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Af betri konum og bóndadætrum  

Um stéttbundna misnotkun kvenna í fornaldarsögum og 
öðrum afþreyingarbókmenntum miðalda 

Aðalheiður Guðmundsdóttir 

Af íslenskum miðaldabókmenntum að dæma mætti stundum ætla að menn hafi talið 
það til almennra mannasiða þegar gest bar að garði, að gestgjafinn – húsbóndinn á 
heimilinu – byði hinum gestkomandi ekki einungis upp á gistingu í húsum sínum, 
heldur beinlínis upp á rekkju dóttur sinnar, og dótturina með.  

Í þessari grein er leitast við að varpa ljósi á viðhorf til kvenna innan íslenskra 
miðaldabókmennta með áherslu á þýddar riddarasögur og fornaldarsögur 
Norðurlanda, auk þess sem stuðst er við erlend lærdómsrit. Áhersla er lögð á að skoða 
hvort munur sé á frásögnum sagnategundanna tveggja, sem endurspegla annars vegar 
mið- og suður-evrópska sagnahefð og hins vegar norræna. Einkum er litið á stéttar-
vitund í sögunum og hvort stétt kvennanna hafi með einhverju móti áhrif á hlutverk 
þeirra, kynbundna stöðu og þá framkomu sem þeim er sýnd. Dregnar eru fram 
andstæður milli riddara- og fornaldarsagna, þar sem konur eru annars vegnar settar á 
stall gyðja og hins vegar beittar grófu kynjamisrétti, og jafnvel ofbeldi. Spurt er að hve 
miklu leyti þessi munur kunni að endurspegla norrænt samfélag gagnvart mið-
evrópsku, þ.e. hvort hann sé einkennandi fyrir mun á almennu viðhorfi til kvenna á 
þessum tveimur menningarsvæðum, eða hvort bókmenntatextarnir segi ef til vill ekki 
alla söguna, og séu þar af leiðandi ekki marktækir sem samfélagsspegill. 

Ástin við hirðina 

Hugmyndir vestrænna manna um ást og hjónaband hafa tekið miklum breytingum í 
aldanna rás. Sé litið á elstu heimildirnar, má álykta ýmislegt um fyrirkomulag 
hjónabanda af margs konar ævafornum ritum, en á hinn bóginn förum við ekki að fá 
skýrar hugmyndir um ástina fyrr en með riti Rómverjans Óvíðs (Ovidiusar, 43 f. Kr–
17/18) sem skrifaði rit sitt Ars amatoria (Listin að elska) um og eftir Kristsburð.1

                                                           

1  Fyrir tíma Óvís hafði Platon (um 427 f.Kr.–347 f.Kr.) sett fram heimspekilegar hugleiðingar um 
ástina í ritum sínum Samdrykkjunni og Fædrosi, þar sem hann segir m.a. frá hugmyndum Sókratesar um 
Eros og ástina, sem hann telur að beinist ávallt að hinu góða og fagra í lífinu. Hugleiðingarnar eru 
mun upphafnari en hjá Óvíð, sem ræðir ástina með opinskáum og jarðbundnum hætti.  

 Þessi 
bók var fyrst og fremst ætluð fólki af efri stéttum samfélagsins eða jafnvel sérstaklega 
því fólki sem stundaði samkvæmislífið, og tóku menn þessum fræðum hans fegins 
hendi. Í kjölfarið skrifaði Óvíð svo aðra fræga bók, Remedia amoris (Lækning ástar-
innar), sem segja má að sé eins konar rökrétt framhald af fyrri bókinni og fjallar um 
það hvernig maður á að venja sig af ástinni, eða brjóta sig úr viðjum hennar og binda 
enda á ástarsambönd. Allt eru þetta mjög jarðbundnar hugleiðingar, og má jafnvel 
segja að Óvíð setji samansemmerki á milli ástar og nautnar, þar sem hann fjallar 
einungis um ást utan hjónabands, enda heldur hann því fram að hjón geti ekki elskað 
hvort annað (Ovidius, 1953). Við eigum kannski erfitt með að skilja þessi viðhorf nú 
til dags, enda liggja í raun allt aðrar forsendur að baki þeim heldur en nú, þar sem 
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hjónabandið var fyrst og fremst hagsmunalegs eðlis. Óvíð brýnir það hins vegar vel 
fyrir fólki að halda ástarsamböndum sínum leyndum fyrir maka sínum – og að slíkt sé 
mjög mikilvægt.  

