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Sammendrag 
Denne masteroppgaven er et forsøk på å analysere synet på kvinners makt i vikingtiden i et 

utvalg av islandsk litteratur fra 1200-tallet. Denne analysen er gjort for å se om det er en 

utvikling av disse framstillingene som gjenspeiler de samfunnsmessige utviklingene og det 

endrende kvinnesynet på Island i denne perioden. Oppgaven er en komparativ, kvalitativ 

analyse hvor kildenes framstillinger av kvinnenes makt og synet på makten blir studert og 

kategorisert, for så å bli sammenlignet med de øvrige kildene. I oppgaven studeres 

framstillingene i islendingesagaene Gisle Surssons saga, Eyrbyggja saga, Laksdøla saga og 

Njåls saga, og eddadiktet Håvamål.  
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 Innledning 

1.1 Presentasjon 

1200-tallet var på mange måter en brytningstid for Island preget av indre strid og sosiale og 

kulturelle endringer. Etter den blodige Sturlungetiden (1220-1260) med stridigheter mellom 

forskjellige ætter ble den islandske fristaten oppløst, og Island underlagt den norske kronen i 

1262/64.1 I tillegg til de politiske endringene førte det også til endringer innenfor den sosiale 

strukturen, og konvensjoner og kjønnsroller forandret seg.2 I takt med maktendringene ble de 

maskuline idealene også endret, og dermed også de kvinnelige idealene. Fra å ha enkelte 

muligheter til å krysse over i den mannlige sfæren ble kvinnenes tidligere maktmuligheter 

redusert og noen også fjernet, i takt med innførelsen av de nye lovene som tok over fra den 

tidligere Grågås i 1271 (Jernsida) og 1281 (Jonsbok). Kirkens innflytelse økte også på 1200-

tallet, på tross av at Island allerede frivillig hadde konvertert til kristendommen i år 1000. 

Selv om maktgivende konsepter som kvinnens samtykke først ble lovfestet som en del av 

islandsk kirkelov på 1200-tallet, forsvant deres rett til å skille seg, og deres tidligere 

kvinnelige verv som blant annet den prestisjefylte gydjen (prestinner), volva (trollkvinnen), 

sannsigersken, og delvis også den kvinnelige legen forsvant med kristendommen.3 Sammen 

med forbudet mot å skille seg gjorde introduksjonen av det delte eiet mellom ektepar at mye 

av kvinnens makt ble gitt til ektemannen.4 

                                                
1 Byock, Jesse L. , Medieval Iceland : society, sagas, and power (Berkeley, Calif: University of California Press, 
1988). 71. 
2 For mer detaljer om de politiske endringenes påvirkning på synet på kjønn, se Bagerius, Henric, "Mandom Och 
Mödom: Sexualitet, Homosocialitet Och Aristokratisk Identitet På Det Senmedeltida Island," (2009); Beck, 
Sigríður, "I kungens frånvaro. Formeringen av en isländsk aristokrati 1271–1387" (2011); Mundal, Else, "The 
Double Impact of Christianization for Women in Old Norse Culture," i Gender and Religion in Europe, red. Sara 
Cabibbo og Edith Specht Kari Elisabeth Børresen (Roma: Carocci, 2001). For mer om kvinnene i det norrøne 
samfunnet, se Jochens, Jenny. Women in Old Norse society (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1995); For 
mer om samfunnet i fristatstiden, se Jón Viðar Sigurðsson, Det norrøne samfunnet : vikingen, kongen, 
erkebiskopen og bonden (Oslo: Pax, 2008); Byock, Jesse L. og Høyer, Jon. Island i sagatiden : samfund, magt 
og fejde, Medieval Iceland : society, sagas and power (København: C.A. Reitzel, 1999). 
3 Jochens, Jenny, "Consent in Marriage: Old Norse Law, Life and Literature," Scandinavian Studies 58, no. 2 
(1986); S. Arnórsdóttir Agnes, Property and virginity : the christianization of marriage in medieval Iceland 
1200-1600 (Århus: Aarhus University Press, 2010); Bandlien, Bjørn. "Å finne den rette : kjærlighet, individ og 
samfunn i norrøn middelalder,", HIFOs skriftserie (trykt utg.) (Oslo: Den norske historiske forening, 2001). 
4 Mundal, "The Double Impact of Christianization for Women in Old Norse Culture." 243-244; Jenny Jochens 
påpeker at det gamle synet på ekteskap som en kommersiell transaksjon mellom de mannlige slektningene i 
begge ættene var seiglivet, og at synet på kjønnsnøytralitet innenfor ekteskapet dermed hadde en sen utvikling, 
på tross av de nye kristne lovene som ble lagt til sent på 1200-tallet. Jochens, Women in Old Norse society. 46-
47. Hun påstår også at fokuset på kvinnenes samtykke som viktig for et godt ekteskap var et viktig budskap å 
bringe fram for de geistlige sagaforfatterne.; Alison Finlay, "Betrothal and women's autonomy in Laxdæla saga 
and the poets' sagas," Skáldskaparmál (1997). 112. 
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Det islandske samfunnet ble også påvirket av nye kulturelle impulser utenfra, og nye 

litterære sjangere ble introdusert. Det var også på denne tiden at islendingesagaene, som 

skildret perioden før borgerkrigstiden, ble nedskrevet. Disse kildene nedskrevet av ukjente 

forfattere forteller historier om islandske slekter som tidligere bare hadde blitt formidlet 

muntlig. De har skapt et bilde av norrøne kvinner som mektige og selvstendige, men også 

som blodtørstige og kalde. Motivet av den eggende kvinnen som nådeløst får sin mann til å 

dra ut for å drepe er et kjent motiv i islendingesagaene, og noe lignende er å finne i eddadiktet 

Håvamåls strofe 118: «Troløs kvinne / så jeg tale slik/at det bet en mann til bane / den falske 

tungen / tok ham av dage / og ikke et ord var sant.»  

Det er i sammenheng med disse framstillingene at jeg vil se på ulike framstillinger av 

kvinnenes makt, og i hvilken grad de henger sammen med 1200-tallets endrende kvinnesyn på 

Island. I denne analysen vil jeg sammenligne framstillingene av kvinners makt i eddadiktet 

Håvamål og islendingesagaene Gisle Surssons saga, Eyrbyggja saga, Laksdøla saga og Njåls 

saga. 

 

1.2 Problemstilling og tese 

Framstillingen av kvinnenes makt forteller oss ikke bare kvinnesynet i Håvamål og i 

islendingesagaene, men også noe om synene til deres forfattere. Jeg vil dermed se på 

forskjellige typer makt og hvorvidt de forskjellige typene makt blir framstilt mer eller mindre 

positivt i forhold til hverandre og i forhold til hvordan de blir framstilt i de forskjellige 

kildene. Problemstillingen for denne oppgaven er derfor: «Hva slags kvinnesyn er å finne i 

framstillingene av kvinnenes makt i de norrøne kildene, og hva kan dette fortelle om 

utviklingen av kvinnesynet på 1200-tallets Island?» I sammenheng med denne 

problemstillingen vil jeg også teste ut en tese, nemlig at det er et samspill mellom utviklingen 

av framstillingene av kvinnenes makt i de litterære kildene og svekkelsen av kvinnenes 

innflytelse på 1200-tallets Island, og at man dermed kan se en negativ utvikling av synet på 

kvinnenes makt. Etter å ha gått igjennom de forskjellige framstillingene vil jeg i konklusjonen 

se om hvorvidt denne tesen stemmer. 

 

1.3 Mitt prosjekt og metodiske tilnærming 

Jeg vil i denne oppgaven undersøke Håvamål og de utvalgte sagaenes syn på kvinnene og 

deres eksempler på makt, og hvorvidt de forskjellige typene makt både innenfor hver enkel 
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saga og i det hele blir framstilt i forskjellige lys. Dette forskningsprosjektet vil være en 

komparativ, kvalitativ analyse hvor de ulike kildenes framstillinger av kvinners makt blir 

kategorisert og sammenlignet. 

 

 

1.3.1 Studie av maktframstillinger 

For å studere de norrøne kvinnenes makt må man se forbi den snevre definisjonen der makten 

er basert på offentlig autoritet alene, siden den offentlige sfæren (den mannlige) med de 

politiske vennskapene og hendelsene på tinget i stor grad er utilgjengelig for kvinner i 

vikingtiden.5 Jeg vil heller bruke Max Webers definisjon av hvordan makt er muligheten til å 

utøve sin vilje ovenfor individer eller grupper på tross av motstand, siden kvinnenes makt ofte 

må utøves på andre måter enn mennenes.6 Karen Glente og Lise Winther-Jensen har tidligere 

avgrenset kvinnenes makt til tre deler: Direkte maktutøvelse som mannens stedfortreder, 

indirekte makt med å påvirke menn i maktposisjoner, og kvinners egenmakt. 7 Jeg vil i min 

oppgave komme med en alternativ inndeling av maktframstillingene i kildene hvor makten 

deles inn i to hovedgrupper: direkte og indirekte makt, med underliggende kategorier.  

Jeg vil ikke definere kvinnekarakterene som å ha én fastsatt rolle, men heller se på de 

ulike typene makt hun demonstrerer og hvordan de forskjellige handlingene blir framstilt og 

oppfattet. 

 

Direkte makt 

Kvinnens direkte makt vil her defineres som den makten som kvinnen kan utøve basert på 

hennes egne handlinger, evner og status. 

 

Makt fra egne evner og status 

Jeg har valgt å definere denne formen for makt som makten kvinnene har der de kan få utført 

sin vilje ved hjelp av sin egen innflytelse over andre og individuelle evner. Denne formen for 

makt er delvis basert på kvinnens økonomiske og sosiale posisjon i samfunnet, men også 

                                                
5 Jón Viðar Sigurðsson, Den vennlige vikingen : vennskapets makt i Norge og på Island ca. 900-1300 (Oslo: 
Pax, 2010). 
6Weber, Max. Makt og byråkrati : essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier, 2. utgave, 
Gyldendals Fakkelbøker, ny rekke (Oslo: Gyldendal, 1990). 53. 
7 Glente, Karen og Winther-Jensen, Lise. Female power in the Middle Ages : proceedings from the 2. St. Gertrud 
symposium, Copenhagen, August 1986 (København: Reitzel, 1989); Øye, Ingvild. "Kvinner, kjønn og samfunn. 
Fra vikingtid til reformasjon," i Med kjønnsperspektiv på norsk historie - fra vikingtid til 2000års- skiftet 
(Cappelen Damm Akademisk, 1999). 73. 
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deres ferdigheter. Generelt sett hadde kvinnene mer makt hvis mennene deres var borte 

midlertidig, eller de var enker. Enkene kunne til forskjell fra de ugifte kvinnene bestemme 

selv hvorvidt de skulle gifte seg, og i så fall hvem de ville gifte seg med.  

 

Fysisk vold 

Islendingesagaene er i stor grad preget av vold og blodytelse knyttet til feidene som ofte er et 

hovedtema i fortellingene, men selv om dette i stor grad er begrenset til mennenes handlinger 

er det likevel noen kvinner som benytter seg av vold, og som for et kort øyeblikk krysser over 

i den mannlige sfæren. Med fysisk vold regnes alle fysiske angrep, fra slag med hånd, slag 

med improviserte våpen som pengepunger, og reelle angrep med sverd. Med unntak av noen 

få tilfeller må kvinnen benytte seg av alternative gjenstander som trestokker og pengepunger i 

stedet for mer maskulint kodede våpen som sverd. I Grågås I §254 i Grågås står det blant 

annet at en kvinne som bærer våpen «for å være annerledes enn andre, er straffen 

landsforvisning.»8  

 

Magi 

Bruken av magi er framstilt i mange norrøne kilder, Håvamål og islendingesagaene inkludert.9 

I de norrøne kildene kan magien framstå i mange former, som blant annet spådommer, 

forhekselser, hamskifte, manipulering av elementene, skjerming og beskyttelse, og 

forbannelser. I denne analysen vil tilfellene hvor kvinner bruker magi for å oppnå noe brukes.  

Selv om det finnes hva man kan kalle onde trollkvinnekarakterer i historien er det altså 

andre kvinner som er gitt roller som gode trollkvinner som for eksempel hjelper med 

spådommer og verner mot vold. Kvinnenes bruk av magi er lagt til i narrativet for å fullføre 

en litterær funksjon i handlingen, og brukes til å forklare uheldige hendelser og tragedier som 

ellers ikke kunne bli forklart rasjonelt, og da blir skylden gitt til den som bedriver magi.10 

Magi brukes også for å beskytte familiens og ens egen ære, og selv om magien kan ramme 

helten i sagaen kan det fremdeles rettferdiggjøres.11  

                                                
8 §254 i "Grágás," i Grágás: Islæandernes lovbog i fristatens tid, red. (Kjøbenhavn: Brødrene Berlings 
bogtrykkeri, 1870). 203. 
9 Ulike former for magi og overnaturlige hendelser er blant annet å finne i 32 av de 42 islendingesagaene, se 
Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, "Women's Weapons: A Re-Evaluation of Magic in the "Íslendingasögur"," 
Scandinavian Studies 81, no. 4 (2009). 417n18. 
10 Sayers, William. "Sexual Identity, Cultural Integrity, Verbal and Other Magic in Episodes from "Laxdoela 
saga" and "Kormáks saga»," Arkiv för nordisk filologi 107(1992). 
11 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir. Bodies, Words and Power. 48. 
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Når det gjelder valget av ordet magi i oppgaven så er det brukt for å ikke skille ord 

som trolldom og seid fra annen kjennskap og bruk av det overnaturlige.12 

 

Kjærlighet som makt 

En annen kategori jeg har tenkt å bruke er makten kvinnen har over mannen med hjelp av 

kjærlighet. Denne formen for makt er litt vanskelig å definere, siden den ikke er like konkret 

som blant annet fysisk vold og at det er lite som er skrevet om det innenfor norrøn forskning. 

Under kategorien kjærlighet som makt har jeg valgt å bruke alle former for framstillinger hvor 

kvinnen bruker mannens romantiske og seksuelle interesse i henne til å få ham til å utføre 

hennes vilje. På tross av at kjærlighet som makt ligner på indirekte makt i og med at det er 

mannens handlinger som blir påvirket av kvinnen, er det likevel hennes egne kvaliteter som 

har en direkte innflytelse over ham, ikke referanser til mannens ære og sosiale forventninger 

som er tilfellet med indirekte makt og egging. Kjærlighet som makt framstilles ofte ved at 

kvinnen forfører mannen, at hun enten lover ham kjærlighet hvis han innfrir hennes ønsker, 

eller at hun truer ham med mangel på kjærlighet og nærhet hvis han ikke gjør som hun ber 

om.  

 

Indirekte makt 

Til forskjell fra direkte makt er ikke denne typen makt basert på kvinnens egne ferdigheter og 

handlinger, men at hun benytter seg av noe eksternt som påvirker mannens handlinger etter 

hennes ønske. I tilfellet med egging er dette det framstilte norrøne samfunnets strenge 

opprettholdelse av ære. 

 

Egging 

Egging (fra det norrøne verbet eggja) er et fenomen som ofte dukker opp i islendingesagaene, 

og dreier seg om å provosere, egge, noen. I sagaens tilfelle er det som oftest, men ikke 

eksklusivt, kvinnen som provoserer en mann til å oppfylle hennes ønsker, noe hun ellers ikke 

kunne oppnådd selv. Dette ønsket er i sagakonteksten som oftest å hevne et drap eller en 

ærekrenkelse, og det er den eggede mannens ære som blir brukt som et verbalt våpen for å få 

                                                
12 Bruken av ordet «trolldómr» kan sies å være problematisk på grunn av dens konnotasjoner til djevelen, 
giganter, monstre og norrøn mytologi. Selv om dette ikke er tilfellet i like stor grad i norsk språkbruk i dag er det 
noe å være var om når man studerer bruk av magi i norrøne kilder. Se Raudvere, Catharina. "Trolldómr in Early 
medieval Scandinavia," i Witchcraft and Magic in Europe, red. Bengt Ankarloo og Stuart Clark (London: 
Athlone, 2002). og Jóhanna Katrín Friðriksdóttir. "Women's Weapons: A Re-Evaluation of Magic in the 
"Íslendingasögur".” 411n4. 
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ham til å handle. Mannens blir gitt et ultimatum, siden eggingen blir framlagt slik at det å ikke 

gjøre det som kreves fratar ham hans ære. Egging, eller de norrøne ordene hvǫt dreier seg om 

det verbale aspektet ved egging, og er tilknyttet nid (níð), siden begge dreier seg om 

beskyldninger om femininitet, feighet og mangel på handlekraft. Forskjellen er at mens nid er 

brukt i homososiale konflikter mellom menn for å frata en fiende hans ære, er egging brukt av 

en frende, kone eller annen kvinnelig slektning for å hjelpe den eggede mannen med å 

gjenvinne hans ære.13 For islendingesagaens handling er eggingen et sjangertrekk ofte brukt 

for å tvinge fram hendelser som hevndrapene i sagaene.14 

 Egging kan utføres verbalt med hjelp av nid, eller kombinert med et symbol av den 

avdøde. Dette symbolet kunne være et mordvåpen, et blodig klesplagg, den dreptes grav eller 

en gjenkjennelig kroppsdel av den drepte.15 

 

 

1.3.2 Defineringsproblemer når det gjelder makt 

 

På tross av defineringen av de to kategoriene for makt er det ikke sjeldent at en kvinnelig 

karakter med en større rolle i sagaen viser mer enn en enkel form for makt, og skillet har en 

tendens til å være noe vagt. Dette er også knyttet til det faktum at kvinner i løpet av sitt liv 

endrer personlig status fra ugift, gift og ofte til enke, og at dette resulterer i forskjellige 

muligheter til makt. Selv om man kan definere indirekte makt som makten man har til å få 

andre til å utføre en handling en ikke gjør selv, åpner det for et spørsmål: Er det fremdeles å 

regne som indirekte makt hvis en husfrue ber en trell eller husmann til å gjøre noe, som f.eks. 

å drepe en annen families husmann? Etter min mening nei, for da benytter kvinnen seg av sin 

egen innflytelse og makt over denne mannen, i motsetning til hvis hun er nødt til å egge ham 

til å utføre en handling, for ikke å framstå som umandig ovenfor sine omgivelser. På tross av 

                                                
13 Sørensen, Preben Meulengracht. Fortælling og ære: studier i islændingesagaerne (Oslo: Universitetsforl., 
1995). 239. 
14 Auđur G. Magnúsdóttir, "Kvinnor i fejd : ära, kön och konflikt i det nordiska medeltidssamhället," (Oslo: 
Unipub, 2007); Rolf Heller har i alt identifisert 51 tilfeller av egging utført av kvinner, og hans «Hetzerin» eller 
eggersken er som stereotyp dermed den mest utbredte kvinnekarakteren i islendingesagaene. Hun er også, ifølge 
ham kalt «die auffallendste Erscheinungsform der Frau in den Sagas», den mest oppsiktsvekkende 
kvinnefiguren som er å finne i sagaene. Se Heller, Rolf. Die literarische Darstellung der Frau in den 
Islændersagas, vol. 2, Saga : Untersuchungen zur nordischen Literatur- und Sprachgeschichte (Halle: Niemeyer, 
1958). 98. 
15 Miller, William Ian. "Choosing the Avenger: Some Aspects of the Bloodfeud in Medieval Iceland and 
England," Law and History Review 1, no. 2 (1983). 175, 185; Daniela Hahn, "Expanding the Repertoire. Theft as 
a Means of Whetting in the Sagas of Icelanders," i Bad Boys and Wicked Women: Antagonists and 
Troublemakers in Old Norse Literature, red. Daniela Hahn og Andreas Schmidt (München: Utz Verlag GmbH, 
2016). 
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at kvinnene kan sees på som «ærens voktere», betyr det ikke at dette er en form for makt som 

de selv er i besittelse av, men heller en utnyttelse av det æresbaserte samfunnet kildene 

skildrer. 

 

Definisjonen på en positiv og negativ framstilling  

På tross av at merkelapper som positiv og negativ kan være subjektivt og endre seg i tid og 

personlige oppfatninger, så bruker jeg disse definisjonene ut ifra to spørsmål: 

 

1. Sies det direkte i teksten at handlingen eller makten er positiv eller godt likt av 

omgivelsene? 

2. Demonstrerer handlingen eller makten idealtrekk som er å finne i kildene, som 

mandighet, mot, lojalitet, styrke og ære? 

 

 

1.3.3 Avgrensing 

Jeg har avgrenset undersøkelsen av kildematerialet til fem litterære kilder som er spredt ut på 

1200-tallet for å se på en potensiell utvikling i framstillingene av kvinnenes makt. Det er 

derfor naturlig at oppgaven da er begrenset tidsmessig til dette århundret. Kildene skildrer det 

norrøne samfunnet fra Landnåmstiden fra ca. 870 til 930, til rundt år 1000. Den geografiske 

avgrensingen er Island siden det er her kildene er nedtegnet, og det i hovedsak er området 

som blir skildret i kildene. Unntaket her er Håvamål som ikke har noen bestemt stedplassering 

i teksten, og deler av sagaene hvor handlingen flyttes til utlandet som Norge og Irland. 

For å finne fram til framstillingene av kvinnenes makt finner jeg det nødvendig å avgrense 

undersøkelsen til framstillinger av menneskelige kvinner, noe som utelukker mytologiske og 

ellers overnaturlige kvinner. Her er unntaket kvinner som utøver eller behersker magi, siden 

de innenfor kildene ikke blir sett på som umenneskelig av denne grunn. 

De som skildres er kvinner som tilhører overklassen med få unntak, og på grunn av dette er 

det ikke nødvendigvis et helhetlig bilde av alle kvinnenes makt man får. 
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1.4 Kildene og kildekritikken 

1.4.1 Håvamål og islendingesagaene 

Til denne oppgaven har jeg valgt å begrense kildematerialet som skal studeres til fem 

forskjellige tekster. Blant disse tekstene har jeg valgt diktet Håvamål fra den eldre Edda, i 

tillegg til de fire islendingesagaene Gisle Surssons saga, Eyrbyggja Saga, Laksdøla saga og 

Njåls saga. Jeg har valgt disse kildene både på grunn av deres mangfold av 

kvinneframstillinger og på grunn av deres spenn i tid, med Håvamål som den eldste og Njåls 

saga som den yngste. Den eldre Edda og islendingesagaene har lenge vært sett på som de 

viktigste og mest unike litterære kildene til nordisk middelalder, spesielt som en framstilling 

av den vest-norrøne middelalderen, selv om det i senere tid har vært satt spørsmålstegn ved 

deres legitimitet.  

Siden jeg ikke kan norrønt vil jeg basere analysen på norske oversettelser. Jeg vil 

likevel se på norrøne formuleringer og ord i tilfeller hvor det kan gi en økt innsikt i den 

originale framstillingen. 

 

 

Den eldre Edda: Håvamål 

Den eldste kilden er Den eldre Edda, også kjent som Den poetiske Edda, Codex Regius og 

Sæmunds Edda. Siden manuskriptet ble gjenfunnet i 1643 av biskop Brynjólfur Sveinsson og 

deretter sendt til kong Frederik III av Danmark (derav navnet Codex Regius), har det vært en 

viktig kilde til kunnskapen om norrøn mytologi og germanske heltekvad. Det oppdagede 

manuskriptet ble muligens skrevet i 1270, men på grunn av ortografien og språket er det 

mulig at den stammer fra sent 1100-tall eller tidlig 1200-tall. Selv om en sikker datering av 

Den eldre Edda ikke finnes er det grunner til å tro at deler er langt eldre. Blant annet er det de 

som mener at Atlekvadet har sin norrøne opprinnelse fra 900-tallet i Norge.  

 Styrken med den Den eldre Edda er dens alder, men dette er også dens svakhet. På 

grunn av alderen er den nærmest vikingtiden som i stor grad mangler nedskrevne skildringer, 

men samtidig betyr dette at mye usikkerhet rundt opphavet er knyttet til de forskjellige 

delene. En fordel er dens språklige oppbygning, som har gjort at den i stor grad har fått 

beholde sin originale form. Den eldre Edda er inndelt i 29 kvaddikt og historier. Den er videre 

delt inn i to deler, en mytologisk del med elleve kvad og en del som tar for seg nitten 
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heltekvad.16 I den mytologiske delen finner man blant annet Håvamål, hvor "Odin" holder en 

tale om hva man skal og ikke skal gjøre. Hvis en skal tro på den tradisjonelle oppfatningen 

om at teksten er før-kristen, så er det muligens det nærmeste man kommer en moraliserende 

tekst fra vikingtiden. Jeg vil likevel behandle teksten som en levning fra tiden den ble 

nedtegnet for å kunne studere den på samme måte som sagaene.  

Jeg vil primært benytte meg av Ludvig Holm-Olsens oversettelse av Håvamål fra 1985. 

 

Islendingesagaene  

I tillegg til Den eldre Eddaen har jeg tenkt å benytte meg av fire islendingesagaer 

(íslendingasögur). Disse, også kjent som ættesagaene eller familiesagaene, er sagt å være 

stoltheten til islandsk litteratur, og inneholder til sammen cirka femti sagaer og sagatåtter 

(småsagaer). Disse historiene, som opprinnelig ble overlevert muntlig, skildret islandsk og 

nordisk historie fra Harald Hårfagres tid og bosetningen av Island fra landnåmstiden fra 870 

til 930, til tiden rundt vikingtidens slutt (ca. 900-1100). De ble generelt nedskrevet først på 

1200- og 1300-tallet. Det spesielle med disse sagaene er de detaljerte beskrivelsene av livet 

og tilværelsen i det norrøne samfunnet som man ellers ikke finner i annen 

middelalderlitteratur fra det norrøne området.17  

 Av islendingesagaene har jeg valgt et utvalg av sagaer hvor kvinnene er godt 

representert, noe som kan ha en innvirkning på resultatene i denne oppgaven. deSagaene jeg 

har valgt å studere er Gisle Surssons saga, Eyrbyggja saga, Laksdøla saga og Njåls saga.  

 

Gisle Surssons saga (Gísla saga Súrsonnar) 

Gisle Surssons saga er regnet som å være blant de eldste av sagaene, og er den eldste av 

denne kildetypen som vil bli analysert i denne oppgaven. På tross av usikkerhet ved nøyaktig 

datering av den første nedtegnelsen, plasserer historikere den tradisjonelt et sted på første 

halvdel av 1200-tallet. Noen, som Theodore M. Andersson, plasserer dateringen så tidlig som 

mellom 1200 og 1220. Den eldste eksisterende men fragmenterte versjonen er derimot fra et 

sted mellom 1395-1425.18 I dag finnes det tretti ulike manuskripter som tradisjonelt sorteres 

til to eller tre versjoner: den «kortere versjonen» og den «lengre versjonen», eller den kortere, 

                                                
16 Jochens, 1997 220-221. 
17 Jochens, Women in Old Norse society. 230-231. 
18 Lethbridge, Emily. ‘Gísla saga Súrssonar: Textual Variation, Editorial Constructions, and Critical 
Interpretations’ (2010). 78. 
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den lengre versjonen og den fragmenterte versjonen.19 Den såkalte korte versjonen har 

tradisjonelt blitt foretrukket i de moderne oversettelsene og tolkningene av sagaen siden den 

har blitt sett på som den «reneste» stilen.20 

Jeg vil primært benytte meg av Vera Henriksens oversettelse fra 1985 her. 

 

Sagaen om øyrbyggjene (Eyrbyggja saga): 

 Fire fragmenter av vellummanuskripter fra 1200-til 1500-tallet har overlevd. Det eldste av de 

fire manuskriptene er blant de eldste gjenlevende fragmentene blant islendingesagaene, og 

kan dateres ytterligere med hvordan det siste kapittelet nevner enkelte islendinger fra 1200-

tallet med navn.21 Else Mundal har foreslått en datering av sagaen til etter 1262-64, da Island 

ble underlagt Norge, delvis på grunn av hvordan sagaen presenterer landnåmet fra Norge som 

en mindre idealistisk handling enn hva de andre sagaene som framstiller de tidligste 

islendingene, og at karakteriseringen av dem og av Snorre gode virker mer kynisk, som 

modellert etter høvdingene fra borgerkrigstiden.22 

Jeg vil her basere meg mest på Sigurd Angell Wiiks oversettelse fra 1989. 

 

Sagaen om laksdølingene (Laxdœla saga): 

Denne sagaen skiller seg fra de andre med å ha sjangertrekk inspirert av høvisk litteratur, noe 

som indikerer at den er blant de yngre sagaene siden høvisk litteratur i form av riddersagaene 

først ble oversatt i løpet av 1200- og tidlig 1300-tallet.23 Bjarni Guðnason har foreslått at 

sagaen er nedtegnet omkring år 1255, mens Einar Ól. Sveinsson tidligere har sagt at det 

eksisterende manuskriptet med deler av sagaen, AM 162 D2, er trodd å være datert et sted 

mellom midt og sent 1200-tall.24 Sagaen har også et større mangfold av forskjellige 

                                                
19 Den korte versjonen er i fagarbeid referert til som enten E (for eldre/eldre versjon), eller M (for mindre/kortere 
versjon). Den lengre versjonen er kalt Y (for yngre/yngre versjon) eller S (større/lengre versjon) 
20 Lethbridge, ‘Gísla saga Súrssonar: Textual Variation, Editorial Constructions, and Critical Interpretations’. 
21 Scott, Forrest S. Eyrbyggja saga : the vellum tradition, vol. 18, Editiones Arnamagnæanæ (trykt utg.) 
(Copenhagen: Reitzel, 2003). 19. 
22 Mundal, Else, "Introducción [til Saga de los Habitantes de Eyr]," i Saga de los Habitantes de Eyr (Eyrbyggja 
saga) (Ediciones Tilde, 2000). referert i "The Dating of the Oldest Sagas about Early Icelanders," i Dating the 
Sagas. Reviews and Revisions (Museum Tusculanum Press, 2013); Theodore Murdock Andersson mener at 
Eyrbyggja saga er datert til etter Laksdøla saga på grunn av at den refererer til sagaen på slutten, mens Einar 
Einar Ól. Sveinsson mener at Laksdøla saga på grunn av sin litterære stil er yngre, noe Andersson foreslår har 
mer å gjøre med de individuelle forfatternes egne stiler. Se Andersson, Theodore Murdock. The growth of the 
medieval Icelandic sagas (1180-1280), (Ithaca, N.Y. London: Cornell University Press, 2006). 150. 
23 Sävborg, Daniel. "Kärleken i Laxdœla saga–höviskt och sagatypiskt," Alvíssmál: Forschungen zur 
mittelalterlichen Kultur Skandinaviens 11 (2004). 
24 Bjarni Guðnason, Túlkun Heiðarvígasögu, vol. 50, Studia Islandica (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 
Háskóla Íslands, 1993). 198, 269; Einar Ól. Sveinsson.  Dating the Icelandic sagas : an essay in method, vol. 3, 
Text series (Viking Society for Northern Research) (London: University College, 1958). 49; Sverrir Tómasson, 
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kvinneroller som i større grad er aktive og har en egen agenda. Flere forskere har foreslått at 

sagaen kan ha blitt forfattet av en kvinne, til forskjell fra andre sagaer.25 Forskere som Helga 

Kress og Patricia Conroy har også foreslått å kalle Laksdøla saga en kvinnes biografi, noe 

Conroy har begrunnet med at sagaens struktur fra start til slutt er historier om en kvinne og 

hennes ektemenn.  

Jeg vil primært benytte meg av Didrik Arup Seips oversettelse fra 1989. 

 

Njåls saga (Brennu-Njáls saga): 

Njåls saga er den lengste og mest kjente av islendingesagaene, og også den med flest bevarte 

manuskripter. Flere forskere har som Jón Helgason datert den blant de nyere «store sagaene», 

og selv om man ikke med sikkerhet vet når er det visse tegn som tyder på at den sene 

dateringen stemmer. To av de viktigste håndskriftene, AM 132 fol og AM 468 40, dateres til 

cirka 1300, med flere andre manuskripter med lignende datering og likens innhold. Sagaen 

inneholder også juridisk materiale som ligner på lovene man finner i den islandske lovboken 

Járnsiða, som erstattet lovboken Grágás fra 1271 til 1281, da den ble erstattet med Jónsbok. 

Man kan av denne grunn anta at sagaen originalt ble nedtegnet innenfor tidsrommet til 

Járnsída.  

Jeg vil basere meg mest på oversettelsen til Fredrik Paasche fra 1986. 

 

1.4.2 Kildekritikk 

På tross av islendingesagaenes store betydning for den historiske forståelsen og forskningen 

på vikingtid og norrøn middelalder har det likevel vært mye usikkerhet knyttet til dem og 

                                                
"Laxdoela saga," i Medieval Scandinavia: An Encyclopedia, red. Phillip Pulsiano og Kirsten Wolf (New York: 
Garland, 1993). 387. 
25 Flere forskere som Einar Ól. Sveinsson, A. C. Bouman og Robert Kellogg har lagt merke til sagaforfatterens 
spesielle sympati rettet mot kvinnene i sagaen. Likevel virker det som om Auerbach og Kress er de som tidligst 
argumenterer for en kvinnelig sagaforfatter, basert på blant annet den distinkte «feminine» karakteristikken 
sagaen har. Jesch sier at man ikke kan vite dette sikkert, og sier som Peter Foote at sagaen i hvert fall skiller seg 
ut med å være en saga skapt med tanke på det kvinnelige publikummet. Clover er enig i at representasjonen av 
kvinnene i sagaen er usedvanlig, men tviler også på å dømme forfatterens kjønn ut i fra tegn på «femininitet» i et 
samfunn hvor femininitet er synonymt med mangel på maskulinitet. For min del er fristende å si seg enig i 
Kress’ og Auerbachs argumenter, men uten noe mer håndfast enn forfatterens stil og fokus på de kvinnelige 
karakterene er dette en mulighet som er verdt å ta i betraktning, men ikke forgitt. Se Bouman, A. C. Patterns in 
old English and old Icelandic literature. Leidse germanistische en anglistische reeks van de Rijksuniversiteit te 
Leiden. Vol. D. 1, Leiden, 1962; Kellogg, Robert. “Sex and the vernacular in medieval Iceland.” Paper presented 
at the Proceedings of The First International Saga Conference, 1973; Kress, Helga. "Mjök mun þér samstaft 
þykkja’: Um sagnahefð og kvenlega reynslu í Laxdæla sögu," i Konur skrifa til heiðurs Önnu Sigurðardóttir, 
red. Guðrún Gísladóttir Valborg Bentsdóttir, Svanlaug Baldursdóttir (ReykjavÌk: Sögufélag, 1980). og Loren 
Auerbach, "Female Experience and Authorial Intention in "Laxdoela Saga"," Saga Book XXV, no. 1 (1998); 
Carol J. Clover, "Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early Northern Europe," Representations, no. 
44 (1993). 69n31.  
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deres verdi som kilde. Nedtegnelsestiden av kildene startet på 1200-tallet, noe som betyr at de 

er for unge til å kunne regnes som samtidskilder. Dette har gjort at flere forskere de siste 

hundre årene som har talt imot bruken av sagaene som kilder til vikingtiden.  

Problemet med disse tekstene er at man ikke med sikkerhet kan si hvilket samfunn 

som blir beskrevet: er det en nøyaktig skildring av 1000-tallet, 1000-tallet som innbilt av en 

forfatter fra middelalderen, middelalderforfatterens egen tid eller en kombinasjon av alle tre? 

Dette er roten til mange vikingtidshistorikeres problemer, og sagakritikken som dette har 

resultert i. På grunn av mangelen på samtidige skriftlige kilder fra perioden de skildrer og 

deres opprinnelse som muntlige overleveringer og de vedlagte skaldekvadene har de likevel 

en unik verdi som kilder, og de siste tiårene har det vært ny framgang innenfor forskningen, 

spesielt innenfor sosial og mentalhistorie. Denne aksepten av kildenes verdi har resultert i 

studier som i større grad studerer tekstene som litterære levninger av tiden de ble nedtegnet i, 

den kristne middelalderen på 1200-tallet, i stedet for å ukritisk benytte dem som legitime 

beretninger om den førkristne tiden. Det er også denne fremgangsmåten jeg kommer til å 

bruke når det gjelder studiet av islendingesagaene i denne oppgaven. De kan ikke lenger 

kalles legitime beretninger om det norrøne samfunnet på Island, men vil heller behandles som 

levninger fra det kristne samfunnet på 1200-tallets syn på det norrøne, førkristne samfunnet de 

skildrer. Jeg vil i denne analysen også studere diktet Håvamål som en levning fra begynnelsen 

av 1200-tallet som beskriver moralene til et tidligere førkristent samfunn.  

