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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lögð fram sem meistaraverkefni í íslenskum fræðum við Íslensku- og 

menningardeild Háskóla Íslands, unnin undir leiðsögn dr. Ásdísar Egilsdóttur. Í ritgerðinni er 

fjallað um birtingarmyndir kvenna í Brennu-Njáls sögu, Laxdæla sögu og Eyrbyggja sögu og 

þá samfélagsmynd sem ríkir bæði á ritunartíma og sögutíma sagnanna. Sýnt er fram á að þótt 

sögurnar séu karlasögur og fjalli að miklu leyti um karlmennskuímyndir og valdabaráttu, þá 

lita kvenpersónur ekki síður sögurnar og áhrifa þeirra gætir víða. Þær eru margar í 

aukahlutverkum í sögunum en þó eru þær örlagavaldar mikilla atburða og byggja krafta sína á 

kænsku, töfrum og fjölkynngi. 

          Byrjað er á því að draga upp mynd af íslensku samfélagi á söguöld til að gera grein fyrir 

því hver réttur kvenna hafi verið samkvæmt þeim reglum og lögum sem giltu þá. Ýmsir 

fræðimenn hafa rannsakað þetta efni og rýnt verður í kenningar þeirra auk þess sem litið 

verður í lagabókstaf Grágásar. 

          Stuðst er við kenningar Pierre Bourdieus til að sjá hvaða möguleika kvenpersónur 

sagnanna hafa haft til að ná völdum í sínu félagslega rými. Þar sem þær áttu fæstar kost á því 

að eignast þær tegundir auðmagns sem nauðsynlegt var til valda í miðaldaþjóðfélagi er því 

velt upp hvernig þær náðu að koma málum sínum á framfæri. 

          Erfitt er að greina stöðu kvennanna án þess að draga upp mynd af 

karlmennskuhlutverkinu og því er einnig fjallað um birtingarmyndir karla í sögunum. Þeir eru 

óneitanlega valdamiklir, glæstir og göfugmannlegir en barátta þeirra við að halda ímynd sinni 

er þó hörð og í hverju horni blasir við hætta á að vera líkt við veikara kynið og glata þannig 

stöðu sinni. Litið er á kenningar ýmissa fræðimanna um karlmennsku og kynjafræði til að 

skynja betur viðhorf fólks til stöðu kynjanna á þjóðveldisöld. 

          Sögutími sagnanna er svipaður þótt Laxdæla og Eyrbyggja spanni lengri tíma en Njála. 

Stuttlega er fjallað um sögurnar og þátturinn um trúskipti er skoðaður í þeim öllum, auk 

afstöðu höfundanna til kvenna sem er ærið misjöfn. 

          Í lokin verður litið í bækur þriggja áhugamanna sem tjá skoðanir sínar á 

kvenhlutverkum sagnanna á annan og nýstárlegri hátt en flestir fræðimenn gera. 
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1 Inngangur 

Íslendingasögur eru karlasögur sem segja frá glæstum hetjum sem heyja bardaga til að verja 

orðstír sinn og ættaróðöl. Þessar hetjur hafa lifað á vörum okkar Íslendinga um aldir og orðið 

mörgum yrkisefni. Má þar til dæmis nefna ljóðið Gunnarshólma eftir Jónas Hallgrímsson sem 

flestir landsmenn þekkja. Minna hefur farið fyrir kvenhetjum sagnanna en þó þekkja allir 

Hallgerði langbrók, Bergþóru á Bergþórshvoli og Guðrúnu Ósvífursdóttur. Fólk hefur 

myndað sér sínar skoðanir á þessum bókmenntapersónum og hefur Hallgerður fengið ómilda 

dóma því hún hefur verið sökuð um að hafa hefnt sín á Gunnari með því að neita honum um 

hárlokkinn fræga. Nokkrir höfundar hafa þó varið hana og telur Sigurður Breiðfjörð að 

lokkurinn hefði hvort eð er ekki verið nothæfur í bogastrenginn. Hann orti ljóðið Hallgerður 

þar sem þessa vísu er að finna: 

Hefði Gunnari hlíta þótt 

höfuðs snúið reyfi, 

lokkinn mundi hann sjálfur sótt 

og sýslað fátt um leyfi.1 
 

Þetta sjónarmið er meira í takt við það sem nútíma fræðimenn benda á. Fyrst Gunnar var 

svona mikil hetja því í ósköpunum náði hann sér ekki í hárlokkinn sjálfur. Hann hlýtur að hafa 

ráðið við eina konu fyrst hann gat stráfellt andstæðinga sína einn af öðrum. 

          Þáttur kvenna er mun minni í sögunum en þáttur karla og eru hlutverk þeirra oft eins 

konar uppfyllingarefni fyrir söguþráðinn. Sögurnar voru því löngum lesnar sem karlasögur og 

einblínt á afrek þeirra og glæsimennsku. Seinni tíma rannsóknir hafa þó einnig snúist um 

kynjafræði og hafa þá skilin á milli kynjanna ekki orðið jafn skörp og áður og víða bent á 

hversu erfitt karlarnir áttu með að halda í karlmennskuímynd sína í miskunnarlausri baráttu 

um nauðsyn þess að beygja hvergi af þeirri braut. Konum er aftur á móti fyrirgefið þótt þær 

teygi sig yfir á svið karlanna og eykur það jafnvel hróður þeirra. 

          Hlutverk kvenna eru þó misstór í sögunum og eflaust fær kona hvergi stærra hlutverk 

en Guðrún Ósvífursdóttir í Laxdælu. Sagan snýst að mestu leyti um ævi hennar, ástir og 

harma og fær hún virðingu og samúð lesenda þrátt fyrir hefnigirni hennar og grimmd. 

Mörgum finnst höfundur hennar sýna kvenlegt innsæi með nákvæmum útlitslýsingum og 

greinilegri aðdáun á hvers kyns skrauti og virðingartitlum. 

          Eyrbyggja er andstæða hennar því þar ríkja karllæg sjónarmið og eru konur þar í 

                                                           

1 Sigurður Breiðfjörð 1951:169 
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aukahlutverkum. Ekkert er þar gefið fyrir skraut og prjál og reyndar fer illa fyrir fólki sem 

sækist eftir því, samanber Þuríði á Fróðá sem girntist ársalinn og veldur með því 

Fróðárundrum. Snorri hlýtur einnig umbun og virðingu fyrir að berast ekki á er hann kemur úr 

utanför sinni. Konurnar í sögunni þurfa að beita klækjum, töfrum og göldrum til að ná 

markmiðum sínum en þær krydda vel söguna og gera hana skemmtilega aflestrar. 

          Njála skartar ekki heldur konum í aðalhlutverkum en þær eru þó margar hverjar 

áhrifamiklar og spinna söguþráðinn. Hún líkist Laxdælu að því leyti að mikið er um 

skrautlýsingar í henni í sambandi við klæðnað og vopnabúnað karlanna en lítið er um slíkar 

lýsingar á kvenfólkinu líkt og í hinum sögunum. Búningi Hallgerðar og hári er þó vandlega 

lýst er hún hittir Gunnar á Alþingi og eru slíkar lýsingar sjaldgæfar í Íslendingasögum. 

Líklega þjónar þessi lýsing þeim tilgangi að gera stefnumótið áhrifameira og gera lesendum 

kunnugt um að hin glæsta hetja hafi ekki getað staðist freistinguna. Ljóma slær vissulega á 

karlmennskuna í sögunni en lesendum er margsinnis bent á fallvaltleika hennar og undir niðri 

kraumar óöryggið. 

          Höfundar Íslendingasagna lýsa sjaldnast tilfinningum manna, í mesta lagi segja þeir að 

fólk breyti um litarhátt er því bregði við. Grátur er oftast notaður í öðrum tilgangi en að lýsa 

sorg og sjaldgæft er að lesa um grát kvenna nema þær beiti honum til að ná sínu fram eins og í 

tilfelli Hildigunnar er hún fær Flosa til hefnda eftir Höskuld. Sögurnar segja aðallega frá 

bardögum og afrekum karla en ekki frá daglegum störfum kvenna nema að þær sýsli við 

þvotta, vaðmál og beri fram matföng. Reyndar kemur fram að þær græði menn eftir bardaga 

og því er ljóst að þær hafi kunnað eitthvað fyrir sér í læknisfræði. Hvergi er þó minnst á 

barnsfæðingar, umönnun barna, kynferðisofbeldi, veikindi og annað slíkt sem er stór þáttur í 

lífi kvenna. Því er margt sem einungis er hægt að lesa á milli línanna og geta sér til um. 

          Í ritgerðinni verður fjallað um stöðu kvenna í þessum þremur sögum og stuðst þar við 

kenningar Pierre Bourdieus. Farið verður yfir helstu kenningar hans í einum kafla til að fá 

heildarsýn yfir þær og skilning á út á hvað þær ganga. Litið verður á þá samfélagsmynd sem 

ríkir bæði á sögutíma og á ritunartíma sagnanna til að fá betri sýn á kjör kvenna þessara tíma 

og staða þeirra sérstaklega skoðuð. Þar er stuðst við rit ýmissa fræðimanna og einnig 

lögbókina Grágás sem gefur  upplýsingar um þjóðveldislögin. Líta má á þessi lög sem viðmið 

þótt ólíklegt sé að nákvæmlega hafi verið farið eftir þeim. Þess sjást dæmi víða að þótt fólk 

hafi átt rétt á arfi, heimanmundi og slíku þá var ekki sjálfgefið að það gengi upp og þurfti 

fólkið oft að berjast fyrir þessum réttindum sínum. 

          Hlutverk kvennanna í sögunum verða skoðuð, litið á hver líkindi eru með þeim og 

hvaða tilgangi þær þjóna. Vart verður hjá því komist að skoða birtingarmyndir 
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karlmennskunnar í sögunum þegar rýnt er í kvenhlutverkin og því verður litið á kenningar 

ýmissa fræðimanna um karlmennsku og litið á hvernig hún birtist í sögunum. 

          Farið verður lauslega yfir helstu atriði sagnanna, þátt trúskiptanna í þeim öllum ásamt 

afstöðu höfundanna til kvenpersónanna. 

          Að lokum verður litið í bækur þriggja áhugamanna sem fjalla um stöðu nokkurra 

kvenpersóna sagnanna á nýstárlegri hátt en flestir fræðimenn gera.  

          Í ritgerðinni verða notuð heitin Njála, Eyrbyggja og Laxdæla í stað eiginlegu nafna 

sagnanna. Einnig verður orðið höfundur alls staðar notað í stað sögumanns, söguhöfundar eða 

skrásetjara. 
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2 Samfélagsmynd á söguöld og ritunartíma 

Eyrbyggja og Laxdæla eru taldar vera eldri en Njála. Þær fyrrnefndu eru líklega samdar á 

miðri þrettándu öld en Njála í kringum 1280. Höfundar þeirra allra eru ókunnir eins og 

algengt er um Íslendingasögur og því er ómögulegt að rýna í persónuleika þeirra til að geta sér 

til um ástæður þess að sögurnar voru samdar. 

          Óvíst er um sannleiksgildi þessara sagna en persónur í sögunum hafa þó sumar verið 

uppi og í mörgum tilvikum er þeirra getið í ýmsum sögum frá þessum tíma. Má þar nefna 

persónur eins og Hallgerði langbrók, Guðrúnu Ósvífursdóttur, Snorra goða, Flosa frá 

Svínafelli, Gissur hvíta, Höskuld Dala-Kollsson og Hrút Herjólfsson. Líklegt þykir að flestar 

þessara sagna hafi lifað í munnlegri hefð og síðan verið skráðar á skinn mönnum til fróðleiks 

og skemmtunar. Margt gæti hafa breyst í meðförum þessara munnmæla enda eru þau skráð 

löngu eftir að atburðir eiga sér stað. Öll handritin eru „… eftirrit eldri handrita og oft 

allfjarlæg sameiginlegu forriti …“2 Margar ólíkar gerðir sömu sagna er að finna í þessum 

handritum og hafa því fræðimenn haft ærið að starfa við að ná sem bestri heildarmynd á þeim 

útgáfum sem koma almenningi fyrir sjónir. 

          Sögutími sagnanna þriggja er aðallega tíunda og ellefta öld en Laxdæla og Eyrbyggja 

spanna þó lengra tímabil þar sem þær hefjast á landnámi Auðar djúpúðgu og bræðra hennar 

undir lok níundu aldar. Áhrif kristnitöku eru áberandi í sögunum og má sjá þess ýmis merki. 

Stórtækar breytingar eiga sér stað í þjóðfélaginu sem mörgum reynist erfitt að sætta sig við. 

Hið sama gildir á ritunartíma sagnanna því þá eiga sér einnig stað miklar þjóðfélagsbreytingar 

með hnignun goðaveldis og tilkomu konungsvalds. Ef til vill hefur þetta umrót ýtt undir þörf 

manna á að skrásetja atburði og einnig aukið skilning þeirra á hugarástandi sögupersónanna.3 

          Flestir eru sammála um að Íslendingasögur séu skrifaðar af körlum, um karla og fyrir 

karla. Þessar sögur spegla vel karlmennskuímyndina sem ríkir á þessum tíma og ljóst er að 

hlutverk kvenna er óæðra en karlanna. Þeirra hlutverk er að þjóna þeim en sjálfar eiga þær að 

vera baksviðs og láta lítið á sér bera. Karlarnir líta á þær sem eignarhlut sinn og virðingartákn 

og virðast höfundar oft fá þeim það hlutverk að vera verkfæri til notkunar og þæginda fyrir 

karlana. Siðferðishlutverk kvennanna er að fylgjast með hetjudáðum karlanna, hvetja þá til 

dáða og dásama þá þegar vel gengur.4 

          En þótt sögurnar séu almennt sagðar frá sjónarhóli karla er þó sjónarhornið ærið 

                                                           
2 Vésteinn Ólason 1998:18. 
3 Vésteinn Ólason 1998:29-30. 
4 Mühlestein, Britt-Mari 1986:2. 
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misjafnt enda höfundar þeirra ólíkir. Mikill munur er til dæmis á Laxdælu og Eyrbyggju í 

þessu sambandi. Í Laxdælu er hlutur kvenna allmikill og þar er kona í aðalhlutverki sem er 

mjög sjaldgæft í Íslendingasögum. Í Eyrbyggju er aftur á móti karl í aðalhlutverki og þar eru 

kvenhlutverk aðallega til skrauts og uppfyllingar. 
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3 Staða kvenna í miðaldasamfélagi    

Ekki er margt vitað um stöðu kvenna frá landnámi og fram á 10. öld en konur hafa frá fyrstu 

tíð þróað með sér tækni í heimavefnaði og nýtingu á heitum hverum og þannig haldið hita á 

öllum landsmönnum ásamt því að brauðfæða þá. Þessi kvennastörf eru áberandi í 

Íslendingasögum og er þess oft getið að þær séu að sýsla við vaðmál þegar ástvinir þeirra eru 

drepnir og við mat þegar mikilvæg mál eru rædd og ákvarðanir teknar. 

          Allt frá því á landnámsöld hafa húsfreyjur verið gestgjafar og veitingakonur. Sjálfsagt 

þótti að sýna gestum og gangandi gestrisni. Í sumum tilfellum var það einnig lagaleg skylda. 

Bændum og ekki síður húsmæðrum bar lagaleg skylda til að hýsa þingmenn á leið til þings og 

heim aftur. Að vísu var hvert heimili ekki skyldugt til að taka á móti fleiri þingmönnum en 

hjúin voru mörg, raunar helmingi færri en hjúin þegar menn voru um nótt til vorþings.5                       

Gestrisni hefur eflaust verið mismikil hjá hjónum og ekki alltaf tekið tillit til getu heimilisins 

til að veita gestum beina. Í flestum tilfellum hefur líklega mest mætt á húsfreyjunni þegar slík 

vandræði komu upp. Frægar eru sögurnar af Guðmundi ríka og Guðmundi góða sem riðu um 

héruð með stóran flokk manna og settust upp á bændur og þáðu beina fyrir allan hópinn. 

Þessar heimsóknir voru mörgum bændaheimilum erfiðar þar sem þau voru lítt aflögufær. 

Tvær keimlíkar sögur segja frá bændum sem tóku sig þá til og leiddu þeim nöfnum á snjallan 

hátt fyrir sjónir hversu erfiðar þessar heimsóknir þeirra væru mörgum bændum og tóku þeir 

sig þá á og fækkuðu mönnum í flokkum sínum.6 

          Fátt er til frásagnar um þá virðingu sem heiðnar íslenskar bændakonur hlutu en ljóst er 

að einkalíf þeirra var blanda af réttindum og takmörkunum. Þótt þær gætu ekki neitað 

gjaforði, samkvæmt nokkrum Íslendingasögum, þá gátu þær farið fram á skilnað. Þær 

öðluðust eignir í hjónabandi og gátu jafnframt erft enn fleiri eignir. Sem ekkjur héldu þær 

eignum sínum sem þær svo gátu arfleitt skyldmenni sín að.7 Konur höfðu þó hvorki leyfi til 

að selja byggðan bólstað né land hálft eða meira án ráðgjafar og aðstoðar frá lögráðendum 

sínum.8            

          Samkvæmt Grágás mátti sonur, sem var sextán ára eða eldri, fastna móður sína. Ef hún 

                                                           
5 Anna Sigurðardóttir 1985:37.  Sjá einnig Grágás Ia 8/24, II 19/29 – Ia 10/27, II 25/36. 
6 Ljósvetninga saga - með þáttum. 1940:117-121, sjá má þar söguna af Guðmundi ríka. Einar Ól. Sveinsson 

1944:283-286, sjá má þar söguna af Guðmundi góða. Sjá einnig grein eftir Magerøy, Hallvard 1959:30-34 þar 

sem hann ber sögurnar saman og skoðar líkindin með þeim. 
7 Jochens, Jenny 1995:162. Sjá einnig Grágás 1997:51-52. (Ekki máttu þær þó ráðstafa fénu fyrr en þær voru 

tvítugar að aldri). 
8 Grágás 1997:291. 
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átti ekki son á þessum aldri þá kom það í hlut tengdasonar. Annars var það hlutverk föður 

hennar eða bróður. Aðeins ef engra þessara naut við þá mátti móðir fastna dóttur sína. Er 

ekkja gifti sig þá þurfti að fá samþykki hennar ef faðir hennar fastnaði hana ekki. Faðir mátti 

þó ekki neyða dóttur sína til ráða ef hún vildi vígjast til nunnu.9 Eins og sjá má í köflunum hér 

á eftir virðist þessu oft hafa verið fylgt eftir en alls kyns undantekningar hafa þó verið á. 

Höfðingjar leituðu til dæmis stundum ráða hjá dætrum sínum áður en þeir föstnuðu þær og 

Snorri goði virðist hafa getað fastnað systur sína án hennar samþykkis þótt hún væri ekkja. 

          Hjónabandsreglur í Grágás virðast vera blanda af germönskum og kanónískum siðum 

þar sem bæði heimanfylgja og mundur gátu verið séreign konu. Fræðimenn telja að 

upphaflega hafi mundurinn verið fé sem ætt konunnar eða lögráðandi hennar hafi fengið en 

seinna hafi þróunin orðið sú að mundurinn féll í hlut konunnar sjálfrar og hafi orðið hluti af 

séreign hennar í hjónabandinu ásamt heimanfylgjunni. Við hjónaskilnað átti konan að halda 

þessum hlut sínum.10  

           Konur gátu átt frumkvæði að hjónaskilnaði en ekki var þó eins öruggt að þær fengju 

brúðarverðið í sinn hlut ef svo var. Þær ástæður sem þóttu vera ásættanlegar fyrir skilnaði 

konu við eiginmann sinn voru til dæmis þær að hann ætlaði að flytja eignir hennar úr landi í 

óþökk hennar, ofbeldi sem annað hvort þeirra hafði framið gagnvart hvoru öðru. Ósamræmi á 

milli þeirra eða að hann hafi klæðst kvenfatnaði.11 Kona mátti einnig skilja við eiginmann 

sinn ef hann ætlaði að ferja hana nauðuga af landi brott og nægði henni þá að nefna til hvaða 

votta sem tiltækir voru svo framarlega sem þeir voru vottbærir. Kona mátti einnig skilja við 

mann sinn ef hann hafði ekki samrekkt henni í sex misseri eða lengur og áttu þá ættingjar 

hennar rétt á að innheimta fé hennar og bætur fyrir hennar hönd.12 

          Dæmi um erfiðleika við að innheimta mundinn eftir hjónaskilnað má sjá í Njálu er 

Unnur skilur við Hrút. Hrútur er tregur til að greiða hann og stefnir því Mörður, faðir hennar, 

honum á þingi. Máli þeirra lýkur með því að Hrútur skorar Mörð á hólm og segir að sá sem 

vinni eigi tvöfalda upphæð mundarins. Mörður veit að hann hefur ekki roð við Hrúti og tapar 

því málinu. Seinna fær Unnur frænda sinn, Gunnar á Hlíðarenda, til að heimta mundinn af 

Hrúti og gerir Gunnar það með klækjum. Hann fylgir ráðum Njáls, dulbýr sig sem Kaupa-

Héðinn og heimsækir Hrút sem áttar sig ekki á bragðinu og stefnir sjálfur máli Unnar. Í 

framhaldi af því er málið tekið fyrir á þingi og Gunnar beitir nú sama bragði og Hrútur við 

                                                           
9  Grágás 1997:109. 
10 Agnes S. Arnórsdóttir 1995:150. Sjá einnig Grágás 1997:139 
11 Byock, L. Jesse 2001:320. 
12 Grágás 1997:121-122. 
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Mörð. Hann skorar Hrút á hólm og Hrútur játar sig sigraðan því hann veit að hann má ekki við 

Gunnari. Þannig vinnur Unnur mundinn aftur og er úr sögunni eftir að hún giftist Valgarði.13   

          Hinar valdamestu fráskildu konur og ekkjur gátu þó aldrei orðið þátttakendur í 

stjórnmálum. Konum var ekki heimilt að taka þátt í stjórnmálum og dómsmálum 

þjóðfélagsins, hvorki sem virkir þátttakendur né sem lagalegir þátttakendur. Þær gátu því 

aldrei orðið goðar, dómarar eða jafnvel vitni í dómsmálum. Þær gátu heldur ekki ákært nema í 

minni háttar persónulegum málum sem snertu þær sjálfar eða dætur þeirra og urðu þá 

jafnframt að sækja málið undir handleiðslu ættingja af karlkyni. Þótt konur ættu landareignir 

voru þær í umsjá karlmanna. Konum var leyfilegt að versla fyrir hálfan eyri árlega eða þrjár 

álnir af vaðmáli og var handsal þeirra einungis löglegt ef samþykki eiginmanna lá fyrir.14 

          Virðing var borin fyrir lífi fósturs og ungabörnum því ófrískar konur og konur með 

börn á brjósti voru undanþegnar föstuhaldi. Ekki mátti heldur vega ófríska konu fyrr en eftir 

fæðingu barnsins. Mikil áhersla var lögð á að feðra óskilgetin börn. Ef ógift kona sem bar 

barn undir belti færðist undan því að segja til um faðernið þá gat sakaraðili pínt hana til sagna 

í votta viðurvist. Ekki mátti þó pína hana þannig að á henni sæist eða hún hlyti örkuml af því 

líf fóstursins var í húfi.15 

          Hætta var þó á því að börn fátækra kvenna væru borin út, sérstaklega ef faðirinn var 

þræll eða ef faðir gekkst ekki við því. Ákvörðunin var í höndum bænda sem báru fjárhagslega 

ábyrgð á þeim. Bágur fjárhagur hjóna gat líka orsakað útburð barna. Útburður var bannaður í 

kristnum sið nema barn væri vanskapað en margt bendir til þess að erfitt hafi verið að leggja 

niður þennan sið.16 Bændur hafa eflaust fengið vinnumenn og þræla til að bera börnin út en 

nokkrar sögur fara af því að þessum börnum hafi verið bjargað af góðhjörtuðu fólki. 

           Í Gunnlaugs sögu Ormstungu er til dæmis sagt frá því að Þorstein Egilsson dreymi 

draum sem sé ráðinn þannig að kona hans beri barn undir belti sem verði undurfríð stúlka sem 

hann muni unna heitt en hún komi til með að valda dauðsföllum tveggja göfugra manna er 

þeir berjast um ástir hennar. Hann skipar því Jófríði, konu sinni, að bera út barnið ef það 

verður stúlka og ríður síðan til þings. Hún eignast undurfagra stúlku í fjarveru hans en grípur 

til þess ráðs að biðja smalamann sinn um að koma henni til Þorgerðar Egilsdóttur, mágkonu 

sinnar, og biðja hana um að ala hana upp með leynd. Þorgerður gerir það og sýnir síðan 

Þorsteini bróður sínum stúlkuna er hún er sex vetra gömul, segir honum allt af létta og biður 

                                                           
13 Brennu-Njáls saga 1954, sjá kafla 7, 8 og 21-24. 
14 Jochens, Jenny 1995:163. 
15 Agnes S. Siggeirsdóttir 1986:25 
16 Mundal, Else 2005:19-22. 
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hann um að fyrirgefa þeim Jófríði. Hann bregst glaður við og tekur miklu ástfóstri við 

stúlkuna sem hann kallar Helgu hina fögru.17 Þetta dæmi sýnir styrk kvenna og samstöðu. Þær 

hafa í raunveruleikanum eflaust beitt öllum tiltækum ráðum til að bjarga börnum sínum frá 

bráðum dauðdaga. 

          Samkvæmt lagaákvæðum í Grágás höfðu konur hvorki leyfi til að bera vopn né ganga í 

karlafötum. Karlar máttu heldur ekki ganga í kvenmannsfötum. Ef fólk braut þessar reglur 

varðaði það fjörbaugsgarð.18 Ef konur særðust áttu þær ekki rétt á bótum, heldur lögráðendur 

þeirra. Aftur á móti ef karlmaður var særður átti hann sjálfur að taka við bótum. Bætur fyrir 

konur og karla voru þó jafnháar.19  

          Samkvæmt Baugatali í Grágás mátti ógift kona stíga inn í hlutverk karlmanns og þiggja 

bætur eftir víg föður ef hann átti hvorki syni né bræður á lífi. Hið sama gilti um rétt á arfi og 

hefndarskyldu. Er dóttirin gifti sig þá færðust þessar skyldur yfir á eiginmann hennar.20 

          Staða kvenna hefur frá fornu fari verið háð feðrum þeirra og eiginmönnum. Algengt var 

að stofnað væri til hjónabands til að styrkja stöðu ættarinnar og voru þá oft hagsmunir beggja 

ættanna í húfi. Hjónabandið var því efnahagslegur og pólitískur samningur á milli fjölskyldna 

en ekki einkamál hjónaefnanna. Þetta form á samningamyndun segir þó lítið um raunverulega 

möguleika kvenna til að velja sér maka.21  

          Á þjóðveldisöld var hægt að hafa pólitísk áhrif í gegnum ættingja, á þingum og hvers 

konar mannamótum. Pólitískar athafnir áttu sér ekki neinn afmarkaðan stað. Menn gátu samið 

um festar á mannamótum og voru brúðkaupsveislur yfirleitt haldnar í heimahúsum og í þeim 

tryggðu menn vináttubönd og réðu ráðum sínum. Þingstörf fóru að mestu fram fjarri heimilum 

en menn gátu sótt goða sinn heim og fengið ráð hjá honum.22 

          Völd háttsettra kvenna fólust í því að hafa lyklavöld og ráða öllu innanstokks en 

eiginmenn þeirra réðu öllu utanstokks. Pólitísk staða þessara kvenna gaf þeim hugsanlega 

meiri möguleika á að hafa áhrif á gang mála en annars staðar í miðstýrðum konungsríkjum 

miðalda. Ef til vill er staða hinna sterku kvenna, sem sumir þykjast finna í íslenskum 

miðaldasögum, sambærileg við stöðu stallsystra þeirra frá eldri tíma í germönskum 

samfélögum. Á meðan stjórnarhættir einkenndust af valddreifingu höfðu fleiri möguleika til 

                                                           
17 Gunnlaugs saga Ormstungu 1938:54-58. 
18 Grágás 1997:125 
19 Agnes S. Arnórsdóttir 1995:186. 
20 Grágás 1997:453. 
21 Agnes S. Arnórsdóttir 1991:16. 
22 Agnes S. Arnórsdóttir 1991:18. 
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áhrifa og þar með taldar konur. Eftir því sem pólitíkin fluttist lengra að heiman minnkuðu 

möguleikar þeirra er heima sátu til að fylgjast með og hafa áhrif.23 

          Fáeinar ungar konur, sem tilheyrðu valdamiklum fjölskyldum, komust í hóp þeirra 

kvenna sem sköruðu fram úr. Ungar konur voru þó mjög viðkvæmar gegn ágengum 

karlmönnum og fengu á sig slæman orðróm vegna „ólöglegra ástarheimsókna“. Margt bendir 

til þess að kynferðisleg valdbeiting karlmanna geti verið aðalástæðan fyrir kynjamisrétti víða í 

veröldinni. Í hinum norræna heimi voru kynferðisglæpir aftur á móti ekki taldir hafa valdið 

kvenkyns fórnarlömbum tjóni heldur karlkyns ættingjum þeirra. Heiður þeirra, í gegnum 

þjáningar fórnarlambanna, gat aðeins endurheimst með tafarlausri hefnd gegn gerendunum 

eða með sektargreiðslu – sem að sjálfsögðu karlmennirnir fengu en ekki kvenkyns 

fórnarlömbin.24 

          Fyrrnefndar lýsingar eiga við um réttindi og takmarkanir á réttindum norrænna kvenna 

fyrir kristnitöku. Kristnitakan opnaði þó engar flóðgáttir tækifæra fyrir konur. Áfram var 

karlmaðurinn í valdahlutverki og var Evu kennt um að hafa tælt Adam til að óhlýðnast Guði. 

Konur voru því andlit syndarinnar og spillingarinnar og algengt var að konur fengju harðari 

refsingu fyrir kynferðisglæpi og framhjáhald en karlmennirnir. Kirkjan refsaði einnig ógiftum 

mæðrum með því að láta þær ekki njóta sömu réttinda og aðrar konur nutu. Hún gekk einnig 

svo langt að neita þeim um síðasta sakramenti nema elskhugar þeirra lofuðu að giftast þeim 

eða að þær lofuðu að fara frá barnsföðurnum ef þær næðu bata eftir barnsburð.25 

          Carol Clover heldur þeirri kenningu á lofti að miðaldasamfélag á Íslandi hafi verið 

karlasamfélag sem annars vegar byggðist á valdamiklu fólki, aðallega körlum en þó einstaka 

konum, og hins vegar valdaminna fólki sem samanstóð af konum, börnum, eldra fólki, 

sjúklingum og þrælum. Hún vill meina að þeim fáu konum sem nái athygli í sögunum sé 

yfirleitt lýst sem djörfum og hugrökkum og því sé augljóst að karlmannlegu gildin hafi verið 

allsráðandi.26  

          Konur hafa annað athafnasvið en karlar í Íslendingasögunum og er greinarmunur 

kynferðis þar allsráðandi. Karlar fara með umboð fjölskyldunnar til dæmis á þingum og gæta 

sæmdar ættarinnar. Helga Kress bendir á að lítið fari fyrir kvennamenningu í Íslendingasögum 

en þó bregði fyrir svipmyndum af daglegu lífi þeirra og reynslu út frá sjónarhóli höfunda 

sagnanna. Verðmætamat karlamenningar og kvennamenningar sé ólíkt. Gildismat karlanna sé 

                                                           
23 Agnes S. Arnórsdóttir 1991:18-19. 
24 Jochens, Jenny 1995:163. 
25 Jochens, Jenny 1995:164-165. 
26 Clover, J. Carol. 1993:80. 
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að sigra í bardögum en kvennanna að vernda líf og viðhalda því. Þær hafa fengist við 

barnauppeldi, matartilbúning, fatagerð, lækningar, hjúkrun, ljósmóðurstörf, þvotta, 

hreingerningar, lyfjagerð og aðhlynningu fólks. Þessir þættir séu þó ekki ofarlega í huga 

höfunda og því sé heimur kvenna eins konar undirheimur sem sjaldan nái að koma upp á 

yfirborðið og langt sé frá því að tillit sé tekið til hans við stjórnun heimsins.27 

          Steven Rigby segir að konur séu fjórða valdið í miðaldaþjóðfélagi. Allar konur séu 

lægra settar en menn af þeirra stétt. Munurinn á stöðu þeirra fari eftir eiginmönnum þeirra og 

mönnunum sem þær tilheyra.28   

          Jóhanna Katrín Friðriksdóttir bendir á að í Íslendingasögum séu ómetanlegar 

upplýsingar um viðhorf miðaldafólks til lífsins sem hægt sé að rekja til samtala þeirra og 

gjörða. Þau verðmæti felist ekki síst í upplýsingum um kynjahlutverk og valdamisræmi sem 

rekja má til þeirra.29 Jóhanna fer aðrar leiðir en flestir rannsakendur hafa gert og til að fá 

innsýn í stöðu og menningu fornnorrænna kvenna rýnir hún í bókmenntatextana, þannig vill 

hún fá fleiri sjónarhorn en þau sem hafa tíðkast í rannsóknum hingað til. Hún telur að með því 

að rýna í textana fái hún betri yfirsýn yfir þessa menningu. Þar sé að finna marga 

athyglisverða kvenpersónuleika en aðeins hluti þeirra hafi hlotið náð fyrir rannsakendum 

bókmenntanna og orðið staðalímyndir fyrir hinar fornnorrænu konur. Því hafi myndast stórt 

gat um raunveruleikann í lífi og starfi þessara kvenna. Þau hlutverk sem mestri athygli hafi 

náð séu þau sem hafi haft sem mest áhrif á söguþráð sagnanna eins og þær konur sem valdi 

misklíð, líkamsárásum og hvetji til hefnda sem valdi áhrifamiklum blóðsúthellingum.30 

          Karlmenn miðalda tóku þátt í almannatengslum, viðskiptum, bardögum, lagasetningu 

og ýmsu öðru sem konur tóku engan þátt í. Í sumum sögum örlar þó fyrir þátttöku kvenna á 

þessum sviðum og í nokkrum Íslendingasögum kemur fram óánægja þeirra með þau kjör sín 

að fá ekki ráðið hlutverki sínu og er þá lýst tilraunum þeirra til að styrkja stöðu sína og taka 

völdin. 