Í ritum Óvíðs er í fyrsta sinn, svo okkur sé kunnugt, rætt með opinskáum hætti um 
tilhugalífið, ástina, hjónabönd og framhjáhöld, svo eitthvað sé nefnt, og oftar en ekki 
hefur höfundur svör á reiðum höndum um flest það er varðar samskipti kynjanna. Það 
er ekki gott að segja hversu langlífar hugmyndir hans voru þær aldir sem á eftir fylgdu, 
en hitt er víst að rit hans og þar með kenningar komust aftur í tísku í Frakklandi á 12. 
öld, eða rúmum 1100 árum síðar, og héldust vinsældir hans þá að minnsta kosti út 13. 
öldina. Þessi endurkoma hélst í hendur við síaukinn áhuga Frakka á ástinni, sem segja 
má að eigi sér upphaf í kvæðum svonefndra trúbadora, eða farandsöngvara, sem 
flökkuðu á milli hirða og fluttu söngva um ástina. Með þessum hætti náðu hugmynd-
irnar inn í hirðirnar, til aðalsins, og höfðu mikil áhrif á alla list- og menningarsköpun 
12. og 13. aldar; bókmenntirnar voru t.d. mjög markaðar af þessum straumum, enda 
sóttu rithöfundar í auknum mæli í hin fornu rit Óvíðs, sem segja má að hafi þar með 
haft veruleg áhrif á hugmyndir manna um ástina. Það merkilega var þó að á 12. öld 
þróaðist alveg sérstök „tegund“ ástar, ef svo má segja, sem hefur verið nefnd hirðleg ást 
eða ástin við hirðina, enda varð hún til og var fyrst og fremst stunduð innan hirðanna. 
Þessi svonefnda hirðlega ást var umfram allt mjög upphafin, og að mestu leyti snérist 
hún um leynilega aðdáun og einkum ást ungra og einhleypra riddara á eiginkonu tigins 
höfðingja. Ástin var því í rauninni bæði einhliða og ófullnægð og olli því hamingju og 
hugarangri í senn (Duby, 1994; Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2006).  

Líkt og Óvíð héldu boðberar hirðlegu ástarinnar því fram að ást þrifist ekki á milli 
hjóna, heldur kviknaði hún ávallt utan hjónabands eða framhjá því. En þótt þróun 
hugmynda hafi þannig greinilega legið frá því jarðbundna og til þess háleita – og 
forsendurnar að því leyti tekið breytingum – leituðust menn enn, líkt og Óvíð, við að 
skilgreina ástina með því að setja henni fast mótaðar skorður, byggja utan um hana 
hugmyndakerfi og koma á ákveðnum hegðunarreglum, líkt og menn teldu nauðsynlegt 
að undirbúa sig fyrir komu hennar með þekkingu á því hvernig bregðast ætti við 
hinum og þessum einkennum. Einn þessara kenningasmiða var Andreas Capellanus 
sem starfaði við hirðina í Troyes í Frakklandi og skrifaði hið merka rit De amore libri tres 
(Þrjár bækur um ástina) á síðari hluta 12. aldar. Í raun er þetta eins konar ritgerð, þar 
sem höfundur fjallar um ástina með fræðilegum hætti, en um leið má segja að hann 
ljúki upp fyrir okkur dulmáli hirðlegu ástarinnar, auk þess sem ritið gefur okkur góða 
innsýn í hirðlíf þessa tíma, þar sem hirðleg ást var bæði kennd og stunduð (Capellanus, 
1990).  