 

1.5 Historiografi 

Fokuset i denne oppgaven som er synet på kvinnenes makt i den norrøne litteraturen og 

sammenhengen mellom dette og den samfunnsmessige utviklingen på Island på 1200-tallet 

har ikke blitt forsket på før. Likevel har det vært mye god og bred forskning på kvinnenes 

makt i vikingtiden, og hvordan dette endret seg etter inntoget av kristendommen og den 

islandske fristatens fall. På tross av at kvinne- og kjønnshistorien som forskningsfelt er 

relativt nytt i historisk sammenheng har studier av de norrøne kvinnenes styrke og makt som 

den blir framstilt i norrøn litteratur blitt studert i lang tid i sammenheng med andre norrøne 

studier. Dette har blant fått mye tyngde på grunn av mangel på andre skriftlige kilder, og på 

tross av nyere forskning i de siste 60 årene har det opprinnelige inntrykket i stor grad satt seg 

fast i den offentlige bevisstheten. I 1694 og 1755-1763 kom to tidlige verk om Danmarks 

historie, det tidligste av engelske Robert Molesworth, og det andre av sveitsiske Paul-Henri 
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Mallet.26 På tross av forskjellige synspunkter på Danmarks historiske utvikling gir begge en 

framstilling av den germanske og norrøne kvinnens selvstendighet hvor de blir sett på som 

mannens likeverdige. I sitt verk skriver Molesworth blant annet: «The northern nations [...] 

did not so much consider the other sex as made for their pleasure, as to be their equals and 

companions.»27 Dette synet på de germanske og skandinaviske kvinnenes frihet og likhet 

fortsatte å bli spredd, og med unntak av visse historikere fortsatte dette synet på sagaens 

kvinner inn i den romantiske historieskrivingen hvor synet var dominant hos skandinaviske, 

tyske og nederlandske lærde, og senere også ble utnyttet i nazistisk historieskriving.28  

  Nye bevegelser etter andre verdenskrig gikk imot dette unyanserte synet, som blant 

annet Rolf Heller i sin bok Die literarische Darstellung der Frau in den Islændersagas fra 

1958. I denne boken kartlegger han framstillingene av blant annet eggingen, men 

argumenterer at framstillingene av kvinnene fra islendingesagaene er litterære motiver og der 

for de forskjellige sagaenes handlinger, uten basis i det reelle norrøne samfunnet. Hellers 

forskning har i senere tid blitt sett på som manglende, men den nyere forskningen har beholdt 

skepsisen rettet mot den unyanserte «sterke sagakvinnen», selv om hun fremdeles er å finne i 

litterære studier og popkultur.  

På 1970-tallet og utover kom den kvinne- og kjønnsfokuserte forskningsbevegelsen, 

og selv om den fortsatte studiet av sagaens framstillinger av kvinner og tvilen på disse 

framstillingenes kredibilitet har det blitt mer nyansert og utgrenet, og blant annet forskningen 

på kvinnenes makt og forskjellige definisjoner på makt har fortsatt. På grunn av eggerskens 

unike stilling i norrøn litteratur har hun vært et tema blant mange som forsker på kvinnenes 

posisjon og ulike roller. Blant annet Else Mundal har sett på framstillingene av kvinnenes 

makt i sagaene. I «Kold eru kvenna ráð» fra 1978 ser Mundal på bruken av ordtak i norrøn 

litteratur som «kalde er kvinners råd» og tilsvarende ordtak som blir gitt om kvinners 

svikefulle natur og hardlynthet. Mundal foreslår at deres såkalte svikefullhet er på grunn av 

tilknytningen til to ætter i stedet for en, og problemene denne uklare ætteidentiteten kunne 

medføre. Ordtakene om deres kalde råd kobles til framstillingene av kvinners egging og 

hvordan dette, på tross av å sannsynligvis være mer en litterær klisje enn virkelighet (som 

                                                
26 Mallet, Paul Henri. Northern Antiquities: Or, A Description of the Manners, Customs, Religion and Laws of 
the Ancient Danes, and Other Northern Nations; Including Those of Our Own Saxon Ancestors: With a 
Translation of the Edda, Or System of Runic Mythology, and Other Pieces, from the Ancient Icelandic Tongue. 
In Two Volumes, vol. 1 (T. Carnan and Company at No. 65. in St. Paul's Church-yard., 1770). 
27 Molesworth, Robert, An Account of Denmark as it was in the Year 1692. (København: Rosenkilde and 
Bragger, 1976). referert i Jochens, Jenny. Old Norse images of women, Middle Ages series (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1996). 236. 
28 Jochens, Old Norse images of women. 237. 
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Heller mener), har vært en måte for kvinner å passivt eller indirekte hevne seg ved hjelp av en 

mann. Hun argumenterer også for at kvinnen ble framstilt som hardere i hevnkravene enn 

mennene selv fordi hun ofte ble hardere rammet følelsesmessig når en mann ble drept. Hun 

mener likevel at selv om at det med denne argumentasjonen er forståelig at kvinnene ble 

framstilt som kalde og svikefulle, så er disse framstillingene gitt av menn med deres 

synspunkt og forutsetninger.29 I «Kvinnebiletet i nokre mellomaldergenrar. Eit opposisjonelt 

kvinnesyn?» fra 1982 fastslår Mundal at kvinnebildet har variert, men på tross av at sagaene 

ikke er hevet over kritikk så kan ikke framstillingen av den aktive og handlende kvinnen som 

hevner seg på menn være skapt i opposisjon til kvinnesynet i middelalderen som framstilte 

kvinnene som naturlig passive, siden framstillingen av den aktive kvinnen allerede fantes i 

nordisk dikting i heltediktene fra førkristen tid.30 

Preben Meulengracht Sørensen er en annen forsker som har sett på kvinnenes 

tilknytning til æren og bruken av egging. I Fortelling og ære fra 1993 sier han blant annet: 

«Æren kommer til syne i et spil mellem mænd, men det er et spil med kvinderne som tilskuere 

og domere, og ofte også som iscenesættere.»31 Han nevner også idealet som man finner i 

ordene drengr góðr og skǫrungr mikill, som dreier seg om at en person fyller idealet om ære 

og viser ønskverdig oppførsel.32 Ójafnaðr er et annet ord, som skildrer den harde, hensynsløse 

handlekraften, noe som er knyttet til skǫrungskapr og enkelte kvinnekarakterer i sagaene, 

blant annet den hevngjerrige eggersken, som benytter seg av hvǫt eller frýja for å iscenesette 

sin hevn. 

 På nittitallet kom det ut flere viktige verk som tok for seg kvinnenes ulike roller. 

Judith Jeschs Women in the Viking Age fra 1991 presentert vikingtidens kvinner fra 

forskjellige kilder, blant annet sagaene, og ser da på enkelte av kvinnene gjennom å 

kategorisere dem innenfor arketyper, eggersken inkludert. Jenny Jochens har med sine to 

bøker Women in Old Norse Society og Old Norse Images of Women i større grad utforsket det 

idealistiske og oppkonstruerte bildet av kvinnenes makt og roller, og de mindre optimistiske 

realitetene. Helga Kress’ forskning er enig i den til Jesch og Jochens, men legger i større grad 

enn Jesch og Jochens vekt på at den norrøne litteraturen på tross av framstillinger av «sterke 

                                                
29 Mundal, Else, "Kǫld eru kvenna ráð," i Kvinner og bøker : festskrift til Ellisiv Steen på hennes 70-årsdag 4. 
februar 1978 (Oslo : Gyldendal, 1978., 1978). 
30 "Kvinnebiletet i nokre mellomaldergenrar: eit opposisjonelt kvinnesyn?," Edda, no. 6 (1982). 
31 Meulengracht Sørensen,"Fortælling Og Ære: Studier I Islændingesagaerne" (Aarhus Universitetsforlag, 1993) 
212. 
32 Drengr spesielt har vært mye omdiskutert blant forskere. For mer om ordets betydning og utvikling, samt mer 
om forskningen som tidligere har blitt gjort, se Lauren Goetting, "«þegn" and "drengr" in the Viking Age," 
Scandinavian Studies 78, no. 4 (2006).. For mer om kvinner spesifikt som blir kalt drengr, se Jochens, Women in 
Old Norse society. 61n156, 163n4-5. Her kaller hun drengr valiant, og skörungur «forceful». 



 15 
 

kvinner» beskriver undertrykkelse og tegn på utvikling til et patriarkat. De sterke kvinnenes 

styrke er at de nekter å la seg undertrykke, men dette gjøres uten hell. Kress viser til at 

islendingesagaene, på tross av sine framstillinger av kvinner som utøver makt, likevel 

beskriver det norrøne patriarkalske samfunnet, hvor kvinnene har liten plass i narrativet.33  

Andre har også tvilt på realiteten med eggersker i det norrøne samfunnet, og stilt spørsmål 

ved deres framtredener i sagaene. Carolyn Anderson har sett på de kvinnelige eggerne mer 

som presentasjoner av en psykologisk frykt for menns tendens til utøvelsen av vold på linje 

med den framstilt i sagaene, enn historiske fakta.34 Zoe Borovsky har et tilsvarende syn, og 

har argumentert for at sagaforfatterne etter den islandske fristatens fall brukte motivet av den 

kvinnelige eggersken og andre autoritære kvinner for å vise fram idealer og meninger som 

ikke lenger var akseptable i deres samtid.35 

I 2002 kom antologien The Cold Counsel. Women in Old Norse Literature and 

Mythology hvor femten forskjellige forskere ser på både stillheten og eksklusjonen av kvinnen 

i tillegg til muligheter til tale og å utøve makt. Blant annet blir kvinnens «kalde råd», 

eggingen, sett på med forskjellige perspektiver.36 

Selv om mye av forskingen har vært på eggingen har det også vært gjort mye forskning på 

kvinners bruk av magi, deriblant av François-Xavier Dillmann, Katherine Morris, Brit Solli, 

Catharina Raudvere, Stephen A. Mitchell.37  

Jóhanna Katrín Friðriksdòttirs bok Women in Old Norse Literature. Bodies, Words and 

Power fra 2013 står for en av de seneste studiene av kvinnenes makt og handlinger, hvor hun 

studerer kvinnelige karakterer fra et bredere kildegrunnlag. Her kommer hun fram til at de 

fleste kvinnene skiller seg ut fra denne stereotypen, i tillegg til å generelt bruke den makten de 

har mer konstruktivt enn destruktivt for å oppnå fredfulle resultater og å opprettholde status 

                                                
33 Se Kress, Helga. "Meget samstavet må det tykkes deg. Om kvinneopprör og genretvang i Sagaen om 
Laksdölene," Historisk tidsskrift (1980). og "Ser du dette sverdet, møy?," Om undertrykkelsen av det kvinnelige 
og oppkomsten av et patriarkat i norron litteratur, I Edda. Nordisk Tidskrift for Litteraturforskning 
(Scandinavian Journal of Literary Research), Hefte 3 (1992). 
34 Anderson. "No Fixed Point: Gender and Blood Feuds in Njal's Saga." Philological Quarterly 81, no. 4 (2002): 
421-40. 
35 Borovsky, Zoe. "Never in Public: Women and Performance in Old Norse Literature," The Journal of American 
Folklore 112, no. 443 (1999). 27. 
36 Anderson, M. Sarah og Swenson, Karen. Cold counsel: women in Old Norse literature and mythology : a 
collection of essays, (New York: Routledge, 2002). 
37Franc̦ois-Xavier Dillmann, Les magiciens dans l'Islande ancienne : Études sur la représentation de la magie 
islandaise et de ses agents dans les sources littéraires norroises (Caën: Université de Caën, 1986); Katherine 
Morris, Sorceress or witch? : the image of gender in medieval Iceland and northern Europe (Lanham, Md: 
University Press of America, 1991); Brit Solli, Seid : myter, sjamanisme og kjønn i vikingenes tid (Oslo: Pax, 
2002); Raudvere, Catharina. Kunskap och insikt i norrön tradition : mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser, 
Vägar till Midgård (Lund: Nordic Academic Press, 2003). Stephen A. Mitchell, Witchcraft and magic in the 
Nordic Middle Ages, The Middle Ages series (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011). 
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quoen. Hun er også uenig i tidligere forskning på emnet siden grupperingen som gjøres her 

(eggersker, trollkvinner, dronninger, m.m.) ikke kan kategoriseres så enkelt og at disse 

kvinnelige karakterene er mer sammensatte, har forskjellige agendaer og fullfører forskjellige 

funksjoner.38 

Et annet tema innenfor forskningen på det norrøne samfunnet og kvinnene er hvordan 

synet på kjønn har vært i et såpass maskulinitet-fokusert samfunn. Ved siden av kvinnens 

tilknytning til ære har Meulengracht Sørensen også arbeidet med dette. I Nid: Forestillingen 

om den umandige mand i de islandske sagaer fra 1980 ser Meulengracht Sørensen på tabuet 

med feminine menn i norrøne kilder. Enhver forestilling av det feminine blir ensbetydende av 

det umaskuline når det er knyttet til en mann, og det nærmest militante maskuline moralen var 

så dominant at det kunne virke som en dyd for også kvinner å følge den. 

Carol J. Clover ser også på kjønnstrukturen i det førkristne/norrøne samfunnet og benytter 

seg av ettkjønnsmodellen til Thomas Laqueur. Hun har argumentert for et ettkjønnssamfunn i 

det norrøne samfunnet hvor kjønnsskillet var mer fleksibelt og handlingsbestemt enn det som 

utviklet seg i kristen middelalder, og hvor mannlighet og kvinnelighet var to sider av en skala 

som var mer basert på makt og mangelen på den.39 Clover er også uenig i Hellers syn på 

eggersken som en som får menn inn i heroiske konflikter, og argumenterer for at kvinnens 

egging var en del av det lovverk og ritual, og at kvinnens ord var på linje med mannens 

handlinger. 

Av feministiske analyser som har blitt gjort om spesielle kvinnelige sagakarakterer i 

sagaene har tolkningene til Helga Kress, Ursula Dronke, Patricia Conroy, Heather 

O’Donoghue, Loren Auerbach vært viktig for å få et nytt perspektiv. 

 

På tross av all den innsiktsfulle og inspirerende forskningen som er gjort rundt kvinnenes 

makt er det ikke en fullstendig konsensus, og det er mindre fokus på temaet nå enn for ti-tjue 

år siden. Jeg har som sagt ikke funnet noen som direkte har kommet med sammenligninger 

mellom de forskjellige tekstenes framstillinger av kvinnenes makt og den mulige 

tilknytningen til utviklingene på 1200-tallets Island, så jeg ønsker dermed å forsøke å bidra 

med fylle dette tomrommet med denne oppgaven.  

 

 

                                                
38 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, Bodies, Words and Power, 135. 
39Clover, "Regardless of Sex."; Laqueur, Thomas Walter. Making sex : body and gender from the Greeks to 
Freud (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990). 
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1.6 Struktur 

Denne analysen skal gjøres i kronologisk rekkefølge ut i fra når det menes at de forskjellige 

kildene har blitt nedtegnet. På tross av usikkerheten rundt sagaenes datering vil dette kunne 

hjelpe til å se om det forekommer en utvikling i synet på framstillingene av kvinner med 

makt. Analysen starter dermed i kapittel to med en studie av Håvamåls framstilling av 

kvinnelig makt ut i fra dens dikt om kvinner og menns forhold til dem. I kapittel tre blir Gisle 

Surssons saga sett på, spesielt kvinnene Aud og Tordis. Kapittel fire tar for seg Eyrbyggja 

saga, som i tillegg til å ha en annen framstilling av Tordis, også har flere andre framtredende 

kvinnekarakterer med makt. I kapittel fem blir Laksdøla saga med dens mangfold av 

kvinnekarakterer studert, og hvordan deres makt blir presentert. I kapittel seks blir den siste 

kilden Njåls saga presentert, med dens spesielle kvinneframstillinger. I det sjuende og siste 

kapitlet vil jeg benytte informasjonen fra de tidligere kapitlene til å komme med en 

konklusjon.  

Kartleggingen og sammenligningen av de forskjellige framstillingene vil gjøres 

systematisk med at hvert kapittel vil ta for seg en av de fem kildene. Analysen i hvert kapittel 

er inndelt i tre deler. I den første delen av kapittelet blir framstillingene beskrevet, organisert 

etter hvilken maktype det er snakk om, slik som framstilt i 1.3.1. Deretter blir disse 

framstillingene studert for å finne ut om hvorvidt de presenterer et negativt eller positivt syn 

på makten. I sammenheng med denne analysen blir det positive eller negative synet på 

makten definert fra språkbruken og «tonen» som uttrykt av sagaforfatteren og av karakterene 

som forekommer i kildene. Til slutt vil konklusjonen av disse to delene bli sammenlignet med 

de tidligere studerte kildenes resultater for å se om det er en sammenheng i syn (basert på 

hvilken type makt som blir gitt et spesielt syn, eller om det er sammenhenger som er knyttet 

til de forskjellige tidene tekstene ble nedtegnet i.  
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 Håvamål 

Troløs kvinne/så jeg tale slik/at det bet en mann til bane/den falske tungen/tok ham 

av dage,/og ikke et ord var sant. 

- Strofe 118, Håvamål. 
 

Håvamål er den eldste kilden som brukes i denne analysen, og jeg starter dermed med den. 

Håvamål betyr «den eldstes tale», altså Odins, og er et visdomsdikt for å videreføre verdier og 

råd fra ham. De i alt 164 strofene gir råd om livets forskjellige sider, blant annet om 

vennskap, klokskap, død, drikking, i tillegg til kjærligheten og mannens forhold til kvinnen. I 

totalt tretti strofer nevnes kvinner, 26 av dem nevner kvinners natur og deres forhold til menn 

mens 12 av disse nevner kjærlighet. Strofe 83 til strofe 95 handler om romantikk og 

kvinnenes vinglete natur. Deretter følger to fortellinger fortalt av «Odin» om hans kontakt 

med to kvinner, Billings datter og Gunnlod. Disse fortellingene er kalt det Første 

Odinseksempel (96-102) og Andre Odinseksempel (104-109).40 

I dette kapittelet vil jeg se på i hvilken grad kvinner i Håvamål blir beskrevet som å 

være i besittelse av innflytelse og makt, hva slags former for makt som blir framstilt, og om 

makten blir framstilt positivt eller negativt.  

 

2.1 Framstillingen av makt i Håvamål 

2.1.1 Direkte makt 

I forhold til sagaene som vil bli analysert i de neste kapitlene er det ferre ulike typer makt som 

framstilles i Håvamål. Det er ingen framstillinger av kvinner som utfører fysisk vold i 

Håvamål. Vold i seg selv er nevnt i diktet i tillegg til mot og heder, men i forhold til den totale 

mengden med strofer er det andre temaer som nevnes oftere. 

 

Magi 

Kvinners bruk av magi nevnes derimot. I Holm-Olsens oversettelse av strofe 113 og 114 

advarer Odin «Loddfåvne» mot å kvile i favnen til kvinne som troller (fjölkunnigri konu), så 

hun lukker lemmene om ham: 

                                                
40 Basert på Finnur Jónssons inndeling fra 1924. Finnur Jónsson, Hávamál (GEC Gads forlag, 1924). 
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Ráðumk þér, Loddfáfnir, 
en þú ráð nemir, - 
njóta mundu, ef þú nemr, 
þér munu góð, ef þú getr -: 
fjölkunnigri konu 
skal-at-tu í faðmi sofa, 
svá at hon lyki þik liðum. 
 

Hon svá gerir, 
at þú gáir eigi 
þings né þjóðans máls; 
mat þú vill-at 
né mannskis gaman, 
ferr þú sorgafullr at sofa. 
 

Jeg rår deg, Loddfåvne, 
og lær mine råd, til glede og gagn om du lærer, 
til nytte og hell om du husker: 
Kvil ikke i favnen 
til kvinne som troller, 
så hun lukker lemmene om deg. 
 
 
Hun kan volde 
at du vører ikke 
tingferd og kongens tale; 
mat gir deg ulyst 
og menneskers lag; 
du faller sorgfull i søvn. 
 
 

 

 Gjør han dette kan hun skade ham på den måten at hun fratar ham hans sanser. Det samme 

budskapet er å finne i strofe 87, som sammen med strofe 84, 85 og 86 advarer mot å stole på 

ting som bristende buer, nattgammel is og sjølrådige treller. I strofe 87 advares det mot å stole 

på «volves lokkeord».41 Videre i strofe 146 skryter Odin av å kunne galdrer «som ikke 

kongens hustru og ingen andre kan» («er kann-at þjóðans kona»). Dette forklares ikke, men 

kan tolkes som om en konges kone i større grad enn andre (mannskis mögr) skulle kunne 

kjenne til mange galdrer, dog ikke like mange som Odin.  

 

Kjærlighet som makt 

Håvamål skiller seg ut fra islendingesagaen med hvilken grad kvinnen gis direkte makt 

gjennom kjærlighet. Til forskjell fra de andre formene for kvinners makt i Håvamål er 

kjærlighet og forholdet mellom kvinner og menn et ofte nevnt tema i diktet i forhold til den 

totale mengden strofer som nevner kvinner spesifikt. Sitatet fra strofe 118 i begynnelsen av 

dette kapitlet kan kanskje oppsummere denne typen kvinnesyn i Håvamål, med måten 

kvinnen blir sett på som utroverdig og med makt nok til å skade en mann med sine ord. 

Advarsler om denne utroverdige kvinnen er å finne i strofene 81, 84, 86, 90, 94 og 118, som 

jeg nå vil se på.  

Strofe 81 handler om hvordan mangt er uforutsigbart før det er over, og er dermed noe 

man må vente med å bedømme:  

                                                
41 "Edda-dikt," (Oslo: Cappelen, 1985). 35. 
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At kveldi skal dag leyfa, 

kono er brent er, 

mæki er reynd er, 

mey er gefin er, 

is er yfir kømr, 

ǫl er drukkit er. 

Om kveld skal dag roses, 

Kvinne når brent hun er,  

Sverd når brukt det er, 

Brud når gift hun er, 

Is når en over er, 

Øl når det drukket er.42 
 

 

Her blir usikkerheten rettet mot kvinners personlighet og jenters kjærlighet (før hun gifter 

seg) satt på linje med uforutsigbare ting som været (alternativt framtiden), ubrukte sverd, 

usikker is, og ølens smak. På grunn av deres uforutsigbare natur kan deres kvalitet ikke 

bedømmes før de er gift og døde.  

   

I strofe 84 advares mannen mot kvinnens løgner og vinglete natur: 

 

Meyjar orðum 
skyli manngi trúa 
né því, er kveðr kona, 
því at á hverfanda hvéli 
váru þeim hjörtu sköpuð, 
brigð í brjóst of lagið. 
 

En jentes ord 
Skulle ingen tro 
Og ikke en hustrus heller; 
For på kvervende hjul 
Fikk de hjertet skapt, 
Lettsinn i brystet lagt. 
 

 

Denne strofen er den andre strofen som nevner kvinner, og det første som spesifikt dreier seg 

om dem i Håvamål. I strofen fortelles det om hvordan kvinnen, både før og etter giftemålet 

ikke er til å stoles på. Det spesifiseres ikke i hvilke sammenhenger hun er å regne som 

uberegnelig, men allerede fra fødselen av er hun drevet av et uberegnelig lettsinn som gjør at 

hun ikke kan stoles på. Den samme advarselen blir gjentatt i strofe 90: 

 

Svá er friðr kvenna, 
þeira er flátt hyggja, 
sem aki jó óbryddum 
á ísi hálum, 
teitum, tvévetrum 
ok sé tamr illa, 

En utro kvinnes 
elsk er som kjøring 
på håle isen 
med hest uten brodder, 
en spretten toåring 
temmet dårlig, 

                                                
42 Brent = død.  
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eða í byr óðum 
beiti stjórnlausu, 
eða skyli haltr henda 
hrein í þáfjalli. 

eller bauting i storm 
uten styre, 
eller som halt skulle fange 
rein i fjellet. 
 

 

Denne strofen tar også for seg kvinnens vinglete natur, men her er det spesifikt hvordan 

hennes kjærlighet er upålitelig og potensielt farlig. I Holm-Olsens oversettelse fra 1985 

brukes «utro kvinne», men strofen er rettet mot alle kvinner, ikke bare den utroe, siden alle 

kvinner ser ut til å defineres som illojale. I Alf Ambles oversettelse fra 1938 starter den første 

verselinjen med «Kvinners elskov – falske sinn [...]», mens i Holtmarks oversettelse fra 1941 

er «Fred med kvinnfolk/som tenker på falskhet,» brukt.43 I alle oversettelsene går det igjen at 

kvinnene av natur er illojale og falske. 

 

Strofe 94: 

Eyvitar firna 

er maðr annan skal, 

þess er um margan gengr guma; 

heimska ór horskum 

gerir hölða sonu 

sá inn máttki munr. 

Ingen skal laste 

En annen for slikt 

Som hender så mangen mann: 

Lett kan den mektige 

Lysten gjøre 

den klokeste kar til en narr. 

 

 

I denne strofen er moralen at selv den klokeste mann kan bli blindet av lysten, og det er 

dermed ikke noe andre menn skal dømme ham for. Hans dumhet er ikke hans egen feil, og 

hans ansvar er dermed ikke hans. Kan man da tro at denne skylden blir gitt videre til den som 

bringer fram denne lysten i ham, altså kvinnen? I så fall betyr det at makten til å gjøre ham 

slik blir gitt til den han elsker, altså kvinnen. Det samme budskapet er å finne i strofe 93. 

 

 

 

 

 

Strofe 118: 

                                                
43Amble, Alf. Håvamål ([Oslo]: Nor, 1938); Anne Holtsmark og Knut Liestøl, Eddadikt. Skaldekvad. Folkeviser, 
vol. 1, Norges nasjonallitteratur (Oslo: Gyldendal, 1941). 47. 
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Ofarla bíta 

ek sá einum hal 

orð illrar konu; 

fláráð tunga 

varð hánum at fjörlagi 

ok þeygi of sanna sök. 

 

Troløs kvinne 

så jeg tale slik 

at det bet en mann til bane; 

den falske tungen 

tok ham av dage, 

og ikke et ord var sant. 

 

 

I strofe 118 blir det igjen advart mot kvinners troløse natur og faren med dem, som i de 

tidligere nevnte strofene. Forskjellen er at i denne strofen gis det et eksempel på at troløse 

kvinner er i stand å drepe en mann med ord. Det er usikkert hvordan og hvorvidt det er 

symbolsk ment med å såre ham eller bokstavelig ved å få ham drept ved hjelp av løgner. 

Bakgrunnen for denne situasjonen blir ikke nevnt, men kan muligens referere til egging. Dette 

ville i så fall være den eneste referansen til egging som er å finne i denne teksten. Det er 

derimot grunner til å tvile på dette, siden eggende kvinner ikke driver med løgn, men heller 

egger mennene til handling med hjelp av en ubehagelig sannhet (om deres ære eller mangelen 

på den). Dette viser at kvinnens ord (løgn) hadde nok makt til å drepe mannen.  

Selv med de negative beskrivelsene av kvinnene blir likevel behovet for kjærligheten 

forklart. På tross av de andre advarslene forteller strofe 50 om hvordan en manns liv med 

ingen å elske kan sammenlignes med en råtnende tørrfurus liv.44 Strofen ender med å spørre 

«Hvorfor skal man leve lenge?».45 Et liv uten kjærlighet er dermed framstilt som hardt og lite 

verdt.46 Hvis kjærligheten har en såpass stor verdi at mennene uten den mangler livslykke, og 

hvis det bare er kvinner som kan gi dem denne gleden, kan det tolkes som om kvinnene har 

makt. 

Strofene 81, 84, 86, 90, 93, 94 og 118 handler altså om kvinnenes vinglete natur, 

hvordan deres kjærlighet kan manipulere menn og hvorfor man derfor ikke skal stole på dem. 

Dette forteller på sin side noe om den oppfattede makten kvinnene hadde over mennene, siden 

forfatteren ser behovet for å bruke flere strofer på å advare mot deres natur. 

 

                                                
44 I Ludvig Holm-Olsens oversettelse er kjærlighet derimot byttet ut med vennskap, men flere andre 
oversettelser ser ut til å bruke kjærlighet. Alternativt kan strofen referere mer til menneskelige bånd generelt. Se 
Ivar Mortensson-Egnund og Bjarne Fidjestøl, Håvamål (Oslo: Samlaget, 1996); Holtsmark og Liestøl, Eddadikt. 
Skaldekvad. Folkeviser, 1. 41. 
45 Holtsmark og Liestøl, 1941, 41. 
46 ”HM”, 38. 
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Billings datter 

Strofe 96 til 102 tar for seg Det første Odinseksempel, som skildrer en gang da Odin gikk 

blant mennesker, og på sin ferd ble forelsket i ei vakker kvinne. I fortellingen prøver han å 

forføre kvinnen, bare referert til som Billings møy, men blir i stedet narret av henne.47 Hun 

hadde sagt at de skulle møtes senere på kvelden hvis han ville tale mer, men at det var viktig 

at de møttes i hemmelighet. I strofe 99 skildres hans ville kjærlighet for henne, hvordan han 

nesten mistet vett og vilje, og hvordan han trodde at hun nå skulle være hans med hele hennes 

hug og lyst. Det går derimot ikke slik, for på kvelden når han først kommer tilbake, er det fullt 

av folk og lys på gården, og dette vaktholdet varer hele natten. Bedre blir det ikke når han nok 

en gang returnerer på morgenen. Selv om alle folkene nå sover finner han nemlig ikke annet i 

hennes seng enn ei fastbundet tispe, og han innser han har blitt lurt. I strofe 102, det siste i 

denne fortellingen, reflekterer Odin over det som har hendt, og på hvordan det er mulig at den 

gode møya «viser seg vinglet».  

 

 

Han avslutter denne historien med å konkludere at dette var erfaringen han fikk da han prøvde 

å lokke den «listige jenta». Han ender opp lurt og alene, og repeterer det som han sa i strofe 

96, nemlig at hun aldri ble hans/aldri eide han henne. 

I strofene som tilhører Første Odinseksempel kan man si at det er Odins kjærlighet for 

Billings datter som gjør ham sårbar ovenfor hennes narring. Hun er også det nærmeste man 

kommer en kvinnelig aktør som handler etter sin egen interesse i Håvamål, på tross av at hun 

ikke får sin egen stemme og at også hun framstilles som et objekt Odin ønsker å oppnå. Den 

eneste andre kvinnelige karakteren som gis et navn er Gunnlod som han møter i Annet 

                                                
47 Billings møy har tradisjonelt blitt tolket som Billings datter, men Sigurður Nordal har foreslått at hun også kan 
være Billings kone. Nordal, Sigurður. "Billings mær," i Bidrag till nordisk filologi tillägnade Emil Olsson 
(Lund: C.W.K. Gleerups Förlag, 1936). 288.  

Mörg er góð mær, 
ef görva kannar, 
hugbrigð við hali; 
þá ek þat reynda, 
er it ráðspaka 
teygða ek á flærðir fljóð; 
háðungar hverrar 
leitaði mér it horska man, 
ok hafða ek þess vettki vífs. 
 

Mangen fullgod jente 
svikfull er mot mann 
når hun hårdt blir prøvet. 
fullt jeg blev det var 
da jeg vilde lokke 
henne i min favn. 
 

På nærmere hold 
Kan det hende den gode 
møya viser seg vinglet, 
det fikk jeg merke 
den gang jeg prøvde 
å lokke den listige jenta; 
hun lurte meg bare, 
skaffet meg latter og hån, 
og aldri eide jeg henne. 
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Odinseksempel. Hun har han ikke noen blindende kjærlighet for, og dermed er han ikke 

hindret i å utnytte henne seksuelt og taktisk for å stjele hennes fars skaldemjød. 

 

Hvordan fås kjærlighet?  

Her har vi sett et tilfelle hvor Odin ikke får kvinnen han er ute etter når han prøver å lokke 

henne. En måte Håvamål skiller seg ut fra islendingesagaene er med framstillingene av 

hvordan mannen kan vinne kvinnens kjærlighet. Sagaenes hyppige framstilling av menn som 

drar til en av kvinnens mannlige slektninger for å få godkjent ekteskapet blir ikke skildret i 

Håvamål.48 Den eneste gangen det å gjøre kur til en kvinne blir tatt opp er i to strofer. I strofe 

92 forteller Odin om hvordan mannen kan vinne kvinnens elsk ved å gi gaver og gode ord. 

Det samme budskapet er å finne i strofe 130, hvor Odin råder Loddfåvne (den som får rådene, 

en vanlig bonde) til å komme med fagre løfter og holde dem hvis han vil vinne en kvinnes 

vennskap. Her er det snakk om direkte kontakt med kvinnen, og ikke med hennes mannlige 

slektninger, og det er hennes egen mening om mannen som er avgjørende.  

Når det gjelder Odins mislykkede søken på hemmelig elsk med Billings møy er det 

ifølge Ottar Grønvik Odin selv som framstår som umoralsk ifølge normene som gjaldt i det 

gamle samfunnet, siden han prøver å starte et elskovsforhold i skjul, uten hennes ætts 

kjennskap og tillatelse.49 Dette kan til dels være en trolig forklaring, siden Odin her og i Det 

andre Odinseksempelet framstår usympatisk. Likevel er det en annen forklaring som også er 

interessant. Kan tiden Håvamål ble til på vært et samfunn hvor kvinnene hadde mer de skulle 

ha sagt når det gjaldt valg av partner enn i senere kilder? I Håvamål står det ikke noe om å 

søke tillatelse til kvinnens kjærlighet fra hennes mannlige slektninger, i motsetning til 

islendingesagaene, hvor hennes mannlige slektningers aksept var nødvendig så frem at hun 

ikke var enke. I Håvamål kan det dermed heller være kjærlighet og kvinnens egen interesse 

som blir prioritert. Dette kan så klart ha noe å gjøre med forskjellene mellom sjangere, altså 

råd og idealer i motsetning til beretninger av hendelser. Det er uklart om strofene bare dreier 

seg om ekteskap eller kjærlighet generelt, men det har uansett vært viktig nok at kvinnen 

mannen «ønsker elsk av» selv er interessert til å gi flere råd om hvordan man skal oppnå 

dette. Hvis så er tilfellet, framstilles kvinnene i Håvamål som mektigere eller i hvert fall mer 

innflytelsesrike når det gjelder ekteskapet og hvem de skal ekte enn i andre tekster som for 

                                                
48 For mer om inngåelsen av de norrøne førkristne ekteskapene, se Jochens, "Consent in Marriage: Old Norse 
Law, Life and Literature.".  
49 Grønvik, 1999, 27. 
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eksempel islendingesagaene. Dette er likevel ikke nok grunnlag til å komme med noen klar 

konklusjon, men likevel verdt å ta i betraktning når man skal sammenligne Håvamål med de 

andre kildene.  

 

2.1.2 Indirekte makt 

Egging 

Egging er på tross av dens framhevede stilling i islendingesagaene, ikke direkte nevnt i 

Håvamål. I det hele er framstillingen av kvinnen som «ærens vokter» ikke å finne i Håvamål. 

En kan likevel spørre om eggingen er indirekte nevnt, med tanke på hvordan mannen advares 

mot å stole på kvinnens ord. Som sitatet fra strofe 118 tilsier så har kvinnen mulighet til å 

drepe en mann med ord alene, men dette er likevel ikke nok grunnlag til å kategorisere det 

som egging på lik linje med eksemplene fra islendingesagaene. 

 

 

2.2 Synet på maktbruken 

2.2.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status 

Håvamål beskriver i liten grad kvinnenes makt utenom deres magiske makt eller deres makt 

over menn via kjærlighet. De blir sagt å være skapt annerledes, noe som har gitt dem lettsinn 

og gjort dem uberegnelige, og dette blir framstilt negativt. Det er to kvinner med makt som 

blir framstilt positivt. Den første er Billings møy, som med sin makt narrer Odin med 

kjærlighet og hennes vett, men som til forskjell fra de andre kvinnene som det advares mot, 

blir beundret. Selv om hun blir kalt «listige jenta», blir det ikke framstått som nedsettende, og 

ellers blir hun kalt «vennen min/min søte venn». Disse beskrivelsene blir brukt både før og 

etter at Odin blir narret.  