          Að áliti Jóhönnu er sterkasta vopn kvenna orð og hið næst sterkasta að beita göldrum. 

Þetta tvennt aðskilur þær oftast frá karlmönnum. Aðeins með því að beita göldrum geta þær 

eignast sjálfsforræði, haldið virðingu sinni, varið ættingja sína, tryggt líf sitt og öryggi og 

viðhaldið þegnskyldu sinni.31 

                                                           
27 Helga Kress 1982:26-27. 
28 Erler, Mary and Maryanne Kowaleski 2003:210. 
29 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013:6. 
30 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013:7. 
31Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013:10.  
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          Ríkir og valdamiklir karlar nýttu sér vinnukraft þeirra sem áttu færri auðlindir og eyddu 

þá sjálfir tíma sínum frekar í tómstundir og stjórnmál. Fólk úr lægri stéttunum lagði hart að 

sér og gafst þeim ekki tími til neins nema að vinna og sofa. Gott dæmi um vinnuhörkuna er 

þegar fjárhirðir Gunnars segir honum frá hugsanlegri árás á hann og hann launar honum með 

því að leyfa honum að velja sér verk að vinna og gefa honum síðan frí það sem eftir er dags. 

Ungi maðurinn leggst þá niður og sofnar samstundis.32 

          Við lestur sagnanna virðist sem konum hafi sjaldan fallið verk úr hendi og að þær hafi 

ekki gert sér jafn mikið til afþreyingar og karlmennirnir. Mörg dæmi er aftur á móti að finna 

um karla sem sofa eða láta sér leiðast á meðan konur þeirra vinna. Þar má til dæmis nefna 

eiginmenn Guðrúnar Ósvífursdóttur. Þorkell dyttir gjarnan að innandyra á meðan hún gætir 

sauða þeirra á fjalli og hann, ásamt tengdaföður sínum, er sofandi þegar fyrri kona hans kemur 

þar á bæ að leita hefnda. Bolli virðist ekki haga sér betur því hann gengur gjarnan til rekkju 

aftur er hann hefur gefið vinnufólkinu dagskipanir sínar.33 Eflaust hafa þessar konur þó sofnað 

sáttar á kvöldin vitandi að dagsverkin þeirra yrðu til þess að fjölskyldur þeirra skorti hvorki 

fæði né klæði.34 

          Sé litið á samfélagsstöðu kvenna þessara tíma út frá kenningum félagsfræðingsins 

Pierre Bourdieus er ljóst að staða þeirra er ekki sterk því þær hafa yfirleitt hvorki eignaforráð 

né menntun og þar af leiðandi lítil völd. Litið verður á kenningar hans hér á eftir en hann 

bendir meðal annars á að í félagslegu rými keppi einstaklingar um stöður og völd og noti til 

þess auðmagn sem þeir hafi misjafnan aðgang að í upphafi og séu í misgóðri aðstöðu til að 

beita því og ávaxta. 

  

                                                           
32 Jochens, Jenny 1995:98-99. 
33 Jochens, Jenny 1995:101. 
34 Jochens, Jenny 1995:162. 
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4 Pierre Bourdieu og kenningar hans 

Pierre Bourdieu (1930-2002) var af frönsku bændafólki kominn. Hann fetaði aðra slóð en 

forfeður hans, gekk í virta skóla í Frakklandi og varð snemma afburðanemandi. Hann stundaði 

meðal annars heimspekinám með Jacques Derrida og stofnuðu þeir, ásamt fleirum, samtök til 

varnar borgaralegum réttindum gegn stalínískri ritskoðun rétttrúnaðar-marxista sem tengdust 

franska rétttrúnaðarflokknum.35 Bourdieu nam einnig félagsvísindi og gerði þau að ævistarfi 

sínu sem fólst aðallega í því að skýra drottnun og valdatogstreitu í mannlegum samfélögum.36 

          Habitus er þekktasta hugtak hans og er formgerð að því leyti að það er safn tengdra 

hugmynda, gilda og viðhorfa sem hver einstaklingur tileinkar sér í uppvextinum og gerir að 

sínum. Formgerðin býr síðan til aðrar formgerðir því hún mótar það hvernig einstaklingar 

vinna úr því sem fyrir þá ber á æviferlinum.37 Habitus mótar hugsun, hegðun, tilfinningalíf og 

skynjun einstaklinga á heiminum. Bourdieu lýsir honum sem „tilfinningu fyrir leiknum“ (feel 

for the game) sem fær fólk ómeðvitað til að bregðast eðlilega við í öllum þeim óteljandi 

aðstæðum sem upp geta komið í lífinu.38 

          Habitus vísar til hughrifa (smekks) einstaklings á því sem fyrir ber. Hver og einn hefur 

sinn sérstaka habitus og er hann háður félagslegri stöðu hans. Líklegt er til dæmis að vissir 

þjóðfélagshópar hafi svipaðan smekk á fatnaði, mat, víni, íþróttum og vinum og þannig 

opinbera þeir stöðu sína í samfélaginu.39 Ef einstaklingur skiptir síðar um umhverfi breytist 

habitus hans smám saman og á það ekki síst við um Bourdieu sjálfan sem breyttist úr 

fátækum sveitapilti í hámenntaðan fræðimann. 

          Bourdieu bendir á að einstaklingar þurfi að hafa auðmagn til að keppa um völd og 

stöður í samfélaginu en aðgengi að því sé misjafnt. Þetta auðmagn sé ekki bundið við 

efnahagslegt auðmagn heldur sé samspil þess við félagslegt, táknrænt og menningarlegt 

auðmagn nauðsynlegt. Samspil þessa auðmagns skýrir hegðun einstaklinga í félagslegu rými, 

hvernig þeim vegnar og hvernig valdakerfið viðheldur sér og endurnýjar sig.40 

          Táknrænt auðmagn er yfirráð yfir þeim virðingarstöðum sem gildakerfi samfélagsins 

skapar, til dæmis aðall í eldri samfélögum, leikarar eða fólk í fréttum nútímans.41 Það er sú 

                                                           
35 Davíð Kristinsson 2007:7-8. 
36 Torfi H. Tulinius 2004:132. 
37 Bourdieu, Pierre 1989:14. 
38 Bourdieu, Pierre 1990:9. 
39 Bourdieu; Pierre 1989:19. 
40 Bilton, Tony o.fl. 1981:283-285. Sjá einnig Bourdieu, Pierre 1986:243-248 og Torfi, H. Tulinius 2004:132-133. 
41 Torfi H. Tulinius 2004:133. 
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virðing sem handhafi þess nýtur í viðkomandi samfélagi. 

          Táknræn fyrirbæri, til dæmis sú trú að helgi hvíli yfir konungsættum heyra fremur til 

hins yfirskilvitlega en efnislega. Þau geta þó vegið þungt í baráttunni um gæði innan 

samfélags.42 Bourdieu kallar þetta félagslega töfra og telur þá ekki síður veigamikla í nútíð en 

fortíð.43 Nýjar tegundir táknræns auðmagns verða til í samfélagi vegna breytinga á menningu, 

til dæmis við trúskipti og áhrif að utan.44 

          Efnahagslegt auðmagn er fjármagn og eignir sem einstaklingar ráða yfir. Á 

þjóðveldisöld fólust tekjur höfðingja í þingfarakaupi, þóknunum fyrir málarekstur, ránsfengi 

og tekjum af búum þeirra.45 Misjafnt er eftir samfélögum hve mikla virðingu efnahagslegt 

auðmagn færir þeim sem nýtur þess.46 Á dögum þjóðveldis voru jarðir og lausafé fyrst og 

fremst eftisóknarverð sem nauðsynleg tæki til að öðlast virðingu og viðhalda þjóðfélagsstöðu 

sinni, til dæmis með gjöfum til stuðningsmanna. Ef viðtakendur gjafanna höfðu ekki efni á að 

gefa gjafir á móti þá greiddu þeir fyrir þær með þjónustu sinni.47 Þannig byggðist formgerð 

hins forna samfélags á venslum landsetans við bóndann sem hefur samband við goðann og 

svo framvegis. Ætterni réði mestu um það hvort menn gátu orðið höfðingjar. Til þess þurftu 

þeir goðorð því þeim fylgdu mannaforráð sem samfélagið viðurkenndi. Flestir erfðu þau en 

þau gengu einnig kaupum og sölum.48 Líklegt er þó að þingmenn hafi fremur verið reiðubúnir 

að sameinast um nýjan goða af goðaættum en almúgaættum þótt sá síðarnefndi ætti nægan 

auð.  

          Menningarlegt auðmagn er andstæðan við hið efnahagslega því það byggir á fagurfræði 

fremur en gróða. Í því felst ýmiss konar þekking sem einstaklingar öðlast í gegnum 

fjölskyldu, vini, skólagöngu og almenna félagsmótun, til dæmis á sviði lista, trúmála, 

bóklegra fræða og svo framvegis. Þeir sem koma frá efnaðri heimilum eru líklegri til að verða 

hæfari á mörgum menningarlegum sviðum og hljóta þannig viðurkenningu og virðingu 

annarra. Þar spila því efnahagslega og menningarlega auðmagnið saman og stuðla að 

stéttaskiptingu. Til þess að viðhalda þessu auðmagni er nauðsynlegt að hafa líkan smekk og 

valdhafar og kunna skil á mikilvægum gildum þjóðfélagsins. Þessi tegund auðmagns er 

náskyld habitusi því þekkingin sem eintaklingur öðlast ómeðvitað hefur áhrif á mótun hans og 

                                                           
42 Torfi H. Tulinius 2004:139. 
43 Bourdieu, Pierre og Loïc J. D. Wacquant 1992:117. 
44 Torfi H. Tulinius 2004:139-140. 
45 Torfi H. Tulinius 2004:134. 
46 Torfi H. Tulinius 2004:136. Sjá einnig Bourdieu, Pierre 1986:245. 
47 Jón Viðar Sigurðsson 1999:90-91. 
48 Grágás 1997:58 og 153. Sjá einnig Torfi H. Tulinius 2004:136. 
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sýnir stöðu hans í samfélaginu.49  

          Félagslegt auðmagn er fólgið í félagslegum tengslum og er því auðveldlega skipt upp í 

efnahagslegt, menningarlegt og táknrænt auðmagn. Einstaklingar geta nýtt sér þetta auðmagn 

til þess að fá inngöngu í hópa þar sem hver leggur sitt af mörkum til að bæta lífsgæði hvers 

annars. Því meiri tengsl sem einstaklingur hefur þeim mun meiri líkur eru á því að honum 

vegni vel í lífinu. Félagsleg staða á við um stöðu innan heimilis, atvinnu eða þjóðfélags og 

þarfnast stöðugs viðhalds til vaxtar og þróunar.50   

          Torfi H. Tulinius hefur notað kenningar Bourdieus til að greina menningu í 

miðaldasamfélagi. Hann bendir á að þar hafi tignarheiti gengið að erfðum og höfðu bændur 

því ekki sömu stöðu innan félagslega rýmisins og goðar því þeir voru útilokaðir frá því að 

eignast þann táknræna auð sem fylgdi goðorðunum. Þetta olli því að afstaða þessara tveggja 

hópa til annarra tegunda auðmagns var ólík.  

          Bændur voru ekki í jafn góðri aðstöðu til að ávaxta menningarlegt auðmagn og goðar 

en gera má ráð fyrir því að þeir sem voru vel efnaðir hafi tileinkað sér þekkingu á lögum og 

skáldskap og annarri menningarlegri færni sem goðarnir bjuggu yfir. Þótt þeir hafi ekki haft 

tækifæri til að fara utan og nema hirðsiði þá er líklegt að menningarlegt auðmagn hafi getað 

komið sér vel fyrir þá og syni þeirra því það hefur aukið líkur á því að þeir gætu komist í 

vinskap við höfðingja og bætt stöðu sína innan síns félagslega rýmis.51 

          Bourdieu gengur út frá því að hugtakið félagslegt rými (social space) sé samsett úr 

tiltölulega sjálfstæðum sviðum, til dæmis sviðum trúar, réttar, fjölmiðla, viðskipta, stjórnmála, 

lista, tísku og stjórnsýslu. Sérhvert þessara sviða er leikvöllur með óskráðar leikreglur, sitt 

eigið illusio (tálsýn) sem ljáir því merkingu og tryggir að þeir sem starfa þar helgi sig leiknum 

af félagsmótaðri ástríðu (libido) og hafi í senn áhuga og hag af leiknum. Hann gerir ráð fyrir 

því að áhugi og hagsmunir haldist yfirleitt í hendur. Þannig er til dæmis illusio 

viðskiptasviðsins trúin á gildi viðskiptaleiksins en sá sem stendur utan þessa sviðs trúir ekki 

endilega á þau gildi sem þar eru álitin sjálfgefin og telur þau jafnvel vera einskæra tálsýn.       

Habitus nýrra einstaklinga á sviðinu samræmist sjaldan gildum þess í byrjun en með tímanum 

innrætist illusio sviðsins í habitus viðkomandi. Gildi sviðsins fara þannig að virðast sjálfgefin 

en illusio er sterkara en trú í þeim skilningi að tálsýnin er svo sjálfgefin að trúin virðist óþörf. 

Sem dæmi má taka að knattspyrnukona hafi fulla trú á því að eftirsóknarvert sé að koma 

                                                           
49 Bourdieu, Pierre 1986:243-245. Sjá einnig Bilton, Tony o.fl. 2002:283. 
50 Bourdieu, Pierre 1986:243.   
51 Torfi H. Tulinius 2004:146-147. 
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boltanum í mark andstæðingsins en þær konur sem skortir illusio sviðsins sjá ekkert annað en 

tuttugu og tvo kvenmenn í tilgangslausum eltingarleik við leðurtuðru.52 

          Kenningar Bourdieus fjalla meðal annars um þátt menntunar og menningar í tengslum 

við valddreifingu í samfélaginu og hvernig það flytjist á milli kynslóða. Hann bendir á að þótt 

skólakerfið virðist koma eins fram við alla nemendur þá sé það ekki raunin því þau börn sem 

hafi erft menningarlegan auð hafi forskot á hina og fái því fleiri tækifæri í lífinu. Þetta stuðli 

að misrétti í samfélaginu og þannig eigi sér stað táknræn valdbeiting í garð lágstéttanna sem 

hafi gjarnan undirgefinn habitus og stuðli þannig ómeðvitað að eigin undirokun. 

Valdbeitingin sé knúin afli stofnanabundinnar upphafningar hámenningar, meðal annars í 

skólakerfinu, ríkisfjölmiðlum og á listasöfnum. Hámenning verði þannig að viðurkenndri 

menningu andstætt lágmenningu.53 

          Táknræn yfirráð eru ekki jafn sýnileg og efnahagsleg yfirráð og því á margan hátt 

áhrifameiri. Að mati Bourdieus verða konur fyrir táknrænu ofbeldi af svipuðum toga og 

lágstéttirnar. Þó svo að mikilvægt sé að auka efnahagslegt sjálfstæði kvenna og aðgang þeirra 

að opinberum vettvangi álítur hann það ekki duga til. Táknræn yfirráð karla byggi á 

samstillingu á formgerð habitus kvenna við formgerð samfélagsins sem móti þennan habitus. 

Konur hafi eins og lágstéttirnar tilhneigingu til að líta svo á að undirsátastaða þeirra sé á 

einhvern hátt náttúruleg. Áratuga tilvist þeirra sem undirsátar samfélagsins ýti undir það að í 

habitus þeirra innrætist ójafnræði kynjanna og þar með vanmat þeirra á  framtíðartækifærum 

sínum innan samfélagsins.54  

4.1 Samfélagsleg áhrif trúar og kirkju 

Þegar Íslendingasögur voru ritaðar voru höfundar þeirra kunnugir leikreglum á sviði kirkju og 

trúar og má sjá þess merki í mörgum sögunum. Þar bætist því nýtt svið við þótt það hafi ekki 

verið til á þeim tíma sem atburðirnir hafa átt sér stað. Það er svið trúar og kirkju.  

Á trúarsviðinu giltu aðrar leikreglur og sóst var eftir annars konar auðmagni en á hinum 

sviðunum. Uppspretta virðingarinnar var hjá Guði og nutu túlkendur hans, klerkarnir, þeirrar 

virðingar. Á þessu sviði ákvarðaðist virðingin af því hvort viðkomandi hafði hegðað sér eins 

og kristnum manni sæmdi. Forsvarsmenn trúarinnar höfðu töluvert vald yfir lífi leikmanna, 

ekki síst höfðingjum. Þeir gátu bannfært menn og hafði það margvísleg óþægindi í för með 

sér. Kirkjan hafði þó fyrst og fremst vald á því hvernig fólk ímyndaði sér afdrif sín og sinna 

                                                           
52 Bourdieu, Pierre 1998:76-78. Sjá einnig Davíð Kristinsson 2007:14. 
53 Bilton, Tony o.fl. 2002:283-285. Sjá einnig Davíð Kristinsson 2007:23 og Bourdieu, Pierre 1986:243-248. 
54 Bourdieu, Pierre og Loïc J. D. Vacquant 1992:170-174. Sjá einnig Davíð Kristinsson 2007:25. 
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eftir andlátið. Fólk lagði því ýmislegt á sig til að tryggja sér og sínum vist á himnum.55 Gott 

dæmi um það eru huggunarorð Njáls er hann tilkynnir heimilisfólki sínu að Guð muni ekki 

láta þau brenna bæði þessa heims og annars. 

          Sú virðing sem menn gátu öðlast á trúarsviðinu hafði bein áhrif á stöðu þeirra í 

samfélaginu en byggðist þó fyrst og framst á táknrænu auðmagni. Það gat aukið virðingu 

manna á margvíslegan hátt. Meðal annars var leitað til „góðgjarnra manna“ til að veita 

úrskurði í deilum og hugsanlegt er að þeir sem áttu ættmenn sem bjuggu yfir einhvers konar 

heilagleika hafi séð sér hag í því og þannig ávaxtað sitt táknræna auðmagn.56 

          Táknrænt auðmagn er meðal annars að hafa gott vald á tungumálinu og í táknkerfi 

kristninnar tilheyrir það karlmönnum einum. Í frásögnum af kristnitökunni er lögð mikil 

áhersla á málsnilld kristniboðanna. Helga Kress bendir á að konur komi þar hvergi við sögu, 

þeim sé sagt að þegja.57 Hún bendir einnig á að í kerfi kristninnar sé hið kvenlega rekið út á 

ysta jaðar hinnar opinberu menningar. Tungumál kvenna, menning þeirra og skáldskapur séu 

þögguð niður og jafnvel bönnuð. Kirkjan einoki menntunina, skólana og ritlistina sem sé 

einungis fyrir karla.58 Hvergi kemur þó fram að konur hafi ekki getað tjáð sig munnlega en 

þær gátu aftur á móti ekki komið skoðunum sínum á framfæri skriflega og því verður 

sjónarhorn karlanna ríkjandi. 

          Með kristninni urðu þó þær breytingar á kjörum kvenna að jafnrétti jókst í hjónabands- 

og kynferðismálum. Þar sem konum hafði verið mismunað í þeim efnum var þetta mikið til 

hagsbóta fyrir þær. Kirkjunnar þjónar hvorki gátu né vildu skipta sér af öllum þeim málefnum 

sem lutu að lakari kjörum kvenna en karla en í hjónabandsmálum reyndu þeir að koma á 

jafnræði. Áhrifamesta breytingin var samþykki beggja aðila fyrir hjónabandinu sem skipti 

miklu máli fyrir konur. Hin hljóða bændabrúður sem var notuð sem verslunarvara á milli 

föður og eiginmanns vék fyrir kristinni konu sem með jáyrði sínu gat nú sjálf staðfest löngun 

sína til að verja ævi sinni með manni sem þegar hafði sett sig í samband við hana en ekki 

einungis föður hennar. Líklegt er að feður dætranna hafi fagnað þessari breytingu en ekki er 

víst að verðandi eiginmenn eða fjölskyldur þeirra hafi gert hið sama því þeim var oft ofar í 

huga að njóta fjárhagslegs og stjórnmálalegs ávinnings af gjaforðinu en persónulegra 

samskipta. Aftur á móti má ímynda sér að hjónabönd sem notið höfðu samþykkis beggja aðila 

                                                           
55 Torfi H. Tulinius 2004:155. 
56 Torfi H. Tulinius 2004:155. 
57 Helga Kress 1996:174. 
58 Helga Kress 1996:170-171. 
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hafi verið hamingjuríkari.59 

          Umfjöllunin hér að ofan tekur aðallega til karla á sögutíma Íslendingasagna. 

Kvenpersónur þeirra geta fæstar öðlast alla þætti þess auðmagns sem nauðsynlegt er til 

velgengni í félagslegu rými. Allar konur eiga sér þó sinn habitus og fróðlegt er að skoða 

hvernig þær vinna með hann og ná að krækja sér í völd og áhrif í sögunum. Í köflunum hér á 

eftir verður litið á nokkur kvenhlutverk í samfélögum Njálu, Laxdælu og Eyrbyggju. 

  

                                                           
59 Jochens, Jenny 1995:167. 
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5 Hlutverk kvenna í Laxdælu, Eyrbyggju og Njálu 

Kvenpersónur í sögunum þremur gegna allar því hlutverki að hafa áhrif á söguþráðinn og 

gildir þá einu hvort um lágstéttar- eða hástéttarkonur er að ræða. Allar eru þær örlagavaldar 

þótt á mismikinn hátt sé. Almúgakonur bera fréttir á milli bæja sem leiða oft til manndrápa. 

Hvatningakonur gefast ekki upp fyrr en þær fá ættingja sína til að drepa þá sem þær vilja 

feiga. Nokkur dæmi eru þó nefnd um konur sem letja menn sína til bardaga og þykja þær þá 

hafa haft vit fyrir þeim. Fjölkunnugar konur beita göldrum til að fá sínu framgengt. Forspáar 

konur eru nauðsynlegar fyrir söguþráðinn því þær auka spennuna og gefa lesendum til kynna 

hvað sé í vændum. Lesendur fá innsýn í mörg hjónabönd í sögunum og geta þeir þá dæmt um 

það sjálfir hvort sambúðin hafi verið góð eða slæm. 

5.1 „Þjóð veit ef þrír vita“  

Þær konur sem tilheyra lægstu stéttum þjóðfélagsins eru farandkonurnar sem í Njálu fá 

einungis raddir, engin nöfn. Þeirra hlutverk í sögunni er að bera slúður á milli bæja og að 

launum hljóta þær gjafir, mat og gistingu. Slúður þeirra er í senn spaugilegt og hættulegt. Það 

er kveikjan að mörgum illum atburðum sem að lokum leiða til brennunnar að Bergþórshvoli. Í 

dyngju Hallgerðar lýsa þær athæfi heimafólks á Bergþórshvoli. Um Njál segja þær:  

„Stritaðisk hann við at sitja, ...“60 Bræðurnir höfðu þó öðrum hnöppum að hneppa: „... 

Skarphéðinn hvatti öxi, Grímur skefti spjót, Helgi hnauð hjalt á sverð, Hǫskuldr treysti 

mundriða í skildi.“61 Hallgerður fær þannig nasasjón af því að Njálssynir undirbúi sig undir 

stórræði. Hún spyr einnig um gjörðir húskarla á bænum og er hún heyrir kerlingarnar segja frá 

því að einn þeirra hafi ekið skarni á hóla til að taða yrði þar betri en annars staðar fær hún 

hugmyndina um karl hinn skegglausa og syni hans taðskegglingana. Sigmundur yrkir fyrir 

hana níðvísur um þá feðga sem berast áfram með slúðurberunum þrátt fyrir bann Gunnars.62 

Farandkonurnar vita sem er að Bergþóra launar ríkulega slíkar gjafir. Gjafirnar færir 

húsfreyjan að Bergþórshvoli sonum sínum og húsbónda sem taka þeim misvel. Húsbóndinn 

„stritast áfram við að sitja“ á meðan synirnir fara að brýna axirnar. Þær hafa lokið hlutverki 

sínu í bili. 

          Farandkonurnar koma þó aftur fram sem örlagavaldar í sögunni er þær njóta hjálpfýsi 

Þráins við að reiða þær yfir ána og launa honum með því að segja Bergþóru til um ferðir hans 
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62 Brennu-Njáls saga 1954:113-114. 



22 

og fylgdarmanna hans. Þær kunna að sá illu fræi í frjóan svörð því þær segja að þeir hafi verið 

hinir mestu „oflátar“ og áfram halda þær: „... en þat þótti oss at, er þeir váru svá fjǫlorðir ok 

illir hingat til bónda þíns ok sona hans.“63 Þessar „fréttakonur“ miðaldasamfélagsins eiga því 

stóran þátt í að spinna örlagavefinn. 

          Önnur ónefnd „fréttakona“ í Njálu er uppsprettan að hinu afdrifaríki morði á Höskuldi 

Njálssyni. Hún greinir Lýtingi frá ferð hans um garðinn á Sámsstöðum: „Of fjarri voruð þér 

úti að sjá, er oflátinn reið um garð.“64 Þar inni er veisla fjölmenn og hvetur Lýtingur nú gesti 

sína til að hefna Þráins. Þótt undirtektir séu dræmar þá fer hann með bræðrum sínum og 

húskörlum að Höskuldi og fellir hann. 

          Í Laxdælu er einungis minnst á eina slíka „fréttakonu“, Þórhöllu málgu. Hún á sér nafn 

og slúður hennar virðist af öðrum toga en farandkvennanna í Njálu. Hún fær engin laun fyrir 

slúðrið og virðist því sem einungis illgirni stjórni athöfnum hennar. Hún upplýsir Guðrúnu og 

bræður hennar um ferðir Kjartans og gætir þess að kynda á öfund þeirra og illgirni gagnvart 

honum: „... ok aldregi hefir hann verit vasklegri en nú, ok er þat eigi kynligt, at slíkum 

mǫnnum þyki allt lágt hjá sér.“65 Enn fremur segir hún: „Auðfynt  þótti mér þat á, at Kjartani 

var ekki annat jafnlétt hjalat sem um landkaup þeirra Þórarins.“66 Þessi ummæli hennar verða 

sem olía á eldinn í viðureign þeirra Kjartans og Laugamanna og leiða til dráps hans. Hún 

launar gott með illu því Kjartan hefur ætlað að gera henni greiða með því að sækja fyrir hana 

vaðmál sem hún segist eiga inni hjá bónda fyrir vestan. Þannig fær hún upplýsingar um ferðir 

hans. Hún fær þó makleg málagjöld því synir hennar tveir sem taka þátt í fyrirsát Kjartans 

verða síðan drepnir í hefndarskyni. Hennar aðferð svipar til þeirrar sem fréttakonurnar í Njálu 

nota er þær lýsa ferðalagi Þráins og Höskuldar í þeim tilgangi að þeir verði drepnir. 

Í Eyrbyggju er engar slíkar  „fréttakonur“ að finna.  

          Helga Kress bendir á að karlhetjur Íslendingasagna taki ekki þátt í slúðri en þeir séu 

viðföng þess. Hún segir Íslendingasögurnar vera að miklu leyti paródískar og að hetjuhugsjón 

sagnanna og sæmdarhugtaki sé „... í sífellu ógnað af hlátri gróteskunnar, ögrun hins kvenlega 

og flæði slúðursins.“67 Allt þetta beinist að niðurrifi karlmennskunnar sem reyni að reisa sig 

við á ný með því að koma í veg fyrir að slík hættuleg orðræða finni sér fastan stað í tungumáli 

og staðfesti þannig merkingu sína. Hún bendir ennfremur á að frásögn Íslendingasagna verði 
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til „... í togstreitunni milli hins karllega og kvenlega, festunnar og flæðisins, leyfilegrar og 

óleyfilegrar orðræðu, og hefst við á mörkum þessara sviða.“68 

          Ýmsir taka undir þessi orð Helgu og bendir Ármann Jakobsson til dæmis á íróníuna í 

sambandi við álög Gunnhildar á Hrút er getnaðarlimur hans verður of stór fyrir Unni þannig 

að þetta karlmennskutákn hans verður til þess að karlmennska hans bíður hnekki. Drengirnir 

sem í sakleysi sínu nýta sér slúðrið og setja atburðina á svið afhjúpa hræsni samfélagsins sem 

gerir sér ófarir hans að aðhlátursefni.69  

          Hlátur gróteskunnar má víða sjá í Njálu. Má þar nefna dæmi eins og þegar Þorgrímur 

hefur fengið atgeir Gunnars í gegnum sig og svarar spurningu Gissurar um hvort Gunnar hafi 

verið heima á þessa leið: „Vitið þér þat, en hitt vissa ek, at atgeirr hans var heima.“70 Síðan 

fellur hann dauður niður. Fleiri slík „hlægileg“ atvik má víða finna í sögunni eins og þegar 

höfuð Gunnars Lambasonar skoppar upp á borð hjá konungi og jörlum og þegar höfuð Kols 

Þorsteinssonar nefnir tíu þegar það fýkur af bolnum. Þessar hetjur verða að segja eitthvað 

kaldhæðnislegt á dauðastundinni til að sýna að þær kæri sig kollóttar um gang örlaganna.71 

5.2 Fjölkynngi 

Í Laxdælu er suðureysk fjölskylda sem samanstendur af þeim Kotkeli, Grímu og sonum 

þeirra, Hallbirni og Stíganda. Öll eru þau fjölkunnug mjög og hinir mestu seiðmenn. Hallkell 

goði heldur verndarhendi yfir þeim og er byggð þeirra óvinsæl. Þau gera mikinn usla í 

sögunni og af þeirra völdum drukknar Þórður Ingunnarson, eiginmaður Guðrúnar 

Ósvífursdóttir, og allt hans föruneyti. Ingunn, móðir Þórðar, hefur orðið fyrir tjóni af þeirra 

völdum og stefnir hann þeim fyrir þjófnað og fjölkynngi. Þau hefna sín með því að gera seið 

mikinn og skellur þá á mikið óveður sem veldur því að skip hans sekkur.  

          Guðrún verður harmi slegin og býðst Snorri goði til að taka ófætt barn þeirra Þórðar í 

fóstur. Gestur Oddleifsson kemur einnig Guðrúnu til aðstoðar og býður Hallsteini goða þá 

kosti að reka fjölskylduna á brott eða drepa hana ella. Þorleikur, bróðir hennar, útvegar 

Kotkeli og fjölskyldu hans samastað í skiptum fyrir dýrindis hross sem þau eru með. Hrossin 

valda þó lítilli gleði því Eldgrímur ágirnist þau og hyggst stela þeim. Hrútur kemur í veg fyrir 

það með því að drepa Eldgrím og segir Þorleiki tíðindin. „Hann brásk reiður við ok þottisk 
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vera mjǫk svívirðr í þessu tilbragði; en Hrútr þóttisk hafa sýnt við hann mikinn vinskap.“72 

Þorleikur hefnir sín á Hrúti með því að biðja þau Kotkel og Grímu um að gera honum illan 

grikk. Þau taka vel í það, fara ásamt sonum sínum til bæjar Hrúts og gera þar seið mikinn sem 

þau ætla Kára, syni hans. Hann gengur á seiðinn og verður það hans bani. Hrútur sér mikið 

eftir þessum efnilega, unga syni sínum og biður Ólaf pá um liðveislu. Þeir drepa Kotkel og 

fjölskyldu og reynir Ólafur að sætta þá Hrút og Þorleik en það tekur Hrútur ekki í mál. Á 

endanum fær Ólafur Þorleik til að flytja af landi brott.73 

          Í Eyrbyggju felst kraftur kvenna aðallega í göldrum. Í upphafi sögu er Geirríður 

landnámskona kynnt til sögunnar og er hún göfug kona og gestrisin sem setur skála sinn á 

þjóðbrautina og gefur öllum mat sem leið eiga um og vilja af henni þiggja.74 Hún á soninn 

Þórólf bægifót sem kemur víða við í sögunni og hefur ill áhrif. Hann á soninn Arnkel goða og 

dótturina Geirríði sem er fjölkunnug mjög og hefur einnig mikil áhrif í sögunni. Ekki er þess 

getið að Geirríður eldri sé fjölkunnug en þar sem afkomendur hennar búa yfir þeim eiginleika 

má ef til vill lesa á milli línanna að hún hafi með einhverju óræðu afli lokkað til sín 

vegfarendur með því að bjóða þeim mat og drykk. 

