, frá 15. öld, og eru öll eftirrit sögunnar ættuð frá þeim.
11

 Nafn 

Hauksbókar er dregið af því að stór hluti ritsins er ritaður með hendi Hauks Erlendssonar 

lögmanns (d. 1334) sem hefur án efa verið eigandi þess og endar Hauksbók á ættartölu Hauks 

þar sem hann rekur ætt sína til Snorra Þorfinnssonar.
12

 Talið er að þeirri ættartölu hafi hann 

bætt inn þegar hann skrifaði upp Eiríks sögu, vafalaust til að tengja sjálfan sig við hið merka 

fólk sögunnar og þá atburði sem hún fjallar um. Líta má á það atriði sem tilfæringu Hauks á 

sögunni, fingrafar hans á textanum (Einar Ól. Sveinsson 1985: 237, 3. nmgr.). 

                                                           
9

  Einar Ól. Sveinsson o.fl. 1985. Hér formáli Matthíasar Þórðarsonar, s. LXVII–XCIV og formáli Ólafs Halldórssonar, s. 333–374. 
10

  3. desember 2010 átti ritgerðarhöfundur viðtal við Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands, þar sem Guðríður 

Þorbjarnardóttir var til umræðu og sagði Vigdís þá meðal annars: „En þegar Guðríður kemur til baka, þá er hún „globetrotter“, hverjum 

hefur hún sagt frá? Hugsaðu þér hvað hún hefur haft frá miklu að segja!“ Vissulega er gaman að hugsa sér að sögurnar séu sprottnar frá 

þeim tíma þegar Guðríður Þorbjarnardóttir, orðin öldruð kona, einsetukona og nunna norður í Skagafirði, segir sonarbörnum sínum 

ótrúlegar ferðasögur, um siglingar til lands sem enginn þekkti fyrir og frá Rómarferð sinni. Tilvitnanir í viðtalið við Vigdísi verða 
framvegis skammstafaðar SHÞ 2010.  

11
  Stefán Karlsson segir Hauksbók vera ritaða á árunum 1302–1310. Stefán Karlsson 1964: 14–21. Handrit Skálholtsbókar telur Stefán 

vera skrifað um árið 1420 af Ólafi syni Lofts ríka Guttormssonar, d. 1457–59. Ólafur Halldórsson 1985: 333. 
12

  Haukur hefur bætt því við afkomendatalið að frú Hallbera Þorsteinsdóttir, abbadís á Stað í Reynisnesi, sé einnig afkomandi Guðríðar og 

Þorfinns en þau Haukur voru þremenningar Einar Ól. Sveinsson 1985: LXVII. 
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Þótt Skálholtsbók sé yngri en Hauksbók er hún verr varðveitt. Sá munur sem er á texta 

þessara tveggja handrita felst fyrst og fremst í mismun á orðalagi og stíl. Til dæmis hefur ritari 

Hauksbókar stundum sett sérnöfn í stað fornafna og aukið inn orðum til að gera textann 

skýrari.
13

 Lengi vel var álitið að texti Hauksbókar væri áreiðanlegri en texti Skálholtsbókar en 

nú þykir víst að svo sé ekki heldur hafi texti Hauksbókar verið umsaminn og styttur að hluta 

til um leið og sagan var skrifuð upp. Því sé texti Skálholtsbókar nær frumgerð sögunnar þótt 

yngri sé. Til að fá sem besta mynd af upprunalega textanum hefur útgefendum þótt 

nauðsynlegt að styðjast við bæði handritin. Því er ljóst að í elstu varðveittu handritum Eiríks 

sögu má sjá skýr merki um endurritun sagnanna. 

Grænlendinga saga er aðeins varðveitt í einu handriti, Flateyjarbók, Gks. 1005 fol., 

sem var skrifað seint á 14. öld (Ólafur Halldórsson 2001: 40‒41). Þar er um að ræða stærstu 

íslensku skinnbók sem varðveitt er frá miðöldum, alls 225 blöð eða 450 blaðsíður. 

Flateyjarbók er sér á parti meðal íslenskra miðaldahandrita, bæði er handritið einkar glæsilegt 

og vel með farið og þess utan er óvenjumargt vitað um það. Fremst er þess getið að Jón 

Hákonarson (f. 1350), auðugur bóndi í Víðidalstungu í Húnavatnssýslu, eigi bókina, svo og 

hverjir hafi skrifað hana. Hún var síðar lengi í eigu fjölskyldu í Flatey í Breiðafirði, eða til 

ársins 1647, og þaðan er nafnið komið. Það ár gaf eigandinn, Jón Finnsson, Brynjólfi 

Sveinssyni biskupi bókina en árið 1656 sendi biskup hana til Danmerkur eftir að Friðrik III 

Danakonungur hafði falast eftir henni. Í Danmörku var Flateyjarbók fram til ársins 1971 þegar 

Danir færðu Íslendingum hana aftur ásamt fleiri handritum (Stofnun Árna Magnússonar 

2013b). 

Meginefni Flateyjarbókar er sögur af Noregskonungum en við þær var síðan aukið 

ýmsu efni sem tengdist konungunum, heilum sögum, köflum úr sögum og sjálfstæðum 

þáttum. Þetta á meðal annars við um Grænlendinga sögu sem í Flateyjarbók er fleyguð í 

tvennu lagi inn í Ólafs sögu Tryggvasonar, sem nefnd hefur verið ‘hin mesta’ vegna þess hve 

miklu var þar bætt við hana. Þar nefnist fyrri þátturinn Þáttr Eiríks rauða, í köflum 340‒342, 

en sá síðari Grænlendinga þáttr, í köflum 427‒433. Enn fremur eru þarna tveir kaflar um Leif 

Eiríksson sem tengjast kristniboði hans. Heitum á köflum og þáttum bætti annar skrifari 

handritsins við. Augljóst er að Þáttr Eiríks rauða og Grænlendinga þáttr, ásamt köflunum af 

Leifi, mynda samfellda sögu en hana má lesa í IV. bindi Íslenzkra fornrita sem út kom árið 

                                                           
13

  Svíinn Sven B.F. Jansson bar saman handritin í bók sinni Sagorna om Vinland I sem út kom í Lundi 1944. Það er langítarlegasti 

textasamanburður sem gerður hefur verið á sögunum og við hann er jafnan miðað í umfjöllun um texta þessara tveggja handrita. 

Jansson 1945. Í formála sem Ólafur Halldórsson skrifar í útgáfu sagnanna frá 1985 má lesa nánar um þetta. Ólafur Halldórsson 1985: 

333‒338. 
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1935 og var þar gefið nafnið Grænlendinga saga.
14

 Í þeirri útgáfu skeytti útgefandinn, 

Matthías Þórðarson, 220. kafla Ólafs sögu Tryggvasonar framan við söguna og bætti líka við 

viðauka Flateyjarbókar þar sem sagt er frá landnámsmönnum á Grænlandi, þeim sem fóru 

utan með Eiríki rauða. Sá kafli er væntanlega tekinn úr Sturlubók Landnámu og hefur að 

öllum líkindum verið bætt við til að tengja frásögnina af Grænlendingum betur við söguna.
15

 

Hér er vert að benda á að endurritun Grænlendinga sögu hefur í raun hafist strax á 14. öld í 

Flateyjarbók þar sem sögum af konungum er safnað saman og sett á þær heiti sem gefa 

vísbendingar um tilganginn með ritun þeirra. Í Flateyjarbók var áhersla lögð á að upphefja 

Noregskonunga. Val Grænlendinga sögu í safnritið átti eftir að hafa mikil áhrif á seinni 

útgáfur þar sem sagan var iðulega höfð með í útgáfum á Heimskringlu þegar farið var að þýða 

konungasögur frá og með 17. öld.  

Fyrsti kafli Eiríks sögu rauða geymir frásögnina af Auði djúpúðgu og landnámi 

hennar á Íslandi en með henni til Íslands kom Vífill, afi Guðríðar. Í öðrum kafla er sagt frá 

Eiríki rauða og Grænlandsfundi hans og þá víkur sögunni til Snæfellsness en þriðji kaflinn er 

helgaður fólkinu þar, Guðríði og Þorbirni föður hennar á Laugarbrekku, og fósturforeldrum 

Guðríðar, Ormi og Halldísi á Arnarstapa. Þar er einnig sagt frá Einari Þorgeirssyni, sem var í 

kaupsiglingum. Hann kemur á Arnarstapa og hrífst af Guðríði og vill kvænast henni en 

Þorbjörn faðir Guðríðar neitar honum um hönd hennar. Í lok kaflans bregður Þorbjörn búi 

vegna fjárhagserfiðleika og flyst til Grænlands ásamt fjölda fólks. Á leið til Grænlands hreppa 

sæfararnir vond veður, sótt kemur upp og margir láta lífið, þar á meðal eru Ormur og Halldís. 

Fjórði kafli fjallar um fyrsta vetur Guðríðar á Grænlandi og þar er hin stórmerka frásögn af 

völvunni Þorbjörgu og spádómi hennar. Í lok kaflans flytja þau feðgin, Guðríður og Þorbjörn, 

í Brattahlíð þar sem Eiríkur rauði, vinur Þorbjörns býr. Í fimmta kafla er sagt frá Eiríki rauða 

og Þjóðhildi konu hans í Brattahlíð og tveimur sonum þeirra, Þorsteini og Leifi sem finnur 

Vínland. Í sjötta kafla giftist Guðríður Þorsteini Eiríkssyni og þau sigla um vorið til 

Lýsufjarðar í Vestribyggð á Grænlandi þar sem þau hyggjast dvelja vetrarlangt. Snemma um 

veturinn kemur upp banvæn sótt á bænum sem leggur Þorstein og fleiri að velli og í kjölfar 

dauðsfallanna verður undarlegur draugagangur á bænum. Þá er einnig sagt frá því þegar 

Þorsteinn, nýandaður, talar við Guðríði. Um vorið fer Guðríður aftur í Brattahlíð. Í sjöunda 

kafla er Þorfinnur karlsefni, eins og hann er jafnan kallaður í sögunum, kynntur til sögunnar 

og þau Guðríður ganga í hjónaband. Áttundi til þrettándi kafli fjalla allir um Vínlandsferðir, 

                                                           
14

  Jón Jóhannesson 1956: 149. Nafnið Grænlendinga saga kemur fyrst fram í þeirri útgáfu. 
15

  Stofnun Árna Magnússonar 2012; Sigurður Nordal, 1944–1945, formáli 1944: v–xxix; Matthías Þórðarson 1985: LXXXV–LXXXIX, 

LXIX; Ólafur Halldórsson 1978: 293–294. Ólafur segir að þessi viðbót hafi oft valdið töluverðum ruglingi hjá þeim sem hafa fjallað 

um uppruna sögunnar, sér í lagi ef þeir hafi ekki lesið inngang Matthíasar Þórðarsonar í Íslenzkum fornritum IV 1935.  
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fyrst ferð Þorvaldar Eiríkssonar og Freydísar Eiríksdóttur, sem þar eru fyrst nefnd til sögu, og 

svo ferð Þorfinns og Guðríðar og dvöl þeirra á Vínlandi. Í þessum köflum eru langar og 

ítarlegar lýsingar á lífi landnemanna á Vínlandi, könnunarferðum þeirra og samskiptum við 

innfædda, staðháttum og ýmsum furðum sem landnemarnir kynnast þar, til dæmis eru 

frásagnir af einfætingi, börnum skrælingja og Hvítramannalandi. Furðufrásagnir sem þessar 

hefur höfundur væntanlega þekkt úr öðrum heimildum (Ólafur Halldórsson 1985: 362‒367). 

Einnig er sagt frá fæðingu Snorra, sonar Guðríðar og Þorfinns. Landnemarnir dvelja þrjú ár á 

Vínlandi en snúa þá heim til Íslands. Lokakafli Eiríks sögu, þrettándi kaflinn, er örstuttur en 

þar er aðeins sagt frá heimför Guðríðar og Karlsefnis, að þau hafi sest að í Reynisnesi í 

Skagafirði og eru ættir afkomenda þeirra raktar til þriggja biskupa.  

Grænlendinga saga hefst á kafla úr Ólafs sögu Tryggvasonar hinni mestu en þar er 

sagt frá Eiríki rauða, erjum og vígaferlum hans og landnámi á Grænlandi. Eins og fyrr segir 

var þeim kafla bætt framan við söguna í Íslenzkum fornritum IV frá 1935
 
(Matthías Þórðarson 

1985: LXXXV‒LXXXVI). Því má segja að hin eiginlega frásögn úr Grænlendinga sögu 

hefjist á því er Bjarni Herjólfsson lendir í hafvillum og sér Vínland en fer ekki að landi. Er 

það talinn fyrsti kafli sögunnar og verður þannig talið hér. Annar kaflinn segir frá því þegar 

Leifur heppni finnur Vínland. Í þriðja kafla er frásögnin af því þegar Leifur finnur 

skipbrotsmenn, þar á meðal Guðríði og Þóri mann hennar, sem einungis er nefndur í 

Grænlendinga sögu en hann deyr skömmu síðar sóttardauða og er þá úr sögunni. Leifur fær af 

þessu björgunarafreki viðurnefnið hinn heppni. Einnig er sagt frá Tyrki, fóstra Leifs, af 

þýskum ættum. Í fjórða kafla er sagt frá ferð Þorvaldar Eiríkssonar til Vínlands en þar lætur 

hann líf sitt í átökum við innfædda. Í fimmta kafla er sagt af hjónabandi Guðríðar og Þorsteins 

Eiríkssonar. Þau sigla frá Grænlandi og ætla sér til Vínlands en lenda í hrakningum og ná 

landi í Lýsufirði á Grænlandi um haustið. Þar er þeim boðin vist hjá Þorsteini svarta sem þau 

þiggja. Frá og með þessum kafla fellur söguefni í sama farveg og í sjötta kafla Eiríks sögu 

rauða, skæð sótt kemur upp á bænum og margir deyja, þeirra á meðal Þorsteinn sem sest upp 

eftir andlátið og talar við Guðríði. Í því samtali kemur fram spádómur um framtíð Guðríðar og 

afkomenda hennar. Um vorið fer Guðríður til baka í Brattahlíð. Í sjötta kafla er Þorfinnur 

karlsefni kynntur til sögu og haldið brúðkaup þeirra Guðríðar í Brattahlíð. Þá er sagt frá 

Vínlandsleiðangri sem Þorfinnur fer fyrir og er Guðríður með í honum. Í leiðangrinum eru um 

160 manns og gengur ferðin vel, sæfararnir sigla aðeins í tvö dægur áður en þeir ná landi. Hér 

taka við kaflar um Vínlandsdvölina en þar dvelja Guðríður og Þorfinnur næstu tvö ár. Einnig 

ber það til tíðinda að Guðríður elur Þorfinni soninn Snorra. Frá Vínlandsdvölinni er sagt í 

köflum sex og sjö en frásagnir Grænlendinga sögu af henni eru mun styttri en í Eiríks sögu 
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rauða þótt í aðalatriðum sé um sama efni að ræða. Í sjöunda kafla er sagt frá Freydísi 

Eiríksdóttur sem einnig kemur til Vínlands og ódæðisverkum hennar þar en sú frásögn er ekki 

í Eiríks sögu rauða. Í áttunda og síðasta kafla Grænlendinga sögu segir frá því þegar Freydís 

fer aftur til Grænlands og hversu ósáttur hinn kristni bróðir hennar, Leifur, er við verk hennar. 

Lokakafli Grænlendinga sögu er töluvert lengri en lokakafli Eiríks sögu rauða, þar er sagt frá 

ferð Guðríðar og Þorfinns frá Vínlandi til Íslands en þau koma við í Noregi og dvelja þar um 

hríð. Á Íslandi setjast þau að í Glaumbæ í Skagafirði. Þar er einnig greint frá biskupunum 

þremur, afkomendum þeirra, en að auki er þar sagt frá ferð Guðríðar suður til Rómar, sem og 

kirkjubyggingu í Glaumbæ. Loks er þess getið að Guðríður hafi gerst nunna og einsetukona á 

efri árum.  

Frásagnir af landnámi á Grænlandi og Vínlandskaflarnir eru í báðum sögunum en í 

þeim segir frá hópi Íslendinga sem flutti til Grænlands kringum árið 980. Um 20‒30 árum 

síðar voru farnar nokkrar ferðir vestur til Ameríku og landnemarnir á Grænlandi voru 

forkólfar þeirra ferða.
16

 Landnemarnir könnuðu staðhætti, leist vel á landkosti og hugðust 

setjast að en vegna átaka við innfædda yfirgáfu þeir Vínland og sigldu aftur til Grænlands og 

Íslands. Margir lifðu til að segja frá þessum ferðum og voru sögurnar síðar skráðar og eru 

meginheimild nútímamanna um fyrstu ferðir Evrópubúa til Ameríku. Þar er um að ræða 

ýmislegt sem ekki gat verið kunnugt mönnum þegar þær voru skrifaðar með öðru móti en að 

þeir hafi kynnst því af eigin raun, til dæmis lýsingar á staðháttum og lifnaðarháttum innfæddra 

í Ameríku. Því má segja að sögurnar sjálfar, lýsingar á landinu og ferðinni þangað, séu eins 

konar staðfesting á sannleiksgildi þeirra.
17 

 

Grænlendinga saga er ólík Eiríks sögu rauða að því leyti að hún er ekki saga einnar 

persónu, ættar eða héraðs heldur hverfist frásögnin um fund Vínlands, ferðir þangað og 

dvölina þar. Eins og fram hefur komið er hún samsett úr ýmsum kaflabrotum og því ekki jafn 

mikill heildarbragur á henni og á Eiríks sögu rauða. Í Grænlendinga sögu eru tilgreind færri 

örnefni en í Eiríks sögu rauða, sjaldnast er greint frá föðurnöfnum fólks eða raktar ættir þess. 

Höfundi Grænlendinga sögu virðist því ekki hafa verið mikið í mun að gera söguna 

áreiðanlega, heldur frekar að skemmta fólki með ævintýralegum ferðasögum og fjörlegum 

frásögnum. Hann gerði ef til vill ráð fyrir að lesendur þekktu ættir sögupersónanna og hefur 

því þótt ónauðsynlegt að rekja þær (Ólafur Halldórsson 1985: 374‒375). Í Eiríks sögu rauða 

                                                           
16 

Tímatali í sögunum og útreikningum á því hvenær einstakir atburðir hafa átt sér stað hefur Ólafur Halldórsson gert manna best skil og 

má lesa um það í formála hans að útgáfu sagnanna frá 1985. Ólafur Halldórsson 1985: 398–399. 
17

 Gísli Sigurðsson 2008: ix–xix. Hér má bæta við að líklegt er að Grænlendingar sem síðar fóru vestur hafi farið á sömu slóðir og lýst er í 

sögunum og einnig að þeir hafi reglulega eftir þetta farið til Labrador til að sækja sér við en í íslenskum annál frá árinu 1347 er sagt frá 

slíku ferðalagi og samkvæmt þeirri frásögn virðast þau hafa verið algeng á miðöldum. Sögurnar um Vínland og ferðir þangað hafa því 

lifað góðu lífi á þeim tíma þrátt fyrir að Íslendingar og Grænlendingar hafi ekki sest að í Vesturheimi til frambúðar.  
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er meira lagt upp úr ættfræði og ýmsum fróðleik og meiri áhersla lögð á að gera söguna 

trúverðuga, til dæmis með því að rekja ættartölur og örnefni, sem þar eru í mun meira mæli en 

í Grænlendinga sögu (Ólafur Halldórsson 1985: 374‒377). Inn í báðar sögurnar er fléttað 

þjóðsagnaefni, svo sem frásögnum af furðufyrirbærum í nýja landinu, draugum og seið. Í 

báðum sögunum eru einnig greinileg áhrif frá kristnum bókmenntum. Ef taldar eru þær 

persónur sem koma við sögu, sem eru nánast þær sömu í báðum sögum, eru þær tæplega 

þrjátíu talsins, þar af eru sjö konur en sextán karlar sem skipa umtalsverð hlutverk í þeim.
18 

 

Í greininni „„Mjög mun þér samstaft þykkja“. Um sagnahefð og kvenlega reynslu í 

Laxdæla sögu“ segir Helga Kress að Íslendingasögurnar séu karlabókmenntir sem lýsi 

mönnum og málefnum frá sjónarhóli feðraveldis og yfirstéttar. Helga segir: 

 

Sagan um Guðrúnu Ósvífursdóttur spannar yfir tvo þriðju hluta Laxdælu. Samt fer 

því fjarri að hún sé þar alltaf í sviðsljósi. Sagnahefðin krefst ytri átaka með 

lýsingum á heimi sem er lokaður konum. Þess vegna fjallar sagan oft í löngu máli 

um bræður Guðrúnar, biðla hennar, bændur og syni. En það er hún sem myndar 

ramma frásagnarinnar og heldur þráðunum saman. Þetta er saga hennar. (Helga 

Kress 1993: 99). 

 

Helga bendir einnig á að draumar Guðrúnar leggi grundvöllinn að lífssögu hennar og 

byggingu sögunnar. Ýmislegt er líkt með sögum Guðríðar í Vínlandssögunum og Guðrúnar í 

Laxdælu þótt margt sé líka ólíkt. Forspár í Vínlandssögunum leggja til dæmis grundvöllinn að 

lífssögu Guðríðar og eiga stóran þátt í að móta söguefnið. Söguefni Vínlandssagnanna krefst 

þess jafnframt að karlarnir séu oftar í sviðsljósinu en konurnar. Til dæmis taka frásagnir af 

siglingum og landkönnun á Vínlandi töluvert rúm í báðum sögunum og þar eiga karlarnir 

sviðið; þeir standa við stjórnvölinn, ákveða hvert halda skuli þegar landið er kannað, hvernig 

eigi að takast á við innfædda og þeir ákveða líka hvenær skuli snúa heim. Konurnar falla því 

óhjákvæmilega í skuggann þegar þessum atburðum er lýst. Heiti sagnanna í handritum á 

miðöldum, og reyndar lengur, endurspegla þetta. 

Þótt sögurnar beri heitin Eiríks saga rauða og Grænlendinga saga í þeim útgáfum sem 

lesnar eru nú á dögum hafa þær borið nokkur mismunandi heiti í handritum í áranna rás. 

Heitin gefa ákveðnar vísbendingar um hvernig skrifarar og síðar útgefendur hugsuðu um 

sögurnar og hvaða merkingu þeir lögðu í þær. Í Hauksbók hafði til dæmis fyrirsögnin verið 

skrifuð með hendi Hauks Erlendssonar en hún er alveg ólæsileg og yfir gamla letrið hefur 

Árni Magnússon handritasafnari síðar skrifað: „Hér hefur upp sögu þeirra Þorfinns karlsefnis 
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  Hér er átt við þær persónur sem taka þátt í atburðarás sagnanna þótt í mismiklum mæli sé. Nokkru fleiri persónur eru nafngreindar í 

sögunum en mér þykir ekki ástæða til að telja þær með hér vegna þess hve lítil áhrif þær hafa á framvindu sögunnar. 



22 

og Snorra Þorbrandssonar“ (Einar Ól. Sveinsson 1985: LXIX). Þeir sem hafa rannsakað 

handrit sögunnar eru flestir sammála um að hún hafi frá upphafi verið kennd við Þorfinn 

karlsefni í Hauksbók og ættartalan í lok textans segir sína sögu um það, Haukur hefur 

augljóslega viljað kenna söguna við ættföður sinn.  

Snemma á 17. öld voru gerðir útdrættir úr Hauksbók og eru frumrit þeirra nú glötuð. 

Hins vegar eru til eftirrit þeirra sem öll hafa sömu fyrirsögn og er í Hauksbók, t.d. í 

Grænlandsannál sem Björn Jónsson frá Skarðsá skrifaði á 17. öld. Þar var safnað saman öllu 

efni sem til var um Grænland og þar segir: „Er fyrst saga eður historía Þorfinns karlsefnis 

Þórðarsonar“.
19

 Skrifari Skálholtsbókar hefur söguna hins vegar undir fyrirsögninni: „Saga 

Eiríks rauða“ í kafla þeim sem lýsir deilum Þorgests og Eiríks. Í Ólafs sögu Tryggvasonar 

hinni mestu, sem er í Flateyjarbók, segist höfundur styðjast við „sögu Eiríks“ í stuttum 

útdrætti úr sögunni sem hann fellir inn í texta Ólafs sögu (Ólafur Halldórsson 1985: 338‒

341). Í lista Landsbókasafnsins yfir handrit sagnanna má sjá að í þeim handritum sem eru 

skrifuð frá 1700 fram til 1900 er oftast talað um „Söguna af Eiríki rauða“ eða „Söguna af 

Þorfinni karlsefni“ en í sumum handritum er talað um „Söguna af Leifi Eiríkssyni heppna og 

Grænlendingum“.  

Þrátt fyrir þessi heiti sagnanna sem hér hafa verið upptalin er raunin sú að frásögnin í 

Eiríks sögu rauða snýst að langmestu leyti um Guðríði, líf hennar er þungamiðja sögunnar og 

efnið sem í söguna er valið er allt tengt henni. Að mínu mati getur því enginn af körlunum 

sem þó fá töluvert rými (Eiríkur, Þorfinnur eða Leifur) talist aðalsöguhetja sögunnar. Ef 

sögunni væri stillt upp við hlið annarra Íslendingasagna, til dæmis Sögunni af Njáli 

Þorgeirssyni og sonum hans, eða Egils sögu Skallagrímssonar, og hugað að því hversu stórt 

hlutverk Guðríðar er í sögunni þá væri eðlilegast að kenna söguna við hana og nefna hana 

„Guðríðar sögu Þorbjarnardóttur“.
20

 Inga Huld Hákonardóttir hefur viðrað áþekkt viðhorf og 

stungið upp á nafninu „Guðríður biskupamóðir“ (Inga Huld Hákonardóttir 2001: 60‒74). Það 

nafn fellur vel að efni sögunnar þar sem mikið er lagt upp úr að sýna Guðríði sem kristna 

konu og varpa ljóma á ætt hennar og afkomendur. En hvernig má rökstyðja það að Guðríður 

sé aðalsöguhetja Vínlandssagnanna? Hvaða vægi fær hún miðað við aðrar persónur í 

sögunum, hvernig er henni lýst, í hvaða hlutverki er hún? Í næsta kafla verður farið vandlega 

yfir sögurnar tvær með tilliti til þess hvaða mynd er þar dregin upp af Guðríði.  

  

                                                           
19

  Heimildir um heiti sögunnar sem fjallað er um í þessum kafla eru sóttar í formála Íslenskra fornrita IV. Einar Ól. Sveinsson. 1985: 

LXIX og 338–340. Einnig á vef Landsbókasafnsins.  
20

  Ólafur Halldórsson 1985: 339–341. Hugmyndina um nafnið ‘Guðríðar saga Þorbjarnardóttur’ hefur til dæmis Ólafur Halldórsson sett 

fram. 
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2. kafli. 

Biskupamóðirin Guðríður 

(1100–1500) 

Eins og fyrr var nefnt eru konurnar ekki jafn mikið í sviðsljósinu og karlarnir í Vínlands-

sögunum þar sem atburðarás sagnanna ræður því að þar er lýst heimi karla sem konur eiga 

ekki nema að takmörkuðu leyti hlutdeild í. Ef talið er hversu oft helstu sögupersónur eru 

nefndar í Eiríks sögu má sjá að Eiríkur rauði er nefndur 65 sinnum, Þorfinnur karlsefni 39 

sinnum, Þorbjörn Vífilsson 33 sinnum, Leifur Eiríksson 26 sinnum, Guðríður Þorbjarnardóttir 

25 sinnum, Þorsteinn Eiríksson 20 sinnum og Einar Þorgeirsson 18 sinnum. Tíðni nafna í 

Grænlendinga sögu er svipuð: Leifur er nefndur 48 sinnum, Þorfinnur karlsefni 32 sinnum, 

Guðríður 30 sinnum, Eiríkur rauði 24 sinnum, Freydís Eiríksdóttir 15 sinnum og Þorsteinn 

Eiríksson 14 sinnum. Aðrar persónur sagnanna eru nefndar sjaldnar en tíu sinnum. 

Í Grænlendinga sögu er lögð meiri áhersla á landafundi og kristniboð Leifs heppna en 

það að segja sögu af persónum eða fjölskyldu. Það skýrir að hluta hversu oft siglingakapparnir 

Leifur og Þorfinnur karlsefni eru þar nefndir á nafn. Í framhaldi má líka benda á að þeir karlar 

sem tíðast eru nefndir í sögunum tengjast Guðríði allir á einn eða annan hátt; Eiríkur rauði er 

vinur föður hennar og tengdafaðir, Einar Þorgeirsson er vonbiðill hennar, Þorsteinn Eiríksson 

og Þorfinnur karlsefni eru eiginmenn hennar og Leifur Eiríksson er mágur hennar en hann er 

líka mikilvæg persóna vegna Vínlandsfundarins og kristniboðsins. Úr tíðni nafna í sögunum 

má líka lesa að Guðríður er sú kona sem fær mesta athygli í þeim báðum. 

Eiríks saga rauða hefst á frásögn af landnámi Auðar djúpúðgu og virðist helsti 

tilgangur kaflans vera sá að gera grein fyrir ætt og uppruna Guðríðar. Eini þrællinn sem þar er 

nafngreindur er Vífill. Um hann og syni hans segir: 

 

Hann [Vífill] var ættstórr maðr ok hafði verit hertekinn fyrir vestan haf ok var 

kallaðr ánauðigr, áðr Auðr leysti hann. Ok er Auðr gaf bústaði skipverjum sínum, 

þá spurði Vífill hví Auðr gæfi honum øngan bústað sem ǫðrum mǫnnum. Auðr 

kvað ˂þat˃ eigi mundu skipta; kvað hann þar gǫfgan mundu þykkja sem hann 

væri. Honum gaf hon Vífilsdal, ok bjó hann þar. Hann átti konu; þeira synir váru 

þeir Þorgeirr ok Þorbjǫrn; þeir váru efniligir menn ok óxu upp með fǫður sínum. 

[…]  

Þorgeirr Vífilsson kvángaðisk ok fekk Arnóru dóttur Einars frá Laugarbrekku 

Sigmundarsonar, Ketilssonar þistils er numit hafði Þistilsfjǫrð. Ǫnnur dóttir 

Einars hét Hallveig; hennar fekk Þorbjǫrn Vífilsson ok tók með land á 

Laugarbrekku á Hellisvǫllum; rézk Þorbjǫrn þangat byggðum ok gerðisk 
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gǫfugmenni mikit. Hann var góðr bóndi ok hafði rausnar ráð. (Eir. 1985: 404, 

407).
21 

 

 

Þorbjörn, faðir Guðríðar er sagður ʻstórmenni mikiðʼ og þegar hann flytur búferlum til 

Grænlands segir í Eiríks sögu rauða: „Réðusk til ferðar með honum þrír tigir manna; var þar 

Ormr frá Arnarstapa ok kona hans ok þeir vinir Þorbjarnar, er eigi vildu við hann skilja.“ (Eir. 

1985: 409‒410).  

Hvorki móðir né fósturmóðir Guðríðar fá mikla umfjöllun í Eiríks sögu rauða. Sú 

fyrrnefnda, Hallveig Einarsdóttir, er aðeins nefnd einu sinni (sjá tilvitnun hér að framan) en 

gera má ráð fyrir að hún hafi látist í æsku Guðríðar. Fátt er sagt um Halldísi, fóstru Guðríðar 

en um fósturforeldra hennar segir: „Maðr hét Ormr, er bjó at Arnarstapa; hann átti konu þá er 

Halldís hét. Ormr var góðr bóndi ok vinr Þorbjarnar mikill. Var Guðríðr þar lǫngum at fóstri 

með honum.“ (Eir. 1985: 407). Hér er vert að taka eftir að sagt er að Guðríður hafi verið að 

fóstri með ‘honum’ ekki ‘henni’ þrátt fyrir að kunnátta sú sem Guðríður öðlast hjá 

fósturmóður sinni hafi síðar orðið örlagavaldur í lífi hennar; það er af Halldísi sem Guðríður 

lærði að kveða „Varðlokur“. Snemma í Eiríks sögu má lesendum sögunnar vera ljóst að 

Guðríður er af góðum ættum og alin upp af góðu fólki.  

Persónulýsingar á Guðríði eru ekki langar en mjög afgerandi og skýrar. Í 

Grænlendinga sögu er henni lýst svo: „Guðríðr var skǫrulig kona at sjá ok vitr kona ok kunni 

vel at vera með ókunnum mǫnnum.“ (Grs: 258). Í Eiríks sögu rauða segir um hana: „Hon var 

kvenna vænst ok hinn mesti skǫrungur í ǫllu athæfi sínu.“ (Eir: 407). 

Lýsingarorð um fegurð koma ekki oft fyrir, raunar aldrei í Grænlendinga sögu, en í 

Eiríks sögu rauða er fegurð Guðríðar tvisvar höfð á orði, í bæði skiptin þegar karlmenn verða 

ástfangnir af henni.  

Í grein sinni „„Gægur er þér í augum“: Konur í sjónmáli Íslendingasagna“ segir Helga 

Kress að karlar skilgreini konur og marki þeim stað með glápi og minni á sífelldar sýningar á 

stúlkum í fegurðarsamkeppni þar sem innganga þeirra í samfélagið sé um leið innganga í 

sjónmál karla „þar sem fer fram sífelldur mannjöfnuður. Ein verður að vera fegurst, útvalin af 

þeim.“ (Helga Kress 1996: 135‒137). Í Eiríks sögu rauða segir af því þegar Einar 

                                                           
21

  Í ritgerð þessari eru tilvitnanir í frumtexta sagnanna tveggja jafnan sóttir í útgáfu Einars Ól. Sveinssonar, Matthíasar Þórðarsonar og 

Ólafs Halldórssonar, Íslenzk fornrit IV 1985. Tilvitnanir í Eiríks sögu rauða eru sóttar í texta Skálholtsbókar, Ólafur Halldórsson 1985: 

403–434 og tilvitnanir í Grænlendinga sögu í sömu útgáfu frá 1985: 241–269. Framvegis verða söguheitin skammstöfuð í tilvitnunum 

sem hér segir: Eiríks saga rauða: Eir. og Grænlendinga saga: Grs. Hér má bæta við að fræðimenn telja það óhugsandi að Vífill sá sem 
sagt er frá í þessari frásögn hafi verið afi Guðríðar; hafi Auður djúpúðga komið til Íslands seint á 9. öld og Guðríður fæðst árið 995 er 

hæpið að hún hafi átt afa fæddan um miðja 9. öld eða á fyrri hluta þeirrar aldar. Ólafur Halldórsson 1985: 349; Inga Huld Hákonardóttir 

2001: 65.  
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Þorgeirsson, sem var kaupmaður og farmaður, kemur til Orms á Arnarstapa til að selja 

varning og sér Guðríði í fyrsta sinn:  

 

En er þeir heldu á varninginum gekk kona fyrir útibúrsdyrnar. Einarr spurði Orm 

hver sú hin fagra kona væri, er þar gekk fyrir dyrnar; – ʻek hefi hana ekki hér fyrri 

sét.ʼ Ormr svaraði: ʻÞat er Guðríðr fóstra mín, dóttir Þorbjarnar bónda frá 

Laugarbrekku.ʼ Einarr mælti: ʻHon mun vera góðr kostr, eða hafa nǫkkurir menn 

til komit at biðja hennar.ʼ Ormr svaraði: ʻBeðit hefir hennar víst verit, vinr, ok 

liggr eigi laust fyrir. Finnsk þat á at hon mun bæði vera mannvǫnd ok faðir 

hennar.ʼ ʻSvá fyrir þat,ʼ kvað Einarr, ʻat hon er sú kona er ek ætla mér at biðja, ok 

vilda ek á þessi mál kœmir þú fyrir mik við feðr hennar ok legðir á alendu at 

flytja, þvíat ek skal þér fullkomna vináttu fyrir gjalda. Má Þorbjǫrn bóndi á líta, at 

okkr væru vel hentar tengðir, þvíat hann er sómamaðr mikill ok á staðfestu góða, 

en lausafé hans er mér sagt at mjǫk sé á fǫrum. Skortir mik hvárki land né lausafé 

ok okkr feðga, ok mundi Þorbirni verða at því hinn mesti styrkr ef þessi ráð 

tækisk.ʼ (Eir. 1985: 407‒408). 

 

Í frásögninni er Guðríður séð með augum karlmanns, ‘sú hin fagra kona’, og vill Einar vita 

hvort menn hafi ekki komið og beðið hennar. Ormur, sem taldi Einar ʻvera góðan fardreng ok 

auðnumann mikinn,ʼ (Eir. 1985: 407), er tregur til að ganga þessara erinda fyrir biðilinn en 

lætur þó tilleiðast og í haustboði Þorbjarnar hefur hann upp bónorðið fyrir Einars hönd og 

segir það vera vel hent: ʻmá þér, bóndi, at því verða styrkr mikill fyrir fjárkosta sakar.ʼ (Eir. 

1985: 408). 

Samkvæmt sögunni virðist Einar hinn vænsti maður; myndarlegur, ríkur og duglegur, 

og hefði því átt að vera góður kostur fyrir Guðríði – og hagkvæmur fyrir Þorbjörn. En honum 

þykir Einar ekki samboðinn dóttur sinni og fyrtist við bón Orms og svarar svo: ʻ Eigi varði 

mik slíkra orða af þér, at ek mundi þræls syni gipta dóttur mína, ok þat finni þér at fé mitt 

þverr, ok eigi skal hon fara með þér, er þér þótti hon svá lítils gjaforðs verð.ʼ (Eir. 1985: 408‒

409). Þessi frásögn undirstrikar hversu góður kvenkostur Guðríður þykir. Það kemur fram að 

einhverjum biðlum hefur verið hafnað og að Guðríður og faðir hennar séu ‘mannvönd’. 

Einnig kemur skýrt fram að Þorbjörn hyggst ekki gifta dóttur sína til fjár, enda kemur síðar í 

ljós að ærin ástæða er til fyrir þau feðgin að vanda valið á eiginmanni Guðríðar; hún á í 

vændum að verða formóðir merkra manna og hennar bíður einstök ævi. 

Í áðurnefndri grein, „Mjög mun þér samstaft þykkja“, fjallar Helga Kress einnig um 

hlutverk kvenna innan hefðbundinna sagnaminna og segir að þau séu takmörkuð. Eitt hlutverk 

sé þó algengt og það er að konur séu aðalpersónur í ástarsögum (Helga Kress 1993: 98‒100). 

Hlutverk Guðríðar í Eiríks sögu tengist vissulega hefðbundnum hlutverkum kvenna; 

höfðingjadóttirin er góður og eftirsóknarverður kvenkostur, hún fær marga biðla og í sögunum 
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eru nokkrar ástarsögur sem allar tengjast henni. Guðríður hefur til dæmis ekki dvalið lengi á 

Grænlandi þegar Þorsteinn Eiríksson hefur upp bónorð sitt en í Eiríks sögu segir að því máli 

hafi verið „vel svarat, bæði af henni ok svá af fǫður hennar, ok er þetta at ráðum gert, at 

Þorsteinn gekk at eiga Guðríði, ok var brúðkaupit í Brattahlíð um haustit.“ (Eir. 1985: 417). 

Þorbjörn faðir Guðríðar er fús til að gefa Þorsteini dóttur sína enda er Eiríkur faðir Þorsteins 

ekki aðeins vinur Þorbjarnar heldur einnig helsti höfðinginn á Grænlandi.
 
Vert er að vekja 

athygli á að í þetta skiptið er Guðríður höfð með í ráðum.  

Góð gjaforð Guðríðar í sögunum undirstrika kosti hennar og því er vert að gefa því 

gaum hvernig eiginmönnum hennar er lýst. Þorsteini Eiríkssyni er lýst svo í kafla um siglingar 

bræðranna Leifs og Þorsteins: „Á því gerðisk orð mikit at menn mundu leita lands þess er 

Leifr hafði fundit. Var þar formaðr fyrir Þorsteinn Eiríksson, góðr maðr ok fróðr ok vinsæll.“ 

(Eir. 1985: 416). 

Þorfinnur karlsefni er seinni maður Guðríðar í Eiríks sögu en þriðji maður hennar í 

Grænlendinga sögu. Þar er ætt hans rakin en honum sjálfum er einungis lýst þannig að hann 

sé auðugur. Lýsingin á samdrætti þeirra er svohljóðandi:  

 

Þat sama sumar kom skip af Nóregi til Grœnlands. Sá maðr hét Þorfinnr karlsefni, 

er því skipi stýrði. Hann var sonr Þórðar hesthǫfða, Snorrasonar, Þórðarsonar frá 

Hǫfða. Þorfinnr karlsefni var stórauðigr at fé ok var um vetrinn í Brattahlíð með 

Leifi Eiríkssyni. Brátt felldi hann hug til Guðríðar ok bað hennar, en hon veik til 

Leifs svǫrum fyrir sik. Síðan var hon honum fǫstnuð ok gǫrt brúðlaup þeira á 

þeim vetri.  

In sama var umrœða á Vínlandsfǫr sem fyrr, ok fýstu menn Karlsefni mjǫk 

þeirrar ferðar, bæði Guðríðr ok aðrir menn. (Grs. 1985: 260‒261).  

 

Hér má benda á orðaröð þegar talað er um hverjir höfðu hug á Vínlandsferð, það voru „bæði 

Guðríðr ok aðrir menn“. Guðríður hefur skoðun á ferðaáformunum og er talin upp á undan 

öðrum mönnum. Allt gefur þetta persónu hennar aukið vægi í sögunni.  

Í Eiríks sögu rauða er kynningin á Þorfinni þegar hann kemur til Grænlands ögn 

ítarlegri en í Grænlendinga sögu: „Maðr hét Þorfinnr karlsefni son Þórðar hesthǫfða, er bjó 

norðr í Reyninesi í Skagafirði. Karlsefni var ættgóðr maður ok vel auðigr at fé. Þórunn hét 

móðir hans. Hann var í kaupferðum ok þótti fardrengr góðr.“ (Eir. 1985: 420). Í báðum sögum 

kemur fram hversu vel hann er ættaður. Af bónorði og brúðkaupi Þorfinns og Guðríðar segir í 

Eiríks sögu rauða:  
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Ok eptir jólin vekr Karlsefni við Eirík um ráðahag við Guðríði, er honum leizk 

sem þat mundi á hans forræði, en honum leizk kona fríð ok vel kunnandi. Eiríkr 

svarar, kvezk vel mundu undir taka hans mál, en kvað hana góðs gjaforðs verða; – 

ʻer þat ok líkligt at hon fylgi sínum forlǫgum,ʼ þóat hon væri honum gefin ok 

kvað góða frétt af honum koma. Nú er vakit mál við hana, ok lét hún þat sitt ráð 

sem Eiríkr vildi fyrir sjá. Ok er nú ekki at lengja um þat, at þessi ráð tókusk, ok 

var þá veizla aukin ok gǫrt brullaup. (Eir. 1985: 422).  

 

Hér er vikið að útliti Guðríðar, Þorfinni þykir hún ‘fríð’ en líka ‘vel kunnandi’. Og enn kemur 

fram hversu góður kvenkostur Guðríður þykir, Eiríkur segir hana verða ‘góðs gjaforðs’. Hér 

má veita því eftirtekt að Guðríður fær aftur að vera með í ráðum þar sem hún er orðin ekkja 

og búin að missa föður sinn þegar þarna er komið sögu en hún vísar málinu til Eiríks. Hún 

lætur karlmennina í lífi sínu ráða sem væntanlega er eftirbreytniverð hegðun konu á þeim tíma 

þegar sögurnar eru skráðar.  

Í lýsingum á Þorfinni er enn fremur lögð mikil áhersla á hve góður farmaður og 

duglegur kaupmaður hann er. Þannig er sérstaklega getið um dýrmætan farm í skipi Þorfinns 

og Guðríðar í siglingunni heim til Íslands frá Vínlandi en í Grænlendinga sögu segir: „er þat 

mál manna, at eigi mundi auðgara skip gengit hafa af Grœnlandi en þat, er hann stýrði.“
 
(Grs. 

1985: 267). Á heimleiðinni til Íslands koma þau við í Noregi og hafa þar „gott yfirlæti ok þau 

bæði hjón af inum gǫfgustum mǫnnum í Nóregi.“ (Grs. 1985: 268). Í lokakafla Grænlendinga 

sögu er tekið fram að Karlsefni hafi orðið ‘kynsæll maður’ en Guðríður er í þeim kafla komin 

í hlutverk nunnu og einsetukonu sem gæti verið hugsanleg skýring á því að höfundi hafi þótt 

heppilegra að leggja áherslu á að göfugir afkomendur væru komnir frá ættföðurnum:  

 

Nú siglir Karlsefni í haf ok kom skipi sínu fyrir norðan land, í Skagafjǫrð, ok var 

þar upp sett skip hans um vetrinn. En um várit keypti hann Glaumbœjarland ok 

gerði bú á ok bjó þar, meðan hann lifði, ok var it mesta gǫfugmenni, ok er mart 

manna frá honum komit ok Guðríði, konu hans, ok góðr ættbogi. Ok er Karlsefni 

var andaðr, tók Guðríðr við búsvarðveizlu ok Snorri, sonr hennar, er fæddr var á 

Vínlandi. Ok er Snorri var kvángaðr, þá fór Guðríðr útan ok gekk suðr ok kom út 

aptr til bús Snorra, sonar síns, ok hafði hann þá látit gera kirkju í Glaumbœ. Síðan 

varð Guðríðr nunna ok einsetukona ok var þar, meðan hon lifði.  

Snorri átti son þann er Þorgeirr hét; hann var faðir Yngvildar, móður Brands 

byskups. Dóttir Snorra Karlsefnissonar hét Hallfríðr; hon var kona Rúnólfs, fǫður 

Þorláks byskups. Bjǫrn hét sonr Karlsefnis ok Guðríðar; hann var faðir Þórunnar, 

móður Bjarnar byskups. Fjǫlði manna er frá Karlsefni kominn, ok er hann kynsæll 

maðr orðinn. Ok hefir Karlsefni gørst sagt allra manna atburði um farar þessar 

allar, er nú er nǫkkut orði á komit. (Grs. 1985: 268‒269).  
 

Í lok sögunnar þegar Guðríður og Þorfinnur hafa flust til Íslands líst móður Þorfinns ekki allt 

of vel á tengdadótturina í fyrstu, finnst hún ekki nógu ættstór, en við nánari kynni skiptir hún 
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um skoðun: „Móður hans þótti sem hann hefði lítt til kostar tekit, ok var hon Guðríðr eigi 

heima þar hinn fyrsta vetr. Ok er hon reyndi at Guðríðr var skǫrungur mikill fór hon heim ok 

váru samfarar þeira góðar.“ (Eir. 1985: 434). Allar lýsingar á Guðríði ber að sama brunni, að 

hér er á ferð einstök kona.  