Karen Swenson har tolket Det første Odinseksempel som et eksempel på kvinnenes 

vinglete natur med Odin som den enkle bedradde mannen, og diktet er ment å bringe fram 

menns forskrekkelse og medfølelse for Odin50 Her er jeg imidlertid mer enig med Grønviks 

argument om at Odin ikke framstilt som en veldig sympatisk karakter i Første og Andre 

                                                
50 Swenson, Karen. "Women Outside: Discourse of Community in Hávamál," i Cold Counsel: Women in Old 
Norse Literature and Mythology: a Collection of Essays, red. Sarah M. Anderson og Karen Swenson (New York 
og London: Routledge, 2002). 277. 
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Odinseksempel, noe han blant annet poengterer med ordene forfatteren og «Odin» selv bruker 

og de handlingene som man kan regnes som uakseptable på den tiden. Mens «lokke» brukes i 

Holm-Olsens oversettelse om Odins flørting med jenta, er det i oversettelsen til Anne 

Holtsmark fra 1941 blitt oversatt til «fristet henne til falskhet».51 Når det gjelder hans 

romanse med jenta var det ifølge Grønvik Odin selv som framstår som umoralsk ifølge 

normene som gjaldt i det gamle bondesamfunnet, siden han prøver å starte et elskovsforhold i 

skjul, uten hennes ætts kjennskap og tillatelse.52  

 

Magi 

Magi i seg selv blir ikke framstilt negativt, med tanken på Odin som selv skryter sin 

kjennskap til galdrer. Derimot blir volver framstilt negativt, som man ser i strofe 87, 113 og 

114 hvor det advares mot volvers lokkeord, i tillegg til å søke husly og elsk fra trollkvinner 

siden de har makt til å forhekse en. Dette betyr likevel ikke at alle kvinner som utøver magisk 

makt er framstilt negativt, siden «kongens hustru» blir nevnt som eksempel på en som 

behersker denne magien, og sammenlignes med Odin selv. Dette er en interessant kontrast 

siden omgang med slike kvinner blir frarådet, men at kongen selv naturlig skal kunne ha en 

slik kvinne til kone. Det blir ikke forklart hvorfor volver alene blir framstilt negativt når det 

gjelder magi, men det kan antas at det er fordi de bruker sin makt til å manipulere menn, noe 

Odin og kongens hustru ikke gjør. 

 

Kjærlighet som makt 

Skal man tro strofer som 93 og 94 hvor det blir tatt opp hvordan kjærligheten kan frata 

mannen makten til å handle som han ellers ville, kan det forklare hvorfor flere av de andre 

strofene advarer mot kvinnens vinglete tendenser. Dette er noe som ifølge strofene kan ramme 

mange, selv den mektigste mann. På tross av idealiseringen av den gode kjærligheten (strofe 

50 og 95), og hvor viktig det er for en manns liv, er det flest negative framstillinger. Flere av 

strofene handler om hvorfor man ikke skal stole på kvinner. Strofer som 84 og 90 advarer mot 

å stole på kvinnens ord, og totalt sett framstiller flesteparten av strofene kvinnenes makt over 

menn på en negativ måte.  

                                                
51 «HM», 47; Holtsmark og Liestøl, 1941, 49. 
52 Grønvik, 1999, 27. Dette synet passer blant annet med lovene i Grågås, hvor menn som i hemmelighet, altså 
uten kvinnens mannlige slektningers kjennskap og aksept, inngår forhold med den kvinnelige slektningen ville 
bli strengt straffet. Denne straffen ville de få uansett om kvinnen var med på det eller ikke.  
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Swenson har skrevet om hvordan Håvamål definerer kvinner som en ekstern fare, og hvordan 

denne framstillingen er med på konstruksjonen av Håvamåls samfunn. Disse ekskluderte 

kvinnene har et tosidig forhold til det interne, maskuline samfunnet. Kvinnene er farlige og 

vinglete, men er på en annen side tiltrekkende og kan føre til økt lykke, i kraft av seg selv 

eller det de har. Som Billings møys kjærlighet, Gunnlod og skaldemjøden, og runene som 

Odin får tak i fra nornenes brønn.53 Kvinnene kan vise emosjonell dybde og vekke sympati, 

vise evnen til magisk og poetisk kunnskap, bedra og bli bedradd. De viser dermed enkelte 

sympatiske trekk, men deres makt gjennom kjærligheten og deres vinglete natur er fremdeles 

sett negativt på, og de er fraskilt fra det interne samfunnet. 

  Dette negative synet er til tross for at «Odin» selv innrømmer at kvinnene ikke er 

alene om å bedra andre. I tillegg til hans handlinger i Første og Andre Odinseksempel 

fortelles det i strofe 91 at mannen selv er vinglete ovenfor kvinner: «Nå taler jeg åpent,/ for 

jeg vet også det:/vinglet er kar mot kvinne;/vi taler fagrest/når vi falskest tenker,/sjøl sindige 

dåres av slikt.»54 Etter dette blir det ikke nevnt mer om mennenes utroe natur, som i 

motsetning til kvinnenes ikke blir sagt å være medfødt.  

I motsetning til den vinglete kjærligheten og manipulasjonen som menn og kvinner til 

en viss grad deler, nevner strofe 118 en kvinne som dreper en mann med hennes ord, noe som 

det ikke finnes noe omvendt eksempel på i diktet, og som blir framstilt negativt. 

 

 

2.3 Konklusjon 

Diktet Håvamål har flere framstillinger av kvinner som er i besittelse av makt, hvorav direkte 

form av makt med hjelp av kjærlighet dominerer. Andre former for makt som magisk makt 

nevnes også men blir gitt mindre fokus, mens hverken fysisk vold eller egging blir nevnt. Ut i 

fra flesteparten av framstillingene fra strofene som omhandler kvinner ser det ut til at 

kvinnenes makt ikke ble sett på som positiv, men heller som manipulativ og skadelig. 

Kvinnene og deres kjærlighet blir framstilt som appellerende, men denne makten brukes til å 

manipulere menn til å få dem til å gjøre ting som strider mot egne og andre menns 

oppfatninger av riktig adferd. Billings datter alene skiller seg ut som en kvinne som blir 

framstilt positivt på tross av at hun viser karaktertrekk som ellers blir framstilt som negative i 

resten av Håvamål. Dette kan imidlertid ha mindre å gjøre med et positivt syn på hennes 

                                                
53 Swenson, "Women Outside: Discourse of Community in Hávamál." 276. 
54 «HM». 45. 
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makt, og mer med Odins kjærlighet til henne. Magi er den andre formen for makt som blir 

framstilt, og også her blir den i stor grad framstilt negativt med unntak av en konges hustru 

som blir framstilt positivt. 
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 Gisle Surssons saga  
Øyolv klatret opp et annet sted. Men der kom Aud mot ham og slo ham over hånden med stokken så hardt at 

den ble helt kraftløs, og han raste ned igjen. Da sa Gisle: «Jeg har vært klar over lenge at jeg var godt gift, men 

ikke at det var så bra.» - Gisle Sursson saga, Kapittel 34.55 

 

Så sier hovedpersonen Gisle om sin kone nært slutten av sagaen, når de alene med deres 

fosterdatter står ovenfor en gruppe menn som har som mål å drepe ham. På tross av deres 

heroiske kamp mot angriperne ender det med hans død. Før dette har han vært på rømmen i 

fjorten år på Island, ute av stand til å reise fra sin trofaste kone, Aud. Grunnen til at han er 

dømt fredløs er fordi han er skyldig i drapet på goden Torgrim, hans søster Tordis’ ektemann. 

Det er også Tordis som finner ut av dette, og som egger sin nye ektemann Bork, Torgrims 

bror, til å hevne drapet. 

 Sagaen ser på problematikken med lojaliteter, og dette er noe som spesielt enkelte av 

kvinnene i sagaen strides med. Som tidligere vil jeg se på framstillinger av kvinnenes makt, 

og hvorvidt den blir framstilt som positiv. I Gisle Sursson saga vil jeg se spesielt på Tordis 

Sursdotter og Aud Torbjørnsdotter, i tillegg til kona Åsgjerd og trollkvinnen Audbjørg og 

andre mindre karakterer som dukker opp i sagaen.  

 

3.1 Framstillinger av kvinnenes makt 

3.1.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status 

Det er lite som blir sagt om kvinnenes makt fra status og evner. Både Tordis og Aud er gifte 

koner, men har nok selvstendighet til å være blant de i sagaen som driver handlingen 

framover. Dette gjør de imidlertid ved hjelp av andre midler enn deres egen status, som 

egging og fysisk vold. Det er få beskrivelser som viser deres sosiale rolle i nærmiljøet, og det 

fortelles ikke hvordan deres stell av gården er. Unntaket er at i de årene Gisle er fredløs 

driver Aud gården selv og bor alene med fosterdatteren i store deler av året. Hun er dermed 

fanget i en situasjon hvor hun hverken er enke, med friheten det fører med seg, ei heller i den 

posisjonen der hun kan gifte seg på nytt. Når Øyolv prøver å bestikke henne til å røpe hvor 

Gisle befinner seg lover han tre hundre sølvpenger, i tillegg til å finne henne et nytt godt gifte 

som kan få henne vekk fra hennes situasjon: «[...] hvor hardt og plagsomt det er for deg å 

                                                
55 "Gisle Surssons saga,". (Aschehoug, 1985). 93. 
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holde til ved denne ødefjorden for Gisles ulykkers skyld – og aldri se dine frender og nære 

skyldfolk.»56 Dette gir en pekepinn på hvilket stort offer det er. Tordis på sin side er først gift 

med Torgrim, og etter hans død gifter hun seg snart med Bork Digre, Torgrims bror. Etter å 

ha prøvd å drepe Øyolv og har skilt seg fra Bork, flytter hun til sin egen gård som kalles 

Tordisstad. 

 Ved siden av Aud er det tre andre kvinner som i løpet av sagaen spiller små men 

viktige roller når det gjelder å holde Gisle i live og skjult i løpet av hans år på rømmen. Disse 

tre kvinnene har forskjellig bakgrunn og status, men alle tre skiller seg ut fra koner flest. Av 

disse nevnes først husfrua Torgerd. Det fortelles at hun ofte har tatt imot fredløse folk, og hun 

tar vel imot Gisle. Hun fortsetter med å si at «annen hjelp kan ikke et kvinnfolk gi», hvorpå 

Gisle svarer at han tar imot tilbudet, og legger til at hittil har ikke mennene tedd seg bedre 

enn at det var rimelig å tro at kvinnfolkene kunne overgå dem.» Han blir hos henne en vinter, 

og det blir bemerket av forfatteren at det ikke var noe annet sted at han ble bedre behandlet 

mens han var fredløs.57  

Trellkvinnen Bothild er en annen interessant kvinne i sagaen. Når Gisle må rømme over 

fjorden fra forfølgerne rømmer han i en båt sammen med en frendes trellkvinne, Bothild. Hun 

lyger for å hjelpe ham når hun blir spurt om hvor Gisle er, og ror ham vekk mens han er 

forkledd. Hun viser også personlighet med å være sarkastisk og ordkjapp. Når hun og Gisle 

skiller lag gir han henne to gullringer som hun skal gi til hennes eiere, og at hun skal be dem 

om å slippe henne og en mannlig trell fri med gullringene som jærtegn.58 Han sier også at hun 

har berget livet hans, og at hun derfor fortjener friheten.59 

Alvdis er en annen kone Gisle møter mens han er på rømmen fra Bork og de andre 

mennene. Hun blir beskrevet som vakker, men fæl til å banne. Det er akkurat hennes talent til 

å banne og bråke som brukes når hun distraherer mennene fra å finne Gisle som ligger gjemt 

under henne og sengtøyet når de ransaker hennes hjem. Dette er hennes slue mann Revs 

påfunn, men også her er det kvinnens evner, i dette tilfellet det å skjelle og smelle, som 

hjelper Gisle fra å bli tatt.  

Disse kvinnene har ikke store roller i sagaen, men de benytter seg likevel av de 

begrensede evnene eller makten de selv er i besittelse av til å kunne hjelpe Gisle, mens menn 

som Gisles bror lar være. Dette betyr ikke at ikke også menn hjelper Gisle, som Bothilds eier 

                                                
56 "GS." 317. 
57 "GS." 63. 
58 Jærtegn er en gjenstand som kan identifiseres som noen andres, og som kan brukes i til å legitimisere at den 
som bærer det kommer på oppdrag fra jærtegnets eier. 
59 "GS." 307. 
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og Alvdis’ mann, men det er likevel kvinnenes handlinger som i alle tre tilfellene blir gitt 

mest fokus. 

 

Fysisk vold 

Det er i alt tre tilfeller i Gisle Surssons saga hvor kvinnene utøver fysisk vold, med forskjellig 

grad av suksess. Både Aud og Tordis blir framstilt som utøvere av vold, men Aud blir 

framstilt som en mer prektig kvinne enn Tordis. I tillegg til hennes mer prektige trekk hvor 

hun både er en trofast kone og støttespiller for Gisle, volder hun skade på hovedfienden 

Øyold to ganger i to forskjellige scener i sagaen. Første gangen er når Øyolv og hans 

følgesmenn i en av flere omganger drar hjem til Aud for å spørre om hvor Gisle er. I de årene 

Gisle er fredløs er Aud fanget i en uheldig situasjon hvor hun hverken er enke (med de 

sosiale og maktmessige fordelene det fører med seg) ei heller i den posisjonen der hun kan 

gifte seg på nytt. Hun driver gården selv og bor alene med fosterdatteren i store deler av året. 

Øyolv tilbyr henne tre hundre sølvpenger, i tillegg til å finne et nytt godt gifte som kan få 

henne vekk fra situasjonen som han beskriver: «[...] hvor hardt og plagsomt det er for deg å 

holde til ved denne ødefjorden for Gisles ulykkers skyld – og aldri se dine frender og nære 

skyldfolk.»60 Å si ifra hvor Gisle er vil sannsynligvis koste ham livet, og hun nekter å svare 

helt til Øyolv tilbyr henne tre hundre sølvpenger (den utdelte prisen for Gisles hode) og en ny 

ektemann som kan bringe henne tilbake til det sosiale livet hun nå står utenfor. Aud later da 

som om hun er interessert, får alt sølvet i en stor pung, og slår så til ham så hardt over nesa at 

han blør. Hun skjeller ham så ut, og avslutter med: «Du skal få minnes hele livet, din usling, 

at en kvinne har slått deg [...]».61 

Dette er andre gangen at Aud nekter å svikte sin ektemann, og med dette slaget sørger 

hun for å fullstendig skjemme ut Øyolv framfor hans egne menn. For denne fornærmelsen 

blir hun nesten drept av Øyolv, men han blir stoppet av sine menn som forhindrer at han 

begår nidingsverk med å drepe en kvinne. Det som skjer etter Auds slag kan gi en økt innsikt 

i mobiliteten når det gjaldt kjønn og makt. Etter slaget sier Øyolv: «Hafið hendr á hundinum 

ok drepi, þó at blauðr sé.» Dette oversetter Vera Henriksen med «Ta fatt i den bikkja og drep 

den, selv om det er en tispe!», men dette forklarer ikke bruken av blauðr. Uten å gå for dypt 

inn i detaljer blir adjektivet blauðr oversatt med svak og myk, som står i kontrast med 

                                                
60 "GS." 83-84. 
61 "GS." 85. 
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adjektivet hvatr, som betyr aktiv, sterk.62 Metaforisk blir disse to beskrivelsene tildelt til 

kjønn, hvor blauðr er feminin mens hvatr er maskulin. Disse er mest brukt om dyr, som 

tispen, men blauðr blir også brukt for å fornærme menn og er ofte oversatt til menn som 

mangler mot. Hvis hennes fysiske kjønn gjør henne til blauðr, gjør hennes slag med 

pengepungen henne til hvatr. Samtidig har Aud med slaget gjort mannen Øyolv som er hvatr, 

til blauðr, spesielt med tanke på at den som slo ham var blauðr selv. Tolker man Øyolvs 

kommentar har Aud med slaget overskygget det som gjør henne blauðr med sin aggressivitet, 

og at hun dermed kan drepes. Mennene i hans følge stopper ham imidlertid, og redefinerer 

henne som blauðr med å si at det hadde vært et nidingsverk.63  

Neste gang Aud og Øyolv møtes er under det endelige oppgjøret mellom Gisle og 

Øyolv ved deres gjemmested under ei kleiv. Øyolv og hans menn prøver å angripe ham 

nedenfra, og når Øyolv prøver å klatre opp til der Gisle, Aud og Gudrid (deres fosterdatter) 

står, slår Aud til ham med en trelurk (stokk) over hånden slik at han faller ned igjen. Dette får 

Gisle til å utbryte at han visste hvor heldig han var som hadde henne til kone, men at han nå 

følte seg enda mer heldig. 

 Tordis på sin side utøver vold på slutten av sagaen ved å prøve å drepe Øyolv som 

hevn for at han har drept Gisle. Dette gjør hun til tross for å selv ha satt i gang jakten på Gisle 

etter at han drepte hennes mann Torgrim. Dette skjer i hennes og Borks hjem, hvor Bork ber 

henne om å ordne med mat som belønning for Øyolv. Når hun skal til å servere tar hun tak i 

sverdet ved Øyolv side, som han hadde tatt fra Gisle etter drapet. På grunn av bordets 

plassering ender det med at hun gir ham et stort sår i låret i stedet for å drepe ham. 

Reaksjonene på angrepet er beskrevet forskjellig i Gisla Sursson saga og i Eyrbyggja saga, 

noe jeg vil nevne også i neste kapittel om Eyrbyggja saga. I Gisla Sursson saga griper Bork 

fatt i henne og tar fra henne sverdet, og ber så Øyolv om unnskyldning og vil betale full 

mannebot for å blidgjøre Øyolv. Tordis reagerer med å si seg skilt fra Bork, og bosetter seg 

på sin egen gård, Tordisstad.64 

 

Magi 

Direkte makt i form av magi blir også framstilt med den korte historien om trollkjerringen 

Audbjørg. I denne historien blir det fortalt om hvordan hennes sønn Torstein blir slått med en 

                                                
62 R. Cleasby, G. Vigfússon, og G.W. Dasent, An Icelandic-English Dictionary (Clarendon Press, 1874). 67, 
297. 
63 Clover, "Regardless of Sex." 61-63. 
64 "GS." 97. 
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øksehammer etter en krangel om et ballspill han hadde vunnet. Dette gjør henne så opprørt at 

hun ikke får sove, og det ender med at hun benytter seg av værmagi for å starte et snøras som 

dreper tolv menn, han som hadde såret sønnen hennes inkludert. Det blir fortalt at etter denne 

handlingen tar Bork den Digre henne som fange til Saltnes og steiner henne ihjel. Gisle får 

høre om dette, og etter å ha hjulpet Torstein med å rømme fra landet hevner han seg med å 

steine ihjel seidmannen Torgrim Nev, Audbjørgs bror og Borks allierte.65 

 Alvis som tidligere ble nevnt blir også sagt å være en «trollkjerring av verste slag».66 

(mesti kvenskratti). For å distrahere Gisles forfølgere blir hun bedt av Rev om å skjelle og 

banne så mye hun kan. Selv om Rev bruker ordet «i blóti» som kan referere til utøvelsen av 

magi, ser ikke ut til å være noen faktiske magiske element knyttet til ordbruken hennes.67  

 

Kjærlighet 

Åsgjerds manipulasjon eller forføring av Torkjell er det beste eksemplet på kjærlighet som 

makt i sagaen. Hun blir presentert i en scene i sagaen hvor hun og Aud sitter sammen i 

kvinnestua (dyngja) og syr skjorter. Åsgjerd er gift med Torkjell, men er interessert i Vestein, 

som kommer fram i praten mellom de to kvinnene. Det blir også nevnt Aud tidligere hadde 

hatt mye å gjøre med Torgrim, men Aud presiserer at dette ikke gikk ut over noen og at det 

ikke var bak Gisles rygg (i motsetning til det Åsgjerd tenker på). Problemet oppstår når det 

viser seg at Torkjell akkurat da går forbi og dermed hører dette, hvorpå han sint kveder et 

kvad (se 3.2.3) om hvordan kvinnenes prat vil føre til ufred for mer enn en, før han går sin 

vei. 68 Aud, som vet hva farene med kvinneprat (kvennahjali) kan føre med seg sier at «Ofte 

fører kvinneprat til ulykke, og dette kan få følger av verste sort.” og at de nå bør finne på en 

utvei. De to kvinnene kommer så opp med hver sin taktikk til hvordan de skal håndtere denne 

situasjonen. Mens den lojale Aud bestemmer seg for å si sannheten til Gisle, sier Åsgjerd at 

hun skal legge armene om halsen på Torkjell når de kommer i seng. «Da vil han nok tilgi meg 

dette og kalle det løgn». Motivet med kvinner som legger armene om halsen på menn er 

ifølge Ursula Dronke et spesifikt motiv som går igjen i flere sagaer hvor kvinner prøver å få 

utført sin vilje ovenfor en mann med hjelp av deres seksuelle makt.69 Torkjell blir framstilt i 

                                                
65 "GS." 49-52. 
66 "GS." 73. 
67 Mens «i blóti» opprinnelig er knyttet til førkristen offerdyrkning ble dette etter kristningen gitt betydningene 
«trollskap» og «banning, bannord.» Se "GS." 118. 
68 "GS." 30. 
69 Dronke, Ursula. The Role of Sexual Themes in Njáls saga (London: Published for the College by the Viking 
Society for Northern Research, 1981). 8. 
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løpet av dagen som trist og nedfor, og når det blir kveld sier Torkjell at han ikke lenger vil 

dele seng med henne. Når Åsgjerds taktikk og løgn ikke funker stiller hun ham et ultimatum i 

stedet: enten skal han late som om ingen ting har hendt og la henne legge seg i senga, eller så 

vil hun med en gang nevne seg som vitne og si seg skilt fra ham og få faren til å hente 

brudegaven og medgiften. Til dette tier Torkjell en stund, men sier endelig at hun får 

bestemme selv, og at han ikke vil nekte henne å ligge i sengen. Hun smetter med en gang opp 

i sengen, og det blir så fortalt at de raskt ordnet opp i situasjonen, og at det var som om 

ingenting hadde skjedd. I hvert fall for en stund. 

 Åsgjerd er på ett vis en interessant framstilling av en kvinne. På tross av at hun bare 

dukker opp i en kort del av sagaen klarer hun raskt å forsure forholdet mellom Torkjell og 

Vestein, noe som er med på å forårsake drapet på Vestein og det som følger i kjølvannet av 

dette. Selv om dette i seg selv var utilsiktet, viser det likevel hva slags innflytelse hun har på 

Torkjell og handlingen. Sagaen skildrer direkte hvordan hun legger en strategi på hvordan 

hun skal roe ned Torkjell, og når det først ikke lykkes er hun ikke redd for å sette deres 

forhold på spill, noe som viser seg å fungere.  

 

3.1.2 Indirekte makt 

Egging 

Egging forekommer også i Gisle Surssons saga, og det får store følger for handlingen og 

Gisle Surssons liv. Midt i et organisert ballspill med tilskuere ser Gisle på gravhaugen til 

Torgrim, og kveder så en strofe som Tordis, som en av tilskuerne, hører. På tross av 

vanskeligheten til kvadet greier hun å tolke det. Kvadet forteller at det er Gisle som drepte 

Torgrim, og Tordis merker seg innholdet og skynder seg hjem. Nå som hun vet hvem som 

står bak drapet på hennes ektemann ønsker hun hevn og egger sin nye ektemann Bork Digre 

til å drepe Gisle, men ikke med det samme. Ballspillet og hendelsene som utspilte seg der 

skjedde på høsten, og hun forteller først Bork (og Torkjell) om det hun har hørt til våren når 

de går forbi Torgrims grav på vei for å hente Tordis’ løsøre som skal fraktes til hennes nye 

hjem hos ham. Han sier at hun har lovet å fortelle ham om hvorfor hun var trist da de dro 

hjemmefra, og denne samtalen finner sted når hun har ledet dem til gravhaugen til Torgrim. 

Hun forteller så om Gisles kvad når han så på gravhaugen, at de ikke trenger å lete lenger 

etter Torgrims morder. Det eneste rette er å reise saken mot ham. Bork blir vred først og vil 

med en gang fare tilbake for å drepe Gisle, mens Torkjell sier at han ikke tror at det Tordis 

forteller er sant, og sier den kjente frasen «For kvinneråd er ofte kalde» som er å finne i flere 
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sagaer.70  

I denne sagaen er det ikke bare kvinner som egger. Øyolv blir også framstilt som 

eggende når han prøver å få Speider-Helge til å gå fremst når de og de andre mennene i følget 

skal ta livet av Gisle. Helge kommenterer Øyolvs egging og insinuerer at han er feig, men går 

likevel først.71 Dette tilfellet er kanskje strengt tatt ikke egging siden Øyolv sier hvor mandig 

det hadde vært hvis han gikk opp først, men Helge tolker det likevel som en egging. I dette 

tilfellet blir egging sett på som noe negativt og feigt. 

 

 

3.2  Synet på maktbruken 

3.2.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status  

Aud og Tordis’ egen autoritet blir ikke gitt noe fokus, og det er dermed vanskelig å svare på 

hvordan den blir framstilt. Aud blir på grunn av omstendighetene nødt til å drive og 

bestemme over gården mens Gisle er på rømmen, men denne makten blir ikke framstilt som 

en positiv ting for henne på grunn av den tunge børen det er ifølge Øyolv. De tre kvinnene 

som hjelper Gisle mens han er på flukt, Torgerd, Bothild og Alvdis blir alle tre framstilt 

positivt, spesielt i forhold til den hjelpen han får av mennene i sagaen. Menn som Ingjald og 

Rev er også med på å hjelpe, men i Torgerds tilfelle er det hun alene som gjester ham, og i 

tilfellene med Alvdis og Bothild kan man argumentere med at det er de to kvinnene som er 

aktive i å hjelpe Gisle fra å unnslippe forfølgerne. Det blir også spesifikt sagt av forfatteren at 

han bodde best den tiden han oppholdt seg hos Torgerd. I de tre tilfellene blir de hjelpende 

kvinnene gitt den viktigste rollen selv når det er menn tilstede, og selv en kvinnelig trell som 

Bothild blir vist takknemmelighet og respekt. Dette er noe de gjør uten å forvente noe til 

gjengjeld, og det at de blir gitt såpass mye oppmerksomhet i sagaen viser at kvinner i seg selv 

kan være gode hjelpere. 

 

                                                
70 "GS." 52. Her er det uenigheter mellom de forskjellige versjonene av Gisle Surssons saga. I den lange 
versjonen er kǫld eru kvenna ráð sagt av Torkjell, og i denne sammenhengen er det nok det mest logiske. 
Torkjell forsøker her å gjøre Bork mer usikker på Tordis’ anklagelser mot Gisle, spesielt siden hun virker for 
hard mot deres bror når hun vil ha ham drept. Alternativet at det er Bork som sier dette passer mindre siden det 
er hans bror Torgrim som Gisle er den drepte. Se Mundal, Else, Sagadebatt (Oslo: Universitetsforl., 1977). 28 
71 "GS."92. 
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Fysisk vold 

Når det gjelder den fysiske volden blir alle de tre eksemplene på fysisk vold framstilt som 

modige og mandige, i tillegg til å være motivert av hevn eller ønsket om å beskytte noen. 

Spesielt Auds to tilfeller av voldsutøvelse blir sett positivt på, og selv Tordis blir framstilt 

mer positivt når hun forsøker å drepe sin brors morder.  

I begge tilfellene viser Aud mot og lojalitet til Gisle ved å utøve fysisk vold mot hans 

fiende. I det første tilfellet avviser hun Øyolvs tilbud og ydmyker ham med slaget med 

pengepungen til tross for faren det kan føre med seg. Hennes lojalitet til Gisle blir også 

poengtert i det voldseksempelet hvor hun slår vekk Øyolv under den siste kampen. Auds vold 

blir i begge tilfellene framstilt som positive handlinger, både av karakterene og hvordan 

forfatteren selv framstiller det for leseren. 

Når det gjelder Tordis mener jeg at hennes tilfelle av fysisk vold mot Øyolv fungerer 

som en «redemption», fordi det endrer ens oppfatning av henne etter hva hun tidligere har 

gjort i sagaen. Rett før angrepet får man endelig sett hennes ekte følelser: hun uttrykker sin 

sorg for Gisles død, og er motvillig til å servere mat til Øyolv som belønning.72 Opp til dette 

punktet i sagaen har hun bare vært til for å bringe fram konflikter mellom andre, både med 

upassende omgang med friere og med selve eggingen av Bork. I alle disse tilfellene har hun, 

utilsiktet eller ei, skapt død og besvær for Gisle og omgivelsene, men det er først ved hennes 

eget forsøk på vold at hun forsøker å rette opp i det hun startet. Med å utføre denne 

handlingen kan man også si at hun speiler hevnen til Gudrun Gjukesdotter i Den eldre Edda, 

som drepte sine brødres morder. Tidligere i sagaen ramser Gisle opp ulikhetene mellom 

Tordis og Gudrun Gjukesdotter i et kvad når han fikk vite at hun har avslørt ham.73 Mens hun 

tidligere ble sett på som verre enn Gudrun siden hun gikk imot hennes egen bror i stedet for å 

forbli lojal til sin ætt, viser hun med angrepet på Øyolv at hun har hevnet ham «på riktig 

måte» ifølge modellen til Gudrun og Gisles forventninger. 

 

 

Magi 

Trollkvinnen Audbjørgs hevn i form av magisk makt mot hennes sønns angripere kan regnes 

som det mest suksessfulle utøvelsen av makt ved å volde døden til tolv mann, på tross av at 

                                                
72 "GS." 96. 
73 "GS." 53. 
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det også resulterer i hennes egen død. Til forskjell fra hennes bror Torgrim Nev som blir sagt 

å være «den verste seidmann noen kunne tenke seg», og hans bruk av magi som blir fordømt 

for dens djevelske perversitet (skelmiskapr), blir Audbjørgs magiske voldsbruk framstilt på 

en objektiv og ikke-dømmende måte.74 Hennes handling framstilles nærmest sympatisk på 

tross av drapstallet, i hvert fall i forhold til hvordan hun blir behandlet i selve sagaen. 

Grunnen til at hun kan sies å framstilles positivt på tross av måten hun blir straffet med døden 

er at det blir gitt nok bakgrunn om angrepet på hennes sønn, og hvordan uroen etter dette får 

henne til å ønske å hevne seg på sønnens plageånder. Det hjelper også at sønnen var på lag 

med helten Gisle i lekene mot den senere fienden Bork og den passive Torkjell; det setter 

ham og moren i et bedre lys. Steiningen av Audbjørg blir likevel skildret kort på typisk 

sagavis. Det fortelles ikke hvordan Bork med sikkerhet vet at det er hun som står bak, bare at 

han hører om den merkelige hendelsen, og deretter drar bort for å steine henne. På tross av, 

eller kanskje på grunn av deres potensielt farlige krefter i denne sagaen, blir både Audbjørg 

og hennes bror Torgrim Nev steinet uten rettslig oppfølging eller sanksjoner, i motsetning til 

de andre drapene som finner sted i sagaen.  

 

Motiv og koding 

Alle tilfellene av kvinnenes fysiske vold i sagaen blir utført for Gisle, men mens Aud gjør det 

for å opprettholde hennes og Gisles ære, og for å beskytte Gisle, gjør Tordis det for å hevne 

drapet på ham. Siden hevn og ære er å regne som viktige motiv i den norrøne litteraturen, er 

disse eksemplene på vold tolket positivt av alle med unntak av deres fiender. 

Det kan imidlertid se ut til å være detaljer i sagaen som er mindre positiv til kvinnenes 

fysiske maktbruk enn første lesning gir inntrykk av. Som sitatet i begynnelsen av kapittelet 

sier, så uttrykker Gisle hans stolthet over Aud etter at hun har slått vekk Øyolv, men dette blir 

likevel undergravd ved hans neste kommentar, hvor han sier «Likevel hjalp du meg mindre 

enn du visst ville eller hadde tenkt med det gode tiltaket. For nå kunne begge ha gått samme 

vei.»75 Dette kan tolkes som en underliggende beskjed om at hun, på tross av å ha krysset 

over til den mannlige sfæren, ikke er god nok, og heller har hindret ham fra seieren, og 

dermed hans overlevelse i denne kampen, med å forsøke å handle som en mann.  

I Jeffrey Turcos artikkel «Gender, Violence, and the “Enigma” of Gísla saga» fra 

2016 kommer Turco med en teori om sammenhengen mellom suksessen til kvinnene som 

                                                
74 "GS." 34. 
75 "GS." 93. 
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utfører voldelige hevner i sagaene og hvor og hvordan dette utføres i sagaen. Turcos teori er 

at kvinnenes angrep bare kan være fullstendig suksessfull hvis det er 1) utført innenfor den 

kvinnelige sfæren (som hjemmet) og 2) benytter seg av et kvinnelig kodet våpen (f.eks. en 

sydd pengepung, ikke et sverd som er smidd av en mann). Tanken med dette er at innenfor 

litteraturen så er kjønnskodingen av hverdagen med den kvinnelige og mannlige sfæren 

strengere enn den muligens var i virkeligheten, og at denne kodingen har en effekt på 

kvinnenes voldsbruk i Gisle Surssons saga.76 Med å se på eksemplene til de tre fysiske 

voldshendelsene i sagaen og Audbjørgs magiske vold har jeg satt opp et litt alternativt 

oppsett:  

1. En kvinnes (Audbjørg) magi i hjemmet = Fullstendig suksess, dreper 12 menn. 

2. En kvinnes (Aud) angrep med pengepung i hjemmet = Fullstendig suksess, bringer skam til 

offeret. 

3. En kvinnes (Aud) angrep med trestokk i kamp = Fullstendig tap, resulterer i Gisles død. 

4. En kvinnes (Tordis) angrep med sverd i hjemmet = Delvis suksess, men ikke som planlagt. 

 

Forsøkene som lykkes best i Gisle Surssons saga er dermed de hvor kvinnen utfører hevnen 

med hjelp av et kvinnelig kodet våpen (pengepung, magi) og innenfor den kvinnelige sfæren 

(hjemmet eller nært hjemmet), mens forsøkene som er gjort med maskulint kodede våpen 

eller plasser (sverd, i kamp) er med på å forårsake nederlag. Audbjørgs magiske angrep på 

bøllene og Auds første angrep med pengepungen mot Øyolv er dermed de som fører til mest 

suksess, mens Auds angrep med trestokken i størst grad er en fiasko. På tross av de ulike 

resultatene på disse forsøkene og den mulige underliggende kodingen av våpenbruken og 

angrepene, tror jeg likevel at scenene hvor Aud og Tordis utøver vold er å se på som genuint 

positive og beundringsverdige handlinger, uansett resultat. 

 

Kjærligheten 

En annen type makt som framstilles som svikefullt i sagaen er kjærlighetens makt og tilfellet 

med Åsgjerd. I sagaen blir hun framstilt som en manipulativ kone som ikke bare har lagt sin 

elsk på en annen mann enn hennes ektemann, men som også manipulerer Torkjell til taushet 

og til å tilgi henne selv etter at han har overhørt lysten til utroskap. Denne kyniske taktikken 

                                                
76 Turco, Jeffrey. “«Enigma» of Gísla saga”, Journal of English and Germanic Philology 115, no. 3 (2016). 291. 
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settes i spesiell kontrast til den bemerkelsesverdige kjærlighetshistorien mellom Gisle og 

Aud. En stor forskjell mellom de to kvinnene er at Auds kjærlighet ikke blir framstilt som en 

kjærlighet med makt og manipulasjon, men i stedet er knyttet til lojalitet og ærlighet. Den 

eneste måten Aud «kontrollerer» Gisle er at han på grunn av sin kjærlighet til henne ikke kan 

få seg til å dra fra Island på tross av at han er dømt fredløs, og at han regelmessig besøker 

henne imellom hans opphold hos andre beskyttere. Selv om begge kvinnene «holder mennene 

igjen» ved hjelp av mennenes kjærlighet til dem, er det likevel klare forskjeller. 