          Geirríður yngri býr í Mávahlíð með syni sínum, Þórarni, sem kallaður er mannasættir 

og ekkjan Katla býr í nágrannabænum Holti með syni sínum, Oddi, sem er slysinn og 

rógsamur. Sagt er um Kötlu að: „… hon var fríð kona sýnum, en eigi var hon við 

alþýðuskap.“75 Til Geirríðar venur komur sínar ungi pilturinn Gunnlaugur frá Fróðá því hann 

er „námgjarn“ og hún er „margkunnug“. Kötlu líst vel á piltinn og fyllist afrýðisemi vegna 

tíðra heimsókna hans til Geirríðar. Eitt sinn er hann kemur til hennar í Holt spyr hún hann 

hvort hann ætli enn í Mávahlíð „... ok klappa um kerlingar nárann?“76 Hann svarar henni því 

að það sé ekki erindi hans og að hún sjálf sé síst yngri en Geirríður. Hún reynir þó áfram að 

véla piltinn án árangurs en kvöld eitt er hann hann hefur verið í heimsókn hjá henni og neitað 

að gista skilar hann sér ekki heim. Um nóttina finnur faðir hans hann fyrir utan dyrnar heima 

hjá sér illa farinn og sturlaðan. Liggur hann í sárum allan veturinn. Oddur Kötluson segir 

Geirríði hafa riðið piltinum með þessum afleiðingum og stefnir Þorbjörn henni fyrir 

„kvöldriðu“ og að hafa valdið meini piltsins. Arnkell goði ver málið fyrir systur sína en Snorri 

fyrir Þorbjörn mág sinn og hefur Arnkell betur. 
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          Geirríður yngri er kona skapstór eins og kemur fram í eftirfarandi orðum hennar er hún 

sér að Þórarinn, sonur hennar, ætlar að láta í minni pokann er Þorbjörn digri vænir hann um 

hrossastuld: „Ofsatt er þat, er mælt er, at meir hefir þú, Þórarinn, kvenna skap en karla, er þú 

skalt þola Þorbirni digra hverja skǫmm, ok eigi veit ek, hví ek á slíkan son.“77 Áfrýjunarorð 

hennar duga á soninn, hann hleypur til bardaga við mennina og hefur betur. Auður, kona hans, 

missir hönd í þessum bardaga er hún reynir að bera klæði á vopnin og stilla til friðar. Sú gjörð 

hennar bendir til þess að blóðhefndarhugsjóninni sé að ljúka með komu kristninnar. 

Kynslóðabil er á milli þessara kvenna í breytanlegum heimi og línan á milli heiðni og kristni 

liggur líklega á milli þeirra. 

          Handarmissir Auðar vekur mikla reiði Þórarins sem fer á eftir mönnunum og drepur þá, 

meðal annars Þorbjörn á Fróðá sem á Þuríði, systur Snorra goða. Er Þórarinn segir móður 

sinni tíðindin tekur hún þeim vel: „Tekit hefir þá brýningin,“ sagði Geirríðr, „ok gangið inn 

ok bindið sár yður.““78 Eftirmálar verða eftir víg þetta og tekur Arnkell goði að sér málið fyrir 

Þórarinn, frænda sinn, á móti Snorra goða sem sækir málið fyrir systur sína. 

          Geirríður kemst síðan að því að Oddur Kötluson hafi höggvið höndina af Auði og fara 

þeir Arnkell og Þórarinn heim til Kötlu til að leita að honum þar. Hún hefur varið hann í 

bardögum með því að klæða hann í skikkju sem vopn bíta ekki á og nú ver hún hann með 

sjónhverfingum svo þeir finna hann ekki þótt þeir leiti ítrekað utanhúss og innan. Þá fer 

Geirríður með þeim og líst Kötlu ekki á blikuna er hún sér til hennar: „Mun Geirríðr tröllit þar 

komin, ok mun þá eigi sjónhverfingum einum mega við koma.“79 Þetta eru orð að sönnu því 

Geirríður setur selbelg, sem hún hefur haft meðferðis, á höfuð Kötlu og missir hún þá mátt 

sinn og í kjölfarið finna þau Odd. Þeir Arnkell og Þórarinn fara með þau Kötlu og Odd inn til 

Búlandshöfða og hengja hann þar en grýta hana eftir að hún játar að hafa valdið meini 

Gunnlaugs. Áður en Oddur deyr segir Arnkell við hann: „Illt hlýtr þú af móður þinni; kann ok 

vera, at þú eigir illa móður.“80 Katla leggur þá þau álög á Arnkel að hann komi til með að 

hljóta meira illt af föður sínum en Oddur af henni og hún segir jafnframt: „… vænti ek ok, at 

þat sé mælt áðr lýkr, at þú eigir illan fǫður.“81 Þessi álög hennar eiga eftir að hafa afdrifaríkar 

afleiðingar í sögunni því Þórólfur bægifótur á eftir að valda miklum usla þar, bæði lífs og 

liðinn. Eftir þessa atburði hverfur Geirríður einnig úr sögunni. 

                                                           
77 Eyrbyggja saga 1935:36. 
78 Eyrbygja saga 1935:39. 
79 Eyrbyggja saga 1935:53. 
80 Eyrbyggja saga 1935:54. 
81 Eyrbyggja saga 1935:54. 



26 

          Ármann Jakobsson bendir á að þær Geirríður og Katla komi báðar fram sem 

móðurímyndir Gunnlaugs. Hvergi sé minnst á hans raunverulegu móður í sögunni. Hann 

bendir á að þetta sagnaminni sé ekki óalgengt og tekur sem dæmi Ljót í Vatnsdæla sögu og 

fóstru Þorbjörns önguls í Grettis sögu.82 Hann segir þær Geirríði og Kötlu vera fulltrúa fyrir 

hina forboðnu, forneskjulegu, ógnvekjandi og lífshættulegu hlið móðurinnar. Þær séu þó 

mismunandi andlit dauðans í sögunni því Geirríði megi fremur lýsa sem valkyrju, sem sé 

göfug skepna sem þjóni guði sínum og leiði dauða menn til Valhallar, en Katla sé meira 

ógnvekjandi. Hún sé í hlutverki hinnar lostagjörnu móður sem láti ekkert stöðva sig í því að 

koma fram vilja sínum eins og í sambandi við Gunnlaug sem verður fórnarlamb girndar 

hennar. Henni megi því lýsa sem sírenu eða vampíru.83 

          Jennifer Livesay fjallar um þær Geirríði og Kötlu sem par af hliðstæðum andstæðingum 

sem komi fram í fyrri hluta sögunnar og í seinni hlutanum sé annað slíkt par sem 

samanstendur af þeim Þorgrímu galdrakinn og Þórgunnu. Síðari hluti sögunnar gerist sama ár 

og kristnitakan er á Íslandi, árið 1000. Hún lítur á hlutverk þessara tveggja keppinauta sem  

bráðnauðsynlega fyrir byggingu sögunnar og álítur að niðurstöður gjörða þeirra merki þær 

þjóðfélagsbreytingar sem höfundurinn vilji koma á framfæri.84 

          Þær Þorgríma og Þórgunna eru vissulega hliðstætt andstæðupar við þær Geirríði og 

Kötlu. Fjölkunnugar konur virðast una því illa að starfa hlið við hlið og vilja því tortíma 

hverri annarri. Þorgríma er veðurnorn og nýtir þá hæfileika til að hindra Björn 

Breiðvíkingakappa í að ná fundum við ástkonu sína, Þuríði. Seinni maður hennar, Þóroddur, 

biður hana þessarar bónar. Hún bregst vel við henni og verður Björn næstum úti á heimleið 

vegna hríðviðris.85 Líkindi má sjá með þeim Svani, frænda Hallgerðar, í Njálu og Þorgrímu er 

þau beita bæði veðrabrigðum til að hefta för fólks í sögunum.  

          Hin suðureyska Þórgunna kemur með skipi að utan er landar við Snæfellsnes. Þegar 

Þuríður húsfreyja heyrir að hún hafi fágæta gripi með sér falar hún þá af henni en Þórgunna 

vill ekki selja. Hún býður henni þá með sér að Fróðá og vonast til að geta eignast þá seinna. 

Hún þiggur boðið og segist vera vel verkfær en vilji sjálf ráða verkum sínum. Þórgunnu er lýst 

þannig að hún hafi verið „... mikil kona vexti, bæði digr ok há ok holdug mjǫk; svartbrún ok 

mjóeyg, jǫrp á hár ok hærð mjǫk; háttagóð hversdagsliga ok kom til kirkju hvern dag, áðr hún 
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færi til verks síns, en eigi var hon hóglynd eða margmælt hversdagsliga.“86 Er Þórgunna sér 

Kjartan, son Þuríðar, leggur hún mikla ást á hann en hann tekur henni fálega. 

          Að Fróðá er einnig Þorgríma galdrakinn „… ok lagðisk heldur þungt á með þeim 

Þórgunnu.“87 „Þórgunna vann váðverk hvern dag, er eigi var heyverk; en þá er þerrar váru, 

vann hún at þurru heyvi í tǫðunni ok lét gera sér hrífu, þá er hon ein vildi með fara.“88 Um 

haustið þegar Þórgunna er úti við rakstur með hrífuna sína kemur skýflóki mikill á himin og 

dynur blóði litað úrhelli á hana, hey hennar og hrífu sem ekki tekst að þurrka. Hún tekur af 

þessu sótt er dregur hana til dauða. Áður en hún gefur upp öndina biður hún Þórodd um að sjá 

til þess að hún verði jörðuð í Skálholti og ráðstafar eigum sínum öllum nema rekkju og 

rekkjuklæðum sem hún biður hann um að brenna. Hún leggur ríka áherslu á að hann fari eftir 

öllum fyrirmælum hennar, hún fái ekki ráðið við afleiðingarnar ef svo verði ekki. Þóroddur 

lofar því en stenst þó ekki ástaratlot konu sinnar er hún biður hann um að gefa sér ársalinn og 

rekkjubúnaðinn fremur en að brenna þá. 

          Þórgunna gengur aftur á leiðinni til Skálholts. Hún bregður sér í húsfreyjuhlutverk og 

gefur þreyttum og þurfandi líkmönnum sínum að borða þegar þeir þurfa á því að halda. Ekki 

sést þó til hennar eftir það en áður en langt um líður fara dularfullir atburðir að gerast á Fróðá 

og fylgja þeim reimleikar miklir. Einn af öðrum taka heimilismenn banvæna sótt eða verða 

fyrir skipsskaða og deyr þar fjöldi manns, meðal annarra þau Þorgríma og Þóroddur. Ekki 

verður neitt lát á þessum hörmungum fyrr en Kjartan lætur brenna ársalinn og rekkjubúnaðinn 

og dyradómur og prestur hafa lokið sínu hlutverki.89 

          Jennifer Livesay bendir á að þó ekki komi fram í sögunni að Þorgríma valdi 

blóðregninu sem dregur Þórgunnu til dauða þá megi skilja að svo sé. Hún kunni að nota krafta 

sína til að stjórna veðri og hafi að öllum líkindum nýtt sér þá annað hvort af afbrýðisemi 

vegna áhuga Þórgunnu á Kjartani eða til að verja hagsmuni hans fyrir hönd fjölskyldunnar þar 

sem hún sé húsbóndaholl og heimilisföst að Fróðá.90 

          Í Njálu eru fjölkunnugar konur jafnt sem karlar. Í upphafi sögu er fjallað um hina 

ættgöfugu og þar af leiðandi voldugu konu, Gunnhildi konungsmóður, sem hjálpar Hrúti að ná 

arfi sínum í Noregi, fær son sinn til að gera hann að hirðmanni við hirðina og býður honum að 

sitja í hásæti sínu. Í veislunni um kvöldið kemur í ljós hvað býr að baki: „Þú skalt liggja í lopti 
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hjá mér í nótt, ok vit tvau saman.“91 Næstu tvær vikurnar stunda þau kynsvall á loftinu og 

hótar hún lífláti hverjum þeim sem segja myndi frá. 

          Hrútur auðgast  vel í Noregi með hjálp Gunnhildar og fer vel á með þeim.  Sá tími 

kemur þó að hann segir henni að hann vilji fara heim til Íslands. Hún spyr hann þá hvort hann 

eigi konu þar og hann neitar því. Þegar hann kveður dregur hún gullhring á fingur honum og 

leggur það á hann að hann megi „… engri munúð fram koma við konu þá, er þú ætlar þér á 

Íslandi, en fremja skalt þú mega vilja þinn við aðrar konur.“92 Hann hlær að en hlátur hans 

hljóðnar líklega þegar í ljós kemur að spá hennar rætist. Gunnhildur heldur því á keflinu sem 

þráðurinn er á og er upphafsmanneskja spunans. 

          Ýmislegt er líkt með þeim Gunnhildi og hinum fjölkunnugu konum í Eyrbyggju. Hún 

girnist unga menn eins og þær Geirríður, Katla og Þórgunna. Hún virðist ráða yfir syni sínum 

eins og þær Geirríður og Katla gera líka og eru þau yfirráð ekki alltaf til fyrirmyndar. Allar 

eru þær skapmiklar og hefnigjarnar. Álög þeirra Gunnhildar, Kötlu og Þórgunnu hafa mikil 

áhrif á báðar sögurnar. 

          Hallgerður langbrók á ættir að rekja til fjölkunnugra manna. Svanur, móðurbróðir 

hennar, beitir göldrum til að hindra að leitarmenn nái Þjóstólfi eftir morðið á fyrsta 

eiginmanni hennar, Þorvaldi. Hallgerður beitir sjálf ýmiss konar ráðum til að ná fram vilja 

sínum og hún ber einkenni fjölkunnugra kvenna að því leyti að hún er mikil að vexti sem er 

sameiginlegt einkenni þeirra. Hún er gott dæmi um þær konur sem Helga Kress bendir á að úi 

og grúi af í Íslendingasögum sem beiti göldrum svo leynt að þeir séu faldir í textunum. Þær 

séu ekki kynntar sem fjölkunnugar konur og einkum sé um að ræða konur af höfðingjastétt.93 

          Hallgerði er ávallt lýst sem fagurri konu og mikil áhersla er lögð á hárprýði hennar sem 

er nokkurs konar tælingarvopn hennar í sögunni. Í upphafi sögu sér hinn forspái Hrútur, 

föðurbróðir hennar, í gegnum fegurð hennar og segir: „Ærit fǫgr er mær sjá, ok munu margir 

þess gjalda; en hitt veit ek eigi, hvaðan þjófsaugu eru komin í ættir várar.“94 Þjófsaugun sanna 

sig þegar hún lætur þræl sinn, Melkólf, stela osti og smjöri frá nágrönnum sínum í Kirkjubæ 

og leggur  á borð fyrir Gunnar og gesti þeirra. Helga Kress bendir á að slíkur matur sé 

nornamatur, þyki kvenlegur og því ekki karlmönnum bjóðandi. Hún bendir einnig á að 

samkvæmt siðfræði Íslendingasagna sé bannað að leggja hendur á konur nema þær séu 

göldróttar og séu seiðkonur. Fjölkunnugar konur séu réttdræpar í því samfélagi sem sögurnar 
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lýsa. Gunnar sé því í fullum rétti til að ljósta konu sína kinnhesti þegar hann verður uppvís að 

stuldi hennar í vitna viðurvist.95  

          Hlutverk kvenna í Íslendingasögum er að bera fram mat fyrir heimilisfólk og gesti og 

eru þær oft dæmdar af því hversu vel þeim ferst í þessu hlutverki. Hér má sjá andstæðu við 

landnámskonuna Geirríði í Eyrbyggju sem leggur mikið upp úr því að bjóða gestum og 

gangandi til málsverðar og fær mikla virðingu fyrir en því er öfugt farið með Hallgerði. 

Lýsing á málsverðinum sem Þórdís í Eyrbyggju ber fyrir banamenn Gísla er einnig táknræn. 

Þeim er grauturinn nógu góður enda hafa þeir úthellt blóði bróður hennar.96 

          Allir eiginmenn Hallgerðar hrífast af hári hennar og illa fer fyrir þeim öllum. Gunnar 

hlustar ekki á aðvaranir Hrúts er hann segir honum að hún sé „blandin mjög“ og að þetta sé 

„girndarráð“ sem illa geti farið. Hallgerður notar töfra sína óspart til að drottna yfir vöskustu 

hetju landsins. Gunnar streitist á móti er kemur að erjum á milli Hallgerðar og bestu vina 

hans, Njáls og Bergþóru, og kippir henni út úr samfélaginu um stund. Hún nær þó tökum á 

honum aftur með gerningum er hún lætur hest hans hnjóta með þeim afleiðingum að hann fer 

af baki og lítur hlíðarnar svo fagrar, með bleikum ökrum og slegnum túnum, að hann getur 

ekki yfirgefið þær. Helga Kress bendir á að slegnu túnin, grasið og heyið séu þræðir eins og 

spuni, garn og hár og að voðverk og heyverk heyri saman. Því sé þetta samlíking við 

Þórgunnu í Eyrbyggju sem í gerningum sínum hafi unnið til skiptis við voðir og hey.97  

          Athyglisvert er að Gunnar biður ekki um lokka úr hári Hallgerðar heldur leppa er hann 

vantar streng í bogann sinn. Leppar eru tætingslegt hár sem einkennir nornir og samkvæmt  

nornafræðum miðalda felst vald norna í hárinu og ekki er hægt að sigra þær svo lengi sem þær 

halda því. Gunnar hefur þarna orðið fyrir geldingu vegna brostins bogastrengs en Hallgerður, 

sem hefur bæði vald á spuna og hári, neitar að gelda sjálfa sig og veldur því á táknrænan hátt 

dauða Gunnars með hárinu sem hún seiðir hann með í upphafi.98 

          Hliðstæður má finna með girndarráðum Gunnars í Njálu, Bolla í Laxdælu og Þórodds í 

Eyrbyggju. Allir láta þeir tælast af fegurð kvenna sinna og gjalda fyrir með lífinu. 

5.3 Forspár og draumspár 

Höfundar Njálu, Laxdælu og Eyrbyggju nýta sér töluvert mikið forspár til að undirbúa 

lesendur undir það sem koma skal. Í þeim jafnt sem öðru skiptir máli hvar í virðingarstiganum 
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fólk er sem spáir fyrir um óorðna hluti. Fólk tekur í það minnsta meira mark á Njáli en 

alþýðukonunum þótt þeirra spár skipti ekki síður máli fyrir söguþráðinn. 

          Gestur Oddleifsson er vitur maður og virtur og því eru lesendur frá upphafi vissir um að 

draumspár hans muni rætast. Draumar Guðrúnar sem hann ræður í upphafi Laxdælu búa 

lesendur undir framhaldið. Ljóst er að hún muni eignast fjóra eiginmenn og lifa þá alla. Ungu 

stúlkunni bregður mjög við draumaráðningarnar því hana setur „dreyrrauða“ sem lýsir miklu 

tilfinningaróti innra með henni. Að ráðningunum loknum segir hún: „Hitta myndir þú fegri 

spár í þessu máli, ef svá væri í hendr þér búit af mér, en haf þó þǫkk fyrir, er þú hefir ráðit 

draumana. En mikit er til at hyggja, ef þetta allt skal eptir ganga.“99 Giftingum hennar er síðan 

lýst einni af annarri og rætast draumarnir allir. 

          Gestur sér einnig fyrir fall Kjartans af völdum fóstbróður hans, Bolla, og veldur það 

honum slíkri geðshræringu að hann fellir tár. Hann er á reið með föður þeirra, Ólafi, er þeir 

mæta þessum ungu glæsilegu mönnum sem faðirinn er svo stoltur af. Sonur Gests, Þórður 

hinn lági, spyr hann því honum hrynji tár og svarar hann þá: „Þarfleysa er at segja þat, en eigi 

nenni ek at þegja yfir því, er á þínum dǫgum mun fram koma; en ekki kemur mér at óvǫrum, 

þótt Bolli standi yfir hǫfuðsvǫrðum Kjartans, ok hann vinni sér þá ok hǫfuðbana, ok er þetta 

illt at vita um svá mikla ágætismenn.“100 

          Er Ólafur sér hversu vel fer á með þeim Kjartani og Guðrúnu fær hann hugboð um að 

lítil gæfa fylgi þessu sambandi þótt öllum öðrum finnist þau hæfa hvort öðru vel og vinfengi 

sé mikið á milli fjölskyldna þeirra. Hann tekur Kjartan, son sinn, tali og segir honum að sér 

finnist Guðrún bera af öllum öðrum konum og vera sú eina sem sé honum samboðin. Hann 

varar hann þó við því hann segir einnig: „Nú er þat hugboð mitt, en eigi vil ek þess spá, at vér 

frændr ok Laugamenn berim eigi allsendis gæfu til um vár skipti.“101 

          Ólafur fær einnig draumspá um fall Kjartans. Er hann hefur látið fella nautið Harra þá 

birtist honum kona í draumi „... sú var mikil ok reiðulig.“102 Hún segist skuli gjalda líku líkt 

og sjá til þess að hann muni sjá sinn son alblóðugan „... skal ek ok þann til velja, er ek veit, at 

þér er ófalstr.“103 Hliðstæðu má sjá með nautinu Harra og nautinu Glæsi í Eyrbyggju. Bæði 

eru þau apalgrá og miklir og vænir gripir. Þau valda bæði manntjóni og virðist sem menn hafi 

tekið sér bólfestu í þeim. Tröllabarn í Harra og Þórólfur bægifótur í Glæsi. 
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          Ólafur Noregskonungur sér einnig fyrir örlög Kjartans og fjölskyldu hans. Hann gefur 

honum forláta sverð að skilnaði og ráðleggur honum að láta það aldrei frá sér því ekki verði 

hægt að vinna á honum ef hann beri það á sér. Er konungur hefur kvatt Kjartan lítur hann út á 

skip hans og segir: „Mikit er at Kjartani kveðit ok kyni hans, ok mun óhægt vera atgǫrða við 

forlǫgum þeira.“104 

          Guðrún Ósvífursdóttir ræður sjálf drauma þótt hún leiti til Gests með sína eigin drauma. 

Hún ræður draum Þorkels þannig að hann muni „… drepa skeggi í Breiðafjǫrð niðr.“105 Hún 

ræður einnig draum Herdísar Bolladóttur þannig að draumkonan vilji láta flytja líkamsleifar 

sínar á brott frá kirkjunni til að fá frið og stenst það allt saman.106 

          Þær Sæunn kerling í Njálu og fóstra Þórodds í Eyrbyggju eru góð dæmi um vitrar konur 

er tala fyrir daufum eyrum vegna stéttarstöðu sinnar. Sæunn reynir hvað hún getur til að láta  

bera inn arfasátuna sem notuð er til uppkveikju fyrir Njálsbrennu en það er án árangurs.107 

Hið sama má segja um blinda og aldraða fóstru Þórodds sem reynir að fá hann til að slátra 

kálfinum áður en hann stækkar og illt af honum hlýst. Hún veit að hann er Þórólfur bægifótur 

endurborinn sem Glæsir og ekki sé því við góðu að búast. Þóroddur tekur ekki mark á 

„gamalórunum“ og geldur fyrir það með lífi sínu.108 

          Bergþóra nýtur meira álits en þær enda er hún gift einum af aðalhöfðingjum landsins. 

Þótt hún sé kona þá hlýða synir hennar og hjú henni skilyrðislaust og taka mark á spám 

hennar. Hún sér atburði fyrir líkt og Njáll en bæði undirbúa þau brottför sína daginn fyrir 

brennuna. Hún útbýr síðustu kvöldmáltíðina fyrir heimilisfólk sitt af natni og býður þeim að 

velja sér það sem hugir þeirra girnast mest því þetta sé hennar seinasta verk. Njáll horfir yfir 

borð hennar og sér að það er blóði drifið svo og maturinn og að gaflveggirnir séu farnir.109 

Þau sjá því bæði hvert stefnir en virðast taka hlutverkum sínum með stóískri ró. 

          Rannveig, móðir Gunnars, er baksviðs í sögunni en hún lætur mörg gullkorn fjúka sem 

rætast seinna í sögunni. Henni líst greinilega ekki á blikuna þegar Hallgerður fer að leggja á 

ráðin um húskarlavígin: „Þó hafa húsfreyjur verit hér góðar, þótt ekki hafi staðit í 

mannráðum.“110 Hún reynir að koma í veg fyrir víg Þórðar leysingjasonar með því að aðvara 
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Sigmund: „En ef Hallgerðr kemur annarri flugu í munn þér, þá verðr þat þinn bani.“111 Hún 

stendur aðgerðarlaus hjá er Hallgerður neitar Gunnari um leppinn í bogastrenginn en hrekur 

hana síðan að heiman og spáir henni öllu illu: „Illa ferr þér ok mun þín skǫmm lengi uppi.“112 

Þarna tekur hún aftur við húsfreyjuhlutverkinu á Hlíðarenda og höfundur lætur í ljós dvínandi 

vald Hallgerðar sem hrekst að heiman með þann soninn er henni hæfir, misindismanninn 

Grana. Efnilegi sonurinn, Högni,verður aftur á móti eftir hjá ömmu sinni, enda á hann 

hlutverk fyrir höndum. 

5.4  Hvatning og heiður 

Í blóðhefndarsamfélagi eru konur jafnvel grimmari en karlar. Þótt þær séu ekki gerendur í 

morðum á óvinum sem hafa móðgað þær eða myrt ættingja þeirra þá eru það oftast þær sem 

hvetja menn til hefnda. Hvötin er áhrifamikill þáttur í Íslendingasögum. Við hvatninguna er 

blóðugum fötum veifað eða lík skilin eftir á almannafæri til að karlmenn í ættinni sjái þau. Ein 

áhrifamesta hvatningin er þegar Hildigunnur eggjar Flosa til að hefna eiginmanns síns, 

Höskuldar Hvítanessgoða, sem var tengdasonur hálfbróður hans.113 Við það tækifæri segir 

Flosi hina frægu setningu: „...ok eru kǫld kvenna ráð.“114 

          Hvatning og gjörningur eru þó ekki alltaf samferða og eiga hinar viljastyrku og 

sjálfstæðu konur í Njálu oft í mesta basli með að fá menn sína til að vinna verkin fyrir sig. Því 

þótt blóðhefndir séu innan ramma laganna kjósa karlmenn oft fremur að semja um fégjöld 

vegna látinna ættingja. Í þessum málum má greina kynjamun því þegar um heiður og hefnd er 

að ræða lætur sagan oft í ljós að karlar og konur stefni ekki að sama marki. Konurnar geta 

ekki tekið lagalegan þátt í því að leiða baráttumál til lykta en þær geta haft áhrif á hatur og 

fjandskap sem leiðir til baráttu.115 

          Í Laxdælu kemur þessi munur berlega í ljós í sambandi við Þorgerði og Ólaf pá. Þegar 

Bolli vegur Kjartan vill hún blóðhefnd en ekki hann. Í þeirra tilfelli er reyndar munur á 

skyldleika við Bolla því hún tengist honum í gegnum mann sinn en hann er bróðursonur hans. 

Bæði ala þau hann upp en skyldleikinn skiptir miklu máli í sambandi við blóðhefndir. Henni 

reynist erfitt að fá mann og syni til verka því allir eru þeir skyldari honum en hún og kjósa 

þeir fremur fégjöld fyrir bróður og son sem henni finnst niðurlægjandi.116 

                                                           
111 Brennu-Njáls saga 1954:109. 
112 Brennu Njáls saga 1954:189. 
113 Anderson, Carolyn 2002:426. 
114 Brennu-Njáls saga 1954:292. 
115 Jochens, Jenny 1995:197. 
116 Laxdæla saga 1934:155-159 



33 

          Ólafur er friðelskandi og raunsær maður og þótt hann harmi lát Kjartans þá vill hann 

ekki auka á ógæfuna með því að fella Bolla líka sem verið hefur honum sem sonur. Hann 

gerir sér einnig grein fyrir því að Kjartan hafi farið yfir mörkin með því að niðurlægja fólkið 

að Laugum og því hafi hann boðið hættunni heim. 

          Markmið Ólafs í lífinu er að halda friðinn innan stórfjölskyldunnar og að hafa tengslin 

við alla góð. Markmið Þorgerðar eru önnur því hún einblínir meira á heiður nánustu 

fjölskyldunnar. Ákvörðun Ólafs um að þiggja fégjöld af frænda Bolla í stað þess að ákæra 

hann fyrir morðið á Kjartani finnst henni vera móðgun.117 Hún er sömu skoðunar og 

andstæðingur hennar, Guðrún Ósvífursdóttir, því báðar vilja þær auga fyrir auga. Guðrún 

hvetur sína menn til að drepa Kjartan og Þorgerður ætlar sér að ná fram hefndum. 

          Hún bíður tækifæris og sinnir vel móður- og húsmóðurskyldum á meðan. Hún veit að 

ekki þýðir að fá Ólaf í verkið og því bíður hún róleg þar til hann er látinn og þá eggjar hún 

syni sína til verka. Það reynist erfitt þar sem þeir virða skoðanir föður síns og grípur hún þá til 

þess ráðs að bjóða Halldóri og Steinþóri með sér í ferðalag til vinkonu sinnar að Saurbæ. Á 

ferðalaginu ríða þau framhjá Sælingsdals-Tungu þar sem Bolli og Guðrún búa. Þá snýr hún 

hesti sínum að bænum og spyr um nafn á honum. Halldór verður fyrir svörum og segir að hún 

viti vel hvaða bær þetta sé. Þá spyr hún hverjir búi þarna. Hann svarar því einnig að hún viti 

það vel. Hún hreytir því þá í hann að hún viti það því morðingi bróður hans búi þarna og að 

skömm sé að því að eiga syni sem ekki hefni jafn göfugs bróður og Kjartans. Móðurafi þeirra, 

Egill Skalla-Grímsson, hefði aldrei hagað sér þannig og hefði ekki verið sáttur við 

aðgerðarleysi niðja sinna. Hún segir sárt að eiga slíka syni og betra væri ef þeir væru dætur 

föður síns því þá hefði hann getað gift þær í burtu. Þetta sanni það að svartir sauðir séu í 

hverri fjölskyldu og að versta ógæfa Ólafs hafi verið að eiga slíkar bleyður fyrir syni. Hún 

segist tjá honum þetta því hann sé fremstur þeirra bræðra og tilgangur fararinnar sé að minna 

hann á þetta mál ef hann skyldi hafa gleymt því.118 „Halldór svarar hér fá um, ok þó þrútnaði 

honum mjǫk móðr til Bolla.“119 

          Þrátt fyrir þessa áeggjan virðist hún ekki treysta þeim nógu vel því hún heimtar að fara 

með þeim loksins þegar þeir hafa ákveðið aðför að Bolla. Þeir reyna að telja henni hughvarf 

þar sem þetta sé ekki kvennaför en án árangurs. Hún segist vita að þeir þurfi hvatningu til að 

ljúka verkinu.120 Hún fer því alla leið en óvenjulegt er að kvenfólk fari með í slíkar ferðir því 
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hlutverk þeirra er að fá ættingja til þess að vinna verkin fyrir sig en á meðan sitja þær heima 

og sinna störfum sínum þar. 

          Guðrún Ósvífursdóttir bíður einnig hefndarinnar, líkt og Þorgerður gerir. Hún vill ekki 

að Snorri goði semji um fébætur eftir Bolla því hún telur heiður fjölskyldunnar vera í húfi og 

hefur því hugsað sér annað. Þegar Bolli, sonur hennar, er orðinn tólf ára gamall ákveður hún 

að drengirnir séu orðnir nógu gamlir til að hefna föður síns. Hún hefur, líkt og Hildigunnur í 

Njálu, geymt blóðug klæði eiginmannsins til að nota við frýjuna. Hún sýnir sonum sínum 

klæðin og mælir: „Þessi sǫmu klæði, er þið sjáið hér, frýja ykkr fǫðurhefnda; nú mun ek ekki 

hafa hér um mǫrg orð, því at ekki er ván, at þit skipizk af framhvǫt orða, ef þit íhugið ekki við 

slíkar bendingar ok áminningar.“121 Með þessu raskar hún ró þeirra og vilja þeir nú hefna 

föður síns. Þeir eru þó fullungir til að stýra ferðinni og fær því Guðrún góð ráð hjá Snorra. 

Hann ráðleggur henni að taka bónorði Þorgils Höllusonar gegn því að hann taki forystuna í 

hefndarmáli þessu og geri aðför að Helga Harðbeinssyni. Ekki þurfi hún þó að efna það loforð 

því hún geti gefið honum það með því skilyrði að hún muni engum öðrum samlendum manni 

giftast. Hann veit sem er að Þorkell Eyjólfsson er ekki á landinu en hann hefur hugsað sér 

hann sem næsta eiginmann Guðrúnar. 

          Þorgils bítur á agnið og hugsar sér gott til glóðarinnar eftir vígið. Þegar Guðrún segir 

honum að ekki verði af hjúskap þeirra í millum, því hún ætli sér að giftast Þorkatli 

Eyjólfssyni, þá skiptir hann litum og mælir: „Gǫrla skil ek, hvaðan alda sjá rennr undir; hafa 

mér þaðan jafnan kǫld ráð komit; veit ek, at þetta eru ráð Snorra goða.“122 Hann ríður heim í 

fússi og unir illa við sinn hlut. Þorgils er síðan veginn á þingi þegar hann er að borga sonum 

Helga fébætur. Þau Guðrún og Snorri þurfa því ekki að hafa áhyggjur af hefndum af hans 

hálfu. 

          Í Njálu eru ótal dæmi um hefnigjarnar konur. Hildigunnur er þeirra frægust því 

hvatning hennar leiðir beint til brennunnar. Hún beitir öllum þeim klækjum sem konur eiga til 

að hafa áhrif á Flosa. Carol Clover bendir á fimm atriði sem hún notar til að ná fram áætlun 

sinni. Í fyrsta lagi er það hásætið sem hún setur upp fyrir Flosa. Það er vísbending um að hann 

sé höfuð fjölskyldunnar og honum standi því næst að hefna Höskuldar þótt honum sé það 

þvert um geð. Í öðru lagi er það rifna handþurrkan sem hann fær en í hefðum syrgjandi 

kvenna víða um heim tíðkast að ganga í rifnum eða lélegum fötum og telur Clover 

handþurrkuna vera hliðstæðu við þau. Í þriðja lagi er það táradalurinn og hársenan þar sem 
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Hildigunnur kemur fram fyrir Flosa með laust hárið hangandi fyrir andlitinu og strýkur það 

svo frá þannig að sést í grátbólgin augun. Það er einnig þekkt hefð að konur tjái sorg sína með 

því að hafa laust hárið. Í fjórða lagi er atriðið þar sem hún leggur blóðuga skikkju Höskuldar 

yfir axlir Flosa og í fimmta lagi er það ræðan sem Hildigunnur heldur þar sem hún hvetur 

Flosa til hefnda og líkir hún þeirri ræðu við harmljóð sem þekkt séu úr öðrum sögum og séu 

þau þá yfirleitt hvöt til hefnda eða lýsing á harmi. Clover bendir enn fremur á að fleiri dæmi 

séu um hefndir sem felist í brennum.123 

          Jóhanna Katrín Friðriksdóttir bendir einnig á að hvatning kvenna felist í því að saka 

karlmenn um karlmennskuleysi, ragmennsku, ergi eða jafnvel að beita sjálfar vopnum. Þær 

noti einnig oft þá aðferð að bjóða þeim til máltíðar og hvetja þá þar því meiri líkur séu á að 

þær fái áheyrn í sínu eigin rými.124 Hildigunnur veit því vel hvar og hvernig hún beitir 

áhrifum sínum best. 