Ef skyggnst er í persónulýsingar annarra kvenna í sögunum kemur í ljós að lýsingin á 

Þorbjörgu lítilvölvu er vissulega afar nákvæm en sú frásögn þjónar þó þeim tilgangi einum að 

lýsa seiðnum og öllu því sem völvan þarfnast til að geta framið hann og verður vikið að þeirri 

frásögn síðar. Þjóðhildur, kona Eiríks rauða, er ekki nefnd á nafn í Grænlendinga sögu en í 

Eiríks sögu rauða er ætt hennar rakin stuttlega þegar synir hennar og Eiríks eru kynntir til 

sögunnar. „Eiríkr fekk þá Þjóðhildar dóttur Jǫrundar Atlasonar ok Þorbjargar knarrarbringu, 

er þá átti Þorbjǫrn hinn haukdœlski.“ (Eir. 1985: 404‒405). Þjóðhildur tók kristni eftir að þau 

Eiríkur höfðu sest að á Grænlandi og lét gera kirkju í Brattahlíð „Hafði hon þar fram bœnir 

sínar ok þeir menn sem við kristni tóku, en þeir váru margir. Þjóðhildr vildi ekki halda 

samfarar við Eirík síðan er hon tók trú, en honum var þat mjǫk í móti skapi.“ (Eir. 1985: 416). 

Inga Huld Hákonardóttir hefur bent á að í þessari frásögn komi fram þrjú vel þekkt atriði úr 

kristnum textum, þ.e. að Þjóðhildur er kona sem tekur á móti kristni þrátt fyrir að 

eiginmaðurinn geri það ekki, hún hafnar kynlífi með bónda sínum af þeim sökum og hún 

stendur fyrir fyrstu kirkjubyggingunni (Inga Huld Hákonardóttir 2001: 66). 

Sú kona sem fær næstmest rými í persónulýsingum og tekur vissulega þátt í 

atburðarásinni, sérstaklega í Grænlendinga sögu, er Freydís Eiríksdóttir, dóttir Eiríks rauða en 

um hana segir: „Hon var gipt þeim manni, er Þorvarðr hét […]. Hon var svarri mikill, en 

Þorvarðr var lítilmenni; var hon mjǫk gefin til fjár.“ (Grs. 1985: 245). Í sjöunda kafla 

sögunnar er ennfremur sagt frá því þegar hún svíkur ferðafélaga sína á Vínlandi og heggur 

fimm konur til bana. Drápin eru illskiljanleg og vekja óhug allra sem með Freydísi eru. Þegar 

hún er komin aftur til Grænlands kemst Leifur bróðir hennar að því hvað gerðist og eftir það 

er hún nánast útskúfuð. „Eigi nenni ek,“ segir Leifur í Grænlendinga sögu, „at gera þat at við 

Freydísi, systur mína, sem hon væri verð, en spá mun ek þeim þess, at þeira afkvæmi mun lítt 

at þrifum verða.“ Nú leið það svo fram að öngum þótti um þau vert þaðan í frá, nema ills.“ 

(Grs. 1985: 268). 

Frásögnin af morðunum er ekki í Eiríks sögu rauða og sú mynd sem þar er dregin upp 

af Freydísi er öllu jákvæðari. Hegðun hennar getur þó engan veginn talist hefðbundin fyrir 

konu; hún blandar sér í bardaga norrænu mannanna við skrælingjana á Vínlandi og bjargar 

löndum sínum með því að bera brjóst sitt og leggja sverð á það og skelfdi með því hina 

innfæddu sem flýja á braut. Margir höfundar síðari tíma sagna sem byggðar eru á söguefni 
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Vínlandssagnanna hafa skrifað um Freydísi og ýmist fundið henni allt til foráttu eða haft með 

henni samúð og tekið upp fyrir hana hanskann. Ég get tekið undir með Ingu Huld 

Hákonardóttur sem segir að Guðríður og Freydís séu andstæður sem magni hvor aðra upp, 

annars vegar er hógvær kristin kona, Guðríður, og hins vegar heiðin ill ótemja, Freydís (Inga 

Huld Hákonardóttir 2001: 69). Frásagnir af vonsku Freydísar í sögunum virðast þjóna því 

hlutverki að draga fram kosti Guðríðar. 

Sem fyrr segir eru spádómarnir í sögunum afar mikilvægir, í þeim eru efnisþræðir 

sagnanna lagðir út og allt gengur eftir sem þar er spáð. Spádómurinn um ævi Guðríðar í 

Grænlendinga sögu er lagður í munn Þorsteins Eiríkssonar, eiginmanns Guðríðar, sem rís upp 

við dogg, skömmu eftir andlát sitt, og vill tala við konu sína. Hann segir:  

  

Mér er annt til þess, at segja Guðríði forlǫg sín, til þess at hon kunni þá betr 

andláti mínu, því at ek em kominn til góðra hvíldastaða. En þat er þér at segja, 

Guðríðr, at þú munt gipt vera íslenzkum manni ok munu langar vera samfarar 

ykkrar, ok margt manna mun frá ykkr koma, þroskasamt, bjart ok ágætt, sætt ok 

ilmat vel.
 
Munu þit fara af Grænlandi til Nóregs ok þaðan til Íslands ok gera bú á 

Íslandi; Þar munu þit lengi búa, ok muntu honum lengr lifa. Þú munt útan fara ok 

ganga suðr ok koma út aptr til Íslands til bús þíns, ok þá mun þar kirkja reist vera, 

ok muntu þar vera ok taka nunnu-vígslu, ok þar muntu andask. (Grs. 1985: 259‒

260. Leturbreyting SHÞ). 
 

Í Eiríks sögu rauða spáir Þorbjörg lítilvölva fyrir fólkinu í Herjólfsdal, og þar með Guðríði. 

Frásögnin af Þorbjörgu er einstök og athyglisverð að mörgu leyti, og er ástæða til að birta 

hana mest alla hér: 

 



30 

Sú kona var ˂þar˃ í byggð er Þorbjǫrg hét; hon var spákona; hon var kǫllut 

lítilvǫlva. Hon hafði átt sér níu systr, ˂ok váru allar spákonur,˃ ok var hon ein 

eptir á lífi. Þat var háttr Þorbjargar á vetrum at hon fór á veizlur, ok buðu menn 

henni heim, mest þeir er forvitni var á um forlǫg sín eða árferð. Ok með því at 

Þorkell var þar mestr bóndi, þá þótti til hans koma at vita hvenar létta mundi 

óárani þessu sem yfir stóð.  

Þorkell býðr spákonu þangat, ok er henni búin góð viðtaka, sem siðr var til, þá er 

við þess háttar konu skyldi taka: Búit var henni hásæti ok lagt undir hœgindi; þar 

skyldi í vera hænsafiðri. […]  

En eptir ˂um daginn˃ at áliðnum degi var henni veittr sá umbúningr sem hon 

skyldi hafa þá er hon skyldi seiðinn fremja. Bað hon fá sér konur þær sem kynni 

frœði þat er þyrfti til seiðinn at fremja ok Varðlokur heita; en þær konur fundusk 

eigi. Þá var at leitat um bœinn, ef nǫkkur kynni. Þá svaraði Guðríðr: ʻHvárki em 

ek fjǫlkunnig né vísendakona, en þó kenndi Halldís fóstra mín mér á Íslandi þat 

frœði er hon kallaði Varðlokur.ʼ  

Þorbjǫrg svaraði: ʻÞá ertu fróðari en ek ætlaða.ʼ Guðríðr segir: ʻÞetta er þess 

konar atferli at ek ætla í øngvum atbeina at vera, þvíat ek em kona kristin.ʼ 

Þorbjǫrg svarar: ʻSvá mætti verða at þú yrðir mǫnnum at liði hér um, en værir 

kona <ekki> at verri. En við Þorkel met ek at fá þá hluti hér til, er þarf.ʼ  

Þorkell herðir nú at Guðríði, en hon kvezk mundu gera sem hann vildi. Slógu þá 

konur hring um hjallinn, en Þorbjǫrg sat á uppi. Kvað Guðríðr þá kvæðit svá fagrt 

ok vel, at engi þóttisk fyrr heyrt hafa með fegri raust kveðit, sá er þar var. 

Spákona þakkar henni kvæðit; hon sagði margar náttúrur ʻhigat <hafa> at sótt ok 

þótti fagrt at heyra þat er kveðit var, er áðr vildu frá oss snúask ok oss øngva 

hlýðni veita. En mér eru nú margir þeir hlutir auðsýnir er áðr var bæði ek ok aðrir 

dulðir. En ek kann þat at segja, at hallæri þetta mun ekki haldask lengr ok mun 

batna árangr sem várar. Sóttarfar þat sem lengi hefr <á> legit mun batna vánu 

bráðara. En þér, Guðríðr, skal ek launa í hǫnd liðsinni þat sem oss hefir af <þér> 

staðit, þvíat þín forlǫg eru mér nú ǫll gløggsæ. Þat muntu gjaforð fá hér á 

Grœnlandi er sæmiligast er til, þóat þér verði þat eigi til langæðar, þvíat vegar 

þínir liggja út til Íslands, ok mun þar koma frá þér ættbogi bæði mikill ok góðr, ok 

yfir þínum ættkvíslum mun skína bjartr geisli, <enda far þú> nú vel ok heil, dóttir 

mín. ʼ (Eir. 1985: 410‒413. Leturbreyting SHÞ). 

 

Ein þeirra sem fjallað hafa um þessa einstöku lýsingu á seið í íslenskum fornbókmenntum er 

Helga Kress. Í frásögninni kemur fram að Þorbjörg lítilvölva hafi verið ein eftirlifandi níu 

systra sem Helga álítur benda til þess að menning völvunnar hafi verið að hverfa. Völvan 

neitar í fyrstu að tala, hún þarf ýmsan umbúnað til að mögulegt sé að fremja seiðinn, henni er 

borinn sérstakur matur og svo þarf hún að fá konu til að syngja eða kveða kvæði sem engin 

kann lengur – nema Guðríður. „Varðlokur“ hafði Guðríður lært af fóstru sinni, Halldísi, en 

eins og Helga Kress bendir á, eru fóstrur í fornsögunum oft uppspretta skáldskapar og 

fróðleiks. Frásögnin lýsir kvennaheimi en framkvæmd seiðsins virðist hafa verið algjörlega í 

höndum kvenna og karlar taka ekki beinan þátt í honum (Helga Kress 1993: 90). Gjörningum 

sem þarna er lýst er teflt fram sem andstæðu við kristni enda er hin kristna Guðríður í fyrstu 

treg til að taka þátt í seiðnum og Þorbjörn faðir hennar fer burt af bænum á meðan. Þrátt fyrir 
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að um heiðinn sið sé að ræða er samt sem áður borin mikil virðing fyrir völvunni og því sem 

kemur fram í spádómi hennar.  

Vert er að gefa nokkrum atriðum í spádómunum tveimur sérstakan gaum. Í niðurlagi 

beggja sagnanna eru raktar ættir frá Guðríði og Þorfinni karlsefni til þriggja biskupa, Þorláks 

Runólfssonar í Skálholti (1118‒1133), Brands Sæmundssonar á Hólum (1163‒1201) og 

Bjarnar Gilssonar á Hólum (1147‒1162). Jón Jóhannesson álítur einnig að spárnar geti ekki 

verið eldri en afkomendurnir sem þarna er getið og er þar komin nokkur vísbending um 

ritunartíma handritanna. Jón benti fyrstur á líkindi með spádómunum tveimur. Ólafur 

Halldórsson tekur í sama streng og bendir einnig á athyglisvert orðaval í spádómunum. Í 

Grænlendinga sögu er sagt að frá Guðríði muni koma margt manna, sem verði þroskasamt, 

bjart, ágætt, sætt og ilmað vel en í Eiríks sögu rauða að yfir ættkvíslum hennar muni skína 

bjartur geisli. Á báðum stöðum bendir orðaval til að meðal afkomenda Guðríðar verði helgur 

dýrlingur en í rauninni náði enginn þeirra biskupa sem hér um ræðir þeim áfanga.  

Ólafur Halldórsson rifjar upp að í Jóns sögu helga sé sagt frá því að Brandur biskup 

Sæmundarson hafi látið taka upp bein Jóns Ögmundssonar en einnig bein Bjarnar biskups 

Gilssonar enda hafi hann að öllum líkindum viljað að Björn frændi hans yrði gerður að 

dýrlingi. Í sögunni segir að á þriðja ári eftir þetta, sem var aldamótaárið 1200, hafi bein Jóns 

verið tekin upp og helgaður staður í kirkjunni. Tveimur árum áður höfðu helgir dómar Þorláks 

biskups Runólfssonar verið teknir upp og fljótlega eftir það fóru áheit að berast í Skálholt. 

Norðlendingar hafi því viljað eignast sinn eigin dýrling til að Hólastaður gæti einnig notið 

áheita. Bæði Jón Ögmundsson og Björn Gilsson komu til greina sem slíkir dýrlingar.  

Ólafur gerir því skóna að spádómssögurnar um Guðríði séu sprottnar af þessu tilefni. 

Þegar til greina kom að gera Björn Gilsson að helgum manni hafi verið hafist handa við að 

safna efni til lífssögu hans og skýra jarteinir sem sönnuðu helgi hans en þessir tveir þættir 

voru nauðsynlegir til að hægt væri að taka einstakling í helgra manna tölu. Líklegt er að þau 

orð sem hér um ræðir hafi átt uppruna sinn í efnissöfnun fyrir slíka sögu. Orðalagið bjart, 

ilmað vel og bjartur geisli gæti hafa átt vel heima í lýsingu á manni sem til stóð að setja í 

dýrlingatölu, slík orð væru í raun ekki valin nema um helgan mann væri að ræða (Ólafur 

Halldórsson 1978: 392‒394). Að endingu varð þó Jón Ögmundsson fyrir valinu og eru sögur 

af honum varðveittar og einnig jarteinir. Af Birni er hins vegar engin saga en Ólafur segir að 

ef slíkt rit hefði verið til hefði það að öllum líkindum verið látið hverfa þegar í ljós kom að 

Björn varð ekki fyrir valinu sem dýrlingur Hólastóls. Leifar efnisins hefðu samt vel getað 

geymst, ef til vill í munnmælum, og er það hugsanleg skýring á sameiginlegum uppruna 
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sagnanna um ævi Guðríðar í Grænlendinga sögu og Eiríks sögu rauða (Ólafur Halldórsson 

1985: 384‒386). 

Í Grænlendinga sögu er frásögn af því þegar Þorsteinn Eiríksson talar við Guðríði rétt 

eftir andlát sitt. Sú frásögn er keimlík frásögninni í Eiríks sögu en þar segir: „Guðríðr; sofnar 

brátt. Ok er skammt leið á nóttina reistisk hann upp, Þorsteinn, ok kveðzk vilja at Guðríðr 

væri þangat kǫllut ok kveðzk vilja mæla við hana: „Guð vill að þessi stund sé mér gefin til 

leyfis ok umbóta míns ráðs.““ Guðríður er hikandi, hún veit ekki hvort hún á að svara 

Þorsteini en gerir það á endanum, hún treystir guði sínum og segir:  

 

ʻVera kann at þetta sé ætlat til nǫkkurra hluta, þeirra sem síðan eru í minni hafðir, 

þessi hinn undarligi hlutr. En ek vænti at guðs gæzla mun yfir mér standa. Mun ek 

á hætta með guðs miskunn at mæla við hann þvíat ek má nú ekki forðask mein til 

mín.ʼ […] Nú fór Guðríðr ok hitti Þorstein, ok sýndisk henni sem hann felldi tár, 

ok mælti í eyra henni nǫkkur orð hljótt, svá at hon ein vissi, ok sagði at þeir menn 

væru sælir er trúna heldu vel ok henni fylgdi miskunn ok hjálp, ok sagði þó at 

margir heldi hana illa. – ʻEr þat engi háttr sem hér hefir verit á Grœnlandi síðan 

kristni kom hér, at setja menn niðr í óvígða mold við litla yfirsǫngva. Vil ek mik 

láta flytja til kirkju ok aðra þá menn sem hér hafa andazk. En Garða vil ek láta 

brenna á báli sem skjótast, þvíat hann veldr ǫllum apturgǫngum þeim sem hér 

hafa orðit í vetr.ʼ Hann sagði henni ok um sína hagi ok kvað hennar forlǫg mikil 

mundu verða. En hann bað hana varask at giptask grœnlenzkum manni. Bað hann 

ok at hon legði fé þeira til kirkju eða gæfi þat fátœkum mǫnnum (Eir. 1985: 419‒

420). 

 

Í þessu sérkennilega samtali kemur skýrt fram kristið viðhorf. Þorsteinn gefur Guðríði góð 

ráð, hún skyldi t.d. gefa fé til kirkju eða fátækra og einnig gefur hann henni fyrirmæli um 

greftrun hinna sóttdauðu á bænum.  

Eins og hér hefur verið bent á eru áhrif kristni afar greinileg í Vínlandssögunum og að 

mínu áliti er yfir þeim helgiblær eða samhljómur með helgisögum um kaþólska kvendýrlinga. 

Í síðasta hluta þessa kafla hyggst ég kanna hvort sögurnar hafi ef til vill að einhverju leyti 

komið í stað helgisagna um íslenska kvendýrlinga. Í því sambandi er forvitnilegt að bera 

frásagnir af Guðríði saman við sögur af helgum konum, ekki síst sögur af Maríu mey og 

heilagri Önnu. 

Í grein um erlenda kvendýrlinga á Íslandi á miðöldum segir Jón Viðar Sigurðsson að 

kirkjudýrlingar hafi verið 58 talsins og að 12 þeirra hafi verið konur (Jón Viðar Sigurðsson 

1994). Jón Viðar bendir á að Maríudýrkun hafi verið útbreidd hér á landi áður en helgisögur 

af Maríu mey voru þýddar á íslensku. Til að mynda er María mey oft nefnd í Íslenskri 
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hómilíubók sem talin er hafa verið rituð í kringum 1200.
22

 Jón Viðar segir að María mey hafi 

verið nafndýrlingur í um 40% kirkna á Íslandi um árið 1100 sem sýnir hversu vinsæl hún var 

orðin á þeim tíma þegar Eiríks saga rauða og Grænlendinga saga voru skrifaðar.  

Í inngangi að bókinni Maríukver, sögur og kvæði af heilagri guðsmóður frá fyrri tíð 

ræða þau Ásdís Egilsdóttir, Svanhildur Óskarsdóttir og Gunnar Harðarson um helga menn og 

helgisögur og segja meðal annars:  

 

Sögur helgra manna lýsa þeim sem sporgöngumönnum Krists. Píslarvottarnir líkja 

einkum eftir honum með dauða sínum en játarar með guðrækilegu og hreinu 

líferni sínu. Um leið og hinn helgi maður líkir eftir Kristi verður hann fyrirmynd 

annarra. Í lífssögu Maríu segir að hún hafi numið speki og gæsku af syninum og 

þess vegna komist nær því en aðrir helgir menn að feta í fótspor hans. Hún er gerð 

að frumkvöðli hreinlífis kvenna og verður þar með fyrirmynd klausturkvenna og 

helgra meyja. (Ásdís Egilsdóttir o.fl. 1996: XXIII‒XXIV). 
 

Maríu saga var sett saman á Íslandi á 13. öld og er raunar eldri en elstu þýðingar heilagra 

meyja sagna (Wolf 2003: xlix‒l). En frásagnir af lífi Maríu guðsmóður eru að sjálfsögðu 

miklu eldri.
23

 Hún naut mikillar hylli á Íslandi, sérstaklega á seinni hluta miðalda, og voru 

margar kirkjur helgaðar henni. Þeirra á meðal var Hóladómkirkja sem var vígð við upphaf 12. 

aldar. Kirkjan á Reynisstað í Skagafirði sem reist var snemma á 11. öld var einnig vígð Maríu 

sem leiðir hugann óneitanlega að tengslum við búsetu Guðríðar og Þorfinns í Skagafirði eftir 

Vínlandsdvölina. Í Biskupa sögum er sagt frá biskupum sem lásu Maríutíðir í kirkjum, og 

margar bænir og kvæði eru til þar sem leitað var til hinnar mildu guðsmóður og að auki eru til 

frásagnir af Maríuvísum frá því snemma á 13. öld (Ásdís Egilsdóttir o.fl. 1996: XI, XV‒XI). 

Anna, móðir Maríu, var einnig vinsæll dýrlingur á Íslandi á miðöldum. Saga heilagrar 

Önnu á sér þó ekki jafn langa sögu og Maríu saga á Íslandi en þýðing þeirrar fyrrnefndu úr 

lágþýsku er til í handritum frá 16. og 17. öld og þykir líklegt að um sé að ræða uppskriftir 

eldri handrita, sennilega frá fyrri hluta 16. aldar og í tengslum við biskupsdæmið á Hólum 

(Wolf 2001: xlvi; Stofnun Árna Magnússonar 2013a). Í inngangi að Sögu heilagrar Önnu 

                                                           
22

  Hjá Jóni Viðari Sigurðssyni kemur fram að kirkjudýrlingar á Íslandi á síðmiðöldum hafi verið 58 talsins, þar af voru 12 konur. Jón 

Viðar Sigurðsson 1994. Sjá einnig Sigurbjörn Einarsson o.fl. 1993. 
23

  Frá Maríu er sagt í öllum guðspjöllum Nýja testamentisins, mismikið þó. Miklu efni var síðan bætt við Maríu sögu úr ýmsum öðrum 

ritum sem skrifuð voru á 2.–9. öld eftir Krist. Þar má nefna apókrýf rit Nýja testamentisins sem skrifuð voru frá því á 2. öld eftir Krist 

en í þeim er sagt frá foreldrum Maríu, Önnu og Jóakim, fæðingu hennar og æsku. Sjá Ásdísi Egilsdóttur et.al. 1996 og einnig Jón Viðar 

Sigurðsson 1994. Oftast er María mey nefnd í Mattheusarguðspjalli og Lúkasarguðspjalli en fleiri frásagnir eru um líf hennar í apókrýfu 

ritunum. Þá er einnig að finna mikilvægar heimildir um líf Maríu í Gyðinga sögu og Trinubium Annae, en hið síðarnefnda er rit frá 9. 
öld sem greinir frá þremur hjónaböndum Önnu, móður Maríu. Þau apókrýfu rit sem Maríu saga byggist á eru eftirtalin: Jakobs-

guðspjall (2. öld) en þar er sagt frá foreldrum Maríu, Önnu og Jóakim, og fæðingu Maríu; Pseudo-Mattheus (8. öld) og er þar sagt frá 

sama efni og í Jakobs-guðspjalli en ítarlegar; Evangelium de nativitate Mariae (9. öld); og loks Transitus Mariae (6. öld). Þá er einnig 
vitað að María mey var verndardýrlingur hátt á annað hundrað kirkna á Íslandi á miðöldum, stundum ein en oftar ásamt öðrum helgum 

mönnum. Um kirkjur vígðar Maríu guðsmóður og líkneski í þeim sjá Ásdísi Egilsdóttur et.al. 1996: Xviii‒XX. Apókrýfar bækur Nýja 

testamentisins eru þau rit sem af ýmsum ástæðum var valið að hafa ekki með í útgáfum Biblíunnar á seinni tímum 
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bendir Kirsten Wolf á að með aukinni Maríudýrkun frá og með 12. öld hafi athyglin beinst að 

konunni og því kvenlega, María mey birtist sem mær og móðir, brúður og unnusta hreinlífra 

kirkjunnar manna og himnadrottning. Maríudýrkunin varpaði auknum ljóma á móðurina. 

Aðeins eitt hlutverk vantar í mynd Maríu sem er hlutverk hinnar venjulegu eiginkonu og 

húsfreyju en það hlutverk fékk heilög Anna á síðmiðöldum. Báðar höfðu þær mæðgur 

sérstöðu vegna tengsla sinna við Jesú Krist, þ.e. sem móðir hans og amma. Í Eiríks sögu 

rauða hefur Guðríður, ættmóðirin, öll þessi einkenni, hún er móðir og ættmóðir, góð 

eiginkona – og reyndar líka góð dóttir. Yfir mynd hennar er ljómi sem minnir á sögur af 

Maríu mey og heilagri Önnu.  

Engin heil helgisaga er til af íslenskri konu og engin íslensk kona hefur öðlast þann 

sess að verða kvendýrlingur en íslensku dýrlingarnir eru allir karlar, þrír biskupar.
24

 Hins 

vegar má greina enduróm og áhrif frá þýddum sögum helgra kvenna í sögum um íslensku 

biskupana og segir Ásdís Egilsdóttir að öll helstu kvenhlutverk sem búast megi við í 

helgisögum komi fram í sögum af Guðmundi Arasyni. Ásdís bendir enn fremur á að sú 

frásögn sem talin sé heildstæðasta helgisagan um íslenska konu sé sagan af Hildi einsetukonu 

í Jóns sögu biskups (Ásdís Egilsdóttir 1996). Hildur, nefnd ‘skjaldmey drottins’, var „ung að 

aldri en hrein að líkama en lítillát í verki, mild í hugskoti, fögur að áliti en fegri að trú, því að 

svo var trúa hennar mikil að hún fýstist þegar á unga aldri einsetulífs og bað kostgæfilega 

hinn sæla Jón biskup að hann léti henni einni saman hús gjöra og vígði hana til nunnu.“ (Jón 

Sigurðsson o.fl. 1858: 203‒204). Í Biskupa sögum segir enn fremur af nokkrum konum sem 

voru í einsetu, þar á meðal af biskupsfrúnni Gróu, konu Ketils Þorsteinssonar, sem eftir dauða 

hans árið 1145 gerðist nunna í Skálholti til dauðadags (Jón Sigurðsson o.fl. 1858: 71) og af 

Úlfrúnu: „hinni siðlátustu konu að Þingeyrum og var lengi þar í einsetu.“ (Jón Sigurðsson o.fl. 

1858: 367‒368). Þessar lýsingar kallast á við lýsingar á Guðríði; henni var gerð kirkja, hún fór 

til Rómar og varð einsetukona og nunna, og hún var fögur.  

Hvorki er hægt að fullyrða að Maríu saga eða aðrar sögur af helgum konum hafi haft 

áhrif á Eiríks sögu og Grænlendinga sögu, né heldur að sögurnar af Guðríði hafi verið lesnar 

með því hugarfari að í þeim hafi leynst einhvers konar helgisaga. Engu að síður gefur margt í 

sögunum tilefni til að ætla að svo hafi verið. Hér má líka benda á að snemma í sögu 

kristninnar í Evrópu fóru konur að láta til sín taka innan kirkjunnar. Þær höfðu auðvitað ekki 

sömu tækifæri til þess og karlar en frá 6. öld varð nokkuð algengt að ættgöfugar konur 

yfirgæfu fjölskyldu og heimili og segðu skilið við auðæfi þessa heims til þess að ganga í 

                                                           
24

  Þorlákur helgi Þórhallsson, biskup í Skálholti (1178–1193), hlaut helgi sína staðfesta á Alþingi 1198 og skömmu síðar Jón 

Ögmundsson, biskup á Hólum (1106–1121). Þriðji íslenski dýrlingurinn er Guðmundur góði Arason, biskup á Hólum (1203–1237). 
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klaustur (Wolf 2003: xxiii‒xxxix). Ef til vill gætir einhverra slíkra áhrifa í frásögn af ævi 

Guðríðar en samkvæmt frásögn Grænlendinga sögu var hún vel stæð frú í Glaumbæ þegar 

hún tók sig upp og gekk suður til Rómar, og gerðist svo nunna og einsetukona. Í greininni 

„Guðríður Þorbjarnardóttir: frá New York til Rómar?“ bendir Inga Huld Hákonardóttir á að 

hin guðhrædda móðir eða ættmóðir hafi snemma orðið hluti af kristnum menningararfi og að 

María móðir Jesú hafi vissulega verið góð fyrirmynd. Inga Huld segir einnig: „Í 

biskupasögum voru spádómar og draumar tengdir móður oft forboðar um heilagleika barns 

hennar. Göfug formóðir varpaði ljóma á afkomendur sína. Það var mikilvægt á tímum þegar 

ýmsar höfðingjaættir leituðust við að styrkja völd sín með því að tengjast kirkjunni og efla 

hana.“ (Inga Huld Hákonardóttir 2001: 63). 

Loks vil ég fjalla stuttlega um þann mun sem er á lokaköflum Vínlandssagnanna um 

síðustu æviár Guðríðar á Íslandi. Í fyrsta lagi er Guðríður sögð hafa búið í Glaumbæ í 

Grænlendinga sögu en í Reynisnesi í Eiríks sögu. Í öðru lagi er frásögnin af Rómarferð 

Guðríðar einungis í Grænlendinga sögu en ekki í Eiríks sögu rauða. Þessum atriðum hefur 

Helgi Þorláksson velt fyrir sér í grein sem nefnist „The Vínland Sagas in a Contemporary 

Light“. Samkvæmt Eiríks sögu rauða bjuggu Guðríður og Þorfinnur á Stað í Reynisnesi en á 

þeirri jörð var stofnað nunnuklaustur í lok 13. aldar og var það annað af tveimur 

nunnuklaustrum á Íslandi í kaþólsku.
25

 Klaustrið stofnaði hin vel efnaða Hallbera Þorsteins-

dóttir ásamt Jörundi Þorsteinssyni Hólabiskup árið 1295. Varð Hallbera önnur abbadís 

klaustursins og gegndi því embætti í 30 ár (Eir. 1985: 237; Einar Ól. Sveinsson o.fl. LXVII; 

Anna Sigurðardóttir 1988: 89‒98).
26

 Helga þykir líklegt að ritari Hauksbókar, Haukur 

Erlendsson, hafi séð samsvörun með Hallberu og Guðríði, Hallbera hafi verið sporgöngukona 

Guðríðar en báðar voru þær merkar kristnar konur sem bjuggu á sömu jörð. Því hafi Hauki 

þótt tilhlýðilegt að gera ættmóðurinni Guðríði hærra undir höfði í sögunni en ættföðurnum 

Þorfinni. Sagan hafi án efa verið skrifuð fyrir hvatningu einhvers sem fannst heppilegt að 

upphefja hlutverk Guðríðar því það hafi komið rekstri nunnuklausturs í Reynisnesi vel og 

einnig aukið góðan orðstír abbadísarinnar, stofnanda klaustursins. Þá hafi sagan af hinni 

kristnu og göfugu Guðríði væntanlega þótt gott lesefni fyrir nunnur af Benediktsreglu og 

reyndar einnig fyrir heldri konur á Íslandi.  

Flestir virðast á eitt sáttir um að Guðríður og Þorfinnur hafi búið í Reynisnesi en ekki í 

Glaumbæ, sú jörð hafi aldrei verið í eigu þeirra eða afkomenda þeirra. Ekki hafa heldur 

                                                           
25

  Jörðin er nefnd ‘Reynines ’ í sögunni en hér er talað um ‘Reynisnes’ eins og tíðkast nú. 
26

  Hér getur verið gagnlegt að átta sig á ættartengslum fólks á 13. og 14. öld. Sem fyrr segir bætti Haukur Erlendsson viðauka við 

ættartöluna í lok Hauksbókar en Haukur og Hallbera voru þremenningar, bæði afkomendur Guðríðar og Þorfinns. Sjá viðauka Hauks 

Erlendssonar í Eir., 1985: 237. Klaustrið á Stað í Reynisnesi var stofnað 1295. Hallbera var abbadís á árunum 1299–1330.  
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fundist merki um kirkjubyggingu í Glaumbæ jafn snemma og sagan segir að Snorri 

Þorfinnsson hafi byggt kirkju því elstu minjar um kirkjubyggingu þar eru frá 14. öld.
27

 Hins 

vegar varð jörðin höfðingjasetur í lok 13. aldar og valdamiklir höfðingjar bjuggu þar frá því á 

14. öld. Sennilega skýringu á að í Grænlendinga sögu hafi Glaumbær verið látinn koma í stað 

Reynisness telur Helgi vera þá að eigendur Glaumbæjar hafi viljað varpa ljóma á staðinn. 

Hann telur líklegt að frásögninni um suðurgöngu og klausturdvöl Guðríður hafi verið bætt inn 

í söguna á sama tíma og af sama tilefni (Helgi Þorláksson 2001: 67‒70). Undir þessa tilgátu 

hafa fleiri tekið, til dæmis Inga Huld Hákonardóttir og Margaret Cormack.
28

 Vissulega er 

umhugsunarvert hvers vegna ekki er minnst á umrædd atriði í Eiríks sögu rauða, sem 

augljóslega er ævisaga Guðríðar, og að ekki skuli hafa fundist neinar aðrar heimildir um 

Rómarför hennar.  

Hér má þó árétta að þótt beinar sannanir fyrir ferð Guðríðar til Rómar á 11. öld séu 

ekki fyrir hendi er ekki þar með sagt að frásögnin sé uppspuni. Suðurgöngur Íslendinga voru 

ekkert einsdæmi á þeim tíma sem hér um ræðir. Í dagbók munkanna í klaustrinu á Eynni 

auðgu
29

 (Reichenau) við Bodensee í Þýskalandi má lesa nöfn 39 íslenskra pílagríma, þar af 

eru 11 konur.
30

 Þá má bæta við að í Íslendingasögum er til ein önnur frásögn af konum sem 

gengu til Rómar. Hún er í Gísla sögu Súrssonar en þar segir að Auður Vésteinsdóttir og 

Gunnhildur, kona Vésteins bróður Auðar, hafi gengið suður og ekki komið aftur (Björn K. 

Þórólfsson og Guðni Jónsson 1943: 118). Tilgáta Helga Þorlákssonar um að sögurnar um 

Guðríði hafi höfðað sérstaklega til nunnanna í Reynisstaðaklaustri og að jafnframt hafi þær 

þótt ákjósanlegt lesefni fyrir heldri konur á Íslandi má því teljast trúverðug. Að minnsta kosti 

virðist óhætt að fullyrða að Guðríður sé aðalsöguhetja Vínlandssagnanna, sérstaklega Eiríks 

sögu rauða, því þar er hún á sögusviðinu nánast frá upphafi og sagan er ævisaga hennar. 

Þegar Vínlandssögurnar bárust út fyrir landsteinana og þeim var snúið á aðrar tungur, fyrst 

hlutum af sögunum en síðar sögunum í heild, féll Guðríður hins vegar í skuggann af öðrum 

persónum. Megináhersla var lögð á landafundi og siglingakappa. Það verður skoðað í næsta 

kafla. 
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  Margaret Cormack hefur gert viðamikla rannsókn á máldögum íslenskra miðaldakirkna og vitnar Inga Huld Hákonardóttir í munnlegt 

samtal við hana um það efni. Inga Huld Hákonardóttir 2001; Cormack 1994. 
28

  Margaret Cormack segir að jörðin Reynisnes hafi verið í eigu afkomenda Guðríðar og Þorfinns í meira en tvær aldir, eða til ársins 1259 

en þá keypti Gissur Þorvaldsson hana og gaf hana síðan undir klaustur áður en hann lést árið 1268. Margaret Cormack segir einnig að 

engin merki séu um kirkju í Glaumbæ fyrr en á tímabilinu 132–1360. Hún hefur sett fram þá tilgátu að prestarnir í Glaumbæ hafi 

þjónað nunnunum í Reynisnesi og viljað upphefja sjálfa sig og styrkja stöðu sína með því að tengja sig við Guðríði og undan þeirra 
rifjum hafi nafnið Glaumbær ratað inn í söguna í stað Reynisness. Cormack 1994, sjá einnig Ingu Huld Hákonardóttur 2001: 72. 

29
  Þýðing á ‘Reichenau’ er fengin frá Ingu Huld Hákonardóttur 2001: 72. 

30
  Anna Sigurðardóttir 1988: 188–189. Hér má bæta við um pílagrímsferðir Íslendinga á 12. öld að í Sturlungu segir frá fleiri íslenskum 

Rómarförum, bæði körlum og konum. Inga Huld Hákonardóttir 2001: 70. Hér bendi ég á upplýsingar um hugsanlega afkomendur 

Guðríðar og Þorfinns í Hollandi, sjá ættartölu um Ingibjörgu Snorradóttur sem giftist hollenskum manni árið 1103 (Mbl 2000). 
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3. kafli. 

Hetjubókmenntir 

(1500–1900) 

Í þessum kafla verður fjallað um síðari tíma handrit Vínlandssagnanna, sem og útgáfur, 

þýðingar og endurritanir sagnanna utan Íslands fram til aldamótanna 1900.  

Líkt og í fyrsta kafla velti ég fyrir mér hvort heiti sagnanna gefi vísbendingar um 

hugmyndir þeirra sem gáfu út sögurnar og hverjum þær voru ætlaðar. Einnig hyggst ég bregða 

ljósi á hvernig efni Vínlandssagnanna var meðhöndlað; stundum voru einungis þýddir stakir 

kaflar úr sögunum, stundum var um endursagnir að ræða, með innskotum útgefanda, einnig 

komu út skáldverk þar sem upprunalegi textinn var endursaminn og loks komu út fræðilegar 

þýðingar með inngangi útgefanda og alls kyns ítarefni. Sem fyrr verður skyggnst eftir því 

hvernig mynd Guðríðar Þorbjarnardóttur er mótuð í viðkomandi textum. 

Heimildir um útbreiðslu handrita Vínlandssagnanna á Íslandi á þeim tíma sem hér um 

ræðir eru takmarkaðar og því er ekki gott að vita fyrir víst hvert og til hverra sögurnar rötuðu. 

Á vef Landsbókasafnsins má þó sjá að skráð og varðveitt handrit Grænlendinga sögu og 

Eiríks sögu rauða eru á bilinu 30 til 40 og að sögurnar hafa verið skrifaðar upp víðs vegar um 

landið frá því á 15. öld og a.m.k. fram til 1902. Þá er eitt handrit nefnt í Íslendingabyggðum í 

Kanada, um aldamótin 1900. Á 16. öld komu pappír og prentverk til sögunnar á Íslandi og við 

það fjölgaði uppskrifuðum handritum. Samt virðist lítið hafa verið skrifað upp af fornsögum á 

fyrstu áratugunum eftir siðaskiptin.
31

 Prentun fornsagna hófst ekki fyrir alvöru fyrr en á síðari 

hluta 18. aldar. Vafalaust er miklum völdum kirkjunnar á þessum tíma um að kenna því 

kirkjan einokaði prentverkið framan af og prentaði nánast einungis guðsorð (Steingrímur 

Jónsson 1989: 9). 

Íslendingar höfðu í raun mjög takmarkaðan aðgang að prentuðu veraldlegu lesefni 

fram á miðja 19. öld og því gegndu uppskriftir handrita áfram heilmiklu hlutverki. Ætla má að 

á öllu þessu tímabili hafi Íslendingasögur þó verið lesnar upp á heimilum landsmanna og stóð 

sú hefð með blóma fram á 20. öld.
32

 Sögurnar höfðu mikil áhrif á þróun íslenskrar 

þjóðernisvitundar og gegndu þær einnig stóru hlutverki í mótun þjóðernisstefnu norrænu 

                                                           
31

  Við þetta má bæta að Guðbrandur Þorláksson, biskup á Hólum 1571–1627, var afar stjórnsamur og hélt veraldlegu lesefni frá þjóðinni 

meðan hann var við völd. Þeir biskupar sem sátu í embættum á 17. öld, arftaki Guðbrands á Hólum, Þorlákur Skúlason, biskup 1628–
1656, og Brynjólfur Sveinsson, biskup í Skálholti 1639–1674, voru annarrar skoðunar og létu skrifa upp handrit í stórum stíl. Því er til 

mun meira af uppskrifuðum handritum frá öðrum þriðjungi 17. aldar. Handritin heima 2013; Jakob Benediktsson 1981: 157–170. 
32

  Um gildi fornrita fyrir Íslendinga sjá Jón Karl Helgason 1998: 7–51. Sjá einnig Sigríður Steffensen 1968: 184. Þar segir Sigríður 

Steffensen (f. 1894), afasystir mín, frá kvöldvökum á æskuheimili sínu, Kjaranstöðum í Dýrafirði, fyrir og kringum aldamótin 1900: 
„Hann [faðir Sigríðar, Þórður Páll Kristjánsson, f. 1843] hafði þann sið, að lesa húslestra að jafnaði með tilheyrandi sálmasöng. Á 

kvöldvökum voru lesnar Íslendingasögur og Fornaldarsögur Norðurlanda og rímur kveðnar og spjölluðu menn síðan saman um 

söguhetjurnar og afrek þeirra. Jafnframt þessu var unnið af kappi við tóvinnu […]. 

http://is.wikipedia.org/wiki/1639
http://is.wikipedia.org/wiki/1674
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þjóðanna á 18. og 19. öld. Segja má að fyrsta skrefið á þeirri leið hafi verið stigið árið 1593 

með útkomu rits á latínu í Kaupmannahöfn, Brevis Commentarius de Islandia, eða Stutt 

greinargerð um Ísland, en það var fyrsta rit Íslendings sem var prentað handa útlendingum. 

Höfundurinn hét Arngrímur Jónsson, nefndur lærði, og var ritið samið í þeim tilgangi að 

hnekkja rangfærslum og ýkjusögum útlendra manna um Ísland og Íslendinga sem höfðu 

breiðst út og orðið allvinsælar á 15. og 16. öld. Til rökstuðnings máli sínu vitnaði Arngrímur 

lítillega í efni fornsagnanna, meðal annars í Njálu, Biskupasögur og Konungsskuggsjá en 

Vínlandssögurnar voru ekki þar á meðal.
33

  

Í tengslum við útgáfu bókar sinnar dvaldi Arngrímur í Kaupmannahöfn veturinn 

1592‒93 og komst þá í kynni við ýmsa þarlenda sagnfræðinga. Þau kynni, ásamt bók hans, 

urðu til þess að fræðimenn í Skandinavíu og víðar kynntust íslenskum handritum og hófu í 

vaxandi mæli að nýta þau sem heimildir um norræna sögu til forna.
34

 Á næstu árum skrifaði 

Arngrímur fleiri rit, þýddi íslenskar fornsögur og hélt áfram að svara þeim sem höfðu skrifað 

ýkjusagnir og furðusögur um Ísland. Þekktast þessara rita er Crymogæa en áhugaverðast í 

samhengi þessarar rannsóknar er Gronlandia, Grænlandslýsing, skrifað á latínu um aldamótin 

1600. Ritið var reyndar ekki gefið út fyrr en árið 1688, í Skálholti í íslenskri þýðingu Einars 

Eyjólfssonar.
35

 Kaflar í Gronlandiu eru fjórtán talsins, valdir kaflar úr Íslendingasögum og 

annálum, og tengist allt efni þeirra Grænlandi. Í köflum níu og tíu eru birtir kaflar úr Eiríks 

sögu rauða og Landnámabók, sem fjalla um landnámið á Grænlandi, og einnig frásögnin úr 

Flateyjarbók þar sem sagt er frá fundi Vínlands. Þetta er fyrsta þýðing á hluta úr 

Vínlandssögunum á latínu og fyrsta prentaða útgáfa þeirra. Kaflarnir sem Arngrímur valdi úr 

Vínlandssögunum sýna að höfundur vill draga athygli að Eiríki rauða og landnámi Grænlands, 

kristniboði Leifs og fundi Vínlands en Guðríði er lítill gaumur gefinn. Flest handrit 

Gronlandiu eru frá 17. öld og er nokkuð um villur í sumum þeirra. Í einu er til dæmis nafn 

Guðríðar misritað sem ʻSigridaʼ. (Arngrímur Jónsson 1688; Jón Helgason 1942: 5‒38). Loks 

má geta þess að Gronlandia kom út í danskri þýðingu í Kaupmannahöfn 1732, Grönlandia, 

Eller Historien om Grønland. 
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  Arngrímur Jónsson 2008. Arngrímur (1598–1648) vitnaði t.d. í Njálu, Biskupasögur og Konungs skuggsjá. Sjá nánar inngang Einars 

Sigmarssonar að Brevis commentarius Arngríms Jónssonar. 2008: 48‒50, sjá einnig Sverri Tómasson 2002: 76. 
34

  Jakob Benediktsson 1981; Wawn 2002. Af fræðimönnum sem Arngrímur hafði samskipti við má nefna Arild Huitteldt sem á þessum 

tíma vann að ritun Danmerkursögu sinnar, einnig dönsku sagnfræðingana Niels Kragh og Jon Jacobsen Venusin. Sú vitneskja sem þeir 
fengu frá Arngrími breiddist út til annarra yngri fræðimanna í Danmörku, t.d. þeirra Ole Worm og St. J. Stephanius sem voru 

afkastamiklir og virtir fræðimenn. 
35

  Arngrímur Jónsson 2008: 30‒33. Inngangur Einars Sigmarssonar. Einar Eyjólfsson gerði þýðinguna sem kom ekki út fyrr en eftir dauða 

Arngríms. Af fleiri ritum Arngríms má nefna Crymogæu (Ísafold), fyrstu samfelldu íslensku þjóðarsöguna sem samin var í lútherskum 
sið sem gefin var út í Hamborg 1609. Arngrímur setti einnig saman hluta í þjóðarsögu Dana, Norðmanna og Orkneyinga og nýtti sér 

íslensk handrit í þeim skrifum. Árið 1688 voru fyrstu veraldlegir textar prentaðir í prentsmiðjunni í Skálholti; allra fyrst Landnáma en 

síðar á árinu Íslendingabók Ara fróða, Kristnisaga og Grönlandia. Ónefndur höfundur. 2000: 16. 
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Á 17. og 18. öld sóttu þjóðirnar í Skandinavíu, og síðar fjarlægari þjóðir, æ meira í 

þann sögulega fróðleiksbrunn sem í íslenskum fornsögum var að finna. Þann áhuga má að 

einhverju leyti rekja til áhrifa fornmenntastefnunnar.
36

 Eins og nafnið bendir til þótti 

nauðsynlegt að menn þekktu uppruna sinn og leituðu í fornan menningararf þjóðar sinnar. Í 

því samhengi tóku bókmenntir og sagnfræði að skipa veigameiri sess. Íslensk miðaldahandrit 

komu líka við sögu í valdabaráttu milli Svía og Dana sem stóð yfir frá seinni hluta 16. aldar 

og fram á 18. öld, með hléum þó. Á því tímabili áttu þjóðirnar í styrjöldum hvor við aðra og 

börðust um yfirráð landsvæða og yfirvöld lögðu mikla áherslu á að styrkja stöðu sína og 

ímynd. Einn liður í því var að rita sögur þjóðanna. Fljótlega kom í ljós að í þeim voru miklar 

eyður sem einungis var hægt að fylla í með efni úr íslenskum miðaldaritum því 

nágrannaþjóðir okkar áttu fátt eða ekkert slíkt efni í sínum fórum. Íslensk fornrit geymdu hins 

vegar sögur af konungum á Norðurlöndunum til forna og afrekum þeirra. 