 

3.2.2 Indirekte makt 

Egging 

Tordis’ egging blir framstilt negativt, og med sin handling blir Tordis framstilt som ansvarlig 

for Gisles forfølgelse og fredløshet. Det er Tordis som finner ut at det er Gisle som står bak 

drapet på hennes mann Torgrim, og deretter egger sin nye mann Bork Digre til å hevne seg 

på ham.77 Valget av tid og sted for eggingen (etter at hun flytter og ved Torgrims grav) for å 

fortelle om Gisle bærer preg av taktisk planlegging, men i forhold til andre framstillinger av 

egging viser Bork ikke tegn til å være motvillig til å gå direkte til Gisle for å drepe ham, og 

mannen som beskylder Tordis for å lyge er Torkjell, som etterpå forlater Bork og Tordis og 

selv lyger om at han skal til en venn når han egentlig drar for å advare Gisle. På tross av 

bruken av det negative uttrykket «kalde er kvinners råd» kan det i dette tilfellet ha noe å gjøre 

med det kompliserte forholdet mellom Surssøsknene, og kanskje kan det ha vært en måte å så 

nok tvil hos Bork til å hindre ham i å drepe Gisle før Torkjell har rukket å advare ham.  

Egging generelt blir generelt ikke framstilt positivt i sagaen, og er enten framstilt som 

feigt som i Øyolvs tilfelle, eller som forrædersk og noe man ikke skal tro for raskt på, i 

Tordis’ tilfelle. Mens Torkjell mener at hun lyger kveder Gisle kvadet hvor han påpeker hvor 

ulik Tordis er den mytiske skikkelsen Gudrun Gjukesdotter:78 

 

 

                                                
77 På tross av hva det fører til, kan Tordis’ evne til å tolke Gisles kvad si noe om hennes skjulte talenter, spesielt 
siden Gisle ikke forventet at hun skulle greie å tolke og at hun er den eneste av kvinnene som forstår hva det 
betyr. For mer om kvadet og dens tolkning, se Joseph Harris, "The Enigma of Gisla Saga," The Audience of the 
Sagas 1(1991). 
78 Flere har kommentert på de generelle likhetene mellom heltekvadene i Den eldre Edda og Islendingesagaene. 
Spesielt Gisle Surssons saga og Laksdøla saga ser ut til å låne karaktertrekk og temaer. Se Olsen, Magnus 
Bernhard. Gisla saga og heltediktningen (Levin & Munksgaard, 1928). 6-14; Clark, David. "Revisiting" Gísla 
saga": Sexual Themes and the Heroic Past," The Journal of English and Germanic Philology 106, no. 4 (2007).  
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Gatat sál fastrar systir, 

sveigar, mín at eiga, 

gætin, Gjúka dóttur 

Goðrúnar hugtúnum, 

þás log-Sága lægis 

lét sinn, af hug stinnum 

svá rak snjallra bræðra 

sör-Freyja, ver deyja.[11] 

Min pyntesyke søster 

eier ikke det sinn 

som Gudrun, Gjukes datter, 

viste da hun gav 

sin husbond banehugget –  

hard var hun i hugen, 

det herlige halsbånd-Frigg, 

da hun hevnet sine brødre. 

 

 Kvadet gir en innsikt i hvorfor Tordis’ handlinger blir såpass sett ned på, i hvert fall av de 

som støtter Gisle. Både Tordis og Gudrun har mistet en mann som sto dem nær, på grunn av 

en annen som også sto dem nær. Den store forskjellen mellom dem er derimot at mens 

Gudrun dreper sin mann for å hevne drapet på sine brødre, så vil Tordis ta livet (ifølge Gisle i 

hvert fall) av sin egen bror, for å hevne sin mann. Ifølge Gisles syn og sagaens presentasjon 

av samfunnet de lever i er dette feil, og det er forventet at hun skal stå nærmere en bror enn 

en ektemake.79 Gisle uttrykker også at han ikke synes at han fortjener hennes svik siden han 

mener å ha vist tidligere at han ikke tar vanære lettere om den rammer henne enn om den 

rammer ham selv. Han refererer her til gangene da han har våget livet for å bli kvitt hennes 

(av ham og faren) uønskede beilere i begynnelsen av sagaen80.  

På tross av de argumentene som taler imot Tordis’ handlinger, er det en ting som gjør 

Gisles mindre ensidig rettferdig. Torkjell, advarer Gisle mot de som ønsker å drepe ham selv, 

men vil ikke hjelpe Gisle med noe «som kan bringe søksmål» mot ham, siden Gisle drepte 

Torgrim, Torkjells måg og beste venn.81 Gisle kritiserer brorens mangel på hjelp og 

sammenligner det med hva han ville ha gjort, lignende med det han tidligere hadde sagt til 

Tordis. Det er interessant at Torkjell til en viss grad er på Tordis’ side. Det samme skjedde 

også i starten av sagaen i Norge, da Gisle drepte en av Tordis’ beilere, Bård, som Gisle og 

deres far ikke aksepterte, men som hadde Torkjell som god venn og støttespiller. Selv er han 

ikke framstilt særlig positivt eller troverdig. Turco har kommentert hvordan han gjennom 

sagaen blir kodet feminint siden han i motsetning til de andre mennene befinner seg inne i 

huset (kvinnenes sfære) hvor han hører «kvinnfolkpraten» mellom Aud og Åsgjerd, mens de 

andre mennene som Gisle jobber ute.82 Likevel kan det tyde på at Gisles «hjelp» rettet mot 

                                                
79 For mer om denne problemstillingen, se Mundal, "Kǫld eru kvenna ráð." 
80 "GS." 19-22. 
81 "GS." 291. 
82Turco, «Enigma» of Gísla saga." 282. 
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Tordis ikke nødvendigvis er like ønskelig som han selv framstiller det. En annen diskusjon 

som kan endre synet på Gisle er hvorvidt Gisles overbeskyttende oppførsel ovenfor Tordis er 

av seksuelle årsaker. I så fall forklarer det hans drap av hennes friere, og det at Tordis’ bedrar 

ham for å sette en stopper for at han dreper hennes menn.83 Hvorvidt det ligger noe i dette 

eller ikke er han likevel å regne som helten i sagaen, og siden det er hans anstrengelser som 

skildres, er det de som har forårsaket dem, Tordis, Bork og Øyolv som framstilles mer 

negativt. 

Tordis er dermed en vanskelig karakter å bedømme, siden det både framstilles som 

om hun handler etter de idealene som sagaen presenterer, men også gjør tingene sagaen ser 

ned på. Hun er både skyldig i å sette i gang forfølgelsen av hennes bror, men er også den som 

prøver å ende hevnsirkelen med å drepe hans forfølger. 

 

3.2.3 Kvinnenes medskyldighet i hendelsene 

I dette kapittelet har jeg skildret hvordan handlingene til Åsgjerd og Tordis var viktige i 

utviklingen av fiendtligheten som resulterer i drapet på Vestein, Torgrim og Gisle, men for å 

få et bedre inntrykk av framstillingene av kvinnene vil jeg se på i hvilken grad de faktisk er 

skyldige i konflikten som utspiller seg før Tordis’ egging. 

Allerede tidlig i sagaen blir det fortalt om et ritual som skal binde sammen de fire mennene 

Gisle, Torkjell og hans venn Torgrim gode, og Gisles venn Vestein i vennskap. Dette er en 

alvorlig binding som krever at alle skal støtte hverandre, men dette går galt når Torgrim gode 

ikke ønsker å knytte seg til Vestein, en mann han ikke har andre bånd til, noe som igjen gjør 

at Gisle nekter å binde seg til Torgrim.84 Selv om dette ser ut til å være alvorlig nok grunn til 

fiendskapet, er det likevel mening i hva som skjer. At Torgrim nektet å binde seg til Vestein 

kan se provoserende ut med første øyekast, men siden han er en gode med makten og 

ansvaret det medbringer, kan man argumentere for at han i større grad enn andre ikke kunne 

binde seg til andre menn enn de han var knyttet til gjennom brorskap eller svogerskap. Gisle 

på sin side vil heller ikke alliere seg med noen han ikke hadde noen bånd med direkte, 

spesielt ikke hvis de ikke ville binde seg med hans svoger, Vestein. Resultatet av det ødelagte 

vennskapsritualet er ikke godt for de forskjellige mennenes forhold seg imellom, men det er 

først etter situasjonen med Åsgjerd og kvinnepraten at motsetningene mellom Torkjell og 

                                                
83 Andersson, Theodore M. "Some Ambiguities in Gísla saga: A Balance Sheet," Bibliography of Old Norse-
Icelandic Studies (1968). 17; Hermann Pálsson, "Death in autumn: Tragic elements in early Icelandic fiction," 
Bibliography of Old Norse–Icelandic Studies (1973). 19; Clark, "Revisiting" Gísla saga": Sexual Themes and 
the Heroic Past." 511. 
84 "GS." 25-26. 
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Torgrim på en side, med Gisle og Vestein på den andre siden blir for store til å ignorere. Etter 

denne hendelsen flytter Torkjell vekk fra gården han bodde på sammen med Gisle, hvorpå 

han flytter til Torgrim. Sammen får de smidd om sverdet Gråsida til et magisk spyd som blir 

brukt i drapet på Vestein.85 

Torkjells tidligere nevnte kvad gir også Åsgjerd og Auds sladder skyld for hendelsene 

som videre finner sted: 

 

"Heyr undr mikit. 

Heyr örlygi. 

Heyr mál mikit. 

Heyr manns bana, 

eins eða fleiri," — ok gengr inn 

eftir þat. 

 

Und’rleg læt det! 

Ufred spår det! 

Kvinne-drøs ti 

l dråp mun føra –  

Hør stor ulykke! 

Hør ufredsord! 

Hør besk tale! 

Hør menns bane– 

 én eller flere. 86 

 

 

Eggens oversettelse i midten legger mest vekt på «kvinnepraten» og kvinnenes rolle i ufreden 

som blir spådd, mens Henriksens oversettelse til høyre legger mer vekt på døden og ulykken 

det som har blitt sagt vil bringe med seg. Som nevnt oppfører karakterene seg også som om 

noe galt har skjedd, spesielt Auds reaksjon: «Ofte fører kvinneprat til ulykke, og dette kan få 

følger av verste sort. Vi må finne en utvei.» 87 Hun sier at de må komme med en utvei. En ting 

er problemene Åsgjerd er i når det gjelder hennes mann, men her inkluderer Aud også seg 

selv. Er det fordi hennes deltagelse i kvinnepraten også gjør henne skyldig, eller har det å 

gjøre med det Åsgjerd sa om hennes tidligere forhold til Torgrim? Dette forklares ikke, men 

hennes tilsynelatende skyld i hendelsene blir videre poengtert når hun kommer hjem og 

forteller Gisle om det som har skjedd, og deretter ber om at han ikke skal være sint på henne 

og å gi henne råd. Til svar får hun at han ikke vet om noen utvei, men at han heller ikke kan 

laste henne, for «enhver taler som skjebnen vil det, og det kommer for dagen som skal frem i 

lyset.»88 Dette er ikke første gang Gisle taler om skjebnen, men selv om han sier at det er 

skjebnen og ikke kvinnepraten som rår for denne ulykken, er det ikke skjebnen han anklager 

når det gjelder Tordis’ handlinger. Dette er andre gangen at en kvinne i Gisle Surssons saga 

snakker negativt om kvinnenes makt eller deres mangel på den, hvor det først var Torgerd 

                                                
85 "GS." 33-34. 
86 Erik Eggen, Soga om Gisle Surson (Oslo: Samlaget, 1943);"GS." 30. 
87 "GS." 19. 
88 "GS." 32. 
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som sa hvor lite kvinner kan hjelpe med, og også denne gangen er Gisle uenig. I Torgerds 

tilfelle sier han at kvinnene hittil har hjulpet ham mer enn mennene, mens han her sier at Aud 

ikke skal føle seg skyldig i det som skjebnen allerede har bestemt.  

 

 

3.3 Sammenligning mellom Håvamål og Gisle Surssons saga 

 

Makt og muligheter 

Maktmessig blir kvinnene i Håvamål i begrenset grad framstilt som mektige, og den makten 

de har kommer i stor grad fra mannens kjærlighet til dem og hvordan de kan manipulere ham, 

i tillegg til at man advares mot trollkvinner. Makttyper som kvinners makt fra evner og status, 

fysisk vold og egging blir ikke nevnt i Håvamål. Dette skiller seg sterkt fra Gisle Surssons 

saga hvor fysisk vold i sagaen dominerer, og hvor Tordis’ egging er essensiell for 

handlingen. Audbjørgs bruk av voldelig magi dreper hennes sønns fiender, og får henne så 

drept selv, men framstillingen av hevnen og årsaken til dette blir framstilt på en mer positiv 

måte enn de navnløse trollkvinnene som det advares mot i Håvamål, og hun ligner da mer på 

«kongens hustru» som blir sett på som en kyndig i galdrer, noe som alene ikke gir noen 

negative assosiasjoner.  

Begge kildene framstiller kjærligheten som makt, med eksemplet til Åsgjerd i Gisle 

Surssons saga og strofene om kjærlighetens makt over menn i Håvamål. I begge tilfellene blir 

kjærlighet i seg selv framstilt positivt, hvis man ser på strofe 50 i Håvamål og Gisle og Auds 

forhold, mens kvinnenes utnyttelse av denne kjærligheten derimot blir framstilt negativt. 

Mens Håvamål ikke framstiller kvinnene som individer, men heller som objekter som 

menn blir narret av men likevel begjærer, har hovedkvinnene i Gisle Surssons saga egne 

agendaer, selv om disse agendaene i alle tilfellene har å gjøre med en mann. Det tilfellet i 

sagaen der kvinnen utøver makt mest for sin egen del er Åsgjerd som bruker Torkjels 

kjærlighet til å dekke over sitt svik. I Gisle Surssons saga blir kvinnene også gitt langt flere 

muligheter og forskjellige roller innenfor narrativet, som de oppfyller både på en negativ og 

positiv framstilt måte.  
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3.3.1 Kvinnesyn og skyld  

Som sett i forrige kapittel har Håvamål et generelt negativt syn på kvinnenes makt, og dette 

er noe som delvis også går igjen i Gisle Surssons saga. I både Håvamål og Gisle Surssons 

saga blir kvinnenes ord og handlinger dratt i tvil, som i Håvamåls strofe 84 om å ikke tro på 

kvinnenes ord, og Torkjells ytring om de kalde kvinnerådene rettet mot Tordis. Kvinnenes 

handlinger blir også kritisert, ikke bare av deres omgivelser, men også av kvinnene selv. Aud 

som ikke blir direkte framstilt som å ha gjort noe galt blir i ett tilfelle «anklagd» for å være 

skyldig, og i et annet tilfelle føler hun seg skyldig i hendelsene.  

En viktig grunn til at kvinnene blir framstilt negativ er på grunn av deres mangel på 

lojalitet til mannen, noe man kan se i begge kildene. Mens Håvamål i de forskjellige diktene 

og i fortellingen om Billings datter tar opp kvinnens medfødte uberegnelighet og lureri, tar 

Gisle Surssons saga opp kvinnenes illojalitet og falskhet med Tordis og Åsgjerd som 

eksempler. 

 Selv om også Håvamål har enkelte mer positive framstillinger av kvinnene som 

mennene ønsker kjærlighet fra, gjør diktets framstillinger og gjennomgående konsept om at 

kvinner er født illojale og vinglete kilden mer negativ ovenfor kvinners makt enn Gisle 

Surssons saga. Gisle Surssons saga har derfor et mer positivt og nyansert syn på et flertall av 

kvinnene og deres makt enn Håvamål.  

 

3.4  Konklusjon 

På tross av at det er få markante kvinner i Gisle Surssons saga har de få kvinnenes handlinger 

stor innflytelse på sagaens handling. Mest fokus blir gitt til Tordis’ egging og hennes og 

Auds tre tilfellene av fysisk vold, men Gisles tre kvinnelige hjelpere spiller også viktige roller 

med hjelp av sin direkte men begrensede makt. Det samme kan sies om styrken på makten til 

Audbjørg og Åsgjerd, som på tross av deres korte tid i sagaen forårsaker mye.  

Selv om kvinnene blir gitt ansvaret for mye av handlingen, framstilles dette ofte 

negativt siden det resulterer i død og ulykke. Den mest positivt framstilte makten, fysisk vold, 

framstilles tre ganger med variert grad av suksess, og blir i de tre tilfellene motivert av ønsket 

om å hevne eller beskytte en mann. Eksempelet på vold i form av magi er også er motivert av 

hevn, og blir framstilt mer nøytralt enn eggingen selv om det er den mest dødelige formen for 

makt i sagaen. Kjærlighet som makt blir framstilt manipulativt og negativt. Indirekte makt i 

form av egging blir framstilt på en mer negativ måte av omgivelsene, selv om også dette også 

er motivert av hevn. Gisle Sursson saga har med dette strenge skiller mellom hvilke typer 
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makt som kvinnene kan være i besittelse av. Dette fører til store kontraster mellom den evig 

lojale Aud og den selvtjenende Åsgjerd, og også innenfor karakterer som Tordis’ paradoks 

med å være både en veldig lojal og samtidig illojal kvinne. 

 Som den eldste sagaen og den nest eldste av kildene i analysen deler kilden 

likhetstrekk med Håvamål, og her ser kvinnens lojalitet og tilknytning til en mann ut til å 

bestemme deres framstilling i større grad enn hvilken type makt de utøver. 
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 Eyrbyggja saga 
 «[...] og sent på kvelden sa Geirrid til Gunnlaug: «Jeg vil ikke at du skal fare heim i kveld; for det er mange 

onde vetter, og ofte er det troll i fagert skinn» [...]»– Geirrid, kapittel 16. 89 

 

Tittelen på denne masteroppgaven har jeg hentet fra dette sitatet fra Eyrbyggja saga på grunn 

av det gjennomgående motivet; kvinner som menn begjærer, men som skjuler en farlig makt. 

Dette er ikke mindre relevant i Eyrbyggja saga, hvor den trolldomskyndige Geirrids forgjeves 

advarer lærlingen Gunnlaug om å ikke gå ut i natten, hvorpå han blir angrepet av en skjult 

makt, nemlig magien til den sjalu trollkvinnen Katla. 

 Sammenlignet med de andre sagaene er Eyrbyggja saga spesielt episodisk, og handler 

generelt om diverse konflikter mellom noen ætter på Snæfellsnes. Selv om handlingen i 

større grad dekker mennenes gjerninger blir kvinnenes utøvelse av makt ikke oversett, og det 

er ofte kvinnene som står bak de overnaturlige hendelsene som kjennetegner Eyrbyggja 

saga.90 Jeg vil derfor nå se på hvordan disse kvinnenes makt blir framstilt, og hva sagaen kan 

fortelle om synet på denne makten.  

 

4.1 Framstillinger av kvinnenes makt 

4.1.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status 

Det er flere kvinner i sagaen som demonstrerer selvstendighet gjennom sin makt. Aud 

den djuptenkte er en fremtredende landnåmskvinne i flere av sagaene, og også her blir hun 

framstilt som en enke med nok autoritet til å kunne reise fra Katanes (Caithness, Nord-

Skottland) til Island og ta store landområder i Breidafjorden.91 En annen landnåmskvinne og 

enke er Geirrid, som uten mann og barn gjør sitt landnåm til Island. Når hun ankommer får 

hun jord av sin bror Geirrød som hadde reist dit tidligere. Her får hun bygd en gård på 

hovedveien så alle som vil forbi må ri igjennom hallen hennes, og hun har alltid et bord med 

mat for alle som vil ha. Denne gavmildheten, et viktig og respektert trekk, gir henne 

                                                
89 "Norrøn saga. 3 : Øyrbyggja saga," red. (Oslo: Aschehoug, 1989). 25. 
90 Einar Ólafur Sveinsson var tidig ute med å kommentere på kvinnenes særegenheter i sagaen. 
91 Unn (Unnr) og Aud (Auðr) er variasjoner av det samme navnet, og i de andre kildene som omtaler henne, 
blant annet Landnåmabok er Auðr det mest brukte. I senere manuskript er Uðr også brukt som en kombinasjon 
av de to navnene. For mer informasjon om navnevariasjonene, se Malone, Kemp. Audur and Gullbrá and 
Skeggi. (overs.). I: Scandinavian studies presented to George T. Flom. Urbana: University of Illinois Press, 
1942. 57-65. 
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omdømmet som en «gøfugkvendi», en nobel og gjev kvinne.92 På tross av at disse kvinnene 

ikke tar opp mye plass i sagaen, er begge likevel to mektige enker som alene står for reisen til 

Island, og som begge blir beundret i sagaen.  

To andre enker som demonstrerer makt er trollkvinnene Geirrid og Katla, som framstilles 

som innflytelsesrike ovenfor både sine sønner og de øvrige omgivelsene, og dette er ikke bare 

på grunn av deres magiske makt. Selv uten magien blir de framstilt som mer dominante 

skikkelser enn sine fullvoksne sønner, og begge gir ordrer til andre. Det er de som setter i 

gang konflikten, som i vel så stor grad er mellom Geirrid og Katla som det er mellom 

sønnene Torarin og Odd. 

En annen kvinne som reiser til Island på egenhånd i sagaen er Torgunna fra Sudrøyene 

(Hebridene).93 Det fortelles at hun kommer med ei skute fra Dublin, og at hun har med seg 

såpass dyrebare ting at det er så vidt man kunne få sett maken på Island. Hun blir invitert til å 

bo hos Turid husfrue, men det er på Torgunnas premisser.94 

Torarins kone Aud er en lojal kone som prøver å hjelpe sin mann Torarin Svarte på tross 

av sin begrensede makt og status. Etter en krangel om et påstått tyveri blir den fredelige 

Torarin tvunget til å slåss mot sine fiender på gårdsplassen. Aud slåss ikke selv, men når 

slåsskampen starter demonstrerer hun direkte makt med å beordre de andre kvinnene tilstede 

til å hjelpe å skille mennene ved å kaste klær på våpnene. Dette ser ut til å ha hindret flere 

drap, og Torarins fiender rir fra gården. Dette viser seg derimot til å koste henne dyrt, siden 

de finner en avkappet kvinnehånd på det etterlatte tunet og det viser seg å være Auds.95  

 

Fysisk vold 

Tordis’ hevnforsøk fra Gisle Surssons saga er også beskrevet i Eyrbyggja saga. Også her 

prøver Tordis å hevne seg på Øyolv med å angripe ham med hans eget sverd. Heller ikke i 

Eyrbyggja saga lykkes hun i å drepe ham, men hun gir ham likevel store sår. Til forskjell fra 

Gisle Surssons sagas Tordis blir Eyrbyggja sagas Tordis slått av Bork, men blir så beskyttet 

av sin sønn Snorre gode, en hovedperson i sagaen. Hun venter også med å skille seg fra Bork 

                                                
92 Livesay, Jennifer. "Women and Narrative Structure in ‘Eyrbyggja Saga’," Folklore Forum 21, no. 2 (1988). 
185. 
93 I Erik Raudes saga, noe forfatteren av Eyrbyggja saga kan ha hatt kjennskap til, blir det nevnt at Torgunna 
som ung hadde vært frillen til Leif Eriksson. Se "Soga om Eirik Raude," red. (Oslo: Samlaget, 1967). 34-35. 
94 "ES." 94-95. 
95 "ES." 30. 
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til på tinget året etter. Som grunn oppgir hun at han slo henne, og at hun ikke vil tåle 

ytterligere hogg fra ham.96  

 

Magi 

Noe som er unikt med Eyrbyggja saga er mengden av trollkvinner og de forskjellige 

framstillingene av dem. Det er i alt fem kvinner som driver med magi i sagaen. Geirrid 

Torolvsdotter, Katla, og Torgrima Galdrekjerring er de tre viktigste, mens Torgunna og 

Torodds fostermor også viser en tilknytning til det overnaturlige. På tross av denne likheten 

er kvinnene ellers framstilt på ulike måter, basert på deres andre trekk og hva slags magi de 

benytter seg av.  

De to kvinnene som markerer seg mest i sagaen er Geirrid og Katla. De er begge myndige 

og begavede trollkvinner, og bor på gårder nære hverandre. Det pågår også en rivalisering, 

som delvis kommer av at begge er interessert i en ung mann kalt Gunnlaug, som lærer 

trollskap av Geirrid. Etter å ha avvist Katla flere ganger blir Gunnlaug alvorlig skadet av en 

ond type magi kalt kveldrida (kveldriða).97 Dette angrepet blir Geirrid feilaktig beskylt for av 

Katlas sønn Odd, selv om det senere viser seg å være Katla selv som står bak dette. Det blir 

reist sak mot Geirrid, men hun blir frikjent ved hjelp av sin bror Arnkjel gode.98  

På grunn av ytterligere konflikter mellom de to ættene, som jeg vil komme tilbake til 

senere, stormer Torarin, Arnkjel og tolv andre menn til Katlas gård for å få tak i Odd. Da 

bruker Katla «synskvervinger» slik at Odd framstår som en rokk, en bukk og en råne framfor 

mennene. Forvirret av synskvervingene går mennene fram og tilbake til gården tre ganger før 

Geirrid blir med for å komme til bunns i problemet. Geirrid i seg selv blir ikke direkte 

framstilt som å bruke magi, men hun blir sagt å være kyndig i magi (margkunnig), og Katla 

sier at synskvervingene hennes nok ikke vil fungere på noen som Geirrid. Hennes bruk av 

synskvervinger er også et hinder som frustrerer og hindrer mennene i å finne hennes sønn, 

men det fungerer ikke på Geirrid. Framstillingene av Geirrids magiske makt er begrenset til 

at det fortelles at hun er kyndig i magi og at hun underviser Gunnlaug, og at Katla mener at 

hennes synskvervinger ikke vil fungere på henne, men ellers bruker Geirrid ikke noen 

spesiell magi. Selv ved det endelige oppgjør benytter Geirrid seg av en selskinnspose som 

                                                
96 "ES."22-23. 
97 Natterytter. En type ond magi hvor hun «rir» offeret. Gunnlaug kommer ikke hjem den kvelden, men blir 
funnet neste dag utenfor huset sitt, blodsprengt over skuldrende og med kjøttet der revet av beina. Se Morris, 
Sorceress or witch? : the image of gender in medieval Iceland and northern Europe. 17. 
98 "ES." 25-26. 
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hun trer over hodet på Katla mens mennene binder henne fast nedentil, og etterpå finner hun 

den gjemte Odd for dem. Dette viser likevel hennes kunnskap til magi, siden dette regnes 

som den korrekte måten å overvinne trollkvinner og å forhindre dem fra å bruke «det onde 

øyet».99 Det ender med at Odd og Katla blir ført til Bulandshammeren, hvor Odd blir hengt. 

Arnkjel sier til den døde Odd at han har hatt en dårlig mor, noe Katla svarer kan være sant, på 

tross av at hun ikke har villet det slik. Hun tilstår at det var hun som skadet Gunnlaug, og at 

det dermed var hun som satte i gang konflikten mellom Torbjørn Digre og Torarin. Før hun 

blir steinet forbanner hun Arnkjel og sier at forholdet til hans egen far Torolv vil bringe ham 

mer ulykke enn hennes forhold til Odd, noe som viser seg å stemme senere i sagaen.100 

Etter dette er det to andre trollkvinner som dukker opp i sagaen, Torgrima og Torgunna. 

Torgrima Galdrekjerring (Galdrakinn) er ei trollkvinne som kan trolle med været og skape 

magiske stormer, og bruker denne magien når hun får betalt av Torodd for å lage uvær når 

hans rival Bjørn skal dra over heia for å besøke Turid, Torodds kone. Hun troller fram et slik 

storm og mørke at Bjørn ikke ser veien, og han er bortkommen i tre døgn før uværet gir 

seg.101 Etter dette blir ikke mye mer nevnt om Torgrima før sagaen introduserer den mystiske 

hebridiske kvinnen Torgunna, og hvordan det hurtig oppsto fiendskap mellom disse to 

kvinnene. Ikke lenge etter at fiendskapet gjøres rede for dør Torgunna av overnaturlige 

årsaker. Dette overnaturlige fenomenet er en sky som regner blod over åkeren hvor Torgunna 

og de andre på gården arbeider, men hvor blodet tørker overalt unntatt på det høyet som 

Torgunna hadde arbeidet med. Dette tolker hun som et dødstegn, og senere dør hun av 

sykdom.102 Jennifer Livesay har tolket det slik at blodskyen som ender med å drepe Torgunna 

er Torgrimas verk, basert på deres fiendskap, og hvordan værmagi er assosiert med Torgrima 

i denne sagaen.103 Dette ser ut som en passende forklaring siden det ellers ikke gis noen 

grunn til blodregnet, og er i så fall det første eksemplet på en trollkvinne som prøver å skade 

en annen kvinne, både med og uten magiske evner. Dette uværet er derimot bare starten på en 

rekke overnaturlige hendelser og død på Frodå, som blant annet fører til Torgrimas egen død. 

Før Torgunnas død råder hun Torodd til å brenne sengen og sengeklærne hennes, for å 

unngå at folk skal lide mye ondt. På grunn av Turids grådighet går hun imidlertid imot 

Torgunnas råd om å brenne sengetøyet siden hun hele tiden har ønsket seg dem selv.104 Etter 

                                                
99 Livesay, "Women and Narrative Structure in ‘Eyrbyggja Saga’." 186. 
100 "ES." 40. 
101 "ES." 77. 
102 "ES." 96. 
103 Livesay, "Women and Narrative Structure in ‘Eyrbyggja Saga’." 188-189. 
104 "ES." 95. 
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dette følger en rekke av overnaturlige hendelser, deriblant synet av Torgunnas nakne spøkelse 

som lager mat til sine likferdsmenn, atten døde som går igjen, og hodet til en spøkelsessel i 

ildhusgulvet. Det er først når Kjartan får brent Torgunnas gjenstander, i tillegg til å ordne opp 

i resten av det overnaturlige at ting igjen blir som vanlig.105  

Det er vanskelig å si i hvilken grad disse hendelsene er på grunn av Torgunna selv, eller 

værmagien som Torgrima utførte. Torgunna demonstrerer ikke egne magiske ferdigheter ved 

unntak av å muligens være synsk, men likevel er det hennes død som resulterer i en serie av 

overnaturlige hendelser som finner sted på gården Frodå.106  

Sagaen forteller også om en Torodd Torbrandssons fostermor, som er ei blind gammel 

dame som det blir fortalt hadde vært framsynt i sine yngre dager. Nå blir hennes råd sett på 

som «kjerringprat», på tross av at det hun sier ofte skjer.107 Når hun råder Torodd til å drepe 

en nifs kalv som rauter med en stemme som høres mer ut som «trollått» enn et dyrs, ignorerer 

Torodd henne først, og later deretter som om han har drept den. Når hun avslører Torodds 

løgn advarer hun ham igjen i kvad om at oksen vil bli hans død, noe som viser seg å være 

sant.108 

 

Kjærlighet 

Det er to kvinner som heter Torgerd i Eyrbyggja saga, og begge demonstrerer forskjellige 

typer makt. Den første Torgerd er Torgerd Torbrandsdotter og er gift med Tormod. Ikke mye 

er nevnt om henne, bortsett fra at hun på grunn av en feide er i ferd med å havne i den samme 

problematiske situasjonen omkring lojalitet som Tordis gjør i Gisle Surssons saga. Hennes 

mann er nemlig på motsatt side av feiden som hennes brødre er, og i et slag mellom de to 

sidene ender det med at hennes brødre blir skadet. Det blir fortalt at hun deretter nekter å gå 

til sengs med sin mann. Denne protesten blir imidlertid avbrutt av at en mann forteller at 

Bergtor, hennes manns yngre bror er død etter kampen. Det fortelles deretter at hun villig 

legger seg i mannens seng.109  

                                                
105 "ES." 102-103. 
106 Utenom dette er det også deler av historien som kan tolkes som om hun kan ha vært en selkie, en skapning 
fra keltisk, islandsk og færøysk folketro som er både menneske og sel. Dette er tolket ut i fra de sel-relaterte 
hendelsene som nevnes i sagaen, at hun kom fra Hebridene, i tillegg til hennes frykt for å bli vætet. Se Scott, 
Forrest S. "The woman who knows: Female characters of Eyrbyggja Saga," Parergon 3, no. 1 (1985). 83; 
Monaghan, Patricia. The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore (Facts On File, Incorporated, 2014). 
411-412. 
107 Dette er en annen Torodd enn mannen til Turid, som døde mens de overnaturlige hendelsene på Frodå fant 
sted. 
108 "ES."116-119. 
109 "ES." 90. 
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 Den andre kvinnen som benytter seg av denne typen makt er Turid. Etter Torgunnas 

død vil Torodd brenne sengeklærne som hun advarte ham om å gjøre, men Turid som har 

ønsket dem siden hun møtte Torgunna overtaler ham til å la være. Først står Torodd på sitt, 

men etter at Turid bagatelliserer Torgunnas advarsler og deretter legger armene om halsen på 

ham og ber ham om å ikke brenne dem gir han etter, og de inngår et kompromiss hvor Turid 

får beholde deler av det.110  

 

4.1.2 Indirekte makt 

Egging 

Det mest framtredende eksemplet på egging er når Geirrid må egge sin sønn Torarin Svarte 

til å slåss mot fienden Torbjørn Digre. Torarin er ikke typen mann til å ty til vold, og Geirrid 

må derfor egge ham til å ikke finne seg i fiendens krenkelser av hans ære og mandighet. 

Hennes egging blir framstilt som riktig for situasjonen, og etter at Torarin får bekreftet støtte 

hos de andre mennene tilstede trenger Torarin ikke mer motivasjon, og så er striden i gang. 

Det ender med død og skader på begge sider, men også med økt ære for Torarin. Selv av hans 

fiender blir det sagt at han med å kjempe har «vasket av seg feigmannsordet», og at han sloss 

mandig. Dette er Torarins kamp, men selv han kveder om at han kjempet for å sørge for at 

«kvinner ei fant meg feig».111 Eggingens makt og dermed Geirrids utnyttelse av denne er 

tydelig. Torarin er kalt for en forliksmann, og var ikke skyldig for det han ble beskyldt for, 

men på tross av dette blir han likevel tvunget til å følge de sosiale forventningene som 

Geirrid presser på ham.112 Senere sier hun at de nå har «fått egg» i ham.113  

Den andre kvinnen kalt Torgerd i sagaen benytter seg også av egging for å få fram sin 

vilje, som den sørgende konen til den drepte Vigfus. Hennes rolle i sagaen er at hun reiser til 

sin avdøde manns frender for å reise saken mot Snorre Gode. Hun er framstilt som nok en 

trofast kone som gjør sitt ytterste for å hevne sin mann, og hun sier selv at hun er utsatt for 

mye strev og sorg på grunn av dette når hun går fra gård til gård for å få hjelp. Vigfus er ikke 

beskrevet som en særlig populær mann blant sine slektninger, og derfor prøver de å unngå å 

                                                
110 "ES." 97 
111 "ES." 32. 
112 Livesay har foreslått at kontrasten mellom Geirrid og Auds behandling av Torarin i denne scenen kan være 
symbolsk, med Geirrid som et symbol på vikingtidskvinnen med fokuset på æren framfor fred, mens Aud i 
kontrast er den yngre landnåmstidskvinnen som viser mot ved å prøve å opprettholde freden. Dette synet ser ut 
til å passe med Eyrbyggja sagas framstillinger av mer moderne diplomati med Snorre Gode. Se Livesay, 
"Women and Narrative Structure in ‘Eyrbyggja Saga’." 186. 
113 "ES."32. 
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måtte ta opp saken mot Snorre for å hevne Vigfus, spesielt mot en såpass lovdyktig mann 

som Snorre. Etter flere besøk hos frendene uten hell kommer hun til Vermund, og får av ham 

råd om å grave opp Vigfus’ hode og ta det med til Arnkjel. Dette får henne til å nøle, men 

sier så at hun akter å gjøre det hun blir rådet til hvis det hun da kan skade sine uvenner med 

det. Hun drar tilbake til Arnkjel, og han skifter først mening om søksmålet når hun tar fram 

hodet og sier at det (Vigfus) ikke hadde nektet å ta opp søksmål for ham. Arnkjel støter henne 

først fra seg, men bestemmer seg så for å ta opp søksmålet på tross av at det ikke er en god 

situasjon for ham. Han forstår også at det er Vermunds råd hun følger, og at han ikke trenger 

å egge ham mer. Denne gangen fungerer overtalelsen, men det blir lagt vekt på at det er med 

hjelp av Vemunds påfunn.114 Dette er et interessant tilfelle siden det kan tolkes som om en 

mann bruker en kvinnes spesielle makt, eggingen, til å få en annen mann til å ta opp saken.115 

Jeg mener likevel at det er det Torgerds egne handlinger og ønske om å få hevn for hennes 

mann som blir gitt fokuset, og dette gjør henne til den aktive karakteren.  