          Hvöt Hildigunnar sýnir hversu stórlynd hún er en henni er meðal annars lýst þannig í 

Njálu:  “Hon var allra kvenna grimmust ok skaphǫrðust ok drengr mikill, þar sem vel skyldi 

vera.“125 Hún tekur miklum breytingum í sögunni. Við fyrstu kynni gerir hún miklar kröfur til 

mannsefnis síns því hún setur sem skilyrði að hann eigi goðorð en í lok sögu gengur hún að 

eiga morðingja fyrrverandi eiginmanns síns til að stuðla að sáttum í sögunni. 

          Hróðný, barnsmóðir Njáls, er einnig slóttug kona sem finnur leið til að ná fram 

hefndum fyrir son sinn, Höskuld, með því að sýna þeim Njáli og sonum hans líkið áður en 

honum eru veittar nábjargirnar. Hún sýnir leikræna tilburði líkt og Hildigunnur er hún stillir 

upp líki hans og mælir til Njáls: „Hér er Hǫskuldr, son þinn, Njáll, ok hefir fengit á sér sár 

mǫrg, ok mun hann nú þurfa lækningar.“126 Hún felur Skarphéðni að veita honum 

nábjargirnar því hann er líklegastur til hefnda fyrir bróður sinn. Bergþóra tekur undir orð 

hennar og Skarphéðinn svarar: „Eggjar móðir vár oss nú lǫgeggjun.“127  

          Bergþóra er ein þeirra mörgu kvenna miðaldasamfélagsins sem eggjar syni sína til 

hefnda. Er hún færir þeim vísnagjafir Sigmundar mælir hún: „… ok verðið þér litlir drengir af, 

nema þér launið.“128 Þótt Njáll fremur letji en hvetji syni sína til hefnda standast þeir ekki 

áeggjan móðurinnar sem yfirleitt hefur vinninginn. Svo er einnig í þetta sinn og er Njáll segir 
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henni að synirnir hafi þá um nóttina riðið alvopnaðir í burtu segir hún: „Allvel skal ek þakka 

þeim, ef þeir segja mér víg Sigmundar, ...“129 Hún tekur sæmdina fram yfir líf þeirra því hún á 

að sjálfsögðu á hættu að missa þá í átökunum. 

          Svipuð saga er sögð af Geirríði í Eyrbyggju í kaflanum hér á undan er hún hvetur son 

sinn, Þórarin, til átaka og brigslar honum um kvennaskap er henni sýnist hann ætla að vægja 

fyrir Þorbirni og hans mönnum. 

          Rannveig, móðir Gunnars á Hlíðarenda, eggjar einnig son og sonarson til hefnda. Þegar 

Gunnar ríður brott í fullum herklæðum til atlögu við Otkel og félaga gengur hún til stofu þar 

sem háreysti er mikið og segir svo hátt að Kolskeggur heyri: „Hátt kveðið þér“ ... „en þó lét 

hæra atgeirrinn er Gunnarr gekk út.““130 Hún otar þannig öðrum syni sínum út til víga til að 

verja sæmd hins sonarins sem hefur fengið á sig þann smánarblett að hafa verið vændur um að 

„gráta“. 

          Hún neitar að láta atgeir Gunnars í hauginn því hún ætlar honum blóðugt hlutverk til 

hefnda og gætir þess að enginn taki hann til annarra verka. Er hún heyrir sönginn í atgeirnum 

þegar Högni fjarlægir hann af veggnum þá hvetur hún hann til að hefna föður síns með honum 

„… því at atgeirrinn segir manns bana, eins eða fleiri.“131 

          Þorgerður í Eyrbyggju notar svipaðar aðferðir og þær Hildigunnur og Hróðný til að ná 

fram hefndum fyrir mann sinn Vigfús. Hún færir Arnkatli höfuð hans sem hún hefur falið 

undir skikkju sinni og mælir: „Hér er nú þat hǫfuð, er eigi myndi undan teljask at mæla eptir 

þik, ef þess þyrfti við.“132 Arnkell bregst við líkt og Flosi við Hildigunni. Báðir hrinda þeir 

þeim frá sér og mæla til þeirra ill orð því þeim er mjög brugðið. Hvorugur þeirra vill stofna til 

illinda en þeir verða að bregðast við áfrýjun og verja sæmd ættar sinnar. 

          Þórdís Súrsdóttir í Eyrbyggju tekur einnig sæmdina fram yfir tilfinningar sínar. Hún vill 

blóðhefnd eftir mann sinn, Þorgrím, en eftir að Eyjólfur grái og menn hans hafa vegið 

morðingjann, Gísla bróður hennar, er hún þó langt frá því að vera sátt. Blóði úr hennar ætt 

hefur verið úthellt og hún sér sjálf um að hefna þess með því að særa Eyjólf með hans eigin 

sverði er hún ber fyrir hann grautinn.133 Hún fer þarna í hlutverk gerandans sem er sjaldgæft í 

sögunum en þess eru þó tvö dæmi í Laxdælu.  

          Þuríður og Auður í Laxdælu fara sjálfar til hefnda er menn þeirra yfirgefa þær. Í báðum 
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tilfellum kvengera þær menn sína eða gelda þá. Þuríður með því að ræna Geirmund sverði 

sínu og Auður með því að særa Þórð á báðum geirvörtum. Þær fara báðar í karlhlutverk 

vopnaðar sverðum. Önnur með því að nema það brott en hin með því að beita því. Báðar 

undirbúa þær árásir sínar vel og fá vinnumenn sína til aðstoðar. 

          Auður hagar sér alveg eins og drengilegur karlmaður gerir því hún vekur Þórð áður en 

hún leggur hann saxi. Hún er eina konan í Íslendingasögum sem veitir manni tilræði að 

næturlagi.134 Svipað dæmi er þó að finna í Atlakviðu þar sem Guðrún Gjúkadóttir leggur 

eiginmanni sínum, Atla, sverð fyrir brjóst er hann liggur í rúmi sínu að næturlagi og vaknar 

hann við sárið.135 Munurinn er þó sá að Guðrúnu tekst að bana sínum manni en Auði ekki. 

5.5 Friðsemd og forsjálni 

Í Íslendingasögum er einnig að finna friðsamar konur þótt þeirra sé ekki eins oft getið og 

hinna. Þær eru yfirleitt álitnar vitrar og óhræddar við að rísa upp gegn kveneðlinu. Einnig hafa 

þær vit fyrir mönnum sínum eða ættingjum og afstýra blóðugum bardögum. Í Laxdælu er tvær 

slíkar konur að finna og má þar fyrst nefna Unni djúpúðgu landnámskonu. Hún tekur að sér 

karlmannshlutverkið er hún missir eiginmann og son á flóttanum frá Noregi. Hún nemur land 

á Íslandi og gefur ættingjum, þrælum og förunautum sínum lönd til ábúðar. Hún finnur góð 

gjaforð fyrir barnabörn sín og gefur þeim landrými. Hún er virt af öllu sínu fólki og hvergi 

kemur fram annað en að hún hafi stjórnað af visku og friðsemi. Hún reisir sér gott bú í 

Hvammi og hennar síðasta verk er að halda brúðkaupsveislu þar fyrir Ólaf feilan, sonarson 

sinn. Í veislunni mælir hún til bræðra sinna og boðsgesta: „Bjǫrn kveð ek at þessu, bróður 

minn, ok Helga ok aðra frændr mín ok vini; bólstað þenna með slíkum búnaði, sem nú megu 

þér sjá, sel ek í hendr Ólafi, frænda mínum, til eignar ok forráða.“136 Því næst gengur hún til 

hvílu sinnar og finnst þar örend næsta dag. Hún lýkur lífsverki sínu á því að sameina 

brúðkaup erfingja síns og eigin útför og tryggir að allir viti hennar hug um arfleifð hennar. 

Hún stuðlar því að friðsömu framhaldi í lífi ættingja sinna því hún veit að þeir muni virða 

skoðanir hennar. 

          Jórunn í Laxdælu hefur vit fyrir manni sínum, Höskuldi, er hann ætlar að fara að Hrúti, 

bróður sínum, og drepa hann. Hún gerir honum grein fyrir því að Hrútur eigi rétt á móðurarfi 

sínum og betra sé fyrir Höskuld að borga honum fjárhlutinn en að halda áfram illdeilum við 

hann. Hann eigi sér marga stuðningsmenn og illa geti farið ef hann stöðvi ekki leikinn. 
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„Hǫskuldr sefaðizk mjǫk við fortǫlur Jórunnar; þykkir honum þetta vera sannligt.“137 Þeir 

bræður sættast í kjölfarið og taka upp gott samband sín á milli. 

          Í bardaga Gunnars á Hlíðarenda við þá Skammkel og Otkel verður kona ein vitni að 

atburðinum. Hún reynir að hafa áhrif með því hlaupa heim í hús til Marðar Valgarðssonar og 

biðja hann um að skilja þá að. Ekki á hún erindi sem erfiði því hann segist ekki hirða um það 

þótt þeir drepist. Hún lýsir yfir undrun sinni við þessum viðbrögðum: „Eigi munt þú þat vilja 

mæla,“ segir hon; „þar mun vera Gunnarr, frændi þinn, ok Otkell, vinr þinn.““138 Svar hans 

við þessu er dæmigert fyrir lífsskoðanir hans og vanvirðingu til kvenna: „Klifar þú nǫkkut 

ávallt, mannfýla þín, ...“139 Hann sér enga ástæðu til að rísa úr rekkju við þessar fregnir og 

liggur inni á meðan bardaginn á sér stað. 

          Hróðný er ein fárra kvenna í Njálu sem letur ófriðar. Hún telur bróður sinn, Ingjald, af 

því að fara að Njáli og sonum hans eins og hann hefur lofað Flosa. Hún beitir aftur áhrifum 

sem hún veit að virka er hún dregur úr pússi sínu blóðuga húfu Höskuldar og vænir hann um 

að styðja þá menn er áttu þátt í morði hans. Hann getur ekki skorast undan þessari áfrýjun þótt 

hann viti að sú ákvörðun geti kostað hann lífið.140 

          Hér að ofan hefur verið minnst á Auði í Eyrbyggju sem reynir að stöðva bardaga með 

því að bera klæði á vopnin. Í Íslendingasögum virðist sú aðferð vera notuð þegar konur sýna 

vilja sinn í því að hafa áhrif á bardaga. Þar sem þær beita ekki vopnum er þetta þeirra aðferð 

til að tjá skoðanir sínar. 

5.6 Sambúð og (ó)samlyndi   

Flestum hjónaböndum er ráðstafað af ættmennum kvennanna og er ástæðan yfirleitt sú að 

styrkja skuli ættina. Konurnar eru sjaldnast spurðar álits og því fer litlum sögum af því hvort 

ástin blómstri milli hjónaefna eða ekki. Þær Hildigunnur, Hallgerður og Unnur í Njálu ásamt 

þeim Jórunni, Guðrúnu og Vigdísi í Laxdælu, virðast þó hafa meiri völd en flestar hinna 

kvennanna í sögunum. 

          Er Njáll fer til Flosa þeirra erinda að biðja Hildigunnar fyrir hönd Höskuldar þá kallar 

hann á hana og spyr hana álits. Hún svarar því til að henni lítist ekki illa á ráðahaginn en þar 

sem Flosi hafi heitið því að gefa hana ekki goðorðslausum manni þá lítist henni ekki á 
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ráðahaginn nema hann eignist sitt goðorð.141 Metnaður hennar er mikill og greinilegt er að 

heiður og völd skipa stærri sess en ást í hjarta hennar. Engum sögum fer af því hvort ástir hafi 

verið á milli þeirra Höskuldar eða ekki og því er spurning hvort hin áhrifamikla frýja hennar 

eftir dauða hans hafi verið sprottin af stórfelldum harmi eða óslökkvandi hefndarþorsta 

stórlyndrar konu. Ekki kemur fram hvort Flosi hafi spurt hana álits á hjónabandi hennar og 

Kára og er því óvitað hvort henni hafi fundist hann vera sér samboðinn eður ei. 

          Höskuldur ráðleggur Ólafi pá, syni sínum, að festa ráð sitt er hann tekur við búi fóstra 

síns að Goddastöðum. Hann hefur augastað á kvonfangi fyrir hann og segir honum að 

Þorgerður Egilsdóttir sé besti kostur á Vestfjörðum og þótt víðar væri leitað. Þeir feðgar ríða 

saman til þings og heimsækja þar Egil Skalla-Grímsson og ber Höskuldur upp bónorðið fyrir 

hönd Ólafs, sonar síns. Egill tekur því vel enda líst honum vel á piltinn, telur hann vera 

ættstóran, fríðan og frægan „… en þó skal nú þetta vit Þorgerði ræða, því at þat er engum 

manni færi, at fá Þorgerðar án hennar vilja.“142 Egill ræðir síðan málið við Þorgerði og segir 

henni að sér finnist gjaforðið göfugt en hún megi þó þessu ráða. Hún bregst illa við og segir: 

„Þat hefi ek þik heyrt mæla, at þú ynnir mér mest barna þinna; en nú þykki mér þú þat ósanna, 

ef þú vilt gipta mik ambáttarsyni, þótt hann sé vænn ok mikill áburðarmaðr.“143 Ekki tekst 

Agli að telja henni hughvarf þó hann reyni að segja henni hversu tiginborinn 

„ambáttarsonurinn“ sé. 

          Er Ólafur heyrir þessi tíðindi tekur hann til sinna ráða. Hann fær föður sinn aftur með 

sér í heimsókn til búðar þeirra Egils og Þorgerðar og skartar öllu sem til er. Hann er „…í 

skarlatsklæðum, er Haraldr konungr hafði gefit honum; hann hafði á hǫfði hjálm gullroðinn 

ok sverð búit í hendi, er Mýrkjartan konungr hafði gefit honum.“144 Hann litast um á pallinum 

í búðinni og sér þar konu sem er „… væn ok stórmannlig ok vel búin; vita þóttisk hann, at þar 

myndi vera Þorgerðr, dóttir Egils.“145 Hann sest því hjá henni og kynnir sig sem 

ambáttarsoninn og að henni þyki hann eflaust djarfur að taka hana tali. Hún svarar: „Þat 

muntu hugsa, at þú munt þykkjask hafa gǫrt meiri þoranraun en tala við konur.“146 Þau sitja 

þar allan daginn og fer vel á með þeim. Samtalið verður til þess að Þorgerður skiptir um 

skoðun.Verður því málið auðsótt og fara festar fram þann sama dag. 
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          Þetta bónorð er að vissu leyti hliðstæða við það bónorð sem Njáll ber upp við Flosa 

fyrir hönd fóstursonar síns, Höskuldar, er hann biður um hönd Hildigunnar, bróðurdóttur 

hans. Hún er stórlynd eins og Þorgerður og finnst gjaforðið ekki nógu gott þó maðurinn sé 

álitlegur. Báðar skipta þær þó um skoðun. Þorgerður vegna þess að Ólafur nær sjálfur að 

heilla hana og Hildigunnur vegna þess að óskir hennar um að goðorð fylgi mannsefninu verða 

uppfylltar. 

          Þorgerður vill sjálf ráða gjaforði sínu en hún er ekki sama sinnis í sambandi við dóttur 

sína, Þuríði. Geirmundur biður Ólaf um hönd hennar en honum líst ekki á manninn og neitar 

því. Geirmundur tekur þá til þess ráðs að færa Þorgerði mikið fé til þess að hún tali máli sínu 

við eiginmann sinn. Hún stenst ekki freistinguna og fær Ólaf til þess að skipta um skoðun og 

fastna honum Þuríði. Hvergi kemur fram að Þuríður hafi verið spurð álits en fátt verður um 

samfarir þeirra Geirmundar og fer hann frá henni stuttu seinna. 

          Jórunn, dóttir Björns bónda í Bjarnarfirði, þykir bæði vitur og væn og er talin vera besti 

kvenkostur á Vestfjörðum. Höskuldur Dala-Kollsson biður hennar og vill faðir hennar hafa 

hana með í ráðum. Þegar málið er rætt við hana svarar hún á þessa leið: „Þann einn spurdaga 

hǫfu vér til þín, Hǫskuldr, at vér viljum þessu vel svara, því at vér hyggjum, at fyrir þeirri 

konu sé vel sét, er þér er gipt, en þó mun faðir minn mestu af ráða, því at ek mun því 

samþykkjask hér um, sem hann vill.“147 

          Til hjónabands þeirra er því stofnað með samþykki brúðarinnar sem stjórnar búinu að 

Höskuldsstöðum af miklum skörungsskap og „... var þat brátt auðsætt á hennar hǫgum, at hon 

myndi vera vitr ok vel at sér ok margs vel kunnandi ok heldr skapstór jafnan.“148 Vitsmunir 

hennar koma berlega í ljós er hún letur Höskuld til vígs bróður síns og skapsmunir hennar 

dyljast ekki lesendum í samskiptum hennar viö frillu eiginmannsins. 

          Hallgerður er ekki spurð ráða er faðir hennar giftir hana Þorvaldi enda er hún fljót að 

losa sig við hann. Í næsta skipti er hún höfð með í ráðum þegar hún er gift Glúmi og virðist 

vera himinsæl með ráðahaginn: „Vel er um ástir okkrar, ...“149 segir hún við Þjóstólf, fóstra 

sinn, en í honum ólgar afbrýðisemin og  ræður hann því Glúmi bana eins og Þorvaldi. Í þriðja 

skiptið skipuleggur hún ráðahaginn sjálf þar sem hún ginnir Gunnar á Alþingi með fegurð 

sinni og faguryrðum. Hún hefur þá sent Þjóstólf í dauðann er hún sendir hann á fund Hrúts, 

föðurbróður síns. Því verður hún sjálf að launa Gunnari löðrunginn og losar sig við hann með 
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því að neita honum um aðstoð á ögurstundu. Hún telur sig því hafa vald til að ráðstafa sínum 

samböndum eftir eigin geðþótta. Hún er af göfugum ættum, dóttir Höskuldar Dala-Kollssonar, 

og giftist fræknasta kappa landsins en er lesandi skilur við hana í sögunni er hún í slagtogi við 

illmennið Hrapp og þau Skarphéðinn skiptast á kveðjum á hlaðinu á Grjótá. Hann segist ekki 

taka mark á orðum hennar því hún sé annað hvort „hornkerling“ eða „púta“ en hún svarar í 

sömu mynt og segir að þeir bræður verði ávallt kallaðir „taðskegglingar“ og faðir þeirra „karl 

hinn skegglausi.“150 Eftir þessi orðaskipti þeirra hverfur hún úr sögunni án þess að vera kvödd 

eins og títt er um aðrar persónur.  

          Fyrsti eiginmaður Guðrúnar Ósvífursdóttur heitir einnig Þorvaldur. Hann er „…auðigr 

maðr ok engi hetja.“151 Hún er föstnuð honum fimmtán ára gömul. „Ekki er Guðrún at þessu 

spurð, ok heldr gerði hon sér at þessu ógetit, ok var þó kyrrt.“152 Faðir hennar setur þá 

skilmála „… at Guðrún skyldi ein ráða fyrir fé þeirra, þegar er þau koma í eina rekkju, ok eiga 

alls helming, hvárt er samfarir þeirra væri lengri eða skemmri.“153 

          Eina ánægja Guðrúnar í þessu hjónabandi virðist vera að sóa fé hans í dýra gripi. 

Honum ofbýður eyðsla hennar og eitt sinn er hún biður hann um fé til gripakaupa þá slær 

hann hana kinnhest. Löðrunginn launar hún honum með því að skilja við hann með aðstoð 

Þórðar Inngunarsonar, ástmanns síns. Hann ráðleggur henni að sníða Þorvaldi skyrtu sem er 

flegin niður á brjóst. Þannig kvengerir hún hann og hefur því góða ástæðu til að skilja við 

hann. Á móti bendir hún Þórði á að Auður, kona hans, gangi í brókum sem karlmaður. Þau eru 

þá bæði komin með gildar skilnaðarsakir og ganga skilnaðir þeirra í gegn. Eftir skilnaðinn við 

Auði biður Þórður Guðrúnar og „… var honum þat mál auðsótt vit Ósvífr, en Guðrún mælir 

ekki í móti.“154 Guðrún er harmi slegin er hún missir Þórð í sjávarháska eins og kemur fram í 

draumráðningu Gests Oddleifssonar. 

          Næst er við hittum Guðrúnu í sögunni er hún löngum á spjalli við þá fóstbræður Kjartan 

og Bolla í Sælingsdalslaug. Vel fer á með þeim öllum en ljóst er að þau Guðrún og Kjartan 

fella hugi saman. Er Kjartan tjáir henni að hann ætli að sigla utan um sumarið þá biður hún 

hann um að taka sig með í ferðina „… því at ekki ann ek Íslandi.“155 Ekki kemur fram hvort 

hún hafi enga ást á landi sínu eða hvort hún geti ekki unnað því þegar ástmaður hennar hefur 
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yfirgefið það. Ekki tekur hann vel í þessa bón hennar: „Þat má eigi vera,“ segir Kjartan; 

„bræðr þínir eru óráðnir, en faðir þinn gamall, ok eru þeir allri forsjá sviptir, ef þú ferr af landi 

á brott ok bíð mín þrjá vetr.““156 Ekki vill hún heita því að bíða hans „… ok þótti sinn veg 

hváru þeira, ok skilðu með því.“157 

          Guðrún gerir þarna uppreisn gegn kvenhlutverkinu og vill vera jafnoki karlmannsins en 

Kjartan kveður þá uppreisn í kútinn líkt og faðir hans gerir er Þorgerður lýsir yfir áhugaleysi 

sínu á því að gæta bús hans og barna á árum áður er hann tilkynnir henni um sína 

utanlandsferð. Hún „… kvað sér lítit vera um þat, en Óafr kvazk ráða mundu.“158 

Þeir feðgar ná báðir athygli tiginna kvenna í Noregi og þiggja af þeim góðar gjafir. 

Hildigunnur konungsmóðir gerir sér dælt við Ólaf og greiðir mjög götu hans í Noregi. 

Ingibjörg konungssystir gerir slíkt hið sama við Kjartan og gefur honum hinn gullofna motur 

sem hún ætlar honum að gefa Guðrúnu í „bekkjargjǫf.“159 

          Er Bolli segir Guðrúnu að Kjartan sé í miklum metum hjá Noregskonungi og ekki síður 

hjá Ingibjörgu, systur hans, þá segist hún fagna þeim tíðindum en skiptir litum og gengur í 

brott. Er það mál manna að hún sé ekki jafn glöð og hún lætur. Þegar Bolli spyr hana hverju 

hún muni svara ef hann ber upp bónorð við hana, segir hún: „Ekki þarftu slíkt at ræða, Bolli; 

engum manni mun ek giptask, meðan ek spyr Kjartan á lífi.“160 Guðrún er ekkja og að sögn 

föður hennar má hún því ráða gjaforði sínu sjálf. Bolla er þó ekki ætlað að flýja örlög sín því 

hann fær Ósvífur og bræður hennar á sitt band og tekst föðurnum að tala dóttur sína inná það 

að giftast Bolla. En hún „… var þó in tregasta í ǫllu.“161 

          Hjónaband þeirra er upphaf allra afdrifamestu atburða í sögunni og spannar allan 

tilfinningaskalann. Guðrún vænir Bolla um að hafa ekki sagt henni allan sannleikann er 

Kjartan kemur heim aftur. Hún fyllist afbrýðisemi út í Hrefnu og getur ekki unnt henni þess 

að falda sig með motrinum. Hún tekur því til þess ráðs að láta bræður sína ræna motrinum og 

spyrst ekki meira til hans í sögunni. Fyrst hún fær ekki að skarta honum skal engin kona njóta 

þess. Áður hefur hún einnig fengið þá til að ræna sverðinu Konungsnauti og þótt það finnist er 

það ekki samt og áður því umgjörðin finnst aldrei og hefur Kjartan „… jafnan minni mætur á 

sverðinu síðan en áðr.“162  
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          Þótt það komi ekki skýrt fram í sögunni að Guðrún eigi sök á þessum þjófnuðum þá 

benda allar líkur til þess. Hún er í hefndarhug og veikir samband Hrefnu og Kjartans með því 

að ræna hana línfénu og hann hluta af manndómnum með því að laska sverð hans. Kjartan 

hefnir sín með því að dreita þá Laugamenn inni og sýna þeim yfirgang í sambandi við 

landakaup. 

          Guðrún er stolt kona og hættir ekki fyrr en hún fær bræður sína og mann sinn, til að 

drepa Kjartan. Bolli er tregur til og og segir Guðrúnu að hann eigi þeim feðgum mikið að 

þakka því hann hafi alist upp við mikið ástríki á heimili þeirra. Hún grípur þá til hótana: „Satt 

segir þú þat, en eigi muntu bera giftu til at gera svá, at ǫllum þykki vel, ok mun lokit okkrum 

samfǫrum, ef þú skersk undan fǫrinni.“163 Hann velur hana þá fremur en fóstbróður sinn og 

verður í kjölfarið morðingi hans. Er Bolli tilkynnir Guðrúnu andlát Kjartans fá lesendur að 

skyggnast inn í hug hennar og sjá aðalástæðuna fyrir morðinu: „… en ek tel þat þó síðast, er 

mér þykir mest vert, at Hrefna mun eigi ganga hlæjandi at sænginni í kveld.“164 Eftirmálar 

þessa atburðar verða þeir að Ólafssynir drepa Bolla þótt nokkur tími líði áður en það verður. 

Hefur þá þriðja draumráðning Gests ræst. 

          Fjórða eiginmanni sínum, Þorkatli Eyjólfssyni, giftist Guðrún að ráði Snorra goða. 

Hann er ríkur maður og höfðingi mikill og finnst Snorra hann því vera Guðrúnu samboðinn. 

Hann segir hana þó ráða en hún segist treysta honum manna best til að ráða henni heilt og eru 

synir hennar, Bolli og Þorleikur, samsinna því og er brúðkaupsveislan haldin á Helgafelli. 

Ljóst er þó strax í brúðkaupinu að hún ætlar ekki að láta stjórna sér því hún gerir uppreisn 

fyrsta kvöldið. Hún hefur skotið skjólshúsi yfir útlagann, Gunnar Þiðrandabana, án vitneskju 

Þorkels sem sjálfur hefur heitið vini sínum því að drepa hann ef til hans náist. Er Þorkell sér 

hann hjá bænum skipar hann mönnum sínum að handtaka hann. Þá rís Guðrún upp af 

brúðarbekknum og heitir á sína menn að veita Gunnari lið. Snorri goði gengur á milli og 

ráðleggur Þorkatli að vægja því hún sé skörungur mikill og fari yfirleitt sínu fram. Í framhaldi 

af því segir hann við hann: „Miklu er þér meiri vandi á at gera eptir várum vilja, er þér ok 

þetta sjálfum hǫfuðnauðsyn, því at þú fær aldri slíkrar konu, sem Guðrún er, þótt þú leitir 

víða.“165 

          Málamiðlun þeirra verður sú að Gunnar heldur lífi en þarf í brott að fara frá bænum. 

Seinna fær Guðrún þó Þorkel til að gefa Gunnari skip svo hann geti siglt af landi brott. Hún 
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bjargar honum því frá óvinunum með hjálp Þorkels sem brosir við þessari bón konu sinnar, 

segir hana vera stórhuga „… ok er þér eigi hent at eiga vesalmenni; er þat ok ekki við þitt æði; 

skal þetta gera eptir þínum vilja.“166 Tekið er fram í sögunni að ástir hafi tekist miklar með 

þeim hjónum og verður henni því eflaust mikið um er hann drukknar við Bjarnarey. 

          Helga Kress bendir á að uppreisnir Guðrúnar gegn kvenhlutverkinu séu ekki aðeins 

bundnar átökum hennar við Kjartan heldur komi þær fram í öllum hennar hjónaböndum. Hún 

bjóði Þorvaldi birginn með því að sóa fé hans og halda fram hjá honum. Samband hennar við 

Þórð sé uppreisnargjarnt að því leyti að hún eigi frumkvæðið að hjónabandi þeirra. Bolla hóti 

hún skilnaði ef hann lúti ekki vilja hennar. Hjónaband hennar og Þorkels hefjist síðan á 

uppreisninni sem getið er um hér að ofan.167 

          Unnur er einkadóttir virts lagamanns, Marðar gígju. Henni er lýst þannig í Njálu að ,,… 

hon var væn kona ok kurteis og vel at sér, ok þótti sá beztr kostr á Rangárvǫllum.“168  

Höskuldur Dala-Kollsson ráðleggur Hrúti bróður sínum að biðja hennar.  Honum líst vel á 

stúlkuna er hann sér hana ,,… en eigi veit ek, hvárt vit eigum heill saman“.169 Hann grunar að 

illa geti farið en giftist henni samt og er hún döpur í brúðkaupi sínu. Ljóst er því að samband 

þeirra verði ekki farsælt eins og kemur á daginn.  

          Unnur er fórnarlamb álaga Gunnhildar konungsmóður. Hjónaband hennar og í kjölfar 

þess bón hennar til Gunnars um að endurheimta heimanmundinn leiða til hörmulegra deilna. 

Mörður, sem er ávöxtur seinna hjónabands hennar og Valgarðs gráa, sér um að spinna þráðinn 

áfram.170 

          Unni tekst að losna undan óhamingjusömu hjónabandi sínu með hjálp föður síns því 

hann hefur fulla samúð með henni þegar hún lýsir fyrir honum raunum sínum: 

Þegar hann kemr við mik þá er hǫrund hans svá mikit, at hann má ekki eptirlæti hafa við 

mik, en þó hǫfum vit bæði breytni til þess á alla vega, at vit mættim njótask, en þat verðr 

ekki. En þó  áðr vit skilim, sýnir hann þat af sér, at hann er í æði sínu rétt sem aðrir 

menn.171 

Í Laxdælu er Unnar getið sem fyrstu konu Hrúts og að hún hafi gengið frá honum en ástæða 

þess er ekki nefnd. Þess er þó getið að sá skilnaður hafi verið uppspretta deilna þeirra Laxdæla 
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og Fljótshlíðinga.172 

          Þórdís í Eyrbyggju þarf enga aðstoð við að losna við eiginmann sinn, Börk digra. Hann 

slær til hennar eftir að hún hefur sært Eyjólf gráa og hún sættir sig ekki við slíkt, ekki fremur 

en Hallgerður langbrók gerði. Hún lætur sér þó nægja skilnað, fær sér votta að honum og segir 

orsökina vera þá „… at hann hafði lostit hana ok hon vildi eigi liggja undir hǫggum hans.“173 

Eftir það er hún innanstokks hjá syni sínum, Snorra goða, sem nær jörðinni Helgafelli undir 

sig sem föðurarfi sínum og flæmir Börk þaðan í burtu. 

          Vigdís í Laxdælu þarf heldur enga aðstoð er hún skilur við mann sinn, Þórð godda, eftir 

að henni mislíkar gjörðir hans. Hún skýtur skjólshúsi yfir Þórólf, frænda sinn, er hann á í 

engin önnur hús að venda eftir að hafa vegið Hall, bróður Ingjalds Sauðeyjargoða. Þetta gerir 

hún í óþökk Þórðar sem hræðist mjög hefndir goðans og væntanleg fjárútlát vegna þessa. Álit 

hans í þessu máli er skýrt: „Þann veg máttu mér mest upp tefla, ok at móti er þat mínu skapi, 

at slíkr óhappamaðr sé hér.“174 Hún hefur þó sitt í frammi og er Þórólfur þar um veturinn. Er 

Ingjaldur hefur af þessu spurnir gerir hann sér ferð að Goddastöðum við tólfta mann og býður 

Þórði niðurfellingu sakargifta og þrjár merkur silfurs fyrir Þórólf. Hann getur ekki hafnað 

slíku kostaboði og segir Ingjaldi að hann muni taka því og lætur Ásgaut, þræl sinn, fylgja 

Þórólfi til sauðahúss þar sem Ingjaldur muni síðan finna hann. 

          Vigdís hefur af þessu spurnir og lofar Ásgauti fé og frelsi ef hann fylgi Þórólfi til nafna 

síns að Sauðafelli sem muni hýsa hann að hennar beiðni. Ásgautur tekur þessari áskorun og 

komast þeir Þórólfur við illan leik undan Ingjaldi og hans mönnum til Sauðafells. Þórólfur 

tekur þar við nafna sínum að beiðni Vigdísar og mælir þá meðal annars þessi orð: „… er þat 

mikill harmur, er þvílík kona skal hafa svá óskǫrulegt gjaforð; …“175 Vigdís veit að Ingjaldur 

muni illa við þetta una og hefur hún því kallað til bæjar síns marga menn úr nágrenninu sér til 

liðveislu. Er Ingjaldur krefur Þórð um endurgreiðslu sjóðsins vegna svikanna nær hún í fé 

Þórðar og réttir að honum en rekur það á nasir honum svo úr blæðir og segir hann aldrei munu 

fá það. Hún biður hann síðan á brott að fara sem hann og gerir og unir að sjálfsögðu illa við. 