Upp úr miðri 17. öld upphófst mikið kapphlaup milli Dana og Svía um að eignast 

hinar nýuppgötvuðu gersemar sem handritin þóttu. Skipuleg söfnun á þeim, að undirlagi 

konunga ríkjanna tveggja, hófst og gerðir voru út leiðangrar til Íslands til þess að leita uppi 

íslensk miðaldahandrit og koma þeim í hendur fræðimanna ytra til rannsókna. Fræðimennirnir 

nutu ýmiss konar stuðnings yfirvalda við hin nauðsynlegu fræðastörf.
37

 Íslenskir stúdentar 

urðu eftirsóttir aðstoðarmenn danskra og sænskra fræðimanna því hin gömlu rit þurfti að þýða 

og túlka. Þetta varð upphaf að blómlegu samstarfi íslenskra og skandinavískra menntamanna í 

rannsóknum á íslenskum miðaldahandritum og varðveislu þeirra. Á næstu öldum áttu margir 

Íslendingar eftir að leggja sinn skerf af mörkum við þær rannsóknir, flestir í 

Kaupmannahöfn.
38

  

Á seinni hluta 17. aldar og fyrri hluta 18. aldar voru gefin út nokkur rit eða hlutar úr 

íslenskum fornbókmenntum, þeirra á meðal Snorra Edda, Völuspá og Hávamál. Flestum 

útgáfunum fylgdi fræðilegur inngangur þar sem gjarnan var fjallað um siðferðishugmyndir 

Norðurlandabúa og þær settar í heimssögulegt samhengi. Tilgangurinn var í og með sá að 

sanna göfugan uppruna norrænna þjóða, og þar með yfirburði þeirra fram yfir aðrar (Malm 
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  Fornmenntastefna er sú stefna sem kölluð er húmanismi í Evrópu og má rekja upphaf stefnunnar til Ítalíu í lok 14. aldar. Húmanisminn 

leiddi til þess að latneskar og grískar bókmenntir og listir voru endurvaktar, hinn forni menningararfur sem þjóðir Suður-Evrópu urðu 
að þekkja. Húmanisminn breiddist út um Evrópu og á 16. og 17. öld gætti áhrifa hans norður um alla álfuna. Húmanismanum kynntust 

Íslendingar sem dvöldu við nám og störf í Danmörku á þessum tíma en það var þó ekki fyrr en upp úr 1600 sem fornmenntastefnunnar, 

sem svo var nefnd á Íslandi, fór að gæta að ráði á Íslandi. 
37

  Friðrik III Danakonungur stofnaði embætti konunglegs þýðanda sem skyldi annast þýðingu íslenskra fornrita, Svíar efldu starf í 

fornfræðadeild sinni og í Noregi var skipaður sérstakur sagnaritari þjóðarinnar. Bragi Halldórsson o.fl. 1993: 501–502.  
38

  Bragi Halldórsson o.fl. 1993: 499–504. Af handritasöfnurum sem sendir voru út af Danakonungi og söfnunarferðum þeirra má nefna 

Þormóð Torfason sem fór a.m.k. tvær slíkar ferðir til Íslands, 1662 og 1671, og Hannes Þorleifsson sem fór í söfnunarferð árið 1676, en 

á leið frá landinu eftir söfnunarferð árið 1682 fórst skipið sem hann sigldi með og allt sem þar var um borð. Sama ár kom Jón 
Eggertsson í söfnunarferð fyrir Svía og sigldi út með vænan handritafarm 1683. Jón Jónson frá Rúgsstöðum safnaði fyrir Svía og fór í 

handritasöfnunarleiðangur til Íslands 1661. Afkastamestur var samt Árni Magnússon sem kom í sínar ferðir í lok 17. aldar og í upphafi 

18. aldar. Malm 2002; Sigurgeir Steingrímsson 2002; Wawn 2000; 2002; Bragi Halldórsson o.fl. 1993: 498–504. 
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2002: 102‒103). Árið 1689 kom út í Kaupmannahöfn bók af þessu tagi sem bar titilinn 

Antiquitatum Danicarum de causis contemptæ a Danis adhuc gentilibus mortis, eftir Thomas 

Bartholin, danskan fræðimann sem gegndi stöðu fornfræðings Kristjáns V Danakonungs.
39 

Eins og latneski titillinn gefur til kynna, fjallar bókin um óttaleysi Dana til forna andspænis 

dauðanum og var tilgangurinn með rituninni að styrkja danskan þjóðaranda. Bók Bartholins er 

ríflega 700 síður, í litlu broti, og var efni hennar að miklu leyti sótt í íslensk miðaldarit. Við 

útgáfuna naut Bartholin dyggrar aðstoðar Árna Magnússonar en starf hans fólst meðal annars í 

því að velja og þýða tilvitnanir úr íslenskum fornbókmenntum. Textarnir eru bæði á íslensku 

og latínu (Gísli Sigurðsson og Vésteinn Ólason 2002; Sigurgeir Steingrímsson 2002: 85‒91, 

101‒107; Stofnun Árna Magnússonar 2013c). Í einum kafla bókarinnar, sem fjallar um skáld, 

völvur og spádóma, birtist kaflinn úr Eiríks sögu rauða um Þorbjörgu lítilvölvu þar sem spáð 

er fyrir Guðríði Þorbjarnardóttur.
40

 Kaflinn er þýddur á latínu, nákvæmlega frá orði til orðs 

(Bartholin 1689: 688‒693). Með útkomu þessarar bókar er Guðríður kynnt fyrir evrópsku 

fræðasamfélagi. 

Þau rit sem komu út á Norðurlöndunum á 17. öld þar sem Vínlandssögurnar voru 

nýttar voru öll á latínu enda var hún hið alþjóðlega tungumál fræðasamfélags þess tíma. 

Íslenski frumtextinn var þó jafnan prentaður við hlið latnesku þýðingarinnar og í sumum 

útgáfum var einnig birt þýðing textans á tungumáli viðkomandi þjóðar. Sami háttur var hafður 

á í flestum þýðingum Vínlandssagnanna sem komu út á 18. öld. Athyglisverð þýðing 

Vínlandssagnanna af þessu tagi kom út á latínu í Kaupmannahöfn árið 1705, Historia 

Vinlandiæ diæ antiqvæ eða Historien om det gamle Vinland (Þormóður Torfason 1705). 

Þýðandi var Þormóður Torfason en hann hafði gegnt starfi opinbers sagnaritara Norðmanna 

frá árinu 1682. Þormóður hafði fengið Flateyjarbók að láni úr bókhlöðu Danakonungs og 

hafði hana um nokkurra ára skeið meðan hann skrifaði Vínlandssögu sína. Sagan er 

endursögn Grænlendinga sögu en ekki nákvæm þýðing.
41

 Efnisþræði er fylgt 

samviskusamlega og engu er sleppt en Þormóður bætir við ýmsum skýringum og 

athugasemdum. Í formála bókarinnar segir hann að þetta sé fyrsta verk sem út komi á 
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  Bragi Halldórsson o.fl. 1993: 501–502. Fornfræðingur eða „antiquarius“, konunglegur sagnaritari, eða „interpres regius“, voru embætti 

sem stofnuð voru seint á 17. öld hjá yfirvöldum á Norðurlöndum. Árni Magnússon (1663–1730) vann nokkur ár hjá Bartholin en varð 

síðar einn afkastamesti handritasafnari og fræðimaður Íslendinga á þessum tíma. Í Svíþjóð var stofnuð fornfræðideild sem hafði 

íslenska starfsmenn á sínum snærum. Thomas Bartholin (1659–1690). Bartholin 1689.  
40

  Kaflann sem hér um ræðir má lesa á s. 30 í ritgerð þessari.  
41

  Árið 2004 var bók Þormóðs Torfasonar þýdd á norsku og gefin út í Stavanger með ítarlegum inngangi norska þýðandans, Egils 

Kraggeruds. Þormóður var afkastamikill fræðimaður og skrifaði allnokkur fræðirit á latínu. Bragi Halldórsson o.fl. 1993. Þormóður bjó 

að Stangarlandi í Krömt í Noregi, var afkastamikill fræðimaður og skrifaði allnokkur fræðirit á latínu. Auk Vínlandssögunnar sem er 
hér nefnd, má nefna Grœnlandia Antiqua sem út kom 1706 og Noregssögu, Historia rerum Norvegicarum, sem út kom 1711. Við 

samningu þessara rita nýtti hann íslenskar heimildir. Þormóður Torfason 1705; Þormóður Torfason 1706; Þormóður Torfason 2008 

(1711); Þormóður Torfason 2004; Egil Kraggerud 2004. 
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heimstungumáli, þ.e. latínu, sem segi frá ferðum Evrópubúa til Ameríku. Auk Grænlendinga 

sögu eru í bókinni fleiri frásagnir úr fornum ritum um Vínland, til dæmis skrif Adams af 

Brimum og kafli úr Eyrbyggju um Fróðárundrin. Tilgangur Þormóðs er augljós, hann vill sýna 

heiminum fram á að Ameríka heyri réttilega undir Danakonung, það voru jú norrænir menn, 

frá Noregi, Íslandi og Grænlandi sem fundu heimsálfuna langt á undan Kólumbusi og 

sporgöngumönnum hans. Það stef átti eftir að heyrast ótal sinnum á næstu öldum.  

Vínlandssögurnar birtust einnig snemma í útgáfum Heimskringlu og er þar um að ræða 

áhrif frá Flateyjarbók. Í Stokkhólmi kom Heimskringla út árið 1697 í útgáfu Johanns 

Peringskiölds og í Kaupmannahöfn árið 1777 í útgáfu Gerhards Schönings. Eins og fyrr var 

bent á er sá siður að birta sögurnar birtist í Heimskringluútgáfum eins konar ʻarfurʼ úr 

safnritinu Flateyjarbók. Báðar þessar útgáfur eru í stóru broti, með fræðilegum inngangi og 

eru textar sagnanna á þremur tungumálum: íslensku, dönsku/sænsku og latínu. Þarna er um að 

ræða nákvæmar þýðingar.  

Að baki þeirra útgáfa sem hér hafa verið nefndar lágu þjóðernispólitískar ástæður sem 

tengdust útþenslustefnu norrænu ríkjanna en bæði Thomas Bartholin og Þormóður Torfason 

voru konunglegir sagnaritarar sem störfuðu fyrir yfirvöld í Danmörku og Noregi. Bakjarlar 

verka þeirra voru því yfirvöld sem vissulega höfðu áhrif á hvað var gefið út (Bragi 

Halldórsson o.fl. 1993: 501‒502).
42

 Í þeim útgáfum sem hér um ræðir virðist mér áhugi 

manna beinast aðallega að konungasögum og þar með göfugum uppruna, fundi Vínlands og 

siglingaköppum fortíðar, körlunum. Guðríður féll í skugga karlanna á þessu tímabili, hennar 

tími átti eftir að renna upp síðar. 

Á seinni hluta 18. aldar barst endurvakning norræna sagnaarfsins, eða hin norræna 

endurreisn sem stundum hefur verið nefnd svo, lengra út í heim, og náði verulegri útbreiðslu, 

einkum í Þýskalandi og Bretlandi. Samtímis tók áhrifa rómantísku stefnunnar einnig að gæta í 

þessum löndum sem hafði í för með sér breytt viðhorf til sagnaarfsins. Hugmyndir um sérstök 

einkenni þjóða efldust og þjóðtungurnar urðu mikilvægar. Í kjölfarið var lagt mikið kapp á að 

þýða bókmenntir á ýmsar tungur Evrópuþjóða. Smám saman leystu þessar þýðingar latnesku 

þýðingarnar af hólmi.  

Þjóðverjar sóttu sér styrk í fornnorræna sagnaarfinn eftir ósigra í styrjöldum 19. aldar 

og leituðu þar fyrirmynda til að styrkja sjálfsmynd sína. Eddukvæði og norræn goðafræði 

gegndu stóru hlutverki í þessu tilliti en þýskir rómantíkerar héldu því fram að norrænu goðin 

væru miklu skyldari þýsku þjóðareðli en hin forngrísku. Hugmyndum um goðsögulega 
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  Með hugtakinu bakjarl er hér átt við þá sem standa að baki útgáfu og hafa áhrif á hana. Að baki þeim útgáfum sem hér um ræðir stóðu 

yfirvöld á Norðurlöndunum. 
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forfeður sem hverri þjóð væri nauðsyn að eiga var haldið á lofti og gegnsýrðu slíkar 

hugmyndir hugsunarhátt þýsku þjóðarinnar alla 19. öldina og fram á 20. öld (Óskar Bjarnason 

1999; 2002). Norræni bókmenntaarfurinn átti sannarlega eftir að gegna mikilvægu hlutverki 

og vera endurnýttur á fjölbreyttan hátt á þessum tíma.
43 

 

Áhugi Breta á norrænni goðafræði og íslenskum fornbókmenntum átti sér einnig 

þjóðernislegar og rómantískar rætur. Norrænuáhuginn sem vaknaði þar í landi þá hefur verið 

hnýttur við valdatíma Viktoríu drottningar sem tók við völdum árið 1837 og ríkti til 1902 og 

er tímabilið nefnt Viktoríutíminn.
44

 Ýmislegt varð til að skjóta stoðum undir og styrkja það 

hugarfar sem þessi áhugi byggðist á. Fornleifafræðingar grófu upp gamlar minjar og dustuðu 

rykið af breskri víkingaarfleifð á Bretlandi. Forníslenskar orðabækur og málfræðibækur litu 

dagsins ljós og gerðu enskumælandi mönnum kleift að lesa fornsögurnar á íslensku. Síðast en 

ekki síst efldist textafræði sem fræðigrein.
45 

Þegar í lok 18. aldar var komið út þó nokkurt safn 

fornnorrænna bókmennta í Bretlandi sem gaf tilefni til að endurvinna efnið í margs konar 

listform.  

Árið 1837 komu út tvær þýðingar Vínlandssagnanna. Önnur þeirra, Antiquitates 

Americanæ sive scriptores septentrionales rerum ante‒columbianarum in America, Samling 

af de nordens oldskrifter indeholdte efterretninger om de gamle nordboers opdagelsesrejser 

til America, fra det 10de til det 14de aarhundrede, kom út í Kaupmannahöfn og átti það rit 

eftir að rata víða (Rafn o.fl. 1837). Útgáfan var í höndum danska fræðimannsins Carls 

Christians Rafns. Bókin er tæplega 500 síður í fólíó‒stærð og í henni birtast textar Eiríks sögu 

rauða og Grænlendinga sögu á íslensku, dönsku og latínu, þrír dálkar sama efnis á hverri síðu 

á tungumálunum þremur. Bókin hefst á fræðilegum inngangi um handrit sögunnar og eru 

ítarlegar orðskýringar á latínu við textana. Þarna eru einnig aðrar sögur, þættir og annálar sem 

fjalla um Grænland og Vínland, ættartölur, landakort, ljósprent af síðum úr handritum og 

fleira. Útgáfa þessarar bókar var stórvirki og markaði vatnaskil í kynningu á sögunum um 

Vínland og Grænland. Margoft má sjá í útgáfum og endurritun Vínlandssagnanna sem síðar 

komu út að höfundar hafa leitað fanga í þessari útgáfu. Latneskt nafn ritsins má þýða sem: 

Forn handrit um sögu Ameríku, þ.e. verk norrænna rithöfunda um sögu Ameríku fyrir komu 

Kólumbusar. Hér var sleginn nýr tónn sem átti eftir að fá mikinn hljómgrunn þar sem rík 
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  Um þátt bókmennta í uppbyggingu nýrra Evrópuríkja á 19. og 20. öld, þjóðernisstefnu og menningu hafa Itamar Even-Zohar og Joep 

Leersen fjallað. Even-Zohar 1996; Leerssen 2008.  
44

  Hér má geta þess að fyrstu ensku þýðinguna á kvæði Tegnérs um Friðþjóf gerði hirðprestur Viktoríu en kvæðið varð geysivinsælt víða 

á þessum tíma. Í kvæðinu eru dregnar fram hliðstæður norsku konungsdótturinnar, prúðrar og góðrar, og hinnar verðandi drottningar. 

Þetta varð upphaf að miklum áhuga Hannoverættarinnar á fornum hetjum Íslendingasagna, til dæmis var ætt þeirra rakin til Ragnars 

loðbrókar. Wawn 2002: 135‒136. 
45

  Fyrsta ensk-íslenska orðabókin var gefin út í Oxford 1874. Cleasby og Guðbrandur Vigfússon 1874. 
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áhersla er lögð á mikilvægi þess að norrænir menn höfðu komið til Ameríku á ʻundan 

Kólumbusiʼ (ante‒Columbinarium), hinum suðurevrópska kaþólikka. 

 

Mynd 1: Titilblað útgáfu frá Rafns 1845. Ljósm. SHÞ. 

 

Endurútgáfa bókarinnar frá 1845 hefst á 

tuttugu blaðsíðna löngum útdrætti úr 

sögunum á frönsku og er það fyrsta 

kynningin á Vínlandssögunum á því 

tungumáli (Rafn o.fl., 1837).  

 

 

Árið 1837 kom einnig út í Stralsund í Þýskalandi þýðing Gottliebs Mohnikes á Grænlendinga 

sögu. Þýðingin birtist í Heimskringluútgáfu, Sagen der Königen Norwegens, í kafla sem ber 

heitið „Fahrten der Normänner nach Winland“. Bókin öll er rúmlega 500 blaðsíður að lengd, 

afar fræðileg útgáfa með ýmsu ítarefni og ótal neðanmálsgreinum. Ekki veit ég hversu mikla 

útbreiðslu þessi bók hlaut, ég hef að minnsta kosti ekki rekist á neinar tilvitnanir í hana ólíkt 

útgáfu Rafns. Önnur þýðing Vínlandssagnanna kom út á þýsku í Vín árið 1892. Líkt og útgáfa 

Gottliebs birtist hún í útgáfu á Heimskringlu og bar kaflinn nafnið: „Die Winlandsagas. Die 

Erste Entdeckung Amerikas durch die Isländer Leif und Thorfinn Karlsefni“ (Kull 1892).  

Vínlandssögurnar áttu oft eftir að koma út í safnritum um Grænland á næstu áratugum. 

Grönlands historiske Mindesmærker er dæmi um slíkt rit sem kom út í Kaupmannahöfn árið 

1838. Finnur Magnússon sá um útgáfuna sem var mjög fræðileg. Þar eru sögurnar nefndar: 

Erik den röde Saga, Erik den röde og Grönlænderne og Thorfinn Karlsefnes Saga (Finnur 

Magnússon 1838). 
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Sama ár kom út í Ósló dönsk þýðing Jacobs Ålls á sögunum undir titlinum Om 

Viinlands Opdagelse. Að minnsta kosti tvær þýðingar í viðbót komu út á dönsku fyrir 

aldamótin 1900. Önnur er útgáfa F. Winkels Horns frá árinu 1876, Torfin Karlsæmnes Saga, 

Fortælling om Erik den röde, hin er útgáfa Gustavs Storms frá árinu 1891, Eiríks saga rauða 

og Flatøbogens Grænlendingaþáttr samt uddrag fra Ólafssaga Tryggvasonar. Sú síðarnefnda 

var endurútgefin árið 1899 (Winkel Horn 1876; Storm 1891; 1899). 

Fyrsta enska ritið byggt á Vínlandssögunum sem ég hef fundið, Discovery of the 

Northmen in America in the tenth century, kom út árið 1839, samtímis í Boston, New York og 

London, og var höfundurinn Joshua Toulmin Smith. Þetta er ekki þýðing sagnanna heldur eins 

konar fræðslubók, skrifuð í samtalsformi, þar sem lærisveinn og lærimeistari, að nafni hr. 

Norton, tala saman. Í inngangi segir höfundur að tilgangur sinn sé tvíþættur: að uppfræða 

enskumælandi lesendur nákvæmlega um ferðir fyrstu Evrópubúanna til Ameríku og að færa 

sönnur á þær heimildir (Smith 1839: vi‒vii, 1888). Bókin hefst á þessum orðum:  

 

„Hvað,“ kallaði læknirinn, „áttu við að það hafi alls ekki verið Kólumbus sem 

fann Ameríku?“ „Já, ég er einmitt að segja þér það,“ var svar hr. Nortons, „að á 

því er enginn vafi að Evrópubúar höfðu vitað um Ameríku í að minnsta kosti 

fimmhundruð ár áður en Kólumbus sigldi þangað.“ (Smith 1839: 1. Þýðing SHÞ). 

 

Hr. Norton þykir einkar mikilvægt að lærisveinn hans hafi á hreinu hver eigi í raun heiðurinn 

af fundi Ameríku, nefnilega hinir norrænu siglingakappar. Hann segir hinum uppnumda og 

undrandi lærisveini sínum einnig frá ferðum Guðríðar til Rómar, og af frægum afkomendum 

Guðríðar og Þorfinns, ekki bara syni þeirra Snorra, fyrsta Evrópubúanum sem fæddist í 

Massachusetts árið 1007, heldur bætir hann við að hinn frægi myndhöggvari, Bertel 

Thorvaldsen, hafi verið afkomandi Snorra (Smith 1839: 163‒165).
46 

Bókin er skemmtilestur 

og fræðsla í bland, skrifuð handa almenningi en tilgangurinn er augljós; að leiðrétta þann 

hrapallega misskilning að Kólumbus hafi fundið Ameríku fyrstur Evrópubúa. Sama ár og bók 

Smiths kom út fór Asahel Davis af stað með fyrirlestraröð um Bandaríkin og voru 

fyrirlestrarnir gefnir út í bók ári síðar undir titlinum: A lecture on the discovery of America by 

the Northmen five hundred years before Columbus: delivered in New‒York, and in the other 

cities of the state, also in some of the first seminaries.
47

 Bók Davis varð fádæma vinsæl og var 

                                                           
46

  Bertel Thorvaldsen (1770–1844) var frægur myndhöggvari, dansk-íslenskur, sem bjó lengstan hluta ævi sinnar á Ítalíu. 
47

  Bók Davis kom út margsinnis á 19. öld undir mismunandi titlum, t.d.: A lecture on the antiquities of Central America, Antiquities of 

Central America, Discovery of New England, Antiquities of America. Davis, Asahel, 1840. Og einnig: Antiquities of America: The First 

Inhabitants of Central America, and the Discovery of New-England by the Northmen, Five Hundred Years before Columbus, with 

Important Additions, sem var 19. útgáfa rits hans. Kristján Eldjárn 2012: 156. 



45 

gefin út margoft (Kristján Eldjárn 2012: 132). Heiti verksins slær sama tón og bók Smiths, 

þann að norrænir menn hafi fundið Ameríku 500 árum á undan Kólumbusi. 

Fyrsta fræðilega útgáfa og þýðing Vínlandssagnanna á ensku, The discovery of 

America by the Northmen in the tenth century, kom út í London 1841 og átti North Ludow 

Beamish heiðurinn af henni. Í bókinni er ítarlegur inngangur, kort, orðskýringar, ættartölur og 

fleira og er þar oft vitnað í útgáfu Rafns. Bókin var endurútgefin árið 1877 undir nafninu 

Voyages of the Northmen to America. Ekki er mikið gert úr þætti Guðríðar í útgáfu Beamish. 

Hins vegar eru íslenskar bókmenntir upphafnar og karlkyns hetjum sagnanna er gert hátt undir 

höfði, landafundum þeirra og siglingaafrekum. Vínlandssögurnar birtust einnig í 

Heimskringluútgáfu Samuels Laings sem kom út í London árið 1844. Hún var endurútgefin 

margoft, ýmist eða bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum, og báru Vínlandssögurnar nöfnin The 

tale of the Greenlanders og Great Sea Stories of All Nations. Síðari titillinn felur í sér að 

sögunum sé skipað á bekk með heimsbókmenntum. Útgáfur Laings nutu mikilla vinsælda, 

enda þekktu Bretar marga sögustaði sem nefndir eru í Heimskringlu þar sem norrænir 

konungar hinna fornu konungasagna höfðu farið vítt og breitt um Bretlandseyjar og merki um 

samfélög norrænna manna var víða að finna (Laing 1844; 1889a; 1889b; 1930; 1932).
48 

 

Stutt endursögn úr sögunum kom einnig út í Bandaríkjunum árið 1868, The Pre‒

Columbian Discovery of America by the Northmen, hana gerði Benjamin De Costa. Vert er að 

taka eftir titlinum, Uppgötvun Ameríku ‘fyrir tíma Kólumbusar’. Rit De Costa var að minnsta 

kosti endurútgefið tvívegis, 1870 og 1901. Í Svíþjóð kom Heimskringluútgáfa Hildebrands út 

árið 1869 (Hildebrand 1869; 1889). Vínlandssögurnar fylgdu með, sem er eins og áður var 

getið, arfur frá útgáfu Flateyjarbókar. Árið 1878 kom þýðing Geoffreys Malcolms Gathorne-

Hardys út í Oxford, The Norse discoverers of America: the Wineland sagas, en sú þýðing var 

margoft endurútgefin á 20. öld og oft er vitnað til þeirrar útgáfu í öðrum ritum (Gathorne-

Hardy 1878; 1921; 1977; 1987; Gathorne-Hardy og Jones 1970).  

Á ofanverðri 19. öld var sá hópur fólks í Bretlandi sem hafði brennandi áhuga á 

íslenskum fornbókmenntum, málfræði og forníslensku, orðinn allfjölmennur. Vinsældir þessa 

efnis má að hluta rekja til tveggja íslenskra fræðimanna, þeirra Guðbrands Vigfússonar í 

Oxford og Eiríks Magnússonar í Cambridge sem báðir störfuðu drjúgan hluta ævi sinnar við 

kennslu og margvísleg fræðistörf ytra. Í kringum þá tvo myndaðist tengslanet sem teygði anga 

sína víða, m.a. vestur um haf og átti eftir að hafa margvísleg áhrif, eins og vikið verður betur 

                                                           
48

  Staðarnöfn, fornminjar og textar vitna um ferðir norrænna víkinga á Bretlandseyjum. Í Heimskringlu eru margar frásagnir af víkingum 

sem bjuggu um lengri og skemmri tíma á svæðum í Skotlandi; á Hjaltlandi, Orkneyjum, Suðureyjum, Katanesi og einnig á á Írlandi, 

bæði á eynni Mön í Írlandshafi og í Dyflinni, og í norður hluta Englands, sem var undir yfirráðum Dana um tíma. Laing 1844; 1889; 

1889b; 1930; 1932; Snorri Sturluson 1944. 
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að innan skamms. Árið 1879 gáfu Guðbrandur og samstarfsmaður hans í Oxford, F.Y. Powell, 

út rit sem hét Icelandic Prose Reader, en þar birtist þýðing Eiríks sögu rauða í heilu lagi. Árið 

1880 kom út í Liverpool þýðing Johns Sephtons á sögunni undir titlinum Eirik the Red's 

Saga: A Translation read before the Literary and Philosophical Society of Liverpool. 

Hér að framan var minnst á franska endursögn á Vínlandssögunum í riti Rafns frá 

árinu 1845. Annars þurftu frönskumælandi lesendur að bíða fram til ársins 1874 eftir 

viðameiri franskri útgáfu en þá kom út í París og Rúðuborg ritið Découverte de L‘Amerique 

par Les Normands au X° siécle, eftir Gabriel Gravier. Um er að ræða frjálslega endursögn 

Vínlandssagnanna, höfundur skáldar í eyður, bætir meðal annars inn samtölum sögupersóna, 

og dregur ýmsar ályktanir út frá frumtextanum. Í bókinni birtast einnig aðrir kaflar um 

Vínland, t.d. úr skrifum Adams frá Brimum, Landnámu o.fl. Bókin er 227 blaðsíður að lengd 

með ítarefni, formála, kortum og eftirmála. Margar neðanmálsgreinar eru á hverri síðu þar 

sem vitnað er í ýmsa fræðimenn, t.d. Torfæus (Þormóð Torfason), Snorra Sturluson og Rafn. 

Sérstakur kafli er um Guðríði, ferð hennar til Rómar og ættartöluna þar sem hinna merku 

afkomenda hennar er getið. Gravier segir að þótt ekki hafi fundist neinar skriflegar heimildir 

um Rómarferð Guðríðar í Vatíkaninu eða Vínlandsferð hennar hafi páfaveldið í Róm 

örugglega tekið fagnandi öllum frásögnum af nýjum landsvæðum á jarðarkringlunni til að 

útbreiða fagnaðarerindið. Hann telur því víst að frásagnir hennar af Vínlandi hafi haft áhrif og 

nýst síðari tíma siglingaköppum (Gravier 1874: 106‒107). Þar á hann væntanlega við ferðir 

Kólumbusar um 500 árum síðar. Guðríður fær því allnokkra athygli í bók Graviers. 

Fyrr var nefndur Davis og fyrirlestrar hans á fimmta áratugnum í Bandaríkjunum og 

fjölmargar enskar þýðingar Vínlandssagnanna komu út þar í landi og í Bretlandi á áttunda 

áratugnum. Í kjölfar þessa vaknaði gríðarmikill Vínlandsáhugi í Bandaríkjunum. Dæmi um 

það er frásögn af Bandaríkjamanninum Bayard Taylor sem kom til Íslands árið 1874 á 

þjóðhátíðina sem haldin var til að minnast þúsund ára byggðar í landinu. Taylor var einn 

margra erlendra gesta á hátíðinni, skáld og rithöfundur, sem hafði verið beðinn að skrifa 

fréttapistla um hátíðina fyrir dagblaðið New York Tribune (Taylor 1963: 5‒6, 48‒49). Honum 

fannst við hæfi að þeir Bandaríkjamenn sem staddir voru á hátíðinni bæru kveðjur frá þjóð 

sinni og flutti frumsamið kvæði við mikinn fögnuð viðstaddra: 
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Ameríka til Íslands 

Hér koma börn þín bjarta Vínlands, 

sem byggjum heimsins yngstu grund, 

þú ættland kappa, söng og sögu, 

að signa þig á frægðarstund.
49

 

 

Yfir hafið sigldi sonur Eiríks 

sjávarháska margan reyndi, 

í kjölfar hans kom Þorfinnur, 

kynslóðin yngsta sækir ykkur nú heim.
50

 

America to Iceland 

We come, the children of thy Vinland, 

The youngest of the world‘s high peers, 

O land of steel, and son and saga, 

 To great thy glorious thousand years! 

 

Across that sea the son of Erik 

Dared with his venturous dragon‘s prow; 

Form shores where Thorfinn set thy banner, 

Their latest children seek thee now.  

(Bayard Taylor 1963: 48‒49). 

 

Á bænum þar sem Taylor gisti tók hann heimilisfólkið tali og undraðist hve vel lesnir 

bændurnir voru en sjálfur þekkti hann fornsögur Íslendinga ágætlega. Hann spurði 

heimilisfólkið hver hefði fundið Ameríku og allir vissu að það var Leifur heppni sem þangað 

sigldi árið 1000 og Þorfinnur nokkru síðar. Landið nefndu þeir Vínland. „Já, það veit ég,“ 

svaraði Taylor. „Ég er Vínlendingur.“ (Taylor 1963: 80‒81). 

Eins og þetta sögubrot sýnir voru sögurnar vel kunnar í Bandaríkjunum á þessum tíma 

og má segja að eins konar bylgja Vínlandsmenningar hafi farið um landið. Fyrsta 

norrænudeildin við bandarískan háskóla var stofnuð árið 1875, í University of Wisconsin‒

Madison, en í Wisconsin voru margir innflytjendur af norrænum uppruna (University of 

Wisconsin 2013). Um svipað leyti tóku slíkir innflytjendur að bindast samtökum sem kennd 

voru við Skandinavíu.
51

 Vínlandssögurnar höfðuðu sérstaklega til þessa hóps, hinir 

norðurevrópsku innflytjendur litu á sögupersónur sagnanna sem forfeður sína, hina dugandi 

siglingakappa og landkönnuði sem fundu landið í vestri fyrstir Evrópubúa. Rasmus B. 

Anderson (1846–1936), sonur norskra innflytjenda af annarri kynslóð, varð prófessor við 

háskólann í Wisconsin og í forsvari fyrir norrænudeildina frá upphafi hennar. Hann var 

öflugur fræðimaður og sendi meðal annars frá sér bókina America Not Discovered by 

Columbus árið 1874. Bókin varð afar vinsæl og til mikils framdráttar þeirri hugmynd að fyrstu 

landnemar Ameríku hefðu verið norrænir víkingar (Anderson 1874). Síðar
 
stofnaði Anderson 

útgáfufyrirtækið The Norrœna Society sem gaf út þýðingar og bækur sem tengdust sögu og 

skáldskap Norður-Evrópu. Ritin komu út á árunum 1905‒1911. Þar á meðal var Flateyjarbók 

og auðvitað Vínlandssögurnar (Wawn 2000: 161 og víðar). Anderson var líka frumkvöðull í 

því að sérstakur dagur Leifs Eiríkssonar yrði haldinn hátíðlegur í Bandaríkjunum. Það var þó 
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  Þýðing Matthíasar Jochumssonar á fyrra erindinu birtist í Íslandsbréfum 1874. Bayard 1963: 48‒49. 
50

  SHÞ snaraði öðru erindinu lauslega. 
51

  NAHA 2013; ASF 2013. Formlega voru þessi samtök stofnuð snemma á 20. öld en miklu fyrr var heilmikil starfsemi og listsköpun 

farin af stað eins og til dæmis má lesa um í riti Horsford. Horsford 1888. 
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ekki fyrr en miklu seinna, árið 1964, að þáverandi Bandaríkjaforseti, Lyndon B. Johnson, gaf 

út yfirlýsingu um að 9. október skyldi helgaður Leifi og sú yfirlýsing var staðfest árið 2009 af 

núverandi forseta, Barack Obama. Dagurinn hefur síðan þá kallast minningardagur Leifs 

Eiríkssonar (Leif Erikson Day).
52 

 

Vínlandssögunum og hetjum þeirra var jafnframt gert hátt undir höfði í húsi sem reist 

var á austurströnd Bandaríkjanna, í Newport á Rhode Island árið 1884. Húsið, sem Catherine 

L. Wolfe (1800‒1887), vellauðug bandarísk kona, lét byggja var stórt og glæsilegt og nefndi 

hún það Vinland vegna mikils áhuga á fornnorrænum sögum. Wolfe réði William Morris til 

að gera tillögur að skreytingum í húsið og hann fékk til samstarfs við sig breska listamanninn 

Edward Burne‒Jones. Afrakstur þeirrar samvinnu má meðal annars sjá í steindum gluggum 

hússins með myndefni sem sótt var í fornsögurnar en þar birtast þrjár sögupersónur 

Vínlandssagnanna: Þorfinnur karlsefni, Guðríður Þorbjarnardóttir og Leifur Eiríksson. Þau eru 

sýnd í fullri líkamsstærð og eru karlarnir í herskrúða, með hjálma á höfði og vopn í höndum. 

Rúðurnar þrjár sem hér um ræðir eru hluti af glugga með níu rúðum og jafnmörgum myndum. 

Þar má einnig sjá guðina Þór, Óðin og Frey, persónugervinga sólar og mána og víkingaskip 

með drekahöfði (Sharpe og Kuchta 2007). Samvinna Burne-Jones og Morris við skreytingar 

hússins er gott dæmi um tengsl þeirra sem sinntu íslenskum miðaldabókmenntum á þessum 

tíma en Morris var góður vinur Eiríks Magnússonar, fræðimanns í Cambridge, sem áður var 

nefndur.
53 

 

Þá skal hér nefnd bók Ebens N. Horsfords, Discovery of America by Northmen: 

address at the unveiling of the statue of Leif Eriksen: delivered in Faneuil Hall Oct. 29, sem 

kom út árið 1887 og margoft síðar á næstu árum. Bók Horsfords er skemmtileg lesning um 

frumlega baráttu höfundar til að sanna landnám norrænna manna í Ameríku. Horsford var 

einn af forkólfum þess að Leifi Eiríkssyni var reist stytta í Boston árið 1887 og sama ár einnig 

í Milwaukee. Á næstu áratugum voru gerðar fjölmargar styttur af Leifi heppna en einnig 

komust aðrar persónur Vínlandssagnanna á stall. Samkvæmt skilgreiningu Romans 

Jakobsons, sem fyrr hefur verið nefnd, er slík endurritun þýðing milli táknkerfa. Í sama flokk 

má setja gluggana í Vínlandssetrinu.
54

  

Árið 1890 kom einnig út í New York bók að nafni The Icelandic Discoverers of 

America; or Honour to whom Honour is due eftir Marie A. Brown Shipley. Shipley er mikið 

niðri fyrir í bók sinni og fer drjúgur hluti hennar í að reyna að sanna samsæriskenningu, sem 
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  White House 1964; White House 2009. 
53

  Um fræðanet og tengsl áhugamanna um fornnorræna bókmenntaarfinn má lesa hjá Wawn 2000: 342–370, í kafla sem ber heitið:„The 

Invisible colleger: Recoures and network“.  
54

  Um styttur af sögupersónum Vínlandssagnanna sjá í viðauka með ritgerðinni, töflur 1 og 2. 
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reyndar hafði heyrst áður, og fólst í því að páfaveldið í Róm hefði vitað af Vínlandi löngu 

áður en Kólumbus sigldi vestur um haf. Sú vitneskja hefði borist þangað með Guðríði sem 

Shipley er sannfærð um að hafi farið til Rómar. Páfaveldið hefði hins vegar kosið að halda 

téðum upplýsingum vandlega leyndum til að sitja eitt um hituna og sölsa undir sig hið stóra 

„ónumda“ landsvæði í vestri.
55

 Shipley eyðir líka miklu púðri í að sýna fram á að Kólumbus 

hafi fengið leiðarlýsingu og ýmsar upplýsingar um Vínlandsferðir norrænna manna í siglingu 

til Íslands árið 1477. Upplýsingarnar hafi Kólumbus fengið bæði úr Vínlandssögunum og í 

samtölum við Íslendinga sem hann á að hafa hitt í þeirri ferð. Höfundur er vel lesin og telur 

upp 99 heimildir í bók sinni, þar á meðal rit Rafns, Þormóðs Torfasonar, Smiths, Beamish, 

Laings og Graviers (Shipley 1887; 1890; 2004). 

Af þýðingum sem gerðar voru í lok 19. aldar er sérstakrar athygli verð ensk þýðing 

Arthurs M. Reeves, The Finding of Wineland the Good, sem kom út í London 1890. 

Fjölmargar endurútgáfur hennar og endurritanir byggðar á henni áttu eftir að koma út á næstu 

árum: 1892, 1895, 1906, 1907, 1930, 1934, 1954, 1964 og 1965. Segja má að útgáfa Reeves 

hafa orðið eins konar móðurútgáfa sagnanna á ensku í heilan mannsaldur. Mér telst svo til að 

á 19. öld hafi útgáfur sagnanna á ensku verið tæplega tuttugu, tveir þriðju hlutar þeirra komu 

út í Bretlandi og þriðjungur í Bandaríkjunum.
56

  

Af framansögðu má sjá að um aldamótin 1900 höfðu Vínlandssögurnar borist víða um 

Evrópu og einnig til Bandaríkjanna. Þær höfðu verið þýddar á latínu, dönsku, sænsku, ensku, 

þýsku og frönsku. Fyrsta prentaða útgáfa sagnanna á íslensku var gefin út í Kaupmannahöfn 

árið 1888 en fyrsta prentaða útgáfa þeirra á Íslandi kom út árið 1891 og síðan árin 1892, 1894 

og 1902.
57

 

Af bókartitlum sem hér hafa verið nefndir má sjá að tilgangur margra höfunda var að 

sýna fram á að norrænir menn hefðu orðið fyrri til en Kólumbus að rata yfir Atlantshafið og 

það löngu á undan honum, sem er gamalkunnugt stef. Hið mikla kapp sem menn lögðu á að 

færa sönnur á siglingar norrænna manna um árið 1000 tengdist einnig valdabaráttu og átökum 

milli innflytjenda af norðurevrópskum uppruna annars vegar og suðurevrópskum uppruna 

hins vegar, eða mótmælenda og kaþólikka. Um leið og Kólumbusi var hampað og hann 

gerður að eins konar þjóðarhetju í Bandaríkjunum fannst innflytjendum af norrænum uppruna, 

sem flestir voru mótmælendatrúar, stöðu sinni vera ógnað, þá vantaði „sína“ hetju og Leifur 

heppni smellpassaði í það hlutverk (Inga Dóra Björnsson 2001; Jón Karl Helgason 1995). 
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  Sama kenning kemur fram hjá Gravier 1874 en Shipley vitnar einmitt í bók hans í sínum skrifum. 
56

  Í viðauka í töflum 3 og 4 má sjá hvaða ár Vínlandssögurnar voru þýddar og gefnar út víða um heim. 
57

  Levy 1888; Sigurður Kristjánsson 1891; Valdimar Ásmundsson 1892; Finnur Jónsson 1894; Valdimar Ásmundsson 1902. 
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 Guðríðar er getið sérstaklega í stöku útgáfum en titlar þýðinganna benda almennt til 

að körlunum sé frekar hampað en henni. 

Í næsta kafla verður útbreiðsla Vínlandssagnanna á fyrri hluta 20. aldar skoðuð 

sérstaklega en á þeim tíma birtast róttækari endurritanir en fram til þessa höfðu litið dagsins 

ljós.  
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4. kafli. 

Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku 

(1900–1939) 

Hér að framan var vakin athygli á því hvernig hugmyndir Norðurlandabúa, Þjóðverja, 

Englendinga og loks Bandaríkjamanna um íslenskar fornbókmenntir voru samofnar 

hugmyndum um sameiginlegan norrænan eða germanskan uppruna. Hetjur fornsagnanna urðu 

eins konar forfeður þessara þjóða. Í þessum kafla verður rætt áfram um útbreiðslu 

Vínlandssagnanna á fyrri hluta 20. aldar. Á því tímabili voru sögurnar þýddar á fjölmörg ný 

tungumál og verður sú saga jafnframt rakin hér stuttlega. Einnig verður rýnt í þann jarðveg 

sem endursköpun úr Vínlandssögunum spratt úr, ekki síst fyrir vestan haf (Jón Karl Helgason 

2001; Wawn 2000; 2001; 2002). Í þeim endurritunum sem litu dagsins ljós á þessum tíma 

myndaðist rúm fyrir konur og Guðríður kom nú aftur fram á sjónarsviðið, meðal annars í bók 

Maurice Henrys Hewlett, Gudrid the fair. Í síðari hluta kaflans beinist svo athyglin að 

höggmynd Ásmundar Sveinssonar, Fyrstu hvítu móðurinni í Ameríku. Fjallað verður um 

tilurð hennar og umfjöllun um hana á heimssýningunni í New York 1939. Einnig verður 

fjallað um styttuna í tengslum við önnur verk Ásmundar. 

Á fyrstu árum 20. aldar voru Vínlandssögurnar þýddar í fyrsta sinn á nokkur 

tungumál. Rússnesk þýðing þeirra, Saga ob Eirik krasnom, kom út árið 1903 í St. Pétursborg 

(Chudinova 1903). Fyrsta norska þýðingin, Soga um Eirik raude, kom út árið 1907 (Eskeland 

1907; 1924; 1967). Á grænlensku komu sögurnar út í Kaupmannahöfn árið 1911 og þar birtast 

einnig frásagnir úr Fóstbræðrasögu sem tengjast Grænlandi undir heitinu Kavdlunâtsiait 

kalâtdlit nunâliarkârnermingnik okalugtualiaisa ilait eða Erik den rødes saga og uddrag af 

Fostbrødresaga (Rasmussen og Rasmussen 1911). 

Í Bandaríkjunum og Bretlandi bættust við nýjar þýðingar og endurútgáfur annarra.
58

 

Árið 1906 kom út í New York The Northmen, Columbus and Cabot 985‒1503: The Voyages 

of Columbus and of John Cabot (Bourne 1906) og árið 1910 í San Fransicso, The Discoveries 

of the Norsemen on the Northeast Coast of America. Their Attempt at Colonzation, en hún var 

endurútgefin 1970. Í London komu sögurnar út árið 1929, í The Northern Sagas (Kellet 1929) 

og í London og New York árið 1931, Narratives of the Discovery of America (Young 1931). 

Þýskum þýðingum sagnanna fjölgaði verulega á 20. öld. Þar má fyrst nefna þýðingu 

Augusts Kromayers, Die Winlandsagas. Die Erzählungen von der Entdeckung Nordamerikas 
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  Hér er sú regla höfð að segja frá þýðingum þegar þær koma út í fyrsta sinn og geta þá endurútgáfa í aftanmálsgrein en þær útgáfur eru 

ekki tíundaðar aftur í textanum þótt verið sé að fjalla um þann tíma sem þær komu út. 
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durch die Normannen in Jahre 1000, sem kom út árið 1909. Um líkt leyti ákvað 

bókaútgefandinn Eugen Diederichs í borginni Jena að tímabært væri að Þjóðverjar kynntust 

íslenskum sagnaheimi í heild og glæstri fortíð Norðurlanda á eigin móðurmáli. Lét hann á 

árunum 1911 til 1930 þýða og gefa út 24 bindi íslenskra fornbókmennta undir nafninu Thule. 

Altnordische Dichtung und Prosa.
59 

Vínlandssögurnar komu út í 13. bindi þeirra árið 1912, í 

þýðingu Erichs von Mendelssohns Grönländer und Färinger Geschichten, og kölluðust þar 

„Die Geschichte von Erich dem Roten Die Erzählung von den Grönländern“ (Mendelssohn 

1912).  

Árið 1915 kom út í Þýskalandi smásagnasafnið, Das Meer, Zwanzig nautische 

Novellen, eftir Ewald Gerhard Seeliger og bar ein sagan nafnið „Freydis Rothaar“ (Seeliger 

1915). Ef frá er talinn gluggi í Vínlandssetri frú Wolfe sýnist mér þetta vera fyrsta listaverkið 

þar sem kvenpersóna úr Vínlandssögunum er í sviðsljósinu. Heiti sögunnar bendir þó til þess 

að Seeliger hafi þótt Freydís bitastæðara söguefni en Guðríður. Árið 1918 kom út í London og 

New York skáldsagan Gudrid the fair eftir breska rithöfundinn Maurice Henry Hewlett. 