Capellanus sótti mjög í hugmyndir Óvíðs; að sjálfsögðu er hvergi um að ræða beina 
þýðingu úr verkum Óvíðs í riti hans, heldur notar hann hugmyndirnar mjög frjálslega 
og setur þær í samtímalegt samhengi, þ.e. í þá umgjörð sem féll að frönsku mið-
aldasamfélagi. Líkt og Óvíð gaf hann lesendum sínum, þ.e. karlmönnum, gagnleg ráð, 
auk þess að fræða þá um eðli kvenna, enda má þar finna ýmsar áhugaverðar 
hugleiðingar, eins og t.d. þegar hann veltir því fyrir sér hvort hægt sé að rökræða við 
konu til að fá hana til að elska sig? Líkt og Óvíð taldi Capellanus að besta/vænlegasta 
ástkonan væri gift, en slíkt gat svo aftur flækt málin og valdið ómældu hugarangri. 
Vanlíðanin er mjög einkannandi fyrir hugmyndir manna um ástina á þessum tíma, og 
jafnvel talið eðlilegt að menn verði veikir líkamlega. Þessi viðhorf endurspeglast mjög í 
bókmenntum þessa tímabils, þar sem finna má dæmi þess að menn hreinlega gangi af 
vitinu, verði þeir ástfangnir. Ritgerð Capellanusar naut þvílíkra vinsælda á 12. og 13. 
öld að óhætt er að fullyrða að hún hafi á þeim tíma verið lögð til jafns við verk Óvíðs 
og til samans voru þessi tvö grundvallarrit um ástina hefðarfólki innblástur um kurteist 
hirðlíf. Hugmyndirnar höfðu því bæði mikil og víðtæk áhrif, enda setja þær mark sitt 
mjög á riddarabókmenntir miðalda, bókmenntir sem voru Íslendingum vel kunnar allt 
frá 13. öld, og þá bæði í formi þýddra bókmennta og frumsaminna.  
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Í frönskum riddarasögum, sem og reyndar í riddarasögum annarra þjóða Vestur-
Evrópu, er að jafnaði fjallað um ást í meinum og ýmsar hindranir sem verða á vegi 
elskenda. Kvenhetjurnar, sem eru oftar en ekki fangar feðra sinna eða eldri 
eiginmanna, eru fríðar, hjartahreinar og kurteisar, og undantekningarlítið af góðum 
ættum, en umfram allt eru þær eftirsóttar og dýrkaðar af örvæntingafullum aðdáendum 
og/eða biðlum. Ein þeirra riddarasagna sem þýddar voru yfir á norrænu var Flóres saga 
og Blankiflúr sem segir frá ungum elskendum, syni heiðins konungs og dóttur kristinnar 
þjónustukonu. Konungur er að sjálfsögðu ósáttur við samdrátt ungmennanna, þeirra 
Flóres og Blankiflúr, og gerir allt sem í hans valdi stendur til að skilja þau að. Karlhetja 
sögunnar, Flóres, er fagur, viðkvæmur, tilfinninganæmur og mjög dramatískur í öllum 
sínum viðbrögðum; ekki einungis er hann sífellt grátandi, heldur fellur hann ítrekað í 
yfirlið við þær fréttir að unnusta hans hafi verið send að heiman (Riddarasögur, 1951). 
Við lestur sögunnar getur maður ekki annað en velt því fyrir sér hvernig íslenskum 
áheyrendum hér áður fyrr, og þá sérstaklega karlmönnum, hafi liðið undir lestrinum, 
því að samkvæmt Íslendingasögunum voru karlmenn jú af allt annarri tegund, að 
minnsta kosti þeir sem töldust vera sannir karlmenn. Þar að auki var ekki vaninn að 
hafa mörg orð um samskipti þeirra við hitt kynið, t.d. geta tilburðir Grettis 
Ásmundarsonar, þar sem hann siglir til Noregs og nennir ekki að taka þátt í 
hásetastörfum um borð, varla talist hástemmdir, þar sem hann liggur í gröf sinni og 
„klappa[r] um kviðinn á konu Bárðar stýrimanns“ (Grettis saga Ásmundarsonar, 1964, 
bls. 51–52); hvað þá þegar hann grípur til griðkonunnar, líkt og frægt er orðið, og 
„svipti hann henni upp í pallinn“ (Grettis saga Ásmundarsonar, 1964, bls. 240). En 
hversu líkar eða ólíkar voru hetjur á borð við Flóres þeim hetjum sem spruttu úr 
íslenskri frásagnarhefð eða hinum svokallaða norræna hugmyndaheimi? Við skulum 
líta nokkru nánar á annars konar afþreyingabókmenntir, og þá einkum fornaldarsögur 
Norðurlanda, sem voru skrifaðar samhliða riddarasögunum, eða á 13. og 14. öld. 
Sögurnar endurspegla að vísu norrænan hugmyndaheim, en þó ber ávallt að hafa í 
huga að þær eiga að gerast á tímum norrænna víkinga, og því má stundum vera að 
lýsingarnar beri fremur vott um hugmyndir manna um fortíðina en þau viðhorf sem 
þóttu góð og gild á ritunartíma sagnanna.  