Et tredje tilfelle av egging blir utført av en navnløs tjenestejente. Etter en konflikt 

mellom menn som resulterer i drapet på den enes trell, reiser Steintor hjem til Torbrand for å 

betale den nødvendige trellboten for å opprettholde loven. Når han har gjort som loven tilsier 

går tjenestejenta som har hørt dette inn i stua som er full av hans fiender og forteller dem hva 

hun har hørt: «Steintor på Øyr er en djerv kar. Han snakket godt for seg da han førte hit 

trælebota.»116 På tross av hvor tilsynelatende uskyldig dette utsagnet virker, lykkes det 

likevel i å hisse mennene i stua ut til kamp. Man får imidlertid ikke vite hva slags motivasjon 

tjenestejenta hadde, eller om det var planlagt.117 

 

 

4.2 Synet på maktbruken 

4.2.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status 

Aud den djuptenkte blir framstilt som mektig og selvstendig, som er positive trekk. Hun 

gifter bort diverse kvinnelige slektninger, og som den eldre Geirrid blir hun framstilt som en 

                                                
114 "ES." 50. 
115 Selv om det nevnes menn i sagaene som egger andre menn, blir disse tilfellene ikke beskrevet i like stor grad, 
og ser oftere ut til å feile enn kvinnenes egging.  
116 "ES." 84. 
117 Scott har foreslått at kvinnens handlinger kan være motivert av hennes sosiale status, heller enn hennes 
kjønn, se Scott, "The woman who knows: Female characters of Eyrbyggja Saga." 79. 
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selvstendig landnåmskvinne som selv reiser til Island. Om Geirrid blir det i tillegg fortalt om 

hennes taktiske plan med å plassere gården på veien for å få flest mulig til å reise forbi, og 

hennes gjestfrihet. Hun blir kalt en «gjæv kvinne», og blir framstilt positivt.  

Torgunna blir også sett opp til og rost. Hun er en mystisk kvinne som på egenhånd 

reiser til Island fra Hebridene etter at kristendommen er innført på Island. Det blir fortalt at 

det allerede var mye snakk om henne før hun kom i land, og at hun hadde rikdom som det 

ikke fantes maken til på Island. Som person får man en mer detaljert beskrivelse av henne 

enn av de andre kvinnene. Hun blir beskrevet som at hun alltid viser god folkeskikk og drar i 

kirka hver dag, og at hun på tross av å ikke være veldig omgjengelig og snakkesalig, likevel 

er «ei uvanlig dugelig kvinne».118 

Noe som står i kontrast til disse framstillingene av kvinner med makt er historien om 

hvordan loven ble endret etter det dårlige søksmålet for drapet på Arnkjel. Etter han blir drept 

er det bare kvinnelige slektninger som skal arve og ta opp søksmålet etter ham. Det blir 

forklart at på tross av at det til slutt ble et forlik ble ikke saken fremmet med slik kraft som en 

skulle ha forventet for en så god mann som Arnkjel. Det fortelles at den dårlige kvaliteten på 

søksmålet førte til at landsstyrerne fra da endret loven så en kvinne ikke skulle få fremme en 

drapssak, samme som med menn under seksten år. Dette framstiller kvinnenes makt i den 

politiske og mannlige sfæren på linje med umyndige guttebarn, og dermed negativt. Dette 

står i kontrast til de tidligere framstillingene av kvinnenes makt i sagaen, spesielt den ellers 

mektige Geirrid som i dette tilfellet ikke engang nevnes med navn. 119 

 

Fysisk vold 

Tordis Sursdotters angrep mot Øyolv blir framstilt positivt siden hun prøver å hevne sin brors 

morder, og hun blir framstilt mer sympatisk siden Snorre gode, hennes sønn og en 

hovedperson i sagaen, passer på henne etter at Bork slår henne som straff etter hevnforsøket.  

 

Magi 

Katla og Geirrid er både trollkvinner, enker, og mødre som er interessert i Gunnlaug, men 

ellers blir de framstilt veldig ulikt. Katla bruker sine krefter til å skade og å lure andre og blir 

                                                
118 "ES." 95. 
119 "ES." 73; Selv om sagaen bare nevner kvinnenes mangel på evne til å fremme saken på en tilfredsstillende 
måte og fjerningen av rettigheten til å kunne fremme saker, betyr det likevel at de inntil da (992) hadde denne 
muligheten, ifølge sagaen.  
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dermed presentert negativt, spesielt hennes kveldrida-angrep, mens Geirrids handlinger blir 

framstilt mer positivt siden hennes utøvelse av magi er begrenset til å dele sin kunnskap med 

Gunnlaug og å stoppe Katlas ugjerninger når vanlige menn ikke kan. 

Allerede i starten blir Katla beskrevet som pen men dårlig likt av folk. Det blir fortalt at 

hun liker Gunnlaug, men at han ikke er interessert i hennes tilnærmelser, noe hun straffer 

med å gi ham alvorlige skader. Angrepet på Gunnlaug er en stor sak på grunn av dens 

grufullhet, og blir omsider straffet med døden. Geirrids magi på sin side skader ingen, selv 

ikke Katla. En kan dermed lure på om hennes begrensede bruk av makt gjør at hun blir 

framstilt mer positivt, og om hun hadde blitt sett like positivt på hvis hun hadde brukt 

voldelig magi mot Katla eller Torbjørn Digres følge.  

Fra framstillingene av Katla og Geirrid i sagaen får man et inntrykk av at det er hvordan 

makten brukes som avgjør hvordan det framstilles. Dette er derimot ikke tilfellet hvis man ser 

på det overraskende nøytrale synet på Torgrima Galdrekjerring. Ved to anledninger utøver 

hun magi som skader andre, men på tross av dette får hun ingen negative reaksjoner på dette. 

Første gang hun bruker magi er det fordi hun får betalt av Torodd for å lage uvær for rivalen 

Bjørn når han skal dra over heia for å besøke Turid. Som bestilt troller hun fram et slik storm 

og mørke at Bjørn ikke ser veien, og han er bortkommen i tre døgn før uværet gir seg. På 

tross av at han i ett av sine kvad nevner «våte trollverks snø», som kan tyde på at han vet at 

uværet var skapt av magi, blir ikke Torgrima straffet for dette.120 Det kan sies at Bjørn på et 

tidligere tidspunkt hadde drept hennes mann Tore Trefots sønner i strid, og at hevn derfor kan 

ha vært en motivasjon, men dette blir ikke direkte nevnt i sagaen.121   

Både bestillingsverket fra Torodd og drapet på Torgunna med den blodige skyen blir 

utført uten at andre i etterkant prøver å straffe henne, og selv ikke Torgunna klandrer henne 

for det. Til sist kan det sies at hun får sin straff siden hun er en av de som dør av den mystiske 

sotten som rammer mange av folkene på Frodå og som senere etter sin død går igjen. Hun 

benytter seg ikke av magi da, og det er først når hun sammen med de andre går igjen på 

gården og ødelegger folks liv og helse at hun blir framstilt negativt. Hun blir her likevel ikke 

framstilt som verre enn de andre avdøde husfolkene. Det er dermed ikke magiske handlinger, 

på tross av deres dødelighet, som framstilles negativt i hennes tilfelle. 

Siden Torgunnas magiske ferdigheter er vanskeligere å definere er det også 

vanskeligere å si hvordan hennes magiske makt framstilles. Hendelsene som skjer på Frodå 

                                                
120 "ES." 77-78. 
121 "ES." 57. 
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er et resultat av hennes død. Likevel er hun er hverken ansvarlig for sin egen død eller at 

sengeklærne ikke blir brent; det er Torgrimas fiendskap og Turids grådighet. Tvert imot gjør 

sagaen det tydelig at dette er en ulykke Torgunna ikke ønsker siden hun advarer Torodd mot 

hvilke følger det å ikke brenne dem ville ha. Hennes magiske makt kan dermed sies å 

framstilles mer nøytralt enn negativt eller positivt, mens hun selv blir framstilt mer positivt. 

Torodds synske fostermor kommer med sanne spådommer, men de rundt henne tviler 

på hennes evner og avskriver henne som gammel og tullete. Fra fortellingens synspunkt blir 

hun likevel framstilt positivt siden hun har rett. 

Er kvinnene i Eyrbyggja sagas angreps suksess knyttet til hvor og hvordan det utføres? Ved å 

studere de forskjellige voldelige episodene i Eyrbyggja saga ut i fra Turcos modell får man 

disse resultatene: 

 

1. En kvinnes (Tordis) angrep med sverd i hjemmet = Delvis suksess, men ikke som 

planlagt. 

2.  En kvinnes (Katla) vold med magi på ukjent sted = Suksess, resulterer i alvorlige 

skader. 

3. En kvinnes (Torgrima) angrep med magi på ukjent sted = Suksess. Dreper ikke Bjørn, 

men holder ham borte og lidende i 3 dager. 

4. En kvinnes (Torgrima) angrep med magi på ukjent sted = Suksess, bringer sykdom og 

død for Torgunna, og sprer seg deretter til andre. 

 

Ut i fra disse tilfellene ser det ut til at Eyrbyggja saga gir mindre fokus på hvilken type våpen 

og i hvilken sfære disse kvinnene benytter seg av vold. Det ser i hvert fall ikke ut til å ha en 

effekt på hvorvidt angrepet er en suksess, i forhold til Gisle Surssons saga. Dette kan derimot 

argumenteres med at magi er en feminin type makt, noe som derfor kan ha en tilknytning til 

hvor stor suksessraten det er. Siden det eneste tilfellet der kvinnen ikke når sitt mål er Tordis’ 

fysiske voldsangrep mot Øyolv med sverd i hjemmet. Dette kan imidlertid ha en 

sammenheng med Eyrbyggjas tilknytning til Gisle Surssons saga. 

 

 

Kjærlighet 

At Torgerd Torbrandsdotter nekter å legge seg i mannens seng som straff for konflikten som 

har skadet brødrene hennes ser ut til å vise hvordan hun kun kan vise sin motstand med å 
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frata ham sin kjærlighet. Hun blir ikke dømt for dette, og på tross av alvoret blir hendelsen 

framstilt nøytralt og ironisk på måten situasjonen blir snudd på hodet så snart det blir fortalt 

at mannens yngre bror har blitt drep av en av hennes brødre. Da er det hennes ætts side som 

er mer skyldige, og det blir da fortalt at hun så legger seg i sengen med ham, og at de i 

ettertid ikke kranglet igjen. 

 Turid på sin side er blant de kvinnene som framstilles vinglete og minst sympatisk. 

Hun utnytter Torodds kjærlighet ved å overtale ham til å ikke brenne Torgunnas verdifulle 

sengetøy, og dette resulterer i at atten menneskene på gården dør, deriblant Torodd. Tilslutt 

ender også hun opp med å bli syk, og det er bare med hjelp av Kjartan at det som har herjet 

på Frodå forsvinner og at hun blir frisk. Selv om Turid ikke blir framstilt gjennomført 

negativt i sagaen på grunn av sin kjærlighetshistorie med Bjørn, blir hun i sammenheng med 

kjærlighet som makt framstilt negativt som en manipulerende kvinne som prioriterer vakre 

eiendeler framfor å bry seg om andres råd.  

 

 

4.2.2 Indirekte makt 

Egging 

I motsetning til det vi har sett i forrige kapittel blir Geirrids egging framstilt positivt siden det 

får Torarin til å handle med mandigheten og motet som omgivelsene forventer av ham. 

Mennene på gården taler ikke imot Geirrids eggende ord når de hører dem sagt til Torarin, 

men støtter dem indirekte ved å si at de vil kjempe for ham. I etterkant er han delvis fornøyd 

med sine handlinger, og han får positiv respons fra både sin mor, sine frender og fienden, noe 

han trolig ikke hadde fått uten Geirrids egging. Dette tilfellet av egging kan dermed tolkes 

som positivt og nødvendig.  

Eggingen som gjøres av tjenestejenta er i stor grad framstilt nøytralt og nevnes ikke siden, 

selv om det lille hun sier fører til en kamp. Når det gjelder enken Torgerds egging av Arnkjel, 

blir selve eggingen tatt i mot på en negativ måte, mens kvinnen som utfører den framstilles 

sympatisk. Torgerd har her rollen som en lojal kone som ikke vil la hennes upopulære mann 

forbli uhevnet selv når hans frender kvier seg fra å handle.122 Selv om Arnkjel blir sint, blir 

han det først når han ser hennes manns hode og han forstår hvem det er som står bak denne 

                                                
122 "ES." 51. 
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idéen, nemlig Vermund. Denne scenen har den eneste eggingen i sagaen som kan tolkes som 

å komme fra en mann, og det er også den eggingen som er framstilt mest negativ. 

 

 

4.3 Eyrbyggja sagas framstillinger i forhold til de tidligere kildene 

Jeg har sett på Håvamål og Gisle Surssons saga, og kommet fram til at kvinnene kan ha gode 

framstillinger, men at deres makt generelt sett raskt blir stemplet som negativt på grunn av 

deres tendens til å være vinglete og illojale. Eyrbyggja saga skiller seg ut fra disse kildene 

ved å ha flere kvinnelige karakterer som utviser større variasjoner i framstillinger av makt, og 

at makten generelt blir framstilt mer positivt enn i de to tidligere kildene. 

Eyrbyggja saga skiller seg kanskje mest ut ved å ha et mer åpent syn på magi i forhold 

til de to andre kildene, selv om også disse kildene har eksempler på trollkvinner som ikke 

beskrives negativt. Disse kvinnene som Kongens hustru fra Håvamål og Audbjørg fra Gisle 

Surssons saga blir gitt henholdsvis beundringsverdige og sympatiske trekk. Spesielt Audbjørg 

får en personlig motivert hevn og det blir gitt tilstrekkelig med bakgrunnsinformasjon for å 

rettferdiggjøre hennes bruk av magi, men hun blir likevel drept for sine handlinger. Det er 

dermed først i Eyrbyggja saga at man finner en karakter som Geirrid den yngre som er 

kyndig i magi og som blir framstilt og behandlet positivt. Katla ligner mer på trollkvinnene 

fra Håvamål med sin evne til å skade og narre menn, men i forhold til de i Håvamål blir hun 

likevel gitt andre karaktertrekk enn bare ondskap. Katla, på samme måte som Geirrid og 

Audbjørg, bruker delvis magi for sin sønns del, noe som vekker sympati. På en annen side 

blir Torgrima, som enten bruker magi for økonomisk vinning eller på grunn av hat, ikke 

framstilt negativt, selv om dette kunne tenkes å vekke mindre sympati. 

 Jeg nevnte i innledningen at magi er den eneste formen for makt som kvinner kan 

være i besittelse av hvor kvinnen som straff for maktbruken blir drept. Av de fem kvinnene i 

Eyrbyggja saga som er besittelse i av en eller annen form for magi, dør tre av dem. Til 

sammenligning dør ingen i Håvamål mens i Gisle Surssons saga blir den ene trollkvinnen 

drept.123 Imidlertid er det bare Katla som blir drept som en straff for hennes bruk av magi, 

mens Torgunna og Torgrima blir drept i sammenheng med et fiendskap. Selv om både Katla 

og Torgrima, i tillegg til Audbjørg, på grunn av sine skadelige handlinger har gjort seg 

fortjent til å bli drept kan det likevel hende at trollkvinnenes dødelighet i sagaene kan fortelle 

                                                
123 Håvamåls ulike sjanger kan gjøre det uegnet å sammenligne med i denne sammenhengen. 
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noe om det underliggende synet på kvinner og magi. Dette vil jeg se på videre i analysen av 

de to neste kildene.  

Tordis’ angrep på Øyolv er i både Gisle Surssons saga og Eyrbyggja saga, som gir to 

ganske forskjellige syn på hennes karakter. I begge tilfeller blir den fysiske volden framstilt 

som en positiv ting. Forskjellen er at i Eyrbyggja sagas tilfelle hemmer ikke hennes tidligere 

negativt framstilte handlinger som eggingen av Bork framstillingen av hennes karakter, og 

karakteren Tordis i Eyrbyggja saga blir dermed framstilt mer sympatisk Den kontroversielle 

delen av henne som blir skildret i Gisle Surssons saga hvor hun egger sin mann til å drepe 

hennes bror blir ikke nevnt. I stedet er hun her en søster som prøver å hevne seg på sin brors 

morder, og som senere skiller seg fra mannen som straffer henne for det. Dette, i tillegg til 

hennes rolle som mor for hovedpersonen, Snorre, gjør at henne og hennes fysiske vold 

framstilles mer positivt.  

Kjærlighet som makt blir også gitt en mindre negativ framstilling i Torgerds tilfelle, 

mens Turids tilfelle ligner mye på det man finner i både Håvamål og i Gisle Surssons saga. 

Også her er det snakk om en kvinne som på grunn av sin innflytelse får mannen, mot bedre 

vitende, til å gjøre som hun vil. Det fører til en katastrofe for mange, og hans død. Selv om 

hun ikke i seg selv framstilles som en uhyggelig person er hun likevel en vinglete kvinne som 

ignorerer gode råd for å tilfredsstille sin egen grådighet, noe hun straffes for. Av de ulike 

maktframstillingene i Eyrbyggja saga kan man si at kjærlighet som makt er den som er mest 

uendret fra de to tidligere kildene. 

Eyrbyggja saga har også et annet syn på indirekte makt i form av egging. Eggingen 

som framstilles i sagaen har en mer nøytral eller direkte positiv framstilling i motsetning til i 

de to forrige kildene hvor egging enten ikke forekommer som i Håvamål, eller framstilles 

negativt som i Gisle Surssons saga. Eyrbyggja sagas egging varierer også med ulike motiv 

som ære og hevn, og i tjenestejentas tilfelle, et mulig ukjent motiv. 

 
 
 

4.4 Konklusjon 

Eyrbyggja saga er en episodisk saga med et mangfold av utviklede kvinnelige karakterer som 

opptrer i flere av hendelsene i sagaen. Disse kvinnene blir gitt ulike roller og med forskjellige 

typer makt som gjør at de skiller seg ut fra enkelte andre sagaers stokkfigurer. Sagaen skiller 

seg mest ut på grunn av mengden kvinner som utøver magisk makt, med fem stykker med 
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tilknytninger til det overnaturlige. De benytter seg også av egging i tre tilfeller, og flere av 

kvinnene er i besittelse av direkte makt basert på deres egne evner og status. 

Kvinnenes makt blir framstilt både positivt og negativt. Når det gjelder former for 

direkte makt blir flesteparten av tilfellene framstilt positivt. Deres makt basert på status og 

egenskaper blir beundret, som i tilfellene med Aud den djuptenkte, begge Geirridene og 

Torgunna. Det samme kan sies om fysisk vold, der Tordis i denne sagaen blir framstilt som 

lojal og modig. Det er likevel bruken av magi i Eyrbyggja saga som skiller seg ut i mengden 

tilfeller, og som både har veldig positive og veldig negative framstillinger basert på hvordan 

magien brukes. Magisk vold mot andre blir framstilt nøytralt som i tilfellet med Torgrima, 

mens andre tilfeller blir framstilt enten negativt som i Katlas tilfelle eller positivt som i 

tilfellet med den yngre Geirrid. Syner og spådommer kan bli latterliggjort og ignorert av 

karakterer, men siden de viser seg å være sanne er det likevel å tolke som en positiv 

framstilling. Kjærlighet som makt blir nevnt i to ulike tilfeller, hvor kona Torgerd blir 

framstilt som mindre usympatisk enn i de andre sagaene, mens Turids tilfelle blir framstilt 

som mer manipulerende. Indirekte makt på sin side i form av egging er framstilt positivt i 

Geirrids tilfelle siden det var «behov for det», mens enken også får sympati selv om hun 

handler etter råd fra en mann. 

 I det hele er sagaen har sagaen et generelt positivt syn på kvinnenes utøvelse av makt, 

og det er bare i de mest blodtørstige tilfellene av magisk maktbruk og et tilfelle av kjærlighet 

som makt at det framstilles negativt. 
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 Laksdøla saga 
«Helge Hardbeinsson gjekk bortåt Gudrun og tok kanten av sjalet og tørka blodet av spjudet, det same som han 

hadde stukke gjennom Bolle. Gudrun såg på ham og smilte. Då sa Halldor: «Dette er illmannsleg og hjartelaus 

framferd.” Helge bad ham ikkje vere harm for dette, - «for eg trur det,»  sa han, «at under denne skautsnippen 

bur banemannen min.» Laksdøla saga, kapittel 55.124 

 
Til nå har jeg sett på flere innflytelsesrike kvinner som er skildret i de tidligere sagaene. 

Laksdøla saga skiller seg likevel ut fra de andre islendingesagaene ved å ha et spesielt vidt 

spekter av kvinnelige karakterer hvorav et stort antall blir skildret i detalj og som i stor grad 

driver fram handlingene i narrativet. Flere av karakterene dukker også opp i andre sagaer satt 

i det samme tidsrommet, men det er hovedsakelig i Laksdøla saga at sagaforfatteren har 

vektlagt de kvinnelige karakterenes makt og rolle i hendelsene. 

Laksdøla saga starter med Ketil Flatnev og hans datter Unn den djuptenktes reise fra 

Norge, og Unns senere ankomst til Island. Sagaen fortsetter så med å skildre en rekke 

hendelser gjennom åtte slektsledd. Store og små episoder blir presentert, og her tar kvinnene 

ofte hovedrollen i handlingene og de skyr ikke unna fra å utføre forskjellige typer makt. I 

sentrum finner man trekantdramaet mellom den stolte Gudrun Osvivsdotter, helten Kjartan 

Olavsson og hans fosterbror Bolle Torleiksson. Selv om det, som navnet sier, er sagaen om 

laksdølingene, er fokuset på Gudrun slik at historikere som Rolf Heller også har kalt 

Laksdøla saga den eneste biografien om en kvinne.125 Dette er med god grunn, siden hennes 

innflytelse står for mye av handlingen i den andre delen av sagaen, og det er hennes fire 

ekteskap og spesielt hennes forhold til Kjartan som fører til feiden som ender med mange 

dødsfall, deriblant Kjartan og Bolles. 

 

   

5.1 Framstillinger av makt 

5.1.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status 

Landnåmskvinnen Aud den djuptenkte er altså også nevnt i Laksdøla saga, her kalt Unn, og i 

denne sagaen blir hennes liv og virke langt mer utbrodert enn i Eyrbyggja saga. Unn er datter 

til hersen og landnåmsmannen Ketil Flatnev som reiser fra Norge når presset fra Harald 

                                                
124 "Norrøn saga. 2 : Laksdøla saga," red. Johannes Larsen (Oslo: Aschehoug, 1989). 134. 
125 Heller, Die literarische Darstellung der Frau in den Islændersagas, 2. 66. 
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Hårfagre blir for stort. Etter en konflikt som resulterer i drapet på faren og sønnen Torstein på 

Katanes (dagens Caithness i nord-Skottland), er det Unn som sørger for å organisere en knarr 

for å få med alle sine frender og gods trygt derfra. På deres ferd til Island er det hun som 

gifter bort sin avdøde sønn Torstein Raudes døtre, noe som generelt er forbeholdt kvinnens 

mannlige slektninger. Når hun ankommer Island er det spørsmål om hvor hun vil dra i 

gjestebud. Hun avviser tilbudet til den ene broren, Helge, som bare vil ta imot ni av hennes 

tjue menn i gjestebud. Hun kaller ham en «småkarsmann» og reiser så videre til hennes andre 

bror Bjørn i Breidefjord som vet å gjeste samtlige i følget for å blidgjøre henne. Hos ham blir 

hun vist den høyeste ære, og det spares ikke på noe. Etter besøket den vinteren reiser hun 

videre rundt Breidafjordsdalene, hvor hun gir navn til forskjellige plasser og tok seg land så 

vidt som hun ville. Med sitt følge kommer hun tilslutt fram til et sted hun vil bosette seg på 

og reiser en gård, Kvam. Til reisefølget gir hun «av landnåmet sitt», og hun gir også en av 

døtrene til Torstein, Torgerd, hele Laksådal i hjemmefølge, og betaler for gjestebudet når 

Torgerd gifter seg med Koll. Hun råder også sin sin sønnesønn, Olav Feilan til å gifte seg, et 

råd han følger. Til gjengjeld passer han på å velge en kvinne, Alvdis, som hverken tar fra 

Unn «gods eller styre». Unn organiserer et gjestebud som blir beskrevet som det største, men 

dette blir også hennes siste. Hun holder en takketale og skåler; sier at Olav skal arve Kvam 

og hennes landområder og går tidlig til sengs. Dette er siste gang de ser henne, for hun blir 

funnet død i sengen av Olav neste morgen. En spesiell detalj som blir presisert her er hvordan 

hun selv etter sin død satt oppreist i senga. Sofie Vanherpen nevner at dette er et motiv som 

også dukker opp i Eyrbyggja saga og Egil Skallagrimsson saga, hvor to menn med sterke 

personligheter fortsetter å sitte oppreist selv i døden. I disse to tilfellene virker det som en 

demonstrasjon av deres heder og styrke, selv om de dør i sengen og ikke i kamp. Selv som 

kvinne kan Unns tilfelle også understreke hennes ære og personlighet, siden hun dør med like 

mye verdighet og kontroll som hun hadde i livet.126 Olavs bryllup blir til et gravøl for Unn, 

og i hennes begravelse blir hun visst den største respekt med å bli lagt i en gravhaug med et 

skip med masse gods.  

Ut i fra fortellingen er det er ingen tvil om at hun har hatt mye mer makt enn kvinner 

flest, som sagaen selv poengterer. Som kvinne har hun suksessfullt krysset over grensen til 

den mannlige og offentlige sfæren. Som Preben Meulengracht Sørensen har sagt: «In every 

respect, [...] she has taken over the conduct and social functions of the male householder and 

                                                
126 Vanherpen, Sofie. "Remembering Auðr/Unnr djúp(a)uðga Ketilsdóttir: construction of cultural memory and 
female religious identity," MIRATOR (2013). 70. 
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leader».127 Ikke nok med det, hennes makt over sine frender og øvrige omgivelser 

demonstreres også med tanke på alle de «velvyrde og storætte menn» som følger henne, blant 

annet Koll som hadde hersenavn. At det likevel var naturlig at det var hun som ledet «Unns 

følge» (foruneyti Unnar), må bety at hennes makt likevel var større. Det skildres også at hun 

på slutten av sitt liv sover lenge, og ikke tillater andre å søke råd hos henne når hun sover. 

Hennes begrensninger når det gjelder besøk og rådgiving forteller også noe om hvor 

etterspurt hennes råd har vært, noe man også ser når Olav følger hennes råd om å gifte seg, 

selv om råd, spesielt de som gjelder ekteskap, som regel er forbeholdt menn i sagaene. Hun 

blir i det hele tatt fremstilt som en stor leder av grupperingen uten at det stilles spørsmål ved 

hennes legitimitet som leder, på tross av kjønn og andre verdige lederkandidater. Unns 

situasjon blir imidlertid ikke framstilt som normen, siden hennes storhet i forhold til andre 

kvinner blir nevnt.  

Unn er likevel ikke alene om å være en innflytelsesrik landnåmskvinne. Enken 

Torgerd er en av døtrene til Torstein som Unn gifter bort til hersen Koll. Med Koll får hun 

sønnen Hoskuld, som er en sentral karakter i sagaen. Etter at Koll dør tidlig bestemmer 

Torgerd seg for å flytte tilbake til Norge siden hun fremdeles er ung. Hoskuld sier at han som 

vanlig ikke vil stå imot hennes vilje, heller ikke i dette. Hun tar dermed med det gods som er 

hennes, noe det er mye av, og reiser tilbake til Norge. Der blir hun godt behandlet av 

frendene sine, og hun blir snart beilet til av mannen Torjolv. Det fortelles om at hun som 

enke selv kunne bestemme om hun vil bli gift igjen, noe hun gjør, og de får snart sønnen Hrut 

før mannen Torjolv dør av sykdom. Etter dette bestemmer hun seg for å returnere til Hoskuld 

på Island med sin formue, hvor hun lever godt til også hun dør av sykdom. Hun blir også 

hauglagt. Etter hennes død tar Hoskuld alt av hennes gods til seg, selv om halvparten etter 

loven tilhørte Hrut, hans halvbror. Senere blir dette årsaken til en stor konflikt mellom de to 

brødrene når Hrut kommer til Island.  

Før Hrut drar fra Norge er han hirdmann hos kong Harald Gunnhildsson, og det 

fortelles om hans forhold til Dronning Gunnhild. Hun verdsetter ham høyest av alle, og når 

han drar til Island følger hun ham til skipet og gir ham en gullring. Når Hruts nevø Olav På 

(Påfugl) mange år senere kommer til Norge behandler hun også ham godt, og når han ønsker 

å dra videre til Irland for å møte sin familie der ordner Gunnhild med skip og seksti mann, og 

det sies at flokken var særlig godt utstyrt.128 

                                                
127 Sørensen, Preben Meulengracht. The unmanly man : concepts of sexual defamation in early Northern society, 
vol. 1, The Viking collection. Studies in Northern civilization (Odense: Odense university press, 1983). 22. 
128 "LS." 46. 
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Konflikten mellom Hrut og Hoskuld bringer fram nok en kvinne som framstilles 

mektig, Hoskulds kone, Jorunn. Jorunn blir introdusert som en vakker og usedvanlig klok 

kvinne, og det er hennes gode råd alene som forhindrer en stor konflikt. Når Hrut tar av 

Hoskulds fe som kompensasjon for den stjålne arven, ønsker Hoskuld å slåss. Jorunn forteller 

da hvor skammelig det ville vært å drepe sin bror, og forklarer tydelig at det hadde vært et 

dårlig politisk trekk. Det kan også bemerkes at Jorunns monolog her er usedvanlig lang i 

sagasammenheng, og at hennes gode argumenter er med på å roe ned Hoskuld.129 Han følger 

Jorunns råd, og det ender med at han forliker seg med Hrut, og de er deretter gode frender. 

Her ser man et eksempel på en kvinne som argumenterer for fred, i motsetning til det hyppige 

motivet av eggersker som hisser til krig. Hun blir også sagt å dele styret på gården med 

Hoskuld, og at hun tar vare på gården og barna når Hoskuld reiser til utlandet.130 

Det blir også fortalt om Melkorka, Hoskulds trell og frille. Hun er datteren til en irsk 

konge, men blir kidnappet som ung, gjort til trell og senere solgt til Hoskuld. Hennes rolle 

som frille skaper en konflikt mellom henne og Jorunn, og det ender med slagsmål og så blir 

hun flyttet bort til en egen gård, Melkorkastad. Hun viser indre styrke med måten hun legger 

en strategi for å gi sin sønn Olav På et bedre liv enn sitt eget. Hun lærer ham irsk og er villig 

til å gifte seg med en uønsket men rik mann for at Olav skal kunne ha nok ressurser til å reise 

til Irland for å møte sin morfar og heve sin status. Det fortelles også at hun gjør dette for å 

ergre Hoskuld både med ekteskapet og Olavs reise, noe hun mener han fortjener.131 

En mindre fredelig kvinne som demonstrerer direkte makt på grunn av egen status og 

evner er konen Vigdis. Hun er gift med Tord Godde, men det blir spesifikt nevnt at det var på 

grunn av hans rikdom, heller enn for mannehjelp, og hans maskulinitet blir gjentatte ganger 

satt spørsmålstegn ved. En dag kommer den forfulgte mannen Torvald til deres gård for å 

søke beskyttelse etter hans drap på Hall, bror til Ingjald Saudøygòde. Han oppsøker Vigdis 

fordi hun er skyldig ham, og fordi han hadde hørt at «Vigdis hadde mer mot i brystet enn 

Tord, hennes mann.»132 Vigdis bestemmer seg for å huse Torvald, men låser ham først inne i 

et utbur så hun kan rådes med Tord. Tord reagerer som hun forventet negativt, og vil ha 

Torvald bort neste dag. Vigdis sier at hun ikke vil gå tilbake på sitt ord om å gjeste ham, og 

forteller om hva han hadde gjort. Dette gjør Tord sint, og han sier at dette vil koste ham mye 

gods, men Vigdis demonstrerer sin makt med å si at Torolv ikke vil koste ham gods for en 

                                                
129 Auerbach, "Female Experience and Authorial Intention in "Laxdoela Saga"." 33. 
130 "LS." 23. 
131 "LS." 44-45. 
132 "LS." 30; I Bjarne Fidjestøls oversettelse: «Vigdis var meir til menneske enn Tord, bonden hennar.». 
Fidjestøl, Bjarne. Soga om laksdølane, 5. utg., Norrøne bokverk (Oslo: Samlaget, 1994). 39.  
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natt, fordi Torolv skal være der hele vinteren. Tord svarer at henne på denne måten «På 

denne måten får du ruinert meg, og det er mot min vilje at en slik ulykkesfugl blir her.»133 Det 

blir likevel som Vigdis sier, og Torolv blir der hele vinteren.  

Når Ingjard finner ut hvor Torolv er bestikker han Tord med tre merker sølv for å 

overgi Torolv til ham, noe han går med på bak ryggen til Vigdis. Han lyger om hva han har 

talt om med Ingjald, men Vigdis gjennomskuer planen deres. Hun får Åsgaut, Tords trell til å 

føre Torolv til hennes mors bror, Torolv Raudnev, i bytte mot gods og trellens frihet. De 

kommer seg trygt frem til Torolv Raudnev der de forteller ham om situasjonen. Torolv 

Raudnev tar imot Vigdis’ jærtegn og sier at Vigdis har gått modigt og djervt (drengilega) 

fram i denne situasjonen, og at det var «stor skam» at en slik kvinne skulle ha en slik dott 

som Tord til mann.134 Etter denne hendelsen og Tords svik blir det sagt at Vigdis skiller seg 

fra Tord og flytter tilbake til sine frender. 

En annen historie som blir fortalt i sagaen er den om den stolte Torgerd (den tidligere 

nevnte Torgerds barnebarn Olav Pås kone) og hennes datter Turid. En mann fra Norge kalt 

Geirmund beiler til Turid, men får ikke ja hos Olav På før etter at han har gått videre til 

Torgerd og gitt henne gaver.135 Disse tar hun imot, og overtaler så Olav til å endre mening. 

Tidligere i sagaen har det blitt slått fast at Torgerd til enhver tid skulle ha det som hun ville, 

og Olav sier at også dette skal gå hennes vei.136 Turids egen mening om dette giftemålet blir 

ikke nevnt, men samlivet som følger er veldig ille for Turid og Geirmund, og etter tre år 

bestemmer han seg for å reise bort fra Turid og deres datter Groa uten å legge igjen noe gods. 

Dette gjør Torgerd og Turid sint, men når de spør om hjelp fra Olav er han en for fredsæl 

mann. Siden hennes far, hennes mannlige slektning ikke vil ordne opp er det Turid selv som 

demonstrerer sin makt og innflytelse ved å få samlet noen av huskarer i en båt som følger 

etter Geirmund. Hun får en av dem til å bore hull i båten hans, og så sniker hun seg inn på 

ham mens han sover. Hun stjeler det dyrebare sverdet hans, Fotbit og legger igjen deres 

datter, spedbarnet Groa før de returnerer tilbake til båten. Når Groa vekker Geirmund med sin 

gråt og han ser hva som har skjedd prøver han å forfølge henne, men greier det ikke på grunn 

av hullet i båten. Han roper så at Turid skal gi ham tilbake sverdet i bytte mot gods, i tillegg 

til å ta tilbake datteren. Dette nekter Turid, og siden han har behandlet dem så uhederlig vil 

                                                
133 "LS." 31. 
134 "LS." 33. 
135 Geirmund beskrives som en fare for samfunnet (ódældarmaðr), og dette er trolig Olav Pås begrunnelse til å 
nekte for dette ektemålet. Se Thomas Bredsdorff, Kaos og kærlighed : en studie i islændingesagaers livsbillede, 
Gyldendals uglebøger (København: Gyldendal, 1971). 47. 
136 "LS." 67. 



65  

hun aldri noensinne gi det tilbake. Hun skiller seg deretter fra ham og drar vekk med 

sverdet.137 

Forskere som Helga Kress, Else Mundal og Eldar Heide er samstemte i at denne 

scenen viser at Turid fratar Geirmund hans maskulinitet med å ta fra ham det ultimate 

symbolet på manndommen, sverdet, og ytterligere feminiserer ham med å legge igjen det 

gråtende spedbarnet. Det er en symbolsk handling og et nid mot Geirmund. Noe som er 

interessant her er at det er Turid og Torgerd som vil hevne seg på Geirmund her, mens Olav 

På på sin side blir beskrevet som en fredsmann, og heller gir Geirmund et handelsskip med 

fullt utstyr som han kan reise vekk med. Det er Turid selv som må gå fram hvor hennes far 

kvier, og som samler sammen huskarlene til direkte aksjon. Dette er nok et eksempel på en 

kvinne som er aktiv i en konflikt, og ett av flere tilfeller i Lakdøla saga hvor kvinnene bringer 

skam over menn som hevn for deres handlinger. 