Sagan er sú fjórða í röð endurritana hans úr íslenskum fornsögum en þeim hafði hann kynnst 

m.a. í útgáfu Guðbrands Vigfússonar og F.Y. Powells, Origines Islandicae, og þýðingu 

Laings á Heimskringlu. Með Gudrid the fair má segja að straumhvörf hafi orðið í 

endursköpun Guðríðar.  

Saga Hewletts spannar 262 blaðsíður og skiptist í 29 kafla en í formála segir Hewlett 

að hann skrifi söguna með hin hræðilegu ár fyrri heimsstyrjaldarinnar í huga. Þar hafi margar 

hetjudáðir verið drýgðar og ekki sé auðvelt að segja hvaða þjóð fari í fararbroddi í þeim 

efnum en hann er þó viss um að aldrei hafi verið uppi jafnmiklar hetjur eins og þær sem sagt 

er frá í Íslendingasögunum (Hewlett 1918: 11‒12). 

Hann bætir við að með sínum fábrotna og kjarnyrta stíl krefjist Íslendingasögurnar 

vissulega mikils af nútímalesendum en knappar lýsingar þeirra eigi að vekja upp 

ímyndunarafl lesandans. „Þær rétta þér lykilinn en ef skráin er stirð þá láta þær þér ekki í té 

olíu til að smyrja hana. Hana þarftu að finna sjálfur. Olía til að smyrja skrána er það sem ég 

færi þér hér.“ (Hewlett 1918: 12).
60

 Hewlett talar um Íslendingasögurnar í sömu andrá og 

önnur mikilvæg skáldverk, til dæmis Hómerskviður og fleira; þarna sé um að ræða sígildar 

bókmenntir, mikilfenglegar sögur af stórhuga fólki sem láti að sér kveða í heiminum. 

Íslendingasögurnar eru settar í samhengi við viðurkenndar heimsbókmenntir.  
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 13 þýðendur voru fengnir til starfans og mikill metnaður lagður í útgáfuna. Óskar Bjarnason 1999; 2002.  
60

  Wawn hefur fjallað um sögu Hewletts, Gudrid the fair og formála hans. Wawn 2000: 312‒313. Beinar tilvitnanir í sögu Hewletts eru 

þýðingar ritgerðarhöfundar. 
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Hewlett lýsir því líka yfir að honum þyki miklu meira varið í að skyggnast inn í 

hugarheim hinnar fögru Guðríðar en að rekja landafundi og lýsingar á Vínlandi. Hann vill lýsa 

þeim tilfinningum sem hún bar í brjósti, segja frá barneignum hennar, eiginmönnunum 

þremur sem hún lifði og því hvernig þeir reyndust henni. Allt sem hann bæti inn í sögu sína sé 

gefið til kynna í frumsögunum, hann túlki einungis það sem hann hafi í höndum, persónum 

Íslendingasagnanna hafi legið meira á hjarta en sögurnar gefi upp. Hann segir enn fremur: „Ég 

hef klætt hálfguði og skugga holdi og blóði og ég verð að taka því með yfirvegun og ró ef 

einhverjum finnst ég hafa gengið of langt í endurritun minni.“ (Hewlett 1918: 6‒12). 

Hewlett dregur jafnframt upp skemmtilega mynd af Freydísi og ber augljóslega 

virðingu fyrir henni. „Freydís er ekki fyrir neitt kvenlegt hálfkák (femme incomprise) og 

frekar vildi ég vera fjórði eiginmaður Guðríðar en fyrsti eiginmaður Freydísar.“ (Hewlett 

1918: 9‒10). Formálann endar höfundur á að ítreka að áhugi sinn beinist að persónum 

sagnanna, og þá allra helst Guðríði, en ekki lýsingum á framandi löndum sem þar er sagt frá. Í 

lokin segir hann: „Mér finnst hinir tveir spretthörðu Skotar [Haki og Hekja] miklu áhuga-

verðari en landið sem þeir komu frá, og ég mundi láta í skiptum allt Grænland eins og það 

leggur sig fyrir sögur af veikindum á bæ Þorsteins svarta.“ (Hewlett 1918: 12). 

Í Gudrid the fair er söguþræði Vínlandssagnanna fylgt nákvæmlega, en Hewlett 

blandar saman efni úr Grænlendinga sögu og Eiríks sögu rauða og spinnur upp mikið nýtt 

efni í kringum alla atburði. Í upprunalegu sögunum er sálarlífi fólks sjaldnast lýst en Hewlett 

leggur mikið upp úr því að varpa ljósi á tilfinningar sögupersóna. Hreyfiafl sögunnar er ástir 

hinnar fögru Guðríðar og úr verður rómantísk ástarsaga. Höfundur er þó trúr þeirri mynd sem 

dregin er upp af Guðríði í Grænlendinga sögu og Eiríks sögu rauða því í sögu hans er 

Guðríður falleg og góð, skynsöm og vel kristin, hún er uppáhald allra og augasteinn Eiríks 

rauða. Í byrjun sögu er henni lýst svo: „Hún var hávaxin, fögur og vel gerð, þokkafull og svo 

háttprúð og kurteis að hvarvetna var eftir henni tekið. […] Hún var ekki málgefin en kunni sig 

vel, […] fagra rödd hafði hún og góða sönggáfu.“ (Hewlett 1918:16). 

Sögusvið fyrstu sex kaflanna (Hewlett 1918: 15‒59) er á Íslandi, á æskuslóðum 

Guðríðar á Snæfellsnesi. Guðríður er besti kvenkostur í sinni sveit og margir vonbiðlar koma 

til Laugarbrekku – en allir koma þeir erindisleysu því Þorbjörn faðir hennar er ekki aðeins 

vandfýsinn heldur verður hann bálvondur ef einhver svo mikið sem lítur dóttur hans hýru 

auga. Þegar ástir takast með Einari og Guðríði er það ekki ráðahagur sem föður hennar 

hugnast. Þar hefur Hewlett bætt vel inn í söguna því að í frumtextunum tala Einar og Guðríður 

aldrei saman. Í kjölfarið er lýst vonbrigðum hinna ungu elskenda, tilfinningum fóstur-

foreldranna og reiði föður hennar. Sögusvið næstu sautján kafla (Hewlett 1918: 60‒220) er á 
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Grænlandi og þar kemur fram spádómur Þorbjargar lítilvölvu. Þorbjörg spáir því að Guðríður 

verði þrígift og það sem situr í huga hennar eftir að hún hefur heyrt spádóminn er angist yfir 

að eiga í vændum að missa tvo eiginmenn. Þegar feðginin eru flutt í Brattahlíð kemur loks að 

því að faðir hennar finnur eiginmann sem hann telur hæfa Guðríði. Þar er kominn Þórir 

Austmaður sem Guðríður hittir í fyrsta sinn við þetta tækifæri. Þórir er helmingi eldri en 

Guðríður og henni er nokkuð brugðið. Í tólfta kafla eru þau orðin hjón og drjúgur hluti 

bókarinnar fer í að fjalla um hjónaband þeirra og ást, sem spírar hægt og rólega í hjarta 

Guðríðar (Hewlett 1918: 111‒163). Vínland er mikið til umræðu meðal fólksins í Brattahlíð 

og þangað hefur Leifur siglt. Guðríður og Þórir hyggja á vesturferð en verða skipreka og er 

bjargað af Leifi sem siglir með þau aftur til Grænlands. Hér er gamla söguþræðinum hagrætt 

verulega og vindur fram löngum kafla um ástríkt hjónaband og búsetu á Grænlandi þar til 

Þórir deyr (Hewlett 1918: 163). Því má segja að Hewlett hafi verið óspar á „olíu“ þá er hann 

hyggst nota til að „smyrja stirðar skrár sögunnar“, þegar hann lýsir hjónabandi Guðríðar og 

Þóris á 50 blaðsíðum sögu sinnar. Þar má til dæmis lesa eftirfarandi lýsingu:  

 

Í rauninni var Guðríður hamingjusöm með hinum svartskeggjaða hægláta manni 

sem Þórir var. Það var gott að búa með honum, allt í föstum skorðum og hann 

sóttist ekki eftir öðru frá henni en henni var unnt að láta honum í té. […] Hún bar 

ekki sams konar ást í brjósti til Þóris og hún hafði borið til Einars, hjarta hennar 

sló ekki örar og engin móða kom yfir augu hennar þegar hún sá hann. En hún var 

sæl og stolt af góðum híbýlum þeirra og hversu mörg vinnuhjú þau höfðu. 

(Hewlett 1918: 113‒114). 

 

Frásögn Grænlendinga sögu af Þóri er á hinn bóginn örstutt, einungis er sagt frá því þegar 

Leifur bjargar Þóri og skipsfélögum hans, og tilgangurinn virðist helst vera sá að upphefja 

Leif. Í sögunni segir: „Sá kveðzk Þórir heita ok vera norrænn maðr at kyni.“ (Grls. 1985: 

253). Og síðar:  

 

Síðan bauð Leifr Þóri til vistar með sér ok Guðríði, konu hans, ok þrimr mǫnnum 

ǫðrum en fekk vistir ǫðrum hásetum, bæði Þóris ok sínum félǫgum. Leifr tók 

fimmtán menn ór skerinu. Hann var síðan kallaðr Leifr inn heppni. Leifi varð nú 

bæði gott til fjár ok mannvirðingar. Þann vetr kom sótt mikil í lið Þóris ok 

andaðisk hann Þórir ok mikill hluti liðs hans. (Grs. 1985: 254). 

 

Þegar Þórir er andaður í sögu Hewletts líður ekki á löngu þar til Þorsteinn Eiríksson er farinn 

að gera hosur sínar grænar fyrir Guðríði. Með þeim takast heitar ástir og er sögumaður nú í 

essinu sínu við að lýsa fjörlegu tilhugalífi þeirra. Þó er söguþræði gömlu sagnanna fylgt. Eftir 

að Guðríður og Þorsteinn hafa gengið í hjónaband sigla þau af stað til Vínlands en villast og 
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lenda í Lýsufirði í Grænlandi þar sem Þorsteinn tekur sótt og deyr (Hewlett 1918: 202). 

Guðríður fer til baka í Brattahlíð, ekkja í tvígang, en fögur sem fullþroskaður ávöxtur og vel 

efnuð. Í kafla 23 segir af komu Þorfinns, hann fellur fyrir Guðríði en það tekur hana töluvert 

langan tíma að festa ást á honum. Einungis síðustu sjö kaflar bókarinnar (Hewlett 1918: 209‒

262) fjalla um hjónaband Guðríðar og Þorfinns, ferð og þeirra og landnám á Vínlandi og 

afturhvarf þaðan og ævilok á Íslandi. Og svo gripið sé niður í lokakafla sögunnar, þá segir 

þar:  

 

Sagt er að hún hafi farið í pílagrímsför til Rómar og orðið nunna. Þorbjörg 

lítilvölva hafði spáð henni að hún mundi finna sér lífsfarveg sem væri henni að 

skapi og vel getur verið að það hafi verið trúin sem hún átti við þar. Staðreyndin 

er hins vegar sú að Guðríður var svo ljúf að upplagi og gat verið sátt hvar sem hún 

var ef hún hafði tækifæri til að elska. Og þótt kona eigi þess ekki alltaf kost að 

elska karlmann, þá getur hún alltaf elskað Guð. (Hewlett 1918: 262). 

 

Hewlett hefur samúð með sögupersónum sínum þótt þær séu misjafnar en Guðríður er yfir 

alla gagnrýni hafin.  

Í verkum Seeligers og Hewletts má segja að höfundar hafi stigið skrefi lengra í 

endursköpun en gert hafði verið fram að þeim tíma. Sögurnar hafa verið færðar í nýjan búning 

sem betur þótti henta nýjum kynslóðum og nýjum tímum. 

Ein þýðing Vínlandssagnanna á frönsku bættist við á tímabilinu, La découverte de 

l'Amérique par les Normandes vers l'an 1000 (Langlois 1924). Í Þýskalandi bættust hins 

vegar við fjölmargar þýðingar og ýmsar endurritanir sagnanna á millistríðsárunum. Óhætt er 

að fullyrða að þjóðernispólitík hafi sett svip sinn á þýskar útgáfur á þessum tíma og Thule-

útgáfan, undir forustu Diederichs, sem fyrr var nefnd, ætlaði útgáfum sínum veigamikið 

uppeldishlutverk. Óskar Bjarnason hefur bent á að í ýmsum ritum Thule-útgáfunnar og í 

inngöngum að þýðingum Íslendingasagnanna sé goðunum og hetjum sagnanna lýst sem 

„hreinum germönum“, „fyrirmyndargermönum“ og því var haldið fram að germanir væri eini 

kynþáttur Evrópu sem hægt væri að kynnast í „upprunalegu ástandi“. Söguhetjurnar og hinir 

þýsku lesendur sem tilheyrðu hinum germanska kynstofni hefðu yfirburði fram yfir aðra 

kynstofna. Óskar segir enn fremur: „Þessi nýja og herskáa kynning á Thule-útgáfunni var 

tímanna tákn. Hún bar menningarlegri kynbótastefnu Diederichsforlagsins vitni og 

endurspeglaði harðari tón í þýskri menningarumræðu.“ (Óskar Bjarnason 1999: 72‒73; 2002: 

125‒127). Bækur Thule-útgáfunnar seldust ekkert sérlega vel framan af en á millistríðs-
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árunum jókst salan mjög.
61

 Thule-útgáfan og stefna hennar átti eftir að tengjast uppgangi 

nasismans og rit hennar urðu grundvallarheimild í meðförum þjóðernissósíalískra fræðimanna 

í Þýskalandi nasismans, til dæmis í germönskudeildum háskólanna. Uppeldisfrömuðir og 

skólamenn kepptust við að halda „þjóðlegu“ efni að ungum og öldnum og forlagið Deutsche 

Jugendbücherei (Þýskt ungmennabókasafn) varð öflugt í útgáfu á íslenskum fornsögum á 

þessu tímabili.
62

 Bækurnar voru líka notaðar sem vopn gegn áhrifum suðursins, þ.e. norræn 

menning var upphafin á kostnað latneskrar og grískrar menningar. 

Hinar fjölmörgu útgáfur Vínlandssagnanna sem komu út á þriðja og fjórða áratug 20. 

aldar endurspegla þetta andrúmsloft. Árið 1923 kom „Die Geschichte von Erik dem Roten“ út 

í safnriti sem bar heitið Vier Isländergeschichten, (Baetke 1923; 1937). Endursögn úr 

sögunum birtist í riti sem kom út á vegum Deutsche Jugendbücherei árið 1926, 

Vínlendingasögur (Meyn 1926).
63

 Á næstu árum rak hver útgáfan á sögunum aðra, bæði 

endursagnir og þýðingar. Árið 1928 komu sögurnar út í riti sem nefndist Wikinger in Amerika 

„Die Thorfinns Karlsefni-Saga“ (Hruby 1928) og árið 1929 komu sögurnar út hjá Diederichs 

útgáfunni undir nafninu Grönländer und Färinger Geschichten og voru þær margoft 

endurútgefnar (Niedner 1929; 1963; 1965; 1971; 1980). Árið 1934 komu út tvær útgáfur 

sagnanna, annars vegar endursögn sem nefndist Germanische Seefahrer entdecken Amerika 

(Makowski 1934) og hins vegar þýðing Theodors Steches á sögunum sem báru heitin „Die 

Saga von Gudrid und Thorfinn Karlsefni“ og „Die Erzählung von den Grönländern“ en þær 

birtust í ritsafninu Bauern und Helden: Geschichten aus Alt-Island, Wikinger entdecken 

Amerika: die altisländischen Berichte (Steche 1934). Það mun vera eina heitið á þýðingu þar 

sem nafn Guðríðar fær að vera með. Árið 1935 komu sögurnar út undir titlinum Die 

Geschichte von Erich dem Roten und Leif dem Glücklichen. Die Saga von den Männern, die 

auf Grönland siedeln und Amerika entdecken (Wenz 1935). Af öðrum þýskum útgáfum má 

einnig nefna að stórt upplag sagnaflokks sem hét Ausgewählte Sagas von altgermanischen 

Bauern und Helden seldist í Þýskalandi árið 1944 í 40.000 eintökum.  

Í Danmörku kom endursögn sagnanna út árið 1930, Grønlands- og Vinlandsrejserne, 

og endurútgáfur þeirra (Jensen 1930; 1932; 1960). 

Íslenskar útgáfur Vínlandssagnanna á þessu tímabili voru tvær og komu út árin 1926 

og 1935 (Benedikt Sveinsson og Þorleifur Jónsson 1926; Einar Ól. Sveinsson o.fl. 1935). Sú 
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 Snorra Edda var sérstaklega vinsæl og árið 1945 fór heildarupplag hennar í 127.000 eintök. Óskar Bjarnason 1999; 2002. 
62
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 Sögurnar eru nefndar Vínlendinga sögur hjá Zernack 1994: 62. 
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síðarnefnda var IV. bindi í ritröðinni Íslenzk fornrit sem rætt er um í 1. kafla. Í því bindi 

birtast sögur og þættir af fólki á Snæfellsnesi; Eyrbyggja saga, Brands þáttr örva, Eiríks saga 

rauða, Grænlendinga saga og Grænlendinga þáttr. Með sögunum birtast einnig fræðilegir og 

afar ítarlegir formálar Matthíasar Þórðarsonar um sögurnar tvær (Einar Ól. Sveinsson og 

Matthías Þórðarson 1935).
64

 Í bókinni eru einnig kort, ættartölur og nafnalistar. Þá má geta 

þess að í ritum Hins íslenzka fornritafélags var notuð svokölluð „samræmd stafsetning forn“ 

sem fólst í því að stafsetning textanna var byggð á lýsingum á íslensku frá því um 1200.
65

 

Með því að nota slíka stafsetningu í útgáfunni var höfðað meira til fræðasamfélagsins en hins 

almenna lesenda. 

Í síðasta kafla voru nefnd tiltekin verk, gluggarnir í Vínlandssetrinu og stytturnar í 

Boston og Milwaukee, þar sem sögupersónur Vínlandssagnanna voru endurskapaðar í fast 

form, textinn varð innblástur að myndefni. Fleiri styttur og minnismerki af hetjum 

Vínlandssagnanna voru gerð á 20. öld. Í viðauka við þessa ritgerð er að finna nákvæmari 

upplýsingar um stytturnar en mér telst til að tíu mismunandi styttur af söguhetjum 

Vínlandssagnanna hafi verið gerðar af jafnmörgum listamönnum: sjö af Leifi Eiríkssyni og 

ein af hverju þeirra þriggja: Þorfinni karlsefni, Guðríði Þorbjarnardóttur og Eiríki rauða. 

Stytturnar og afsteypur af þeim ásamt minnismerkjum standa á 20‒30 stöðum í 

Bandaríkjunum, Kanada, Noregi, á Íslandi, Grænlandi og loks í Páfagarði í Róm.
66

  

Að baki gerða slíkra minnisvarða í Bandaríkjunum stóðu gjarnan samtök innflytjenda 

af norrænum uppruna og listamennirnir sem fengnir voru til verkanna voru oft af norrænum 

ættum. Fyrsta verkið af þessu tagi á 20. öld var stytta af Leifi Eiríkssyni sem afhjúpuð var í 

Chicago árið 1901. Myndhöggvarinn var Norðmaður, Sigvald Asbjörnsen, sem þá var 

nýfluttur til Bandaríkjanna og kostuðu norskir innflytjendur verkið. Þorfinnur karlsefni varð 

næsta fyrirmynd myndhöggvara sem leitaði í Vínlandssögurnar. Styttuna gerði Einar Jónsson 

og var hún reist í Fíladelfíu árið 1920. Einar hafði sent inn tillögu að styttu í keppni sem 

haldin var um gerð styttna af landnámsmönnum í Ameríku (Magnús Jónsson 1919). Afsteypa 

af styttu Einars kom til Íslands árið 1945 og stóð í Þorfinnshólma í Reykjavíkurtjörn til ársins 

1979 en var þá flutt að Hrafnistu, dvalarheimili aldraðra sjómanna í austurbæ Reykjavíkur, 

þar sem hún stendur enn. Árið 1930, í tilefni af þúsund ára afmæli Alþingis, efndu 

Bandaríkjamenn til samkeppni um styttu af Leifi Eiríkssyni sem átti að senda Íslendingum að 

gjöf frá bandarísku þjóðinni. Stytta bandaríska myndhöggvarans Stirlings Calders varð fyrir 
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valinu og var hún afhjúpuð í Reykjavík 1932 en afsteypa af henni var reist í Newport News í 

Virginíu í Bandaríkjunum árið 1938. Í Lesbók Morgunblaðsins árið 1930 má lesa ávarp 

Sveinbjarnar Johnsons sem tilkynnti fyrir hönd Bandaríkjaþings og forseta Bandaríkjanna um 

væntanlega gjöf. Sveinbjörn fór fögrum orðum um siglingakappann Leif og sagði meðal 

annars: „Hugdirfð Norðurlandabúa kemur hvergi betur í ljós, en með hinni miklu þorraun 

Leifs heppna.“ Einnig segir hann það sé vel til fallið að Bandaríkin skuli opinberlega heiðra 

minningu Leifs á þúsund ára afmæli Alþingis: „Hann má því kalla einn hinn fegursta kvist á 

þeim þjóðarmeiði, sem á sjer rætur og yptir greinum jafn vítt og hinn frægi askur Yggdrasils.“ 

(Lesbók Morgunblaðsins 1930). Leifur er einn í sviðsljósinu í þessum hátíðahöldum og ekki 

er minnst á aðra Vínlandsfara í þessu samhengi, hvorki karla né konur. En hvenær vék 

hugmyndin um karlkyns víkinga, siglandi á skipum með gínandi drekahöfðum, með sverð í 

hönd og hjálm á höfði, fyrir konum sem einnig voru með í fyrstu för norrænna manna til 

Vínlands? Svarið við þeirri spurningu tengist heimssýningunni sem haldin var í New York við 

upphaf síðari heimsstyrjaldar og höggmyndinni Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku eftir Ásmund 

Sveinsson þar sem Guðríður er viðfangsefnið. 

Heimssýningar í líkri mynd og við þekkjum nú um stundir hafa verið haldnar frá miðri 

19. öld. Þar gefst þjóðum heims tækifæri til að kynna sig og sýna hvað í þeim býr. Á 

heimssýningu sem haldin var í Chicago árið 1893, undir yfirskriftinni World's Columbian 

Exposition, var lögð áhersla á að fagna 400 ára afmæli landafunda Kólumbusar (Petersen 

1992; LEIF 2013; Paul V. Galvin Library 2013). Þar má þó einnig sjá dæmi um að söguefni 

og menningararfur úr fornnorrænum bókmenntum þótti ákjósanlegt efni til að kynna norrænar 

þjóðir en meðal þess sem Norðmenn sýndu þar var málverk sem bar nafnið Leifur Eiríksson 

uppgötvar Ameríku (Leiv Eriksson oppdager Amerika) eftir norska málarann Christian Krohg 

(LEIF 2013). Í tengslum við sömu sýningu var skipinu Víkingi, eftirlíkingu hins fræga gamla 

langskips sem kennt er við Gauksstaði í Noregi, siglt til Bandaríkjanna.
67

 Einnig má geta þess 

að Bandaríkjastjórn hafði óskað eftir að fá að sýna Flateyjarbók á sýningunni en Danir 

synjuðu beiðninni, of áhættusamt þótti að senda hina verðmætu bók í slíkt ferðalag.
68

 Þessi 

dæmi sýna glöggt hvaða vinsældum söguefni Vínlandssagnanna og hetjur þeirra áttu að fagna 

meðal norrænna þjóða þegar fyrir aldamótin 1900, og þá helst siglingar og landafundir sem 

þar er sagt frá. Telja má líklegt að Norðmenn og Bandaríkjamenn af norður-evrópskum 
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uppruna hafi með þessu móti einnig viljað skapa mótvægi gegn þeirri miklu athygli sem hinn 

suður-evrópski og kaþólski Kólumbus hlaut á heimssýningunni. 

Íslendingar tóku fyrst þátt í heimssýningu í New York árið 1939‒1940, og voru þar 

meðal 62 annarra þjóða. Undirbúningur fyrir sýninguna hófst hér á landi árið 1937 og í janúar 

1938 var endanlega ákveðið að Íslendingar yrðu með. Í kjölfarið var kosið í ráð og nefndir til 

að vinna að undirbúningi. Þriggja manna framkvæmdanefnd var stofnuð og einnig var haft 

samband við þekkta Vestur-Íslendinga sem lögðu verkefninu lið. Miklar bollaleggingar urðu 

um hvernig Ísland skyldi kynnt og á hvað væri mikilvægt að leggja áherslu. Kynning á 

íslenskri útflutningsvöru var að sjálfsögðu ofarlega á lista og hvernig unnt væri að skapa 

markaði fyrir hana vestanhafs sem vafalaust varð til þess að fjölmörg íslensk fyrirtæki lögðu 

fram fé en fjárframlög komu einnig frá íslenska ríkinu og Reykjavíkurborg. Menning og listir 

skyldu einnig skipa stóran sess.
69 

 

Í tillögum sem framkvæmdastjórnin lagði fram í febrúar 1938 segir að leggja skuli 

megináherslu á að sýna menningu og manndóm þjóðarinnar fyrr og nú, með eftirfarandi 

sýningaratriðum: 

 Siglingar Forn-Íslendinga og Vínlandsfundur 

 Stjórnarfar, elsta löggjafarþing 

 Bókmenntir, fornar og nýjar 

 Listir, fornar og nýjar 

 Almennt menningarlegt ástand þjóðarinnar 

 Ísland sem ferðamannaland 

(Utanríkisráðuneytið 1967). 

 

 

Ef áherslur norrænu þjóðanna á heimssýningunni í Chicago árið 1893 eru hafðar í huga skyldi 

engan undra að Íslendingar vildu flagga Vínlandshetjunum þegar þeir loks fengu tækifæri til 

að taka þátt í heimssýningu. Undir liðinn Listir, fornar og nýjar flokkast sennilega uppástunga 

um að styttan af Leifi Eiríkssyni sem Bandaríkjamenn höfðu gefið Íslendingum og styttan af 

Þorfinni karlsefni eftir Einar Jónsson ættu að vera til sýnis. Afsteypur þurfti að gera af 

styttunum og fá leyfi hjá listamönnunum. Allt þetta útheimti mikla vinnu og umtalsverðan 

kostnað og þá kom sér vel að hafa góð sambönd við Íslendinga vestanhafs sem áttu drjúgan 

þátt í að af þessu gat orðið, meðal annars með fjárframlögum. 

Meðal annars sem Íslendingar vildu sýna voru íslensk fornrit í ljósprentaðri útgáfu sem 

þá hafði nýlega komið út í Kaupmannahöfn. Útgefandinn, Einar Munksgård, bauðst til að gefa 

nokkur eintök vegna heimssýningarinnar og þar á meðal var Flateyjarbók. Mikil áhersla var 
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lögð á að handritin sem Munksgård gaf skyldu einungis sýnd í íslenska skálanum, enginn 

annar átti að geta eignað sér heiðurinn af þeim. Tækifærið sem Íslendingar fengu til að taka 

þátt í heimssýningunni skyldi nýtt til að hampa því að Íslendingar urðu fyrstir til að „finna“ 

Ameríku en ekki Norðmenn en Íslendingum fannst Norðmenn oft hafa viljað eigna sér það 

afrek, og viljað slá eign sinni á Leif (Jónas Kristjánsson 1994). 

Íslendingum var úthlutað skála við hlið skála Bandaríkjamanna, sem þótti einkar 

heppilegt, og voru þeir eina þjóðin sem fékk leyfi til þess að stilla upp styttum utan við skála 

sinn. Í útvarpserindi í desember 1939 vitnar Thor Thors alþingismaður í lýsingu úr bók sem 

gefin var út um heimssýninguna: „Sýningarskáli Íslands liggur við friðartorgið, hliðstætt 

sýningarhöll Bandaríkjanna og við inngöngudyrnar, báðu megin við skálann standa líkt og á 

varðbergi tíguleg eirlíkneski Leifs Eiríkssonar og Þorfinns karlsefnis til minningar um það 

þegar þeir fundu meginland Ameríku.”
 
(Lögberg 1939).

70 
Inni í sýningarskála Íslendinganna 

var fundur Vínlands einnig í stóru hlutverki. Þar gat að líta myndir og módel af fæðingarstað 

Leifs heppna, Eiríksstöðum, myndir frá fæðingarstað Þorfinns karlsefnis, Reynistað og stórt 

kort af siglingaleiðum Íslendinga frá Grænlandi til Ameríku um árið 1000. Að auki mátti þar 

sjá „steinsteypulíkneski af fyrstu móður og barni hvítra manna í Vesturheimi“ 

(Utanríkisráðuneytið 1967). 

Ásmundur Sveinsson (1893‒1982) myndhöggvari hafði dvalist við nám erlendis á 

þriðja áratugnum en fluttist heim til Íslands árið 1930. Á árunum 1930–1940 gerði hann 

margar myndir sem sýna starfandi alþýðufólk, til dæmis: Járnsmiðinn og Straukonuna (1936), 

Vatnsberann og Þvottakonu (1937). Í Bókinni um Ásmund, viðtalsbók Matthíasar Johannessen 

við listamanninn, talar Ásmundur um vinnukonur og segir meðal annars:  

 

„Og svo vinnukonurnar sem ég sá í æsku minni brjótast út í hríðina og koma 

gaddfreðnar til baka með vatnsföturnar sínar. Þær vildu ekki láta kenna í brjósti 

um sig. Alls ekki. Ég mundi aldrei gera mynd af verkafólki, þar sem hægt væri að 

sjá meðaumkun. Þetta fólk á annað skilið.“ (Matthías Johannessen 1971: 7‒8). 
 

En Ásmundur sótti sér líka efnivið í bókmenntir og sögur. Gunnar B. Kvaran, sem skrifað 

hefur um þessi verk, segir að Ásmundur hafi strax þegar hann var við nám í Stokkhólmi valið 

sér bókmenntaleg viðfangsefni með gerð styttunnar Sæmundur á selnum (1926). Dauði 

Grettis og Víkingurinn eru dæmi um hið sama (báðar gerðar 1928). Gunnar segir enn fremur:  
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Það er langur vegur milli texta og höggmyndar. Í myndinni endurbyggir 

listamaðurinn söguna. Tími textans er ekki skráður heldur er efni sögunnar dregið 

saman í ákveðin tákn, sem áhorfandinn þarf að lesa úr, eða listamaðurinn velur að 

sýna ákveðinn atburð eða augnablik úr sögunni. […] er hver mynd ákveðið 

myndskeið, oftast það dramatískasta og áhrifamesta úr hverri sögu.
 
(Gunnar B. 

Kvaran 1991: 7‒8). 

 

Allnokkrar myndir Ásmundar sýna móður og barn og er hlutverk móðurinnar áberandi. Þar 

má nefna stytturnar: Fýkur yfir hæðir (1933), en hún sýnir konu sem heldur barni í faðmi sér í 

hríðarbyl, Fyrstu sjómannssporin (1935), sem sýnir konu sem stendur í skipi og styður við 

lítið barn, Móður jörð (1936) og Dýrkun (1940) (Ásmundur Sveinsson 1961). Það er í 

framhaldi af þessu sem Ásmundur gerði myndina af Guðríði. Viðfangsefnið rímaði við margt 

af því sem hann hafði gert fram að þeim tíma, höggmyndir af alþýðufólki og myndir sem 

tengdust bókmenntaarfinum auk þess sem móðir og barn höfðu líka verið honum hugleikið 

yrkisefni. Einkum minnir myndin á Fyrstu sjómannssporin.
71

 

Þegar undirbúningur fyrir heimssýninguna hófst var höggmynd Ásmundar af Guðríði 

ekki til. Í frétt um verkið sem birtist í Alþýðublaðinu í mars 1939 kemur fram að 

listamaðurinn hafi hafist handa við gerð hennar haustið 1938:  

 

Ásmundur Sveinsson myndhöggvari hefir nýlega lokið við stóra höggmynd sem 

hann hefir unnið að síðastliðna átta mánuði. Er þetta stærsta mynd sem Ásmundur 

hefir enn gert, um þrír metrar að hæð, og hið glæsilegasta listaverk. 

Myndhöggvarinn fékk þá hugmynd að búa til mynd til sýningar á 

heimssýningunni í New York í fyrra haust þegar almennt var farið að ræða um 

hina tilvonandi sýningu. Myndin sem nú er fullgerð er að hæð um 3 metrar í 

gipsafsteypu, sem stendur í listasafni Ásmundar, og heitir á ensku „The First 

White Mother in America“.
 
(Alþýðublaðið 1938). 

 

Enginn styrktaraðili eða pöntun á listaverkinu virðist hafa verið að baki því að Ásmundur 

gerði styttuna.  

Ásmundur segir sjálfur frá því að hann hafi boðið íslensku sýningarnefndinni styttuna 

til að sýna á heimssýningunni og nefndarmönnum hafi litist vel á hana og kynnt hana fyrir 

bandarískum forsvarsmönnum sýningarinnar sem buðu Ásmundi að styttan yrði til sýnis á 

almennu svæði. Ásmundur varð afar glaður yfir þessari upphefð, hann hafði vonast til að 

styttan yrði sýnd í íslenska sýningarskálanum en ekki látið sér detta í hug að hún yrði sýnd á 

aðalsýningarsvæðinu. Því virðist sem bæði sú hugmynd að gera styttu af Guðríði og einnig 

það að sýna styttuna á heimssýningunni hafi verið að frumkvæði Ásmundar sjálfs. Að minnsta 
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kosti tvö önnur verk Ásmundar voru til sýnis á heimssýningunni 1939, Sæmundur á selnum 

og Víkingurinn, og munu þau hafa verið sýnd inni í íslenska sýningarskálanum (Vísir 1939; 

Alþýðublaðið 1939). 

Almenn hrifning virðist hafa verið á verki Ásmundar af Guðríði, að minnsta kosti hér 

á landi. Í fyrrnefndri frétt í Alþýðublaðinu 1938 segir til að mynda: 

 

Það er ekkert einkennilegt þó að íslenskur myndhöggvari verði til þess að búa til 

mynd með þessu nafni því að það var íslensk kona sem var fyrsta hvíta móðirin í 

Ameríku, kona Þorfinns karlsefnis. Hún fæddi son í Ameríku sem hét Snorri. 

Þetta er langstærsta mynd Ásmundar og sýnir konu sem stendur í víkingaskipi og 

stendur barn á öxl hennar. Æskilegt væri að sýningarnefndin gæti séð sér fært að 

koma þessari mynd á framfæri á heimssýningunni því að það er glæsilegt til 

kynningar þjóðinni að vekja athygli hinna fjölmörgu sýningargesta sem þar verða 

saman komnir frá öllum þjóðum heims á því að það var íslensk kona sem var 

fyrsta hvíta móðirin þar vestra. (Alþýðublaðið 1938). 

 

Sami tónn er sleginn í fleiri fréttum frá þessu tímabili. Í Alþýðublaðinu í mars 1939 segir:  

 

Myndin táknar hina fyrstu hvítu móður er leit Ameríku og steig þar á land, 

íslenska konu, sem horfir hátt og lyftir syni sínum nöktum móti hinum nýja heimi. 

Með því að taka þessa glæsilegu höggmynd hins íslenska höfundar sýna 

Ameríkumenn í verki enn eina viðurkenningu á því að Íslendingar fundu Vínland 

hið góða. Er það góð árétting á þeirri viðurkenningu er þeir gáfu okkur Leif 

heppna 1930 er nú gnæfir á Skólavörðuhæðinni.
 
(Alþýðublaðið 1939). 

 

Jón Þorleifsson listmálari, sem vann fyrir Íslendinga á heimssýningunni í New York sagði í 

viðtali við Morgunblaðið í maí 1939 að það væri mikill heiður fyrir Ásmund Sveinsson að 

heimssýningarnefndin skyldi taka líkneski hans á hið almenna sýningarsvæði. Og hann bætti 

við: „Mynd hans er að mínu áliti mjög góð. Hún stendur innan um fjögur blómabeð. Er 

sérstakur vörður til að gæta hennar.“ (Morgunblaðið 1939). Með þeim heiðri sem styttunni var 

þarna sýndur var eins og loks væri innsiglað að Íslendingar hefðu verið fyrstu landnemar 

Ameríku.  

Við styttu Ásmundar var skjöldur með eftirfarandi upplýsingum um listamanninn og 

listaverkið: 
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THE FIRST WHITE MOTHER IN AMERICA 
BY 

ÁSMUNDER SVEINSSON – ICELANDIC SCULPTOR 
GUDRID, WIFE OF THE ICELANDER 

THORFINNUR KARLSEFNI 
ACCOMPANIED HIM ON HIS VOYAGE TO VINLAND 

(AMERICA) AND IN HIS ATTEMTED COLONIZATION 1004 

A.D. IN 1005 THROUGH THE BIRTH OF HER SON SNORRI, 

GUDRID BECAME THE MOTHER OF THE FIRST KNOWN 

WHITE CHILD BORN ON THE AMERICAN MAINLAND.
72

 

  

Í lauslegri þýðingu hljómar textinn svo: 

 

Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku eftir Ásmund Sveinsson, íslenskan myndhöggvara. Guðríður, 

eiginkona hins íslenska Þorfinns karlsefnis, fylgdi honum í ferð hans til Vínlands (Ameríku) og í 

tilraun hans til að nema þar land árið 1004 e. Kr. Árið 1005 fæddi Guðríður soninn Snorra og varð 

þar með móðir fyrsta hvíta barnsins sem vitað er að hafi fæðst á meginlandi Ameríku. 

 

Hér er vert að staldra við og líta á nokkur atriði. Í fyrsta lagi má veita því athygli að letrið er 

misstórt, Þorfinnur fær stærra letur en Guðríður. Og einnig má sjá að Guðríður er kynnt sem 

eiginkona og móðir, ólíkt Þorfinni, hann er sjálfstæður einstaklingur, skilgreindur sem 

eiginmaður Guðríðar. Ef til vill má því segja að þrátt fyrir að styttan sýni Guðríði og Snorra sé 

í meðfylgjandi texta lögð ríkari áhersla á að kynna Þorfinn og fjölskyldu hans en Guðríði 

sjálfa. 

                                                           
72

  Textinn er skrifaður upp eftir broti úr kvikmynd ókunns kvikmyndaáhugamanns sem myndaði á heimssýningunni í New York 1939 

Ónefndur höfundur 1939. 
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Mynd 2: Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku á heimssýningu 1939. Ljósm. ókunnur.
73

 

                                                           
73

  Ljósmyndin er í eigu Listasafni Reykjavíkur sem veitti mér leyfi til að nota hana. 
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En hvernig listaverk er Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku? Gunnar B. Kvaran hefur, eins fyrr 

sagði, bent á að þegar bókmenntatexta sé breytt í höggmynd sé tími textans ekki skráður 

heldur sé efni sögunnar dregið saman í ákveðin tákn sem áhorfandinn þurfi síðan að lesa úr 

ákveðinn atburð eða augnablik úr sögunni (Gunnar B. Kvaran 1991: 7‒8). Og eins og kemur 

fram í tilvitnun í framangreindum blaðagreinum dettur áhorfandanum ósjálfrátt í hug að 

styttan sýni Guðríði á leið til Ameríku eða jafnvel Rómar. Það er hins vegar ekki rétt því 

samkvæmt söguþræði Vínlandssagnanna fór Guðríður aðeins eina ferð með Snorra son sinn 

með sér, þegar hún sigldi frá Vínlandi heim til Íslands. Því má segja að listamaðurinn hafi 

endurbyggt söguna og dregið saman ákveðin tákn í styttunni af Guðríði með Snorra. Þar eru 

ýmsar tilvísanir og Ásmundur lætur áhorfandanum eftir að lesa úr þeim. Styttan sýnir 

hugrakka og sterka konu sem stendur í skipsstafni, hina víðförulu Guðríði sem hefur kannað 

eða hyggst kanna fjarlægar slóðir, en er jafnframt móðir sem ferðast með barn sitt með sér.  

Í bók um Ásmund sem út kom árið 1961 má lesa skemmtilega lýsingu Halldórs 

Laxness á því sem hann kallar madonnumyndir Ásmundar en að mati Halldórs fór 

listamaðurinn ekki troðnar slóðir þegar hann vann þær. Halldór segir:  

 

Af þeim myndum Ásmundar sem fela í sér skilyrðislaust lof hinna lífgæfu krafta 

má síst gleyma myndum hans af frú vorri með sveininn. Þau tvö hafa verið 

meistaranum mjög hugstætt yrkisefni ef dæma skal af fjölda slíkra tilrauna hans. 

Ýmsar þessara mynda eru gerðar með afbrugðníngum sem eru sjaldséðar í gerð 

madonnumynda; hefur þar þó mart verið brallað. Stundum er einsog meistarinn 

hafi viljað forðast hina útjöskuðu barnsmóður sem fyllir listasöfn og kirkjur 

Vesturlanda; og á jafnvel heima í stafrófi kínverja; reynir þá að víkja frá hefðinni 

með því að færa sveininn uppá öxl meyjarinnar, einsog fugl; ellegar tylla honum á 

bláhnéskelina á henni; eða mærin hvelfist yfir sveininn einsog himinn þar sem 

hann situr á jörðinni (Halldór Kiljan Laxness 1961: 11).  
 

Hér finnst mér augljóst að þótt Halldór tali um „madonnumyndir“ eigi hann við eftirtaldar 

höggmyndir Ásmundar af móður og barni: Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku, Móðir jörð 

(1936), Fýkur yfir hæðir (1933) og ef til vill Móðir mín í kví, kví (1943). Ásmundur 

Sveinsson 1961. 

Vert er að spyrja hvort greina megi einhvers konar tengsl við helgimyndir í styttunni af 

Guðríði með barnið, til dæmis við hefðbundnar myndir af Maríu með Jesúbarnið, eða Önnu 

móður hennar með Maríu og Jesú. Á flestum myndum af Maríu guðsmóður með son sinn situr 

hann iðulega í fangi móður sinnar eða á handlegg hennar og hún vefur hann örmum. Og oft 

leggja mæðginin kinn að kinn. Sama á við um myndir af Önnu móður Maríu. Þar eru María 

og Jesús yfirleitt bæði sýnd sem börn í fangi Önnu. Slíkar myndir sýna yfirleitt verndandi 
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móður sem beinir athygli að barni sínu.
74

 Mynd Ásmundar af Guðríði og Snorra er að 

sjálfsögðu ekki madonnumynd en ég get tekið undir fyrrnefnda lýsingu Halldórs Laxness, að 

myndir Ásmundar „af frú vorri með sveininn“ eru fjarri því að vera hefðbundnar. Hvernig 

Ásmundur færir sveininn eins og fugl upp á öxl móður sinnar eins og sjá má í styttu hans af 

Guðríði og Snorra er allsérstakt.
75

 Fyrir bragðið er yfirbragð Fyrstu hvítu móðurinnar í 

Ameríku afar frísklegt, drengurinn stendur keikur hátt uppi og móðirin heldur aðeins annarri 

hendi í handlegg hans, en traustlega þó. Hinni hendinni lyftir drengurinn, annaðhvort til að 

heilsa eða kveðja. Athygli mæðginanna beinist að einhverju í fjarska, þau horfa fram á við, 

enda ferðalangar. Stytta Ásmundar sýnir kraftmikla konu sem stendur í stafni og lyftir barni 

sínu hátt, sjálfstæða konu sem þarf að sýna djörfung og hug til að ferðast. Því er alls ekki 

sams konar helgiblær yfir höggmynd Ásmundar og sjá má í hefðbundnum styttum af þeim 

mæðgum Önnu og Maríu. 

 

 

Mynd 3: Styttan við Glaumbæ. Ljósm. SHÞ. 

„… að færa sveininn uppá öxl meyjarinnar, einsog fugl …“ Halldór Kiljan Laxness 1961. 

Með styttunni af Guðríði gerði Ásmundur fyrstu íslensku styttuna sem gerð er af nafngreindri 

konu, og jafnframt fyrstu kvenkyns sögupersónu úr Íslendingasögunum. Þar með var kona 

komin á stall, í hlutverki móður og eiginkonu, og hugrakkrar ferðakonu. Og þótt hvorki 

listamaðurinn né þeir sem síðar hafa fjallað um verk hans hafi viljað hampa þessu tiltekna 

                                                           
74 

 Um styttur af kvendýrlingum, Maríu guðsmóður og Önnu móður hennar, hafa til dæmis bæði Marina Warner og Virginia Nixon fjallað 

ítarlega. Warner 1985, 2000; Nixon 2004.  
75

  Halldór hefur bent á að Ásmundur hafi oft glímt við myndefnið af heilagri guðsmóður með son sinn og gert það á einstakan hátt. Hér 

má einnig benda á að upprunalega styttan sem Ásmundur gerði af Fyrstu hvítu móðurinni í Ameríku var mjög stór, eða þrír metrar að 

hæð. Halldór Kiljan Laxness 1961: 11. 
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verki er ekki hægt að neita því að þetta er sennilega það listaverk Ásmundar sem hefur farið 

víðast, hlotið mesta frægð, og haft mest áhrif af verkum hans, eins og betur verður rakið hér á 

eftir.  

Segja má að höggmynd Ásmundar sé eiginlega eina íslenska styttan sem reist hefur 

verið af nafngreindri konu. Til viðbótar má nefna brjóstmynd af Björgu C. Þorláksson, sem 

afhjúpuð var árið 2001 við Odda, eina byggingu Háskóla Íslands í Reykjavík, og einnig má 

geta minnisvarða um Bríeti Bjarnhéðinsdóttur sem afhjúpaður var í Reykjavík árið 2007 en 

þar er ekki um styttu að ræða heldur torg, eða eins konar laut með hringlaga granítplötu í 

miðju.
76

 Í ljósi þess hve sárafáar styttur og minnismerki hafa verið gerð af íslenskum konum 

má telja styttu Ásmundar af Guðríði sérstaka. 

  

                                                           
76

  Brjóstmyndina af Björgu C. Þorláksson gerði Ásmundur Sveinsson árið 1929 en hún var ekki reist fyrr en rúmum 70 árum síðar. 

Minnisvarðinn um Bríeti Bjarnhéðinsdóttur, sem gerður er af Ólöfu Nordal, er í Þingholtum. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. 2013; 
Velferðarráðuneytið 2007. Þar er ekki um styttu að ræða heldur eins konar laut með hringlaga granítplötu í miðju, „forum“ eða torg að 

rómverskri fyrirmynd, að sögn listakonunnar, sem segir að þar sé hægt að ræða málin, og þá helst kvenfrelsi og réttindabaráttu. 