Féð ætlar hún ekki Þórði heldur lætur hún Ásgaut njóta þess og gefur honum frelsi eins og 

hún hefur lofað honum. Eftir þennan atburð skilur hún við Þórð og fer til frænda sinna að 

Hvammi. Hefur hún ekki annað með sér en gripi sína. 

          Vigdís er dæmi um sterka konu sem unir því illa að eiga mann með litla lund og tekur 
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því völdin í sínar hendur. Er Þórólfur biður hana ásjár segir hún að Þórður sé „… ekki 

garpmenni mikit, en órráð vor kvenna verða jafnan með lítilli forsjá, ef nǫkkurs þarf við 

…“176 Hún tekur því að sér karlhlutverkið á heimilinu og geldir eiginmann sinn með því að 

taka fram fyrir hendurnar á honum og lítillækka hann frammi fyrir öðrum. Að vissu leyti má 

líkja henni við Þórdísi Súrsdóttur  því hvorug þeirra hikar við að blóðga andstæðing sinn og 

báðar skilja þær við eiginmenn sína og leita á náðir ættingja. 

          Ekki er Þorkatla, dóttir Gissurar hvíta, jafn heppin og hinar fyrrnefndu því hún er 

dæmigerð söluvara karlaveldisins. Mörður Valgarðsson giftist henni til að styrkja stöðu sína 

gagnvart Gunnari og Njáli. Gissur veit að hann ann henni mjög og notar því tækifærið og 

hótar honum aðskilnaði við hana ef hann aðstoði hann ekki í sambandi við vígsmál Helga 

Njálssonar. Hann er þó engan veginn að hugsa um óskir dótturinnar því í ljós kemur að hún er 

mjög svo tilbúin að hlýða kalli föður síns og segist vera löngu tilbúin til að fara. Ekki gefst 

henni þó kostur á því þar sem Mörður lætur undan hótununum og þar með er Þorkatla úr 

sögunni.177 

          Þuríður í Eyrbyggju er einnig dæmi um söluvöru karlaveldisins. Snorri goði, bróðir 

hennar, giftir hana Þóroddi „… því at hann var auðigr at fé ok Snorri vissi góð skil á honum 

ok hann sá, at hon þurfti mjǫk forvistu, …“178 Snorri veit að Þuríður og Björn Ásbrandsson 

hafa fellt hugi hvort til annars því hann hefur meinað þeim að hittast með því að senda hana 

heim til Helgafells nokkru áður. Þau Þuríður og Björn halda þó áfram að hittast á laun og 

ávöxtur sambands þeirra verður hinn frækni kappi Kjartan sem kemur víða við í sögunni, 

meðal annars sem ungi pilturinn sem Þórgunna þráir og dáir. Þuríður óhlýðnast því manni 

sínum og bróður þótt hún geti ekki ráðið eiginorði sínu sjálf. 

          Annað sjónarhorn er á Snorra goða í Laxdælu því þar kemur fram að hann vill ekki lofa 

Bolla hönd dóttur sinnar, Þórdísar, nema bera erindið undir hana fyrst, þótt honum lítist mjög 

vel á ráðahaginn: „… ok sú kona þykkir mér vel gipt, er honum er gipt; en þat mun þó mestu 

um stýra, hversu Þórdísi er um gefit, því at hon skal þann einn mann eiga, at henni sé vel at 

skapi.“179 Þegar erindið er borið upp við Þórdísi er ljóst að henni líst vel á mannsefnið eins og 

sést á svari hennar: „…at hon myndi þar um hlíta forsjá fǫður síns; kvazk fúsari at giptask 

Bolla í sinni sveit en ókunnum manni lengra í brott.180 Snorri heldur hjónaefnunum 
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rausnarlega brúðkaupsveislu og leysir gesti út með gjöfum. Hann tekur miklu ástfóstri við 

Bolla sem býr hjá honum í Tungu ásamt brúði sinni „… ok tókusk brátt góðar ástir með þeim 

Þórdísi.“181 

          Valgerður sem gift er Birni í Mörk er einnig dæmi um konu sem gift er til fjár og er 

engan veginn ánægð með mannkost sinn því henni finnst hann sjálfhælinn og lítt eiga fyrir 

því. Hún virðist þó vera í valdahlutverki á sínu heimili því með hótunum sínum fær hún hann 

til afreka: „Ef þú fylgir Kára illa, þá skalt þú þat vita, at þú skalt aldri koma í mína rekkju sinn 

síðan; skulu frændr mínir gera fjárskipti með okkr.“182 Björn hræðist hótanir húsfreyju, verður 

Kára sterkur liðsmaður og hlýtur mikla sæmd af. 

          Höskuldur Dala-Kollsson kaupir ambáttina Melkorku til að gamna sér með og stæra sig 

af enda er hún fríð kona og fönguleg þótt mállaus sé. Hann eignast með henni soninn Ólaf 

sem seinna fær viðurnefnið pái. Hann flytur hana með sér heim í hús konu sinnar, Jórunnar. 

Sambúð þeirra Jórunnar og Melkorku gengur ekki sem best því báðar eru þær stórlyndar 

konur. Eflaust hefur þó Jórunn bitið á jaxlinn því „Hǫskuldr svaf hjá húsfreyju sinni hverja 

nótt, síðan hann kom heim, en hann var frár við frilluna.“183 Gamanið kárnar þó hjá henni 

þegar Höskuldur heyrir Melkorku tala við drenginn sinn og uppgötvar í framhaldi af því að 

hún sé hernumin konungsdóttir. Er hann segir Jórunni fréttirnar segist hún efast um 

sannleikann í því máli og „… kvað sér ekki um kynjamenn alla, ok skilja þau þessa ræðu; var 

Jórunn hvergi betr við hana en áðr, en Hǫskuldr nǫkkuru fleiri.“184 

          Stuttu seinna er Melkorka dregur skóklæði af Jórunni þá slengir hún þeim í höfuð 

hennar og hún slær til baka þannig að blæðir úr nefi hennar. Höskuldur gengur á milli þeirra 

og flytur síðan Melkorku og Ólaf í þeirra eigin bústað í Laxárdal.185 

Þessar konur ógna hvor annarri því þær keppa um hylli Höskuldar. Eiginkonan lætur 

afbrýðisemi sína bitna á frillunni sem sættir sig illa við slíkt því sjálf er hún stórlynd og 

skapmikil.  

          Melkorka fær engu ráðið um sambúð sína og Höskuldar og soninn þarf hún að láta frá 

sér, sjö vetra gamlan, í fóstur til Þórðar godda að ráði Höskuldar. Miklar væntingar er hún þó 

með til sonarins og vill að hann losni við ambáttarsonar titilinn og njóti ættgöfgi sinnar. Hún 

vill senda hann til fundar við föður sinn, Mýrkjartan, í von um að hann öðlist frægð og frama. 
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Þar sem Höskuldur virðist ekki hafa áhuga á að kosta ferðalag Ólafs þá ákveður hún að taka 

bónorði Þorbjarnar skrúps því hún veit að hann er tilbúinn að leggja út fyrir kostnaði 

fararinnar ef hún giftist honum. Er Höskuldur ríður til þings er því brúðkaup haldið í skyndi 

og Ólafur fer utan með muni móður sinnar svo fóstra Ólafs og afi hans muni bera kennsl á 

hann. Brúðkaupi þessu ræður Melkorka sjálf og þjónar það hennar hagsmunum. Hún eygir 

frama sonarins sem hún hefur undirbúið vel með því að kenna honum írsku og góða siði. 

Einnig nær hún fram hefnd við Höskuld: „… er þat ok til kostar, at Hǫskuldi muni þá tveir 

hlutir illa líka, þá er hann spyrr hvárttveggja, at þú ert af landi farinn, en ek manni gipt.“186 Er 

Höskuldur spyr þessi tíðindi líkar honum illa en aðhefst þó ekkert þar sem um skyldmenni 

hans er að ræða. 

          Í frásögninni um Melkorku er að finna minnið um prinsessuna í álögum sem felst í 

draumi kvenna um upphefð og frelsi. Hennar vanmáttuga uppreisn gegn þöggun og kúgun 

felst í því að hún neitar að tala.187  

          Ursula Dronke bendir á að höfundur Njálu sýni lesendum inn í hug konu, Þórhildar 

skáldkonu, sem gremst mjög áhugi eiginmannsins á annarri konu. Í brúðkaupi Gunnars og 

Hallgerðar hefur Þráinn, eiginmaður hennar, ekki augun af Þorgerði, sem hefur erft fríðleika 

móður sinnar, Hallgerðar. Hún kastar því fram þessum háðslega kviðlingi: 

„Era gapriplar góðir 

gægur er þér í augum.“ 
 

Hann bregst við með því að segja skilið við hana í votta viðurvist. Í framhaldi af því biður 

hann um hönd Þorgerðar og gifta þau sig í þessu sama brúðkaupi. Þórhildur má muna sinn 

fífil fegri og er rekin í burtu með smán. Þorgerður aftur á móti er gerð að verslunarvöru í 

brúðkaupi sinnar eigin móður. Afstöðu Þráins til hjónabandsins annars vegar og Bergþóru 

hins vegar segir Dronke að lýsi best hinum ýktustu öfgum í báðar áttir.188 

          Í Laxdælu yrkir Auður svipaðan kviðling er hún fréttir að Þórður, eiginmaður hennar, 

hafi skilið við hana: 

„Vel es ek veit þat, 

vask ein of látin.“189 
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Þórður skilur við Auði því hún gengur í brókum. Sú sök hlýtur að réttlæta skilnað fyrst konur 

geta farið fram á skilnað ef menn þeirra ganga í kvenmannsfötum. 

          Tekið er fram í sögunni að Þórður kvænist Auði til fjár því hvorki sé hún væn kona né 

gjörvileg. Þau eiga bú allgott og eru vel fjáð. Hann er þó til í að borga henni sinn hlut og segja 

snögglega skilið við hana er Guðrún Ósvífursdóttir segir honum að kona hans sé nefnd Bróka-

Auður og spyr hann hvort satt sé að hún gangi í brókum með setgeiri í.190 

          Helga Kress bendir á að báðir kviðlingar þessara skáldkvenna lýsi reiði vegna þess að 

eiginmenn þeirra hafi yfirgefið þær. Þórhildur hæði og afhjúpi Þráin og Auður hóti Þórði og 

fylgi hótuninni eftir þótt hefndin takist ekki fullkomlega. Þannig sé orðið eina valdið sem 

konur búi yfir en kvæðin séu svo stutt að þau séu á mörkum þess að vera til.191 

          Hjónaböndum þeirra Bergþóru og Hallgerðar er lýst sem andstæðum í sögunni þar sem 

Bergþóra sýnir Njáli tryggð í dauðanum en Hallgerður Gunnari ótryggð. Dronke bendir á að 

höfundur leggi áherslu á að sýna á einfaldan hátt hinar jákvæðu meginreglur sem Bergþóra 

tileinki sér í lífinu sem ímynd hinnar tryggu eiginkonu. Hallgerður aftur á móti hafi svikið 

málstaðinn um að helga sig hjónabandseiðnum með því að láta drepa fyrrverandi eiginmann 

sinn og því sé hún utangarðsmanneskja í samfélaginu. Bergþóra sjái þarna höggstað á henni 

sem hún nýti sér til fullnustu með því að niðurlægja hana í húsi sínu.192 

          Þótt þeim Hallgerði og Bergþóru sé lýst sem andstæðum eiga þær þó ýmislegt 

sameiginlegt. Þær eru báðar skapmiklar og hefnigjarnar og sú óvild sem ólgar í blóði þeirra í 

garð hvorrar annarrar gæti átt sér dýpri rætur en gefnar eru upp í sögunni. Vináttu eiginmanna 

þeirra er lýst sem óvenjulega sterku og tilfinningaríku sambandi. Þær gætu því báðar verið í 

hlutverkum hinna ófullnægðu kvenna sem hafa misst samhljóminn við eiginmennina og 

fundið því til vanmáttar síns. Þessi vanmáttur getur hafa brotist út í hatur þeirra á millum þar 

sem þær ráða ekki við tilfinningar eiginmannanna. Hvergi er minnst á ástir í hjónaböndum 

þeirra, aðeins „girnd“ og „tryggð“. 
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6 Valdastaða kvenna í sögunum þremur 

Litið hefur verið á helstu kvenhlutverk í sögunum og ljóst er að konur hafa mikil áhrif á 

söguþráðinn í þeim öllum þótt á mismikinn hátt sé. Áhrifum sínum beita þær á ýmsan hátt og 

nota til þess alla þá klæki sem kvenþjóðin býr yfir. Mismunandi er eftir sögum hvaða ráðum 

þær beita og hvernig þeim tekst að framkvæma áætlanir sínar. Ræður þar líklega mestu 

viðhorf höfunda til kvenna á ritunartíma sagnanna. 

          Ef litið er á stöðu kvennanna samkvæmt kenningum Bourdieus eiga fáar þeirra 

möguleika á að verða valdamiklar í sínu samfélagi. Þær eru í flestum tilfellum fjárhagslega 

háðar eiginmönnum sínum eða feðrum. Þær eiga ekki kost á því að sigla utan, nema þar aðra 

menningu og afla sér frægðar og frama eins og vel ættaðir ungir menn geta gert. Þær taka 

hvorki þátt í bardögum né dómsmálum og verða því að treysta körlunum til að verja heiður 

fjölskyldunnar. Kenningar hans um að konurnar séu með undirokaðan habitus, sem þær 

ómeðvitað taki sjálfar þátt í að skapa, eiga því líklega ekki síður við á miðöldum en á hans 

tíma. 

          Undantekningar eru þó á þessu því Unnur djúpúðga hefur allt sem þarf til að vera 

valdamikill og dáður höfðingi. Hún siglir með fjölskyldu sinni frá Noregi til Skotlands þar 

sem hún dvelur uns hún missir föður sinn, Ketil, og son, Þorstein, sem er valdamikill 

konungur þar ytra. Þá tekur hún sig til og flýr með ættingja sína á skipi til Íslands. 

Eptir þat lætr hon gera knǫrr í skógi á laun; ok er skipit var algǫrt, þá bjó hon skipit ok 

hafði auð fjár. Hon hafði brott með sér allt frændlið sitt, þat er á lífi var, og þykkjask 

menn varla dæmi til finna, at einn kvenmaðr hafi komizk  í brott úr þvílíkum ófriði með 

jafnmiklu fé ok fǫruneyti; má af því marka, at hon var mikit afbragð annarra kvenna.193  
 

Á leiðinni til Íslands kemur hún fyrst við í Orkneyjum og giftir sonardóttur sína þar. Frá henni 

er komið Orkneyingakyn. Síðan kemur hún við í Færeyjum og giftir aðra sonardóttur sína þar. 

Frá henni er komin ætt Götuskeggja. Á Íslandi nemur hún land í Breiðafjarðardölum og 

verður ættmóðir Laxdæla. Hún nýtur mikillar virðingar í sögunni og stjórnar öllu af miklum 

skörungsskap. Hún gefur höfðingjunum sem síðar er getið um í sögunni ekkert eftir og á hún 

nóg til af efnahagslegu, táknrænu og menningarlegu auðmagni til að vera ein valdamesta 

manneskja landsins. Hún er vitur kona af tignum ættum og er stjórnandinn í sínu félagslega 

rými. Ármann Jakobsson líkir henni við drottningu því hún hafi haft um sig hirð manna og 

ávallt fengið vilja sínum framgengt. Niðjum hennar mörgum sé einnig lýst sem konungum 
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bæði í útliti og gjörðum og nefnir hann sem dæmi þá Ólaf pá og Kjartan.194 

          Í Eyrbyggju er einnig minnst á Unni, sem heitir þar Auður djúpúðga og er henni lýst 

sem landnámskonu sem nemur öll lönd í Breiðafirði og tekur sér bólstað í Hvammi. Höfundur 

lýsir ekki lífi hennar eða gjörðum líkt og höfundur Laxdælu gerir. Glöggt kemur fram þar hið 

misjafna sjónarhorn höfunda til kvenna í þessum sögum. 

          Geirríður landnámskona er einnig valdamikil kona í sögunni því hún er líka sigld og á 

sína landareign. Hún fæðir alla sem eiga leið hjá og hlýtur af því virðingu mikla. Hún virðist 

ráða yfir búi sínu sjálf og gefur gjafir öllum þeim sem vilja þiggja. Hún á því efnhagslegt, 

menningarlegt og jafnvel táknrænt auðmagn, líkt og Unnur, og má því ætla að þær hafi 

tileinkað sér habitus höfðingja. 

          Guðrún Ósvífursdóttir er skörungur mikill og fer oftast sínu fram í sögunni. Henni er 

greinilega misboðið þegar faðir hennar velur handa henni fyrsta eiginmanninn, Þorvald, enda 

er hún fljót að losa sig við hann. Fáar aðrar konur fá jafn greinagóða lýsingu í 

Íslendingasögunum: 

… hon var kvenna vænst, er upp óxu á Íslandi, bæði at ásjánu ok vitsmunum. Guðrún var 

kurteis kona, svá at í þann tíma þóttu allt barnavípur, þat er aðrar konur hǫfðu í skarti hjá 

henni. Allra kvenna var hon kænst ok best orði farin; hon var ǫrlynd kona.195 
 

Hún hefur tileinkað sér háar hugmyndir um sjálfa sig enda eflaust alin upp við mikla athygli 

og aðdáun. Hún hefur stórmannlegan habitus eins og sést er hún reynir að standa jafnfætis 

körlum og biður Kjartan um að taka sig með er hann ætlar utan. Hún þarf þó að lúta í lægra 

haldi og sitja heima og sinna sínu kvenhlutverki við umönnun fjölskyldunnar. Hún er mjög 

meðvituð um þann mun sem er á kvennastörfum og karlastörfum. Þegar Bolli hefur vegið 

Kjartan segir hún: „Misjǫfn verða morginverkin; ek hefi spunnit tólf álna garn, en þú hefir 

vegit Kjartan.“196 

          Þorgerður Egilsdóttir hefur einnig tileinkað sér stórmannlegan habitus því þótt föður 

hennar lítist vel á Kjartan sem tengdason þá finnst henni „ambáttarsonurinn“ ekki nógu góður 

fyrir sig. Hún veit þó eflaust að honum hafi verið boðinn konungdómur eftir Mýrkjartan afa 

hans og að allir menn sem sáu hann á þinginu hafi haft á orði „… hversu fríðr maðr hann var 

ok fyrirmannligr; …“197 

          Hildigunnur Starkaðardóttir er með álíka stórmannlegan habitus og Þorgerður því hún 
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lítur ekki við Höskuldi Þráinssyni nema honum fylgi goðorð. Hún fær það sem hún ætlar sér 

því henni tekst að fá Flosa til að hefna Höskuldar þótt honum sé það þvert um geð. Reyndar 

þóknast Höskuldi örugglega ekki heldur að láta hefna sín með blóðugum átökum því þegar 

Flosi varar hann við Njálssonum segist hann ekki vilja flýja því hann verði þá ásakaður um 

hræðslu og vilji hann fremur taka afleiðingunum „... því at heldr vilda ek vera ógildr, en 

margir hlyti illt af mér.“198 

          Hildigunnur er eina konan í sögunum sem höfundur sér ástæðu til að hæla fyrir 

handmennt sína: „Hon var svá hǫg, at fár konur váru, þær er hagari váru.“199 Þar sem hljótt er 

um afrek kvenna í hinu daglega amstri má því gera ráð fyrir að hún hafi verið listræn með 

afbrigðum. Hún hefur því að öllum líkindum átt menningarlegt auðmagn ásamt táknrænu 

auðmagni vegna þeirrar virðingar sem hún hefur notið sem áhrifamikil eiginkona höfðingja. 

          Hallgerður Höskuldsdóttir er einnig stórlát kona sem hefur hlotið mikla aðdáun í æsku. 

Henni er lýst þannig: „…ok er kvenna fríðust ok mikil vexti, ok því var hon langbrók kǫlluð. 

Hon var fagrhár ok svá mikit hárit, at hon mátti hylja sik með. Hon var ǫrlynd ok 

skaphǫrð.“200 Líkt og Guðrún Ósvífursdóttir er hún óánægð með val föður síns á fyrsta 

eiginmanni sínum. Þegar faðir hennar tilkynnir henni þessa ákvörðun sína segir hún: 

Nú em ek at raun komin um þat, er mik hefir lengi grunat, at þú mundir eigi unna mér svá 

mikit sem þú sagðir jafnan, er þér þótti eigi þess vert, at við mik væri um talat þetta mál; enda 

þykki mér ráð þetta ekki svá mikils háttar sem þér hétuð mér; ...“201 

 

Fyrst hún fær ekki sjálf að velja sér eiginmann þá finnur hún sér ráð til að losna við hann. 

Faðir hennar sér að ekki þýðir að taka af henni völdin og hefur hana með í ráðum þegar 

Glúmur biður hennar. Hún ætlar sér að eiga hamingjuríka framtíð með honum en Þjóstólfur 

sér til þess að svo verði ekki. Eftir missi þriðja eiginmannsins, Gunnars, fölnar ljómi þessarar 

fögru konu. Hún hefur átt þátt í dauða allra eiginmanna sinna, ýmist meðvitað eða ómeðvitað 

og samúð fær hún ekki lengur hjá lesendum. Habitus hennar breytist smám saman og að 

síðustu gerir hún sér misindismanninn Hrapp að góðu. 

          Melkorka á táknrænt auðmagn því hún nýtur virðingar fyrir það að vera af 

konungsættum enda ber yfirbragð hennar það með sér þó hún sé ambátt. Hún fær einnig 

efnahagslegt auðmagn þegar hún fær yfirráð yfir Melkorkustöðum. Hún rær að því öllum 
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árum að sonur hennar, Ólafur, hljóti viðurkenningu fyrir ætterni sitt og fórnar sinni hamingju 

til þess að svo geti orðið. Habitus hennar er stórmannlegur miðað við stöðu hennar en hún 

þarf samt að lúta í lægra haldi fyrir karlmönnunum í ættinni því hún fær ekki fóstru sína heim 

með Ólafi eins og hún hefur óskað eftir. „Þat fannsk á, at henni þótti þetta mjǫk í móti 

skapi.“202 

          Þær Gunnhildur konungsmóðir og Ingibjörg konungssystir eiga báðar táknrænt 

auðmagn vegna ætternis síns. Þær eiga einnig menningarlegt og efnahagslegt auðmagn og 

gefa gjafir líkt og höfðingjar og konungar gera. Í krafti auðmagns síns ná þær samskiptum við 

unga glæsilega karlmenn, hljóta aðdáun þeirra og njóta ásta með þeim. Ekki tekst þeim þó að 

halda þeim hjá sér jafn lengi og þær hefðu óskað sér og vita þær báðar að þeir Hrútur og 

Kjartan fara frá þeim vegna íslenskra kvenna. Brottfarargjafir þeirra eru því gefnar með 

blendnum hugum en ekkert bendir þó til þess að Ingibjörg ætlist til þess að moturinn muni 

ekki láta gott af sér leiða en vissulega er hann tákn um sært stolt hennar. Gullhringnum og 

brottfararkossinum sem Hildigunnur gefur Hrúti að skilnaði fylgir þó bölvun sem hún ætlast 

til að bitni illa á honum enda skuli hann iðrast þess að hafa ekki sagt henni sannleikann um 

konuna sem hann ætli að taka fram yfir hana. Hún missir vald sitt á honum en notar þá sinn 

yfirnáttúrulega kraft til að hafa áhrif á líf hans áfram svo hann sjái fram á erfiðar stundir líkt 

og hún muni gera. „Ok hefir nú hvárki okkat vel; þú trúðir mér eigi til málsins.“203 

          Jórunn er besti kvenkostur á Vestfjörðum og er bæði vitur og væn. Hún hlýtur því að 

vera með stórmannlegan habitus og vænta þess að fá gott gjaforð. Þegar Höskuldur biður 

hennar líst henni vel á ráðahaginn en lætur þó föður sinn hafa úrslitavald í málinu. Hún hefur 

því öðruvísi habitus en Þorgerður og Hildigunnur sem hafna bónorðum sem feður þeirra bera 

undir þær. Hún veit að vel verður séð fyrir henni af göfugum manni og bústýruhlutverkið á 

Höskuldsstöðum virðist henni finnast góður kostur. Hún stýrir þar af röggsemi enda er hún vel 

að sér í öllu því sem konur þurfa að kunna. „Vel var um samfarir þeira Hǫskulds ok ekki mart 

hversdagliga.“204 Þessi setning segir lesendum líklega að samlíf þeirra hafi orðið 

hversdagslegt með tímanum enda nær hann sér í frillu til að gamna sér með og flytur hana 

með sér inn á heimili þeirra Jórunnar. Hún sér um börn hans og bú á meðan hann skemmtir 

sér erlendis og er því dæmigerð undirokuð miðalda eiginkona því hvergi kemur fram að hún 

reyni að mótmæla því hlutverki sínu. Henni er lýst sem skapstórri konu en hún virðist fremur 
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skeyta því á Melkorku en Ólaf. Styrkur hennar og vald felst aðallega í vitsmunum hennar því 

hún hefur vit fyrir manni sínum er hann ætlar að ráðast gegn Hrúti og sýnir það yfirburði 

hennar í þeim efnum að hann skuli hlíta ráðum hennar. 

          Bergþóra er valdamikil kona á sínu heimili. Hún ræður ekki aðeins yfir vinnuhjúum 

sínum og sonum því hún virðist einnig stjórna hinum valdamikla eiginmanni sínum, Njáli, 

Hann hefur allavega ekki tök á því að fá hana til að hætta húskarlavígunum. Ekki fremur en 

hetjan Gunnar á Hliðarenda fær ráðið við sína konu í þeim efnum. Mannaráðningar eru 

sjaldan á valdi kvenna en á Bergþórshvoli virðast þær þó ekki síður vera í höndum húsfreyju 

en húsbónda samkvæmt svari hennar er Atli spyr hana hvort hún sé þar nokkru ráðandi: „Ek 

em kona Njáls,“ segir hon, „ok ræð ek ekki síðr hjón en hann.““205 Hún hefur þó aðeins eitt í 

hyggju er hún ræður hann í vinnu og það er að fá hann til að drepa Kol. Hinn forspái og vitri 

maður hennar veit sínu viti: „Ærit mun hann stórvirkr,“ segir Njáll, „en eigi veit ek, hvé 

góðvirkr hann er.“206 Er hann ríður til þings um sumarið tekur hann með sér fésjóðinn er 

Gunnar galt honum fyrir Svart. Hvergi kemur þó fram að hann reyni að stöðva hana í þessum 

gjörðum sínum. Gunnar aftur á móti reynir að hindra Hallgerði með orðum áður en hann ríður 

til þings árinu áður: „Ver þú dæl, meðan ek em heiman, ok sýn af þér enga fárskapi, þar sem 

við vini mína er um at eiga.“207 Svar hennar fær hann þó til að efast um að hún komi til með 

að verða við þessari beiðni hans: „Trǫll hafi þína vini,“ segir hon.““208 Enda er hann varla úr 

augsýn er hún fær Kol til að vega Svart. 

          Hallgerður nýtur þess að ögra manni sínum eins og berlega kemur í ljós er hún ber fram 

ostinn og smjörið fyrir hann og fylgdarlið hans. Helga Kress bendir á að þessi athöfn sé 

minnst þreföld móðgun við hann því í fyrsta lagi hafi hún aflað matarins sem venjulega sé 

karlmannsverk, í öðru lagi að ýja að því að hann sé farinn að skipta sér af matreiðslu eins og 

kona og í þriðja lagi að taka þá ákvörðun að kvennamatur hæfi honum og vinum hans. Þetta 

séu því orðin mögnuð brigsl um „ergi“ enda fær hún hinn fræga kinnhest að launum.209  

          Ljóst er að þær Bergþóra og Hallgerður eru báðar valdamiklar á sínum heimilum en 

lesendur sjá þó muninn á viðbrögðum eiginmannanna við verkum þeirra. Njáll virðist ekki 

reyna að taka fram fyrir hendur konu sinnar og er alltaf reiðubúinn að bæta fyrir gjörðir 

hennar án illinda en Gunnar átelur Hallgerði enda er Njáll búinn að vara hann við því að hún 

                                                           
205 Brennu-Njáls saga 1954:96. 
206 Brennu-Njáls saga 1954:96. 
207 Brennu-Njáls saga 1964:92. 
208 Brennu-Njáls saga 1954:92. 
209 Helga Kress 1998:88-89. 



55 

eigi eftir að valda mörgum slysum eins og kemur á daginn. 

          Þessar konur eiga félagslegt auðmagn og jafnvel táknrænt líka þar sem ýjað er að því að 

þær hafi báðar yfirnáttúrlega hæfileika. Hallgerður með tælingarmátt sinn og Bergþóra með 

sýn á hið ókomna. Habitus þeirra beggja er því væntanlega nokkuð stórmannlegur. Bergþóra 

nýtur virðingar lesenda vegna tryggðar sinnar og trúmennsku við Njál sem kemur best fram í 

lokaorðum hennar í sögunni er hún neitar að ganga út úr brennunni og segir: „Ek var ung 

gefin Njáli, ok hefi ek því heitit honum, at eitt skyldi yfir okkr ganga bæði.“210 Hallgerður 

aftur á móti nýtur engrar virðingar er hún launar Gunnari kinnhestinn með því að neita honum 

um hárlokkinn á ögurstundu „… ok hirði ek aldri, hvárt þú verr þik lengr eða skemr.“211  

          Margar þær konur sem eru giftar án þess að vera með í ráðum verða þó valdamiklar í 

hjónaböndum sínum og setja mökunum stólinn fyrir dyrnar ef þeir verða ekki við þeirra vilja. 

Má þar til dæmis nefna Vigdísi og Valgerði sem fjallað er um í kaflanum hér á undan. Þær 

nota völd sín til góðs og hljóta virðingu fyrir. Vigdís launar þræli sínum vel en sama er ekki 

hægt að segja um þær Hallgerði og Bergþóru sem senda sína þræla til dráps vitandi það að 

sennilega muni þeir þurfa að gjalda fyrir með lífinu. Vigdís fer félaus frá Þórði til frænda 

sinna að Hvammi og kýs það líf frekar en að búa í hjónabandi með manni sem hún ber enga 

virðingu fyrir. Þórður leitar ásjár höfðingjans Höskuldar Dala-Kollssonar sem sér til þess að 

hann haldi öllu sínu fé því hann „… kvað Vigdísi engar sakar hafa fundit Þórði, þær er sannar 

væri ok til brautgangs mætti metask, …“212 Höfðinginn sem á allar tegundir auðmagns hefur 

þannig framtíð hennar í höndum sér því hún og ættmenn hennar mega sín einskis gagnvart 

honum. Valgerður aftur á móti tekur fagnandi sínum manni þegar hann hefur brugðist 

hetjulega við þeirri dáð sem hún atti hann út í. Hann hlýtur mikla sæmd af og Kári launar 

honum ríkulega liðveisluna. Hún hefur því átt þátt í því að efla sjálfstraust Björns til muna og 

má ætla að habitus hans hafi breyst mikið eftir samskiptin við Kára enda fær hann loksins á 

sig stimpil karlmennskunnar. 

          Völd kvenna í Eyrbyggju byggjast að mestu leyti á forspám og göldrum og búa þær 

konur yfir táknrænum auði sem auðveldar þeim lífsbaráttuna. Þær sem ekki búa yfir slíkum 

eiginleikum mega sín lítils í sögunni enda snýst hún aðallega um ævi og gjörðir Snorra goða 

og deilur hans við Arnkel og aðra höfðingja. Kvenhlutverkin virðast frekar vera 

uppfyllingarefni og sögunni til skrauts enda væri hún ansi einhæf án þeirra. 
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          Þær Geirríður og Katla setja skemmtilegan svip á söguna sem andstæðingar er berjast 

um hylli unga piltsins, Gunnlaugs. Katla er kynferðisleg, ill og hættuleg en Geirríði er aðeins 

lýst sem viturri konu.213 Geirríður reynir að bjarga honum frá örlögum sínum með því að vara 

hann við og biðja hann um að gista hjá sér um nóttina: „Þat vilda ek, at þú færir eigi heim í 

kveld, því at margir eru marlíðendr; eru ok opt flǫgð í fǫgru skinni, en mér lízk nú eigi sem 

hamingjusamligast á þik.“214 Hann hlustar ekki á ráð hennar og gengur því á vit örlaga sinna. 

          Galdramáttur kvennanna er mikill og stundum gera þær lítið úr karlmönnum sögunnar. 

Eins og áður hefur komið fram tekst Kötlu að halda Oddi, syni sínum, ósárum í bardögum við 

frækna karlmenn. Henni tekst líka að blekkja Arnkel, Þórarin og fylgdarmenn þeirra aftur og 

aftur er þeir leita Odds til að láta hann svara til saka fyrir glæpi sína. Enginn nema Geirríður 

kann ráð við sjónhverfingum hennar og það er ekki fyrr en hún skerst í leikinn að þeim tekst 

að ná þeim mæðginum og taka þau af lífi. Katla hefur þó ekki sungið sinn síðasta söng því 

hún hefnir sín á Arnkatli með því að leggja bölvun á samband hans við föður sinn og hlýst 

margt illt af þeirri bölvun því Þórólfur bægifótur á eftir að verða viðskotaillur og varasamur, 

bæði lífs og liðinn. Þessar konur hafa því mikil áhrif í sögunni. 