Gudrun kan som tidligere nevnt regnes som hovedpersonen i Laksdøla saga, og hun 

blir framstilt som en kvinne som det ikke finnes maken til på Island hverken når det gjelder 

skjønnhet eller intelligens («hon var kvenna vænst, er upp óxu á Íslandi, bæði at ásjánu ok 

vitsmunum») Hun blir også beskrevet som «stor» på det når det gjelder materialistiske ting, 

og som får mange komplimenter av karakterer og forfatteren for dette, og hun har i store 

deler av sitt liv innflytelse over andre. Det er likevel viktig å spørre hvor mye egen og direkte 

makt hun egentlig har. Hun er gift med fire forskjellige menn som har forskjellig 

temperament og som i ulik grad gir henne frie tøyler. Hennes maktdemonstrasjoner kan 

derfor ofte dreie seg om å kunne handle på tross av sine begrensende muligheter, noe som 

oppfattes som imponerende, men som likevel muligens overdriver hennes egentlige 

innflytelse.  

Helga Kress har skrevet om kvinneopprør og sjangertvang i Laksdøla saga, og tar i 

denne forbindelsen for seg Gudruns narrative begrensinger, som at hun å ikke får være 

tilstede under viktige sagascener som krigsscener, reiser utenlandsk, i tillegg til beslutningene 

på tinget.138 Selv om hun kan regnes som sagaens heltinne, og ønsker å få reise fra Island 

beveger Gudrun seg aldri lengre fra gården hun ble født på enn når hun bytter gård med 

Snorre for å bo på Helgafjell. Både Kress og Loren Auerbach har kommentert hvordan 

Gudruns tragedie i sagaen er hennes mangel på selvstendighet. På tross av hennes åpenbare 

ferdigheter og forsøk på å oppnå frihet er hun fremdeles fanget i den tradisjonelle submissive 

                                                
137 "LS." 68-69. 
138 Kress, "Meget samstavet må det tykkes deg. Om kvinneopprör og genretvang i Sagaen om Laksdölene." 
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kvinnerollen som hun hverken i sine fire ekteskap eller i sitt kjærlighetsforhold til Kjartan 

klarer å unnslippe. Auerbach poengterer likevel sammenligningen mellom Gudrun og Kjartan 

som sagaforfatteren har med for å demonstrere at Gudrun er Kjartans make: “[…] the 

underlying tragedy of the saga is that Guðrún, who is clearly as strong a personality and as 

promising as Kjartan, is made unable to fulfill her evident potential, and her wise and 

generous disposition is destroyed.”139 De er begge unike individer med positive egenskaper 

som Island knapt har sett maken til. Likevel er det en markant forskjell, nemlig at Kjartan står 

fri til å kunne reise fra Island og søke lykken, mens Gudrun, som ikke trives på Island og som 

vil være med, blir nektet av Kjartan: «Nei, du kan ikke bli med, [...] brødrene dine er ugifte, 

og din far er gammel; og de har da ikke noen til å stelle for seg om du reiser bort fra landet. 

Men vent på meg i tre år!»140 Denne nektelsen av Gudruns frihet og oppfyllelse av hennes 

potensiale, blir ifølge Auerbach i narrativet framstilt som et skille i fortellingen, hvor de 

forskjellige ulykkene knyttet til trekantdramaet virker som en straff for fratakelsen av 

Gudruns potensiale.141 Dette gir mening siden det er i etterkant av dette at misforståelsene 

oppstår som ender med Kjartans død. 

Når det gjelder Gudruns forhold til Kjartan har flere historikere som Anne Heinrichs 

og Jana Schulman funnet flere likhetstrekk mellom Gudruns situasjon med den til Brynhild 

fra Volsungasaga, som de mener Gudrun er modellert etter. Begge kvinnene er framstilt som 

deres forlovedes likemann (Kjartan og Sigurd), og det ser ut til å være skjebnen at de skal 

være sammen inntil kvinnene blir «grossly deceived and hurt by her betrothed [...]», og at de 

begge gifter seg med noen andre.142 Kvinnene hevner seg senere med å få deres nye mann til 

å drepe deres tidligere forlovede, som også har et godt forhold til hennes ektemann, og 

lykkes. Kvinnen vinner, mens den dødes kone (Hravna og Völsunga sagas Gudrun) er 

etterlatt skadet psykologisk.143 

På tross av Gudruns påtvungne rolle og begrensede muligheter innenfor sagaens 

sjanger ser det likevel ut til at sagaforfatteren gjennomført prøver å bringe fram hennes makt 
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og evner, også direkte makt. Kress har kommentert på hvordan sagaen framstiller henne som 

leder i feiden mot Kjartan, ikke Bolle. Dette er noe Kjartan selv sier kort tid før han dør av 

Bolles banesår: «Eigi mun Bolli frændi minn slá banaráðum við mig». Det er Osvivssønnene 

og ikke Bolle som er skyldige, men igjen er det Gudrun som styrer sine brødre, noe man ser 

både ved hennes egging og hvordan forfatteren konstant refererer til dem som «Gudruns 

brødre» og «Gudrun og brødrene». Videre har Auerbach sagt det best med å referere til 

Gudruns tale på slutten på sagaen om hvem av mennene i hennes liv hun elsket mest: «[...] 

also reinforces Guðrún’s central role in the saga: this incident shows clearly that the men 

revolve around her, not the other way around.»144 

Hun framstilles også som likemannen til store menn som Gjest Oddleivsson, Snorre 

Gode og Kjartan selv, og på tross av hennes begrensede makt får hun til tider demonstrert sin 

direkte makt. Et godt eksempel er fra bryllupsfesten for hennes fjerde ekteskap med den rike 

Torkjel Eyolvsson. Det er det hun selv som skal stelle for og legge ut for bryllupet, noe 

Snorre komplimenterer henne for. «Ofte viser du det, Gudrun, [...] at du er en makeløs 

kvinne, storfelt som få.» («Oft sýnir þú það Guðrún» segir Snorri, «að þú ert hinn mesti 

kvenskörungur»).145 Hennes direkte makt, i tillegg til hennes evne til å kunne organisere en 

stor bryllupsfest blir snart demonstrert når hennes nye mann og hans menn prøver å gripe tak 

i den fredløse mannen Gunnar på festen. Da blir det i detalj beskrevet hvordan hun reiser seg 

fra brudebenken hvor hun sitter sammen med andre kvinner med lin på hodet, og beordrer 

mennene under hennes kontroll til å hjelpe Gunnar, og å ikke spare noen som vil bryte freden 

der. Her trosser hun hennes egen manns direkte makt, og forfatteren poengterer hvordan 

Gudrun med langt flere menn tilgjengelig under sin kontroll får satt en stopper for 

pågripelsen. Snorre gode roer ned Torkjel ved å fortelle om hvordan dette demonstrerer hva 

for et fornemt menneske Gudrun er. Han sier at Torkjel på tross av sine lojalitetsbånd til en 

fiende av Gunnar heller må prioritere sitt bånd til Gudrun som er enestående og som han aldri 

igjen vil kunne finne maken til. På sine eldre dager skiller hun seg ennå en gang ut ved å bli 

den første nonne og eneboersken på Island. Det blir også sagt at hun tidligere hadde fått 

organisert byggingen av en kirke på Helgafjell.146 

Som en kan se fra denne delen demonstrerer et større antall av kvinnene i Laksdøla 

saga egen makt og innflytelse, og dette er ikke noe som er begrenset til enkene, siden gifte 
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kvinner også vet å bruke sin status som husfrue eller egen intelligens og mot til å få utøvd sin 

vilje. 

 

Fysisk vold 

Det er i alt tre tilfeller i Laksdøla saga hvor kvinner utøver fysisk vold som ender i blod. Av 

disse er to angrep mot menn. 

I situasjonen med Vigdis utøver hun fysisk vold midt i konflikten med Ingjald Saudøy-gòde. 

Etter hennes frende og trellens flukt kommer Ingjald tilbake til gården. Der har det nå 

kommet mer enn tjue menn fra nabogårdene etter bud fra Vigdis. Ingjald sier til Tord at han 

ikke har oppført seg som en mann mot dem (ódrengilega), og at han vil ha tilbake sølvet 

Ingjald hadde gitt ham. Vigdis sier at det har gått dem begge som fortjent, og ber Tord om å 

gi ifra seg sølvet siden han har tjent det som en «stakkar» (ódrengilega). Tord sier at hun får 

rå for dette. Vigdis går så for å gi tilbake sølvet, noe hun gjør på overraskende vis ved å 

bringe pengepungen fullt av sølv til Ingjald for så å dra til ham over nesen med den til han 

blør. Deretter håner hun ham med mange onde ord, og sier at han ikke kommer til å få sølvet, 

og ber ham så om å forsvinne. Ingjald finner det best i å skynde seg bort så fort han kan, og 

stopper ikke før han har kommet hjem. Dette får ingen negative konsekvenser for Vigdis på 

tross av det stjålne sølvet.147 

Et annet eksempel på fysisk vold er konflikten som utspiller seg mellom husfrua Jorunn 

(Hoskulds kone), og trellkvinnen (den irske prinsessen) Melkorka. Det som skiller dette 

eksemplet på voldsbruk er at det er vold mellom to kvinner, i motsetning til de andre 

tilfellene hvor kvinnene angriper menn. 

Jorunn er framstilt som en stolt husfrue med enestående intelligens, og det fortelles at 

man ved å se på husstellet hennes forsto at hun var klok. Det blir fortalt at hun selv aksepterte 

ektemålet med Hoskuld etter å nøye overveielse. På en annen side blir det sagt at hun var 

oftest litt stormodig.148 Denne stoltheten fører til en konflikt som oppstår når Hoskuld kjøper 

den stumme trellkvinnen (Melkorka) i Norge som han deler seng med og så tar med hjem. 

Jorunn misliker dette siden hun ikke vil «kjegle» med trellkvinnen, men Hoskuld ber henne 

være snill, og akseptere at hun bor der. Det sies at Hoskuld sover hos sin kone hver natt, men 

at han likevel får en frillesønn som blir kalt Olav På.  
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Fiendtligheten mellom de to kvinnene tilspisser seg til en kveld når Jorunn skal sove, der 

Melkorka går inn til henne og trekker av henne strømpene og skoene. Jorunn slår til henne 

over ørene med sokkene, og dette gjør Melkorka så sint at hun slår Jorunn i nesa med 

knyttneven så blodet spruter. Hoskuld må skille dem fra hverandre, og sender så Melkorka til 

et eget bosted oppe i Lakså. Denne konflikten virker spesiell, ikke bare fordi klimakset ender 

med utøvelse av vold mellom eier og trell, men snarere fordi det gjelder to kvinner. 

Melkorka, som egentlig er av kongelig ætt og har blitt sagt å virke fornem, kommer i konflikt 

med en husfrue som Jorunn, som fra starten blir beskrevet som stor på det. I dette tilfellet må 

mannen bryte opp konflikten mellom de sterke egoene. 

Aud, eller «Bukse-Aud», utøver denne sagaens mest ekstreme tilfelle av fysisk vold. 

Kallenavnet får hun etter urettmessig å bli beskyldt av Gudrun for å ha vært iført bukser, noe 

som er straffbart og en gyldig grunn til skilsmisse. Tord som ønsker å gifte seg med Gudrun i 

stedet bruker dette som begrunnelse for å si seg skilt fra henne på tinget, der han «[...] ga til 

grunn at hun gikk kledd i mannfolksbrok med bakstykke som ‘karkvinner’.» («at hon skarsk í 

setgeirabrækr sem karlkonur.»). Brødrene hennes som er på tinget liker det lite, men holder 

seg i ro fordi de ikke er mannsterke nok til annet. Tord tar med seg sitt gods og flytter til 

Laugar, der Gudrun og hennes far Osviv bor. Aud får høre om dette sviket og sier så: «Vel at 

jeg vet det; vraket er jeg blitt.» Hun ønsker hevn, og sommeren etter bruker hun en gjetergutt 

til å sanke innformasjon om Laugarfolket. Når han returnerer kan han fortelle at Tord er 

nesten alene og sårbar, og Aud ber ham om å gjøre i stand to hester etter at folk har lagt seg. 

Hun rir så til Laugar. Sagaen gjør et poeng av å fortelle at hun nå rir til Tord iført bukser: «ok 

var hon þá at vísu í brókum.»149 Hun går til senga der Tord sover, prøver å vekke ham uten 

suksess, og stikker ham så med et saksesverd som gir ham store sår. Sagaen gjør et annet 

poeng i å beskrive akkurat hvordan og hvor hun gir ham store sår, nemlig på den høyre 

hånden og på begge brystvortene.150 Deretter stikker hun så hardt så sakset står fast i sengen, 

og rir så hjem. Under angrepet prøver Tord å springe opp, men blodtapet overvelder ham. 

Når Osviv kommer til ham for å binde hans sår og spør om hvem som står bak forteller Tord 

at det var Aud, men når Osviv tilbyr seg å hevne seg på henne nekter Tord ham det blankt, 

siden hun bare hadde gjort det hun måtte gjøre.151 Når Aud kommer hjem spør brødrene 
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hennes hvor hun har vært, og når hun forteller dem om hevnen på Laugar sier de at det var 

godt gjort, men at hun burde ha gjort mer. Tord blir sagt å ligge lenge med sine sår. Sårene 

over brystet grodde godt, men hånden ble ikke bedre. Aud på sin side blir aldri straffet for 

sine handlinger. 

I disse eksemplene benytter altså kvinnene seg av fysisk vold og våpen for å hevne 

krenket ære. Vigdis gjør det slik at hun latterliggjør fienden, Jorunn og Melkorka slåss 

innbyrdes for sin ære, mens Bukse-Aud er den mest ekstreme og voldelige. Hun hevner seg 

på sin eksmann fordi han løy om henne og skilte seg fra henne, noe hun betaler tilbake ved å 

frata ham hans egen maskulinitet med hennes angrep med sverd.  

 

Magi 

I Laksdøla saga er det to kvinner som er i besittelse av magisk makt, men det er bare en som 

utøver magisk vold. Dette er konen Grima, en trollkvinne fra Hebridene. Sammen med 

ektemannen Kotkjell og de to sønnene blir Grima anklaget og stevnet lovløse av Tord 

Inngunnsson for å bedrive tyveri og trolldom i området der hans mor Ingunn bor. Som en 

hevn for dette dreper Kotkjellfolket Tord og ni andre menn ved å få dem til å drukne på 

sjøen.152 Senere i sagaen blir de bedt om å gjøre noe som kunne bringe skam over Hrut. De 

drar sammen til Hruts gård og gjør stor seid (med seidsang). Inne i huset forstår ikke Hrut og 

de andre hva som skjer, men Hrut kjente sangen og advarte de andre mot å se ut den natten, 

og sa at de måtte prøve å holde seg våkne. Likevel sovner alle bortsett fra Hruts unge sønn 

Kåre (tolv vintre gammel). Han ser til slutt ut, og blir dermed drept av seiden. Som hevn og 

for å stoppe dem fra å gjøre mer skade drar Hrut, sammen med Olav På og femten mann for å 

drepe Kotkjellfolket. Kotkjell og Grima blir tilslutt funnet, og begge blir steinet i hjel og 

kastet ned i ei steinrøys.153 

 Et noe vagere eksempel på kvinnelig bruk av magi er volven som dukker opp i 

Gudruns barnebarn, Herdis’ drøm. Denne volven klager på Gudruns tårer som hun feller over 

hennes grav, siden graven ligger under kirkegulvet der Gudrun pleier å be på sine eldre dager. 

Bortsett fra å klage på Gudruns tårer og særhet truer den døde volven hverken Gudrun eller 

Herdis, og etter at de graver opp hennes bein og flytter dem bort blir det ikke mer snakk om 

henne.   
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Gudruns drømmer som spådommer om hennes ektemenn kan kanskje også regnes 

som en type magi siden den med hjelp av Gjests tolkning forteller om hennes framtid. Hun 

framstilles derimot aldri som kyndig med magi ellers, og det kan snarere være for narrativet. 

 

Kjærlighet  

På tross av mangfoldet av kvinner i Laksdøla saga blir kjærlighet som makt bare brukt én 

gang i sagaen. Det er når Gudrun med egging alene ikke greier å få Bolle til å bli med på 

drapet av Kjartan. Etter press fra både henne og hennes brødre gir hun ham omsider 

ultimatumet om at han enten må være med på å drepe Kjartan, på tross av at han ble 

oppfostret sammen med ham, eller at samlivet med Gudrun ville opphøre. Dette får endelig 

fiendskapen hans til Kjartan til å vokse, og han griper raskt til våpnene sine for å bli med på 

hevnen. Bolle går sammen med Gudruns brødre og er den som gir Kjartan det endelige 

banesåret, noe han straks angrer på.154  

 

5.1.2 Indirekte makt 

Egging 

Egging forekommer også i Laksdøla saga, og nevnes og utføres både av kvinner og menn. 

Mennenes egging nevnes vel så ofte som kvinnenes, uten at den beskrives i detalj. Av 

kvinnene som egger i sagaen er det Gudrun som gjør det oftest. Som nevnt i 5.1.1. er hun, på 

tross av hennes usedvanlige begavelser fanget i rollene i sitt samfunn, og dette gir henne 

begrensede muligheter til å handle. Dette gjør henne ikke bare bitter, men det betyr også at 

hun blir nødt til å bruke egging som våpen. Dette gjør hun i alt tre ganger i løpet av sagaen, 

og det kan sies at hun indirekte har forårsaket døden til fem menn. Dette gjør hun for å få 

utført spesielle handlinger, i tillegg til det mer tradisjonelle hevndrapet.  

Tord Inngunnarsson er den første hun blir framstilt som eggende mot. I dette tilfellet 

dreier det seg ikke om blodhevn, men at han skal skille seg fra sin kone for så å gifte seg med 

Gudrun som er mer interessert i ham enn i det ulykkelige arrangerte ekteskapet med sin første 

mann Torvald, spesielt siden Torvald ikke vil gi henne det hun vil ha av rikdom, og fordi han 

har gitt henne en kinnhest. En ektemanns kinnhest eller et slag i ansiktet gitt til hans kone er 

et returnerende motiv i sagaene, og pleier å ende i enten mannens død eller som i dette 

tilfellet, skilsmisse. Etter råd fra Tord lurer hun Torvald til å kle på seg en skjorte med 
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«kvinnfolkåpning», en skjorte med stor nok utringning til at hans brystvorter blir synlig, noe 

som etter lovverket gir henne grunnlag til å kunne skille seg fra ham. Når hun deretter vil at 

Tord skal skille seg fra sin kone Aud, nøler han først, men når hun egger ham med å antyde at 

han er redd: «Til kvelden må redd manns saker vente.» ("Aftans bíður óframs sök.”), spretter 

han raskt opp og sier seg skilt fra Aud.155 

Det neste tilfellet av egging fra Gudruns side er når hun ønsker å få Kjartan drept av 

Bolle og hennes brødre. Etter å ha elsket hverandre høyt, men deretter blitt offer for 

misforståelser og sjalusi oppstår en stor konflikt mellom Gudrun som motvillig gifter med 

Bolle (hennes tredje ektemann), og Kjartan, som gifter seg med den vakre, men mer 

tilbakeholdne Hrevna. Gudrun mister ikke bare mannen hun elsker, men også den høye 

statusen som hun tidligere har nytt godt av, som nå blir gitt til Hrevna. Fra begge sidene blir 

det begått store utilgivelige fornærmelser, som tyveri og grove ærekrenkelser, og til slutt 

finner Gudrun seg ikke lenger i det. En dag går hun tidlig om morgenen til sine brødre og 

egger dem til å drepe Kjartan. Som tidligere blir de framstilt som mer passive enn henne, men 

hun hisser dem opp ved å sammenligne dem med bondedøtre siden de ikke har hevnet seg på 

Kjartan etter at han flere ganger har krenket deres ære.156 Hun sammenligner dem også med 

svin, og sier at de ikke tør å møte Kjartan. Ospak, en av brødrene, sier at hun hisser seg for 

mye opp, men skynder seg likevel å gjøre som hun sier. Hun egger også Bolle til å bli med, 

men som tidligere prøver han å unngå eggingen fordi han ikke ønsker å drepe sin nærmeste 

frende og fosterbror, og eggingen alene virker ikke. 

Etter dette følger hevndrapet på Bolle, som blir egget fram av Kjartans mor, Torgerd 

som tidligere har demonstrert sin sterke vilje. Etter drapet på Kjartan og året etter hennes 

mann Olav Pås død inviterer Torgerd sønnen Steintor på besøk. Når han kommer sier hun at 

hun vil reise til Saurbø for å besøke sin venninne (vinkona) Aud (Bukse-Aud). Hun ber 

sønnen Halldor om å bli med dem, og de og to karer til reiser sammen, til de stopper utenfor 

gården i Sælingsdalstunga, hvor Bolle bor. Her spør hun dem om hva gården heter og hvem 

som bor der. Svaret er brorbanen deres, Bolle, som har drept Kjartan. Hun gjør så narr av 

sønnene som ikke vil hevne Kjartan, og sier at deres morfar, Egil, ikke ville ha nølt som dem, 

og at det er ille å ha slike dådløse sønner som dem. Hun fortsetter med å si at det hadde vært 

bedre om de hadde vært deres fars døtre som kunne bli bortgiftet. Hun refererer til utsagnet 
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om at det er «en stakkar i hver ætt», og retter denne beskyldningen mot Halldor, som hun sier 

er den fremste blant brødrene. Hun er så ferdig med eggingen, og sier at de nå kan gå tilbake. 

Eggingen har fungert, og Halldor sier at de ikke skal skylde på henne hvis hevnen går dem 

«av minne.» Han sier ikke mye, men det fortelles at hans vrede for Bolle vokste, og at de 

etter at de ikke lenger tåler «lastordene» fra moren, ender med å drepe Bolle.157 

Etter drapet på Bolle er det en rolig tid, noe som forklares med at Gudruns sønner 

Bolle Bollesson og Tord Tordssson er for unge til å kunne hevne drapet på Bolle. Hun nekter 

et forlik for drapet på Bolle, og venter på at sønnene skal bli gamle nok. I mellomtiden bytter 

hun gården Tunga med Snorre godes gård på Helgafjell (fra Eyrbyggja saga) for å komme 

unna gården til Kjartans ætt. Snorre, som har et godt vennskap med henne og som har sine 

egne problemer med øyrbyggene sier seg enig i dette.158 I sitatet i begynnelsen av dette 

kapittelet nevnes det hvordan Bolles banemann Helge tørker av Bolles blod på sjalet hennes. 

Dette blir relevant når sønnene endelig er gamle nok, og hun egger sønnene til å drepe Bolle 

med å vise dem sjalet. Hun sier at hun ikke vil bruke mange ord, for det er lite vits i å prøve å 

egge dem hvis synet av de blodige klærne i seg selv ikke får dem til å handle. Sønnene 

unnskylder seg med at de har vært for unge og ikke hatt mulighetene til å hevne seg, men 

Gudrun svarer skarpt at de har vært for opptatt av leker og hestekamp. Sammen med noen 

frender drar de til Helge, og det er Bolle Bollesson som gir Helge banesår. Sagaer pleier å 

forutsi ting som kommer til å skje både symbolsk og med hva karakterene sier, og også 

Helges ord om Gudruns rolle som hans banemann blir sanne. Her vises for alvor Gudruns 

styrke og fryktløshet når hun står ovenfor sin manns banemann, og det er noe fascinerende 

med måten hun på tross av å bli utsatt for noe så hjerteløst som Helges tørking av Bolles 

blod, likevel er personen som framstår som farligst, noe Helge selv innrømmer. Disse 

detaljene er med på å si noe om hvor mye makt som tillegges henne.  

Det er ikke bare kvinner som blir nevnt som eggere i sagaene. Blant annet egger 

Ospak og brødrene (Gudruns brødre) Bolle til angrep på Kjartan flere ganger, men han later 

som om han ikke hører dem, noe han bruker å gjøre når folk pratet vondt om Kjartan. Bruken 

av «eggja» forekommer også i andre tilfeller, men selv om også menn egger blir dette i 

mindre grad skildret i detalj. 
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5.2 Synet på maktbruken 

Etter å ha sett på den store mengden med framstillinger av kvinner med makt i sagaen er det 

lett å se at forfatteren generelt sett gir de kvinnelige karakterene mye makt, så spørsmålet er 

hvorvidt de forskjellige makttypene blir framstilt positivt eller negativt i sagaen. 

I totalt er det åtte tilfeller av karakterer i Laksdøla saga som blir kalt skörungur, som egentlig 

betyr ildrake, men som i denne sammenhengen betyr energisk eller fremragende person. 

Dette virker som en variant av drengr, og er som regel brukt om eksepsjonelle kvinner. I 

sagaen er syv karakterer kalt skörungur.159 Disse kvinnene er Torgerd (Hoskuld og Hruts 

mor), Jorunn, Vigdis, Torgerd (kona til Olav På), Turid, og Gudrun (to ganger). Den eneste 

mannen som blir kalt skörungur i sagaen er Olav På. Det er et kompliment han får to ganger 

av kong Myrkjartan, hans morfar, når han er i Irland for å bli kjent med ham, men det gis 

ikke noen forklaring på hvorfor dette uttrykket brukes om ham.160 

 

5.2.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status 

Som sett i forrige del ser kvinnenes makt ut til å bli framstilt mer positivt enn negativt med få 

unntak.  

Både Unns og Torgerds utøvelse av direkte makt blir framstilt på en positiv måte, både av 

sagaforfatteren og av karakterene. Unn som eksempel er interessant siden hun som 

landnåmskvinne og stammor blir nevnt i flere av sagaene i tillegg til Landnåmabok. Det er 

også i Laksdøla saga at hennes handlinger og storhet i størst grad blir beskrevet, og hvor 

positive disse er. Når det blir fortalt om hennes reise fra Katanes til Island blir det blant annet 

sagt i sagaen at «en skal knapt finne maken til det at en kvinne kom seg ut av slik ufred med 

så mye gods og så stort følge», og at man av dette kunne skjønne at hun «rent skilte seg ut fra 

andre kvinner».161 Til det siste blir hun skildret som en staut kvinne, og detaljen om hvordan 

hun dør sittende oppreist i senga demonstrerer hvordan hun beholdt verdigheten selv i døden. 

Torgerd blir som Unn beskrevet positivt for måten hun demonstrerer makt til å gjøre som hun 

vil, og hvordan hennes sønn Hoskuld respekterer hennes valg, også når hun vil forlate Island. 

Det blir også understreket at det ikke er Torgerds som begikk noen lovbrudd når hun giftet 

                                                
159 Meulengracht Sørensen, Fortælling og ære: studier i islændingesagaerne. 203-206. 
160 Einar Ólafur Sveinsson, Laxdœla saga, vol. 5 (Hið Íslenzka Fornritafeĺag, 1934). Kapittel 21, 24. 
161 "LS." 12. 
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seg, men at det er Hoskuld som begikk uretten når han behold det som ikke var hans.162 Mens 

Unn fremstår som den med mest makt over andre viser også Torgerd makt over seg selv når 

hun selv bestemmer seg for hva hun ønsker å gjøre. 

Jorunn blir presentert som en vakker og stormodig kvinne med særdeles god forstand, 

som av andre ble sett på som det beste giftet i alle Vestfjordene. Både hennes sindighet når 

det gjelder hennes ektemål med Hoskuld, hennes meddrift av gården med Hoskuld og hennes 

råd om at han ikke skal slåss med Hrut blir framstilt positivt. Det nærmeste man kommer en 

negativ beskrivelse av henne er at hun var «oftest litt stormodig», og beskrivelsene av hennes 

lite snille behandling av Melkorka, selv om det gir mening i sammenheng med situasjonen.163 

Fortellingen om Melkorka er en historie om tapet av selvstendighet, undertrykkelse og 

frigjørelse. Hun går fra å være datteren til en irsk konge til å bli fanget og gjort til trell, noe 

som tar fra henne all makt over seg selv. Likevel går sagaforfatteren av veien for å fortelle 

om hennes verdighet, og hvordan hun som en siste skanse velger å tviholde på den eneste 

tingen hun har makt over—sin tale. Situasjonen blir beskrevet med overraskende mye 

sympati i forhold til andre treller, selv om dette kanskje har noe å gjøre med hennes egentlige 

identitet. Hun får fortelle om sin nød med egne ord, og sagaen forteller at hun greier å hjelpe 

sin sønn Olav På til å bli en aktet mann, samt å frigjøre seg fra Hoskuld ved å gifte seg med 

en annen mann. 

Som nevnt tidligere er Vigdis’ handlinger framstilt på en positiv måte. Allerede før 

hendelsen med Torolv og Ingjald fortelles det at Torolv hadde hørt at hun var mer til 

menneske enn Tord. («Spurn hafði Þórólfur af því áður hversu þar var háttað, að Vigdís var 

meiri skörungur í skapi en Þórður bóndi hennar».) Noe som er interessant er at det er hun 

som tidlig sier «[...]de utveier som vi kvinner finner på, er ofte ikke godt nok overlagt når det 

røyner på..», mens det likevel er hennes løsninger som gjennom hele fortellingen blir 

framstilt som de riktige i andres øyne.164 Hennes handlinger blir nevnt positivt av Torolv 

både før og etter at hun redder ham, hans navnebror og hennes frende, Torolv Raudnev roser 

henne også for å ha fart mandig (drengilega) når hun hjelper Torolv.165I kontrast blir de andre 

karakterene i denne korte handlingen, Tord og Ingjald, derimot sagt å ha fart umandig fram 

(odrengilega). Tord går bak Vigdis’ rygg for å redde sitt eget skinn, og prøver å tjene på å gi 

                                                
162 Bredsdorff, Kaos og kærlighed, 41. 
163 "LS." 28; Selv om frilleholdet var vanlig i tiden som skildres, var det ikke tilfellet i tiden da 
islendingesagaene ble nedtegnet, og kan muligens forklare Jorunns motstand. For mer om frillehold, se 
Magnúsdóttir Auður, "Frillor och fruar : politik och samlevnad på Island 1120-1400" (Historiska institutionen, 
2001). 
164 "LS." 30. 
165 "LS." 33. 



76  

fra seg Torolv, mens Ingjald selv rømmer fra gården etter å ha blitt ærekrenket fysisk og 

verbalt (slaget med sølvpungen og spottordene etterpå), og tar ikke hevn senere. Oppførselen 

til Torolv og trellen Åsgaut som flykter fra Ingjald og hans menn kan også sies å stride mot 

beskrivelsen drengr. Når de flykter diskuterer de hvorvidt de skal vente ved elven til Ingjald 

og hans følge så godt de har dug og mannsmot (drengskapur) til, eller om de skal fare over 

elven. Åsgaut lar Ingjald råde over dette, og han velger så å krysse elva. Å krysse elva i seg 

selv er en dristig handling som Ingjald og hans følge ikke våger å gjøre selv, men med tanke 

på at spørsmålet i det hele tatt ble stilt kan man undres om det er forfatterens måte å bringe 

inn nivået på manndommen til disse to karakterene i forhold til Vigdis. I så fall er det Vigdis 

som utvilsomt kommer best ut. Hennes makt og handlinger blir i denne sammenhengen 

framstilt positivt hos alle andre enn hennes ektemann Tord som selv fra alle andre hold blir 

framstilt som umandig og et skrøpelig gifte for Vigdis. Etter dette skiller Vigdis seg fra Tord, 

og det mest negative som nevnes er at situasjonen rundt delingen av godset og grunnlaget for 

skilsmissen skaper problemer for Vigdis’ ætt. 

Turids hevn mot Geirmund blir framstilt positivt av forfatteren og også omtalt slik av de 

andre karakterene i sagaen, og selv om hennes fredsommelige far ikke støtter handlingen 

hverken før eller etter at den hadde funnet sted, gjør han ikke noe med det. Turids hevn deler 

likhetstrekk med tilfellet til Bukse-Aud ved å demonstrere mer tradisjonelle maskuline og 

handlekraftige trekk enn sin mann.166 Ved å stjele sverdet Fotbit og erstatte det med datteren 

feminiserer hun ham, og bringer ham altså skam som er rettferdiggjort fra narrativet.167 Turid 

selv beskrives bare med positive ord, og selv om hun ikke blir kalt ord som drengr, blir hun 

kalt skörungur, og en klok kvinne som er både storlynt og djerv.168 

I løpet av sagaen utfører Gudrun flere handlinger som generelt sett ikke blir sett på som 

sympatiske eller rettferdige, som tyveri, å egge en mann til å skille seg fra sin kone på falskt 

grunnlag for så å gifte seg med henne, narre en mann til å utføre en blodhevn på hennes døde 

manns vegne ved å love ham å gifte seg med ham uten å holde ord, og mer. Hun 

demonstrerer også generelt negative personlighetstrekk som selvgodhet, egoisme, smålighet 

og materialisme, men likevel understreker forfatteren gang på gang for en stor kvinne hun er, 

både gjennom å nevne hva «folk sa», i tillegg til det spesifikke karakterer sier. Jeg vil i neste 

                                                
166 For mer om disse to kvinnenes likheter, se Kress, Máttugar meyjar: Íslensk fornbókmenntasaga. 144-145; 
Mundal, Else, "Symbol og symbolhandlingar i sagalitteraturen," I Ann Christensson, Else Mundal og Ingvild 
Øye (red.): Middelalderens symboler. Kulturtekster 11(1997). 63. og Heide, "Kvinner som gjer menn til 
kvinner."  
167 Mundal, "Symbol og symbolhandlingar i sagalitteraturen." 63. 
168 "LS." 70. 
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kapittel sammenligne Gudruns positivt framstilte handlinger med Njåls sagas Hallgerd som 

gjør mye av det samme, men med ulike reaksjoner. 

 

Fysisk vold 

Som nevnt i 5.1.1 utfører både Vigdis og Bukse-Aud fysisk vold mot to menn, Tord og 

Ingjald. Vigdis utfører både et fysisk angrep på Ingjald med hans eget sølv, og stjeler det så 

fra ham og gir ham hånord med mange vitner tilstede. Alt dette blir framstilt positivt og på en 

humoristisk måte, og det går ikke utover Vigdis siden. Slaget med sølvpungen, det stjålne 

sølvet og skammen det bringer mot hennes fiende ligner på det Aud fra Gisle Surssons saga 

gjør, og som i Auds tilfelle bringer det henne bare mer respekt. Hun sørget også for at denne 

hendelsen hadde tjue tilskuere fra nabogårdene, og ingen av dem går i mot hennes 

handlinger, noe som øker skammen til Ingjald. 

Heller ikke Bukse-Aud blir framstilt negativt etter voldshandlingen mot Tord. 

Derimot blir hun framstilt mer positivt enn før, da hun ble beskrevet som hverken vakker 

eller flink, og bare ektet for pengene.169 Selve hevnen mot Tord blir framstilt som rettferdig 

av både hennes brødre som ikke hadde mot til å gjøre det selv, og av Tord selv. Etter 

angrepet tilbyr Osviv Tord å ordne med menn for å hente og straffe henne, men dette vil Tord 

imidlertid ikke, og sier at hun har gjort det hun skulle.170 I Auds tilfelle står det i Grågås at 

kvinner ikke skal bære våpen, og heller ikke gå kledd i mannsklær.171 I sagaen blir denne 

maskulint-kodede klesbruken brukt som årsak for skilsmissen. Likevel blir hverken den 

faktiske buksebruken eller hennes angrep beskrevet negativt, og selv offeret mener at 

angrepet var rettferdig. Som Kirsten Wolf beskriver det: «Despite Auðr’s lack of respect for 

medieval Icelandic dress codes, she is portrayed and probably viewed as an exemplary 

character, a model for heroism that appropriates the androcentric model of the hero and 

challenges notions of biological differentiations, [...]» 172 Det har også symbolsk betydning at 

hun angriper ham med å både skade høyrearmen (sverdarmen) og brystvortene hans med 

sverdet. Som Turids tyveri av sverdet Fotbit kan dette symbolisere en kvinnes feminisering 

                                                
169 "LS." 73. 
170 "LS." 81. 
171 Hvis kvinnen bar våpen, ikledde seg mannsklær og hadde håret kort skulle hun dømmes til landsforvisning i 
tre år. Den samme straffen skulle gis til en mann som ikledde seg kvinneklær. §254 i "Grágás", 203. 
172 Kirsten Wolf, "Transvestism in the sagas of Icelanders," i Sagas and the Norwegian Experience: Preprints : 
10th International Saga Conference, Trondheim, August 3-9, 1997 (Trondheim: NTNU Noregs teknisk-
naturvitskaplege universitet - Senter for middelalderstudier, 1997). 678. 
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av en mann.173 Å skade noen med sverd, og å slå dem med en pengepung framfor en 

folkemengde ville kunne regnes som konfliktskapende handlinger, og lovmessig galt, men i 

begge disse tilfellene blir kvinnene framstilt som den vinnene part. Omgivelsene framstiller 

begge handlingene som positive og rosverdige, og selv Tord og Ingjald viser tegn til å forstå 

og akseptere det som skjer, og ønsker ikke å slå tilbake.174  

Melkorkas slag mot Jorunn skiller seg ikke bare ut med å være en trells angrep på en eier, 

men også med å være et eksempel på en kvinne som slår en annen kvinne. Likevel blir ikke 

Melkorka negativt dømt av sagaforfatteren, og på ett vis blir Melkorka belønnet for denne 

handlingen ved at hun får flytte til sin egen gård med sin sønn, noe som gir henne økt 

selvstendighet. Slaget hun gir er en reaksjon på Jorunns slag med strømpen, og demonstrerer 

hvordan Melkorka, på tross av hennes fratatte status, likevel har beholdt sin stolthet og ære. 