Kvennasögusafns Íslands 2013. 
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5. kafli. 

Ferðir Guðríðar 

(1936–1998) 

Þegar líða tók á 20. öldina bættust við æ fleiri þýðingar á Vínlandssögunum, bæði á þau 

tungumál sem þær höfðu þegar verið þýddar á en einnig voru sögurnar þýddar í fyrsta sinn á 

ýmis önnur tungumál. Þá tóku endurritanir á sig enn fjölbreyttari myndir og allmargar 

sögulegar skáldsögur byggðar á efninu bættust við. Í sumum þeirra höfðu höfundarnir spunnið 

langa kafla upp úr knöppum texta Vínlandssagnanna, bætt við nýjum persónum og samtölum, 

og nákvæmum lýsingum á umhverfi. Þar að auki var oft bætt við ýmiss konar fróðleik um 

sögutímana handa nútímalesandanum. Verkin hafa jafnframt verið umrituð af fornmáli yfir á 

nútímamál og þýdd milli táknkerfa (sbr. Jakobson 1959: 233). Í þessum kafla verður fjallað 

um endurritanir og þýðingar Vínlandssagnanna á tímabilinu 1936‒1990. Í sumum þeirra verka 

sem hér um ræðir er Guðríður í aðalhlutverki en í aukahlutverki í öðrum. Hinn herskái 

karlkyns víkingur, sem átti upp á pallborðið í lok 19. aldar, tók miklum stakkaskiptum á 20. 

öldinni og var á seinni hluta hennar orðinn ferðaglaður, víðsýnn og menningarsinnaður – og 

jafnvel kvenkyns (Úlfhildur Dagsdóttir 2002). 

Árið 1936 kom út í Kaupmannahöfn skáldsaga eftir Guðmund Kamban, Jeg ser et 

stort skönt land, byggð á efni Vínlandssagnanna og Eyrbyggju. Í sögu Guðmundar fá 

sögupersónur ættaðar úr þessum sögum hver sinn þátt, þar á meðal fær Guðríður vænan kafla. 

Sagan er rómantísk söguleg skáldsaga sem fjallar um ástir og örlög persónanna og líf þeirra á 

Snæfellsnesi, Grænlandi og Vínlandi. Höfundur leggur heilmikið upp úr að fræða lesendur um 

staðhætti og forna lifnaðarhætti. Togstreita milli heiðni og kristni er Kamban hugleikin, eins 

og kemur vel fram þegar sagt er frá skírn Guðríðar. „Fyrsta íslenzk kona hafði breytt nafni í 

skírninni. Það var Þuríður, dóttir Þorbjarnar Vífilssonar. Presturinn hafði ráðið henni að hafa 

skipti á nafni Þórs og Guðs í fyrstu samstöfu fornafns síns; siður er brátt gerðist almennur. 

Hún hét eftir þetta ekki Þuríður heldur Guðríður.“ (Guðmundur Kamban 1945: 226). 

Skáldsaga Kambans er 500 blaðsíður að lengd og því má segja að vel hafi verið bætt í efni 

frumtextanna í sögu hans. Sagan varð strax vinsæl ef ráða má af þeim fjölda tungumála sem 

hún var þýdd á; á þýsku árið 1937 (endurútgefin 1940), ensku 1938, hollensku 1939 og 

ungversku 1940 (Guðmundur Kamban 1936; 1937; 1938; 1939; 1940a; 1940b). Vítt sé ég 

land og fagurt, er heiti sögunnar í íslenskri þýðingu sem kom út í tveimur bindum árið 1945 

og var endurútgefin árið 1969. 
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Allnokkrar enskar útgáfur komu út á tímabilinu 1936‒1990, bæði í Bretlandi og 

Bandaríkjunum en einnig í Kanada og í Noregi. Mér telst þær vera hátt í tuttugu.
77

 Jafnframt 

því að eldri þýðingar voru endurútgefnar bættust við nýjar þýðingar. Af þeim má nefna 

Voyages to Vinland. The First American Saga, sem kom út árið 1941 (Haugen 1941) og Eirik 

the Red and other Icelandic Sagas, sem kom út árið 1961 (Jones 1961; 1964).  

Í kvikmyndahandriti Henriks Thorlacius frá árinu 1944, sem ber heitið Fundur 

Vínlands, er Guðríður í örlitlu hlutverki sem eiginkona Þorfinns. Styttan af Leifi Eiríkssyni 

sem Bandaríkjamenn gáfu Íslendingum 1930 og atburðir kringum þann viðburð eru til 

umfjöllunar í handritinu auk atburða úr sögunum. Sögupersónur í leikritinu eru til dæmis 

sendiherra Bandaríkjanna, F.W. Colemann, og forsætisráðherra Íslands, Ásgeir Ásgeirsson 

(Henrik Thorlacius 1944). Á árunum 1944‒1945 kom Flateyjarbók út í fjórum bindum með 

ítarlegum inngangi Sigurðar Nordals (Sigurður Nordal 1944‒1945). Árið 1945, kom einnig út 

í Svíþjóð hin stórmerka doktorsritgerð Svens B.F. Janssons, Sagorna om Vinland. 

Handskrifterna till Erik den Rödes saga, sem er mjög oft vitnað til (Jansson 1945). 

Halldór Laxness er einn margra sem hefur sótt sér efnivið í Vínlandssögurnar en í 

Íslandsklukkunni, sem kom út á árunum 1943‒1946, segir frá heimsókn Arnasar Arnæusar í 

dyngju Jórunnar biskupsfrúr í Skálholti. Jórunn situr við hannyrðir ásamt Snæfríði systur sinni 

og segir Arnas systrunum frá ferð sinni til Rómar: 

 

[…] ég fór til Róms að leita að þremur bókum, en þó einni sérstaklega, og varða 

allar Ísland, en þó þessi mest, því hún segir af því nánar en þær þokuslæðings 

fabulae sem oss eru kunnastar hvernig vorir menn fundu Americam terram og 

bygðu rétt fyrir árið þúsund; og hvernig þeir hurfu þaðan.  

Og er þær spurðu nánar sagði hann að bréf frá miðöldum, sem nú er geymt í 

Parísarborg, greini að til sé í skjalasafni gamals klausturs í Róm codex með 

skriftamálum konu nokkurrar frá Hislant terra, Gurid að nafni, sem kom til 

Rómaborgar pílagrímur í kríngum árið 1025. Segir heimildin að þegar konan tók 

að skrifta fyrir múkanum kom það á daginn að hún var hvorki meira né minna en 

víðförlust kona sem þá var uppi í kristindómnum. Hún hafði á úngum aldri dvalist 

um tíu ára skeið með bónda sínum og nokkrum landsmönnum fyrir vestan 

heimshafið, á bakvið sjálfan veraldarenda, og alið honum þar börn, en kynlegar 

verur höfðu gert þeim ófritt í landinu, svo þau höfðu leitað burt þaðan með son 

sinn bernskan. Og slík stórtíðindi hafði konan sagt fyrir guðs augliti í Rómaborg, 

að síðast færði múkinn þau í letur, og mátti lesa þetta í klaustrinu leingi síðan. 

(Halldór Laxness 1969a: 234‒237).
78

 

 

                                                           
77

  Hér gildir sama regla og nefnd var í 4. kafla; þegar þýðinga sagnanna er getið í fyrsta sinn má sjá í aftanmálsgrein upplýsingar um 

síðari útgáfur en þær verða ekki tíundaðar aftur í textanum þótt verið sé að fjalla um þann tíma sem þær komu út. Þetta á til dæmis við 

um þýðingar Reeves sem komu út margoft. 
78

  Halldór Laxness skrifaði Íslandsklukkuna á árunum 1943–1946 en kaflinn hér að ofan er úr Hinu ljósa mani sem Halldór lauk við 

sumarið 1944. 
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Sögupersónan Arnas Arnæus virðist fullviss um tilvist Guðríðar Þorbjarnardóttur og frásagnir 

hennar í Róm. Fræðimaðurinn Halldór Laxness er hins vegar á öðru máli en í bók sinni 

Vínlandspúnktum frá 1969, sem er safn ritgerða og þar á meðal er grein samnefnd bókinni, 

rýnir Halldór í Vínlandssögurnar og hefur uppi miklar efasemdir um kenningu Arnasar: 

 

Þó Guðríður Þorbjarnardóttir hefði átt heima í landi svo fjarlægu að svarar til þess 

að nú ættu konur heima á túnglinu, þá er hvergi stafur fyrir því að hún hafi á 

rómavegi komið á gáng sögu af lángferðum sínum né fyrri samastöðum. Í ritgerð 

á ensku sem Sigurður Sigvaldason trúboði samdi þegar hann var úngur kennari 

vestanhafs, giskaði hann á að vitneskja um Vínland hefði borist með Guðríði til 

klerka í Róm, auk skriftafeðra hennar. Góð hugmynd. En þá er þess að gæta að 

konan hafði ekki gert ferð sína norðan af Íslandi til að tala um hégóma í 

Rómaborg, heldur til að frelsa sál sína. Syndir hennar voru raunverulegri en 

Vínland. Hún hefur ugglaust geingið til skrifta og gert yfirbót í höfuðkirkjum 

Róms. (Halldór Laxness 1969b: 59‒60). 

 

Um miðbik 20. aldarinnar varð nokkurt hlé á útgáfum Vínlandssagnanna bæði í Evrópu og 

Bandaríkjunum og gætir þar vafalaust áhrifa síðari heimsstyrjaldarinnar. Á fimmta áratugnum 

komu Vínlandssögurnar þó út á Íslandi. Þær birtust árið 1946 í fyrsta bindi Íslendingasagna af 

tólf sem Guðni Jónsson gaf út. „Landssaga og landnám“ er heiti þess bindis. Höfundur fylgir 

því úr hlaði með formála þar sem kveður við öllu einfaldari og alþýðlegri tón en í útgáfu 

Íslenzkra fornrita frá árinu 1935.
79 

Í útgáfu Guðna og þeim sem síðar komu er enn fremur 

notast við nútímastafsetningu sem gerir lesturinn aðgengilegri en ella og þannig höfðar 

útgáfan til stærri og fjölbreyttari lesendahóps en útgáfa Fornritafélagsins frá 1935. Nýjar 

útgáfur sagnanna á íslensku komu út árin 1968 og 1985‒1986.
80

 Í þeim útgáfum var minna 

lagt upp úr fræðilegum útskýringum en áður og þar eru stuttir eða engir formálar. 

Norskum þýðingum fjölgaði þegar kom fram á seinni hluta 20. aldar. Þýðing Anne 

Holtsmark, Eirik Raudes Saga, En Saga om Grönlændingerne, kom út árið 1951 og var 

endurútgefin margsinnis (Holtsmark 1951; 1964; 1973; 1989). Ein ný frönsk þýðing kom út 

árið 1955, La saga d'Eric le Rouge. Le rècit des Grænlandais (Gravier 1955; 1981; 1992).
 

Sænsk þýðing kom út árið 1962, De Isländska sagorna Grönländingasagana (Ohlmark 

1962), og ítölsk þýðing kom út árið 1963, La saga di Eirik il rosso (Scovazzi 1963; 1973). 

Um miðjan sjöunda áratuginn kom síðan mikill kippur í útgáfu þýðinga á 

Vínlandssögunum og ritum þeim tengdum. Fyrst skal nefna bók norska landkönnuðarins 

Helge Ingstad, Vesterveg til Vinland, oppdagelsen av norrøne boplasser i Nord‒Amerika, sem 
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  Guðni Jónsson 1946; Í þessu fyrsta bindi eru auk umræddra tveggja sagna eftirtaldar sögur: Íslendingabók, Landnámabók, Kristnisaga, 

Hænsna-Þóris saga, Grænlendinga þáttr og Skáld‒Helga saga.  
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  Grímur M. Helgason og Vésteinn Ólason 1968; Bragi Halldórsson o.fl. 1985‒1986. 
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kom út á frummálinu 1965 og í enskri þýðingu ári síðar. Þar er fjallað um forleifarannsóknir 

sem Ingstad hafði unnið að ásamt konu sinni, Anne Stine Ingstad, sem var fornleifafræðingur, 

á L'Anse aux Meadows á Nýfundnalandi en hjónin töldu sig hafa fundið sannanir fyrir búsetu 

norrænna manna þar í upphafi 11. aldar.
81 

Útkoma þessa verks markaði mjög alla umræðu um 

Vínlandssögurnar og sannfræði þeirra á næstu árum (Ingstad 1965; Ingstad 1977). 

Sama ár kom út þýðing Magnúsar Magnússonar og Hermanns Pálssonar, The Vinland 

Sagas, The Norse Discovery of America, sem var gefin út oft síðar (Magnús Magnússon og 

Hermann Pálsson 1956, 1965, 1966, 1988). Í Kanada kom þýðing sagnanna einnig út árið 

1965, The Vinland Voyages, og var þýðingunni fylgt úr hlaði með ítarlegum inngangi og 

ýmiss konar fróðleik um Vestur-Íslendinga fyrr og síðar (Ruth 1965).
 
Þá voru sögurnar þýddar 

á tékknesku þetta ár, Sága o Eiríku Zrzavém (Heger 1965), og einnig kom út spænsk þýðing, 

La Saga de Eirik el Rojo, sem var margoft endurútgefin (Casariego Córdoba og Casariego 

Córdoba 1965, 1983, 1986, 1988, 1993). Í Noregi komu sögurnar út á ensku árið 1966 og báru 

nafnið Vinland the Good: The Saga of Leif Eiriksson and the Viking Discovery of America og 

voru með formála eftir Helge Ingstad (Blindheim 1966, 1986, 1994).
 
Á dönsku kom út stytt 

endursögn úr sögunum árið 1967, Erik den rødes Grønland, Historien om Grønlænderne 

(Krogh 1967).  

Loks má þess geta að á þessum sama tíma hlutu flugvélar Loftleiða nöfn þekktra 

landkönnuða: Leifur Eiríksson, Vilhjálmur Stefánsson og Bjarni Herjólfsson voru þar á meðal 

og Guðríður Þorbjarnardóttir bættist í flugvélaflotann árið 1965. Frá þeim tímamótum segir í 

frétt í Tímanum það ár: 

 

Þriðja Rolls Royce vél Loftleiða kom hingað til lands í fyrsta sinn á 

fimmtudagsmorguninn. Vélin hefur hlotið nafnið „Guðríður Þorbjarnardóttir“ 

eftir fyrstu hvítu móðurinni í Ameríku en Guðríður var eiginkona Þorfinns 

karlsefnis og móðir Snorra Þorfinnssonar sem var fyrsta barnið sem fæddist í 

Ameríku af hvítu foreldri.
 
(Tíminn 1965). 

 

Fréttin ber með sér að áhrifa gætir enn úr umfjöllun um styttu Ásmundar. Guðríði er lýst sem 

eiginkonu Þorfinns og móðurinni sem eignaðist fyrsta hvíta barnið í Ameríku. 

Þýðingar Vínlandssagnanna sem komu út á 20. öldinni eru flestar hefðbundnar og nöfn 

þeirra bein þýðing á söguheitunum í útgáfunum sem unnið var með. Oft er lögð áhersla á að 

sögurnar fjalli um þá menn sem fyrstir fundu Vínland um árið 1000. Mikil útbreiðsla 
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  Helge Ingstad var lögfræðingur að mennt, landkönnuður og þekktur ævintýramaður og vinsæll höfundur ferðabóka. Hann rannsakaði 

rústir á L´Anse aux Meadows ásamt konu sinni, Anne Stine Ingstad, á sjöunda áratug 20. aldar. Sumarið 1962 voru þar einnig við 

rannsóknir Kristján Eldjárn, Gísli Gestsson og Þórhallur Vilmundarson. Kristján Eldjárn 2012. 
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sagnanna átti þó eftir að skapa grundvöll fjölbreyttari umritana úr sögunum eins og greint 

verður frá í seinni hluta þessa kafla og enn meira í næsta kafla. 

Í fjórða kafla var fjallað um vinsældir Vínlandssagnanna í Þýskalandi á fyrstu 

áratugum 20. aldar og tengsl við hugmyndafræði nasismans. Líklegt er að sömu ástæður hafi 

ýtt undir vinsældir fyrrnefndrar skáldsögu Guðmundar Kambans rétt fyrir upphaf seinni 

heimsstyrjaldar. Þjóðverjar voru vel birgir af þýðingum Íslendingasagna á þeim tíma sem hér 

um ræðir og ný þýðing sagnanna leit ekki dagsins ljós fyrr en á áttunda áratugnum þótt eldri 

þýðingar hafi verið endurútgefnar. Allmyndarleg söguleg skáldsaga byggð á efni sagnanna 

eftir Fritz‒Otto Busch kom síðan út í Þýskalandi árið 1966, Wikingersegel vor Amerika. Die 

Saga von Gudrid und Freydis. Saga Busch, sem er tæpar 300 blaðsíður, hefst í Brattahlíð á 

Grænlandi og segir frá Vínlandsferðum. Höfundur tekur hefðbundna afstöðu til kvennanna 

tveggja, Guðríðar og Freydísar, eins og sjá má í kaflaheitum sem bera nöfn á borð við: „Hin 

fagra Guðríður og völvan Þorbjörg“ (Die Schöne Gudrid und Thorbjörg, die Seherin) og 

„Árar Freydísar“ (Die Dämonen der Freydis) (Busch 1966: 29, 209). Bókin endar á 

ættartölunni úr Hauksbók en við hana er bætt þeirri athugasemd að hinn frægi myndhöggvari 

Bertel Thorvaldsen geti rakið ætt sína til Snorra Þorfinnssonar. Þarna er komin tenging við 

persónu sem samtímamenn höfundar þekktu, slík tenging í endurritunum var þó ekki ný af 

nálinni, sömu athugasemd bætti Joshua T. Smith við í bók sinni sem út kom árið 1839 (Busch 

1966). 

Árið 1967 kom skáldsaga breska rithöfundarins Henry Treece út í New York, undir 

titlinum Westward to Vinland, og í London sama ár í kilju undir nafninu Vinland the good 

(Treece 1967a; 1967b). Um er að ræða sögulega skáldsögu sem fylgir efni gömlu sagnanna 

nákvæmlega en hér kveður við hressilegri tón en í áðurnefndum sögum Hewletts, Kambans 

og Busch. Ástarsambönd Guðríðar eru ekki áberandi en meira lagt upp úr fræðslu og 

frísklegum frásögnum af karlkyns söguhetjum. Guðríður er ekki í mjög stóru hlutverki en þó 

nokkru.
82 

 

Við nýjan tón kveður einnig í tveimur skáldsögum sem komu út í Bandaríkjunum á 

áttunda áratugnum, en báðar voru þær eftir konur. Gudrid‘s saga, the Norse settlement in 

America, a documentary novel, eftir Constance Irwin kom út árið 1974 og tveimur árum síðar 

kom út bók lögfræðingsins og rithöfundarins Elizabeth Boyer: Freydis and Gudrid. Irwin, 

sem var kennari og rithöfundur, hafði áður gefið út nokkrar unglingabækur og einnig 

fræðibók byggða á fornleifafræði og sögu frumbyggjanna í Ameríku. Eins og titillinn gefur til 
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kynna er hér um sögulega skáldsögu að ræða og í formála segir höfundur að sig langi til að 

setja sig í spor innflytjendanna, skynja drauma þeirra og vonir, finna lyktina í loftinu. Fyrst og 

fremst hefur hún þó áhuga á kvenlegum reynsluheimi Guðríðar eins og eftirfarandi orð gefa til 

kynna: „Aldrei hefur verið skrifuð saga sem heitir ‘Saga Guðríðar’ en ég hef dregið sögu 

hennar saman úr Vínlandssögunum tveimur.“ (Irwin 1974: 1‒2. Þýðing SHÞ). 

Í verki Elizabeth Boyer er sjónarhornið svipað nema þar er bæði sögð saga Guðríðar 

og Freydísar og þeim raunar tileinkuð bókin. Vert er að taka eftir að í titlinum er nafn 

Freydísar á undan nafni Guðríðar enda hefur Boyer mikla samúð með Freydísi. Kaflinn um 

morðin sem hún fremur er nokkuð ítarlegur og eru gerðir hennar réttlættar með því að hún 

hafi verið áreitt af körlunum sem voru með þeim hjónum á Vínlandi. Þorvaldur bóndi hennar 

gerir ekkert og Freydís á því ekki annarra kosta völ en að taka málin í sínar hendur. Hún er 

rauðhærð og hvatvís og lætur engan eiga neitt inni hjá sér. Í rauninni er hún hugrakkur 

stríðsmaður sem fer oft í hlutverk karls, „dóttir Eiríks rauða“, segja menn um hana (Boyer 

1976: 15, 93‒94, 214‒217.) Guðríður er algjör andstæða Freydísar, eins konar aðalskona, 

falleg og sáttfús, kristin og hin góða eiginkona (Boyer 1976: 40, 150, 152.) Saga Boyer er 

ýmist sögð frá sjónarhóli Guðríðar eða Freydísar sem ekki eru sérlega nánar í upphafi en 

tengjast vináttuböndum þegar Freydís kemur Guðríði til hjálpar í erfiðri fæðingu Snorra.  

 Sögur Irwin og Boyer eiga það sameiginlegt að þar er fjallað um daglegt líf 

landnemanna vestanhafs og skyggnst sérstaklega inn í hugar- og reynsluheim kvenna. Í sögu 

Boyer er til dæmis meðgöngum og fæðingum Guðríðar og Freydísar lýst af næmni, því 

öryggisleysi sem ungar konur upplifa við fæðingu frumburðar síns í nýju samfélagi, án 

stuðnings eldri og reyndari kvenna því engin af hinum gömlu yfirsetukonum, sem hefðu 

komið til hjálpar á Grænlandi eða Íslandi, er til taks á Vínlandi.  

Báðar hafa þær Irwin og Boyer lagst í heilmikla rannsóknar- og heimildavinnu, lært 

einhverja íslensku og þær vitna líka í fornleifarannsóknirnar á sjöunda áratugnum við L'Anse 

aux Meadows. Boyer er þess fullviss að Vínlandssögurnar séu sannar og að persónur þeirra 

hafi verið til í raun og veru.
83 

Í báðum sögum er mikið lagt upp úr að fara rétt með allar 

heimildir sem viðkoma sögunum og tímanum þegar þær gerast en þó er spunnið mikið efni í 

kringum upprunalegu textana enda eru báðar bækurnar um 300 blaðsíður að lengd.  

Í sögunum tveimur má einnig greina töluvert breytta afstöðu höfunda til 

frumbyggjanna á Vínlandi. Í íslensku frumtextunum er ekki borin mikil virðing fyrir þeim. Til 

dæmis er skrælingjum í Eiríks sögu rauða lýst á fremur neikvæðan hátt: „Þeir váru smáir 
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menn ok illiligir, ok illt hǫfðu þeir hár á hǫfði; eygðir váru þeir mjǫk ok breiðir í kinnum.“ 

(Eir. 1985: 428). Í Grænlendinga sögu er aftur á móti sagt um samskipti hópanna: „hvárigir 

skilðu annars mál“ (Grs. 1985: 262).  

 Í sögum Irwin og Boyer, og reyndar í fleiri verkum sem síðar komu fram, er lýst því 

óöryggi sem bæði frumbyggjarnir og norrænu mennirnir upplifa þegar þeir hittast og skilja 

ekki hverjir aðra. Í því felst túlkun á sögunum sem endurspeglar viðhorf nútímamanna til 

frumbyggjanna og af þeim sökum bætist nýtt merkingarlag við textann. Um samskipti 

norrænu aðkomumannanna og frumbyggjanna segir Boyer:  

 

Þegar aðkomumennirnir nálguðust óttuðust þeir þessa hörundsdökku svarteygðu 

menn, íklædda frumstæðum flíkum. Þeir voru ófríðir og fólskulegir. Í hugum 

Norðmannanna var samsvörun milli þess að vera dökkur og illur. […] Að lokum 

sneru aðkomumennirnir á braut, eins og þeir væru búnir að fullvissa sig um að 

það sem þeir sáu var raunverulegt. (Boyer 1976: 162‒163).  

 

Eftir hina óvæntu heimsókn ræða Guðríður og Freydís atburðinn sín á milli:  

 

„Heldurðu að þeir hafi ætlað að ráðast á okkur?“ segir Guðríður. „Það er ekki gott 

að segja, ef okkar menn hefðu gert eitthvað til að styggja þá veit ég ekki hvað 

hefði gerst,“ svarar Freydís og bætir við: „Ég veit ekki hvort þeir létu ekki til 

skarar skríða vegna þess að þeir skynjuðu að okkar menn vildu fara með friði eða 

hvort þeir hreinlega frusu af skelfingu og gátu sig hvergi hrært.“ (Boyer 1976: 

165). 

 

Á síðasta fjórðungi aldarinnar bættist jafnt og þétt í enskar útgáfur Vínlandssagnanna en 

jafnframt voru sögurnar þýddar á ný tungumál. Á finnsku komu sögurnar út árið 1971, 

Viinimaan saaga: Eiríks saga rauða (Mäntylä 1971). Sama ár kom út ný þýðing á dönsku, 

Grönlænder og Færinge sagaer (Möller 1971; 1982). Í New York kom út árið 1972 The 

Wiking Settlements of North America (Pohl 1972) og á rússnesku kom út þýðing sagnanna 

árið 1973, Saga ob Ejrike Ryszem. Saga o grenlandcakh (Steblín‒Kamenskíj 1973; 

Smírnítskaja og Steblín‒Kamenskíj 1999). Í Kanada kom út ný þýðing sagnanna árið 1976, 

The Greenlander´s Saga (Johnston 1976; 1994; 2002). 

Á frönsku voru sögurnar endurútgefnar nokkrum sinnum á tímabilinu 1955‒1992 og 

einnig þýddar á ný. Með útgáfunni frá 1955 telst mér þær útgáfur vera fimm talsins. Árið 

1972 kom út þýðingin Les Vikings: créateurs d'états: Islande et Norvège: découvreurs de 

nouveaux mondes: Érik le Rouge au Groenland en l'an 982, Leif l'Heureux au Vinland en l'an 

1000 (Guichard 1972). Árið 1987 kom út Sagas du Vinland. Saga d'Eric le Rouge og Saga 

des Groenlandais (Boyer 1987, 2011). Loks komu sögurnar út í einu bindi á dönsku og 
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frönsku árið 1992, Rejsen til Vinland: Erik den Rödes Saga (Thorfinn Karlsefnis Saga) / Le 

Voyage au pays de la Vigne: la Saga d'Eirik le Rouge (la Saga de Thorfinn Karlsefni) 

(Wilmont 1992). 

Sögurnar voru þýddar á japönsku árið 1974, Akage no Eiriku ki. Kodai Hokuo sagashu 

(Shizuka 1974) og ný þýðing leit dagsins ljós árið 1991, Saga Senshu. Grænlendinga saga 

(Taniguchi 1991). Eins og áður sagði virðist nokkurt hlé hafa orðið á þýskum útgáfum 

Vínlandssagnanna um og eftir miðja 20. öld en árið 1979 kom út ný þýðing, Die Vinland 

Sagas, sem hafði að geyma „Die Saga von Erik dem Roten“ og „Die Grönländer Saga“ og 

árið 1986 (Nyary 1986) enn önnur þýðing, Die Vinland Sagas (Ebel 1979; 1982). Með þeirri 

útgáfu og öðrum endurútgáfum eldri þýðinga telst mér sögurnar hafa komið út átta sinnum á 

þýsku á árunum 1963‒1990.  

Á hollensku voru sögurnar þýddar árið 1980, De Saga van Eirik de Rode en andere 

IJslandse saga's over reizen naar Groenland en Vinland (Vermeyden 1980). Dönsk og 

grænlensk þýðing sagnanna kom út í einu bindi árið 1982, Grönlandimiunik oqaluttuaq / 

Historien om Grönlænderne og Qallunaatsiaaqarfik Grønland / Erik den Rødes Grønland 

(Krogh 1982). Sögurnar voru þýddar á ný á spænsku árið 1983, La Saga de  rik el  o o: 

cuentos nórdicos
 
(Villalba 1983, 1987). Norsk þýðing kom út árið 1984, Soga om Eirik raude 

(Eskeland 1984). Þá kom út serbó‒króatísk þýðing árið 1988, Saga o Eiriku Crvenom, Saga o 

Grenlandanima (Maček 1988). 

Árið 1985 var útgáfa Fornritafélagsins frá 1935 endurútgefin með miklum viðbótum.
84

 

Ný útgáfa Grænlendinga sögu og Eiríks sögu rauða kom síðan út á Íslandi árið 1992 undir 

titlinum Vestur til Vínlands og sá Eysteinn Sigurðsson kennari í Stýrimannaskólanum í 

Reykjavík um hana. Í formála segir hann að sögurnar séu náma af fróðleik um einn merkasta 

þáttinn í siglingasögu Íslendinga sem hver sjómaður verði að þekkja og þar er fjallað ítarlega 

um siglingaleiðir og skipakost sem sagt er frá í sögunum. Með því beinir hann útgáfunni í 

ákveðna átt, sagan þykir eiga erindi við verðandi sjómenn (Eysteinn Sigurðsson (útg.) 1992, 

1993: 7‒20). Þessi útgáfa er gott dæmi um ákveðna meðhöndlun útgefanda þar sem sjónum er 

beint að ákveðnum þáttum sagnanna, til dæmis í formála. Loks má geta þess að sögurnar voru 

gefnar út á hljóðbók árið 1997, hljóðritun RÚV frá 1961 (Hljóðbók / RÚV 1997).  

Skáldsaga eftir Susanne Julien, Gudrid, la Voyageues, kom út í Montréal árið 1991 en 

titilinn má þýða sem Ferðalangurinn Guðríður. Bókin, sem er spennandi unglingasaga, 

virðist ætluð stúlkum á aldrinum 14‒18 ára. Hún er 209 blaðsíður að lengd og skiptist í fjóra 
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kafla eftir sögusviðum: I. „Laugarbrekka“ (Sur les Pentes‒de‒Chaudefontaine), II. 

„Arnarstapi“ (Le Roc‒de‒l‘Aigle), III. „Grænland“ (La Verte‒Terre) og IV. „Vínland“ (La 

Terre‒des‒Vignes). Hverjum kafla fylgja skýrt teiknuð landakort. Í stuttum aðfaraorðum til 

lesenda segir höfundur Guðríði vera einstaka stúlku sem þrái ævintýri og Julien óskar 

lesendum góðrar ferðar í fylgd með henni (Julien 1991: 7). Vel mætti hugsa sér að nota 

bókina til kennslu, bæði vegna þess að hún er skemmtilega skrifuð á einföldu máli og að auki 

birtist í henni heilmikill fróðleikur. Sagan hefst á Snæfellsnesi þegar Guðríður er ellefu ára og 

hefur misst móður sína. Hjónin á Arnarstapa taka hana í fóstur og þar elst hún upp við gott 

atlæti. Hjá fóstru sinni lærir Guðríður lækningaaðferðir og einnig að skrifa nafn sitt með 

rúnaletri, lesendur fá þá fræðslu í leiðinni. Þegar hún er orðin stálpuð fer hún til Alþingis á 

Þingvöllum, einmitt á því þingi þegar kristni er tekin. Guðríður verður mikill áhrifavaldur í 

málinu því Þorgeir Ljósvetningagoði leggst alls ekki undir feld til að taka ákvörðun um kristni 

í landinu heldur talar hann við þennan unglingsskörung á víðavangi sem ráðleggur honum að 

láta Íslendinga taka kristni til að geðjast konungi. Heiðni og kristni eru öfl sem takast á í 

sögunni. Höfundur velur að sleppa alveg hryllingskaflanum um Freydísi og öxina, einungis er 

talað um að Guðríði hafi ekki líkað vel við Freydísi (Julien 1991). 

Í inngangi var rætt um að til þess að bókmenntir geti talist sígildar þurfi þær að vera í 

stöðugri endursköpun, lagaðar að nýjum tímum, lesendum og miðlum (Jón Karl Helgason 

2001:10). Bók Julien er gott dæmi um þetta. Hér er sagan löguð að ungum lesendahópi og 

beint til stúlkna. Lefevere hefur bent á að algengara sé að fólk kynnist sígildum bókmenntum í 

gegnum endurritanir en við lestur frumtexta og að slíkt hafi orðið æ algengara (Lefevere 

1992: 1‒10). Reyndar er erfitt að mæla þetta atriði en með bók Julien gefst frönskumælandi 

unglingsstúlkum í Kanada, sem tæpast myndu lesa hefðbundnar þýðingar verksins, tækifæri 

til að kynnast sögunni af Vínlandsfaranum Guðríði.
85 

 

Gudrids saga – roman, eftir norska sagnfræðinginn Kirsten A. Seaver, kom út í Ósló 

árið 1994 og var þýdd á þýsku 1997 og á ensku 2002. Bók Seaver er af sama toga og bækur 

Irwin, Boyer og Julien, konur í víkingaheimi eru í forgrunni og bækurnar eru allar skrifaðar af 

konum. Seaver, sem er búsett í Bandaríkjunum, hefur skrifað fræðibækur um norræna menn á 

Grænlandi og hvarf þeirra þaðan, ferðir til Vínlands og fleira og er bók hennar byggð á 

miklum fræðilegum grunni og rík áhersla er lögð á að fara rétt með staðreyndir. Staðháttum, 

lifnaðarháttum, híbýlum, búnaði fólks og öðru sem viðkemur daglegu lífi er lýst nákvæmlega. 

                                                           
85

  Ingibjörg Huld Halldórsdóttir las bókina fyrir mig og sendi mér greinargerð um innihaldið þar sem frönskukunnátta mín er afar 

takmörkuð. Hún sagði meðal annars: „Þetta var æsispennandi unglingabók um Guðríði. Ágæt bók og auðlesin. Mun skemmtilegri og 

meira krassandi en þurrmaturinn í Íslendingasögunum.“ Kann ég Ingibjörgu Huld bestu þakkir fyrir aðstoðina. 
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Bókin er 362 blaðsíður að lengd og skiptist í tvo hluta; sá fyrri er 17 kaflar og sá síðari er níu 

kaflar. Þrátt fyrir fræðilegan bakgrunn er sagan rómantísk ástarsaga sem sögð er frá 

sjónarhorni Guðríðar og söguþráðurinn spinnst algjörlega kringum ástir hennar og ævi. 

Sögupersónum og atburðum úr öðrum Íslendingasögum er blandað inn í, til dæmis eru 

Guðríður og Guðrún Ósvífursdóttir góðar vinkonur en það er sú síðarnefnda sem stingur upp á 

því að Guðríður fari til Rómar.  

Veigamikill þáttur í sögu Seaver er togstreita milli fornrar trúar og nýrrar. Framan af 

ævi er Guðríður óörugg í kristinni trú og tvístígandi í því hvort hún eigi að hætta að heita á 

gömlu goðin. Í sögu Seaver á Guðríður erfitt með að eignast börn, hún missir fóstur og börn 

sín í fæðingu. Í þeim aðstæðum leitar sterklega á hana að ef til vill væri vænlegt að heita á 

Freyju, gyðju ástar og frjósemi. En loks eignast hún þá tvo syni sem getið er um í sögunum. 

Sagan er eins konar þroskasaga Guðríðar og ekki síst er því lýst hvernig Guðríður þroskast 

sem kristin manneskja. Kaflaheiti eru frekar rómantísk og bera sveiflunum sem verða í 

sálarlífi Guðríðar vitni: „Brostnar vonir“ („Drömmen som brast“), „Von kviknar á ný“ 

(„Drömmen kommer tilbake“) og „Skuggarnir lengjast“ („Skyggene blir lange“). Í 

síðastnefnda kaflanum hafa Vínlandsfararnir ákveðið að snúa til Íslands og Guðríður hlakkar 

til þess að komast heim sem allra fyrst. Söguþræðinum er hagrætt nokkuð því Leifur er á ferð 

og þeir Karlsefni ræða um væntanleg ferðalög þegar Karlsefni segir við Leif, án þess að svo 

mikið sem líta á konu sína:  

 

„Ég hyggst setjast að á jörð minni á Íslandi og stunda kaupmennsku eins og ég hef 

gert hingað til. Næsta sumar siglum við Guðríður til Noregs með varning.“ 

Guðríður varð næstum máttlaus af undrun. Hann hafði ekki sagt orð um þetta við 

hana. Hann hlaut að hafa gleymt að ráðfæra sig við hana. En auðvitað var gaman 

að koma til Noregs þótt það seinkaði Íslandsferðinni um ár. (Seaver 1994: 254). 

 

Í sögunni birtist Guðríður sem kona sem þráir frelsi og vill fá að ráða meiru um líf sitt. Líkt og 

í sögum Irwin og Boyer má greinilega skynja að höfundi er staða kvenna í samfélaginu 

hugleikin. Seaver gerir mikið úr læknishæfileikum Guðríðar, eins og Julien gerir í sögu sinni. 

Slíkir hæfileikar eru þó ekki alltaf eftirsóknarverðir því Guðríður þarf stöðugt að berjast gegn 

því að vera stimpluð göldrótt og sanna að hún sé sannkristin kona. Freydís er ekki mikilvæg 

persóna í sögu Seaver. Henni er lýst sem frekar ólánlegri og ófríðri konu sem Guðríður vill 

lítið með hafa og enga samúð er að finna með Freydísi í sögunni (Seaver 1994; 1997). 

Hér má að síðustu nefna bókina Eiriksdottir: a tale of dreams and luck eftir Joan Clark 

sem kom út í Kanada 1995 og var þýdd á þýsku árið 2000. Freydís Eiríksdóttir og Vínlandsför 
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hennar er aðalsöguefnið og Guðríður er einungis í litlu hlutverki. En sagan bætist í sívaxandi 

hóp sagna sem skrifaðar hafa verið um konur í víkingaheimi, líkt og þær sögur sem hér hefur 

verið greint frá (Clark 1993; 2000). 

Fyrsta íslenska skáldsagan sem hverfist einungis um Guðríði kom út árið 1998. Það 

var Veröld víð: skáldsaga um ævi og örlög Guðríðar Þorbjarnardóttur, víðförlustu konu 

miðalda, eftir Jónas Kristjánsson, forstöðumann Árnastofnunar um langt árabil. Saga Jónasar 

er 362 blaðsíður að lengd. Bókin skiptist í 59 kafla sem ekki bera neina yfirskrift en líkt og í 

þeim skáldsögum sem fyrr hefur verið greint frá er aukið verulega við söguefnið og bætt við 

ýmsum frásögnum og persónum. Sagan vitnar um fræðilegan bakgrunn höfundar. 

Samskiptum landnemanna og frumbyggjanna, svonefndra Bjóþúkka (Beothuk) á Vínlandi er 

lýst af nákvæmni og lesendur kynnast samfélagi þeirra og siðum.
86

 Guðríður lærir mál þeirra 

af stúlkunni Dímu en hana hafa Þorfinnur og félagar tekið til fanga með þann tilgang helstan í 

huga að læra tungu innfæddra til að geta átt við þá samskipti. Þorfinnur bindur vonir við að 

geta byggt upp samfélag í sátt og samlyndi við Bjóþúkkana og að báðir aðilar geti lært af 

hinum. En sú von bregst og því halda landnemarnir heim á ný. Lýsingar höfundar eru án efa 

byggðar á þekkingu á þeim þjóðflokkum sem byggðu Ameríku um árið 1000 (Jónas 

Kristjánsson 1998: 259‒276). Þá er ferð Guðríðar til Rómar lýst mjög nákvæmlega og 

greinilegt er að höfundur veit gjörla hvaða leið pílagrímar hafa venjulega farið, hvar þeir hafa 

gist og hvað gat borið fyrir þá í slíkri ferð. Þegar Guðríður er loks komin til Rómar dvelur hún 

þar einn vetur, fræðist um kristni og tileinkar sér lifnaðahætti kristinna manna og bænahald og 

lesendur fá mikinn fróðleik um miðaldakirkju og lifnaðarhætti fólks í Evrópu í byrjun elleftu 

aldar. Þessi mikli fróðleikur er fléttaður jafnt og þétt og lipurlega inn í textann. Sá tilgangur að 

fræða lesandann um leið og sagan er sögð er alltaf í fyrirrúmi.  

Þótt Guðríður sé vissulega aðalpersóna bókarinnar fá aðrar persónur töluvert vægi og 

Guðríður er alls ekki alltaf á sögusviðinu. Í fyrsta hluta er til dæmis fjallað um Eirík rauða og 

erjur hans á Íslandi. Í bók Jónasar kveður við allt annan tón en í bókum þeirra kvenna sem hér 

hafa verið nefndar. Það má glöggt sjá í lýsingum af bardögum og kynnum karlanna í sögunni 

af konum. Eftirfarandi frásögn, sem er í upphafi sögunnar, þegar Eiríkur hyggst sækja 

setstokka sína til Þorgests á Breiðabólstað, er lýsandi dæmi um það:  

 

Hann sveipar af sér skikkjunni og réttir einum manna sinna. Síðan teygir hann 

fram hendur í átt að setinu. Stúlkan víkur sér í veg fyrir hann, og hann grípur til 

hennar hér og þar ― í lærin, síðurnar, armana, axlirnar, hálsinn ― og jafnvel 
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brjóstin. Hún hrekkur undan í hvert sinn, hniprar sig saman og skríkir undan 

kitlunum; grípur um hendur hans og ýtir þeim frá ― en er jafnan komin á 

varðberg fyrir næstu atlögu. Brjóst hennar sveiflast upp og niður við fimleg 

stökkin og örvandi líkamsþef leggur undan uppréttum örmunum. Sjá má hvernig 

hold hans rís undir nærskornum brókunum og hann gerist æ harðleiknari í 

áhlaupum sínum.  

Allt í einu grípur hann utan um stúlkuna með báðum örmun, spennir hana að sér, 

lyftir henni frá gólfi og þyrlar henni í hálfan hring, burt frá setinu. […] En þótt 

hún sé þrekin og þéttholda er hún sem vax í römmum greipum hans. Hann þrýstir 

hægri hendi undir þjóhnappa hennar en grípur hinni vinstri um hnakkann og 

keyrir höfuð hennar fram, varir hennar móti sínum vörum, kyssir hana grimmt og 

áfergjulega. (Jónas Kristjánsson 1998: 7). 

 

Stúlkan grípur þá til þess ráðs að bíta hann í neðri vörina og Eiríkur bregst ókvæða við: 

„Búrtíkin bítur! hvæsti hann. Réttast væri að mölva úr henni vígtennurnar með eldtönginni!“ 

(Jónas Kristjánsson 1998: 7). 

Óhugsandi virðist að kona lýsti sömu aðstæðum á þennan hátt. Það er harðger og 

sterkur karlmaður sem stympist við stúlkuna sem kitlar og skríkir framan af. Háttalag Eiríks 

hlýtur að kallast kynferðislegt áreiti, svo vægt sé tekið til orða, ef til vill var þarna um tilraun 

til nauðgunar að ræða. Höfundur veigrar sér ekki við að nefna alla þá líkamsparta og lykt sem 

við sögu koma. Öllu hófstilltari er tónn höfundar þegar Guðríður er á sjónarsviðinu. Hún er 

kynnt til sögu þannig: 

 

Guðríður er aðeins tólf vetra, en hávaxin eftir aldri og beinastór. Sjá má þess 

merki að hún muni verða fríð kona og fönguleg þegar henni vex fiskur um hrygg. 

Hún er björt yfirlitum og ljóst hárið tekur niður á mjaðmir; nefið beint, ennið hátt, 

augun skærblá og skarpleg. Fumlaus í hreyfingum og horfir jafnan vökulum 

sjónum á allt sem fram fer umhverfis hana. (Jónas Kristjánsson 1998: 14). 

 

Í sögu Jónasar er Guðríður skapmikil, sem er nýstárleg túlkun, og þegar faðir hennar hefur 

neitað Einari um hönd hennar fer hún til föður síns og vandar honum ekki kveðjurnar. 

„Guðríður stekkur upp á túngarðinn og steytir svipuskaftið yfir föður sínum. „Ég er ekki dóttir 

þín! Þú ert ekki faðir minn!“ æpti hún. „Megi fjendur brytja þig! Megi hrafnar slíta þig! Megi 

ormar naga hold þitt af beinum!“ (Jónas Kristjánsson 1998: 65). 

Þegar feðginin eru komin til Grænlands koma feðgarnir Eiríkur og Þorsteinn til að 

biðja um hönd Guðríðar og er viðbrögðum hennar lýst svo: „Guðríður losar sig og vindur sér 

á fætur. Horfir rólega til foreldra sinna og segir: „Gefið ykkar eigur,“ svarar hún. „Mig á ég 

sjálf.“ Við það snýst hún frá og gengur rösklega út úr skálanum. En aðeins andartak – þá 

sprettur Þorsteinn upp og þýtur fram á eftir stúlkunni.“ Eftir hörð orðaskipti Eiríks, sem er 
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stórmóðgaður, og Þorbjarnar og Hallveigar, koma Þorsteinn og Guðríður inn í skálann. „Þau 

ganga þétt saman hlið við hlið og haldast í hendur. Þorsteinn er alvarlegur í bragði eins og 

hans er vandi, en Guðríður er rjóð í kinnum og hress í bragði. „Hér inni er dimmt og 

drungalegt,“ segir hún, „þið ættuð að koma út í sólskinið.“ Og þar með var það mál afgreitt, 

Guðríður vildi fá að ráða sér sjálf (Jónas Kristjánsson 1998: 125‒126). 

Svo gripið sé til orða Helgu Kress um að í Íslendingasögunum séu konurnar iðulega 

séðar með augum karla, þá má með sanni segja að sama máli gegni í Veröld víðri (Helga 

Kress 1996: 135‒137). Í einum af könnunarleiðöngrunum á Vínlandi dvelja leiðangursmenn 

hjá þjóðflokki nokkrum og þar segir: „Gestgjafinn tekur við hönd sér eina stúlku sem verið 

hefur heldur til hlés og leiðir fyrir Karlsefni. Hún var meðalkona í hærra lagi, þybbin og þó 

íturvaxin og lostfögur; sólbrún á hörund, andlit svipmikið og forkunnar frítt, brjóstin mikil og 

þó stinn og ypptust við hreyfingar.“ (Jónas Kristjánsson 1998: 283). Og einnig þegar Eiríkur 

hefur fundið eiginmann handa dóttur sinni, Þorvarð, sambýlismann biskups, sýnir Eiríkur 

biskupi dóttur sína og biskupi verður að orði: „Já, þú ert í sannleika vörpuleg stúlka og þykk 

undir hönd.“ (Jónas Kristjánsson 1998: 218). 