          Þuríður, systir Snorra goða, kemur víða við í sögunni og hefur heilmikil áhrif þótt hún 

búi ekki yfir fjölkynngi. Hún er dæmigert fórnarlamb feðraveldisins því hún fær hvorki að 

velja sér eiginmann né njóta samvista við þann eina sem hún elskar. Habitus hennar er samt 

stórmannlegri en flestra kúgaðra kvenna því saman storka þau Björn örlögum sínum og 

ráðríki Snorra sem flæmir hann að lokum úr landi. Þuríður á líka sinn þátt í Fróðárundrunum 

því ágirnd hennar og ráðríki verða upphafið að þeim og draga mann hennar, Þórodd, til dauða. 

          Ekkjan Þorgerður er valdamikil í valdaleysi sínu því henni tekst það sem virðist 

ómögulegt í fyrstu, að fá karlmann til að vera málsvara sinn um bætur eftir Vigfús. 

Píslarganga hennar er áhugaverð og sýnir kraft hennar, þolinmæði og viljastyrk sem kemur 

henni í mark á endanum. 

          Hin dularfulla Þórgunna er einnig áhrifamikil í sögunni því hún kemur með gripina til 

landsins sem valda Fróðárundrunum. Hún fær meiri athygli en flestar aðrar konur því henni er 

lýst mjög nákvæmlega bæði í útliti og háttum. Hún er kona með tilfinningar því hún girnist 

hinn unga Kjartan en hún er einnig yfirnáttúruleg vera sem þjónustar líkbera sína eftir 

dauðann. Vésteinn Ólason bendir á að þáttur Þórgunnu í sögunni sé tákn um átökin á milli 

kristni og heiðni. Ljóst sé að gripum hennar fylgi mikil ógæfa og beinn sálarháski vegna 
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liðinna atvika sem þeim hafi verið tengdir. Þessi öfl nái þó ekki tökum á þeim sem haldi 

kristni sína og því sé þeim óhætt hjá Þórgunnu en aðrir kunni ekki með að fara. Það sé hins 

vegar sök Þuríðar að hið illa losni úr læðingi. Þegar undrin hefjist sé eins og hringurinn smám 

saman lokist utan um Þuríði og þegar hún hafi sjálf tekið hina ókennilegu sýki þá takist 

loksins með sameiginlegum kröftum veraldlegs og andlegs valds að bægja ógæfunni frá 

dyrum.215 

          Þorgríma galdrakinn er valdamikil vegna galdrahæfileika sinna. Hún er þó lítils metin í 

sögunni nema fyrir það að geta selt fjölkynngi sína til þeirra sem á þurfa að halda. Sjaldnast 

þjóna þeir tilgangi fyrir hana sjálfa nema ef til vill regnið sem banar Þórgunnu. Hún gæti hafa 

valdið því til að vernda Kjartan eða heimilið að Fróðá. Ljóst er allavega að þær eiga ekki skap 

saman. 

          Konurnar í Eyrbyggju eiga flestar táknrænan auð sem felst í forspám og göldrum. Þær 

fá fæstar athygli sem manneskjur því höfundur lýsir þeim sjaldnast. Flestar þeirra sem komast 

á blað eru ekkjur eða ógiftar konur sem þurfa að berjast fyrir því að ná athygli. Undantekning 

þar á er Þuríður sem kemur fram sem syndug, ágjörn og ráðrík kona sem fær þó samúð 

lesenda vegna afskiptasemi Snorra af ástamálum hennar. 

          Konurnar eiga sér annan stað í félagslegu rými en karlarnir. Staða þeirra innan þess 

rýmis er þó misjöfn og eiga húsfreyjur með lyklavöld þar stærstan sess og mótast habitus 

þeirra samkvæmt því. Innan þess rýmis eru án efa mörg svið sem lesendur kynnast ekki því 

höfundar telja ekki ástæðu til að nefna þau. Lítið er til dæmis vitað um skáldskap kvenna, 

listsköpun eða færni í lögspeki. Líklegt má telja að hafi þær sýslað við eitthvað slíkt hafi þær 

ekki borið það á borð fyrir karlana því það þótti ekki við hæfi. Þó má segja að þær eigi sér 

sameiginlegt svið í dyngjum kvenna þar sem þær iðka leik (illusio) sem útilokar karlana frá 

þeirra heimi því þeir hafa ekki skilning á honum. Þeim er heldur ekki hollt að vera þar eins og 

sést best á því að Sigmundur fórnar lífi sínu með því að dvelja þar hjá Hallgerði og yrkja 

vísurnar. Gunnar vogar sér ekki inn í þann heim en stendur fyrir utan á hleri líkt og Þorkell 

gerir í Gísla sögu Súrssonar er hann hlýðir á tal þeirra Auðar og Ásgerðar. Tal kvenna og 

ráðabrugg getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér ef karlar verða vitni að eins og Auður 

segir er hún veit að Þorkell hefur heyrt á tal þeirra: „Opt stendr illt af kvennahjali, ok má þat 

vera, at hér hljótisk af í verra lagi, ok leitum okkr ráðs.“216 Reglurnar innan þessa sviðs móta 

konurnar og því er best fyrir karlana að halda sig utan þess.  

                                                           
215 Vésteinn Ólason 1971:23. 
216 Gísla saga Súrssonar 1943:31. 



58 

7 Karlmennska 

Ýmsir fræðimenn hafa rannsakað karlímyndir og kynjafræði og bendir Vern L. Bullough á að 

hugmyndir miðaldamanna um karlmennsku eigi sér rætur allt aftur til Forngrikkja. Í 

klassískum ritum frá þessum tímum megi sjá að munurinn á karli og konu sé ekki aðeins 

líffræðilegur heldur sé karlinn konunni einnig æðri. Hann tekur sem dæmi hugmyndir 

Aristótelesar sem hélt því fram að karlmenn væru bæði greindari og siðferðislega sterkari en 

konur. Því til sönnunar vísaði hann til náttúrunnar þar sem sjá mætti líkamlega yfirburði allra 

karldýra sem væru stærri, sterkari og liprari en kvendýrin. Því ályktaði hann að yfirráð karla 

væru vilji náttúrunnar og að engum væri greiði gerður með því að reyna að skora hana á hólm 

til að reyna að ná fram einhverju ímynduðu hugtaki um jafnrétti. Enn fremur taldi hann aðra 

sönnun um yfirburði karla vera mikilvægi þeirra í sambandi við getnað þar sem sæði þeirra 

væri lykillinn að lífinu en hlutverk konunnar væri aðeins að taka við því.217 

          Í bók sinni Making sex: Body and Gender from the Greeks to Freud ræðir Thomas 

Laqueur hugmyndina um „eins kyns kerfi“ (one sex model) í evrópskri sögu sem var ríkjandi í 

vestrænni menningu fram að átjándu öld. Samkvæmt því var enginn eðlismunur gerður á karli 

og konu. Þetta kerfi gaf til kynna að kvenleiki væri einfaldlega skortur á karlmennsku og því 

væri konan ófullkominn maður. Karlar og konur skipuðu aðeins félagsleg hlutverk í 

þjóðfélaginu en líffræðilega væru þau af sama kyni.218 

          Carol Clover fjallar einnig um þetta „eins kyns kerfi“ Laqueurs og lýsir því þannig að 

allt frá tímum Forngrikkja hafi aðeins verið eitt kyn sem hafi annað hvort verið úthverft eða 

innhverft. Ekki hafi verið um algjörar andstæður að ræða en karlkynið sneri út og var hið 

ríkjandi kyn en kvenkynið var innhverft og því víkjandi kynið.219 

          Preben Meulengracht Sörensen og Clover hafa rannsakað samspil valda og kynjamunar 

í Íslendingasögum. Sörensen bendir á að karlmennska og kvenleiki séu ekki andstæður heldur 

þurfi að líta á þau í tengslum hvort við annað. Heiður karlmanns og orðstír séu ekki aðeins á 

ábyrgð hans heldur séu þessir þættir samofnir mati kvenfólks í fjölskyldu hans. Karlmenn 

voru áhrifamiklir í þjóðfélaginu en konur gættu heiðurs þeirra og orðstírs, virtu þá og hvöttu 

til átaka og hefnda með frýjum sínum. Þótt skilin væru skörp á milli karlmennsku og 

karlmennskuleysis í hinu forna íslenska samfélagi voru bæði kynin sveigjanleg. Konur sem 

beittu andlegri hörku að hæfi karla voru hvattar áfram en karlar sem sýndu kvenlega hegðun 
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voru niðurlægðir með því að líkja þeim við konur.220 Sörensen yfirfærir einnig völd á kynlíf 

en öfugt við hann þá yfirfærir Clover kynlíf á völd. Hugtökin sem Clover stingur upp á í 

rannsóknum sínum við að sýna andstæður í stað karls og konu eru hvatr og blauðr. Orðin 

hvatr og blauðr eru því lýsingar á karlmennsku og kvenleika. En þótt hinn almenni karlmaður 

sé hvatr og hin almenna kona sé blauðr þurfi það ekki endilega að vera þannig og að þau geti 

bæði runnið af sporinu og farið yfir á yfirráðasvæði hins aðilans. 221 

          Clover útskýrir þetta enn fremur þannig að það hafi ekki tryggt karlmönnum sjálfkrafa 

yfirráð að fæðast karlkyns heldur hafi þeir síendurtekið þurft að ávinna sér þau. Karlmenn hafi 

getað glatað karlmennskunni og konur áunnið sér eiginleika hennar. Karlmenn hafi verið í 

meira áliti en í staðinn þurftu þeir sífellt að sanna sig og gæta sín á því sem gæti ógnað 

karlmennsku þeirra.222 

          Jo Ann McNamara bendir á að við rannsóknir í kynjafræði hafi karlar orðið 

berskjaldaðir fyrir hinni dularfullu ógn um kvenleika. Þá hafi vaknað upp spurningar um hvort 

hin náttúrulegu lög um karllægu yfirráðin, sem allar kenningar byggðust á, hafi verið á rökum 

reist. Frá fornu fari hafi reist reður verið tákn karlmennskunnar og sýnt völd þeirra en sú 

reðurímynd væri í raun goðsögn sem væri í mótsögn við líkamsstarfsemina því limurinn væri 

sjaldan uppréttur.223 

          McNamara bendir einnig á að miklar þjóðfélagsbreytingar á 12. öld hafi ollið 

breytingum á viðhorfum fólks til stöðu kynjanna. Karlmennskuímyndin var ekki lengur 

bundin við hetjudáðir í vígfimi og kynlífi því hreinlífir kristnir menn urðu valdamiklir innan 

kirkjunnar og kröfðust virðingar samfélagsins, vopnaðir pennum í stað sverða. Skírlífar konur 

nutu einnig virðingar því þær sýndu styrk sinn með því að þjóna guði. Hinar skírlífu konur og 

karlmenn urðu því kynlaus og olli þetta mörgum körlum sálarkreppu því þetta var ógn við 

kynhlutverk þeirra.224 

          Agnes S. Arnórsdóttir telur að líta megi á Íslendingasögur sem minningar um eldri tíð 

þegar önnur karlmennsku- og kvenímynd var ríkjandi en á sögutímanum. Fjarlægð höfunda 

þeirra frá söguefninu gefi tilefni til að ætla að hugmyndir þeirra um fortíðina geti falið í sér 

uppgjör eða endurmat á gömlum hefðum. Höfundar sagnanna hafi þó ekki komist hjá því að 

samtíðin spegli sig í fortíðinni og þennan samanburð megi finna á mismunandi 
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kynhlutverkum gamals og nýs tíma í sögunum. Mikil breyting á viðhorfum kynjanna hafi 

legið að baki því heiðin samfélagsmynd hafi ekki einungis snúist um viðhorf til trúarlífs 

heldur hafi allt samfélagið og þegnar þess mótast af trúarkerfinu.225 

7.1 Birtingarmyndir karlmennskunnar í sögunum             

Líkt og í flestum Íslendingasögum er rauði þráðurinn í sögunum þremur bardagar og slær 

miklum ljóma á karlmennskuhugtakið í þeim öllum. Frægð og frami bíður flestra þeirra 

karlmanna sem fara utan og berjast fyrir erlenda konunga og nema hirðsiði þeirra. Lýsingar á 

útliti þeirra, klæðnaði, vígfimi og afrekum eru oft skrautlegar og að öllum líkindum nokkuð 

ýktar. Lýsingar á konum eru allt annars eðlis. Klæðnaði þeirra og útliti er sjaldnast lýst en þær 

eru gjarnan vitrar og vænar og sumum þeirra er lýst sem kvenskörungum. Staða þeirra er skýr, 

þær sinna bústörfum og barnauppeldi og eiga einskis annars úrkosti. 

          Karlmennskan er hverjum karlmanni nauðsynleg til að njóta virðingar í samfélaginu og 

leggja þeir því mikið á sig til að öðlast þá virðingu og halda henni. Eins og Clover bendir á þá 

eru konur yfirleitt í valdaminni hóp samfélagsins ásamt þeim sem ekki eru líklegir til áhrifa. 

Þeir valdamestu eru þá karlmenn sem brauðfæða hina og verja heiður ættingja sinna. Skilin á 

milli karlmennsku og kvenleika geta oft orðið óskýr eins og sést best á því að hinn aldraði, 

kristni og skegglausi Njáll nýtur mikillar virðingar í sögunni.226 

          Hið sama má segja um Snorra goða sem er aðalsöguhetja Eyrbyggju. Bardagaafrek hans 

eru sjaldnast til frásagnar og hann virðist hvorki slá um sig með skrautlegum klæðnaði né 

gullslegnum sverðum. Í upphafi sögu hans er því lýst hvernig hann villir fólki sýn með því að 

skorta alla glæsimennsku í búnaði og fararskjóta er hann kemur að utan með fóstbræðrum 

sínum sem berast allmikið á. Stjúpfaðir hans, Börkur digri, álítur hann því hafa eytt öllum 

sínum farareyri og verður hann aðhlátursefni fyrir vikið. En sá hlær best sem síðast hlær því 

Snorri er með falinn sjóð sem hann notar til að ná jörðinni Helgafelli undir sig og þarf því 

Börkur að lúta í lægra haldi fyrir honum og missir auk þess konuna frá sér.  

          Snorri er aðeins fjórtán ára er hann fer utan og með þessari ráðsnilld hans er lesendum 

strax gefið í skyn að þar fari vitur, ungur maður sem eigi eftir að verða valdamikill í sögunni. 

Í lýsingu á honum er einnig tekið fram að „… hann var vitr maðr ok forspár um marga hluti, 

…“227 Honum má því líkja við þá Njál og Gest Oddleifsson. Allir eru þeir dáðir vegna 

vitsmuna sinna og eru því virtir og valdamiklir í sögunum þótt þeir sveifli sjaldan sverðum. 
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          Hinum glæstu birtingarmyndum karlmennskunnar er sjaldnast lýst sem vitrum mönnum 

heldur er klæðnaði þeirra, útliti, búnaði og bardagaafrekum lýst til hins ýtrasta. Gunnari 

Hámundarsyni er meðal annars lýst þannig: 

  

Hann var mikill maðr vexti ok sterkr, manna bezt vígr; hann hjó báðum hǫndum ok 

skaut, ef hann vildi, ok hann vó svá skjótt með sverði, at þrjú þóttu á lofti at sjá. Hann 

skaut manna bezt af boga ok hæfði allt þat er hann skaut til; hann hljóp meira en hæð sína 

með ǫllum herklæðum, ok eigi skemra aftr en fram fyrir sik; hann var syndr sem selr, ok 

eigi var sá leikr, at nokkr þyrfti vit hann að keppa, ok hefur svá verit sagt, at engin væri 

hans jafningi. Hann var vænn at yfirliti ok ljóslitaðr, réttnefjaðr ok hafit upp í framanvert, 

bláeygur og snareygur ok roði í kinnum; hárit mikit, gult, ok fór vel. Manna kurteisastur 

var hann, harðger í ǫllu. Fémildr ok stiltur vel, vinfastur ok vinavandur, hann var vel 

auðugr að fé.“228 
 

 

 Kjartan Ólafsson fær svipaða lýsingu og Gunnar:  

 

Hann var allra manna fríðastr þeira er fæzk hafa á Íslandi; hann var mikilleitr ok vel 

farinn í andliti, manna bezt eygðr ok ljóslitaðr; mikit hár hafði hann ok fagrt sem silki, ok 

fell með lokkum, mikill maðr ok sterkr, eptir sem verir hafði Egill, móðurfaðir hans, eða 

Þórólfr. Kjartan var hverjum manni betr á sik kominn, svá at allir undruðusk, þeir er sá 

hann; betr var hann ok vígr en flestr menn aðrir; vel var hann hagr ok syndur manna bezt;  

allar íþróttir hafði hann mjǫk umfram aðra menn; hverjum manni var hann lítillátari ok 

vinsæll, svá at hvert barn unni honum; hann var léttúðigr ok mildr af fé.229  

 

Líklegt er að slíkir karlmenn hafi gæfuna í höndum sér. Þeir hljóta aðdáun hvar sem þeir 

koma, hvort heldur sem er hér á landi eða erlendis. En gæfa er víst ekki sama og gjörvileiki 

því konurnar sem þeir unna bregðast þeim og fyrir þeirra tilstilli deyja þeir báðir ungir. 

          Gunnar kýs fremur að snúa aftur í faðm Hallgerðar á ættjörðinni fögru en að halda utan 

með bróður sínum þótt hann viti að það muni kosta hann lífið. Fræg er svo sagan um 

hárlokkinn sem hún neitar honum um í bogastrenginn er hann berst einn gegn óvinum sínum. 

Vopnlaus getur hann ekki varið sig lengi þótt fimur sé og fellur því þessi fræknasta hetja 

landsins. 

          Guðrún fær Bolla til að vega Kjartan því hún getur ekki unnt annarri konu þess að njóta 

ásta með honum. Hann er þó tregur til og heggur ekki til Kjartans fyrr en Kjartan sjálfur 

eggjar hann til þess eftir að hafa sjálfur varið sig frækilega gegn ofurefli. Hann deyr 

hálfgerðum píslarvættisdauða því hann kastar vopnum og segir við Bolla: „Víst ætlar þú nú, 

frændi, níðingsverk at gera, en miklu þykki mér betra at þiggja banaorð af þér, frændi, en 
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veita þér þat.“230 Þessir menn eru karlmennskan holdi klædd og nánast ósigrandi en samt falla 

þeir báðir ungir fyrir tilstilli afbrýðisamra, stórlyndra og kaldrifjaðra kvenna. 

          Hetjan, Kári Sölmundarson, er gæfumeiri en þeir Gunnar og Kjartan. Honum er lýst 

sem skartbúinni ljósri hetju með fagurt hár og glæstan vopnabúnað sem bjargar Njálssonum á 

ögurstundu og skilur ekki við þá fyrr en í brennunni. Hann er hliðstæða við Gunnar og er 

öllum mönnum vopnfimari. Innkoma hans í söguna er þannig að í hvert sinn sem hann kemur 

við sögu sér lesandi fyrir sér þá glæsilegu mynd mannsins sem ekki vill ójafnan leik.231 Hann 

kvænist Helgu, dóttur Njáls, og ber sigur úr býtum í öllum sínum orrustum. Hann lifir til að 

hefna og mynda síðan nýjan heim í sátt og samlyndi með Hildigunni. Ekki fer sögum af því 

hvað verður um konu hans, Helgu, og er hennar ekki getið í sögunni eftir að hún gengur út úr 

Njálsbrennu. 

          Í Laxdælu er mikið lagt upp úr alls kyns skrauti og skartklæðum og eru Laxdælir allra 

manna fríðastir, kurteisastir og skrautbúnastir. Þeir eru enda konungbornir eins og Ármann 

bendir á og því þurfa þeir ekki að vinna sér frægð og frama til að njóta aðdáunar. Þeir setja sig 

því á svið meðal konunga og á Alþingi og halda skrautsýningar á eigin ágæti sem tákngerist í 

skarti, fegurð, hárprýði og fögrum líkamsvexti.232 Minna fer fyrir lýsingum á bardaga- og 

íþróttaafrekum þeirra Laxdæla nema ef vera skyldi sundafrek Kjartans í keppninni við Ólaf 

konung. 

          Gott dæmi um þetta er Ólafur pá sem er dóttursonur Mýrkjartans Írakonungs og nefndur 

eftir honum. Hann þykir fríðastur manna á Íslandi og eru Haraldur konungur og Gunnhildur 

drottning sama sinnis því þau gefa honum skip og föruneyti til Írlandsfararinnar. Þau leiða 

hann „… til skips ok sǫgðusk mundu leggja til með honum hamingju sína með vingan þeiri 

annarri, er þau hǫfðu til lagt; sagði Haraldr konungr, at þat myndi auðvelt, því at þau kǫlluðu 

engan mann vænligra hafa komit af Íslandi á þeira dǫgum.“233 Írar hætta við að gera árás á 

skip Ólafs er þeir sjá vopnabúnað manna hans og ekki síst hann sjálfan sem „… var svá búinn 

at hann var í brynju ok hafði hjálm á höfði gullroðinn; hann var gyrðr sverði, ok váru 

gullrekin hjǫltin; hann hafði krókaspjót í hendi hǫggtekit ok allgóð mál í; rauðan skjǫld hafði 

hann fyrir sér, ok var dregit á leó með gulli.“234 Ekkert er til sparað í lýsingum á útliti hans og 

búnaði en engum sögum fer af bardagakænsku hans. Í sögunni er honum lýst sem friðsælum 
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manni sem gefur gjafir, heldur veislur og forðast vopnaskak. Hann vill fremur frið en hefnd 

eftir Kjartan son sinn þótt Þorgerður, kona hans, sé á öðru máli. Helga Kress bendir á að faðir 

hans hafi gefið honum viðurnefnið pá vegna vopnabúnaðar hans og klæðnaðar. Hún segir 

nafnið vera gróteskt og sýni það manninn sem monthana með skrautlegt stélið upp í loft.235 

          Lýsingar á útliti, vopnabúnaði og klæðnaði Bolla Bollasonar eru hápunkturinn á 

útlitsdýrkun höfundar á karlmönnunum í Laxdælu. Þar er öllu skartað sem til er, dýrum 

djásnum, litskrúðugum fötum og úrvalsvopnum. Allir liðsmenn hans eru auk þess 

skrautklæddir enda vekja þeir athygli hvar sem þeir koma „… þá gáðu konur engis annars en 

horfa á Bolla ok skart hans ok þeira félaga.“236 Ármann bendir á að með áherslu á útlit, 

búninga og glæsibrag Laxdæla gæti sagan verið að draga fram muninn á ytri glæsileika og 

innra tómi. Hann bendir einnig á að margir fræðimenn hafi haldið því fram að glæsilegu útliti  

Laxdæla sé haldið meira á lofti en útliti þeirra sem bjóði heim þeirri hugmynd að sagan sé 

írónísk enda séu margar slíkar túlkanir á sögunni.237 Einar Ólafur Sveinsson bendir á að meira 

beri á fríðleika en vaskleika hjá Laxdælum og sé kurteisi þeirra höfuðprýði. Mest beri á þessu 

hjá aðalhetjunum Ólafi pá, Kjartani og Bolla Bollasyni og keyri um þverbak í lýsingum á 

Bolla. Hann segir að þegar föðurhefndin sé frá honum tekin sé líf hans ekki annað en 

innantóm skrautsýning.238 Kolbrún Bergþórsdóttir lýsir Bolla sem prúðbúnu eftirlætisbarni 

sem minni á vel skreyttan jólapakka þar sem skreytingin gegni því hlutverki að leyna 

innihaldsrýrð böggulsins.239  

          Ljóst er að höfundur Laxdælu leggur mikið upp úr skrauti og mannlýsingum og að 

hetjuljóminn sé samofinn karlmennskunni. Þeir sem eru spekingar að viti eins og þeir Ósvífur 

Helgason og Gestur Oddleifsson fá engar sérstakar útlitslýsingar en njóta þó mikillar 

virðingar í sögunni. Guðrún er einnig annáluð fyrir vitsmuni sína og fríðleika og fær allgóða 

lýsingu í sögunni en þó er hvorki útliti hennar né klæðaburði lýst nánar.  

          Höfundur Eyrbyggju lýsir sínum hetjum á annan hátt og þarf þar engin skrautklæði til 

að sanna karlmennsku. Þórarinn svarti, sem sýnir karlmennsku sína þegar á reynir, er „… 

mikill maðr ok sterkur. Ljótr ok hljóðlyndr, vel stilltr hversdagsliga; hann var kallaður 

mannasættir.“240 Hans karlmennska felst í því að snúa vörn í sókn og ráðast gegn 
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andstæðingum sínum í stað þess að stilla til friðar eins og hann hefur áður gert og fengið á sig 

ragmennskustimpil fyrir. Hann segir frá afrekum sínum í 16 vísum sem kallaðar eru 

Máhlíðingavísur. Ásdís Egilsdóttir bendir á að í þeim sé sjö sinnum vísað til kvenna. Í 

upphafi segi hann frá því að hann hafi varið sig frýju kvenna með því að fara í bardagann og í 

lokin biðji hann konu að trúa því að hann hafi ekki orðið lögbrjótur þótt hann hafi drepið 

andstæðing sinn. Allar þessar tilvísanir sýni að markmið hans hafi verið að standa undir 

væntingum kvennanna því þær leggi mat á frammistöðu karlanna.241 Hliðstæðu má finna með 

honum og Birni í Mörk því báðir drýgja þeir dáðir til að þóknast konum sem næst þeim 

standa. 

          Höfundur lýsir einnig útliti Snorra goða og segir að hann hafi verið „… meðalmaðr á 

hæð og heldur grannligur, fríðr sýnum, réttleitr ok ljóslitaðr, bleikhárr ok rauðskeggjaðr; 

…“242 Hann lýsir því einnig að hann hafi verið „… langrækr ok heiptúðigr, heilráðr vinum 

sínum, en óvinir hans þóttusk heldr kulða af kenna ráðum hans.“243 

          Andstæðingur hans, Arnkell, fær ekki jafn nákvæma útlitslýsingu: „Hann var manna 

mestr ok sterkastr, lagamaður mikill ok forvitri. Hann var góðr drengr ok umfram alla menn 

aðra þar í sveit at vinsældum ok harðfengi …“244 Báðum er þeim lýst sem vitrum mönnum en 

meiri áhersla er lögð á vinsældir Arnkels en Snorra. Hvergi er getið sérstaks vopnabúnaðar 

þeirra eða klæðaburðar enda virðist höfundur sögunnar ekki leggja mikið upp úr þeim hlutum. 

Arnkell á við ofurefli að etja er menn Snorra ráðast að honum einum og fellur hann því að 

lokum eftir hraustlega vörn. Þessum bardaga má líkja við lokabardaga þeirra Gunnars á 

Hlíðarenda og Gísla Súrssonar sem báðir börðust einir en áttu við ofurefli að etja og féllu því 

að lokum. Samúð lesenda er því trúlega hjá þeim.245 

          Björn Breiðvíkingakappi er ólíkur öðrum karlhetjum í Eyrbyggju. Vésteinn Ólason líkir 

honum við farandriddara í ævintýraleit sem láti tilfinningar stjórna sér og sé reiðubúinn að 

leggja líf sitt í hættu til að fullnægja þeim. Hann bendir á að hvergi verði minna úr Snorra 

goða en þegar hann sé varnarlaus í fangi Björns og verði að semja við hann í stað þess að vega 

hann eins og ætlunin hafi verið.246 Líkamshreysti Björns bjargar þarna lífi hans en hann þekkir 

þó ofjarl sinn því hann veit að Snorri gefst ekki upp og fer hann því utan til að halda sig frá 
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Þuríði. Snorra er þó ljóst að Björn skilur eftir sig soninn, Kjartan, sem er ávöxtur sambands 

þeirra Þuríðar. Sveinninn sá „… er bæði mikill vexti ok skǫruligr at sjá.“247 Af honum drýpur 

karlmennskan líkt og föðurnum og sannar hann það best er hann stekkur vasklega fram og 

berst við Þorstein úr Hafsfjarðarey á Þórsnessþingi til liðveislu Snorra. Eftir bardagann mælir 

Snorri til Kjartans: „Fram sóttir þú nú mjǫk í dag, Breiðvíkingrinn.“ Ekki virðist þó Kjartan 

vita hið rétta um ætterni sitt því hann bregst reiður við og svarar: „Eigi þarftu að bregða mér 

ætt minni.“248 

          Í Njálu er útliti manna gjarnan lýst en ekki eru þar mörg orð um vegleg vopn og 

skrautklæðnað eins og í Laxdælu. Þó er klæðnaði og skarti þeirra Hallgerðar og Gunnars lýst 

vandlega er þau hittast fyrst á Þingvöllum:  

 

Hon var svá búin, at hon var í rauðum kyrtli, ok var á búningr mikill; hon hafði yfir sér 

skarlatsskikkju, ok var búin hlǫðum í skaut niðr; hárit tók ofan á bringu henni ok var 

bæði mikit og fagrt. Gunnarr var í tignarklæðum þeim, er Haraldr konungr Gormsson 

gaf honum; hann hafði ok hringinn á hendi, Hákonarnaut.249  
 
 

Ekki fer á milli mála að þau eru glæsilegasta parið í sögunni og aftur er minnst á hið fagra hár 

hennar sem margir telja vera tælingarvopn hennar. Flestum konum er lýst sem vænum, vitrum 

og fríðum en hún nýtur þeirra forréttinda að fá nánari útlitslýsingu en þær. Ekki er minnst á 

fríðleika hjá Bergþóru heldur er þess getið að hún sé „… kvenskǫrungr mikill ok drengr góður 

ok nokkut skaphǫrð.250“  

          Útliti Njáls er ekki lýst nema sem vænu og að honum hafi ekki vaxið skegg. Aðrir 

þættir skipta þó meira máli í augum höfundar því „Hann var lǫgmaðr svá mikill, at engi 

fannsk hans jafningi, vitr var hann ok forspár, heilráðr ok góðgjarn, ok varð allt at ráði, þat er 

hann réð mǫnnum, hǫgværr ok drenglyndr, langsýnn ok langminngr, hann leysti hvers manns 

vandræði, er á fund hans kom.“251 

          Aðrar karlhetjur í Njálu fá nokkuð nánar lýsingar á útliti og skapferli og fá lesendur því  

góða innsýn í við hverju megi búast af þessum persónum. Höskuldi Þráinssyni er til dæmis 

lýst þannig að hann sé „… bæði mikill ok sterkr, manna fríðastr sýnum ok hærðr vel, 

blíðmæltr ok örlátr, stilltr vel, manna bezt vígr, góðorðr til allra manna; hann var vinsæll 
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maðr.“252 Ljóst er að þarna er mikill öðlingur á ferð og ólíklegt að hann verði til vandræða en 

þeim góðu er víst oft fórnað og verður hann fórnarlamb uppeldisbræðra sinna vegna öfundar 

og illgirni. Finna má hliðstæðu með sögu þeirra og fóstbræðranna Kjartans og Bolla því 

höfundar sagnanna lýsa því sem ákafast hversu gott samband sé á milli bræðranna og hversu 

mjög fósturforeldrarnir unni þeim. Í báðum tilfellum verða þó bræðurnir þeim að bana og 

leiða þessir atburðir til mikilla hörmunga þó að feðurnir reyni að fara sáttaleiðina. 

          Skarphéðinn Njálsson er karlmennskan holdi klædd. Honum er lýst sem afreksmanni í 

íþróttum og styrkleika. Útliti hans er einnig lýst nokkuð nákvæmlega: „Hann var jarpr á hár 

ok sveipr í hárinu, eygðr vel, fǫlleitr ok skarpleitr, liðr á nefi ok lá hátt tanngarðrinn, 

munnljótr nǫkkut ok þó manna hermannligastr.“253  Hann er elstur þeirra Njálssona og tekur 

forystuna í vígamálum þeirra bræðra. Hann nýtur þó ekki þeirrar athygli sem hann gjarnan 

vildi fá hjá föður sínum því uppeldisbróðirinn fær betra gjaforð og goðorð og er því greinilega 

í meira uppáhaldi hjá honum. Elur þetta á afbrýðisemi hjá honum og þeim bræðrum öllum. 

7.2 Er karlmennskan fallvölt? 

Enginn vafi er á því að karlmönnum hafi verið mikið í mun að halda karlmennskuímynd sinni. 

Sú ímynd virðist þó stundum hafa verið fallvölt því jafnvel hinum fræknustu köppum er borið 

á brýn að þeir hafi fellt tár, klæðst kvenmannsfötum, látið tilfinningar í ljós eða sýnt aðra 

hegðun sem karlmanni síst sæmir. Slík hegðun getur falið í sér ergi og víst er að enginn 

karlmaður vill láta saka sig um slíka óhæfu.  

          Fáir eru óhultir og jafnvel Skarphéðinn getur ekki stillt sig þegar móðir hans segir 

honum frá níðvísum Sigmundar um þá feðga. „Ekki hǫfu vér kvenna skap, ...“254 segir hann 

en er þó rauðdílóttur í framan og sveittur á enni sem ber vott um geðshræringu hans og þykir 

það eigi karlmannlegt. Hefnd hans felst líka í því að gera Sigmund kvenlegan á 

dauðastundinni. Þegar hann sér að hann er í litklæðum segir hann: „Sjáið ér rauðálfinn?“255 

Að áliti Skarphéðins gera skartklæðin hann kvenlegan og til að niðurlægja hann enn frekar þá 

tilkynnir hann honum að hann muni falla í móðurætt þegar hann fellir hann. Hann hefur áður 

tilkynnt bræðrum sínum að hann ætli sér sjálfur að vega Sigmund því „… þykki mér þat 
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karlmannligt.“256 Hann tryggir þó að Sigmundur fái ekki karlmannlegan dauðdaga og því 

hlýtur hefndin að vera fullkomin. 