På tross av at hun har blitt en trell blir hennes stolthet referer positivt til, deretter hennes 

egentlige identitet som irsk prinsesse. Hun selv og hennes sønn er positivt framstilte 

karakterer, og på tross av motgang forbedres deres liv.175  

Jorunn selv blir heller ikke framstilt særlig negativt etter slaget med sokken, og til slutt 

får hun det som hun ønsker med å få vekk frillen og sjalusien hun frembrakte.  

 

Magi 

Som fortalt i 5.1.3 har Grima sammen med sin familie drevet med tyveri og trolldom i den 

grad at Ingunn følte behov for å flytte bort fra dem og til Tord, og at han deretter har 

grunnlag til å kunne stevne dem på tinget for å få dem fredløse. Så blir hun medskyldig i 

drapet på Tord og de ni andre mennene han reise med på sjøen, og senere medskyldig i å 

drepe Hruts tolv år gamle sønn. Familien og dermed også Grima har ikke noen 

                                                
173 Det er flere forslag om hva sverdhoggene symboliserer. Mens Kress og Heide mener at det symboliserer at 
rennende bryst (på grunn av blodet) symboliserer kvinnebryst, mener William Ian Miller at det nøye 
sverdhogget over Tords brystvortene refererer til den dypt utringede kvinneskjorten som Tord hadde gitt Gudrun 
råd om å sy til Torvald for å kunne skille seg fra ham. Se Kress, Máttugar meyjar: Íslensk fornbókmenntasaga. 
144; Miller, William Ian. Bloodtaking and Peacemaking: Feud, Law and Society in Saga Iceland (Chicago: 
University of Chicago Press, 1990); Heide, "Kvinner som gjer menn til kvinner." 82-83.  
174 Wolf kommer med en alternativ tolkning på dette, nemlig at det kan sees som om Aud feiler å drepe Tord, og 
at dette, som Turco også har foreslått om Tordis og Aud fra Gisle Surssons saga, er til for å demonstrere 
hvordan kvinnene ikke kan lykkes i den mannlige sfæren. Selv er jeg uenig i denne tolkningen, siden Laksdæla 
saga ellers ikke har denne form for underliggende budskap om kvinnenes inkompetanse, men snarere det 
motsatte, og at det ikke står noe sted at Auds hensikt var å drepe Tord, i motsetning til å skade hans ære. Se 
Wolf, "Transvestism in the sagas." 679. 
175 Det er imidlertid aldri snakk om at Melkorka får reise tilbake til sitt hjemland Irland eller oppnå kontakt med 
hennes familie. Det nærmeste man får er en uvanlig hjertevarm scene mellom Olav På og Melkorkas sorgfulle 
og syke fostermor som etter nyheter om Melkorka blir frisk. Når fostermoren ber Olav om å kunne bli med 
tilbake til Island til Melkorka blir hun imidlertid nektet dette av Myrkjartan.  
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rettferdiggjørende motiv for deres kriminelle handlinger, og blir til slutt straffet med å bli 

steinet til døde og kastet ned i ei steinrøys. Grimas utøvelse av magi blir kun framstilt som 

negativt, og hun er blant de mest endimensjonale kvinnene med makt som framstilles i 

sagaen. Likevel er det interessant at hun alltid handler sammen med tre andre mannlige 

familiemedlemmer, og at hun selv aldri framstår som drivkraften bak de negative 

handlingene. Dette gjør ikke at hun blir framstilt noe mer positivt, men kan muligvis antyde 

at sagaforfatteren selv i dette tilfellet unngår nok en framstilling av en selvstendig men 

ondsinnet trollkvinne, som flere av de andre kildene har. 

 Det negative synet på magi og dem som bruker magi kan ha noe å gjøre med tiden den 

ble skrevet ned i, siden Laksdøla er en av de yngre sagaene. Den døde volven i kirkegulvet 

kan tyde på at samtiden sagaen framstiller så på disse kvinnene som noe hedensk og 

fremmed. Volven som dukker opp i Herdis’ drøm blir beskrevet som om hun ikke så «godt 

ut», og at hun var harm på Gudrun på grunn av hennes felte tårer og velting på kirkegulvet 

(kristne bønner). Når Gudrun får hennes bein gravd opp blir de beskrevet som «svarte og 

stygge». Beskrivelser av bein ser ut til å bety noe om eiernes karaktertrekk, og i dette tilfellet 

er volven framstilt som noe negativt som skal graves ned igjen langt unna folk for å unngås 

og glemmes.176 Dette er dermed det andre av to tilfeller i sagaen hvor karakterene kvitter seg 

med dem som utøver magi. 

 Gudruns drømmer blir hverken sett på som positive eller negative, og kan trolig 

fungere mer som en introduksjon til hva som kommer til å hende i sagaen enn noe direkte syn 

på magiske evner. 

 

 

 

Turcos modell fra Gisle Surssons saga 

1. En kvinnes (Vigdis) angrep med pengepung i hjemmet à Suksess. Bringer skam til 

fienden. 

2.  En kvinnes (Aud) angrep med sverd hjemme hos fienden (Tord) à Suksess. Gir 

alvorlige skader hvorav noen ikke helbredes. 

                                                
176 Beskrivelser av begravde karakterers knokler nevnes også i Eyrbyggja saga, hvor blant annet Tordis’ knokler 
interessant nok også blir beskrevet som «små kvinnebein og svarte som om de var brente». Skjelettene til de to 
andre mennene som blir gravd opp nevner ikke noen svarthet, og her nevnes bare størrelsen. "ES." 123. 
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3. En kvinnes (Melkorkas) angrep med slag i hjemmet à Suksess. Demonstrerer at hun 

fremdeles har sin ære, og det ender med at hun får flytte bort. 

4.  En kvinnes (Grima m.fl.s) angrep med magi i en seidhjellà Suksess. Dreper Tord 

Ingunnsson som de ville hevne seg på, og alle mennene i hans følge. 

5. En kvinnes (Grima m.fl.) angrep med magi ved Hruts gård à Suksess, dreper Kåre, 

Hruts tolv år gamle sønn. 

I forhold til de to forrige sagaene er det noen forskjeller. For det første ser det ikke ut til at 

stedet voldshandlingene utføres har noe å si på effektiviteten på angrepet. Alle tilfellene fører 

til suksess basert på hva sagaen sier er målet med angrepene. De magiske angrepene er 

dødelige som i Gisle Surssons saga, og de fysiske angrepene dreper ikke, slik som i Gisle 

Surssons saga og Eyrbyggja saga. Forskjellen med den fysiske volden er da at Laksdøla sagas 

forfatter ikke sier at drap var målet med de fysiske angrepene som blir gjort, og alle kan 

dermed regnes som en suksess.  

 

5.2.2 Indirekte makt 

Den som står for mesteparten av eggingen er Gudrun. Som nevnt egger hun flere ganger sin 

andre ektemann Tord, sin tredje ektemann Bolle, sine brødre og sønner. I de tre første 

tilfellene gjør hun det bare verbalt, mens i tilfellet med sønnene har hun tatt vare på sjalet 

med Bolles blod på som hun viser dem. Torgerd, Kjartans mor står på den andre siden av 

konflikten, og egger sine sønner til å hevne seg på Kjartans banemann, Bolle. Det som er 

interessant med disse eksemplene på egging er mennenes reaksjoner på dem. Ikke i noen av 

tilfellene blir mennene sinte på kvinnene som egger dem (deres koner og mødre), men blir 

enten sint på den personen de ønsker å hevne seg på, eller kommer med unnskyldninger for at 

de ikke har gjort det eggersken forventer at de skal gjøre tidligere (Bolle Bollesson og Tord 

Tordsson). 

Gudruns egging blir ikke framstilt negativt, selv om det fører til mye død og 

stridigheter. Som nevnt så er eggingen et av få verktøy hun har tilgjengelig innenfor de 

rammene som er satt for henne, hvor indirekte makt med egging og list er det som gir henne 

størst mulighet til å ha innflytelse i de mannsdominerte omgivelsene. Som Kress sier ønsker 

hun frihet men kan ikke få det med hennes fire ektemenn og Kjartan, selv om hun viser 

motstand og trass mot dem på forskjellige måter. Hennes mindre moralske handlinger blir 
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likevel framstilt positivt. Dette er noe jeg vil gå inn i dypere detaljer i neste kapittel når jeg 

sammenligner hennes tilfeller av egging med Hallgerd Hoskuldsdotter. 

 

 

5.3 Laksdøla sagas framstillinger i forhold til de tidligere kildene 

Mye har blitt skrevet om Laksdøla sagas usedvanlige dybde og sympatiske framstilling av 

kvinnene, og det er dette som skiller den mest ut fra de tidligere nevnte sagaene i denne 

oppgaven. Ikke bare inneholder sagaen langt flere kvinnelige karakterer som utøver 

forskjellige typer makt, men man kan hevde at Gudrun er hovedpersonen i sagaen.177 

Kvinnene blir i mindre grad gitt skylden for konfliktene som utspiller seg mellom mennene. 

Uttrykk som «Kalde er kvinneråd» blir ikke direkte brukt, og selv om Vigdis sier noe 

lignende, motbeviser hun det likevel ved å gi de beste rådene, noe andre karakterer i flere 

tilfeller poengterer. Selv handlinger som i andre tilfeller ville bli sett på som kriminelle eller 

ærekrenkende blir rost eller i det minste ikke fordømt. Borte er konseptet om kvinners kalde 

og vinglete natur, og på tross av at kvinner som Gudrun er ansvarlig for mange av 

dødsfallene i sagaen, skapes det forståelse for hvorfor hun gjør det hun gjør innenfor de 

eksisterende sosiale rammene. Sagaen gir inntrykk for at det er kjærligheten, sjalusi og ære 

som resulterer i tragediene i sagaen, ikke enkelte menn eller kvinners hensynsløshet.  

Dette gjør at Laksdøla saga på mange måter skiller seg fra kvinneframstillingene i 

Håvamål og Gisle Surssons saga. Spesielt skiller sagaen seg fra Håvamål, hvor kvinnene ser 

ut til å være utestengt fra fellesskapet (av menn) som blir gitt rådene i diktet.178 Laksdøla saga 

på sin side kan nesten sies å gjøre det motsatte, hvor det er mennene som delvis holdes 

utenfor. Måten som sagaen er skrevet har fått flere forskere til å kommentere på en slags 

«femininitet», og at sagaen enten er skrevet av en kvinne eller i det minste er beregnet på et 

kvinnelig publikum.179 I kontrast til Håvamål gir sagaen mer fokus til kvinnenes indre 

egenskaper og talenter enn deres utseende. Peter Foote har blant annet kommentert: «Of the 

characters in the saga it is the women who have outstanding vitality and naturalness... By 

contrast the chief men, Olaf, Kjartan and Bolli Bollison [sic] appear still more 

                                                
177 Dette er det flere forskere som har foreslått, deriblant Kress, "Meget samstavet må det tykkes deg. Om 
kvinneopprör og genretvang i Sagaen om Laksdölene."; Patricia Conroy, "Laxdœla saga and Eiríks saga rauða: 
Narrative Structure," Arkiv för nordisk filologi 95(1980); Cook, Robert. "Women and men in Laxdæla saga," 
Skáldskaparmál (1992). 
178 Se Swenson, "Women Outside: Discourse of Community in Hávamál." 
179 Judith Jesch, Women in the Viking age (Woodbridge, Suffolk: Boydell Press, 1991). 
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wooden».180Auerbach er enig her, og har kommentert på hvor endimensjonale de mannlige 

karakterene framstår i motsetning til de langt mer komplekse kvinnene. Denne forskjellen er 

ekstra tydelig hvis man ser på ulikhetene mellom karakterenes beskrivelser. I kontrast til i 

Håvamål og de tidligere sagaene hvor kvinnenes beskrivelser som oftest vektlegger 

utseendet, er det i Laksdøla saga mennenes eksterne egenskaper som beskrives hyppigst. 

Dette er også tilfellet med Kjartan, Gudruns likemann, hvor hans kjekkhet og mange fysiske 

kvaliteter nevnes, mens Gudruns utseende i kontrast ikke blir beskrevet direkte.181  

Disse ulikhetene, i tillegg til den distinktivt “feminine” trekkene i sagaen har gjort at 

flere forskere har foreslått at det er en kvinne som står bak sagaen, deriblant Robert Kellogg, 

Kress og Auerbach.182 Auerbach har blant annet argumentert for at den mulige kvinnelige 

sagaforfatterens egen situasjon kan ha skapt behovet for å understreke kvinnenes kyndighet i 

sagaen: «There is such an all-pervading sense in the saga of the need to show that women 

can be just as capable, be as intelligent and have as much potential as men that I cannot 

believe that the author was not personally concerned with this problem.»183 Uansett om 

forfatteren er en kvinne eller ikke er det tydelig at sagaen har blitt skrevet av et individ som 

både forstår og respekterer kvinner og deres makt. 

 Av sagaene som har blitt sett på hittil ligner Laksdøla saga mest på Eyrbyggja saga. 

Utenom Laksdøla saga har Eyrbyggja saga flest positive framstillinger av kvinner, og begge 

sagaene har eksempler på mer positivt framstilte egginger enn Håvamål og Gisle Surssons 

saga. Begge sagaene framstiller tilfeller av fysisk vold på en positiv måte, hvor Tordis’ og 

Auds hevn blir framstilt positivt, mens Melkorkas tilfelle ender med at hun belønnes med mer 

frihet. Kjærlighet som makt blir også framstilt i begge sagaene, i forhold til Håvamål og Gisle 

Surssons saga framstilles denne formen for makt mindre manipulativt. I større grad virker det 

som en siste utvei når egging ikke fungerer, som med Gudrun, eller som en måte å hevne seg 

når kvinnen ikke har noen annen måte, som tilfellet med den yngre Torgerd i Eyrbyggja saga. 

Interessant nok skiller Laksdøla saga mest fra Eyrbyggja saga med et mer negativt syn på 

kvinner som benytter seg av magi, og dette er også mer negativt enn det i Gisle Surssons saga 

og muligens også Håvamål, selv om Håvamål til forskjell fra Laksdøla saga i det minste har 

ett positivt eksempel på kvinnelig magi.  

                                                
180 Peter Godfrey Foote, The Laxdale saga (London; New York: Dent; Dutton, 1964). xii-xiii. 
181 Auerbach, "Female Experience and Authorial Intention in "Laxdoela Saga"." 43. 
182 Robert Kellogg, "Sex and the vernacular in medieval Iceland" (paper presented at the Proceedings of The 
First International Saga Conference, 1973). 254; Kress, "Meget samstavet må det tykkes deg. Om kvinneopprör 
og genretvang i Sagaen om Laksdölene."; Auerbach, "Female Experience and Authorial Intention in "Laxdoela 
Saga"." 45. 
183 Auerbach, "Female Experience and Authorial Intention in "Laxdoela Saga"." 46. 
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 Vigdis’ slag med pengepungen i Laksdøla saga virker å være inspirert av Auds slag 

med pengepungen i Gisle Surssons saga. Begge deler motivet og handlingen hvor den 

ærefulle kvinnen slår sin fiende med en pengepung med sølv han har gitt henne, sårer hans 

manndom, og fratar ham sølvet.184 Mens Aud gjør dette alene og dermed risikerer sitt eget 

liv, gjør Vigdis det framfor tjue naboer som hun har samlet sammen. I begge tilfellene slipper 

kvinnene unna vold og straff, men mens Auds fiende Øyolv blir tvunget vekk av hans egne 

frender for å unngå at han dreper henne, flykter nærmest Ingjald fra Vigdis og tilskuerne. En 

interessant forskjell her er at Aud gjør dette for å bringe skam over mannen som prøver å 

drepe hennes mann, og for å straffe ham når han prøver å friste en lojal kone som henne til å 

bedra Gisle, mens Vigdis gjør det for sin egen ære og for å straffe Ingjald for hans lureri med 

Tord og for hennes frende som han vil drepe.  

En annen likhet i Gisle Surssons saga og Laksdøla saga er den positive framstillingen 

av en trellkvinne. Bothild fra Gisle Surssons saga og Melkorka er to kvinnelige treller som 

begge blir framstilt positivt på tross av deres status, og som begge senere får utøve makt, 

enten i form av vold eller i form av egne evner. Melkorka gis mer tid og personlighet, men 

begge kvinnene blir tilslutt frie kvinner som et resultat av deres utøvelse av makt. 

I forhold til de andre sagaene blir egging framstilt i et mer positivt lys. Ingen av 

Gudrun og Torgerds tilfeller av egging blir fordømt av omgivelsene, på tross av at deres makt 

blir sett på som en reell trussel, og at begges egging er for å få en hovedperson, Kjartan og 

Bolle, drept, som Tordis’ egging i Gisle Surssons saga. Dette synet ligner dermed mest på 

framstillingen av egging i Eyrbyggja saga og Geirrid,  

 

 

5.4 Konklusjon 

Laksdøla saga er kilden i denne analysen med det største mangfoldet av kvinners makt, og er 

også kilden hvor denne makten framstilles mest positivt. Flere av karakterene får egne 

episoder hvor de ikke bare har rollen som kvinnelig statist, men heller ofte framstår som 

hovedpersonene innenfor sine egne historier. Det er spesielt mange eksempler på direkte 

makt både via kvinnenes egen status og innflytelse ovenfor menn, i tillegg til kvinner som for 

en enkel hendelse krysser over i den mannlige sfæren med å utøve vold. Magisk makt 

                                                
184 I Vigdis’ tilfelle blir ikke begrepene blauður og hvatr brukt, men drengr- brukes om Vigdis og odrengr- om 
Ingjald og Tord.  
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forekommer også og er fremstilt som dødelig, men er begrenset siden magien ikke utføres av 

kvinnen alene, men sammen med sin familie av menn. I ett tilfelle viser kjærlighet som makt 

seg også å fungere der egging feiler. Egging er likevel også å finne flere ganger i sagaen, og 

fører til døden til to av de viktigste mennene i sagaen.  

Kvinnenes makt blir i de fleste tilfellene framstilt positivt. Direkte former for makt 

som makt fra egne evner og status og fysisk vold blir framstilt som riktig og 

beundringsverdig, og kjærlighet som makt blir framstilt mindre negativt og manipulerende 

enn i andre kilder. Til forskjell fra de andre kildene er det magi som makt som blir framstilt 

mest negativt, og er den eneste formen for makt der utøvere blir straffet eller kritisert, mens 

indirekte makt i form av egging blir framstilt mer positivt enn i de fleste andre kildene. 

Kvinnene framstilles positivt og er vel så kyndige som mennene rundt dem, noe 

sagaforfatteren ser ut til å ville understreke. Her viser de ulike former for makt og er med på å 

styre både sin egen skjebne og handlingen i sagaen. Episodene og framstillingene av disse 

kvinnene skiller seg fra hverandre, og man kan si at det blir gitt mer fokus på deres makt 

ovenfor omverdenen enn i andre sagaer. Dette ulike fokuset på kvinnenes liv i sagaen, i 

tillegg til den distinktivt “feminine” trekkene har ført til spørsmål om hvorvidt er en kvinne. 

Uavhengig av om dette er korrekt eller ikke viser framstillingene en respekt for kvinnene og 

deres makt som skiller seg ut fra tiden den ble skrevet i, i tillegg til de andre kildene i denne 

analysen.  
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 Njåls saga 

 
Skarphedin sa: «Ikke lar Hallgerd dem dø alderdomsdøden, – huskarene våre!» 

Gunnar svarte: «Så vil moren din mene at der er to om retten til å føre hugg.» Njåls saga, kapittel 38.185 

 

Etter å ha sett på de generelt positive framstillingene av kvinnenes makt i Laksdøla saga har 

tiden nå kommet til å se på den siste av de fem kildene til denne oppgaven, og hvorvidt dens 

framstillinger av kvinners makt ligner eller skiller seg ut. Njåls saga er den lengste og mest 

kjente av islendingesagaene, og er med sine detaljfulle framstillinger av mennesker og 

samfunn en rik framstilling av et Island i endring. Blant sagaens mange karakterer er det 

fåtall av kvinner som spiller viktige roller, men som dialogen over antyder er det ikke mangel 

på makt og vold. Spesielt to kvinner skiller seg ut, nemlig fiendene Hallgerd og Bergtora, og 

sammen med de andre kvinnene bidrar de til å skape uro i sagaen.  

 

6.1 Framstillinger av kvinnenes makt 

6.1.1 Direkte makt 

 Makt fra egne evner og status 

Både Hallgerd og Bergtora er gifte og har mennene sine i live størsteparten av tiden hvor 

deres utøvelse av makt blir beskrevet. Disse to kvinnene har, på tross av at de ikke «krysser 

over inn i den mannlige sfæren» stor innflytelse og mulighet til å få sin vilje med hjelp av 

forskjellige midler, enten via deres egen status ovenfor treller og husmenn, eller til sosiale 

bånd med frender som er villige til å gjøre som de ber om. Et uttalt eksempel på kvinnenes 

makt er når Bergtora ønsker å ansette en husmann, hvorpå han spør om hun har noe hun 

skulle ha sagt på gården. Til dette svarer Bergtora: «Jeg er Njåls hustru[…] og jeg råder for 

tjenestefolkene, ikke mindre enn han», og ansetter så mannen.186 Det blir på Hallgerds side 

sagt at hun har egne husmenn som stammer fra før hun giftet seg med Gunnar, og at hun også 

har frender som vil gjøre som hun sier.  

Selve konflikten starter når Hallgerd og Gunnar etter tradisjon gjester hos Bergtora og 

Njål. Mens Njål behandler Gunnar vel forteller Bergtora Hallgerd at hun må flytte seg fra 

pallen, hedersplassen, siden hun vil at hennes svigerdatter, Torhalla, skal sitte der i stedet. 

                                                
185 "Njåls saga,". (Oslo: Aschehoug, 1986). 
186 "NS." 69. 
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Torhalla har spesielle privilegier siden hun «giftet seg ned» for Helge, og er ikke med på 

serveringen som de andre kvinnene, men blir heller servert. Likevel er også Hallgerd datteren 

av en stor mann og konen til Gunnar, en annen stor mann, i tillegg til å være gjest på gården. 

Dette er dermed å tolke en intensjonell fornærmelse, og det fører til at fiendskapet mellom 

Bergtora og Hallgerd begynner.187 Som hevn bestemmer Hallgerd seg for å sende en trell for 

å drepe en av Bergtoras treller. Dette blir etterhvert gjengjeldt ved at en av Bergtoras 

husmenn blir sendt til Hallgerds gård for å gjøre det samme. Mønsteret repeteres og 

opptrappes til å ramme frie menn og frender på begge sider, helt til deres innflytelse ikke 

lenger er nok, og at de dermed må gå over til indirekte makt i form av egging.  

 Njål og Gunnar viser på tross av deres åpenbare misnøye om situasjonen ingen tegn til 

å stoppe konene sine. Det nærmeste man kommer mennenes innblanding i konflikten er 

forlikene i etterkant av drapene: «Gunnar svarte at selv kunne hun råde for sine egne tiltak, - 

«men jeg skal råde for utgangen sakene får.» 188 Dette begrenser seg imidlertid til at han og 

Njål bytter på å gi hverandre sølv i bot og at Gunnar bare råder sine frender til å ikke høre på 

Hallgerd: «[...] det råd at dere ikke skal løpe opp straks Hallgerd egger dere frem, min 

hustru; for hun tar mangt og meget på seg, som er langt fra mine ønsker.»189 Selv etter at 

konflikten har nådd et punkt der det ikke bare er husmenn, men også frender som står i fare 

for å bli lurt inn i ulykken, endres ikke passiviteten. Når Hallgerd forteller at hun vil hevne en 

av sine drepte frender med å få Njålssønnenes fosterfar drept svarer Gunnar bare at han ikke 

vil trette med henne, og går sin vei. Igjen velger han å bare advare andre, denne gangen Njål 

og Tord, mannen Hallgerd vil drepe. Det samme gjelder Njål, som på tross av sine 

anmodninger til Bergtora om at hun ikke trenger å «holde sin lovnad», ikke hindrer sin kone 

fra å fortsette å sende menn i døden.  

Gunnhild Kongemor dukker også opp i Njåls saga, og her har hun en større rolle enn i 

Laksdøla saga. Når Hrut kommer til Norge for å hente sin arv møter han den innflytelsesrike 

Gunnhild, som blir begeistret for ham. Hun tar ham under sine vinger og behandler ham som 

en likemann. Hrut blir så gjort til hirdmann hos kongen, og det er Gunnhild som råder for 

hvor han skal sitte, og som utruster han med to langskip og hjelp når han må forfølge mannen 

som har tatt hans arv. Hun demonstrerer også sin autoritet når hun bestemmer at de skal sove 

                                                
187 Hallgerd har tidligere vist at hun kan flytte seg for å oppnå likevekt, som i dobbeltbryllupet med hennes 
datter Torgerd, hvor hun flyttet seg slik at Torhalla satt i midten (hedersplassen) med Hallgerd og Torgerd satt 
på hver hennes side. Dette er derimot gjort for å vise ære mot hennes datter, og bringer ikke skam. Se Miller, 
'Why is your axe bloody?'. 56-57.  
188 "NS." 68. 
189 "NS." 76. 
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sammen, og truer mennene som holder vakt med at det vil koste dem livet hvis det blir 

offentliggjort. 

 

Fysisk vold 

Det er ikke noe klart eksempel på fysisk vold utført av kvinner i Laksdøla saga, men Gunnars 

mor Rannveig beskrives som så sint på Hallgerd etter at hun sviktet Gunnar på en måte som 

kostet ham livet, at Hallgerd må rømme fra gården for å slippe unna i live. Det impliserer at 

hun enten var i ferd med å utøve vold eller gjorde det: «Hun var så hård mot Hallgerd, at hun 

nær skulle drept henne, og sa at det var hun som hadde voldt sønnens død [...]».190 

 

Magi 

I Njåls saga er det bare to tilfeller av kvinner som utøver magi, hvorav ingen av tilfellene er 

magisk vold. I tillegg til sin egen innflytelse og status som kongens mor er Gunnhild kyndig i 

magi.191 Når Hrut senere vil dra tilbake til Island for å gifte seg blir Gunnhild sjalu, og 

forhekser ham slik at han aldri vil få nytelse med kvinnen han skal gifte seg med.192 «Om jeg 

har så stor makt over deg som jeg tror, da legger jeg dette på deg [...] Nå er ingen av oss to 

vel faren; men ikke var det tillit du viste meg, da vi taltes ved!» «Leggja á» brukes her, og 

understreker at det er en forbannelse hun legger på ham, samtidig som hun legger armen om 

halsen hans og kysser ham.193 Denne forbannelsen over hans kjønnslem og samkvem med 

Unn virker bare som en smålig hevn, men får likevel betydning for handlingen siden det 

ødelegger ekteskapet.  

Sæunn en framsynt gammel dame som bor på Bergtorskvål hos Njål og familien, og som 

sies å skjønne seg på mangt. Til forskjell fra Gunnhild blir hun ikke respektert på tross av 

sine evner. Skarphedin kaller henne Gammeltullet, og hennes framsynthet blir ignorert selv 

når hun prøver å advare de andre på gården om brannen som senere i sagaen rammer dem.194 

 

                                                
190 "NS." 133. 
191 Dronke har foreslått at Gunnhild også hjelper Hrut med magi når han kjemper mot en fiende for å få tak i 
arven sin. Etter å ha drept en mann kommenterer alliert høvding kalt Ulv: «Stort hugger du nå, Hrut; men meget 
har du også å lønne Gunnhild.» Hrut svarer at han tror at Ulv snart kommer til å dø, noe han gjør momentant 
etterpå ved at en av fiendene treffer Ulv med et spyd, som ved magi. Dette kommer likevel ikke tydelig fram i 
teksten. Se Dronke, Sexual Themes in Njáls saga, 7. 
192 "NS." 22. 
193 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, Bodies, Words and Power, 50-51. 
194 "NS." 216-217. 
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6.1.2 Indirekte makt 

Egging 

Som nevnt tidligere i kapitlet. starter Hallgerd og Bergtora konflikten ved å bruke sin makt 

(både indirekte men også direkte makt) til å få drept hverandres treller og husmenn. Etter 

hvert som mennene de velger å benytte seg av er frie menn og menn av høyere status må de i 

større grad benytte seg av egging for å få dem til å handle. Eggingen fungerer på alle bortsett 

fra ektemennene Njål og Gunnar, som gang på gang betaler bøter og inngår forlik med 

hverandre for å opprettholde freden og sitt vennskap. Til sammen fører kvinnenes 

manipulering til døden for seks menn, og dette tallet er bare dem som direkte blir drept i den 

første syklusen av hevn mellom kvinnene. Antallet liv som går tapt som et resultat av den 

opprinnelige spliden er derimot langt høyere. 

 
Bergtoras menn Hallgerd menn Bot 

1. Svart (trell) 

3. Atle (fri mann?)195 

5. Tord (Fri mann og 

Njålssønnenes fosterfar) 

7. Skarphedin196 

2. Kol (trell) 

4. Brynjolv (Hallgerds frie frende) 

6. Sigmund (Gunnars søskenbarn) 

 

12 ører sølv 

100 ører sølv 

200 ører sølv 

Tabell over mennene Bergtora og Hallgerd bruker for å hevne, nummerert etter hvilken rekkefølge de blir sendt 
ut, og etterfulgt av hvem de blir drept av. Boten forteller hva slags pris Njål og Gunnar setter for forliket.197 

 
Hildegunns egging av Flose for å drepe sin mann Hoskuld Njålssons morder skiller seg ut 

med hvor intrikat den er, og hvor negativt han reagerer. Når han returnerer til gården Ossabø 

organiserer hun det slik at alle huskarene står ute på gårdsplassen og venter på ham, mens 

kvinnene steller i husene og gjør høysetet ferdig til Flose. Dette gjør ham ille berørt, og hun 

fortsetter skuespillet hvor alt fra opprevne håndklær til hennes tårer skal minne ham om det 

uhevnede drapet på Hoskuld. Lenge vrir han seg unna disse hintene, men dette stopper når 

hun legger den blodige kappen Hoskuld hadde blitt drept i over ham. Hun egger ham så med 

                                                
195 Svart og Kol blir i døden prislagt for 12 ører sølv hver, trelleboten, men det er uvisst om de egentlig var 
treller siden de blir kalt «húskarl» (huskarl) og «heimaðr» (heimemann) i sagaen. At de ble betalt med 
trelleboten kan være Njåls og Gunnars forsøk på å dysse ned konflikten. Når Hallgerd overtaler Kol til å drepe 
Svart refererer hun til alle de tingene hun har gjort for ham, som Miller mener kan referere til en gjeld hun har 
betalt for ham tidligere. Se Miller, 'Why is your axe bloody?’. 77n9. 
196 Skarphedin dreper Sigmund, men dette er mindre som hevn for drapet på Tord og mer for Sigmunds nidviser 
rettet mot hans brødre, ham selv og Njål.  
197 Tabell hentet fra Miller, 'Why is your axe bloody?’, 76. 
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både Gud, Kristus og mennene rundt dem som vitner på at han skal hevne Hoskuld, eller bli 

enhver manns niding. Floses reaksjon lar ikke vente på seg:  

 «Du er det skremmeligste umenneske, du ville at vi skulle gå til et verk som måtte bli det 

verste for oss alle. Og kolde er kvinners råd!» (Þú ert it mesta forað ok vildir, at vér tœkim 

þat upp, er öllum oss gegnir verst, ok eru köld kvenna ráð). I tillegg til repetisjonen av dette 

uttrykket som også dukker opp i Gisle Surssons saga, gir sagaen en uvanlig detaljert 

beskrivelse av Floses indre kamp, hvor hans ansikt skifter fra å være blodrødt, blekt som 

gresset og mørkeblått som Hel. Eggingen har likevel endelig virket, og han skynder seg av 

sted med sitt følge for å iverksette hevnen for Hoskuld.198 

Dronning Kormlød fra Irland er en annen kvinne i sagaen som benytter seg av egging. 

Hun sies å være den vakreste av alle koner, men også å være «[...] den gjeveste i alt som hun 

ikke råder for selv; men så går ordet, at bare ondt var henne gitt i det hun fritt fikk råde 

med.» Det fortelles om den gode kongen Brjån som hadde tatt henne til hustru, men at de nå 

er skilt, «for han er den gjeveste av alle konger».199 Det fortelles så at denne skilsmissen har 

gjort at hun hater ham nok til å ønske ham døden. Hun egger sønnen kong Sygtrygg til å 

drepe Brjån med hjelp av Sigurd jarl av Orknøyene og vikinger fra øya Man, samt den 

trolldomskyndige Broder. Underveis må han love bort morens hånd og kongedømmet til 

begge for deres hjelp. Dette ender i et stort slag hvor Sigurd jarl, Broder og mange andre 

menn dør.200 

 

Kjærlighet som makt 

Når Gunnhild prøver hun å få vite hva Hrut holder skjult legger hun armene om ham, men får 

ingen svar, og hun forbanner ham i stedet. Selv om dette tilfellet av kjærlighet som makt ikke 

ser ut til å fungere har Ursula Dronke, basert på deres samtaler og Gunnhilds ord om 

kjærlighet foreslått at makten Gunnhild har over ham ikke er magien til en eldre og lystig 

heks som flere har tolket henne som, men heller hans minner om deres kjærlighet.201 

                                                
198 "NS." 196-198; For mer om Hildegunns egging, se Carol J. Clover, "Hildigunnr’s Lament," i Cold Counsel: 
Women in Old Norse Literature and Mythology. A Collection of Essay, red. Sarah M. Anderson og Karen 
Swenson (New York og London: Routledge, 2002). 
199 "NS." 291. 
200 Denne delen av Njåls saga tar for seg det historiske slaget ved Clontarf den 23. april (langfredag) 1014 
mellom den irske overkongen Brian Boru og irske og norrøne hærstyrker fra Leinster, Dublin, Orknøyene og 
Isle of Man. Miller, ‘Why is your axe bloody?’ 15. 
201 Dronke, Sexual Themes in Njáls saga, 9. 
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Når Hallgerd vil ha fosterfaren Tjostolv tilbake på gården til seg og sin andre mann 

Glum, legger hun armene om halsen på Glum og ber ham pent om å gjøre som hun ber om, 

nemlig å la Tjostolv få bli hos dem. I dette tilfellet sier hun at hun ikke skal presse ham til det 

hvis han ikke vil, men Glum aksepterer det siden hun «skikker seg så vel».202 Selv om hun 

her lar ham råde for det og ikke presser ham som andre kvinner som bruker kjærlighet som 

makt, er beskrivelsen av armene rundt halsen et gjenkjennende motiv, og har ønsket effekt.  