Stíllinn í bók Jónasar er stundum nokkuð fornlegur, sjaldgæfum orðum og jafnvel 

kenningum bregður fyrir í talmáli söguhetjanna. Í Eiríks sögu rauða segir: „Einarr spurði Orm 

hver sú hin fagra kona væri, er þar gekk fyrir dyrnar; – ʻek hefi hana ekki hér fyrri sét.ʼ (Eir. 

1985: 407‒408). Í Veröld víðri segir Einar hins vegar: „Hver var þessi gullhárs eik sem kom 

og hvarf svo skyndilega? Ég minnist þess ekki að hafa séð hana fyrr.“ (Jónas Kristjánsson 

1998: 34). Málfar Jónasar er hér fornlegra en í frumtextanum. Og frumbyggjum er lýst á 

eftirfarandi hátt: „Menn þessir voru hávir vexti, spengilegir og liðlegir í hreyfingum; dökkvir 

á hár og síðhærðir, en höfðu snúið hár sitt í hnút í hnakkanum og stungið í það fjöðrum til 

skrauts. […] Þeir voru eygðir mjög og þó otureygðir, og mátti segja að augun lýstu skynsemi 

og góðum gáfum.“ (Jónas Kristjánsson 1998: 239). Persónur í sögu Jónasar eru litríkar og 

lýsingar í sögunni oft nokkuð groddalegar. Hetjutónn og dýrkun á bardögum og kröftum 

karlanna lita sögu hans öðrum lit en sjá má í þeim sögum eftir kvenrithöfunda um Guðríði 

sem komið höfðu út á næstu árum á undan. 

Heildarútgáfa Íslendingasagnanna kom út á ensku árið 1997 (Kunz 1997; 2000; 2001; 

Porter 1997). Árið 1998 var síðan frumsýnt í Reykjavík leikritið Ferðir Guðríðar eftir Brynju 

Benediktsdóttur. Sýningin var hugsuð sem farandsýning og í þeirri endurgerð átti Guðríður 

eftir að gera víðreist á næstu árum. Ensk útgáfa leikritsins var gerð samtímis og sýnd í 

Reykjavík, The Saga of Gudridur. Leikritið var þýtt á sænsku, þýsku og frönsku og var, auk 

sýninga á Íslandi, á næstu árum sýnt í Kanada, á Írlandi, Grænlandi, í Bandaríkjunum, 
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Færeyjum, Svíþjóð, Finnlandi, Austurríki, Frakklandi, í Króatíu, á Filippseyjum og í 

Kólumbíu og urðu sýningar mörg hundruð talsins (SHÞ 2005; Morgunblaðið 2006b).
87

 Um 

hugmyndina að baki leikritinu hefur Brynja sagt að hún hafi alist upp við Íslendingasögurnar 

sem faðir hennar sagði henni. Sér hafi snemma fundist að Eiríks saga rauða og Grænlendinga 

saga hlytu að hafa verið sagðar af konu, sögurnar hafi verið sagðar af Guðríði. Kveikjuna að 

leikritsgerðinni hafi hún svo fengið þegar hún heyrði af hugmynd forseta Íslands, Ólafs 

Ragnars Grímssonar, um að gera kvikmynd um Guðríði og son hennar, en um það verður 

fjallað í næsta kafla (Ingibjörg Þórisdóttir 2008: 55‒56). 

Ferðir Guðríðar er einleikur fyrir konu í tveimur þáttum. Ritgerðarhöfundur sá 

sýninguna í Skemmtihúsinu á útmánuðum 2005. Sýningin hófst á inngangi leikkonunnar 

Valdísar Arnarsdóttur sem bauð gesti velkomna og kynnti sjálfa sig. Hún sagði áhorfendum 

að í leikritinu myndu þeir fá innsýn í líf Guðríðar sem hefði borið heita ferðaþrá í brjósti.
88 

Sögumenn í leikritinu voru í reynd tveir því Guðríður er sjálf aðalsögumaður og segir frá 

ferðum sínum en leikkonan kom líka fram í eigin persónu. Hlutverkin sem hún þurfti að 

bregða sér í voru ennþá fleiri því auk hlutverks Guðríðar var um níu önnur hlutverk að ræða. 

Snemma í leikritinu er Guðríður sýnd sem gömul einsetukona í Glaumbæ og segir 

sonardætrum, börnum og langömmudætrum sögur úr lífi sínu. Frásögn hennar hefst með 

lýsingu á siglingu þar sem hún er á leið til Grænlands með Þóri, fyrsta manni sínum, og flytja 

þau með sér timbur í Þjóðhildarkirkju. Skip þeirra strandar og til skipbrotsmannanna kemur 

maður að nafni Tyrkir og talar um löndin í vestri sem hann hafði komið til með Leifi heppna. 

Tyrkir lýsir fjarlægum löndum og gefur Guðríði vínber að borða. Í þessum tveimur 

upphafsatriðum leikritsins tekst Brynju að koma mörgu til skila. Áhorfandinn fær að vita að 

Guðríður á orðið marga afkomendur, hún nefnir þá með nafni, einnig fær áhorfandinn 

vitneskju um landnámið á Grænlandi, fyrsta hjónaband Guðríðar, landafundi Leifs heppna og 

Vínland hið góða, Þjóðhildi, kirkjubyggingu og kristnitöku á Grænlandi. Ferðaþrá Guðríðar 

og ferðalög hennar eru veigamikill þáttur í leikriti Brynju og það sem Tyrkir segir við Guðríði 

í upphafsatriðinu verður eins konar leiðarstef í leikritinu: „[…] til lands hinna frostlausu nátta, 

landsins með sjálfsánu hveiti, vínþrúgum og mösurtrjám! […] þú þarft ekki að klæðast 
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  Ég hafði samband við Brynju árið 2005 og í kjölfarið bauð hún mér að sjá sýningu á leikritinu í Skemmtihúsinu. Hún veitti mér einnig 

viðtal um sýninguna og var svo vinsamleg að lána mér upptöku af leikritinu á geisladiski frá 2003 sem var í einkaeigu hennar. Einnig 

lánaði hún mér óútgefið handrit af leikritinu. Allt þetta kom mér að miklum notum til að kynna mér leikrit Brynju og verð ég henni 
ævinlega þakklát fyrir þetta. Í viðtalinu við Brynju 2005 kom fram að á þeim tíma hafi sýningar á leikritinu verið orðnar um 400 talsins. 

Brynja Benediktsdóttir 1998, 2003; 2005. Sjá einnig Ingibjörg Þórisdóttir 2008: 55‒64. 
88

  Þar sem vísað er til sýningarinnar er jafnan vitnað í upptöku og óútgefið handrit sem getið er í undanfarandi aftanmálsgrein Brynja 

Benediktsdóttir 1998; 2003. 
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þungum kyrtli, þú getur gengið um á Evuklæðum, Aufwiedersehen!“ (Brynja Benediktsdóttir 

1998).  

Heiðinn siður og kristni er líka þráður sem Brynja vefur í sýningu sína, líkt og í 

mörgum þeim verkum sem hér hafa verið nefnd. Guðríður upplifir tíma þegar heiðni er á 

undanhaldi og kristnin að ryðja sér til rúms og áhorfendur fá innsýn í þann heim. Nafngiftir 

sögupersónanna eru teknar til athugunar í þessum þætti og til dæmis minnir Freydís Guðríði á 

að nafn Þorbjarnar föður hennar sé heiðið og vísi til Þórstrúar en Freydís, sem er heiðin, segir 

að Freyja sé sú eina sem ekki hafi hafnað sér. Í kynningu leikkonunnar í upphafi 

sýningarinnar sem áður var nefnd sagðist hún heita Valdís sem væri heiðið nafn þótt hún hefði 

fæðst í kristni en Guðríður með sitt kristna nafn hefði verið fædd í heiðni. Svipaðar 

hugleiðingar má sjá í sögu Guðmundar Kambans, hugmyndir um nafnbreytingu Guðríðar sem 

áður hefði heitið Þuríður, eru fram komnar á 20. öldinni og bætast við túlkun og endursköpun 

sögunnar (Guðmundur Kamban 1945: 226). 

Textar Vínlandssagnanna geyma ýmsar sérkennilegar frásagnir og furðulegar persónur 

og þetta efni nýtir Brynja vel í leikritinu. Kaflinn um Þorbjörgu spákonu og allt sem henni 

fylgir er vel útfærður, Tyrkir er einnig allstór og skrautleg persóna í leikritinu og frásögnin af 

þeim fótfráu Haka og Hekju þegar þau eru send í könnunarleiðangur í nýja landinu er smellið 

innskot. Veikindakaflanum og draugaganginum í Lýsufirði eru einnig gerð ítarleg skil. Mikill 

húmor er í leikritinu, sem kemur ekki síst fram í þessum köflum, og gefur hann sýningunni 

ákveðinn kraft. 

Í sýningunni eru fjölmargar skírskotanir til ýmissa þjóða og margvíslegur uppruni 

persónanna er dreginn fram. Í einni sjóferð Guðríðar flýgur írskur mávur að skipinu sem hún 

þekkir vegna lýsingar írsks afa síns, Vífils. Þannig eru áhorfendur minntir á írskan uppruna 

hennar. Einnig kemur skýrt í ljós hversu nátengd löndin eru; á Írlandi, í Norður-Evrópu og allt 

vestur til Vínlands er að finna fólk sem á sameiginlegan menningarlegan bakgrunn. Siglingar 

og landafundir í Norður-Ameríku og búseta Guðríðar og Þorfinns bæði þar og á Grænlandi og 

Íslandi skapa tengsl við margar þjóðir og lönd. Í leikritinu kemur fram rík samhygð með 

frumbyggjum, líkt og finna má í áðurnefndum sögum frá áttunda áratugnum, sem birtist 

meðal annars í því að þegar Guðríður og Þorfinnur yfirgefa Vínland skilur Guðríður vel 

tilfinningar frumbyggjanna í garð boðflennanna, Ísland er hennar land og þar þarf ekki að 

berjast við neinn til að setjast að. Eins og áður sagði átti leikritið eftir að fara á fjalir margra 

og mismunandi þjóða og þessi boðskapur átti eftir að falla í góðan jarðveg hjá áhorfendum 

víða um heim (Ingibjörg Þórisdóttir 2008: 62). Árið 2000 var leikritið sýnt í Bandaríkjunum 
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og Kanada í tengslum við vegleg hátíðahöld vegna þúsund ára landafundaafmælis þar sem 

leikritið fékk gott brautargengi og var sýnt víða.  

Kvenlegt sjónarhorn er mjög áberandi í leikriti Brynju enda er allt séð frá sjónarhorni 

Guðríðar. Mikið er gert úr ferðaþrá hennar og hún er að því leyti óvenjuleg kona en þrátt fyrir 

það þarf hún að sinna hefðbundnum kvennastörfum, mjólka geit, skafa bjarnarskinn og svo 

framvegis. Fæðing Snorra er sviðsett, með tilheyrandi hljóðum, og brjóstagjöfin einnig. 

Áhorfendur fá að fylgjast með samtali Guðríðar og Freydísar þegar þær ræða um barnleysi 

hinnar síðarnefndu. Dramatískt atriði er þegar Freydís bjargar Guðríði og Snorra undan árás 

skrælingja með því að svipta sig klæðum og sneiða af sér annað brjóstið og henda í 

árásarmennina en góð og náin vinátta er með Freydísi og Guðríði í leikriti Brynju. Freydís er 

stórbrotin persóna, aðsópsmikil og eiginlega virðuleg, og gerð er tilraun til að varpa ljósi á 

hugarheim hennar. Brynja gerir því skóna að Freydísi hafi alltaf verið hafnað af umhverfi 

sínu, aldrei viðurkennd fyllilega af föður sínum, enda frilludóttir, og eiginmaður hennar 

Þorvaldur hafi ekki getað gagnast henni kynferðislega. Á Vínlandi eignast hún innfæddan 

ástmann og gengur með barn hans þegar skrælingjar ráðast á norrænu innflytjendurna en 

þessu bætir Brynja við söguna til að gera hlut Freydísar stærri og sýna henni skilning.  

Eins og hér hefur komið fram fjölgaði þýðingum og endurritunum af ýmsum toga 

verulega á síðari hluta 20. aldar og nýjar þýðingar af hefðbundnu tagi litu dagsins ljós í 

fjarlægari löndum en fyrr, til dæmis í Suður- og Austur-Evrópu og einnig í Japan. Verkin sem 

hér hefur verið fjallað ítarlegast um, sögur Irwin, Boyer, Clark og Seaver, sem og leikrit 

Brynju, eru hluti af nýrri hefð sem skapast hefur í endurritun fornsagnanna. Í öllum tilvikum 

er um að ræða kvenhöfunda sem skrifa sögur um konur í víkingaheimi. Kvenlegur 

reynsluheimur er í fyrirrúmi í þessum verkum, dagleg störf kvenna, búsýsla og 

umönnunarstörf. Þá er lögð áhersla á kvenlega samstöðu. Saga Julien fellur líka í þennan 

flokk en þar er höfðað til yngri lesenda. Í þessum sögum birtist Guðríður sem hugrökk og 

skynsöm kona sem þarf að takast á við lífið í framandi umhverfi. Hún er yfirleitt mikill 

friðarsinni og oft sáttasemjari. Saga Jónasar á ýmislegt sameiginlegt með sögum kvennanna 

en þó kveður þar við allt annan tón því að þrátt fyrir að Guðríður sé aðalsöguhetjan er 

sjónarhornið karlmannlegt, lýsingar á bardögum og hetjudáðum bera því vitni. Fyrning 

málfars gerir yfirbragð sögunnar líka þyngra, ólíkt málfarinu í sögum kvennanna sem er 

yfirleitt þjált og einfalt. Á seinustu tveimur áratugum aldarinnar bar nafn Guðríðar æ oftar á 

góma í ræðum og riti sem tengdist án efa breyttri stöðu kvenna á þeim tíma. Þar hafa forsetar 

Íslands, Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson, komið töluvert við sögu og verður 

framlag þeirra greint í næsta kafla. Fyrsta afsteypan af höggmynd Ásmundar var sett upp árið 
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1994 og þrjár í viðbót á næstu árum. Stjórnvöld áttu sinn þátt í því og fleiru sem varð til þess 

að auka hróður Guðríðar í lok 20. aldar og við upphaf 21. aldar. Sá þáttur verður einnig 

skoðaður hér á eftir.  

Í lok þessa kafla má velta fyrir sér hvort bókarkápur sagnanna sem greint hefur verið 

frá segi einhverja sögu. Um miðja 20. öld og fram á sjöunda áratuginn prýða bókarkápurnar 

gjarnan myndir af víkingaskipi á siglingu í ólgusjó, og þar má sjá víkinga með hjálm og sverð 

á lofti. Frá og með áttunda áratugnum birtist kona æ oftar á bókarkápunni, hún er um borð í 

skipi, stendur við úfið hafið eða landnemabúðir sjást við strönd. Líta má á þessar kápur sem 

tilbrigði við það stef sem Ásmundur sló fyrstur manna með höggmynd sinni á fjórða 

áratugnum. Bæði bókartitlar og kápur undirstrika þá breytingu sem varð á 20. öldinni í 

endurritun Vínlandssagnanna, konurnar komu ótvírætt fram á sjónarsviðið. 

 

 

Mynd 4: Bókarkápur. Ljósm. SHÞ. 
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6. kafli. 

Þjóðardýrlingurinn Guðríður 

(1980–2011)  

Á 20. öld urðu miklar breytingar á möguleikum kvenna víða um Evrópu til að taka þátt í 

stjórnmálum og láta að sér kveða í samfélaginu. Árið 1915 fengu íslenskar konur kosningarétt 

og kjörgengi.
89

 Kona var þó ekki kjörin á Alþingi fyrr en árið 1922 og þrátt fyrir aukin réttindi 

íslenskra kvenna var hlutfall þeirra á Alþingi lengi vel aðeins um 2%. Hlutfallið steig upp í 

5% árið 1971 en þá áttu þrjár konur sæti á Alþingi. Veruleg fjölgun kvenna þar varð ekki fyrr 

en með tilkomu Kvennalistans árið 1983, en í kosningum það ár komust níu konur inn á þing, 

hlutfallið varð 15%. Árið 1987 fjölgaði þeim í 17, eða rúm 20%, árið 1999 var hlutfallið 

komið í rúm 30% og eftir kosningarnar 2009 var það 42,9% (Alþingi 2013b).
90

 

Aukin þátttaka kvenna í stjórnmálum helst í hendur við aukinn áhuga á Guðríði 

Þorbjarnardóttur hér á landi og umtal um hana. Í þeim efnum má greina viss tímamót upp úr 

1980. Ætla má að kjör Vigdísar Finnbogadóttur í embætti forseta Íslands það ár hafi haft sín 

áhrif á þá þróun. Vigdís hefur sjálf sagt að það hafi ekki losnað um kvenmanninn fyrr en undir 

1990, og á þá við að konur hafi ekki farið að láta til sín taka að ráði fyrr en á tíunda 

áratugnum (SHÞ 2010). Óhætt er að fullyrða að eftir að hafa um aldir staðið í skugga karlanna 

í Vínlandssögunum hefur Guðríður sannarlega risið upp og hlotið frægð og frama í fjölbreyttu 

samhengi á síðustu 15 árum. Fjölföldun á höggmynd Ásmundar hefur án efa átt stóran þátt í 

því og þar með er Guðríður orðin áþreifanleg og sýnileg víðar en áður. Þýðingar og 

endurritanir, ásamt skáldsögum sem komið hafa út á fjölmörgum tungumálum víðs vegar um 

heim, hafa örugglega líka haft mikil áhrif. Í hátíðahöldum sem haldin voru í Kanada árið 

2000, vegna þúsund ára afmælis landafunda og kristnitöku, fékk Guðríður stórt hlutverk. Hér 

verður sjónum beint að því hvaða hlutverki Guðríður hefur gegnt í þjóðfélagsumræðu á 

síðastliðnum áratugum. Hún er iðulega talin góð fyrirmynd kvenna, en er hún líka orðin 

einhvers konar þjóðardýrlingur? Leitað verður svara við því í þessum kafla.  

Þjóðardýrlinga má kalla þá einstaklinga úr sögu og menningarlífi Evrópuþjóða sem 

hafa fengið svipað hlutverk innan þjóðarríkisins og trúarlegir dýrlingar í helgihaldi kaþólskra 

þjóða. Um þetta efni hefur Jón Karl Helgason fjallað, ásamt fleirum, og byggi ég skrif mín 

einkum á umfjöllun hans. Helgifesta kaþólskra dýrlinga fer eftir ströngum og flóknum reglum 
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 Konur urðu að vísu að vera orðnar 40 ára til að mega neyta þessa réttar síns í fyrstu en karlar 25 ára. Árið 1920 fengu konur jafnan 

kosningarétt á við karla og þá höfðu allir íslenskir ríkisborgarar 25 ára og eldri rétt til að kjósa.
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 Eftir kosningar til Alþingis 25. apríl 2009 voru konur á Alþingi 27, eða 42% þingmanna, en tvær þeirra hafa horfið af þingi. Í september 

2012 áttu 25 konur sæti á Alþingi (Steinunn Valdís Óskarsdóttir sagði af sér þingmennsku 31. maí 2010 og Þórunn Sveinbjarnardóttir 

5. september 2011 og inn á þing komu karlar í þeirra stað). 
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en þær leiðir sem farnar eru til að setja fólk á stall sem þjóðardýrlinga eru að mörgu leyti 

sambærilegar þeim farvegum sem helgifesta kaþólskra dýrlinga fer eftir. Helgifesta 

þjóðardýrlinga er flókið ferli sem tekur langan tíma en hefst oft í heimabyggð viðkomandi og 

breiðist síðan út til stærri hóps og víðfeðmari svæða. Virk þátttaka opinberra stofnana og 

æðstu embættismanna í þessu ferli gefur til kynna að um opinberan þjóðardýrling sé að ræða.  

Þátttaka opinberra aðila eða stjórnvalda getur falist í því að haldin er opinber útför 

einstaklingsins, reist eru minnismerki, bautasteinar eða styttur, helgum dómum er safnað, t.d. 

líkamsleifum eða öðru sem tengist verðandi þjóðardýrlingi, pílagrímastaðir verða til, t.d. er 

fæðingarstað, heimili eða gröf dýrlingsins tryggður sess í samtímanum og helgun kallast það 

þegar nafni dýrlingsins er haldið á lofti með því að kenna t.d. opinberar byggingar, götur, 

garða, flugvelli og/eða stofnanir við hann. Síðan má nefna að fræðimenn og listamenn hefja 

umræður og búa til listaverk sem tengjast viðkomandi einstaklingi og stofnanir kenndar við 

hann eru settar á laggir. Sem dæmi má nefna að Jónas Hallgrímsson og Jón Sigurðsson hafa 

mörg einkenni þjóðardýrlinga (Jón Karl Helgason 2011; Cultural Saints 2013; Jón Karl 

Helgason 2013b). 

Þeir forsetar sem setið hafa í embætti seinustu þrjátíu ár, Vigdís Finnbogadóttir (1980‒

1996) og Ólafur Ragnar Grímsson (1996‒), hafa oft vitnað til Guðríðar. Þá hefur hún verið til 

umræðu á Alþingi. Skúli Alexandersson var einn helsti „talsmaður“ Guðríðar þar, en hann var 

þingmaður Alþýðubandalagsins í Vesturlandskjördæmi og átti sæti á Alþingi 1979‒1991. 

Skúli hefur búið á Snæfellsnesi frá miðri 20. öldinni, gegnt ýmsum störfum og rekið þar 

atvinnustarfsemi (Alþingi 2013a). Þá hafa kirkjuyfirvöld og biskup Íslands hafið Guðríði til 

vegs og virðingar með ýmsu móti. 

Vigdís minntist oft á Guðríði í ræðum sínum, sérstaklega á ferðum erlendis. Hún segist 

aðspurð fyrst hafa heyrt um Guðríði hjá kennara sínum í barnaskóla, fröken Guðrúnu í 

Landakoti, sem sagði nemendum sínum sögur í lok tímans ef þeir höfðu verið stilltir og 

prúðir. Hún sagði þeim sögur úr Íslendingasögunum, til dæmis Njálu og Grettlu, og Vigdís 

telur víst að hún hafi sagt þeim frá Eiríki rauða og fundi Grænlands enda finnst Vigdísi hún 

hafa þekkt Guðríði alla tíð. Vínlandssögunum var hins vegar ekki haldið á lofti á æskuheimili 

Vigdísar en síðar las hún þær sjálf. Vigdís segir að sér hafi alltaf þótt svo vænt um Guðríði 

því:  

 

[…] í raun og sann í hjarta mínu er ég samtímakona hennar. Af því að hún hafði 

kjarkinn […] þessar konur vissu að karlarnir vildu sigla, […] í fyrsta lagi voru 

þeir forvitnir en svo voru þeir alltaf að leita að einhverju betra. En konurnar á 

miðöldum – þá halda menn náttúrlega að jörðin sé flöt og ég hefði endalaust haft 
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áhyggjur af því að við dyttum út af, ekki endilega að farast í sjónum heldur bara 

að detta út af jörðinni, falla af pönnukökunni. En Guðríður áttaði sig á því, hún 

nær að fara aftur til baka, hún hefur heyrt um Róm og hún er kristin, þá getur hún 

farið á pönnukökunni niður til Rómar. Ég set mig alveg inn í þennan 

hugsunarhátt. (SHÞ 2010). 
  

Ágætt dæmi um málflutning Vigdísar í forsetatíð hennar er ræða sem hún hélt árið 1982 í 

Minneapolis í Bandaríkjunum við opnun sýningarinnar „Scandinavia Today“. Þar sagði hún 

að margir Íslendingar gætu rakið ættir sínar til fyrsta evrópska barnsins sem fæðst hefði í 

Ameríku, sveinsins Snorra Þorfinnssonar. Það væri ekki lygisaga heldur söguleg staðreynd að 

norrænir menn hefðu fundið Ameríku um árið 1000. Síðar í ræðu sinni vék Vigdís að Guðríði, 

víðförlustu konu miðalda: „Í fáum orðum sagt: Þessi kona fór yfir Atlantshafið nokkrum 

sinnum á þeim tíma þegar flestir menn dóu á sama stað og þeir fæddust án þess að hafa 

nokkru sinni að heiman farið.“ (Morgunblaðið 1982). 

Í maí 1996 var Vigdís sæmd heiðursdoktorsnafnbót við Saint Mary's University í 

Halifax í Nova Scotia í Kanada. Staða kvenna í nútíð og fortíð var meginefni ræðu hennar við 

það tækifæri. Hún sagði þar að Guðríður Þorbjarnardóttir væri gott dæmi um það sem konur 

gætu áorkað. Vigdís hvatti þá 800 nemendur sem voru að útskrifast frá háskólanum til að taka 

hana sér til fyrirmyndar (DV 1996; Morgunblaðið 1996). Vigdís vitnaði líka í hina fornu 

kvenhetju í ræðu sem hún hélt þegar hún hlaut heiðursdoktorsnafnbót við háskólann í Guelph 

í Kanada árið 1998. Þar sagði Vigdís að sér fyndist hún vera á heimaslóðum í Kanada, þar 

fetaði hún í fótspor formóður sinnar, Guðríðar, sem hefði búið í Kanada fyrir tæpum þúsund 

árum. Enn fremur sagði hún það alltaf hafa heillað sig að hugsa um allt sem Guðríður hefði 

haft frá að segja á efri árum. Hún sagðist álíta að Guðríður flytti ungu fólki samtímans 

skilaboð og minnti konur á rétt þeirra til að nýta hæfileika sína. Fordæmi Guðríðar væri 

nauðsynlegra en nokkru sinni fyrr, það sýndi konum í hnotskurn hvers þær væru megnugar 

(Lögberg-Heimskringla 1998). Ræður Vigdísar eru skýrt innlegg í kvennabaráttuna á þessum 

tíma. Hún brýnir konur til dáða og er sjálf skínandi gott fordæmi sem fyrsta konan í heiminum 

sem kjörin var með lýðræðislegri kosningu sem þjóðhöfðingi. Hugmyndin um að Guðríður, 

hin víðförla og hugrakka formóðir, flytji skilaboð til ungs nútímafólks fær aukið vægi þegar 

Vigdís flytur þau. 

Hetjur Vínlandssagnanna komust nokkrum sinnum á dagskrá Alþingis á tíunda áratug 

seinustu aldar. Umræðurnar snerust að mestu um hvernig þúsund ára landafundaafmælis 
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skyldi minnst, svo og þúsund ára afmælis kristni á Íslandi.
91 

Í janúar 1991 bar Þorvaldur 

Garðar Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðismanna í Vestfirðingakjördæmi, upp munnlega 

fyrirspurn um hvaða áform íslensk stjórnvöld hefðu uppi til að minnast landafunda Leifs 

Eiríkssonar í Vesturheimi (Alþingi 1991a). Þetta virðist vera fyrsta skiptið sem sögupersóna 

Vínlandssagna er nefnd á nafn í ræðustól Alþingis. Nokkrar umræður spunnust í kjölfar 

fyrirspurnarinnar en þær stóðu einungis yfir í tæpar tíu mínútur. Þar kom helst fram að 

þingmönnum þótti mikilvægt að Íslendingar kæmu því til skila að Leifur Eiríksson hefði verið 

íslenskur en ekki norskur og að Íslendingar ættu heiðurinn af siglingaafrekum og 

landafundum árið 1000. Undir þetta tók forsætisráðherra, Steingrímur Hermannsson, 

þingmaður Framsóknarflokks í Reykjaneskjördæmi, og sagði til dæmis að ekki mætti gleyma 

því að Leifur væri skilgetinn sonur Íslands (Alþingi 1991b). Skúli Alexandersson tók annan 

pól í hæðina í sinni ræðu og sagðist álíta að Íslendingar ættu að líta sér nær, honum finnst 

landnámsmönnum á Íslandi og stöðunum þar sem þeir námu land ekki hafa verið sýndur 

nægilegur sómi. Skúli lagði einnig ríka áherslu á að kona hefði verið með í Ameríkuförinni 

forðum, íslensk móðir, og honum finnst minningu hennar ekki hafa verið haldið nægilega vel 

á lofti. Skúli var eini þingmaðurinn sem nefndi Guðríði á nafn í þessari umræðu. Hann sagði:  

 

Ég held þó að það hefði verið nauðsynlegra fyrir okkur Íslendinga að minna 

svolítið á okkur hér heima, minna á staði eins og Eiríksstaði í Dölum, Dranga á 

Ströndum, þar sem Eiríkur, faðir Leifs Eiríkssonar, nam fyrst land og jafnvel að 

tengja frekar landafundina við það að á því er ekki neinn vafi að það var íslensk 

kona sem var fyrsta hvíta móðirin í Ameríku. […] En ég tel að okkur sé 

nauðsynlegur kostur að halda fram okkar þætti í því að hafa komið um árið 1000 

til Ameríku, ekki aðeins sem finnandi eins og Leifur Eiríksson, heldur sem búandi 

og eins og ég nefndi áðan, í því að fæða af sér nýtt líf í þessu nýnumda landi og 

minnast fyrstu íslensku móðurinnar á þessu ónumda landi sem þá var, en það 

hefur einhvern veginn gleymst á undanförnum árum. (Alþingi 1991c 

Leturbreyting SHÞ). 

 

Í mars 1991 var lögð fram tillaga til þingsályktunar á Alþingi: „um kynningu á Guðríði 

Þorbjarnardóttur“ og var Skúli fyrsti flutningsmaður. Tillagan var svohljóðandi:  

 

Alþingi ályktar að skora á menntamálaráðherra og samgönguráðherra að þeir beiti 

sér fyrir öflugri kynningu á fyrstu evrópsku móðurinni í Norður-Ameríku, 

íslensku konunni Guðríði Þorbjarnardóttur. 

1. Menntamálaráðherra beiti sér fyrir því að Guðríður verði kynnt með sérstöku átaki 

hér á landi og framvegis með sögukennslu í skólum til jafns við önnur mikilmenni 

Íslandssögunnar.  
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   Yfirlit yfir þingmál sem tengdust persónum Vínlandssagnanna og landafundum má sjá í viðauka í töflu 5.  
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2. Samgönguráðuneyti beiti sér fyrir að útbúin verði upplýsingarit fyrir ferðamenn 

um Vínlandsdvöl Guðríðar, ferðalög hennar (sigldi átta sinnum yfir norðlæg 

heimshöf og fór suður til Rómar) og tengsl hennar við Ísland ásamt með góðum 

upplýsingum um þá staði á Íslandi, Laugarbrekku undir jökli og Glaumbæ í 

Skagafirði, sem tengjast sögu hennar. (Alþingi 1991d). 

 

Í greinargerð með tillögunni er ítrekað að þjóðerni Guðríðar hafi verið íslenskt og að hún hafi 

verið „fyrsta móðirin af evrópskum kynstofni í Vesturheimi og Snorri sonur hennar fyrsta 

hvíta barnið sem þar fæðist.“ Loks segir þar:  

 

Það er kominn tími til að sögu þessarar konu verði betur haldið til haga í 

sögukennslu í skólum og í almennri umræðu. Er ekki lífsferill Guðríðar 

Þorbjarnardóttur enn glæsilegri en Leifs heppna Eiríkssonar, en hann telst þó eitt 

af stórmennum sögunnar? (Alþingi 1991d). 
 

Tillagan komst ekki á dagskrá og því varð engin umræða um hana. Þrátt fyrir að tillagan hafi 

ekki náð lengra í þetta sinn er hér um þáttaskil að ræða í umræðu um Guðríði því þótt þingmál 

komist ekki lengra á Alþingi en að vera útbýtt sem þingskjali felst oft í því frjókraftur, fræi 

hefur verið sáð og forsendur komnar fyrir að upp geti vaxið sproti. Skúli, sem var þingmaður 

úr heimabyggð Guðríðar, leggur með tillögunni drög að því að hefja Guðríði á stall. Ef til vill 

má segja að hér sé stigið fyrsta skref í þá átt að gera Guðríði að þjóðardýrlingi. Einnig má 

vekja athygli á því að í tillögunni er talað um „kynningu á fyrstu evrópsku móðurinni í 

Norður-Ameríku“ og mun það vera í fyrsta sinn sem talað er um Guðríði sem „evrópska 

móður“ í stað „hvítrar móður“. Ég fæ ekki betur séð en að fram til þessa hafi heitið á 

höggmynd Ásmundar Sveinssonar, Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku, jafnan verði verið notað í 

umræðu um Guðríði og styttuna. Í fjórða kafla var fjallað um styttu Ásmundar Sveinssonar og 

heimssýninguna í New York 1939. Sú stytta sem þar var sýnd virðist hafa glatast.
92 

Í 

viðtalsbók sem út kom árið 1965 var Ásmundur spurður um listaverk sín erlendis og sagði 

hann meðal annars: 

 

 „Fyrir vestan er Fyrsta hvíta móðirin; hún er hjá Moses í New York. Hann fékk 

hana í gifsi fyrir heimssýninguna 1939 og bað um að fá að halda henni. Ég veit 

ekki hvort hann ætlaði að láta steypa hana í brons eða hvað fyrir honum vakti. Ég 

hef ekkert heyrt um hana í öll þessi ár og hefði gaman að vita hvað um hana hefur 

orðið. Loftleiðamenn hafa áhuga á henni eftir að þeir eignuðust sína Guðríði 

Þorbjarnardóttur og svo hafa Vestur-Íslendingar í Kanada áhuga á að fá hana í 
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  Ég hef víða haft uppi spurnir um þá styttu, verið í tölvupóstsamskiptum við Gunnar B. Kvaran og listfræðinga á Listasafni Reykjavíkur, 

og talað við dóttur listamannsins, Ásdísi Ásmundsdóttur, en öll svör sem ég hef fengið hafa verið á sömu leið, enginn veit hvað varð 

um styttuna. SHÞ 2009. 
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heimssýninguna í Montreal á næsta ári. Ég á bara litla frummynd af henni og það 

mundi taka mig tvö til þrjú ár að gera hana aftur í fullri stærð. Þess vegna vona ég 

að Moses hafi gifsmyndina enn undir höndum. Þeir hjá Loftleiðum hafa lofað að 

grennslast fyrir um þetta vestra.“ (Sigurður A. Magnússon 1965: 24‒25). 

 

Afsteypan af myndinni á Íslandi sem Ásmundur minnist á átti eftir að reynast afar mikilvæg 

því að eftir henni voru gerðar fjórar aðrar afsteypur úr bronsi. Þær eru miklu minni en hin 

þriggja metra háa frummynd sem Ásmundur gerði árið 1938, eða einungis 92 cm háar (Helga 

Lára Þorsteinsdóttir 2012). 

Fyrsta afsteypan var reist á Íslandi árið 1994 og stendur hún í kirkjugarðinum í 

Glaumbæ í Skagafirði. Héraðsnefnd Skagfirðinga hafði forgöngu um að hrinda málinu í 

framkvæmd og keypti verkið en leitað var eftir fjárhagslegum stuðningi víða að og voru 

undirtektir jákvæðar, ekki síst hjá fólki af íslenskum ættum vestanhafs. Óneitanlega minnir 

það á undirbúninginn fyrir heimssýninguna 1939, að leita til Vestur-Íslendinga. Vigdís 

Finnbogadóttir var fengin til að afhjúpa styttuna. Fjölmenni var við þá athöfn og þar á meðal 

var allstór hópur Vestur-Íslendinga en þeir höfðu komið til Íslands gagngert til að vera 

viðstaddir (DV 1994).
93

 Aðspurð segist Vigdís muna vel eftir athöfninni í Glaumbæ: 

 

Mynd 5: Styttan af Guðríði við Glaumbæ. 

Ljósm. SHÞ. 

 

 „Já, ég man alveg þegar ég stóð við þessa styttu þarna 

í Glaumbæ af því það kom mér svo í opna skjöldu hvað 

hún er lítil. Hún er svo lítil, hún er bara ekki neitt neitt. 

Minningarstyttur eiga ekki að vera litlar, sjáðu til 

dæmis þetta litla höfuð hennar Bjargar Þorláksson, 

pínulítið!“ (SHÞ 2010).
94

 Í fréttaflutningi um 

uppsetningu styttunnar við Glaumbæ var styttan 

stundum nefnd Fyrsta evrópska móðirin í Ameríku en 

upphaflegt nafn listamannsins var líka notað. Sem fyrr 

segir virðist Guðríður fyrst hafa verið nefnd „evrópsk 

móðir“ í þingsályktunartillögu árið 1991 (Alþingi 

1991d).  

Við styttuna í Glaumbæ eru skilti á íslensku og ensku. Á því íslenska segir: „Guðríður 

Þorbjarnardóttir, landkönnuður á öndverðri 11. öld og ein víðförlasta kona þeirra tíma, með 

soninn Snorra Þorfinnsson, fyrsta Evrópumanninn fæddan í Ameríku. Hann bjó í Glaumbæ og 

reisti kirkju þar. Afsteypa af verki Ásmundar Sveinssonar „Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku“ 
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   Styrktaraðilar voru fjölmargir: Ferðamálaráð, samgönguráðuneytið, þjóðhátíðarnefnd og þess utan fjöldi Vestur-Íslendinga.
 

94 
  Hið „pínulitla“ höfuð Bjargar C. Þorláksson er höggmynd eftir Ásmund Sveinsson, sjá umfjöllun í lok 4. kafla. 
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frá 1939“. Á enska skiltinu segir: „Guðríður Þorbjarnardóttir, a pioneering heroine at the turn 

of the 11th Century and one of the most widely-travelled woman of her time, with her son 

Snorri Þorfinnsson, the first European child born in America. He lived at Glaumbær and 

raised the first church there. A bronce cast of the statue by Ásmundur Sveinsson titled „The 

first white mother in America.“ Þar er að auki allra styrktaraðila getið (Ingibjörg Þórisdóttir 

2008).
95

 Hér má einnig geta þess að sumir telja að gröf Snorra sonar Guðríðar sé í Glaumbæ 

(Ferðavefur Norðurlands vestra 2013). 

Í inngangi var vitnað í orð Ólafs Ragnars Grímssonar þegar hann hélt með styttuna af 

Guðríði til páfans í Róm. Alllöngu fyrr hafði Ólafur látið í ljós þá skoðun sína að vekja þyrfti 

athygli á Guðríði og Snorra syni hennar. Í júní 1997 fór forsetinn í opinbera heimsókn í 

Dalasýslu og varð honum tíðrætt um kappa Vínlandssagnanna í ferð sinni. Við það tækifæri 

kom fram að forsetahjónin myndu heimsækja Íslendingabyggðir í Bandaríkjunum og Kanada 

síðar um sumarið og þá „gæfist tækifæri til þess að efla tengsl Íslendinga við þá sem væru af 

íslensku bergi brotnir í Vesturálfu og safna liði um það sameiginlega verkefni að minnast 

landafundanna 2000 með myndarlegum hætti.“ (Morgunblaðið 1997).  

Ólafur Ragnar lét ekki sitja við orðin tóm því í júlí sama ár birtist frétt í DV undir 

fyrirsögninni: „Fyrsti hvíti maðurinn sem fæddist í Ameríku: ... og hét sá sveinn Snorri – 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, leggur til að um hann verði gerð teiknimynd.“ 

(Dagblaðið Vísir 1997). Á blaðamannafundi í Washington varpaði forsetinn fram þeirri 

hugmynd að gerð yrði kvikmynd um Guðríði og Snorra sem gæti orðið í svipuðum stíl og 

sagan af indíánastúlkunni Pocahontas. Hugmyndina ítrekaði Ólafur Ragnar þegar hann hitti 

forseta Bandaríkjanna, Bill Clinton, og í fréttinni er þess getið að Bandaríkjaforseta hafi litist 

vel á hugmyndina. Hugmynd Ólafs Ragnars vakti heilmikla athygli, til dæmis kviknaði 

hugmynd Brynju Benediktsdóttur að leikritinu Ferðir Guðríðar í kjölfar þessa, eins og fyrr 

var nefnt. DV leitaði álits hjá nokkrum einstaklingum um hugmynd forsetans og flestum leist 

vel á. Ágúst Guðmundsson kvikmyndagerðarmaður sagði þó að sér fyndist Snorri ekki geta 

verið aðalpersóna myndarinnar þar sem hann hefði einungis verið nokkurra mánaða gamall 

þegar hann fór með foreldrum sínum frá Ameríku. Síðan bætti Ágúst við:  

 

Það getur hins vegar verið góð hugmynd að gera kvikmynd um þetta fyrirbæri allt 

saman. Þar myndi hin merka saga móður hans, Guðríðar Þorbjarnardóttur, vera 

uppistaðan. Þess vegna held ég að forsetinn hafi ekki valið rétta aðalpersónu. Mér 

er kunnugt um að þetta efni hefur vakið áhuga kvikmyndagerðarmanna fyrir 
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  Ýmsar upplýsingar um Guðríðar- og Laugarbrekkuhópinn og um uppsetningu styttunnar á Laugarbrekku og fleira þar að lútandi hef ég 

fengið úr meistaraprófsritgerð Ingibjargar Þórisdóttur (2008) og eru sem fyrr segir birtar hér með góðfúslegu leyfi hennar. 
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vestan. Þeir hafa áhuga á sögunni um víkinga og indíána út frá stöðu 

húsfreyjunnar. Þar væri saga Guðríðar alveg einstök. (Dagblaðið Vísir 1997). 
 

Þarna er athyglisvert hvaða hlutverk Guðríður er komin í árið 1997, staða húsfreyjunnar er 

orðin merkilegust í sögunni. Ekkert hefur þó spurst enn af kvikmynd um Snorra og Guðríði.  

Ólafur Ragnar var í Kanada í ágúst 1997 og hélt ræðu á Íslendingadeginum í Gimli. 

Honum varð þar tíðrætt um tengsl Vestur-Íslendinga í Kanada og Íslendinga og margt sem 

hefði verið gert til að hlúa að þeim samskiptum og mikilvægi þess að rækta þau enn betur. Því 

næst ræddi forsetinn um hvernig árþúsundaskiptunum yrði fagnað og benti á að ekkert hefði 

gerst jafnmerkilegt árið 1000 og það að Leifur Eiríksson hefði fundið Ameríku. Í lok ræðu 

sinnar kynnti hann eftirfarandi hugmyndir: 

 

 Eiríksstaðir, fæðingarstaður Leifs Eiríkssonar, verði gerður að safni með 

margmiðlunarfræðsluefni. 

 Víkingaskip verði látið sigla þá leið sem farin var fyrir 1000 árum, frá 

Íslandi, til Grænlands og til Kanada. 

 Kvikmynd í „Pocahontas‒stíl“ verði gerð um Snorra, son mágkonu Leifs 

Eiríkssonar, fyrsta barnið af evrópskum uppruna sem tók sín fyrstu skref í 

Ameríku. 

 Röð af viðburðum eins og ævintýraferðir til Íslands þar sem Kanadabúar 

gætu heimsótt fæðingarstaði víkinganna, söfn og sýningar þar sem hægt 

væri að fræðast um víkinga. (Ólafur Ragnar Grímsson 1997a).  

 

Ekki fór mikið fyrir Guðríði í þessari ræðu forsetans, aðeins var vísað til hennar óbeint sem 

mágkonu Leifs. Mest áhersla var lögð á að efla tengsl þjóðanna gegnum sameiginlegan 

uppruna þeirra. Í þingsetningarræðu á Alþingi haustið 1997 hvatti Ólafur Ragnar til að þúsund 

ára afmæli kristnitökunnar yrði minnst og sagði við það tækifæri: „Kristnitakan á Alþingi árið 

1000 lagði grunn að trúarlífi og menningu sem mótað hefur íslenska þjóð meira en flest 

annað.“ (Ólafur Ragnar Grímsson 1997b). Enn og aftur hvatti hann til þess að tengsl við 

frændur í vestri yrðu efld og sagði:  
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Í fornum sögum íslenskum er lýst leitinni að hinu nýja, djarfri sókn um ókunnar 

slóðir. Landnám Íslands og landafundir lengra í vestur voru afrakstur menningar 

sem setti könnuðinn í hásæti. […] Hugmyndaheimur þjóðveldis og könnuða, 

viljinn til nýs landnáms, eins og hann birtist í bókmenntaarfi Íslendinga, gæti 

orðið nýjum kynslóðum leiðarvísir. […] Í þessum verkum og öðrum eigum við 

öfluga liðssveit í frændgarði okkar vestan hafs og austan. Fjöldi fólks af 

íslenskum uppruna í Norður-Ameríku nemur nú rúmum 150.000 og auk þess eru á 

Norðurlöndum og annars staðar í Evrópu nokkrir tugir þúsunda sem rekja ættir 

sínar og uppruna til Íslands. (Ólafur Ragnar Grímsson 1997b). 
 

Sem dæmi um viðfangsefni til að „vekja áhuga frændfólks okkar“ nefndi hann heimsóknir á 

ættarslóðir, þróun safna og menningarsetra, samvinnu skóla og ýmislegt fleira (Ólafur Ragnar 

Grímsson 1997b). 

Í október 1997 lagði Svavar Gestsson, þingmaður Alþýðubandalags fyrir Reykvíkinga, 

fram tillögu til þingsályktunar: „um að minnast landafunda Íslendinga“ (Alþingi 1997). 

Málinu var vísað til ríkisstjórnarinnar, með 39 atkvæðum. Umræður í fyrri umræðu stóðu í 

tæpa klukkustund og voru mjög líflegar en Guðríður var ekki nefnd á nafn í þeim.  

Þingsályktunartillaga Steingríms J. Sigfússonar, þingmanns Alþýðubandalagsins í 

Norðurlandskjördæmi eystra: „um að rita sögu landnáms og búsetu Íslendinga á Grænlandi og 

landafunda í Vesturheimi“, var lögð fram á Alþingi sama vetur en komst ekki á dagskrá. 

Tillagan var lögð fram að nýju árið eftir, 1998, einnig af Steingrími og fór þá einungis í fyrri 

umræðu. Í tillögunni segir:  

 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd sem ráði sérfræðinga til að 

annast ritun sögu landnáms Íslendinga á Grænlandi, búsetu þeirra þar og hinna 

merku landafunda í Vesturheimi. Stefnt skal að því að sagan komi út um 

aldamótin og tengist hátíðahöldum í tilefni þeirra og afmælis landafunda 

Íslendinga í Ameríku. 