Fornaldarsögur Norðurlanda 

Í stuttu máli sagt kveður hér við annan tón, enda hefur sænski fræðimaðurinn Daniel 
Sävborg, sem hvað ítarlegast hefur rannsakað hugmyndir um ást í íslenskum miðalda-
bókmenntum, bent á að umræða um ástina, eða samdrátt karls og konu, sé með 
ólíkum hætti í sagnategundunum tveimur, fornaldar- og riddarasögum (Sävborg, 
2003). Þetta þarf auðvitað varla að koma á óvart, því að líkt og áður segir bárust 
riddarasögurnar Norðurlandabúum frá suðlægari svæðum Evrópu og þar af leiðandi er 
ekki ólíklegt að þær feli í sér gildi sem eru ólík þeim sem finna má í fornaldarsögunum, 
sem segja má að séu afsprengi norrænnar sagnahefðar. Fornaldarsögurnar eru þó allt 
annað en einsleitur sagnaflokkur, og hvorki er hægt að segja að viðhorf til ástarmála 
séu þar öll á einn veg, né viðhorf til kvenna almennt. Það er þó óhætt fullyrða að 
hegðunarmynstur norrænu hetjanna sé afar ólíkt því sem riddarasögurnar sögðu frá og 
í fornaldarsögunum má jafnvel finna dæmi um það sem nú til dags væri skilgreint sem 
frámuna kvenfyrirlitning og ofbeldi; hitt er annað mál hvaða augum söguhöfundar litu 
frásagnir sínar og hvaða áhrif þær höfðu á íslenska áheyrendur.  

Sem dæmi um neikvætt viðhorf til kvenna má nefna athugasemdir á borð við þá 
þegar Vilhjálmur nokkur, söguhetja úr Göngu-Hrólfs sögu, segir að skaplyndi kvenna sé 
ómerkilegt (Rafn, 1829–1830). Þeir eru þó fleiri sem láta orðin ein ekki nægja, líkt og 
þær hetjur sem ferðast langar leiðir norður til Finnmerkur til að berja á skessum sér til 
skemmtunar. Ekki má heldur gleyma berserkjunum, sem leggja það í vana sinn að 



Aðalheiður Guðmundsdóttir 

4 

nema á brott bóndadætur og skila þeim svo aftur eftir dúk og disk þegar þeir telja sig 
hafa haft af þeim næg afnot í það og það skiptið. Ofan á allt þetta segja nokkrar 
fornaldarsögur, leynt eða ljóst, frá nauðgunum – frá höfðingjum og höfðingjasonum 
sem leggja af stað í hetjuferðir, koma við á bæjum og þiggja þar næturgreiða í meira 
lagi. Ýmsum verður kannski hugsað til Bósa, söguhetju Bósa sögu og Herrauðs, sem hefur 
líklega verið álitinn, með réttu eða röngu, einn mesti kvennabósi íslenskra bókmennta. 
Líkt og frægt er kemur Bósi við á þremur bæjum, þar sem hann þiggur gistingu hjá 
viðkomandi bónda og sefur hjá bóndadóttur. Lýsingarnar eru opinskáar og í raun 
nokkuð einstakar innan íslenskra miðaldabókmennta,2

Í tveimur áþekkum sögum er að finna mjög sambærilegar frásagnir, að öðru leyti 
en því að ekki er getið um að stúlkunum hafi líkað vel. Í Áns sögu bogsveigis segir af Katli 
nokkrum sem kemur til bónda og fær hjá honum gistingu. Gesturinn er ekkert að 
tvínóna við hlutina og segist ætla að byggja rekkju með dóttur bónda um nóttina, og 
muni bónda eigi betur boðið. Ekkert er getið um viðbrögð bóndadóttur, enda hefur 
hún varla haft mikið um málið að segja, því að í sögunni segir einungis: „karli kveðst 
ekki mikit um þat“ (Rafn, 1829–1830, II bls. 340). Í Ketils sögu hængs segir frá öðrum 
Katli sem kemur til bóndans Brúna og þiggur hjá honum gistingu. Brúni bregst vel við 
og spyr Ketil umsvifalaust hvort hann vilji ligga hjá dóttur sinni eða einn saman. Ketill 
þiggur boðið og segist vilja liggja hjá dóttur bónda, og segir sagan að hann hafi 
skemmt sér við henni þá um nóttina (Rafn, 1829–1830). Í sögunun þremur, Örvar-Odds 
sögu, Áns sögu bogsveigis og Ketils sögu hængs, sem hafa stundum verið nefndar einu nafni 
Hrafnistumannasögur, á samræði/meint nauðgun sér stað með samþykki eða að 
undirlagi föður stúlkunnar, ekki ólíkt því sem gerist í Bósa sögu og Herrauðs, þar sem 
feðurnir virðast hvorki kippa sér upp við aðfarir Bósa, né lauslæti dætranna.  