          Flosi skiptir einnig litum við frýju Hildigunnar og hún sakar hann um skort á 

karlmennsku ef hann hefni ekki Höskuldar. Hann er því viðkvæmur fyrir er hann sér 

silkislæðurnar á peningahaugnum á Alþingi. Viðbrögð hans eru þau að væna gefandann, Njál, 

um óörugga kynhneigð þar sem hann sé skegglaus. Skarphéðinn eykur á óöryggi Flosa um 

kynhneigð sína með því að bera saman kynhneigð hans og föður síns. Hann bendir honum á 

barnleysi hans samanborið við Njál sem hefur getið marga syni. Hann bendir honum einnig á 

að þeir feðgar hafi ávallt sinnt hefndarskyldum sínum vel. Að lokum skiptir hann á slæðunum 

og „brókum blám“, því hann þurfi meira á þeim að halda „Því þá – ef þú ert brúðr 

Svínafellsáss, sem sagt er, hverja ina níundu nótt ok geri hann þik at konu.“257 Ármann bendir 

á að Flosi gæti hafa haft aðrar ástæður til þess að vera áhyggjufullur yfir því að fólki fyndist 

hann ekki nógu karlmannlegur. Ein gæti verið sú að hann hefði litla reynslu af bardögum og 

áliti sig því ekki nógu karlmannlegan. Önnur, að hann vissi að hann væri gunga og því 

viðkvæmur fyrir hvatningu (goading). Sú þriðja gæti verið að hann hafi í raun haft kynmök 

við karlmenn og verið dauðhræddur um að aðrir vissu af því.258 

          Þórhallur Ásgrímsson sýnir miklar tilfinningar þegar hann fréttir af dauða Njáls „… 

hann þrútnaði allr ok blóðbogi stóð ór hvárritveggju hlustinni, ok varð eigi stǫðvat, ok fell 

hann í óvit, ok þá stǫðvaðisk. Eptir þat stóð hann upp ok kvað sér lítilmannliga verða, - „ok 

þat munda ek vilja, at ek hefnda þessa á þeim, er hann brenndu inni, er nú hefir mik hent.““259 

Hann hefur áhyggjur af því að hann hafi brugðist ókarlmannlega við fréttunum en viðstaddir 

hugga hann með því að þetta verði honum ekki til skammar. 

          Hrútur missir konu sína, Unni, frá sér vegna þess að honum rís of mikið hold til að geta 

haft samfarir við hana. Stórvaxinn getnaðarlimur er yfirleitt talinn vera karlmennskutákn og er 

því táknræn merking atburðarins sú að hann sé of mikið karlmenni fyrir hana. Niðurstaðan er 

þó sú að karlmennska hans bíður hnekki. Tengdafaðir hans, hinn virti lögspekingur Mörður 

gígja, stefnir honum fyrir að hafa ekki sinnt húsbóndaskyldum sínum og eins og áður hefur 

komið fram bregður Hrútur þá á það ráð að skora hann á hólm á Lögbergi. Mörður skorast 

undan þar sem hann veit að við ofurefli er að etja. Hann hlýtur mikla smán fyrir og situr uppi 
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með skömmina. Báðir teljast þeir því ragir. Annar getur ekki sorðið konu sína og hinn hræðist 

bardaga.260 

          Bolli Þorleiksson slúðrar um samband Kjartans við Ingibjörgu konungsdóttur til að 

reyna að fastna sér hana sjálfur og gera hana afhuga Kjartani. Hann notar því kvenlega aðferð 

til að reyna að ná hylli hennar. Vegna minnimáttarkenndar gagnvart Kjartani og ástar á 

Guðrúnu gefur hann sig tilfinningum sínum á vald og brýtur þannig gegn lögmálum 

samfélagsins sem leitast við að halda þeim í skefjum.261 

          Kristen Wolf bendir á að körlum sem bregða sér í kvenmannsgervi sé ekki sýnt sama 

umburðarlyndi og konum sem klæðast karlmannsfötum. Karlhetjur geti ekki leyft sér að virða 

að vettugi íslenskar siðareglur um klæðaburð á miðöldum, jafnvel ekki þótt um háska sé að 

ræða. Þekkt dæmi um það sé þegar Helgi Njálsson klæðist kvenskikkju og faldi með 

höfuðdúk til að sleppa úr brennunni en þegar óvinirnir afhjúpi hann nái hann að bjarga 

karlmennsku sinni með því að kasta af sér kvenmannsklæðunum og ganga út í opinn 

dauðann.262 

          Grátur er ekki talinn til karlmannlegra gilda í Íslendingasögum. Hetjur láta ekki bendla 

sig við grát. Þegar Skammkell segir Gunnar hafa grátið er Otkell reið hann niður í túninu 

heima hjá sér þá kveður hann upp dauðadóm yfir sjálfum sér, Otkatli og sex öðrum mönnum 

því Gunnar hefur heiður sinn að verja. Rannveig og Hallgerður fagna því að hann fari til 

hefnda og segir sú síðarnefnda: „… nú munu þeir reyna, hvárt hann gengr grátandi undan 

þeim.“263 

          Gunnar Lambason vænir Skarphéðin um að hafa grátið í brennunni er Sigtryggur 

konungur spyr hann hvernig hann hafi þolað við. Kári hlýðir á þessi orð hans og hefnir þeirra 

með því að höggva á háls honum og „… tók af svá snǫggt hǫfuðit, at þat fauk upp á borðit 

fyrir konunginn ok jarlana.“264     

          En Ármann bendir á að þeir sem felli aðeins eitt tár, svokallað hagltár (hailstone) hafi 

haft til þess gildar ástæður og því hafi það vart talist þeim til minnkunar. Hann tekur sem 

dæmi þá Gissur Þorvaldsson sem fellir eitt slíkt tár er hann sér illa farnar líkamsleifar konu 

sinnar og sonar eftir Flugumýrarbrennu og Þórhall Ásgrímsson sem gerir slíkt hið sama er 

hann reiðist mjög rétt áður en hann á frumkvæði að hefndar orrustu á Alþingi vegna dauða 
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Njáls.265  

          Í Njálu eru mörg dæmi þess að karlmennskunni sé ógnað með kvenlegri hegðun en ekki 

ber á slíku í hinum sögunum. Karlhetjurnar í Laxdælu skipta hvorki litum né gráta nema í 

undantekningartilfellum. Kjartan sýnir engar tilfinningar er hann spyr gjaforð Guðrúnar en 

þegar Hrefna segist hafa frétt að hann hafi átt tal við Guðrúnu að Laugum, sem hafi faldað sig 

þar motrinum og sómt sér vel, þá reiðist hann, roðnar mjög og segir: „… myndi Guðrún ekki 

þurfa at falda sér motri til þess at sama betr en allr konur aðrar.“266 Svar hans sýnir að miklar 

tilfinningar bærast enn í brjósti hans til Guðrúnar. Þetta svar kallast á við svar Guðrúnar þegar 

henni og heimilisfólki hennar er brigslað um að hafa stolið motrinum. Hún ber það ekki af sér 

en lýsir yfir ánægju sinni með að Hrefna hafi ekki lengur „búningsbót“ af motrinum. Án hans 

hefur hún glatað stöðu sinni því hún þarf á honum að halda en ekki Guðrún. Þannig veltir 

Guðrún Hrefnu úr sessi á táknrænan hátt enda talar hún ekki meira í sögunni.267  

          Í Laxdælu er fjallað um klæðaskiptinga sem missa maka sína fyrir vikið því það þykir 

hvorki sæma að karlmenn klæðist kvenlegum klæðnaði né konur karlmannafatnaði. Konur í 

sögunum sýna sjaldnast tilfinningar nema Guðrún sem verður allrjóð í framan er hún fréttir að 

konungur vilji gifta Kjartani Ingibjörgu. Einnig skiptir hún litum er hún þarf að víkja úr 

öndvegissæti í Hjarðarholti fyrir Hrefnu. Því er erfitt fyrir hana að dylja tilfinningar sínar. 

Hildigunnur grætur en þann grát setur hún á svið til að ná fram áformum sínum um hefnd eftir 

Höskuld. Í Laxdælu grætur reyndar spekingurinn Gestur Oddleifsson er hann sér fyrir að Bolli 

muni sitja yfir höfuðsvörðum Kjartans.268 Hvergi kemur þó fram að grátur hans þyki 

ókarlmannlegur. 
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8 Sögurnar þrjár 

Sögurnar þrjár teljast allar til Íslendingasagna en eru þó mjög ólíkar. Eyrbyggja og Laxdæla 

hefjast báðar á frásögnum af Katli flatnef og flótta hans og ættingja hans frá Noregi undan 

yfirráðum Haralds hárfagra. Börn hans verða síðan landnámsmenn á Íslandi en hann endar 

lífdaga sína í Suðureyjum áður en þau nema hér land. Í Eyrbyggju er aðallega getið um ferð 

sonar hans, Björns hins austræna, sem siglir fyrst til Suðureyja en fer síðan á eftir vini sínum, 

Þórólfi Mostraskeggi, til Íslands og eru ættir þeirra raktar í upphafi sögu ásamt ættum annarra 

landnámsmanna. Geirríður kemur þar við sögu og eiga aðalpersónur sögunnar ættir að rekja 

til þeirra. Aðalpersóna Eyrbyggju, Snorri goði, er niðji Þórólfs. 

          Í Laxdælu er sjónarhorni beint að ferð dóttur Ketils, Unnar djúpúðgu, fyrst til Skotlands 

og síðan til Íslands þar sem hún er hinn fyrsta vetur með bróður sínum, Birni, en nemur síðan 

land í Breiðafirði og býr í Hvammi. Báðar sögurnar geta um landnám þeirra systkina en í 

Eyrbyggju er hún kölluð Auður djúpúðga. Í Laxdælu er fjallað um hana sem mikinn 

kvenskörung sem stjórnar ættmennum sínum og vinnufólki á vitran og sanngjarnan hátt. 

Sagan fjallar síðan um niðja hennar og Björns, bróður hennar. 

          Njála hefst á því að kynna persónur og atburði til sögunnar sem síðar eiga eftir að hafa 

mikil áhrif á söguþráðinn. Theodore M. Anderson bendir á að hér áður fyrr hafi verið álitið að 

sögurnar hafi upprunalega verið tvær og þær síðan sameinaðar. Núna séu þó allir sammála um 

að hún hafi verið skrifuð sem ein saga og að enginn vafi sé á því að svo sé. Sagan sé þó 

tvíþætt eins og sjáist á því að í henni séu tvö ris, dauði Gunnars og Njálsbrenna. Hvort þeirra 

sé byggt upp á hefðbundinn hátt og skilin á milli þessara frásagna sé skýr. Þægindanna vegna 

sé því hægt að tala um Gunnars sögu og Njáls sögu.269 Aðrir hafa jafnvel viljað skipta sögunni 

í þrennt og sé þá þriðji hlutinn hefndin eftir brennuna. Þessir þættir eru allir nokkuð 

sjálfstæðir en tengjast þó óneitanlega allir og því er nokkuð ljóst að um eina sögu er að ræða. 

8.1 Nokkur atriði úr sögunum 

Laxdæla er harmsaga sem gerist að mestu í Dölum. Eftir landnámskaflann er ítarlega fjallað 

um niðja Unnar, þá Höskuld og son hans Ólaf pá. Meginkaflinn hefst með fæðingu Kjartans, 

sonar Ólafs, vinskap hans við fóstbróðurinn Bolla og ástarsambönd þeirra við Guðrúnu 

Ósvífursdóttur. Hið nána og fullkomna samband fóstbræðranna vekur grunsemdir lesenda og 

fljótlega fara að birtast vísanir fram í tímann um dauða Kjartans. Tvö ris eru í sögunni, fyrst 
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víg Kjartans og síðan Bolla en á undan fyrra risinu hafa þó miklir atburðir gerst, meðal annars 

utanför Kjartans þar sem hann vingast við Ólaf konung sem gefur honum kost á því að eignast 

systur sína, Ingibjörgu. Í síðasta kafla sögunnar er athyglinni beint að Guðrúnu og sonum 

hennar og eru hefndir eftir Bolla meginatriði þar.270 Laxdæla er í raun ævisaga Guðrúnar 

Ósvífursdóttur. Hún spannar sögu hennar frá unglingsaldri til dauðadags. Í upphafi sögu eru 

draumar hennar ráðnir og er þá ljóst að fjallað verður um ástamál hennar og hjónabönd í 

sögunni og að hún muni lifa alla eiginmenn sína. Þótt sagan fjalli einnig um karlhetjur, 

bardaga, sorgir og sigra þá beinist hún alltaf að Guðrúnu aftur þegar hún er komin til 

sögunnar. Á seinni hluta æviskeiðs hennar spyr Bolli hana hvaða manni hún hafi unnað mest 

og svar hennar: „Þeim var ek verst, er ek unna mest.“271 hefur verið mörgum ráðgáta og 

leyndarmálið hvílir með henni í gröfinni að Helgafelli. 

          Í túlkun Laxdælu er oft vísað í Eddukvæði og sjá má líkindi með persónum og atburðum 

þar. Í kvæðinu Sigurðarkviða in skamma fær Brynhildur Gunnar, bónda sinn, til að vega 

fóstbróður sinn, Sigurð fáfnisbana. Hann er tregur til en hún hótar að ganga frá honum ef hann 

verði ekki við ósk hennar. Hann fær því Guttorm bróður sinn til að vega Sigurð í sænginni hjá 

Guðrúnu, konu sinni. Við andlát hans grætur Guðrún hástöfum en Brynhildur hlær því fyrst 

hún fær ekki að njóta hans getur hún ekki unnt neinni annarri þess. Gunnar reiðist hlátri 

hennar og segir meðal annars: 

Hví hafnar þú 

inum hvíta lit.272  
 

Þessi orð minna á orð Bolla við Guðrúnu er hann segir við hana að honum þyki ósýnt um að 

Hrefna fölni meira við tíðindin um fall Kjartans en hún sjálf gerir. Greinileg líkindi eru þarna 

á milli en Brynhildur tekur síðan eigið líf og fylgir Sigurði í dauðann. Guðrún lifir sína 

bændur en þjónar guði og leggur örlög sín í hans hendur á ævikvöldi sínu. 

          Eyrbyggja er nokkurs konar ævisaga Snorra goða Þorgrímssonar en samt er varla hægt 

að kalla hana ævisögu. Vésteinn Ólason bendir á að hún hafi stundum verið nefn héraðssaga 

og að hún virðist hvorki vera ævisöguleg að gerð né segja frá samfelldri atburðafléttu eins og 

flestar ævisögur gera.273 Hún gerist að mestu leyti á Snæfellsnesi og byggist aðallega á 

valdabaráttu á milli tveggja höfðingja, Arnkels og Snorra goða. 

          Kalt yfirborð sögunnar gerir hana raunsæja. Lítill gaumur er gefinn að því hvaða 
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tilfinningar hafa vaknað hjá fórnarlömbunum sem hljóta sorg eða bana í átökum.274 En undir 

þessu kalda yfirborði eru litríkar mannlýsingar og nær sjálfstæðir þættir í henni sem gera hana 

bæði mannlega og skemmtilega. Þar eiga ekki síst við þættirnir um galdrakonurnar og 

ástarsamband þeirra Þuríðar og Björns Breiðvíkingakappa sem spilar á strengi tilfinninga 

lesandans. Þótt engri rómantík sé fyrir að fara í frásögninni, fremur en í öðrum 

Íslendingasögum, þá gefur höfundur í skyn að tilfinningar hafi oft skipt máli og haft áhrif á 

söguna. Björn sker sig úr því hann er sannkölluð hetja þótt hann láti tilfinningar stjórna lífi 

sínu og stofni þannig karlmennsku sinni í voða. Nærvera hans í sögunni bregður á hana 

rómantískum ljóma enda er gefið í skyn að hann hafi að lokum verið tekinn til höfðingja í 

fjarlægu kynjalandi.275 Einnig má nefna frásögnina um liðsbón Þorgerðar sem bregður jafnvel 

blæ harmleiksins á söguna. Berserkir sem verða húsbændum sínum ofjarlar og úrillur, gamall 

víkingur sem lætur öllum illum látum í ellinni og enn verr eftir dauðann, setja líka svip sinn á 

söguna. Enn fremur má nefna Fróðárundrin sem eru ferlegustu reimleikar sem getið er um í 

íslenskum bókum.276 

          Snorri goði er aðalpersóna sögunnar en samúðin er þó frekar með andstæðingum hans, 

Arnkeli og Birni. Ráðkænska Snorra gerir það þó að verkum að hann fer oftast með sigur af 

hólmi. Dæmi um ráðsnilld hans eru hvernig honum tekst að fá Börk til að selja sér jörðina að 

Helgafelli og einnig hvernig hann losar sig við Þorgils Hölluson sem hefur verið óvildarmaður 

hans um nokkurt skeið. Eins og áður hefur komið fram fær hann Guðrúnu til að setja á svið 

væntanlegt brúðkaup þeirra gegn því að hann fari með sonum hennar til föðurhefnda. Hinn 

væntanlegi brúðgumi sér þó aldrei brúðarsængina en sofnar svefninum langa áður en hann 

nær að hefna fyrir svikin því hann verður fórnarlamb hefnda eftir Helga Harðbeinsson. Þannig 

slær Snorri tvær flugur í einu höggi, losnar við óvininn og hjálpar Guðrúnu að hefna 

eiginmannsins. Í lok sögu eflast vinsældir Snorra og lýkur henni með því að segja frá andláti 

hans að Sælingsdalstungu. 

          Njála er harmsaga eins og Laxdæla. Sögusviðið er vítt, það hefst í Rangárþingi en víkur 

að því búnu til Breiðafjarðardala á vit höfðingjanna Höskuldar og Hrúts sem fjallað er um í 

Laxdælu.277 Hún teygir einnig anga sína langt út fyrir landsteinana. Aðalsöguhetjurnar eru 

Gunnar og Njáll og hefur Gunnari verið líkt við Kjartan og Sigurð fáfnisbana en sú líking á þó 

fremur við hans ytra útlit því í skapgerð hans er viðkvæmni sem kemur best fram í vináttunni 
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við Njál og andúð hans á mannvígum.278 Báðir deyja þeir hetjulegum dauðdaga, Gunnar í 

heiðni þar sem hann kveður vísur í haugi sínum og Njáll í kristni þar sem logarnir fá ekki 

grandað líkama hans. 

          Fólkið í Njálu er fulltrúar hinnar forníslensku samfélagsgerðar í heild sinni og sagan 

gerir grein fyrir þeim mótsögnum sem brjóta hana niður. Í sögunni sem og í mörgum öðrum 

Íslendingasögum birtist sú þversögn sem fylgir hefndarskyldunni. Hún er vörn og trygging 

fyrir því að ættin geti lifað í friði og því ætti hún að stuðla að friði í samfélaginu en hún getur 

líka knúið menn til verka sem ógna þeim sjálfum, ættinni og samfélaginu öllu.279 Í sögunni er 

aragrúi af frásögnum um atburði og fólk sem eru vissulega sjálfstæðar en þær tengjast þó allar 

saman og leiða að lokum til harmleiksins, Njálsbrennu, sem er hápunktur sögunnar. Á leiðinni 

þangað fá lesendur innsýn inn í athafnir og gjörðir þessa fólks og hér hefur verið einblínt á 

þátt kvenna og þau áhrif sem þær hafa á söguna. 

          Í Njálu er einnig lítið um tilfinningatjáningu nema sem hagsmunasjónarmið eins og grát 

Hildigunnar. Mikil viðkvæmni er þó fyrir því að tjá tilfinningar sínar, einkum hjá körlum því 

það þykir ókarlmannlegt. Reyndar er kynjahlutverkum snúið á hvolf í sögunni og 

karlmennskuímyndin gerð ansi brothætt. Í mannaforráðum er jafnræði með þeim Bergþóru og 

Njáli því hún ræður ekki síður hjú en hann. Enda er hún með kartneglur og hann skegglaus 

svo kynjamunur er ef til vill ekki ýkja mikill. Njáll er eini karlmaðurinn sem tjáir tilfinningar 

sínar í sögunni. Ekki er minnst á ást þegar Bergþóra gengur með honum í brennuna, aðeins 

hollustu við eiginmanninn. 

          Ármann Jakobsson hefur bent á að Njála sé byltingarkennd í sambandi við 

kynjahlutverk. Hún sýni að hugmyndin um karlmennsku geti orðið svo ýkt að hún verði 

þrúgandi og mörgum þungur kross að bera því óttinn um að einhver efist um sanna 

karlmennsku hans sé yfir og allt í kring. Hann bendir einnig á að sagan færi lesendum 

sérkennilega hetju sem sé bæði skegglaus og óvopnuð. Þessi hetja verður dáðasti þegn 

þjóðfélagsins þótt búast hefði mátt við útskúfun hans vegna kvenlegra útlitseinkenna.280 

          Í Eyrbyggju kemur einnig fram að karlmenn óttist skerta karlmennskuímynd eins og 

þegar Þórarinn tekur stakkaskiptum eftir að móðir hans vænir hann um kvenleika. Í þeirri 

sögu er einnig aðalhetjan, Snorri goði, fremur ókarlmannleg hetja og líkist Njáli að ýmsu 

leyti. Hann ber sjaldan vopn og er vitur og forspár eins og hann. 
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8.2 Heiðni – kristni 

Allar sögurnar fjalla um skilin á milli heiðni og kristni. Í Eyrbyggju  kemur fram að Snorri 

goði hafi látið gera kirkju að Helgafelli og er hann því fulltrúi kristninnar í baráttunni við 

heiðnina sem Arnkell stendur fyrir. Snorri vinnur þessa baráttu og þar með er heiðnin kvödd, 

reyndar með ýmsum eftirmálum. Þær Katla og Geirríður eru fulltrúar blóðhefndarinnar en 

áhersla er lögð á trúrækni Þórgunnu. Þau álög sem hljótast af trúnaðarbresti við hana eftir 

dauðann er ekki hægt að kveða niður nema með presti, vígðu vatni og Dyradómi. 

          Um miðbik Laxdælu er sagt frá því er Kjartan og menn hans láta skírast hjá Ólafi 

Tryggvasyni í Noregi. Kjartan er þó ekki ginnkeyptur fyrir því strax og ýjar meira að segja að 

því við sína menn að brenna konunginn inni frekar en að láta hann neyða þá til trúskipta. 

Konungur fréttir af því en þar sem Kjartan játar sök sína þá fyrirgefur hann honum og spáir 

því að hann kjósi að skipta um trú áður en hann yfirgefi Noreg og muni þá frændur hans og 

vinir gera slíkt hið sama. Ólafur sýnir mikla mildi í þessum málum eins og sést á þessum 

orðum hans: „Farið nú í friði ok í griðum, hvert er þér viljið af þessum fundi; skal eigi pynda 

yðr til kristni at sinni, því at guð mælir svá, at hann vill, at engi komi nauðigr til hans.“281 

          Greinilegt er að Ólafur hefur miklar mætur á Kjartani því hann sýnir honum meiri mildi 

og athygli en öðrum. Ástæða þess gæti verið sú ábending Ármanns að þar hitti hann jafningja 

sinn því Kjartan eigi ættir að rekja til konunga og áhersla sé lögð á ýmislegt í útliti Kjartans 

sem sé sambærilegt við konung, til dæmis hvössu augun, hárið, hæðina og líkamsburðinn. 

Tekið er fram að þeir séu jafnháir enda getur Kjartan notað föt af konungi.282 Kjartan lætur 

nokkru síðar skírast ásamt allri skipsáhöfn sinni og ræktar hann trú sína af mikilli natni. Hann 

virðist vera með fyrstu mönnum sem fasta hér á landi og vekur töluverða athygli með því: 

„Svá þótti mǫnnum þat undarligr hlutr, at Kjartan lifði svá lengi matlauss, at menn fóru langar 

leiðir at sjá hann.“283 Dauða Kjartans er einnig lýst sem nokkurs konar blöndu af hetjudauða 

og píslarvættisdauða.284 Fyrr í sögunni kemur fram að faðir hans, Ólafur pá, sé af írskum 

konungsættum og því er hann kristinn í aðra ættina. 

          Seinna í sögunni kemur fram að Guðrún snúi sér alfarið að trú sinni og verði í raun 

fyrsta nunnan á Íslandi. Rory McTurk bendir á að Laxdæla sé skrifuð á svipuðum tíma og 

Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd. Hugir landsmanna hafi því verið uppfullir af 
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hugsunum um þjóðareinkenni sín og væntanlegan konungsdóm. Boðskapur sögunnar gæti því 

verið sá að Ísland vantaði sinn eigin konung. Kjartan uppfyllir öll þau skilyrði sem 

Íslendingur hugsanlega gæti þurft til að ná þessu marki og Guðrún hefur allt til að bera til að 

verða drottning hans. Því megi líta á þátt þeirra Kjartans og Guðrúnar í Laxdælu sem söguna 

um hið helga hjónaband konungs sem átti að eiga sér stað á Íslandi en var draumsýn ein. Því 

megi líta á hlutverk Guðrúnar í ellinni sem táknrænt fyrir landið sem var svipt foringja sínum 

sem hefði getað bjargað sjálfstæði þess.285 

          Í Njálu eru einnig ýmis dæmi um trúskiptin. Í undanfara brennunnar hræðist Flosi 

refsingu guðs: „… ok er þat þó stór ábyrgð fyrir guði, er vér erum kristnir sjálfir.“286 Njáll og 

Bergþóra ganga sjálfviljug í brennuna, signa sig og sveininn sem á milli þeirra er „ok fálu ǫnd 

sína guði á hendi …“287 Líta má á Njál sem píslarvott því hann deyr fyrir syndir annarra og 

ástvinir hans kjósa að fylgja honum inn í eilífðina. Lýsing Hjalta á líki Njáls rímar við 

lýsingar á dýrlingum eftir dauðann: „En Njáls ásjána ok líkami sýnisk mér svá bjartr, at ek 

hefi engan dauðs manns líkama sét jafnbjartan.“288 Skarphéðinn virðist líka hafa gefið sig 

guði á vald í dauðanum því hann finnst með krosslagðar hendur og hefur einnig brennt tvo 

krossa á líkama sinn. Umskipti verða þarna í sögunni og þótt blóðhefndir verði eftir þessi 

morð þá sér hinn kristni Flosi til þess að friður komist á með því að gifta þau Kára og 

Hildigunni. Þar með er heiðnin kvödd fyrir fullt og allt og nýir tímar blasa við. 

          Við kristnitökuna virðist vald kvenna minnka eins og sést í sambandi við morðið á 

Arnkeli goða er einungis „... váru konur til erfðar ok aðilðar, ...“289 Bæturnar sem fengust eftir 

víg þessa göfuga manns þóttu heldur lélegar og hefði ef til vill farið öðruvísi ef karlmenn 

hefðu verið til erfða eða ef blóðhefndarsamfélagið hefði enn verið virkt og konurnar þar í 

bakraddahlutverki. Einnig má geta sér þess til að höfundur ætli Hildigunni annað og nýtt 

hlutverk með Kára en hún hafði áður í sögunni. 

          Sögurnar þrjár fjalla allar um deilumál og vígaferli. Þær eru ritaðar á þrettándu öldinni 

og búast má því við að samfélagsgerð höfundanna sé nokkurn veginn sú sama. Reyndar er 

Njála þeirra yngst og hefur verið samin eftir að Noregskonungur nær völdum á Íslandi og 

hefur því höfundur lifað endalok þjóðveldisins.290 Það skýrir líklega bjarmann af nýju 
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þjóðfélagi í lok sögunnar. Sögutími er svipaður í þeim öllum þótt hann spanni mislangan tíma, 

stystur er hann í Njálu. Kristnitakan fléttast inn í allar sögurnar og þeim lýkur stuttu eftir að 

þær breytingar hafa átt sér stað í þjóðfélaginu. Sögurnar eru skrifaðar í kristinni menningu og 

hafa höfundarnir líklega haft þörf fyrir að tjá sig um þessar breytingar og þær afleiðingar sem 

þær hafa haft bæði fyrir og eftir. 

8.3 Afstaða höfundanna til kvenna 

Afstaða höfundanna til kvenna er mjög misjöfn í sögunum og hljóta þeirra skoðanir að ráða 

þar mestu um. Í Eyrbyggju eru til dæmis mjög karllæg sjónarmið og greinilegt að kvenþjóðin 

er í litlum metum hjá höfundi. Mikill munur er á lýsingu landnámskonunnar Auðar (Unnar) 

djúpúðgu í þessari sögu og í Laxdælu þar sem afrek hennar, stjórnunarhæfileikar og 

mannkostir fá mikla umfjöllun og greinilegt er að hún gefur þar karlmönnum ekkert eftir. Í 

Eyrbyggju er hennar aðeins getið sem landnámskonu ásamt Geirríði sem reyndar er þekkt 

fyrir gestrisni sína því hún býður öllum er leið eiga hjá skála hennar upp á eitthvað matarkyns. 

Kvenlýsingarnar í Eyrbyggju eru athyglisverðar: „Þuríður fríð, glysgjörn og léttúðarfull, 

Auður, sem missir höndina, en vill leyna því, Þórgunna, ókunn kona úr fjarlægu landi, og loks 

er lýsingin á fjölkynngiskonunum Geirríði og Kötlu og afbrýðisemi þeirra hin 

skemmtilegasta.“291 

          Hlutfall kvenna í Eyrbyggju er mjög lágt miðað við til dæmis Laxdælu og er þeim 

aðallega skotið inn í söguna sem uppfyllingarefni til að lífga upp á raunsæjar lýsingar á 

deilum og bardögum karlanna. Þær fá litlu ráðið um makaval samanber Þuríði sem fær ekki 

að giftast ástmanni sínum, Birni, þótt hún sé ekkja og mörg dæmi séu um það í 

Íslendingasögum að þær fái meiru ráðið um hjónabönd sín en ungar konur sem giftast í fyrsta 

sinn. Þó að blæ rómantíkur bregði fyrir í lýsingum á ástarsambandi þeirra þá er einungis 

einblínt á Björn og hans tilfinningar, Þuríður er ávallt fjarlæg. Hið sama má segja um 

ástarsamband berserksins Halla og Ásdísar Styrsdóttur. Hann tjáir sig mikið um ást sína til 

hennar en hvergi kemur fram hvaða tilfinningar bærast í brjósti hennar. Svo virðist sem 

þessum samböndum sé aðallega lýst til að sýna fram á áhrif Snorra í þessum málum og hið 

sama má segja um íhlutun hans í giftingu þeirra Guðrúnar og Þorvalds í Laxdælu. 

          Í flestum tilfellum eru þær konur sem hafa áhrif í sögunni lágstéttarkonur sem beita 

göldrum til að ná sínu fram. Hið yfirnáttúrulega sem umlykur söguna tengist þeim og skapar 

dulúð sem gerir söguna skemmtilega aflestrar. Þær eru einnig forspáar eins og Þórgunna og 
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fóstra Þórodds sem varar hann við Glæsi án árangurs. Vegna þess að ekki er hlustað á þær láta 

margir lífið og með því er sögumaður ef til vill að segja lesendum að meira sé spunnið í 

kvenfólkið en samfélagið vill viðurkenna. Einnig má velta því fyrir sér hvað sé að baki 

hugsunarhættinum um Fróðárundrin. Gætu syndir Þuríðar hafa valdið þeim þar sem hún 

hlýðir hvorki eiginmanni né bróður og heldur áfram að hitta ástmanninn í óþökk þeirra? 

          Í Laxdælu eru mun kvenlegri sjónarmið og smekkur en í Eyrbyggju. Mikið er lagt upp 

úr skrauti, skemmtun og ævintýrum. Áhrif erlendrar menningar virðast eiga þar stóran þátt. 

Söguritari hefur komist í kynni við klerkleg rit miðalda og verið snortinn af rómantísku 

stefnunni í bókmenntum og lífsskoðunum samtímans. Þar mætast því tveir heimar. Erlendu 

áhrifin koma mest fram í búningum en innlend áhrif taka líka sitt pláss og má þar nefna 

frásagnir af uxanum Harra, afturgöngum Víga-Hrapps og göldrum Kotkels sem allar eru 

rammíslenskar þjóðtrúarsögur. Andi riddarasagna svífur yfir vötnum í frásögninni af Bolla 

Bollasyni og utanför hans.292  

          Konur skipa veglegan sess í Laxdælu miðað við aðrar Íslendingasögur og er það ljóst 

alveg frá byrjun sögunnar til enda. Unnur djúpúðga fær virðulega kynningu sem ættmóðir og 

landnámskona. Einnig fá flestar þær konur sem nefndar eru í sögunni ítarlega umfjöllun þótt 

klæðnaði þeirra og hári sé sjaldan lýst eins og algengt er hjá karlmönnunum. Guðrún 

Ósvífursdóttir fær þó allgóða lýsingu enda er hún aðalpersóna sögunnar.  