Nefndin hafi heimild til að ráða sér starfsmenn til gagnasöfnunar og 

söguritunarinnar. Nefndin hafi allt að 15 milljónir króna til ráðstöfunar í þessu 

skyni á árinu 1998 og síðan fjárveitingar samkvæmt fjárlögum eftir því sem þarf 

til að ljúka verkefninu. (Alþingi 1998a). 
 

Í greinargerð með tillögunni segir að fundur Vínlands og siglingaafrek kappa á borð við Leif 

heppna Eiríksson, Þorfinn karlsefni og Guðríði Þorbjarnardóttur yrði að sjálfsögðu vænn kafli 

í hinni merku sögu landnáms- og siglinga í vestur frá Íslandi (Alþingi 1998a). Það mun hafa 

verið í fyrsta sinn sem nafn Guðríðar Þorbjarnardóttur bar á góma í þingræðu þótt hún hafi 

fyrr ratað í þingskjal (Alþingi 1998c). Tillagan var liður í undirbúningi hátíðahalda árið 2000 

þar sem landafundanna yrði minnst eins og nánar verður fjallað um síðar í þessum kafla. 
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Árið 1999 var Guðríður Þorbjarnardóttir orðin það þekkt á alþjóðavísu að á 

kvennaráðstefnu sem haldin var á Íslandi um haustið sagði Hillary Rodham Clinton, forsetafrú 

Bandaríkjanna, að hún hefði fundið sér nýja hetju í Guðríði sem ung hefði siglt til Ameríku og 

alið þar fyrsta evrópska barnið sem vitað væri að fæðst hefði í Norður-Ameríku og síðar á 

ævinni farið til Rómar til fundar við páfann. Hillary kann að hafa munað eftir málflutningi 

Ólafs Ragnars í Bandaríkjaferðinni tveimur árum fyrr og hún vitnaði nokkrum sinnum til 

Guðríðar þá daga sem hún dvaldi á Íslandi (Morgunblaðið 1999b). 

Afsteypan af styttu Ásmundar af Guðríði sem reist var í Glaumbæ í Skagafirði árið 

1994 er gott dæmi um það hvernig héruð rækta minningu tiltekinna þjóðardýrlinga. Enn betra 

dæmi er „Guðríðar- og Laugarbrekkuhópurinn“ sem var stofnaður árið 1999 fyrir tilstuðlan 

áðurnefnds Skúla Alexanderssonar en þarna var hann orðinn formaður umhverfisnefndar 

Snæfellsbæjar. Hann fékk til liðs við sig nokkra ráðamenn í Snæfellsbæ, landeiganda 

Laugarbrekku og fleiri sem málið snerti (Ingibjörg Þórisdóttir 2008).
96 

Meginmarkmið 

hópsins var að vinna að uppsetningu á minnisvarða um Guðríði Þorbjarnardóttur á 

Laugarbrekku á Snæfellsnesi og finna leiðir til að vekja athygli á Guðríði og gera svæðið 

áhugaverðara fyrir ferðamenn. Við styttuna við Laugarbrekku var sett skilti við veginn, með 

áletrunum á þremur tungumálum sem vert er að huga að. Á íslenska skiltinu er nafnið sem 

Ásmundur gaf styttunni: „Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku“. Á enska skiltinu stendur:  

 

Mynd 6: Guðríður á Laugarbrekku 

á Snæfellsnesi. Ljósm. SHÞ. 

„Memorial to Guðríður Þorbjarnardóttir. The first 

European woman to give birth on North 

American soil. Artist Ásmundur Sveinsson.“ Á 

þýsku stendur: „Denkmal an Guðríður 

Þorbjarnardóttir von Ásmundur Sveinsson. Sie 

war die erste europäische Frau, die in Amerika 

ein Kind zur Welt brachte.“ (Ingibjörg Þórisdóttir 

2008). Athyglisvert er að ekki er vísað til 

litarhafts Guðríðar í enska og þýska textanum, 

ólíkt þeim íslenska. Þess í stað er vísað til 

evrópsks uppruna Guðríðar og þess að hún hafi 

fyrst evrópskra kvenna fætt barn í Ameríku.  
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  Í nefndinni voru: Skúli Alexandersson, formaður umhverfisnefndar Snæfellsbæjar, Guðrún Bergmann, formaður atvinnu- og 

ferðamálanefndar Snæfellsbæjar, Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, Reynir Bragason, landeigandi Laugarbrekku (á þeim 

tíma) og Ragnhildur Sigurðardóttir umhverfisfræðingur. Guðrún Bergmann var forsvarsmaður hópsins.  
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Ólafur Ragnar Grímsson afhjúpaði styttuna af Guðríði á Laugarbrekku í júní 2000 

(Morgunblaðið 2000b). Hann sagði við það tilefni:  

 

Guðríður Þorbjarnardóttir var á sinni tíð víðförulasta kona veraldar, sannarlega 

jafnoki þeirra vösku karla sem sigldu glæsilegum og hraðskreiðum skipum og 

könnuðu alla Norðurálfu, frá stórám Rússlands til Furðustranda hins nýja heims í 

vestri. Guðríður fæddist hér á Vesturlandi, giftist á Grænlandi, ól son í Norður-

Ameríku, sigldi til Noregs, gekk suður til Rómar, fékk aflausn synda sinna, og 

endaði ævina sem heittrúuð nunna og einsetukona í Skagafirði. 

Þessi einstæða lífsganga Guðríðar spannaði alla hina þekktu veröld norrænna 

manna. Hún var sjálfstæð kona og sinnar eigin gæfu smiður sem af hógværð tók 

sér sess með hinum stóru kvenhetjum mannkynssögunnar.  

Ég hef fundið á ferðum mínum erlendis undanfarin ár, að saga Guðríðar kveikir 

jafnvel enn meiri áhuga og forvitni en lífshlaup og afrek Leifs heppna, nágranna 

hennar í æsku og síðar mágs. Leifur skipar sér í fjölmenna sveit karla sem komist 

hafa á spjöld sögunnar fyrir landaleit og könnun óþekktra svæða; Guðríður er að 

líkindum fremst þeirra kvenna í veröldinni allri sem unnið hafa afrek við 

landkönnun og eina manneskjan í hálft árþúsund sem sannanlega heimsótti bæði 

Róm og Ameríku.  

Lífshlaup Guðríðar Þorbjarnardóttur var einstætt, ferðir hennar um veröldina 

vitnisburður um sjálfstæði og forvitni, ótrauðan vilja til að kanna ókunna stigu. 

Hún var kristin kona, hófstillt og hógvær í allri breytni. Guðríður er í sögunum 

böðuð björtu ljósi kristinna dyggða, leiðangur hennar í hinn nýja heim, Paradísina 

í vestrinu, var heillaför og hún varð ættmóðir þriggja nafnkunnra biskupa á 

Íslandi. (Ólafur Ragnar Grímsson 2000c). 
 

Eftirtektarvert er að í þessari ræðu heldur forsetinn því fram að Guðríður veki meiri áhuga en 

Leifur Eiríksson en ummæli hans bera jafnframt vott um að Guðríði sé ekki einasta ætlað að 

vera þjóðardýrlingur heldur einnig eins konar menningarlegur sendiherra landsins á erlendri 

grund. Líkt og Jón Karl Helgason hefur bent á í umfjöllun um þjóðardýrlinga, þá er minning 

þeirra „ræktuð opinberlega á forsendum menningarlegrar þjóðernisstefnu.“
 

(Jón Karl 

Helgason 2011: 93). Með orðum sínum skipar forsetinn Guðríði á bekk með „hinum stóru 

kvenhetjum mannkynssögunnar“ og með tengslum við kristni og kirkju fær mynd hennar enn 

víðtækari skírskotun og veigameiri því þjóðhöfðingi og kirkja eru tvær af meginvaldastoðum 

samfélagsins. 

Árið 2000 var, eins og fyrr hefur verið vikið að, ár mikilla hátíðahalda. Bæði var 

minnst þúsund ára afmælis kristnitöku á Íslandi og einnig þúsund ára afmælis landafunda 

norrænna manna í Vesturheimi. Viðburðir voru skipulagðir á Íslandi, í Bandaríkjunum, 

Kanada og einnig á Grænlandi.  

Formlegur undirbúningur hátíðahaldanna hófst í janúar 1998 með því að þáverandi 

forsætisráðherra, Davíð Oddsson, skipaði sex manns í landafundanefnd og var hlutverk 
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nefndarinnar að skipuleggja og sjá um framkvæmd hátíðahaldanna árið 2000 

(Forsætisráðuneytið 2001b).
97

 Í viðtali við Morgunblaðið í janúar 1999 sögðu Vestur-

Íslendingarnir David Gislason, formaður íslensku þjóðræknisdeildarinnar í Árborg, og Neil 

Bardal, aðalræðismaður Íslands í Kanada, frá því að hugmyndin að stofnun landafundanefndar 

hefði kviknað í heimsókn forseta Íslands til Kanada árið 1997. Þar hefði verið rætt hvernig 

best væri að styrkja tengsl milli Vestur-Íslendinga og Íslendinga og hvernig væri verðugt að 

fagna árinu 2000. Í sama viðtali sagði David frá því að hugmyndin að því að færa 

Kanadamönnum afsteypu af höggmynd Ásmundar hefði líka verið komin frá Vestur-

Íslendingum, hún hefði kviknað við afhjúpun styttunnar í Glaumbæ í Skagafirði, árið 1994. 

David hafði verið viðstaddur athöfnina og sagðist hann við það tækifæri hafa kynnst sögu 

Guðríðar og heillast af henni (Dagur 1994).
98

 Frásögn Davids er gott dæmi um hvílík áhrif 

höggmynd Ásmundar hafði og hvaða tækifæri sköpuðust í sambandi við afsteypur hennar sem 

síðar áttu eftir að vera reistar á fleiri stöðum.  

Í inngangi í skýrslu um störf landafundanefndar segir að ríkisstjórn Íslands vilji 

minnast landafunda og sameiginlegrar sögu Íslendinga og íbúa Norður Ameríku með 

veglegum hætti á þessum tímamótum enda hafi landafundirnir ekki skipað þann sess í sögu 

þjóðanna vestan hafs sem þeim beri. Þar segir einnig að með hátíðahöldum vestanhafs gefist 

„kærkomið tækifæri til að minna almenning í Bandaríkjunum og Kanada á sameiginlega sögu 

þjóðanna, sem felst í siglingum Leifs Eiríkssonar og síðar annarra manna af íslenskum ættum 

til Norður Ameríku fyrir þúsund árum.“ (Forsætisráðuneytið 2001b). Frá upphafi var því ljóst 

að markmið íslenskra stjórnvalda með hátíðahöldunum árið 2000 var að efla tengsl við fólk af 

íslenskum uppruna í Bandaríkjunum og Kanada og í því skyni gegndu Vínlandssögurnar og 

persónur þeirra stóru hlutverki, þær voru skilgreindar sem sameiginlegur menningararfur 

Íslendinga og Vestur-Íslendinga.  

Margir voru kallaðir til samstarfs í undirbúningi að dagskránni og samstarfsaðilar 

vestanhafs voru: Árþúsundanefnd Hvíta hússins (The White House Millennium Council), 

kanadíska árþúsundanefndin (The Canadian Millennium Bureau), Árþúsunda – 125 nefndin 

(The Millennium – 125 Commission), Þjóðræknisfélagið í Kanada (The Iceland National 

League of Canada) og íslensk‒amerísku félögin í Bandaríkjunum (The Icelandic‒American 

Societies of the United States) (Forsætisráðuneytið 1999). Árþúsunda – 125 nefndin (The 

Millennium – 125 Commission) var stofnuð sérstaklega til að minnast þess að 125 ár voru 
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  „Landafundanefnd“ var vinnuheiti sem notað var á Íslandi en vestanhafs hét nefndin „The Leifur Eiríksson Millennium Commission“. 
98

  Neil Bardal og David Gislason sögðu frá aðdraganda og undirbúningi hátíðahaldanna í Kanada árið 2000 og þátttöku Vestur-Íslendinga 

í því ferli í viðtali við sunnudagsblað Morgunblaðsins 3. janúar 1999. Mbl 1999. 
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liðin frá landnámi Íslendinga á Nýja Íslandi og að auki til að taka þátt í þúsund ára afmæli 

fyrri landafundanna. Frumkvæði að stofnun hennar átti fólk af íslenskum uppruna, búsett í 

Kanada, og var fyrrnefndur David Gislson formaður hennar (Forsætisráðuneytið 2001b; 

Lögberg- Heimskringla 2000; (Morgunblaðið 2006a). Framlög í fjárlögum og í fjáraukalögum 

til landafundanefndar á árunum 1998 til 2001 námu 401,1 millj. kr. (Forsætisráðuneytið 

2001b). Í skýrslu landafundanefndar má sjá lista yfir 41 atriði, sem hlaut styrki frá nefndinni 

og var þar um að ræða ýmiss konar viðburði, sýningar, byggingar og fleira. Mestu fé var varið 

til að kosta leiðangur skipsins Íslendings eða 57.000.000 kr. Af öðru sem hlaut styrki 

landafundanefndar má nefna sögulegar byggingar á Grænlandi; það er bæ Eiríks rauða og 

Þjóðhildarkirkju 20.000.000 kr., Þjóðmenningarhús – landafundasýningu 20.000.000 kr., 

Ferðir Guðríðar – leikþátt 10.206.000 kr., Ásmundarstyttu 1.200.000 kr., Bókaútgáfu Leifs 

Eiríkssonar 500.000 kr. og Leif Eiríksson – málfundafélag 20.000 kr. (Forsætisráðuneytið 

2001b). Af þessari upptalningu má sjá að þrátt fyrir að Guðríður fengi veglegt hlutverk var 

öðrum söguhetjum Vínlandssagnanna einnig gert hátt undir höfði og mikil áhersla var lögð á 

landafundina sjálfa og kynningu á Íslendingasögunum. 

Með hátíðahöldunum árið 2000 höfðu íslensk stjórnvöld ekki einungis í hyggju að efla 

félagsleg og menningarleg tengsl við frændur í vestri, tækifærið skyldi ekki síður nýtt til að 

efla viðskiptasambönd við Vesturheim. Í því skyni ákvað ríkisstjórn Íslands, um mitt ár 1999, 

að efnt yrði til almenns landkynningarátaks í Bandaríkjunum og Kanada sem nefndist Iceland 

Naturally. Þar var um að ræða samstarf ríkisins og íslenskra fyrirtækja sem áttu í viðskiptum 

vestanhafs og skipulagði Iceland Naturally kynningarstarf sitt að miklu leyti í tengslum við 

dagskrá landafundanefndar. Tinna Grétarsdóttir hefur bent á að á Íslandi hafi verið skírskotað 

til hátíðahaldanna sem viðamestu útrásar Íslands í Norður-Ameríku (Tinna Grétarsdóttir 2010: 

86; sjá einnig Loftur Atli Eiríksson 2010: 59‒83). Í nóvember 1999 var dagskrá 

landafundanefndar í Vesturheimi kynnt og þar segir: 

 

Yfirskrift dagskrárinnar ‒ Endurfundir ‒ skírskotar annars vegar til þess að eitt 

þúsund ár eru liðin frá því að fundum Íslendinga og Ameríkumanna bar fyrst 

saman og hins vegar til fræðandi endurfunda við sameiginlega sögu þjóðanna. 

Sigling víkingaskipsins Íslendings til Bandaríkjanna með viðkomu á Grænlandi 

og í Kanada er táknræn fyrir þessa endurfundi. (Forsætisráðuneytið 1999).  
 

Hér má taka eftir að talað er um að fundum þjóðanna hafi borið saman, sem er öllu hógværara 

orðalag en að norrænir menn hafi fundið Ameríku sem fram til þessa hafði tíðkast. Í 

dagskránni var greint frá 230 viðburðum sem fara skyldu fram á 70 stöðum í Kanada og 
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Bandaríkjunum. Síðar kom þó í ljós að atburðirnir urðu nær 400. Þeir voru af ýmsum toga; 

tónleikar, listsýningar, kvikmyndavikur, sögusýningar, málþing og leiksýningar, útgáfa 

margmiðlunarefnis, kvikmynda og bóka. Í kynningunni var tekið fram að frásagnir 

Íslendingasagnanna af landafundunum í Vesturheimi 1000 árum áður tengdu bókmenntaarf 

þjóðarinnar byggðinni í Vesturheimi á heillandi hátt og lægi hann sem rauður þráður í 

gegnum alla dagskrána (Forsætisráðuneytið 1999).  

Sigling víkingaskipsins Íslendings til Bandaríkjanna með viðkomu á Grænlandi og í 

Kanada skipaði stórt hlutverk í dagskránni en siglingin var sérstök að því leyti að hún tengdi 

viðburði á ýmsum stöðum saman. Auk þess vakti siglingin gífurlega mikla athygli í 

fjölmiðlum. Fyrsti viðkomustaður skipsins var í Brattahlíð á Grænlandi í júlí 2000 

(Forsætisráðuneytið 2001a). Í hátíðahöldunum á Grænlandi var áhersla lögð á að minnast 

þúsund ára afmælis kristni og um leið byggðar norrænna manna þar í landi. Við það tækifæri 

var afhjúpuð afsteypa af styttu Augusts Werners af Leifi Eiríkssyni.
99

 Eins og fyrr var nefnt 

hafði landafundanefnd styrkt byggingu húsa í Brattahlíð á Grænlandi, bæ Eiríks rauða og 

Þjóðhildarkirkju, og voru þær byggingar vígðar við hátíðlega athöfn á sama tíma 

(Forsætisráðuneytið 2001b).  

Viðburðirnir á Grænlandi tengdust því Vínlandssögunum en Guðríður virðist ekki hafa 

verið jafnmikið í sviðsljósinu þar og í hátíðahöldunum í Kanada en þar fékk hún veglegan 

sess. Dagskráin þar hófst formlega í 6. apríl 2000 með afhendingu afsteypu af höggmynd 

Ásmundar Sveinssonar, Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku, við mikla viðhöfn í 

Þjóðmenningarsafninu í Ottawa. Styttan var þjóðargjöf Íslendinga til Kanadabúa. 

Forsætisráðherra Íslands, Davíð Oddsson, afhenti Kanadamönnum styttuna og 

forsætisráðherra Kanada, Jean Chrétien, afhjúpaði hana en það þótti mikill heiður. Í fréttum af 

atburðunum kom fram að mörgum Kanadabúum þótti sú athöfn vera hápunktar 

hátíðahaldanna (Tinna Grétarsdóttir 2010: 97). David Gislason sagði um þennan atburð: 

„Guðríður setur sérstakan svip á söguna ‒ sýnir að landnemarnir voru ekki bara víkingar með 

sverð og skildi heldur voru heillandi konur þar á meðal ‒ og það var mikilvæg stund þegar 

Davíð Oddsson forsætisráðherra afhenti Jean Chrétien, forsætisráðherra Kanada, afsteypu af 

styttunni 6. apríl og byrjaði þannig hátíðahöldin sem hafa staðið yfir síðan.“ (Morgunblaðið 

2000d; Forsætisráðuneytið 2001d).
100
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  Stytta Augusts Werners af Leifi Eiríkssyni var fyrst reist í Seattle árið 1962 og var hún gjöf til Grænlendinga frá stofnun Leifs 

Eiríkssonar í Seattle. Peter van der Krogt 2013. Sjá nánar í viðauka, töflu 1 og 2. 
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 Svavar Gestsson sagði í greinargerð landafundanefndar að hátíðahöldin í Kanada hafi hafist þann 6. apríl 2000 í Ottawa, höfuðborg 

Kanada, og lokið 22. október 2000 í Árborg í Manitoba. Forsætisráðuneytið 2001d. 
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Tinna Grétarsdóttir hefur fjallað um hvernig listaverk öðlast nýjan tilgang þegar þau 

eru ekki á listasafni og notuð í annars konar tilgangi en ætlunin var upphaflega. Hún hefur 

bent á að afhending gjafar frá einni þjóð til annarrar og afhjúpun listaverks sé í raun 

merkingarfull og táknræn athöfn og hefur í því sambandi fjallað um athöfnina í Ottawa þegar 

Íslendingar gáfu Kanadabúum afsteypu af styttu Ásmundar Sveinssonar árið 2000. Hér má 

bæta við að þrátt fyrir mikla viðhöfn við afhjúpun styttunnar við Þjóðmenningarsafnið í 

Ottawa var styttan af Fyrstu hvítu móðurinni í Ameríku færð skömmu eftir afhjúpunina og 

stendur nú í Bóka- og þjóðskjalasafni Kanada (National Library and Archives) (Tinna 

Grétarsdóttir 2010: 103).  

Guðríður var sannarlega í aðalhlutverki í dagskránni sem boðið var upp á í Kanada 

þetta ár en Snorri sonur hennar kom einnig allmikið við sögu. Til dæmis var saga Guðríðar og 

Vínlandsævintýrin nýtt í námsefni í 15 barnaskólum í Kanada, á svæðinu frá Ottawa til Hull 

árið 2000 (Morgunblaðið 2000c). Svokallað Snorra‒verkefni (Snorri Program 2013) sem er 

styrkjaáætlun sem gefur kanadískum unglingum af íslenskum uppruna og íslenskum 

ungmennum tækifæri til að kynnast menningu og tungu hinnar þjóðarinnar, var sett á 

laggirnar í kjölfar hátíðahaldanna og er enn starfrækt. Eldri Kanadabúum af íslenskum ættum 

býðst einnig að taka þátt í hliðstæðu verkefni, „Snorri Plus“ (Snorri Program 2013).  

Þótt megináhersla hafi verið lögð á að minnast landafundanna árið 1000 með 

hátíðahöldunum í Kanada árið 2000 var einnig haldið upp á 125 ára afmæli síðara landnáms 

Íslendinga í Kanada, sem hófst árið 1875. Landnámið, bæði hið fyrra og hið síðara var því 

snertiflöturinn í sambandi þjóðanna (Forsætisráðuneytið 2001b; Ríkisútvarpið 2013).  

Í þessu samhengi var Guðríður gjarnan nefnd fyrsti landneminn og formóðir 

landnemanna í Kanada (Lögberg-Heimskringla 1998). Árið 2000 gátu margir speglað sig í 

Guðríði, og syninum Snorra. Inga Huld Hákonardóttir hefur bent á að barnsfæðingar tengist 

oft goðsögnum um uppruna þjóða eða þjóðarbrota og því kallist fæðing Snorra á við sögulega 

landtöku Íslendinga við Winnipegvatn 21. október 1875. Hún segir líka að í hugum Vestur-

Íslendinga kallist landnámið sem aldrei varð á við landnámið sem síðar varð og því sé um að 

ræða tvöfalda upprunagoðsögn eða helgisögn, þar sem barnsfæðing marki upphaf nýrrar 

þjóðar (Inga Huld Hákonardóttir 2001: 60‒61, 74). Óhætt er að fullyrða að persóna Guðríðar 

geymi margar skírskotanir sem vel voru nýttar árið 2000. 

Ýmsar ástæður lágu að baki því að Guðríður Þorbjarnardóttir varð táknmynd 

hátíðahaldanna í Kanada. Augljóst er að sögupersóna úr Vínlandssögunum var heppileg í því 

hlutverki en ekki var hægt að nota Leif heppna því öll norsku félögin í Kanada höfðu slegið 

eign sinni á nafn hans (Morgunblaðið 2000d; sjá einnig Jónas Kristjánsson 1994). Leifur og 
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landafundirnir virðast hins vegar hafa skipað stærri sess í Bandaríkjunum, nefndin sem 

starfaði þar hét til dæmis „The Leifur Eiríksson Millennium Commission“ 

(Forsætisráðuneytið 2001c). Án efa þótti við hæfi að kona væri sett í þetta hlutverk þar sem 

konur voru komnar til áhrifa víða í samfélaginu. Ef litið er til baka, til ársins 1930 þegar 

Bandaríkjamenn gáfu Íslendingum styttu af Leifi Eiríkssyni í tilefni af þúsund ára afmæli 

Alþingis þá má sjá hve miklar breytingar urðu á þeim 70 árum sem liðin voru. Árið 1930 var 

Guðríður ekki nefnd á nafn og ólíklegt er að hún hafi yfirleitt komið til greina sem fyrirmynd 

að styttu í samkeppninni sem Bandaríkjamenn efndu til þá.  

Hlutverk forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, í hátíðahöldunum í Kanada árið 

2000 var viðamikið og var hann viðstaddur fjölda atburða sem haldnir voru til að minnast 

þúsund ára afmælisins. Í veislu sem landsstjóri Kanada hélt forsetanum til heiðurs sagði 

Ólafur Ragnar: „Landkönnuðirnir sem komu að þessum ströndum fyrir þúsund árum voru 

mótaðir af lýðræðislegu velferðarþjóðfélagi sem þeir höfðu stofnað einni öld áður á Íslandi og 

einnig af kristnum hugmyndum fyrstu norrænu kristniboðanna sem höfðu hugrekki til að 

kanna ókunn lönd.“ (Ólafur Ragnar Grímsson 2000b). Um styttuna af Guðríði sem gefin var 

til Ottawa sagði Ólafur Ragnar á Íslendingadeginum í Gimli í ágúst 2000: „Við höfum gefið 

Kanadabúum styttuna af Guðríði Þorbjarnardóttur, móður fyrsta íslenska og evrópska barnsins 

sem fæddist í Norður-Ameríku, sem táknræna gjöf sem endurspeglar sameiginlega arfleifð og 

sögu þjóða okkar.“ (Ólafur Ragnar Grímsson 2000a). 

Í ræðum sínum hélt forsetinn ötullega fram ágæti landsmanna, ekki síst forfeðranna, 

siglingahetjanna sem ferðuðust manna mest fyrir þúsund árum, stofnuðu elsta þing í heimi og 

bjuggu í lýðræðislegu samfélagi. Við sama tón kvað í ýmsum ræðum Ólafs Ragnars við önnur 

tækifæri, hann minntist á hetjurnar úr Vínlandssögunum sem tengdu þjóðirnar vestan og 

austan Atlantshafs saman og viðraði margar hugmyndir um hvernig mætti efla tengsl 

Kanadabúa og Íslendinga. Og ítrekað minntist hann á Guðríði og kallaði hana fyrsta 

landnámsmanninn í Kanada árið 1000. Í framsetningunni á mynd formóðurinnar er dregið 

fram ágæti nútímamanna og úr þeirri táknmynd má draga marga þræði: Guðríður er fyrsti 

landneminn, fyrsta evrópska móðirin í Ameríku, kristin kona, kristniboði, landkönnuður og 

hún tengir Íslendinga og burtflutta landa þeirra í Vesturheimi einstökum böndum. Augljóst er 

að visst frumkvæði að hátíðahöldunum var komið frá Ólafi Ragnari og hann hafði með ýmsu 

móti beitt sér fyrir að þau yrðu að veruleika.  

Guðríður var víðar á dagskrá en hjá forseta og fyrirfólki vestan hafs. Árið 2000 voru 

kenndar við hana kirkja og gata í nýju hverfi í borginni. Jón Karl Helgason hefur fjallað um 

götunöfn í Reykjavík og sagt að með því að gefa götum í Reykjavík nöfn persóna úr 



101 

Íslendingasögum sé í raun verið að staðfesta hlutverk hetjunnar í íslenskri þjóðarvitund (Jón 

Karl Helgason 1998: 174‒184). Í hverfum í borginni sem byggð voru á fyrri hluta 20. aldar 

hlutu götur austan Skólavörðuholts og í Norðurmýri nöfn sögupersóna úr Íslendingasögum, 

þar eru til dæmis Njálsgata og Bergþórugata, Kjartansgata og Guðrúnargata. Sögupersónur 

Vínlandssagnanna fengu einnig götur kenndar við sig árið 1932 en vestan Snorrabrautar 

liggja Eiríksgata, Leifsgata og Þorfinnsgata (Jón Karl Helgason 1998: 175). Engar götur voru 

þó kenndar við kvenpersónur Vínlandssagnanna á þeim tíma.  

Árið 2000, í tengslum við þúsund ára afmæli kristnitöku á Íslandi og landafundanna, 

fengu kvenpersónur Vínlandssagnanna uppreisn æru í Grafarholti í Reykjavík. Aðalleiðin inn 

í hverfið liggur um Vínlandsleið en fljótlega er hægt að beygja inn á Guðríðarstíg, og áfram út 

á Þúsöld, og þaðan inn á Þjóðhildarstíg eða Grænlandsleið. Upp á holtinu er Kirkjustétt og 

við hana stendur Guðríðarkirkja. Eftirtektarvert er að ekki er nein gata kennd við Freydísi 

Eiríksdóttur. Götunöfnin eru framhald af hefðinni sem skapaðist í nöfnum gatna sem fyrr voru 

nefnd (Morgunblaðið 1999a; Reykjavíkurborg 1999).
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Tónverkið Voyages: Kvinnan fróma eftir Mist Þorkelsdóttur, samið árið 1999, var flutt 

árið 2000 í Eldborg í Svartsengi. Það er eina íslenska tónverkið sem ég veit til að hafi verið 

samið um Guðríði og ferðalög hennar.
 
Verkið er samið fyrir strengi, eftir pöntun frá Baltnesku 

fílharmóníunni í tengslum við árþúsundaskiptin. Í tónverkinu hljómar stef úr þjóðlagi úr 

handritinu Melódíu sem finna má í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar, „Kvinnan fróma, 

klædd með sóma“ (Mist Þorkelsdóttir 1999; Ríkharður Örn Pálsson 2000).  

Um aldamótin 2000 báru þotur Flugleiða nöfn landnámsmanna og landkönnuða og ný 

þota sem bættist í flugflotann 2001 hlaut nafnið Guðríður Þorbjarnardóttir (Flugið 2001). 

Í ágúst árið 2000 hélt Ólafur Ragnar ræðu við afhjúpun styttu Nínu Sæmundsson af 

Leifi Eiríkssyni sem reist var við Eiríksstaði (Ólafur Ragnar Grímsson 2000c). Eftir að hafa 

farið fögrum orðum um Leif vék forsetinn máli sínu að Guðríði:  

 

Guðríður var á sinni tíð víðförlasta kona veraldar, sannarlega jafnoki þeirra vösku 

karla sem sigldu glæsilega á hraðskreiðum skipum og könnuðu alla Norðurálfu, 

frá stórám Rússlands til furðustranda hins nýja heims í vestri. Æskilegt væri að 

þessir fornu leikfélagar og venslafólk mættu tengjast nýjum böndum í samstilltu 

átaki byggðanna á Vesturlandi til að laða hingað ferðafólk sem áhuga hefur á 

þeirri merku sögu sem Leifur og Guðríður eru merkisberar fyrir. (Ólafur Ragnar 

Grímsson 2000d).  
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  Nöfn gatnanna voru ákveðin af Þórhalli Vilmundarsyni, fræðimanni og örnefnafræðingi. Hann heldur uppi hefðinni frá Sigurði Nordal 

sem sat í nafnanefndinni á fyrri hluta aldarinnar.  
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Því má sjá að Leifur hefur ekki fallið í gleymsku þrátt fyrir upphefð Guðríðar, en afgerandi 

breyting er að árið 2000 er kona einnig nefnd þegar talað er um hetjur Vínlandssagnanna. Eins 

og forsetinn sagði var hún líka „sannarlega jafnoki þeirra vösku karla sem sigldu glæsilega á 

hraðskreiðum skipum og könnuðu alla Norðurálfu“. 

Fjárveitingar frá Alþingi vegna minnisvarða um Guðríði og til uppbyggingar 

Laugarbrekku á Snæfellsnesi, voru allnokkrar um árþúsundaskiptin og í byrjun 21. aldarinnar. 

Árið 1999 veitti samgönguráðuneytið Guðríðar- og Laugarbrekkuhópnum eina milljón króna 

til framkvæmda á Laugarbrekku undir Jökli til að minnast Guðríðar Þorbjarnardóttur (Alþingi 

2002b). Árið 2000 gerði Alþingi samning við Ásmundarsafn um 1,2 millj. kr. framlag til að 

kosta gerð bronsafsteypu fyrir landafundanefnd (Alþingi 1999). 

Ljóst er að um aldamótin 2000 hefur Guðríður öðlast mikilvægan sess og táknmynd 

hennar teygir anga sína víða. Henni er haldið fram sem fyrirmynd kvenna, eins og kom fram í 

ræðum Vigdísar Finnbogadóttur strax á níunda áratugnum. Vigdís átti heilmikinn þátt í að 

vekja athygli á þessarari sterku kvenpersónu Vínlandssagnanna og benda á sérstöðu hennar. 

Arftaki Vigdísar, Ólafur Ragnar Grímsson, hélt áfram að blása lífi í persónu Guðríðar þó með 

nokkuð öðru móti en Vigdís. Í ræðum sínum á umræddu tímabili tengdi hann Guðríði einkum 

við hetjur og víkinga. Í hátíðahöldunum árið 2000 óx vegur Guðríðar til muna þar sem hún 

varð eins konar menningarlegur sendiherra í Kanada þar sem höfðað var sérstaklega til 

Vestur-Íslendinga. Á Alþingi hefur hún skipað þó nokkurn sess og nokkrir 

landsbyggðarþingmenn, flestir af vinstri vængnum, lögðu fram tillögur sem sneru að því að 

auka veg hennar. Af henni hafa verið reistar þrjár styttur, hún er nýtt í þágu 

menningartengdrar ferðaþjónustu og margir ferðamenn heimsækja þá tvo staði sem tengjast 

ævi hennar á Íslandi. Loks má nefna götuheitið Guðríðarstíg sem festir hana enn betur í sessi 

og sama máli gegnir um nafngift Guðríðarkirkju.  

Í næsta kafla verður fjallað um framhaldslíf Guðríðar á 21. öld og þann farveg sem 

orðræða og umfjöllun um hana fór í. Margt rennir stoðum undir að Guðríður Þorbjarnardóttir 

hafi þegar um aldamótin 2000 öðlast ýmis einkenni þjóðardýrlings.  

Á næstu árum átti mynd hennar eftir að taka á sig sífellt meiri helgiblæ og saga hennar 

að berast enn víðar en áður.  
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7. kafli. 

Heilög Guðríður 

(2000–2012) 

Á 21. öldinni hefur umræðan um Guðríði tekið nýja stefnu. Á seinustu árum hefur hún verið 

sterklega tengd kirkju og kristniboði. Sögurnar hafa verið þýddar á enn fleiri tungumál en 

áður og allnokkrar bækur þar sem Guðríður gegnir margvíslegum hlutverkum hafa komið út.  

Ný rússnesk þýðing Vínlandssagnanna kom út árið 2000, Íslandskíje sagí: perevod s 

drevneíslandskogo jazyka (Zimmerling 2000). Eistnesk þýðing sagnanna kom út árið 2003, 

Viikingid Vínlandis: Eiríkr punase saaga, Gröönlaste saaga (Alas 2003). Sögurnar voru 

þýddar á galisísku árið 2010, Saga dos Groenlandeses, Saga de Erik o Roxo (Portela 2010). 

Hér skal einnig greint frá tveimur nýjum og viðamiklum heildarþýðingum Íslendingasagna. 

Þar er í fyrsta lagi um að ræða þýska heildarútgáfu sagnanna á vegum S. Fisher forlagsins í 

Frankfurt am Main sem út kom árið 2011, Isländersagas. Bindin fjögur innihalda 64 sögur og 

þar á meðal er Die Sagas von Vinland und Grönland, die von der ersten Europäischen 

Entdeckung Amerikas berichten (Flecken 2011). Hitt er heildarútgáfa þýðinga Íslendinga-

sagnanna á dönsku, sænsku og norsku, 23 sögur, sem unnið er að. Sú útgáfa er í höndum Saga 

forlags í Reykjavík. Áætlað var að sögurnar kæmu út 2012 (Mbl 2010). Hér skal einnig getið 

um nýja hljóðbók með Eiríks sögu rauða sem kom út árið 2009 (Hlusta.is. 2009). 

Óhætt er að segja að gróska hafi verið í gerð sögulegra skáldsagna á síðustu árum þar 

sem Guðríður skipar allnokkurn sess. Þar má fyrst nefna skáldsögu hinnar skosku Margaret 

Elphinstone, The Sea Road, sem er 244 blaðsíður að lengd og kom út í Skotlandi og Kanada 

árið 2000. Sagan var þýdd á þýsku og dönsku árið 2001 og portúgölsku árið 2003 

(Elphinstone 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2003). Bókin hefst á stuttum formála einnar 

sögupersónunnar, Agnars Ísleifssonar, sem skrifaður er í Skálholti árið 1069. Agnar segist 

hafa skrifað frásögn þá sem hér um ræðir eftir skipun frá Hildibrandi kardínála í Róm. Hann 

vitnar í bréf frá Hildibrandi þar sem sagt er frá konu sem komið hafi frá Íslandi í pílagrímsferð 

til Rómar. Meðferðis hafði hún bréf frá Ísleifi Gissurarsyni biskupi í Skálholti sem vakti 

athygli kardínálans. Í bréfi Ísleifs segir að kona þessi hafi áður ferðast til fjarlægra landa sem 

enginn þekki. Hildibrandur hafði sjálfur hitt konuna í Róm en ekki skilið vel hvað hún sagði 

þar sem hún talaði litla þýsku og kunni ekki latínu. Hildibrandur biður nú Agnar að skrásetja 

sögu konunnar og snúa henni á latínu. Sögu Guðríðar á að nota í framsetningu á 

kennisetningu um dauðann, dóma, helvíti og himnaríki, því Guðríður hafi sagt frá ýmsu 

yfirnáttúrlegu, draugum og slíku. Agnari þykja reyndar frásagnir hinnar íslensku konu alveg 
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eðlilegar, Íslendingar segi oft og iðulega sögur af draugum og hann hefst handa um að 

skrásetja sögu konunnar. Í formálanum greinir hann frá því að hann hafi hitt Guðríði í nokkur 

skipti eftir að hann flutti til Íslands, síðast þegar hún hefur kallað hann til sín að dánarbeði 

sínu, árið 1069, þar sem hann veitti henni síðasta sakramentið.  

Meginkafli verksins, „Gudrid‘s story“ (Elphinstone 2000: 11‒235) er byggður á 

samtölum Agnars og Guðríðar sem hann skráir sumarið 1051 í Róm. Þau eru bæði sögumenn 

og fyrstu persónu frásagnir þeirra birtast á víxl í bókinni. Guðríður segir Agnari frá uppvexti 

sínum á Snæfellsnesi, ferð til Grænlands og dvöl þar, og frá eiginmönnunum tveimur en 

Þorfinnur karlsefni er stóra ástin í lífi hennar. Þá segir Guðríður frá lífinu á Vínlandi þar sem 

margt var framandi. Hún lýsir ýmsum erfiðleikum landnemanna, svo sem samskiptum við 

skrælingja sem enda með ósköpum, en þar er athyglisverð lýsing á samskiptum manna sem 

ekki tala sama tungumál. Loks segir hún frá brotthvarfi þeirra Þorfinns til Íslands og búsetu í 

Glaumbæ. Eftir lát Þorfinns lifir Guðríður góðu lífi með sonum, tengdadætrum og 

barnabörnum en á efri árum ákveður hún að fara suður til Rómar. Þar dvelur hún tæpt ár þar 

sem hún verður mjög veik en nær sér og snýr heim. Ferð hennar til Rómar og dvöl þar er lýst 

nákvæmlega.  

Agnar skráir sögu hennar í lok dvalarinnar í Róm. Þegar Agnar er svo kominn til 

Íslands skrifar hann sögu Guðríðar aftur eftir upprunalega handritinu og þýðir hana á latínu 

fyrir Hildibrand. Stuttur eftirmáli Agnars rammar söguna inn. 

Bókin er afar athyglisverð þar sem lesendur fá að kynnast Guðríði þegar hún er orðin 

gömul kona og lítur yfir farinn veg. Höfundur fjallar um sögupersónu sína af miklum skilningi 

og natni og sú mynd sem Elphinstone dregur upp af Guðríði er ein allra trúverðugasta lýsingin 

á henni sem ég hef lesið.  

Í sögu Elphinstone má ef til vill greina enduróm úr Íslandsklukku Halldórs Laxness, 

þar sem segir af skriftamálum konunnar „Gurid að nafni, sem kom til Rómaborgar pílagrímur 

í kríngum árið 1025. Segir heimildin að þegar konan tók að skrifta fyrir múkanum kom það á 

daginn að hún var hvorki meira né minna en víðförlust kona sem þá var uppi í 

kristindómnum.“ Skriftamál þessi færði múkinn í letur „og mátti lesa rit þetta í klaustrinu 

leingi síðan.“ (Halldór Laxness 1969a: 236‒237). 

Nacido en Vinland heitir lítil spænsk bók eftir Manuel Velasco sem kom út árið 2004. 

Í bókinni eru þrjár sögur og heitir sú fyrsta Vínlandsbarnid (Velasco 2004: 13‒59). Sagan 

fjallar um drenginn Snorra sem fæddist á Vínlandi. Þarna er sagan sögð frá sjónarhorni 

barnsins en að sjálfsögðu er Guðríður móðir hans einnig með í sögunni.  
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Bók Nancy Marie Brown, The far traveler: Voyages of a Viking woman, sem kom út í 

Bandaríkjunum árið 2007 er stútfull af fróðleik um allt mögulegt sem snertir líf fólks um árið 

1000, þó sérstaklega líf kvenna á þeim tíma (Brown 2007). Brown hefur unnið mikla 

rannsóknarvinnu við undirbúning og ritun bókarinnar, ferðaðist til dæmis til allra staða þar 

sem Guðríður og forfeður hennar höfðu verið. Söguefni Vínlandssagnanna eru gerð nákvæm 

skil en þess utan er mikill fróðleikur um þann tíma sem sögurnar eru sagðar gerast. Þar eru til 

dæmis kaflar um skipakost og siglingar víkinga, klæðnað þeirra, torfbyggingar, frumbyggja 

Ameríku og lifnaðarhætti þeirra, og orðsifjafræði, svo aðeins fátt eitt sé nefnt af því sem 

greint er frá í bók hennar. Saga Guðríðar týnist dálítið í öllu þessu en hér er vissulega um 

mikinn fróðleik og vönduð vinnubrögð að ræða. Af öðrum verkum þar sem Guðríður er nefnd 

til sögu má nefna ferðabók bandaríska rithöfundarins Barböru Sjoholm, The Pirate Queen: In 

Search of Grace O’Malley and Other Legendary Women of the Sea, sem kom út 2004 

(Sjoholm 2004). Sjoholm hefur sögu sína á Írlandi þar sem hún rekur siglingaleiðir Grace 

O’Malley, sjóræningjadrottningar frá 16. öld. Sjoholm ferðast frá Írlandi til Skotlands, 

Orkneyja, Hjaltlandseyja, Færeyja, Íslands og loks Noregs. Alls staðar leitar hún uppi sögur af 

konum sem hafa ferðast sjóleiðis eða verið til sjós. Nokkrir kaflar bókarinnar fjalla um 

íslenskar konur. Guðríður Símonardóttir og Þuríður formaður eru þar á meðal og einnig 

ferðast Sjoholm um Snæfellsnes og þrír kaflar fjalla um konur þar; Helgu Bárðardóttur, 

Freydísi Eiríksdóttur, „hina óheppnu systur Leifs heppna“, og loks er einn kafli helgaður 

Guðríði og Freydísi, „The voyages of Freydís and Gudríd“. Frásagnir í bókinni fara um víðan 

völl og mörgu er blandað saman en þarna er sannarlega um að ræða samsafn af skemmtilegum 

sögum um konur sem ekki fóru troðnar slóðir og Guðríður er þar í líflegum selskap. 

Því má vera ljóst að í upphafi 21. aldar er Guðríður komin á „heimskortið“ og fólk um 

víða veröld þekkir sögu hennar og nýtir sér á margvíslegan hátt. Til dæmis var gefið út 

námsefni í Kanada, árið 2004, sem var framhald á verkefni sem hófst aldamótaárið og fyrr var 

nefnt, þar sem Vínlandssögurnar eru nýttar í kennslu grunnskólanemenda. Í inngangi 

útgefenda að námsefninu, sem ætlað er 12 ára börnum, segir frá Guðríði sem bjó um skeið í 

Kanada, löngu áður en landið hlaut það nafn, móður fyrsta evrópska barnsins sem fæddist í 

„nýja heiminum“. Verkefni nemendanna felast í því að semja eigin sögu um landnemann 

Guðríði sem fléttuð er inn í grunnsögu sem kennararnir hafa útbúið. Eftirfarandi sögu tólf ára 

nemanda í vesturhluta Ontario‒fylkis af Guðríði undir yfirskriftinni „A‒Viking We Will Go“ 

má lesa þar: 

 



106 

Í haust var liðið ár frá því skip þeirra hafði komið að ströndum Vínlands. 

Guðríður og hinar konurnar í leiðangrinum höfðu strax hafist handa við að sinna 

búfénaðnum […], finna beitiland. Það var nauðsynlegt að halda dýrin vel, það var 

ekki einungis að afkoma þeirra ylti á því heldur var búpeningurinn oft 

heimanmundur kvennanna, það sem fjölskylda þeirra hafði lagt með þeim í 

hjónabandið. Ásamt körlunum höfðu þær sniðið til mó og torf til húsagerðar, verk 

og efniviður sem minnti þær bæði á Grænland og Ísland svo þeim fannst þær vera 

komnar heim. Það mátti sannarlega segja um víkingana að þetta kunnu þeir; að 

setjast að á ókunnum slóðum og lifa í sátt við fólkið sem þar var fyrir. Enn höfðu 

landnemarnir ekki hitt neitt fólk á Vínlandi en Guðríður fylgdist vel með öllu. Að 

hitta fyrir fólk í landinu mundi gera þetta ævintýri enn verðugra söguefni. 

(Elementary Teachers' Federation 2004: 155‒156. Þýðing SHÞ). 