 og sameiginlegt eiga þær það 
allar að stúlkurnar eru ekki beittar neinum þvingunum. Þær eru forvitnar um hinn 
fjallmyndarlega gest og hvíla hjá honum af fúsum og frjálsum vilja, og allar eru þær 
fróðari um lífsins lystisemdir þegar Bósi kveður og þakkar fyrir sig. Í Örvar-Odds sögu er 
að finna annað dæmi um hetju sem tekur frumkvæðið, ekki ólíkt Bósa, með þeim 
afleiðingum að stúlkunni líkar vel. Atvikið á sér stað þegar Örvar-Oddur dvelur um 
stund hjá risa nokkrum, Hildi, sem þykir Oddur svo lítill að hann færir honum dóttur 
sína til fósturs. Risadóttir leggur Odd í sæng hjá sér, og segir sagan: „Oddr lèk allt þat, 
er lysti; gjörðist þá harðla vel með þeim“ (Rafn, 1829–1830, II bls. 234). Af þessu 
leiðir að dóttir risans verður þunguð, en þegar Oddur yfirgefur hana segir hann henni 
að senda sér barn þeirra sé það sveinn, en annars muni hann engan gaum gefa að 
barninu.  

Þótt ekki sé endilega um nauðgun að ræða, eru ýmis dæmi um að konum sé sýnd 
heift og ofbeldi sem á rætur að rekja til kynferðis þeirra og kynhlutverks. Það má t.d. 
vel deila um prúðmennsku Hjalta hins hugprúða úr Hrólfs sögu kraka, dag nokkurn um 
jól þegar hann er staddur hjá frillu sinni, og dettur þá í hug að gaman væri að spyrja 
hana hvort henni þættu betri tveir tvíefldir karlmenn eða einn áttræður. Frillan svarar 
að bragði að henni lítist betur á tvo tvíellefda og líklega hefur hún valdið þeim 
hugprúða einhverjum vonbrigðum með svari sínu, því að hann reiðist og kallar hana 
hóru, ræðst á hana og bítur af henni nefið og afskræmir hana svo um eilífð. Eftir þetta 
fer hann út, vekur upp konung sinn og félaga þar sem þeir drekka jólin og segir 
mönnum meiri þörf að berjast en spenna konur. Spyrja má hvort höfðingjarnir hafi 
vanalega haldið jól sín með þessum hætti? (Rafn, 1829–1830). Ekki er kven-
fyrirlitningin minni hjá Yngvari nokkrum, söguhetju Yngvars sögu víðförla, þegar 
kvennaflokkur heimsækir hann ásamt liði sínu, því að þegar Yngvar kemur auga á 

                                                           
2  Sverrir Tómasson telur lýsingar Bósa sögu og Herrauðs sverja sig mjög í ætt við bókmenntagrein sem 

nefnist á frönsku fabliaux (et. fabliau), en á íslensku fábyljur (Sverrir Tómasson, 1996). Fábyljurnar 
skera sig frá hirðlegum bókmenntum að því leyti að þær eru gamansamari, jarðbundnari og ekki 
bundnar við aðalinn.  
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konurnar biður hann menn sína að varast þær sem verstu eiturorma. Hin tignasta 
þessara kvenna leitar lags við Yngvar, sem hún hefði betur látið ógert, því að hetjan 
grípur til hnífs og leggur til hennar leyndustu staða (Fornaldarsögur Norðurlanda, 
1950) og afskræmir hana þar af leiðandi, líkt og Hjalti úr Hrólfs sögu kraka, sem 
afskræmdi frillu sína líkamlega.3

Niðurlag 

 