          Robert Cook bendir á að þótt Guðrún, eiginmenn hennar fjórir og ást hennar á Kjartani 

séu kjarni sögunnar þá megi einnig á tvennan annan hátt sjá hversu mikilvægur þáttur kvenna 

sé. Í fyrsta lagi sé það hin mikla næmni á hjartalag kvenna og fjöldi tilfinningaríkra atvika 

tengdum þeim. Hann tekur sem dæmi samtal Guðrúnar og sonarins, Bolla, í lok sögu þegar 

þau ræða ástamál hennar, samtal Guðrúnar og eiginmannsins, Bolla, er hún spyr að Kjartan sé 

kominn heim ókvæntur og samtal Melkorku við son sinn, Ólaf, sem Höskuldur verður vitni að 

og uppgötvar við það að hún sé ekki mállaus. Í öðru lagi megi sjá hversu afgerandi hlutverk 

þeirra sé í framvindu söguþráðarins. Í fjölda atburða séu það athafnir kvenna sem ýmist 

undirbúa atburðarásina eða hafa áhrif á hana á einhvern hátt. Hann nefnir þar atburði allt frá 

því að Unnur kemur til Íslands og þar til Guðrún gerir uppreisn í brúðkaupi sínu er hún heldur 

hlífiskildi yfir Gunnari Þiðrindabana í óþökk eiginmannsins, Þorkels.293 

          Feðraveldi ríkir vissulega í Laxdælu eins og í hinum sögunum eins og sést best á því að 

konur eru ekki alltaf spurðar ráða þegar þær eru fastnaðar eiginmönnum sínum og í þeim 
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tilfellum sem þær fá að vera með í ákvarðanatökum þá hlíta þær yfirleitt ráðum föður eða 

annarra skyldmenna. Greinilegt er þó að sögumaður hefur góðan skilning á hugsunum 

kvenna. Hann skapar pláss í sögunni fyrir uppreisnir þeirra eins og hann vilji benda á hversu 

vonlaus staða þeirra sé. Má þar til dæmis benda á uppreisnir þeirra Auðar, Guðrúnar, Jórunnar 

og Melkorku. Einnig má nefna að hann lætur konur yfirleitt halda virðingu sinni þótt þeim 

sinnist eða þær fremji óhæfuverk. Lesandi skynjar vel andrúmsloftið á milli Jórunnar og 

Melkorku og fær samúð með þeim báðum þegar þær missa stjórn á tilfinningum sínum hvor 

gegn annarri. Hann skynjar einnig  heift Þorgerðar og Guðrúnar er þær vilja hefnd fyrir 

ættingja sína en ber virðingu fyrir ákvörðunum þeirra um að bíða rétta tækifærisins. Hið 

kvenlega innsæi höfundar hefur vakið marga til umhugsunar um hvort höfundur Laxdælu sé 

kona. Líklega fæst aldrei úr því skorið en gæla má við þá hugmynd samt sem áður. 

          Njála er lík Laxdælu að því leyti að skrautlegar lýsingar eru á útliti og búnaði manna. 

Hlutur kvenna er þar mun minni en í Laxdælu en þó meiri en í Eyrbyggju. Konur skipta þar 

miklu máli fyrir söguþráðinn og þær þurfa ekki endilega á göldrum að halda til að hafa áhrif 

þó vissulega sé þá að finna í sögunni. Galdramátturinn er ekki bundinn við lágstéttarkonur, 

ekkjur og eldri konur eins og í Eyrbyggju því Gunnhildur konungsmóðir beitir þeim í upphafi 

sögu á Hrút og hrindir þar með af stað atburðarásinni sem endar á brennunni. 

          Einar Ól. Sveinsson bendir á að í Njálu sé bæði að finna meiri skammaryrði en í öðrum 

Íslendingasögum og í kynferðismálum megi sjá áhrif hins nýja tíma og þar sé uppreisn gegn 

ströngum hátterniskröfum hinna klassísku Íslendingasagna. Hann bendir þar á frásögnina af 

Hrúti og Gunnhildi og lýsinguna á sambúð Hrúts og Unnar. Hann telur að hin nýja meðferð á 

ástamálum eigi ekki aðeins rætur að rekja til léttúðar riddaraskaparins heldur einnig til þeirrar 

spillingar sem fylgdi ókvæni presta.294 Hann bendir einnig á ýmislegt í Njálu sem eigi sér 

fyrirmynd í Laxdælu og bendir meðal annars á líkingu með tveimur fyrstu hjónaböndum 

Hallgerðar og Guðrúnar þótt ýmislegt sé þar einnig ólíkt eins og þáttur Þjóstólfs.295  

          Hallgerður er ein umtalaðasta persóna Íslendingasagna og hefur hún orðið mörgum 

skáldum yrkisefni. Oftast er hún holdtekja alls hins versta í kveneðlinu; fláráð, lostafull og 

jafnvel göldrótt. Heiftin í garð hennar er mikil í ljóðum sem fundist hafa frá ýmsum 

tímabilum. Einnig er hún hrakyrt fyrir að hafa ginnt hetjuna og borið ábyrgð á falli hennar í 

pappírshandriti af Njálu frá átjándu öld.296 Í nútímabókmenntum fær hún mildari dóma og 
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verður aðeins komið inn á það í kaflanum hér á eftir. Ýmsir hafa velt því fyrir sér hvort hún 

hafi verið misnotuð af fóstra sínum og getur lesandi velt því fyrir sér hvort höfundur sé að ýja 

að því á milli línanna en hann virðist ekki hafa samúð með henni því hann skilur við hana í 

sögunni í fangi illmennisins, Hrapps, og sendir þar með skilaboð um að hún sómi sér vel þar. 

Ólíku er þar saman að jafna við aðskilnað höfundar Laxdælu við Guðrúnu sem kveður hana 

með reisn þó hún hafi haft áhrif á dauða beggja aðalhetjanna í þeirri sögu. 

          Njála er skrifuð frá sjónarhóli karla og á því sagan ekki til mildi Laxdælu og nærfærni í 

garð kvenna. Höfundi má þó gefa upp sakir fyrir það að hann dregur upp stórfelldar, 

glæsilegar og merkilegar myndir af konum í myndaverki sínu.297 Bergþóra og Hildigunnur 

gegna einnig stórum hlutverkum í sögunni og virðast þær njóta meiri mildi en Hallgerður þó 

að þær séu báðar skapmiklar og hvetji til hefnda líkt og hún. Ef til vill liggur munurinn í því 

að þær óhlýðnast ekki eiginmönnum sínum, allavega ekki á sama hátt og hún. Ýmsar 

kvenpersónur í sögunni fá aðeins raddir en ekki nöfn eins og farandkonurnar. Aðrar fá nöfn en 

engar frekari lýsingar og enn aðrar fá ekki einu sinni nöfn þó vitað sé um tilvist þeirra eins og 

þriðja dóttir Njáls sem aldrei er nefnd. 
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9 Hugmyndir áhugamanna um stöðu kynjanna í sögunum 

Að lokum verður litið lauslega í bækur þriggja höfunda sem fjalla um persónur sagnanna sem 

lifandi persónur og er því umfjöllun þeirra um efnið frekar á sviði áhugamanna en 

fræðimanna. Má þar fyrstan nefna Óttar Guðmundsson sem gaf nýlega út bók sem fjallar um 

kynlíf í Íslendingasögum. Þetta er efni sem í flestum tilfellum þarf að lesa á milli línanna í 

sögunum því höfundar eru fámálir um ástarsambönd og kynlífsathafnir fólks. Guðni 

Ágústsson gaf einnig nýlega út bók sem hann skrifaði um Hallgerði og vill hann þar milda 

ásjónu hennar í augum þjóðarinnar sem ætíð hefur litið á hana sem eitt versta skass 

Íslandssögunnar. Rósa B. Blöndals gaf út bók fyrir allmörgum árum um leyndar ástir í Njálu 

og tekur þar öðruvísi á sögunni en fræðimenn gera. Hún rýnir undir yfirborðið og dregur fram 

öðruvísi myndir af ýmsum atvikum en aðrir hafa gert. 

          Öll skrifa þau um sögupersónurnar eins og þær hafi raunverulega verið uppi og 

sögurnar því byggðar á sögulegum grunni. Þau færa hugmyndaheim þeirra inn í heim 

nútímasamfélags og greina þær út frá því. Óttar beitir læknisfræðilegri greiningu á þær og 

lítur á skrif sín sem alþýðuvísindi.298 Rósa setur sig í hlutverk baðstofulesandans í sinni 

frásögn og býr sér til mynd af því sem raunverulega gerðist og er ekki alltaf sammála höfundi 

Njálu.299 Guðni segist skrifa sína bók sem mannréttindabók og að í henni túlki hann Hallgerði 

sem barn nútímans.300 Þau hafa öll áhuga á stöðu kynjanna í sögunum og eiga það 

sameiginlegt að verja gjörðir Hallgerðar. Óttar og Guðni telja hana vera fórnarlamb 

kynferðisofbeldis af hálfu fóstra síns, Þjóstólfs, en Rósa er ekki á sama máli og telur hún að á 

milli þeirra hafi aðeins ríkt einlæg vinátta og virðing. Guðni telur Hallgerði enn fremur vera 

merkilegustu kvenfrelsishetju Íslendinga og að kjörorð allra kvenna ættu að vera „engin 

hornkerling vil ég vera“.301 

          Óttar útskýrir upphaf feðraveldisins þannig að karlar hafi litið á sig sem æðri verur frá 

þeim tíma sem þeir uppgötvuðu að sæði þeirra kveikti líf. Öllu máli skipti að konan var 

þiggjandi en karlinn veitandi. Þeim óx ásmegin við þessa vitneskju en áður vissu þeir um 

yfirburðastyrk sinn fram yfir konur. Karlinn fékk valdið beint frá guði. Í heimi allra 

trúarbragða var aðalguðinn venjulega karlkyns og hagaði sér í samræmi við það. Hann hygldi 

kynbræðrum sínum í endalausu stríði þeirra við hitt kynið og veitti þeim guðlegan rétt til að 
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ráða yfir því. Fjölgyðistrúin var venjulega smækkuð mynd af mannheimi þar sem 

heimilisbragurinn var svipaður. Húsbóndinn stjórnaði og konan var honum undirgefin þótt 

hún væri með einhverja sjálfstæðistilburði. Karlmaðurinn var þó í erfiðri stöðu því hann gat 

aldrei verið viss um faðerni barnanna sem kona hans fæddi. Boðskapur Biblíunnar um 

sviksemi Evu í aldingarðinum varð til þess að sá fræjum tortryggni í sálir þeirra. Konum var 

ekki treystandi, þær sátu á svikráðum við eiginmenn sína. Þetta setti mark á alla 

menningarsögu mannkyns. Kvenfyrirlitning Íslendingasagna og kúgun kvenna byggir á 

ævafornum grunni menningar, trúarbragða og þróunarsögu.302 

          Óttar bendir á að höfundar Íslendingasagna séu ákaflega hrifnir af víkingaferðum sem 

þeir kalla þroskandi manndómsraunir fyrir unga menn en fátt sé þó skráð um ofbeldis- og 

glæpaverk víkinganna í þessum ferðum. Ekki sé að efa að Íslendingarnir sem tóku þátt í 

þessum leiðöngrum hafi skemmt sér eins og aðrir víkingar við ungbarnamorð og nauðganir á 

konum og stúlkubörnum.303 

          Óttar bendir einnig á líkindi með þeim Guðrúnu og Hallgerði sem feður þeirra giftu 

hvorri sínum Þorvaldinum án þeirra samþykkis. Báðum tekst þeim að losa sig við þá með 

hjálp ástmanna sinna. Hann heldur því fram að Hallgerður hafi verið misnotuð af fóstra 

sínum, Þjóstólfi, frá unga aldri. Hún hafi notað hann til að losna við Þorvald og komi þannig 

aftan að karlasamfélaginu með því að svara í sömu mynt. Hann bendir einnig á að báðar 

þessar stúlkur beri sterk einkenni persónuleikaröskunar og gelgju svo að sennilega hafi þær 

ekki verið mönnum sínum eftirlátar. Þær hafi hagað sér í samræmi við það. Önnur vanræki 

bústörfin en hin eyði öllu því sem eiginmaðurinn geti komið höndum yfir. Í dag væru 

eiginmennirnir kallaðir barnaperrar en höfundar sagnanna hafi fulla samúð með þessum 

óhamingjusömu eiginmönnum sem héldu sig hafa höndlað hamingjuna en hlutu báðir 

dapurleg endalok.304 

          Guðni segir sögu Hallgerðar í nýju ljósi, út frá hennar sjónarhorni eins og hann ímyndar 

sér það. Honum finnst hann verða nærveru hennar var í gönguferðum sínum um Laugarnesið. 

Hún kallar til hans af hólnum: „Lífið lék mig grátt, ég var beitt ranglæti, ég var misnotuð 

kynferðislega sem barn og unglingur og lögð í einelti allt mitt líf.“305 Hann segir hana ávallt 

hafa mætt mótlæti þótt hún hafi bæði verið glæsileg og fögur. Í sögunni hafi hún legið óbætt 

hjá garði og fáir hafi tekið málstað hennar eða reynt að skyggnast inn í líf hennar. Hún hafi 
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horft á eftir þremur mönnum í dauðann eftir að þeir hafi lítilsvirt hana, slegið hana og 

löðrungað. Hún hafi orðið fyrir mótlæti, rógi og einelti sem olli einangrun hennar í héraðinu. 

Hún hafi lifað í skugga Rannveigar sem fyrirleit hana. Guðni bendir á að sé sagan lesin með 

þekkingu nútímans að leiðarljósi breytist umhverfið og atburðarásin fái aðra merkingu. 

Hallgerður verði þá frelsishetja og mannréttindakona sem verðskuldi styttu af sér á 

Hallgerðarleiði í Laugarnesi.306 

          Rósa tekur undir orð Einars Ól. Sveinssonar um það að Hallgerður sé hvorki gjálíf kona 

né daðurgjörn og telur hún það almúgalegan tilbúning sumra skálda að gera því skóna að hún 

kysi sér Þjóstólf sem ástmann því það væri fjarri svo stoltri konu að líta þannig niður fyrir sig. 

Hún mótmælir aftur á móti þeirri skoðun Einars að hið myrka vald sem Hallgerður hafi yfir 

Þjóstólfi dilli henni og kitli hana. Þess verði hvergi vart í sögunni að hún sé daðurgjörn. Hún 

birtist í sögunni sem hrein og stolt persóna sem sé vel til þess fallin að standa við hlið 

göfuglynds manns eins og Glúms.307 

          Óttar heldur því fram að Freud hefði sennilega ráðið drauma Guðrúnar öðruvísi en 

Gestur. Freud kallaði drauminn via regia eða konunglegan veg frá dulvitundinni inn í 

meðvitundina. Hann hefði litið til upprunafjölskyldunnar þar sem Guðrún sé alin upp með 

fimm bæðrum. Krókfaldurinn í fyrsta draumnum sé þá reðurtákn. Hún öfundi karla af limnum 

sem henni finnst vanta á sig. Samkvæmt Freud reyni hún að yfirstíga þessa vöntun með því að 

haga sér eins og karlmaður sem hún geri óneitanlega. Hún taki þátt í hefndar- og 

drápssamfélaginu eins og hver annar bústinn karl. Hún kasti frá sér krókfaldinum sem sé til 

merkis um ótta hennar við þetta líffæri. Í öðrum draumnum sé hringurinn tákn um kvensköp 

og leggöng. Hún sé meðvituð um eigin kynfæri og gildi þeirra. Hringurinn hverfi í vatn og því 

vilji hún fela kvenleika sinn. Þriðji draumurinn undirstriki óttann við blæðingar og kynþroska. 

Hún finni sig ekki í kvenhlutverkinu og vilji halda í sakleysi sitt og æsku. Sá fjórði tákni ótta 

við að missa meydóminn og lifa kynlífi. Gullhjálmurinn sé verðmætur eins og sakleysi hennar 

sjálfrar. Óttar bendir á að draumarnir endurspegli óöryggi stúlkunnar í kvenhlutverki sínu. 

Forspárgildið sé ótvírætt, Guðrún eigi eftir að laga sig að karlasamfélaginu, lifa samkvæmt 

gildum þess og bæta sér þannig upp liminn sem hún sakni einhvers staðar í myrkviði 

sálardjúpanna.308 

          Guðni bendir á að Guðrún hafi aldrei fallið í ónáð hjá þjóðinni þótt hún réði mestu um 
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víg Kjartans. Hún hafi ekki verið fordæmd eins og Hallgerður þó að Kjartan líkt og Gunnar 

hafi verið einn af mestu köppum fornsagnanna, elskaður og dáður fyrir hreysti og 

drengskap.309 

          Óttar ber Guðrúnu ekki betur söguna en Guðni því hann segir hana vera barnalega, 

hégómlega og afbrýðisama auk þess að gerast þjófur líkt og Hallgerður. Samt geri þjóðin hana 

að heilagri konu sem hvíli við rætur Helgafells. Hann álítur Hrefnu vera mun heilli manneskju 

en hún hafi hitt ofjarl sinn í hinni persónuleikaröskuðu Guðrúnu. Hrefna semji sig að 

siðalögmálum samtíma síns og hagi sér því eins og kona á að gera í karlasamfélagi. Guðrún 

aftur á móti afhjúpi veikleika karlmanna og komi miklum hetjum til að líta út og haga sér eins 

og vesalingar.310 

          Rósa bendir á að í örlagasögum Guðrúnar og Hallgerðar hafi skipt sköpum að Snorri 

goði hafi verið vinur Guðrúnar og stutt við bakið á henni en að Njáll hafi beitt sér ógagnsætt 

og í allri varúð á móti Hallgerði. Hvorug þeirra hafi verið þjófur í eðli sínu en gripu báðar til 

óhæfuverka að hætti víkingaaldar.311 

          Rósa bendir einnig á að Laxdæla festi ekki þjófsnafn á Guðrúnu fyrir gripastuldinn líkt 

og Njáluritari geri við Hallgerði fyrir sendiferðina í Kirkjubæ. Hún segir höfunda ráða þeim 

eftirmælum sem þær stöllur fái. Laxdæla fegri allt fyrir Guðrúnu en Njála sverti Hallgerði 

aftur á móti og alla sem henni fylgja.312 

          Óttar heldur því fram að Gunnlaugur í Eyrbyggju hafi verið ástmaður Geirríðar. Katla 

hafi verið afbrýðisöm út í hana og að Geirríður hafi varað Gunnlaug við henni. Hann skeyti 

því engu og fari allra sinna ferða eins og ungra og graðra manna sé siður. Ýmislegt sé gefið í 

skyn í sögunni bæði beint og óbeint. Óttar segir ástalífið á bæjunum hafa verið fjörugra en 

menn töldu sér heimilt að segja frá. Í þessu tilviki hafi ungur og hraustur maður verið að sinna 

eldri konu svo vel að konur á næstu bæjum hafi fyllst afbrýðisemi og öfund sem hafi haft 

skelfilegar afleiðingar fyrir hann. Kynlíf hafi þarna verið tengt galdri eins og í mörgum öðrum 

sögum. Gunnlaugur sé frændum sínum til skammar með því að laumast upp á eldri konur að 

næturlagi. Höfundur reyni að réttlæta verknaðinn með því að mála upp mynd af saklausum 

unglingi sem galdrakerling trylli með brögðum sínum. Í þessu tilviki sé kona gerandi og karl 

þolandi í sambandinu. Allt fari þarna á versta veg og pilturinn gangi af vitinu langt fyrir daga 

geðlyfjanna. Óttar bendir á að nútímalæknar myndu telja að flogaveiki hafi verið orsök 

                                                           
309 Guðni Ágústsson 2014:32-33. 
310 Óttar Guðmundsson 2016:160. 
311 Rósa B. Blöndals 1987:66. 
312 Rósa B. Blöndals 1987:64-65. 
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veikinda hans en ekki kerlingaklækir þeirra Kötlu og Geirríðar.313  

          Óttar telur einnig að meira hafi verið spjallað um kynlíf og kyngetu manna en komi 

fram í sögunum. Sjáist það til dæmis í sögunni um Hrút er drengirnir gera sér leik að því að 

gera grín að óförum hans í rúminu með Unni. Hann falli þarna af stalli sem kyntröll 

Gunnhildar konungsmóður og verði ónýtur karl sem menn hendi gaman að í fásinninu.314 

          Óttar kemur einnig á framfæri skoðunum sínum á brúðkaupi þeirra Þráins og Þorgerðar. 

Hann segir Þórhildi fá litla samúð söguritara enda hafi hún farið út fyrir mörk kvenleikans 

með því að kasta fram vísupartinum um gláp eiginmannsins. Þorgerður hagi sér aftur á móti 

eins og kvenfólk þessa tímabils eigi að gera því hún hreyfi engum mótmælum en lyfti 

náttserknum og taki örlögum sínum þegjandi og hljóðalaust. Hún hafi því þurft að fullorðnast 

á mettíma. Þráinn fari til veislu með sína leiðinlegu kerlingu en sé skyndilega genginn í sæng 

með fjórtán ára fegurðardís. Þetta hljóti að vera draumur margra miðaldra manna í 

fermingarveislum nútímans.315  

          Rósa veltir því mikið fyrir sér hver þriðja dóttir Njáls sé og hvers vegna hún sé ekki 

nefnd í sögunni. Tvær dætur hans séu fyrst nefndar á nafn í brúðkaupi Gunnars og Hallgerðar 

en þeirrar þriðju sé hvergi getið. Hún lokkar hana því fram og fær henni hlutverk. Hún hljóti 

að hafa setið heima og ekki treyst sér í veisluna því hún hafi sjálf gælt við þá hugmynd að 

verða brúður Gunnars. Þar gæti legið skýringin á viðtökunum sem Hallgerður hafi fengið er 

hún stuttu seinna var í boði hjónanna að Bergþórshvoli. Þau hafi sjálf vonast til þess að fá 

Gunnar sem tengdason en er sú von bregst skeyti frúin skapi sínu á Hallgerði.316 

          Þessi tilgáta gæti verið rétt en enginn veit þó hvers vegna huliðshjúpur er yfir þessari 

þriðju dóttur Njáls sem höfundur sér ekki ástæðu til að kynna til sögunnar. Skýringin gæti 

einfaldlega verið sú að hann hafi ekki þurft á henni að halda fyrir söguþráðinn og því sé óþarfi 

að láta hennar getið. 

  

                                                           
313 Óttar Guðmundsson 2016:72-73. 
314 Óttar Guðmundsson 2016:135. 
315 Óttar Guðmundsson 2016:143. 
316 Rósa B. Blöndals 1987:35-37. 
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11  Lokaorð 

Í ritgerðinni hefur verið dregin upp mynd af stöðu kvenna í íslensku miðaldasamfélagi. Það er 

gert til að auka skilning á kjörum þeirra á sögutíma sagnanna þriggja eins og þau eru túlkuð af 

söguhöfundum þrettándu aldar. Þar kemur í ljós að talsverður munur er á kjörum þeirra og 

karla. Einungis ekkjur eiga kost á því að ráða gjaforði sínu sjálfar en algengast er að 

hjónabandið sé kaupsamningur á milli tveggja ætta. Fyrir giftingu eru konur undir forsjá ættar 

sinnar en eftir hana fá eiginmennirnir lögræði þeirra. Þær geta reyndar skilið við karla sína ef 

þær sýna fram á gildar ástæður til þess og eiga þá að halda þeim hlut sínum sem þær eiga í 

hjónabandinu en óvíst er um hvort það hafi ávallt gengið eftir. Konur geta bæði átt eignir og 

erft þær en eru þó háðar körlum um ráðstöfunarrétt þeirra. Virðing er borin fyrir fóstrum og 

ungabörnum og bannað er að misþyrma þunguðum konum svo á þeim sjáist eða taka sekar 

konur af lífi fyrr en þær verða léttari. Börn fátækra og þræla eiga þó á hættu að vera borin út 

því útburður barna er leyfilegur. Konur mega hvorki bera vopn né beita þeim og þurfa þær því 

að hvetja ættmenn sína til hefnda ef þær vilja verja heiður sinn og fjölskyldu sinnar. 

Hlutverkaskipti karla og kvenna eru mjög skýr og konur mega hvorki klæðast 

karlmannsfötum né karlmenn kvenmannsfötum. Þær konur sem hafa lyklavöld ráða öllu 

innanstokks og geta notið mikillar virðingar en þær geta þó hvorki orðið goðar né tekið þátt í 

dómsmálum. Karlar sjá alfarið um opinber mál og stjórnsýslu og búast má við að texti 

lagabókanna sé bæði ritaður og mótaður af karlmönnum. Þau viðhorf sem finna má um stöðu 

kvenna sé því ritaður af þeim. 

          Ýmsar breytingar verða á kjörum kvenna eftir kristnitöku og hefur sú jákvæðasta fyrir 

þær eflaust verið sú að nú þurfi samþykki beggja aðila til hjónabands. Þær hljóta því að hafa 

séð fram á bjartari daga en þær sem einungis voru verslunarvara fjölskyldu sinnar. Karlinn er 

þó enn þá í valdahlutverki og konan, sem þarf að taka á sig glæpi hinnar syndum spilltu Evu, 

þarf að þola harðari refsingu fyrir kynferðisglæpi en hann og kirkjan refsar einnig ógiftum 

mæðrum með því að láta þær ekki njóta sömu réttinda og aðrar konur. Útburður barna er nú 

bannaður en gera má ráð fyrir því að fátækar, barnmargar fjölskyldur hafi samt haldið áfram 

að grípa til þess örþrifaráðs til að halda lífi í hinum börnunum sínum. Konur geta nú kosið 

einlífi, orðið nunnur og öðlast virðingu fyrir. Margir telja þó að staða kvenna hafi síður en svo 

styrkst við kristnitökuna. Í blóðhefndarsamfélagi hafi konur oft haft meiri áhrif á karla sína og 

því verið valdameiri en hinar.  

          Íslendingasögurnar þrjár sem hafa verið hér til umfjöllunar eru allar ritaðar á þrettándu 

öld en sögutími þeirra er tíunda og ellefta öld. Mikil umskipti hafa orðið í þjóðfélaginu á 
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tímanum þar á milli og telja margir að sögurnar hafi verið nokkurs konar uppgjör við gamla 

tíma. Kristni er tekin við af heiðni og vald kirkjuhöfðingja orðið mikið. Goðaveldið er liðið 

undir lok og konungsvaldið tekið við. Ef til vill er eftisjá liðins tíma hluti af ástæðu þess að 

sögurnar eru ritaðar. Við lok blóðhefndarsamfélagsins fækkar tækifærum karla til að fremja 

hetjudáðir og sveifla sverðum til að ganga í augun á konum og þóknast þeim. 

Karlmennskuhugtakið hefur beðið við þetta hnekki. Nú felst það ekki einungis í góðu 

líkamlegu atgervi, styrk og vopnfimi, því andans menn með penna að vopni verða einnig 

táknmynd karlmennskunnar. Miklar breytingar hafa orðið á högum bæði kvenna og karla við 

þessi umskipti og á milli línanna má jafnvel sjá virðingu fyrir vitrum konum hins heiðna 

samfélags og eftirsjá að hvatningum þeirra og afrekum. 

           Ritstörf, sem fara mestmegnis fram í klaustrum, eru einungis í höndum karla og þeirra 

skoðanir hljóta því að vera ríkjandi. Kvennamenning er þar af leiðandi þögguð og engin leið 

fyrir þær að tjá sig opinberlega. Orð kvenna, sem hafa verið þeirra sterkasta vopn, missa því 

máttinn og heyrast ekki út fyrir bæjarþil. Lesendur sagnanna sjá þó glitta í athafnir og dagleg 

störf kvenpersónanna baksviðs og geta myndað sér skoðanir um hvernig líf þeirra hafi verið. 

          Bæði í heiðni og kristni hafa konur gegnt mikilvægu hlutverki við að vernda líf og 

viðhalda því, fæða og klæða alla landsmenn ásamt því að framleiða verðmæta vefnaðarvöru 

til útflutnings. Þrátt fyrir það ber ávallt meira á athöfnum karla en kvenna enda snúast flestar 

Íslendingasögur um afrek þeirra og iðni við að verja sæmd sína og fjölskyldunnar. Misjafnt er 

eftir sögunum hversu mikið er lagt í lýsingar á glæsimennsku og dáðum karlhetjanna. Í 

Eyrbyggju þarf aðalhetjan ekki á neinu skrauti að halda til að vinna sína sigra en meira er lagt 

upp úr vitsmunum hans og kænsku. Í hinum sögunum er lítið minnst á gáfur þeirra sem 

harðast berjast en meira fer fyrir lýsingum á hreysti þeirra, klæðnaði og vopnabúnaði. Í 

Laxdælu þurfa hetjurnar varla að berjast til að afla sér vinsælda því það virðist vera nóg að slá 

um sig með góðu ætterni og glæstu útliti. Í Njálu er ofuráhersla lögð á karlmennsku en 

hugtakið er þar sérlega fallvalt því ekkert má þar út af bregða og stöðug hætta er á að körlum 

verði brigslað um ergi eða ragmennsku ef þeir sýna minnsta vott um tilfinningar eða annars 

konar hegðun sem einungis þykir hæfa konum. 

          Ljóminn sem hefur lýst upp karlhlutverk Íslendingasagna hefur aðeins dofnað með 

árunum og sérstaklega eftir að rannsóknir hafa aukist á sviði kynjafræða. Nú þykir 

kynjamunurinn ekki jafn afgerandi og áður og hafa ýmsir fræðimenn bent á að félagsleg 

mótun skipti þar höfuðmáli. Thomas Laqueur hefur til dæmis rætt hugmyndina um „eins kyns 

kerfi“ sem gerir ráð fyrir því að enginn eðlismunur sé gerður á karli og konu. Kvenleiki sé 

aðeins skortur á karlmennsku og því sé konan ófullkominn maður. Karlar og konur séu 



87 

líffræðilega af sama kyni og skipi því aðeins félagsleg hlutverk í þjóðfélaginu. Carol Clover 

stingur upp á hugtökunum hvatr og blauðr til að sýna andstæður í stað karls og konu og segir 

að þótt hinn almenni karl sé hvatr og kona blauðr þá geti þau hæglega runnið af sporinu og 

farið á yfirráðasvæði hins aðilans. 

          Í Njálu má til dæmis deila um hvort hjónanna, Njáll eða Bergþóra, gegnir hvoru 

hlutverki. Hún er með kartnögl á hverjum fingri, ræður menn í vinnu og lætur drepa hvern 

þann sem henni sýnist en hann skartar í mesta lagi taparöxi sem hann sést aldrei beita og er 

auk þess skegglaus sem þykir ekki karlmannlegt. Sonur þeirra, Skarphéðinn, er ofurhetja sem 

rennir sér á ógnarhraða á svelli að Þráni sem hann heggur í höfuðið á þannig að jaxlarnir 

hrjóta um allan ísinn. Einn jaxlinn geymir hann þó til að geta hefnt sín á Gunnari Lambasyni 

er hann gerir grín að honum í brennunni og missir hann augað fyrir vikið. Hann hefur orðið 

mörgum yrkisefni vegna hreysti sinnar og sitt sýnist hverjum. Hannes Hafstein lítur á hann 

sem holdgervingu karlmennskunnar þar sem hann yrkir um hann ljóðið: 

 Skarphjeðinn í brennunni 

„Vitið að Hjeðinn 

hita þolir“, 

kempan kvað, 

og kirtil sinn 

losaði hægt 

frá loðnu brjósti, 

brenndi þar kross 

með brandi sínum. 

Beit svo á kampinn, og krosslagði armana; 

kallmennskuró sló um ennið og hvarmana. 

Ljómarnir kringum hann logarnir kvikuðu 

ljósgeislar fagnandi á honum blikuðu.317 

 

Nokkrum áratugum seinna dregur Steinn Steinarr upp aðra mynd af þessum atburði í ljóði 

sem heitir einnig: 

Skarphéðinn í brennunni 

Það er lýgi sem sagt er. 

Ég leitaði útgöngu, 

ég leitaði útgöngu í máttvana skelfingu 

deyjandi manns. 

En leiðin var lokuð. 

Og ég heyrði ykkur hvísla: 

Látum hann farast. 

                                                           
317 Jón Karl Helgason 1998:29. Sjá einnig Hannes Hafstein 1882:62. 
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Hvað sakar það okkur? 

Hvað getum við að því gert 

Hamingjan hjálpi ykkur! 

Hefði ég sloppið!318 
 

Misjöfn sýn skáldanna á sama atburð er einmitt í takt við skrif hinna fjölmörgu fræðimanna 

sem skrifa hver út frá sinni túlkun á sögunum og gefa lesendum því óteljandi möguleika á að 

skoða efnið frá öllum hliðum. 

          Við athugun á stöðu kvenpersóna sagnanna hefur komið í ljós að þrátt fyrir óstyrka 

stöðu kvenna í miðaldasamfélagi þá hafa þær heilmikil áhrif. Þær fremja verknaði í orði en 

menn á borði. Karlar virðast oft sáttfúsari en þær og vilja fremur fara að lögum. Þeir taka þó 

margir áeggjan kvennanna og því má segja að sálfræðilegt vald þeirra sé mikið. Ef vísað er í 

kenningar Pierre Bourdieus geta einungis landnámskonur og tignar erlendar konur átt allar 

þær tegundir auðmagns sem nauðsynlegt er til að gegna virðingarstöðum í samfélaginu en 

þrátt fyrir það eiga aðrar konur ýmiss konar auðmagn sem nýtist þeim til áhrifa. Konurnar eru 

vissulega margar í aukahlutverkum í sögunum en þær eiga sér þó sinn stað í félagslegu rými 

sem karlmenn hafa ekki aðgang að og þar keppa þær um stöður sínar ekki síður en þeir gera í 

sínu rými. 

          Allar eiga konurnar sinn habitus og hegða sér samkvæmt honum. Höfðingjadóttirin 

gerir aðrar kröfur en alþýðukonan og þótt þær geti fæstar eignast auðmagn á borð við karlana 

þá skiptir það auðmagn sem þær geta aflað sér í sínu kvennasamfélagi þær gríðarlega miklu 

máli í sambandi við stöður þeirra í þjóðfélaginu. Þær berjast við að halda þeim stöðum og 

auka þær eftir bestu getu ekki síður en karlarnir og nota til þess ýmsa klæki. Í sögunum eru 

þessir klækir oft háðir göldrum enda þurfa þær ósjaldan á þeim að halda til að hafa áhrif.  

 

 

 

  

                                                           

318 Jón Karl Helgason 1998:29. Sjá einnig Steinn Steinarr 1937:10. 
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