 

Útgefendur segja í inngangi að tilgangur og markmið verkefnisins sé að nemendur segi sögu: 

„Með því að segja öðrum sögu þína tekur þú ákveðna áhættu, það á við um alla. […] Má ég 

nýta mér sögur sem tilheyra annarri menningu en minni eigin? Er mér óhætt að segja mína 

eigin sögu? Mun þér líka við mig eftir að þú veist allt mögulegt um mig? Já, já, og já. Segðu 

þína sögu!“ (Elementary Teachers' Federation 2004: 154). Í lok kaflans er þess getið hvaða 

bakgrunnsupplýsingar nemendur hafi notað, meðal annars að þeir hafi lært um Bjóþúkka 

(Beothuks), einn af þeim ættbálkum sem vitað er að bjó á landsvæðinu fyrir 1000 árum, einnig 

lærðu þeir hvað knörr væri, að saga væri frásögn (history) skrifuð af norrænum mönnum og 

að víkingur væri hugtak sem notað væri um fólk sem bjó á Norðurlöndum og fóru í „víking“, 

þ.e. landkönnunar- eða ævintýraleiðangra á skipum sínum. Hið síðasttalda verður að teljast 

afar jákvæð skilgreining á lífi víkinga en það er ef til vill rétt að landnemarnir á Vínlandi hafi 

verið ævintýragjarnir landkönnuðir. Frásögnin sem hér birtist sýnir að nemendurnir læra um 

landnema fortíðarinnar í Kanada, hvernig þeir hafa komið sér fyrir í nýju landi og að þeir hafi 

haft jákvætt viðhorf til lands og fólks á nýjum slóðum. Með þessu móti spegla nútíma 

Kanadabúar sig í sögunum af landnemunum um árið 1000. Það er afar skemmtilegt að sjá 

Guðríði í þessu samhengi, þarna er sannarlega um nýja túlkun á sögupersónunni að ræða.  

Guðríðar er líka getið í ýmiss konar safnritum sem komið hafa út á síðustu árum. Þar 

má til dæmis nefna ferðahandbók sem kom út í Bandaríkjunum árið 2007 þar sem Guðríðar er 

getið. Bókin ber nafnið: Go your own way: Women Travel the World Solo (Conlon, Emerick, 

& Tessan, 2007). Af líku tagi er bók sem kom út árið 2012, Female  xplorers ‒ Women Who 

Dared, fyrsta bindi. Bókin er eftir Deborah Watson-Novacek, bandarískan rithöfund, sem 

búsett er í Kaliforníu. Á titilblaði bókarinnar er þess getið að hér sé um fyrsta bindi að ræða 

sem gefur fyrirheit um að höfundur eigi efni í fleiri bindi um Kvenkyns landkönnuði – 

áræðnar konur. Bók Watson-Novacek geymir frásagnir af átta konum sem voru landkönnuðir. 

Að Guðríði frátaldri eru konurnar í bók Watson-Novacek allar bandarískar eða breskar, 
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fæddar á 19. öldinni og eiga það sameiginlegt að hafa ferðast heimshornanna á milli á tímum 

þegar bæði var erfitt að ferðast og einnig afar óvenjulegt að konur tækjust slík ferðalög á 

hendur. Frásagnirnar eru yfirleitt stuttar en allra styst er þó frásögnin af Guðríði sem er 

endursögn úr Grænlendinga sögu sem hún tilgreinir sem heimild. Guðríður fær pláss í bókinni 

af því að hún er allra kvenna víðförlust á miðöldum, „Gudridur – Most travelled Woman of 

Middle Ages“ (Watson-Novacek 2012). 

Í tveimur nýlegum bókum sem byggðar eru lauslega á Vínlandssögunum, eftir 

kanadíska rithöfundinn Robert G. Johnston, er Guðríður allstór persóna. Þær bera heitin 

Vinland: The Beginning og Vinland: The Ragnarök (Johnston 2010; 2011). Johnston gefur 

bækur sínar út sjálfur í rafbókarformi en einnig er hægt að hlýða á höfundinn lesa þær upp á 

„YouTube“. Þótt sögupersónur Vínlandssagnanna séu lífgaðar við í sögum Johnstons á 

söguþráður þeirra fátt sameiginlegt með Vínlandssögunum. Sögurnar eru miklar 

ævintýrasögur þar sem leitað er að fjársjóði og dularfullir frumbyggjar koma við sögu. 

Skemmtilegur póll í hæðina er að fá að fylgjast með innfæddum, farið er inn í hugarheim 

tveggja hópa sem ekki skilja tungumál hvors annars og verða að treysta á líkamstjáninguna. 

Þá eru lesendur leiddir í Valhöl og hitta valkyrjur en flestar persónurnar eru heiðnar, sem er 

bókarhöfundi greinilega hugleikinn heimur, en þeir sem eru kristnir eru yfirleitt óþokkar. 

Bækurnar minna á hina einkennilegu sjónvarpsþætti Lost, sem sýndir voru á RÚV fyrir fáum 

árum, furðulegar frásagnir þar sem menn detta inn í alls kyns heima. Hlutverk Guðríðar í 

sögum Johnston er allviðamikið, hún sér óorðna hluti, er sáttasemjari og persóna hennar er lík 

því sem annars staðar tíðkast
 
(Johnston 2010; 2011).

 

Merkiskonur sögunnar er heiti bókar sem kom út í Reykjavík árið 2009, eftir Kolbrúnu 

S. Ingólfsdóttur. Sú bók fellur í flokk með bókum Sjoholm, Conlon, Emerick og Tessan, og 

Watson-Novacek þar sem tíndar eru til frásagnir af eftirtektarverðum konum sem ekki fóru 

alfaraleið í lífi sínu. Í bók sinni rekur Kolbrún sögur þrjátíu og þriggja merkra kvenna. Hún 

flokkar konurnar eftir ýmsu, þar eru „fornaldarkonur“, og í þann flokk falla til dæmis 

Kleópatra og Saffó, „íslenskar valkyrjur“, og þar eru tilgreindar þrjár konur; Auður djúpúðga, 

Guðrún Ósvífursdóttir og Guðríður Þorbjarnardóttir, þá kemur flokkur „öldubrjóta“, og svo 

„erfðadrottningar“, „siðskiptakonur, þar er til dæmis Pocahontas, „brautryðjendur“, 

„hugsjónakonur“ og loks er flokkur sem heitir „jafnrétti, menntun og vísindi“.  

Árið 2010 var einleikur Brynju tekinn upp í nýrri og töluvert breyttri leikgerð Maríu 

Ellingsen og sýndur fram á árið 2011 í Víkingaheimum í Reykjanesbæ undir nafninu 

Ferðasaga Guðríðar. Sýningin var sviðsett um borð í víkingaskipinu Íslendingi, smíð 
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Gunnars Marels Eggertssonar, áhrifarík sýning þar sem skipið lék stórt hlutverk í 

sviðsmyndinni.  

Í upphafi 21. aldarinnar var úthlutað fé af Alþingi til að setja upp minnisvarða um 

Guðríði á Laugarbrekku á Snæfellsnesi. Í fjárlögum fyrir árið 2001 voru 300 þús. kr. veittar, 

sem „tímabundið framlag upp í kostnað við að reisa listaverk eftir Ásmund Sveinsson til 

minningar um Guðríði Þorbjarnardóttur á fæðingarstað hennar, Laugarbrekku undir Jökli.“ 

(Alþingi 2001b). Í fjárlögum fyrir árið 2002 var tveimur milljónum króna úthlutað til: 

„framkvæmda á Laugarbrekku undir Jökli til að minnast Guðríðar Þorbjarnardóttur.“ (Alþingi 

2001b). Í umræðu á Alþingi um munnlega skýrslu utanríkisráðherra um utanríkismál, árið 

2003, var Guðríður enn til umræðu. Rætt var um framboð Íslands til sætis í öryggisráði 

Sameinuðu þjóðanna og Steingrímur J. Sigfússon nefndi sjálfstæðishetjur Íslendinga, þar á 

meðal Bjart í Sumarhúsum, og sagði: „Fyrir mér er Bjartur fyrst og fremst dæmi um þann sem 

er tilbúinn til að fórna nánast öllu fyrir sjálfstæði sitt, fyrir það að vera sjálfs síns herra.“ Og í 

beinu framhaldi sagði Steingrímur: „Íslendingar voru sérstaklega mikil siglingaþjóð meðan 

þeir höfðu efni til þess, það var metnaðarmál manna að mennta sig með því að sigla og 

Íslendingar voru frægir í nágrannalöndunum sem miklir ferðalangar. Merkasti ferðalangur 

sögualdar er Íslendingur, Guðríður Þorbjarnardóttir. Það eru engin dæmi úr sögum frá þeim 

tímum um manneskju sem ferðast annað eins.“ (Alþingi 2003a). Rannveig Guðmundsdóttir, 

þingmaður Samfylkingar í Suðvesturkjördæmi, svaraði Steingrími og sagði meðal annars: 

„Það var svo sem auðvitað að strákarnir í þessari umræðu færu að kryfja Bjart í Sumarhúsum 

en ég legg það til að við séum ekki að bera saman Bjart í Sumarhúsum og Guðríði 

Þorbjarnardóttur. Það er eins og að bera saman hvítt og svart án þess að þar sé gert upp á milli 

beinlínis.“ (Alþingi 2003c). 

Líkt og fyrr var frá sagt hlutu götur í Grafarholti, í nýju hverfi í Reykjavík, nöfn sem 

tengdust Vínlandssögunum. Í hverfinu var reist kirkja sem stendur við Kirkjustétt og fékk 

nafnið Guðríðarkirkja. Kirkjan var vígð 7. desember 2008. Erlendis er algengt að nefna 

kirkjur eftir dýrlingum kaþólsku kirkjunnar en á Íslandi eru aðeins sex kirkjur, að frátalinni 

Guðríðarkirkju, kenndar við fólk. Hallgrímskirkja í Reykjavík, Hallgrímskirkja í Saurbæ á 

Hvalfjarðarströnd, báðar kenndar við Hallgrím Pétursson sálmaskáld, Kapella sr. Jóns 

Steingrímssonar á Kirkjubæjarklaustri, kennd við Jón Steingrímsson sem var kallaður 

eldklerkur, Þorlákskirkja í Þorlákshöfn, kennd við Þorlák biskup helga, Vídalínskirkja í 

Garðabæ, kennd við Jón biskup Vídalín og Þorgeirskirkja á Ljósavatni, kennd við Þorgeir 
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Ljósvetningagoða.
102

 Allir voru þeir mikilsmetnir menn í kristnisögu, biskupar, sálmaskáld, 

eldklerkurinn og Þorgeir Ljósvetningagoði sem lét Íslendinga taka kristni. Guðríður er fyrsta 

konan sem hlýtur slíka upphefð og hlýtur það að teljast afar stórt skref hjá kirkjuyfirvöldum í 

þá átt að festa helgi hennar í sessi. Biskup Íslands, Karl Sigurbjörnsson, predikaði við vígslu 

kirkjunnar og sagði meðal annars að landafundirnir árið 1000 hefðu verið mestu afrek 

Íslendinga fyrr og síðar og að hann væri sannfærður um að sá sem ritaði sögu Guðríðar 

Þorbjarnardóttur og landafundanna hefði í raun verið að vitna um trú, afl og áhrif kristinnar 

trúar. Og hann bætti við að þær frásagnir væru engar neðanmálsgreinar heldur væru þær: 

 

[…] öflugasti áhrifavaldur í sögu og menningu þjóðarinnar. Sögurnar um 

landafundina og Vínland hið góða eru öðrum þræði kristniboðsfrásagnir. Sögur 

sem tjá þetta sem segir í guðspjallinu sem rifjað er upp við hverja skírn: Kristur 

sendir okkur til að gera allar þjóðir að lærisveinum og hann er með okkur alla 

daga, allt til enda veraldar. (Karl Sigurbjörnsson 2008). 

 

Biskupinn sagði enn fremur að saga Guðríðar og landafundanna minnti okkur á að við værum 

fólk á ferð: „Kynslóðir koma, kynslóðir fara.“ (Karl Sigurbjörnsson 2008). Þar með voru 

ferðalög Guðríðar tengd við vegferð mannsins á jörðinni. Þá fór biskupinn mörgum og 

fögrum orðum um hina kristnu Guðríði sem „hafnaði seið og blótum hins heiðna siðar, einörð, 

heil og viss í trú sinni.“ Hann endaði á að segja: „Eftir að Guðríður var orðin ekkja fór hún 

pílagrímsför suður til Rómar. Heim komin gerðist hún einsetukona og helgaði hún líf sitt 

frelsaranum Jesú Kristi, bæninni í nafni hans.“ (Karl Sigurbjörnsson 2008). 

Í öðrum kafla þessarar ritgerðar var rætt um tengsl Vínlandssagnanna við helgisögur. Í 

ræðu biskups sem hér hefur verið vitnað til tekur hann upp þann þráð. Hann tengir frásögnina 

af Guðríði við kristniboðsfrásagnir í öndverðu, sögur af þeim sem flytja fagnaðarboðskapinn 

manna á milli, og ef til vill má þá segja að þarna sé Guðríður komin á svipaðar slóðir og 

frumtextarnir vísa í, hún er orðin helg persóna. Hér er vert að ítreka hversu sterklega er búið 

að staðfesta helgi Guðríðar þegar kirkjuyfirvöld hafa nefnt kirkju eftir henni og biskupinn 

leggur út af góðu lífi hennar. Hún er ekki einungis þjóðardýrlingur, hún er líka orðin 

kristilegur dýrlingur og orðaval biskupsins minnir mjög á orð sem höfð eru um helga 

einstaklinga, eins og rætt var í öðrum kafla.  

Sem fyrr segir hefur bæði fyrrverandi og núverandi forsetum Íslands verið saga 

Guðríðar hugleikin. Guðríður var til dæmis umræðuefni á fundi forseta Íslands, Ólafs Ragnars 

Grímssonar, með Jóhannesi Páli páfa II í heimsókn hans í Páfagarð í nóvember 1998. Biskup 

                                                           
102

  Hallgrímskirkja 2013a; Hallgrímskirkja 2013b; Klaustur 2013; Þorlákskirkja 2013; Vídalínskirkja 2013; Þorgeirskirkja 2013; 

Guðríðarkirkja 2013. 
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Íslands, Karl Sigurbjörnsson, var einnig með í för. Í þeirri heimsókn var rætt um væntanleg 

árþúsundamót og biskup Íslands sagði að þau mynduðu merkilega þrennu; árþúsundaskiptin, 

þúsund ára afmæli kristnitöku á Íslandi og þúsund ára afmæli landafunda Íslendinga í 

Ameríku. Guðríður Þorbjarnardóttir var að sjálfsögðu nefnd til sögu, sú sem hafði hitt páfann 

tæpum þúsund árum fyrr. Ýmsar hugmyndir um afmælishald voru ræddar, hugsanleg 

samvinna við Páfagarð, og hvernig yrði unnt að fjalla um Guðríði með viðeigandi hætti á 

nýrri öld og hvern þátt kaþólska kirkjan mundi eiga í því (Morgunblaðið 1998). 

Ólafur Ragnar Grímsson hefur ósjaldan tengt Guðríði við kristni í ræðum sínum. Í 

ræðu sem hann hélt á kristnihátíð Snæfells- og Dalaprófastsdæmis árið 1999 sagði hann til 

dæmis: „Það hefur stundum gleymst að Leifur og Guðríður voru kristnir landkönnuðir og hún 

reyndar fyrst allra kristinna manna til að sækja heim bæði Róm og Ameríku, lifandi sönnun 

þess að hinn kristni dómur átti við upphaf þess árþúsunds sem senn tekur enda víðara ríki en 

meginland Evrópu, náði og yfir hafið til nýrrar álfu.“
 
(Ólafur Ragnar Grímsson 1999). Það að 

setja Guðríði í samband við kirkju, kristni og útbreiðslu kristilegs boðskaps varð æ algengara í 

ræðum Ólafs Ragnars og fleiri ráðamanna þegar aldamótaárið 2000 nálgaðist.  

Hér hefur verið greint frá viðburðum sem Guðríður tengdist árið 2000 og virkri 

þátttöku forseta Íslands í þeim en þar var Guðríður í stóru hlutverki, sérstaklega í Kanada. En 

þrátt fyrir að hið viðburðaríka ár 2000 væri horfið á braut vann Ólafur Ragnar áfram að því að 

koma styttunni af Guðríði og sögu hennar á framfæri, og næsti áfangastaður í því ferli var 

Páfagarður í Róm, Guðríður átti að fara „aftur“ til Rómar.  

Árið 2000 kom sendiherra Páfagarðs á Bessastaði til að afhenda forseta Íslands 

trúnaðarbréf sitt. Við það tækifæri varð framhald á umræðu um að færa Páfagarði styttu af 

Guðríði til minningar um ferðir hennar fyrir um 1000 árum og hin merka saga Guðríðar var 

einnig rædd (Forsetaembættið 2008).  

Fyrir tilstuðlan forseta Íslands féllst Páfagarður á að þiggja gjöfina og farið var með 

styttuna þangað í mars árið 2011. Íslenskir fjölmiðlar birtu fréttir af ferð Guðríðar til Rómar í 

mars 2011 þar sem ítrekað var að í móttöku páfa á styttunni fælist mikil viðurkenning, bæði á 

ferðalögum Guðríðar og eins á því að hún hafi verið fyrsta kristna konan til að fæða barn í 

Vesturheimi (Vísir 2011). Einnig var rík áhersla lögð á að Guðríður væri að fara sína „aðra“ 

ferð til Rómar. Maríanna Friðjónsdóttir gerði tæplega hálftíma langa heimildarmynd um 

ferðina árið 2011, Önnur för Guðríðar til Rómar. Í upphafsorðum sem lesa má í fyrsta skoti 

myndarinnar segir:  
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Þann 4. mars 2011 urðu þáttaskil í sögu Guðríðar þegar hans heilagleiki Páfinn í 

Róm tók við styttu af Guðríði til varðveislu í Páfagarði og viðurkenndi þar með 

stöðu hennar sem landkönnuðar og kristinnar móður. Þegar Guðríður 

Þorbjarnardóttir hélt í sína aðra för til Páfagarðs var m.a. forseti Íslands, Ólafur 

Ragnar Grímsson, með í föruneytinu. Myndin segir frá tilurð ferðarinnar, hvaða 

breytingar viðurkenning páfa á ferðum Guðríðar gæti haft í för með sér og 

upplifun þeirra sem að framtakinu komu. (Maríanna Friðjónsdóttir 2012).
103

 

 

Í myndinni er saga Guðríðar rakin og einnig saga Guðríðar- og Laugarbrekkuhópsins, en hann 

var, sem fyrr segir, stofnaður árið 1999 og stóð hópurinn að baki gerðar myndarinnar. 

Áhorfendur fá að fylgjast með uppbyggingu á Laugarbrekku frá því að styttan af Guðríði var 

afhjúpuð þar árið 2000. Þá er rakinn þáttur hópsins í því að gera þá hugmynd að veruleika að 

koma endurgerð af styttu Ásmundar í Páfagarð. Guðríðar- og Laugarbrekkuhópurinn átti 

drjúgan þátt í því verki, kostaði meðal annars endurgerð styttunnar og flutning hennar til 

Rómar. Því má segja að styttan af Guðríði hafi farið til Rómar árið 2011 með sameinuðu átaki 

Guðríðar- og Laugarbrekkuhópsins og forseta Íslands. 

Á seinustu árum hefur því umræðan um Guðríði tekið enn nýja stefnu, Guðríður er 

komin í hlutverk kristilegs dýrlings, orðin „frumherji í kristinni sögu norrænna manna“ og 

„kristniboði á Vínlandi“ (Silfur Egils 2011, 5. mars). Rómarferð forseta og föruneytis í 

dagblöðum var ekki einungis til umfjöllunar í dagblöðum á útmánuðum 2011 heldur mátti 

einnig lesa vangaveltur og ýmsar hugrenningar manna á vefsíðum. Til dæmis skrifaði Egill 

Helgason smápistil á bloggsíðu sína 5. mars 2011, undir yfirskriftinni: „Kristniboði á 

Vínlandi“ og sýndi hann þar skjáskot af frétt á vefnum ROMREPORTS.COM (sem sjá má á 

YouTube) þar sem fyrirsögn fréttarinnar er: „Forseti Íslands segir frá íslenskum trúboða í 

Ameríku árið 1000“ og birtist sá texti yfir mynd af forseta Íslands þar sem hann tók í hönd 

páfa (Silfur Egils 2011, 5. mars). Egill sagði að þarna væri um gott dæmi að ræða þar sem sjá 

megi fingrafar samtímans á endurritun; í Páfagarði er hlutverk kristniboða heppilegt fyrir 

Guðríði.  

Þó nokkrar umræður hófust á vefmiðlum sem svör við pistli Egils. Nokkrar 

vangaveltur urðu um hvort sagan af Rómarferð Guðríðar væri sönn eða uppspuni. A
104 

sagði 

að eins og Ólafur Ragnar Grímsson hefði bent á væri þessi saga síst byggð á lakari heimildum 

en Íslendingasögur yfirleitt og að góð saga megi ekki gjalda sannleikans! B
 
benti á að þarna 

væri á ferð dæmi um hvernig sífellt væri verið að hanna fortíðina og framleiða sögu sem 

hæfði samtímanum betur. Þegar B var lítill heyrði hann sjaldan minnst á Guðríði 
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  Sjá einnig Silfur Egils 2011, 5. mars. 
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  Einstaklingar eru aðgreindir með bókstöfum. 
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Þorbjarnardóttur, stöku sinnum á mann hennar, Þorfinn karlsefni, sem A man reyndar helst 

eftir á frímerki. Nú væri hins vegar við hæfi að hampa konunni í sögunni, sem ferðaðist víða, 

móður fyrsta hvíta barnsins sem fæddist í Ameríku. Aðrir sem lögðu orð í belg voru lítt hrifnir 

af uppátæki forsetans og einn spurði hvort þetta færi ekki að verða ágætt hjá forsetanum 

(Silfur Egils, 2011. 5. mars).  

Segja má að uppsetningar á styttum af Guðríði og sá farvegur sem umræða um þær 

hefur leitað í dragi dám af því að verið sé að gera Guðríði að þjóðardýrlingi og jafnvel líka 

kristilegum dýrlingi. Þar ber hæst för forseta Íslands með styttuna til páfans í Róm árið 2011. 

Sá gjörningur minnir óneitanlega á þann farveg sem helgifesta dýrlinga fer eftir. Í því tilliti 

má segja að ímynd Guðríðar sé aftur komin í sama farveg sem mér virðist hún hafa verið í í 

frumtextunum; framsetningin hefur á sér helgiblæ og Guðríður er bæði orðin þjóðardýrlingur 

og kristilegur dýrlingur.  
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Niðurlag 

Ef feitletra ætti ártöl þar sem sjá má fótspor Guðríðar hvað greinilegast má nefna árin 1689, 

1884, 1918, 1939, 1994, 1998, 2000 og 2011.  

Grænlendinga saga og Eiríks saga rauða eru ferðasögur sem greina frá landnámi á 

Grænlandi og Vínlandi og eru því frábrugðnar þeim fjölda Íslendingasagna þar sem frásögnin 

snýst um bardaga, ættardeilur og hatramma baráttu til að öðlast völd. Áberandi er í sögunum 

hve mikið rými sjónarhorn kvenna fær, sérstaklega í Eiríks sögu rauða. Enn fremur 

endurspeglast í þeim að mikil virðing er borin fyrir konum og heimi þeirra, ekki öllum konum 

en flestum. Rík kristniáhrif má einnig merkja í sögunum. Yfir ævi Guðríðar er ljómi sem 

minnir um margt á trúarlega texta. Sögurnar eru einróma um að Guðríður sé heilsteypt og góð 

kristin manneskja og sú mynd sem dregin er upp af henni varpar ljóma á afkomendur hennar. 

Ljóst er að í elstu gerð sagnanna er Guðríður í hlutverki helgrar persónu og að Eiríks saga 

rauða er ʻsaga hennarʼ.  

Í elstu þýðingum á hluta sagnanna á latínu árið 1689 er frásögn af Guðríði og er það 

fyrsta kynningin á henni á erlendri tungu. Þýðingar og útgáfur sagnanna á 17., 18. og 19. öld 

tengdust þjóðernispólitík og valdabaráttu. Þýðingar úr hluta sagnanna komu fyrst út á 17. öld 

á latínu en fyrstu heildarþýðingarnar á 18. öld. Sögurnar urðu, eins og fleiri íslensk 

miðaldahandrit, mikilvægt rannsóknarefni fyrir fræðimenn úr ýmsum greinum, til dæmis 

sagnfræðinga, textafræðinga og málfræðinga. Á fyrri hluta 19. aldar bættust við þýðingar 

sagnanna á sænsku, dönsku, latínu og þýsku. Enskar og franskar þýðingar bættust í hópinn 

seint á öldinni. Á seinni hluta 19. aldar fjölgaði enskum þýðingum verulega.  

Heiti á þýðingum og endurritunum frá 17. öld og fram á 20. öld vísa oftast til að þar sé 

um að ræða sögur af siglingaköppum sem námu ný lönd og að norrænir menn hafi „fundið“ 

nýja heimsálfu. Sögurnar eru oft kenndar við karlana en nafn Guðríðar fær einungis einu sinni 

að fljóta með, það er í heiti þýskrar útgáfu frá 1934: Die Saga von Gudrid und Thorfinn 

Karlsefni. Guðríður er ekki áberandi í útgáfum á þessum tíma. Hinu má samt ekki gleyma að 

hlutverk Guðríðar er stórt í frumtextum Vínlandssagnanna, eins og fram kom í fyrsta kafla, í 

það minnsta í Eiríks sögu rauða. Margir lesendur hafa því kynnst Guðríði við lestur þessara 

þýðinga þótt heiti sagnanna gefi ekki vísbendingar þar um.  

Endurritanir sagnanna eru allmargar og fjölbreyttar. Fræðslubók Joshuas T. Smiths 

sem út kom 1839 tel ég elsta dæmið um skáldsögu eða fræðslubók þar sem efni sagnanna er 

nýtt. Með því að skoða verkin í tímaröð má sjá að tíðarandinn hefur kallað eftir mismunandi 

túlkun og því má vissulega segja að endurritanirnar endurspegli samtíma sinn og veiti ýmsar 
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upplýsingar um hann. Sögurnar hafa notið sérstakrar athygli í Bandaríkjum Norður-Ameríku 

þar sem sögupersónur þeirra hafa gegnt hlutverki forfeðra norður-evrópskra innflytjenda sem 

aðhyllast mótmælendatrú. Endursköpun sagnanna og persóna þeirra tók á sig nýjar og 

fjölbreyttar myndir frá og með lokum 19. aldar og er fyrsta dæmi um það þegar Guðríður var 

endursköpuð í steindum glugga í Vínlandssetri 1884, ásamt Leifi og Þorfinni. 

Aðalsöguhetja í skáldsögu varð Guðríður í fyrsta sinn í bók Maurice H. Hewletts sem 

út kom árið 1918. Í skáldsögu Guðmundar Kambans frá árinu 1936 er hún einnig í nokkuð 

stóru hlutverki. Stytta Ásmundar Sveinssonar, Fyrsta hvíta móðirin í Ameríku, sem sýnd var á 

heimssýningu í New York árið 1939 hefur haft ótvíræð og mikil áhrif á birtingarmynd 

Guðríðar á seinni hluta 20. aldar og fram til dagsins í dag. Árið 1943 fjallaði Halldór Laxness 

um Guðríði í stuttum en eftirminnilegum kafla í Íslandsklukkunni. Sú bók hefur orðið 

geysilega vinsæl og fjölmargir hafa lesið hana. Árið 1966 kom bók Fritz-Ottos Bush út í 

Þýskalandi þar sem Guðríður er í veigamiklu hlutverki. Sögur Hewletts, Kambans og Bush 

eru rómantískar ástarsögur með sögulegu ívafi, þar sem efni gömlu sagnanna er pakkað inn í 

læsilega bók fyrir samtímalesendur, sögur um líf og örlög Guðríðar, ástir og hjónabönd. Þrátt 

fyrir að Hewlett lýsi áhuga sínum á Guðríði og lífi hennar hefur Guðríður sjálf ekki mikið að 

segja um örlög sín í sögu hans og kostir hennar felast ekki síst í því að hún lærir að sætta sig 

við ákvarðanir sem karlarnir taka, og una glöð við sitt.  

Á áttunda áratugnum komu út tvær sögulegar skáldsögur eftir bandarískar konur 

byggðar á efni Vínlandssagnanna, eftir Irwin árið 1974 og Boyer árið 1976. Guðríður og 

Freydís eru í veigamiklum hlutverkum í báðum sögum. Í þeim hljómar ný tóntegund í 

efnistökum, kvenlegt sjónarhorn er í öndvegi þar sem fjallað er um heim kvenna og borin er 

virðing fyrir störfum þeirra. Að því leyti má segja að sögur þeirra endurspegli anda 

frumtextanna. Irwin og Boyer virðast vera sjálfstæðar konur sem sjá Guðríði sem fyrirmynd 

kvenna. Í sögum þeirra má einnig skynja glöggt að jafnréttisbaráttu kvenna hefur vaxið fiskur 

um hrygg. Í þeim verkum sem komið hafa fram á síðasta þriðjungi 20. aldar og fram til 

dagsins í dag má skynja breytta afstöðu höfunda til frumbyggjanna á Vínlandi þar sem rík 

áhersla er lögð á að skilja innfædda og lýsa því óöryggi sem bæði frumbyggjarnir og norrænu 

mennirnir upplifa þegar þeir hittast og skilja ekki hvorir aðra.  

Ég hef ekki rekist á neitt verk eða skáldsögu frá níunda áratugnum þar sem Guðríður 

er í fyrirrúmi en á síðasta áratugi 20. aldar komu fram nokkur verk þar sem Guðríður er í 

sviðsljósinu. Unglingabók Susanne Julien sem skrifuð er á frönsku kom út í Kanada árið 

1991. Í verkinu er ferðaþráin komin í fyrsta sæti, höfundur leitast við að fræða ungt fólk um 

líf forfeðranna og Guðríður, sem lifir spennandi og eftirsóknarverðu lífi, lætur til sín taka í 
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þeirri sögu. Söguleg skáldsaga Kirsten A. Seaver kom út í Noregi árið 1994 og var þýdd á 

ensku skömmu síðar. Sama ár var Guðríður mikið í sviðsljósinu á Íslandi þegar fyrsta 

endurgerð af höggmynd Ásmundar var reist við Glaumbæ í Skagafirði. Fyrsta íslenska 

skáldsagan þar sem Guðríður er ótvíræð aðalsöguhetja kom út árið 1998, eftir Jónas 

Kristjánsson. Í sögum Seaver og Jónasar er spunnið mikið út frá ástarsöguefniviðnum og 

segja má að þær séu að ýmsu leyti skyldari skáldsögum rómantísku höfundanna fyrr á öldinni 

en sögum Irwin, Boyer og Julien. Í leikriti Brynju Benediktsdóttur frá árinu 1998 er 

ferðaþráin og líf kvenna í brennidepli og mikið lagt upp úr að segja frá ferðalögum á fjarlægar 

slóðir. Í leikgerð Brynju ferðaðist Guðríður víða um heim og margir sáu sýningu hennar.  

Á síðari hluta 20. aldar bættist enn í hóp þýðinga en þá voru sögurnar þýddar á ítölsku, 

spænsku, tékknesku, finnsku, japönsku, hollensku og serbó-króatísku. Árið 2012 má lesa 

Eiríks sögu rauða og Grænlendinga sögu víða um heim, í Bandaríkjunum og Kanada, á öllum 

Norðurlandatungum, á Grænlandi og í Finnlandi, austur í Eistlandi og Rússlandi, í Tékklandi, 

og á Balkanskaga, einnig suður um alla Evrópu: í Þýskalandi, Hollandi, Frakklandi, Belgíu, á 

Spáni, þar með talið á galisísku sem töluð er á Norðvestur-Spáni, og í Japan. 

Vínlandssögurnar hafa verið þýddar á að minnsta kosti 18 tungumál og komið út í yfir 20 

löndum. 

Aldamótaárið 2000 var Guðríður mikið í sviðsljósinu. Það ár var styttan af henni sett 

upp á Laugarbrekku á Snæfellsnesi og önnur afsteypa fór til Ottawa í Kanada, gjöf frá 

Íslendingum til Kanadabúa. Í margliðaðri dagskrá sem boðið var upp á í Kanada það ár, á 

vegum Íslendinga og Kanadamanna, með sérstakri skírskotun til Vestur-Íslendinga, var 

Guðríður í aðalhlutverki og einnig kom Snorri sonur hennar þar við sögu. Árið 2000 kom út 

viðamikil skáldsaga um ævi Guðríðar eftir hina skosku Margaret Elphinstone. Bókin hefur 

verið þýdd á þýsku, dönsku og portúgölsku. Í ferðabókum, og safnritum þar sem áhersla er 

lögð á konur hefur Guðríði og ferðum hennar verið gerð skil eins og sjá má í bókum Sjoholm 

frá 2004, Conlon, Emeric og Tessan frá 2007, Kolbrúnar Ingólfsdóttur frá 2009 og Watson-

Novacek frá 2012. Þá fjallar hin fræðilega bók Nancy Marie Brown frá árinu 2007 um 

Guðríði og líf hennar.  

Þótt hér hafi verið fjallað um fjölmargar þýðingar, endursagnir og endurritarnir af 

margvíslegum toga er samt án efa ýmislegt ótalið. Um árþúsundaskiptin 2000 voru til dæmis 

samin og flutt við sérstök tilefni eða birt í dagblöðum nokkur ljóð, leikrit og önnur verk sem 

hér verða ekki talin upp og örugglega leynast víða mörg verk sem ekki hefur rekið á fjörur 

mínar.  
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Mér finnst Guðríður Þorbjarnardóttir hafa ýmis einkenni þjóðardýrlings. Hún hefur 

öðlast virðingarsess í umræðu um konur, hún er móðir og eiginkona en samt fyrirmynd 

kvenna sem vilja kanna heiminn, fræðast og eru áræðnar.  

Ef horft er á styttu Ásmundar Sveinssonar og hugsað um orð Halldórs Laxness er 

óhætt að fullyrða að mörg merkingalög hafa lagst yfir upprunalega textann; textinn úr gömlu 

sögunum er endurskapaður í höggmynd Ásmundar, sem farið hefur víða og kallað á margs 

konar tengingar, og Nóbelsskáldið túlkar styttuna og hér situr ritgerðarhöfundur og veltir öllu 

þessu fyrir sér. Vegur Guðríðar hefur sannarlega legið upp á við frá því fyrir árþúsundaskiptin 

og einungis framtíðin leiðir í ljós hvort framhald verður þar á og þá í hvaða mynd.  

Skúli Alexandersson, sem var með í hópnum sem fór til Rómar í mars 2011, fær að 

eiga lokaorðin: „Mér líður mjög vel yfir því að Guðríður skuli vera komin í Páfagarð, minning 

hennar mun ábyggilega styrkjast mjög mikið. Og vitaskuld átti hún það skilið eftir allt hennar 

ævistarf að vera komin meðal annarra dýrlinga, í þetta virðulega ríki, Páfagarð, og innan um 

alla þá heilögu sem eru þar samankomnir.“ (Maríanna Friðjónsdóttir 2011. Leturbreyting 

SHÞ). 
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Viðauki 

Tafla 1: Styttur 

Listaverk með Vínlandssöguhetjum    
ártal listaverk listamaður staður 

1884 

 

 

„Vinland“, 

steindir gluggar með Leifi, 

Þorfinni og Guðríði 

Edward Burne-Jones 

/William Morris  

 

einbýlishús í Newport, Rhode Island, 

Bandaríkin 

 

1887 Leifur Eiríksson-a Anne Whitney Boston, Massachusetts, Bandaríkin 

1887 Leifur Eiríksson-a Anne Whitney Milwaukee, Wisconsin, Bandaríkin 

1901 Leifur Eiríksson-b Sigvald Asbjörnsen Chicago, Illinois, Bandaríkin 

1920 Þorfinnur karlsefni Einar Jónsson Fíladelfía, Pennsylvanía, Bandaríkin 

1925 

 

Garður Leifs Eiríkssonar, „The 

Leif Erikson Park“  

New York, Bandaríkin  

 

1930 Leifur Eiríksson-c Stirling Calder Reykjavík, Ísland 

1938 Leifur Eiríksson-c Stirling Calder Newport News, Virginía, Bandaríkin 

(1938) 1939–40  Guðríður Þorbjarnardóttir Ásmundur Sveinsson heimssýning í New York, Bandaríkin 

1939–40  Leifur Eiríksson-c Stirling Calder heimssýning í New York, Bandaríkin 

1939–40 Þorfinnur karlsefni Einar Jónsson heimssýning í New York, Bandaríkin 

1949 Leifur Eiríksson-d John Karl Daniels Saint Paul, Minnesota, Bandaríkin 

1956 Leifur Eiríksson-d John Karl Daniels Duluth, Minnesota, Bandaríkin 

1960 

 

 

Þorfinnur karlsefni 

 

 

Einar Jónsson 

 

 

Fyrst í Þorfinnshólma í Tjörninni en 

síðar færð og stendur við elliheimilið 

Hrafnistu, Ísland 

1962 

 

Leifur Eiríksson-e 

 

August Werner 

 

heimssýning í Seattle, Washington, 

Bandaríkin 

1982 Eiríkur rauði Hans Lynge Qassiarsuk, Grænland  

1987 

 

Skjöldur með mynd af Leifi 

Eir.-c, ca 1 m x 50 cm 

Stirling Calder 

 

Leifsstöð, Keflavík, Ísland 

 

1994 Leifur Eiríksson-f Arlen Evensen Minot, Norður-Dakóta, Bandaríkin 

1994 Guðríður Þorbjarnardóttir-A Ásmundur Sveinsson Glaumbær, Skagafirði, Ísland 

1997 Leifur Eiríksson-e August Werner Þrándheimur, Noregur 

2000 Guðríður Þorbjarnardóttir-A Ásmundur Sveinsson Laugarbrekka, Snæfellsnesi, Ísland 

2000 Guðríður Þorbjarnardóttir-A Ásmundur Sveinsson Ottawa, Ontario, Kanada 

2000 (1930) Leifur Eiríksson-g  Nína Sæmundsson Eiríksstaðir, Haukadalur, Ísland 

2000 Leifur Eiríksson-e August Werner Qassiarsuk, Grænland 

2001 Leifur Eiríksson-e brjóstmynd August Werner Cleveland, Ohio, Bandaríkin 

2003 Leifur Eiríksson-e brjóstmynd August Werner Seattle, Washington, Bandaríkin 

2007 
Leifur Eiríksson-e, rúnasteinar 

með nöfnum innflytjenda 
August Werner Seattle, Washington, Bandaríkin 

2011 Guðríður Þorbjarnardóttir-A Ásmundur Sveinsson Páfagarður í Róm, Ítalía 
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Tafla 2: Listamenn 

Ann Whitney (1821–1915) Bandaríkjam. 

Sigvald Asbjörnsson (1867–1954) Bandaríkjam., f. í Noregi, innflj. 

Nína Sæmundsson (1892–1965) Íslendingur 

Stirling Calding (1870–1945) Bandaríkjamaður 

John Karl Daniels (1875–1978) Bandaríkjam., f. í Noregi, innflj. 

August Werner (1893–1980) Bandaríkjam., f. í Noregi, innflj. 

Einar Jónsson (1874–1954) Íslendingur 

Ásmundur Sveinsson (1893–1982) Íslendingur 

Hans Lynge (1906–1988) Grænlendingur 

Arlen Evensen (1940–2010) Bandaríkjamaður 

 



119 

Tafla 3: Þýðingar 1680–1900
105

 

 1680–1699 1700–1729 1730–1769 1770–1829 1830–1839 1840–1859 1860–1869 1870–1879 1880–1889 1890–1900 

íslenska106 1688 

1697+107 

  1777+ 1837+     1888 

 

1891 

1892 

latína 1689, 

1697+  

1705  1777+ 1837+      

danska   1732*108 1777+ 1837+ 

1838 

1838 

  1876  1891 

1899*  

sænska 1697+      1869  1889*  

þýska     1837+     1892 

enska     1839 

 

1840 

1841 

1844 

1868 

 

1870* 

1877* 

1878 

1879 

 

1880 

1888* 

1889* 

1889* 

1889* 

1890 

1892* 

1895* 

 

franska        1874   

 

  

                                                           
105 * merkir að um endurútgáfu eldri þýðingar er að ræða. 
106  Íslenskar útgáfur eru hafðar með til upplýsingar þótt þar sé að sjálfsögðu ekki um þýðingar að ræða. 
107 + merkir að í útgáfunni birtist textinn á fleiri en einu tungumáli. 
108 Dönsk þýðing Grönlandiu. 
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Tafla 4: Þýðingar 1900–2012 

 1900–1909 1910–1919 1920–1929 1930–1939 1940–1949 1950–1959 1960–1969 1970–1979 1980–1989 1990–1999 2000–2012 

íslenska 1902  1926 1935 1946  1968  1985 

1985* 

  

latína           2004 

danska    1930 

1932* 

1942*  1960*  1982   

sænska       1962     

þýska 1909 1912 

 

1923 

1926 

1928 

1929 

1934 

1934 

1935 

1937* 

  1963* 

1965* 

 

1971* 

1979 

1980* 

1981* 

1982* 

1986 

 2011 

enska 1901* 

1905* 

1906 

1906* 

1907* 

1910 

1901  

1906* 

1907* 

 1921* 

1929 

1930 

1931* 

1930* 

1930* 

1932* 

1934* 

 1954* 

1956 

1960* 

1961 

1965 

1965* 

1966 

1966* 

1967* 

1970* 

1970* 

1977* 

1987* 

1988* 

1997 

 

2000 

2001* 

2008* 

franska   1924   1955  1972 1981* 

1987 

1992*  

rússneska 1903        1973  1999 2000 

norska 1907  1924*   1951 1964* 

1967* 

1973* 1989*  2004 

grænlenska  1911     1967 1971 1982+   

ítalska       1963 1973*    

tékkneska       1965     

spænska         1983 

1986* 

1987* 

1988 

1993*  

finnska            

japanska        1974  1991  

hollenska         1980   

serbó-króatíska         1988   

eistneska           2003 

galisíska           2010 
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Tafla 5: Alþingi 1991–2003 

Alþingi 1991–2003  Vínlandssöguhetjur í þingræðum og á -skjölum.   

Hvenær mál kemur á 

dagskrá þingfundar 

eða hvenær mál er lagt 

fram (ef það kemst ekki 

á dagskrá). 

mál nr. / 
þingskj. nr. 

gerð máls og heiti umfjöllun á þingi / 
fjárveitingar 

þingmenn (fyrstu 
flutningsmenn tillagna 

og þeir sem tóku þátt í 

umræðum)  

umræður  
 

113. lgþ.  

17. janúar 1991 

209 / 262 Munnleg fyrirspurn: landafundir 
Leifs Eiríkssonar í Vesturheimi 

munnleg fyrirspurn og 
svar, umræður 

Þorvaldur Garðar 
Kristjánsson (o.fl.) 

í rúmar 8 
mínútur (kl. 

16.00-16.08) 

113. lgþ. 

18. mars 1991 

476 / 1042 Tillaga til þingsályktunar: 

kynning á Guðríði 
Þorbjarnardóttur 

komst ekki á dagskrá Skúli Alexandersson engar 

122. lgþ.  

13. október 1997  

12 / 12 Tillaga til þingsályktunar: 

landafundir Íslendinga 

tvær umræður, 

nefndarálit, samþykkt 
og málinu vísað til 

ríkisstj. án samþykkis í 

síðari umr. 

Svavar Gestsson stóðu í 47 

mínútur, GÞ 
ekki nefnd á 

nafn 

122. lgþ. 

 mars 1998 

549 / 934 Tillaga til þingsályktunar: ritun 

sögu landnáms og búsetu 

Íslendinga á Grænlandi og 
landafunda í Vesturheimi. 

komst ekki á dagskrá Steingrímur J. 

Sigfússon 

engar 

123. lgþ.  

nóvember 1998 

74 / 74 Tillaga til þingsályktunar: ritun 

sögu landnáms og búsetu 
Íslendinga á Grænlandi og 

landafunda í Vesturheimi. 

fór einungis í fyrri 

umræðu 

Steingrímur J. 

Sigfússon 

stóðu í 46 

mínútur, GÞ 
nefnd einu sinni 

124. lgþ.  

júní 1999 

7 / 16 Svar forsætisráðherra við 

fyrirspurn Svanfríðar Jónasdóttur 
um skuldbindingar á hendur 

ríkissjóði. 

svar við fyrirspurn Svanfríður Jónasdóttir, 

forsætisráðherra 

 

126. lgþ.  

desember 2000 

1 / 456  

 

Fjárlög 2001, 

úr framhaldsnefndaráliti meiri hl. 

fjárlaganefndar: „Lagt er til að 

veitt verði 0,3 millj. kr. 
tímabundið framlag upp í kostnað 

við að reisa listaverk eftir 

Ásmund Sveinsson til minningar 
um Guðríði Þorbjarnardóttur á 

fæðingarstað hennar, 

Laugarbrekku undir Jökli.“ 

3. umræða Jón Kristjánsson 

framsögumaður, 

meiri hl. 

fjárlaganefndar 

 

 

126. lgþ. 

desember 2000 

1 / 457 Breytingartillaga 3. umræða, 

breytingartillaga 

samþykkt í fjárlögum 
2000. 300 þús. kr. til  

minnisvarða um 

Guðríði 
Þorbjarnardóttur 

Jón Kristjánsson 

meiri hl. 

fjárlaganefndar 

 

127. lgþ.  

desember 2001 

1 / 475 Fjárlög 2002, úr 

framhaldsnefndaráliti meiri hl. 

fjárlaganefndar: „Gerð er tillaga 
um 2 m.kr. framlag til 

framkvæmda 

á Laugarbrekku undir Jökli til að 
minnast Guðríðar 

Þorbjarnardóttur.“  

3. umræða 

 

 

Ólafur Örn 

Haraldsson, 

framsögum.  
meiri hl. 

fjárlaganefndar 

 

 

127. lgþ. 

desember 2001 

1 / 476 Breytingartillaga 
 

3. umræða, 2 millj. kr. 
til minnisvarða um 

Guðríði 

Þorbjarnardóttur 

Ólafur Örn 
Haraldsson, 

framsögum.  

meiri hl. 
fjárlaganefndar 

 
 

128. lgþ. 

 október 2002 

85 / 197 Skriflegt svar samgönguráðherra 

við fyrirspurn Kolbrúnar 
Halldórsdóttur um stuðning við 

frjáls félagasamtök.  

1 millj. kr. til  

Guðríðar- og 
Laugarbrekkuhópur 

Framkvæmdir á 

Laugarbrekku undir 
Jökli til að minnast 

Guðríðar Þorbjarnardó

ttur / Guðrún G. 
Bergmann 

Kolbrún 

Halldórsdóttir, 
samgönguráðherra 

 

 

130. lgþ. 

13. nóvember 2003 

 Munnleg skýrsla 

utanríkisráðherra um utanríkismál 

umræður um skýrslu Steingrímur J. 

Sigfússon, Rannveig 
Guðmundsdóttir 

umræður um 

skýrslu  
(kl. 10.32— 

18.05). 
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