Inn í hvaða samfélagslega samhengi falla þær frásagnir sem reifaðar voru hér að 
framan? Var viðhorf norrænna karlmanna í garð kvenna svona gjörólíkt því sem 
tíðkaðist sunnar í álfunni? Í fyrstu virðist sem himinn og haf skilji þessar frásagnir frá 
þeim sögum sem Íslendingum bárust frá meginlandi Evrópu og fjölluðu um ástir 
riddara og kurteisra meyja, og reyndar er það svo. Hetjur eins og Flóres úr Flóres sögu og 
Blankiflúr eiga í raun afar fátt sameiginlegt með þeim norrænu ribböldum sem hvað 
verst hegða sér. Þetta þarf þó ekki endilega að þýða að Norðurlandabúar hafi í reynd 
verið svo ólíkir mönnum frá suðlægari löndum, því að ef vel er gáð, þá fjalla 
riddarasögurnar vanalega ekki um bóndadætur, líkt og fornaldarsögurnar þar sem 
fjallað er um konur af öllum stéttum. Af þeim sex íslensku sögum sem taldar voru upp 
og bera vott um lauslæti kvenna/kynbundið ofbeldi, er einungis ein kona kölluð tigin, 
á meðan allar hinar mega teljast til lágstéttar eða alþýðu. Það þarf því að taka það með 
í reikninginn, þegar bókmenntatextar eru notaðir sem mælikvarðar á samfélagið, að 
stétt skipti máli. Viðhorf í garð kvenna geta því verið gjörólík, eftir því hvaða stétt þær 
tilheyra.4

Svo mikið er víst að Íslendingar hrifust af miðevrópskum riddarabókmenntunum – 
og reyndar svo mjög að þeir sömdu sínar eigin riddarasögur um langan aldur. Ekki er 
þó þar með sagt að þeir hafi tekið heim riddarasagnanna bókstaflega, og sennilega 
hefur sá hugmyndaheimur sem einkennir fornaldarsögur Norðurlanda almennt séð 
legið þeim nærri, rétt eins og hann gæti verið kunnugur franskri og annarri evrópskri 
alþýðu. Af þessu má draga þá ályktun að þær afþreyingabókmenntir sem um hefur 
verið rætt þurfa alls ekki ekki að endurspegla almenn gildi í samfélaginu, heldur ríkir í 
þeim skýr stéttavitund og þar með bera þær vott um sérhæfðari gildi. Þótt ráða megi af 
íslenskum miðaldabókmenntum að norrænar hetjur og miðevrópskar komi frá 
algerlega sitt hvoru sauðahúsinu, sýnir ritgerð Capellanusar að svo hefur ekki endilega 
verið. Bókmenntatextarnir segja því ekki alla söguna, og séu þeir notaðir sem 

 Og það er vert að hafa í huga að allar þær hugmyndir sem riddarabókmenntir 
byggja á, allt frá hugmyndum Óvíðs og fram til ritgerðar Capellanusar, eru algjörlega 
bundnar við yfirstéttina; hirðlega ástin átti alls ekki heima hjá almúganum. Reyndar var 
hún almúganum svo fjarlæg að Capellanus sá ástæðu til að taka fram að kenningar 
sínar ættu ekki við um bændafólkið, sem sinni að sjálfsögðu kalli náttúrunnar, líkt og 
dýrin, og að slíkt ætti ekkert skylt við þá háleitu ást sem ríkti meðal hefðarfólksins í 
höllunum. Þau skilaboð sem hann gefur ungum hefðarmönnum eru þau að ef svo 
skyldi vera að þeir féllu fyrir bóndadóttur, þá ættu þeir einfaldlega að skjalla hana og 
leiða á afvikinn stað, og ekki hika við að koma fram vilja sínum (Capellanus, 1990); 
þannig virðist sem aðalsmennirnir hafi getað komið fram við bóndadætur og 
vinnukonur af algjöru virðingarleysi, á meðan þeir dýrkuðu hinar giftu frúr innan 
hirðarinnar, líkt og væru þær gyðjur.  

                                                           
3  Frásagnir sem þessar eru ekki eingöngu bundnar við íslenskar bókmenntir, heldur virðast þær hafa 

tilheyrt norrænni sagnahefð. Sambærileg dæmi, þar sem menn taka dætur bænda með valdi er að finna 
í Danmerkursögu eftir Saxo Grammaticus, sem var rituð um 1200 (Saxo Grammaticus, 2005). Þar má 
ennfremur finna dæmi um föður sem veitir manni aðgang að rekkju dóttur sinnar. 

4  Sambærileg dæmi um stéttarvitund er að finna í mörgum sagnadösnum, þ.e. þjóðkvæðum sem sungin 
voru undir dansi. Í sumum tilvikum endurspegla textarnir átök milli stétta og sýna með hvaða hætti 
yfirstéttinn gat leyft sér spillingu á kostnað lítilmagnans, og hvernig alþýðan svo rís upp þegar henni 
er nóg boðið. Nokkrir textar fela í sér sláandi dæmi um kynjamismun og vald karla yfir konum. 
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samfélagsspegill er nauðsynlegt að greina þá með tilliti til stéttaskiptingar; kona er 
þannig séð ekki það sama og kona. 
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