Når det gjelder Hallgerd og Tjostolv har flere, Dronke og Miller inkludert, tolket den 

overdrevne interessen Tjostolv har til Hallgerd som noe seksuelt, som forklarer hans iver til å 

drepe hennes ektemenn og å komme med seksuelt ladet hån før han gjør det. Etter hans drap 

på Glum ender det med at hun råder ham til å reise til Hruts gård, noe han unnvikende gjør 

selv om han selv sier at han er usikker på om det er et godt råd. Med en gang Tjostolv 

forteller Hrut at Hallgerd sendte ham dit forstår Hrut at Hallgerd ikke var skyldig i drapet på 

Glum, og dreper så Tjostolv, noe som man kan tro var Hallgerds intensjon og hevn.203 

Hvorvidt dette tilfellet går under kategorien kjærlighet som makt eller evner og status kan 

diskuteres, men siden det er deres personlige bånd og Tjostolvs blinde tiltro til Hallgerd som 

overbeviser ham, mener jeg at det passer innenfor den første kategorien. 

Senere i sagaen får hun også andre menn til å utføre sin vilje ved å bruke sin sjarm. Hun 

får blant annet Gunnars frende Sigmund til å kvede nidviser om Njål og hans sønner for å ta 

fra dem ære, noe som er svært straffbart.204 Siden både Gunnar og hans mor advarer ham mot 

at Hallgerd skal «få festet en [...] flue i munnen» på ham, altså et agn for fisken, virker dette 

som en form for manipulasjon med hjelp av hennes sjarm. Dette støttes opp av at hun etter 

nidvisene sier: «En skatt er du, [...] så villig som du føyer meg.»205 

 

 

                                                
202 Etter Tjostolvs drap på hennes første ektemann ble en avtale inngått som satte strenge regler for hans besøk 
hos dem. "NS." 41. 
203 Dronke, Sexual Themes in Njáls saga, 17-19; Miller, 'Why is your axe bloody?’, 45-48. 
204 "NS." 81; Nidviser er noe som det er strenge regler imot ifølge datidens lover, og er en alvorlig ærekrenkelse 
av den det måtte ramme. Se "Grágás."§283. 
205 "NS." 
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6.2 Synet på kvinnenes makt 

6.2.1 Direkte makt 

Makt fra egne evner og status 

Hallgerd og Bergtora demonstrerer nok makt på egenhånd til å sette i gang en stor konflikt, 

men dette blir ikke framstilt positivt i sagaen. Bergtora viser at hun har autoritet over 

husmennene på lik linje med Njål bruker hun den til å skaffe seg husmenn som kan fortsette 

hennes fiendskap mot Hallgerd, noe Njål kommenterer. I løpet av sagaen gir mennene 

kritiske kommentarer til kvinnenes handlinger som Skarphedins «Vi har det ikke på 

kvinnfolkvis, vi harmes ikke ved alt», og sitatet fra starten av kapittelet om hvordan hverken 

Hallgerd eller Bergtora kvier seg fra å sende husmenn inn i døden.206 

 Selv om de sammen er opphav til hendelser som beskrives som negative, framstår 

Bergtora som mer sympatisk enn Hallgerd. For å finne ut hvorfor vil jeg foreta en nærmere 

sammenligning. 

 

Sammenligning av Hallgerd og Bergtora 

I tillegg til hvordan Hallgerd generelt i sagaen blir presentert mer negativt og beskylt for de 

verste tingene, er hun også ansvarlig for de største opptrappingene i konflikten: det er hun 

som organiserer det første mordet, og det hun som får Njålssønnenes fosterfar drept. Hun blir 

også gitt skylden for drapene på to av sine ektemenn. Selv om det ikke er hun som ber 

Tjostolv om å drepe den første ektemannen, og at hun faktisk beordrer ham til å ikke gjøre 

det i tilfellet med Glum. Dette hindrer likevel ikke Bergtora (og omgivelsene ellers) fra å 

beskylde henne for å ha fått Torvald, sin første mann, drept. Det er heller ikke hun som 

organiserer Gunnars død, men hun kan sies å være opphav til konflikten. Det største sviket er 

likevel den kalde avvisingen hennes når han ber henne om å gi av håret sitt for å hjelpe ham 

med å fikse buen sin når hans liv er i fare, og det er dette som sitter igjen hos leseren:  

 

Er det meget om å gjøre for deg?» sa hun. «Det er mitt liv om å gjøre,» svarte han; «for de 
skal aldri få nådd meg, så lenge jeg kan nytte buen.» «Da skal jeg nå,» sa hun, «huske deg 
kinnhesten, og jeg bryr meg aldri om, enten du verger deg lenge eller kort».207 
 

                                                
206 "NS." 82. 
207 "NS." 132. 
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 Gunnar er helten i sagaen og godt likt både av leseren og karakterene, så et svik mot ham 

sverter henne desto mer. Hans mor sier forståelig til Hallgerd: «Usselt bærer du deg ad, og 

din skam skal lenge minnes.» Dette synet blir også repetert senere av Skarphedin. «I dine ord 

er der ingen makt: du er ett av to: kjerringen i kroken, eller horkone». 208 

Både Hallgerd og Bergtora blir kalt skörungur i sagaen. Bergtora er i tillegg beskrevet 

som drengr góðr, en beundrende term som oftest er gitt til menn (men i Njåls saga også gitt 

til Hildegunn). Drengr kan oversettes som en god eller mandig person, og i motsetning til 

Hallgerd er hun ikke typisk feminin eller vakker.209 De er begge kalt «skaphörð», hardhjertet, 

som man får se gjennom deres handlinger.210 Hallgerd blir også kalt blandinn når Hrut 

advarer Gunnar mot å gifte seg med henne: «[...] men hun er meget blandet.» Dette er en 

nedsettende beskrivelse av hennes ubalanserte natur, og kan knyttes til hennes tilhørighet til 

de gamle verdiene og hennes behov for at hennes menn også lever opp til dem.211 Det advares 

derfor mot hennes verdier som står i kontrast til menn som Gunnar og Njåls ønske om fred og 

orden. På tross av at Bergtora også kan sies å passe denne beskrivelsen blir hun ikke kalt 

dette. 

Hallgerd begår også en type lovbrudd som Bergtora ikke gjør: tyveri. For å hevne seg 

på at en mann kalt Otkjell nekter å selge mat til Gunnar får hun en trell (solgt til dem av 

Otkjell) til å stjele ost og smør hos ham for deretter å brenne ned uteburet for å skjule 

tyveriet. Siden tyveri er et lovbrudd som på grunn av dets æreløse natur sees mer ned på er 

dette med på å sverte hennes karakter ytterligere.212 

En annen stor forskjell er kvinnenes forhold og lojalitet til sine menn. Selv om at 

begge trosser mennenes ønsker om å beholde freden og å få en slutt på blodhevnene, blir 

Hallgerd framstilt som langt mer illojal enn Bergtora. Hallgerd er gift med totalt tre menn i 

løpet av sagaens handling, og selv om hun har forskjellige forhold til disse gis hun delvis 

ansvaret for to av mennenes død. Hun blir solgt til sin første ektemann Torvald uten egen 

viten og vilje, og hun ser på ham som under sin stand og føler seg forrådt av Hoskuld som 

                                                
208 "NS." 159. Kjerringen i kroken er en referanse til tidligere i sagaen da Hallgerd nekter å flytte seg fra pallen 
når Bergtora ber henne om det.  
209 O’Donoghue, "Women in Njáls Saga," i Introductory Essays on Egils Saga and Njáls Saga, red. John; Hines 
og Desmond Slay (London: Viking Society for Northern Research, 1992). 88. 
210 "Women in Njáls Saga."88. 
211 "NS." 62; Se Borovskys tolkning av det norrøne adjektivet blandinn i norrøn litteratur. Borovsky, Zoe. "«En 
hon er blandin mjok": Women and Insults in Old Norse Literature," i Cold Counsel: Women in Old Norse 
Literature and Mythology: a Collection of Essays, red. Sarah M. Anderson og Karen Swenson (New York og 
London: Routledge, 2002). 
212 "NS." 88-89. Jeg vil gå mer inn på tyveriet i underkapittelet hvor jeg sammenligner Hallgerd med Gudrun. 
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hadde lovet henne et godt ekteskap.213 Etter giftemålet ender de opp med å krangle, og det 

ender med at han gir henne et slag så hun blør i ansiktet. Dette ser Tjostolv, og etter å ha hørt 

Hallgerd klage går han for å drepe Torvald.214 I etterkant blir både Glum og Gunnar advart av 

familie, Hrut og Hoskuld mot hennes lynne og hennes tidligere historie. Glums bror Torarin 

forteller ham om hvordan hun var gift med en mann før, og hvordan hun fikk ham drept. 

Glum svarer at hun ikke skal få tatt ham av dage, og han blir hennes andre ektemann etter at 

hun selv får bestemme. På tross av at det er ekte kjærlighet og lojalitet mellom dem, ender 

også dette forholdet med at han slår henne etter en krangel som handlet om Tjostolv. Tjostolv 

ser henne gråte høylytt, og drar så for å drepe Glum på tross av at hun ber ham om å ikke 

gjøre det. I hennes tredje ekteskap med Gunnar kan det sies at hun spiller en større, men 

fremdeles indirekte rolle i hans død. Også han har slått henne framfor mange gjester som 

straff for et tyveri hun organiserer hos Otkjell, og for dette nekter hun å hjelpe når han senere 

trenger hennes hår for å overleve. 

Bergtora på sin side blir beskrevet som den trofaste kona til Njål, og hennes lojalitet 

til sin ektemann blir gitt mye fokus. Selv om Bergtora ikke hører på Njåls råd når konflikten 

oppstår, er hun likevel beskrevet som den ideelle lojale konen i likhet med Aud i Gisle 

Surssons saga. Lojaliteten til ham blir satt på sin største prøve når huset deres blir tent på, og 

hun velger å brenne inne med ham. Dette ultimate symbolet på en kones lojalitet kan ha mye 

å si for ens totale syn på Bergtora, på samme måte som Hallgerds mangel på hjelp til Gunnar 

former synet på henne. Hallgerd viser mindre lojalitet til sine menn, spesielt Torvald og 

Gunnar. Hennes forhold til Glum blir derfor fort glemt, selv om deres kjærlighet blir nøye 

uttalt. Forholdet viser likevel at hun har potensialet til å være kjærlig og god, så lenge hun 

blir vist gjensidig respekt og ikke blir slått, noe hun blir av samtlige av sine menn, til forskjell 

fra Bergtora.215  

Jeg tror denne lojaliteten dermed er en viktig årsak til forskjellen på hvordan de to 

kvinnene bedømmes, og det er kanskje også grunnen til at Bergtora ikke viser Hallgerd den 

                                                
213 Dronke forsøker å framstille dette fra Hallgerds perspektiv, hvor hun fra hennes barndom blir framstilt 
negativt med tanke på hennes tyvøyne, og hvordan hun deretter blir giftet bort til den første og beste mannen 
uten hennes kjennskap, for å bli kvitt henne før hennes temperament ble for skarpt. Dronke, Sexual Themes in 
Njáls saga, 15; Miller stusser også på måten Hallgerd som ung blir framstilt og behandlet. Miller, 'Why is your 
axe bloody?’, 21. 
214 Hun klager her på hvordan han sto for langt unna for å hindre i at hun ble slått, og anklager ham for å ikke 
bry seg mye om henne. Dette er ikke å regne som egging siden manndomsaspektet ikke blir tatt opp, men kan 
være en form for kjærlighet som makt. Se "NS." 32-33. 
215 Dette fremmer også spørsmålet om hvorvidt sagaforfatteren mener at usympatiske kvinner som Hallgerd skal 
slås, mens gode kvinner som Bergtora ikke skal slås, eller om budskapet er at kvinner ikke skal slås fordi de da 
blir usympatiske.  
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respekten hun som gjest fortjener, siden hun fornærmer Hallgerd med å referere til Hallgerds 

(illojale) rolle i drapet på hennes første mann.216 En annen grunn til at jeg tror at lojaliteten er 

en viktig forskjell er fordi Bergtora ellers er skyldig i mye av det samme som Hallgerd blir 

beskylt for. Hvem hadde rett i denne første krangelen? Var det Bergtora som tross alt er 

gårdens husfrue, og som kan bestemme hvem som sitter hvor, eller er det likevel gjesten 

Hallgerd, som ifølge reglene om gjestfrihet og Hallgerds status har rett til å sitte der? Selv om 

Gunnar ikke vil blande seg inn i det må det være vanskelig å finne seg i å bli tilsidesatt på 

den måten uten å hevne seg på det. Miller mener at Hallgerd ikke er mer skyldig i starten på 

denne konflikten enn Bergtora og Torhalla, og dette er jeg enig i.217 Det er likevel Hallgerd 

som blir bedt om å ikke trette med Gunnars frender, og det blir ikke vist noen scene hvor Njål 

kommenterer på Bergtoras behandling av hennes gjest.  

 Noe annet som sverter Bergtoras karakter er inkluderingen av Tord, Njålssønnenes 

fosterfar, i hevnsyklusen som ender med hans død. Miller kaller dette et kynisk og ikke 

spontant valg, og med tanke på opptrappingen av konflikten som dette fører med seg så er 

dette ikke utenkelig.218 Dette framstår som et desto mer brutalt valg fra Bergtoras side med 

tanke på at sagaforfatteren rett før hun sender ham inn i dødssyklusen velger å fortelle om 

hans forhold til Njåls frendkone Gudfinna, som bærer hans barn.219  

Som vist i tabellen i tidligere i kapittelet kan det se ut til at det er en ubalanse i 

hvordan de drepte blir bøtt for, til fordel for Bergtoras side. Mennene på Bergtoras side er i 

alle tilfellene av lavere rang enn av mennene fra Hallgerds side, men likevel blir disse 

drapene gjenbetalt med samme pris. Mens Bergtoras menn er en trell (12 ører sølv), en mann 

med uklar status (100 ø.s.) og en frigitt trells sønn (200 ø.s.), er mennene på Hallgerds side av 

høyere rang med en trell av høyere rang (12 ø.s.), en fri frende av Hallgerd (100 ø.s.) og 

Gunnars søskenbarn (200 ø.s.).220 Hensikten med disse hevndrapene er å betale tilbake med 

blod, men på grunn av disse ubalanserte bøtene kan det heller resultere i ytterligere 

opptrappinger. Man merker likevel at forfatteren favoriserer mennene på Bergtoras side, som 

på tross av deres lavere statuser blir framstilt som mer sympatiske mens Hallgerds side blir 

framstilt mer negativt, som henne selv.  

                                                
216 Dronke, The Role of Sexual Themes in Njáls. 22. 
217 Miller, 'Why is your axe bloody?’. 58. 
218 'Why is your axe bloody?’. 73; Om nærheten mellom Tord og fostersønnene, se 99. Miller refererer til Njåls 
uttalelse om at Njålssønnene ikke ville være fornøyd med forlik for Tords død, men ville insistere på blodhevn. 
219 "NS." 
220 'Why is your axe bloody?’. 76-77. 
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Hildegunn er den tredje kvinnen i Njåls saga som blir framstilt som en hard og 

hevngjerrig kvinne. Sagaforfatteren introduserer henne med å si: «hun var makeløs strid og 

hard, og hugstor når det trengtes,» («allra kvenna grimmust ok skaphǫrðust ok drengr 

mikil»l).221 Selv om hun setter i stand en stor scene for å få egget Flose til å sin mann 

Hoskulds død, ser det ut til å ha lite å gjøre med kjærlighet, og Dronke og O’Donoghue har 

poengtert hvordan denne eggingen er drevet av hevnlyst heller enn kjærlighet.222 

 

Fysisk vold 

Rannveigs mulige angrep på sin svigerdatter Hallgerd etter Gunnars død blir bare antydet, 

men er i så fall forståelig på grunn av Hallgerds svik mot hennes sønn. Ut i fra dette og fra 

hvor negativt Hallgerd blir framstilt kan man tolke det positivt heller enn negativt. 

 

Magi 

Magi som makt blir i Njåls saga framstilt som noe mer trivielt enn i de tidligere sagaene. 

Gunnhilds forbannelse over Hrut blir framstilt mer problematisk for hans sosiale liv enn 

skadelig eller dødelig som man ser i tidligere sagaer. Heather O’Donoghue har skildret 

Gunnhilds krefter over Hrut som uhyggelig og magisk, mens Dronke har stilt spørsmål om 

hvorvidt det virkelig er magi, eller om det heller er symbolsk for Hrut og Gunnhilds 

kjærlighet.223 Selv mener jeg at hun framstår som en mer truende skikkelse enn hun gjør i 

Laksdøla saga, men samtidig blir deres delte kjærlighet og detaljene som blir gitt om all 

hennes hjelp og støtte gitt for mye oppmerksomhet til å kunne male henne som en fullstendig 

usympatisk karakter.  

Sæunn blir sett på som senil av Njålssønnene, og ignoreres på tross av hennes 

spådommer. Dette blir derimot framstilt mer som en feil på Njålssønnenes front enn hennes 

egen siden det sies at hun som regel hadde rett. Hun er med andre ord som den framsynte 

fostermoren i Eyrbyggja saga, som på tross av hennes korrekte advarsler ble ignorert, noe 

som endte med døden til den som ignorerte spådommen. 

 

                                                
221 "NS." 156. 
222 Dronke, Sexual Themes in Njáls saga, 4; O’Donoghue, "Women in Njáls Saga." 89. 
223 O’Donoghue, "Women in Njáls Saga." 85; Dronke, Sexual Themes in Njáls saga, 9. 
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Kjærlighet som makt 

Finnur Jónsson har sagt at i Njåls saga har alle lidenskaper fritt spill unntatt kjærligheten 

mellom mann og kvinne, noe som nok stemmer.224 Med unntak av eksempler som Bergtora 

og Njåls lojalitet er det få framstillinger av lykkelige kjærlighetsforhold, og selv disse ender 

ofte i fiendskap eller ulykke. I stedet blir kjærlighet som makt framstilt manipulativt og 

fungerende. Det er for eksempel først når Hallgerd bruker sin kvinnelige sjarm og 

manipulerer Glum til å akseptere Tjostolv på gården at deres lykkelige familieliv blir ødelagt. 

Dette tilfellet av maktbruken framstilles likevel mindre manipulativt og pressende enn de 

andre, og er dermed det mest nøytrale eksemplet. Det kan også sies at Hallgerds hevn mot 

Tjostolv etter drapet på Glum framstilles mindre negativt siden det er hevn for Glum. Dette 

tilfellet framstår likevel mer manipulerende på måten hun med beroligende ord og latter gir 

ham et dårlig råd som sender ham i døden. Dette er også tilfellet senere i sagaen når hun 

bruker Sigmund til å lage nidviser, noe både Gunnar og Njåls familie reagerer negativt på.  

 I samtlige av disse tilfellene blir kjærlighet som makt framstilt manipulativt, men 

spesielt i tilfellet med Glum og Tjostolv kan det sies at denne formen for makt blir framstilt 

som mer uskyldig eller rettferdig enn tilfellene av manipulasjon via eggingen. 

 

 
6.2.2 Indirekte makt 

Egging 

Eggingen i Njåls saga blir uten unntak framstilt negativt. Bergtoras og spesielt Hallgerds 

egging blir framstilt negativt, mens Hildegunns egging blir oppfattet ekstra negativt av Flose 

på grunn av hva det vil føre til. Dette er til tross for at eggingen er forståelig siden den er 

motivert av hennes manns død, noe som er en mer alvorlig sak enn opphavet til konflikten 

mellom Hallgerd og Bergtora. Kormløds egging er likevel den som resulterer i mest død, med 

både kong Brjån, de to mennene Sigtrygg lover henne bort til, i tillegg til mange menn på 

begge sider av slaget. Alle disse mennene dør på grunn av hennes vrede etter å ha blitt skilt 

fra Brjån, og det er derfor overraskende hvor lite kritisert Kormlød faktisk blir for hennes 

egging i forhold til de tidligere nevnte kvinnene. Hun blir bare kritisert når det i hennes 

introduksjon fortelles om hvordan alt hun fikk rådet over var ondt. 

                                                
224 Finnur Jónsson referert i Sveinsson Einar Ól og Ludvig Holm-Olsen, Njåls saga : Kunstverket, overs. Ludvig 
Holm-Olsen (Bergen: Universitetsforlaget, 1959). 74. 
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Det er likevel ikke bare kvinnene som egger i sagaen; Mord Valdgardsson egger flere 

ganger i sagaen for å skade sine fiender Gunnar og Njåls fostersønn Hoskuld Tråinsson, og er 

delaktig i begges død. Allerede når han først blir presentert i sagaen blir han sagt å være ond 

mot sine frender, slu, og full av ond vilje og onde råd. I forhold til disse beskrivelsene blir 

Hallgerd og Bergtora beskrevet mindre negativ selv på sitt verste. 

 
 

6.3 Njåls sagas framstillinger i forhold til de tidligere kildene 

Sammenlignet med de andre sagaene skiller Njåls saga seg ut med å ha et mer negativt syn på 

kvinnenes maktbruk. Deres blodtørstighet og illojalitet ligner mer på skildringene av kvinner 

i Håvamål enn de andre sagaene. I begge kildene framstår en form for håpløshet i mangelen 

på måter å hindre kvinner fra å få menn til å utføre gale handlinger. 

 På tross av lengden og totalt antall karakterer er det færre kvinner som utøver makt. 

Likevel er de mer eller mindre ansvarlige for mer vold og død enn i de andre sagaene. 

Sammenlignet med andre kvinner er Hallgerd og Bergtora framstilt som mer manipulative og 

blodtørstige, noe som omgivelsene ser negativt på. I tillegg til feiden mellom Hallgerd og 

Bergtora har man Hildegunns egging som resulterer i brannen på Bergtorskvål, for ikke å 

snakke om alle livene som går tapt i sammenheng med slaget ved Clontarf og dronning 

Kormløds hevn over kong Brjån. Andre kvinner som tidligere har blitt nevnt som 

trollkvinnene Audbjørg og Grima har tatt livet av flere menn enn enkelte av kvinnene i Njåls 

saga, men måten de gjør det på, og all døden som senere følger gjør framstillingene i Njåls 

saga like eller mer negative. 

 I forhold til Gisle Surssons saga finner man flere likheter mellom Bergtora og Aud, og 

Hallgerd og Tordis. Bergtora spiller som Aud rollen som den lojale konen som støtter hennes 

mann i tykt og tynt, selv om det setter henne i livsfare. Hallgerd og Tordis deler også visse 

karaktertrekk med å være en vakker men hard kvinne, og begge skiller seg ut fra de to 

tidligere nevnte kvinnene med å framstå som mindre lojal. Både Hallgerd og Tordis blir 

fordømt av andre for å svikte en mann nær dem som resulterer indirekte i hans død. I begges 

tilfelle kan det argumenteres for at mannen sviktet henne først med å enten drepe noen hun 

var nær (Tordis), eller å svikte henne med å slå og bringe skam over henne i offentlighet 

(Hallgerd). Forskjellen her er derimot at mens Hallgerd er motivert av egen ære, er Tordis 

motivert av en motstridende lojalitet, nemlig lojaliteten til sin drepte mann. Dette gjør også at 
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mens Tordis har muligheten til å forsone seg med å hevne seg på Gisles morder, så gis ikke 

denne muligheten til Hallgerd.  

 Hallgerd og Bergtoras konflikt ligner også på konflikten mellom Katla og Geirrid fra 

Eyrbyggja saga. Selv om de hverken er enker eller trollkvinner er det likevel kvinnenes 

rivalisering som i begge tilfellene setter i gang en konflikt mellom to ætter, og det er de som 

får menn til å handle. Likevel er det forskjeller her. Mens Katla blir framstilt mer negativt 

enn Hallgerd og Bergtora, blir Geirrid og hennes egging framstilt i et mer positivt lys enn 

begge. 

Hevngjerrighet er ikke alltid framstilt som en negativ ting. Årsaken til eggingen til 

hevn er dermed viktigere, og Hallgerds og Bergtoras fiendskap kan regnes som mindre 

nødvendig enn andre kvinners hevn, som ofte er for drap av deres næreste.  

 

Hallgerd og Gudrun – to like kvinner og deres svært ulike mottakelser 

Laksdøla saga og Njåls saga tilhører begge de yngre sagaene, og ble nedtegnet tidligst i andre 

halvdel av 1200-tallet (Laksdøla saga), og etter 1271 (Njåls saga). Sagaene ligner også i 

geografisk forstand, og flere av karakterene dukker opp i begge sagaene. I denne 

sammenhengen vil jeg se nærmere på to av de mest oppsiktsvekkende kvinnene i disse to 

sagaene, som på tross av deres mange likheter, likevel blir framstilt og mottatt veldig 

forskjellig. Hvorfor blir Gudrun framstilt mer positivt karakter enn Hallgerd, og hva er det 

som skiller dem fra å være blant de beste og verste kvinnene i sagahistorien?  

Maktmessig er begge kvinnene av høy stand og innflytelsesrike. Begge styrer over 

husstellet hjemme på gården, bestemmer over husmenn, og har autoritet over sine omgivelser 

som de kan dra nytte av når de føler at æren er krenket og at de ønsker hevn. Begge benytter 

seg av indirekte makt med egging for å overtale andre til å drepe i deres sted. De er også de to 

eneste kvinnene som i tillegg til eggingen tyr til tyveri i eggesammenheng.225 I norrøn 

litteratur er som nevnt hemmeligholdt tyveri blant de mest fordømte kriminelle handlingene 

som blir assosiert med ondskap, skam og smålighet.226 På tross av motviljen mot det er det 

                                                
225 Hahn teller også med Turids tyveri av sverdet Fotbit fra hennes mann. Etter min mening er dette tilfellet 
annerledes siden hun selv drar for å stjele det i stedet for å bare sende noen andre, og med tanke på at når hun 
bytter sverdet ut med datteren blir det gitt mer fokus på det feminiserende aspektet heller enn selve tyveriet. 
Hahn, "Expanding the Repertoire." 
226 "Expanding the Repertoire." 144. Hahn argumenter for tyveri som en aktiv og direkte måte for kvinner å 
delta i en feide og for å egge til en konflikt på lik linje med muntlig egging. Etter mine definisjoner av direkte 
og indirekte makt vil jeg si meg uenig i dette, selv om jeg er enig i tyveriets rolle i eggingen. De to tyveriene 
som Gudrun og Hallgerd utfører er i denne sammenhengen en metode å egge på, på linje med å benytte seg av 
fysiske symboler som mordvåpen og blodige klær. Selv om det er kvinnen selv som stjeler så får de ikke med 
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igjen Gudrun som får minst straff for disse handlingene. Selv om det i begge tilfellene er 

hennes bror, Torolv som hjelper henne, vet både leseren og sagaens karakterer at det er etter 

Gudruns ønske om hevn at både hodelinet og Kjartans sverd blir stjålet. 

Hahn nevner også hvordan Gudrun skiller seg fra andre tyver med hvordan hun 

brenner hodelinet som hun stjal fra Hrevna. Det var symbolet på den høye statusen og 

Kjartans kjærlighet som hun var sjalu på, ikke selve eiendelen. I Hallgerds tilfelle får hun en 

trell til å stjele ost og smør som Otkjell nektet å selge dem. Hallgerds motiv her har blitt 

tolket på forskjellige måter, både som en handling gjort som hevn mot Otkjell, og som en 

fornærmelse rettet mot Gunnars ære.227 Etter min tolkning av Hallgerds karakter og hennes 

tidligere handlinger virker en hevn mot Otkjell mer sannsynlig siden hennes sinne mot 

Gunnar først vises etter tyveriet og kinnhesten han gir henne som straff. I begge tilfellene er 

det ikke en vanlig tyvs ønske om materialistiske eiendeler, og som Gudrun er Hallgerds 

stjeling mer en hevn enn vanlig tyveri siden hun etterpå gir bort maten til andre. Til forskjell 

fra Gudrun blir det derimot gitt mer fokus på Hallgerds skyldighet i tyveriet: «Det er ondt å 

tale om det; men det er på alles munn at Hallgerd har stjålet og voldt den store skaden på 

Kirkjubø.»228 Det er så Gunnar som hennes nærmeste som må bøte for hennes handling. I 

Gudruns tilfelle blir hun ikke fordømt for tyveriene, og i stedet for bøter resulter det i en hevn 

der Gudrun og familien blir innestengt på gården Laugar i tre dager.229 Miller har også 

kommentert på denne store forskjellen mellom reaksjonene på Hallgerd og Gudruns tyveri: 

«We can imagine Gudrun making Otkel pay in quite the same way as Hallgerd did for having 

violated powerful norms of sharing during hard times. One woman has everything 

interpreted in her favor, the other has everything interpreted against her.»230 

                                                
denne handlingen alene mer autoritet eller kontroll over sine omgivelser (blant annet fordi handlingen blir 
hemmeligholdt), men får på samme måte som med egging hisset opp en mann. Hun benytter dermed hans 
direkte makt til å handle på det som er mer eller mindre hennes vilje. 
227 Miller, 'Why is your axe bloody?’. 112; Heinrichs og Robert Cook mener at dette er en handling utført mot 
Otkjell for å hevne seg på fornærmelsen rettet mot Gunnar og deres hushold, mens Hahn på sin side mener at 
tyveriet er gjort som et angrep mot Gunnars egen ære, siden hun fra det skjebnesvangre gjestebudet hos Njål 
innså at han ikke ville være på hennes side i hennes konflikt med Njåls familie. Se Heinrichs, "Annat er várt 
eoli. The type of the prepatriarchal woman in Old Norse literature.", 346; Cook, Robert. "Gunnarr and 
Hallgerdðr: A Failed Romance," i Romance and love in late medieval and early modern Iceland, red. Johanna 
Wolf Denzin, Kirsten (Ithaca, NY: Cornell University Library, 2008). 28.  
228 "NS." 90. 
229 Kress har kommentert på symbolismen med Gudrun som her blir berøvet sin frihet. Kress, "Meget samstavet 
må det tykkes deg. Om kvinneopprör og genretvang i Sagaen om Laksdölene." 273. 
230 Miller, 'Why is your axe bloody?’. 112-113. 
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Begge blir kalt skörungur, og er beskrevet som veldig stolte og ærekjære, i tillegg til å 

være blant de vakreste kvinnene på Island.231 Spesielt deres ære og stolthet er en viktig driv 

for deres handlinger. Tallmessig resulterer Hallgerds egging i flere døde menn enn Gudrun, 

men til gjengjeld egger Gudrun hennes brødre og ektemann til å drepe Kjartan, som er en 

viktig og idealisert hovedperson i sagaen og mannen hun elsker. Hallgerd kan også regnes 

som være delvis ansvarlig for menn i hennes livs død, spesielt med å nekte helten Gunnar 

hennes hår til buen. Til tross for deres mange likheter når det gjelder dårlige handlinger blir 

Gudruns maktutøvelse sympatisert med og ikke kritisert som Hallgerds. 

 Begge kvinnene er gift med flere menn, og i begge sagaene de fra kommer fra blir 

disse forholdene beskrevet i detalj og gitt fokus på. I begges tilfelle er forholdene med 

mennene problematiske og begge kvinnene overlever samtlige av sine menn. I begges første 

ekteskap blir de gift uten deres viten og tillatelse, og begge menn kalt Torvald, og i begges 

tilfelle er det et kort og ulykkelig ekteskap.232 I Hallgerds tilfelle ender det med at hennes 

fosterfar dreper mannen etter at han har slått henne, mens det i Gudruns tilfelle ender med at 

hun skiller seg fra ham etter også å ha bli slått. Det andre ekteskapet er i begge kvinnenes 

tilfeller lykkelige, men korte siden begge mennene dør tidlig. I Hallgerds tilfelle blir hennes 

andre mann drept av hennes fosterfar etter at han har slått henne, på tross av hennes protester, 

mens i Gudruns tilfelle dør Tord på sjøen mens de er lykkelige sammen. 

 I begges tilfelle er det den tredje mannen i deres liv som er viktigst for sagaen, og 

begge kvinnene blir framstilt som mer eller mindre ansvarlige for deres død. Gudruns 

vanskelige forhold til Kjartan ligner mer på Hallgerds forhold til Gunnar enn hennes ekteskap 

til Bolle. Kvinnene har et godt forhold til mannen i starten, men på grunn av ære og stolthet 

surner begge forholdene. I Gudruns tilfelle er det sjalusi og det økende fiendskapet som fører 

til at hun egger sine frender til å drepe ham. I Hallgerds tilfelle har en konflikt mellom 

Gunnar og Otkjells ætt som startet ved at Hallgerd fikk stjålet mat fra Otkjell, nådd et punkt 

hvor Gunnar blir angrepet, men det er likevel hennes «feil» at han dør ved at hun nekter å 

hjelpe ham.  

                                                
231 Clover har notert hvordan Hallgerd muligens er den eneste «eksepsjonelle»/skörungur/drengr kvinnen som 
blir fullstendig fordømt av sin sagaforfatter, noe som kan ha en sammenheng med hvordan denne 
sagaforfatteren er den mest misogynistiske i islandsk litteratur. Se Clover, "Regardless of Sex." 69n30. 
232 Schulman, Jana K. "Make Me a Match: Motifs of Betrothal in the Sagas of the Icelanders," Scandinavian 
Studies 69, no. 3 (1997). 308; Einar Ól. Sveinsson og andre har sett på likheten mellom Gudruns og Hallgerds 
første ekteskap som et bevis på at forfatteren av Njåls saga var inspirert av deler av Laksdøla saga, mens 
Andersson er uenig i denne påstanden. Se Miller, 'Why is your axe bloody?’. 36n31, Einar Ól. Sveinsson. Um 
Njálu, vol. 1 (Bókadeild Menningarsjóðs, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, 1933).107n15 og Andersson, Theodore 
Murdock. The problem of Icelandic saga origins: a historical survey, vol. 1 (Elliots Books, 1964). 96-103. 
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 Ingen av dem kan kategoriseres som lojale koner på linje med Aud fra Gisle Surssons 

saga eller Aud fra Eyrbyggja saga. I motsetning til de to Audene utfører Gudrun og Hallgerd 

aldri handlinger for å beskytte sine menn, hverken ved hjelp av fysisk vold eller ved å 

forhindre vold på andre måter. Mens begge Audene markerer seg positivt med deres 

maktutøvelse motivert av lojalitet, kjemper Hallgerd og Gudrun til tider aktivt imot sine 

menn, til ulike reaksjoner. Begge er farlige kvinner som med hjelp av sitt intellekt, status og 

skjønnhet manipulerer og styrer sine omgivelser, og sagaforfatteren gir begge nok dybde og 

bakgrunn til at det forklares hvorfor de har blitt slik. De er kvinner som etter å ha blitt skuffet 

og sviktet av sine omgivelser gang på gang har blitt bitre og farlige, og som dermed slår 

tilbake på de måtene de kan innenfor deres samfunns begrensninger.  

Hallgerd sies å ha en blandet personlighet, og er hevngjerrig og ustabil, og tenker ikke 

på konsekvenser. Allerede fra hun var et barn ble hun beskrevet som pen, men å ha tyvøyne 

(þjófsaugu), noe Hrut lurer på hvordan har kommet inn i deres ætt.233 Likevel viser hun også 

potensialet til å være god og lykkelig, noe som deretter ødelegges av ytre omstendigheter.234 

Gudrun på sin side framstilles på alle måter perfekt, men hun viser likevel mange av de 

samme trekkene som Hallgerd. Hun kan i større grad kontrollere seg selv, men også hun tyr 

til æreløse og usle handlinger som tyveri som hevn, og er nådeløs mot selv mennene nærmest 

henne. En ulikhet mellom dem er hvordan Gudruns hevn er drevet mer av sjalusi på grunn av 

kjærlighet enn stolthet. Dette kan være en viktig forskjell, spesielt siden Laksdøla saga med 

sin høviske trekk kan formidle synet på de destruktive effektene kjærlighetsdrevet sjalusi kan 

medføre.  

Begge opplever å bli slått, altså å få en «kinnhest» eller «ørefik» av sine menn. 

Hallgerd får dette av samtlige av sine ektemenn, mens Gudrun blir slått av sin første mann, 

Torvald. Disse slagene blir gitt ekstra fokus i sagaene, og resulterer i begges tilfeller med et 

brudd mellom mann og kone. I Hallgerds tilfeller ender det tilsiktet eller utilsiktet med alle 

mennenes død, mens det i Gudruns tilfelle resulterer i at hun bestemmer seg for å skille seg 

fra ham. Spesielt i Hallgerds tilfelle ser kinnhesten ut til å spille en symbolsk rolle i hennes 

liv og bruddene med hennes menn, og dette kommer ikke tydeligere fram enn når hun minner 

Gunnar på dette slaget når han han trenger hennes hjelp for å overleve. I dette øyeblikket kan 

                                                
233 "NS." 16; I dette tilfellet refererer Hrut til Hallgerds mors ætt, som Hallgerds morbror, den trollete og 
ufredsomme Svan, og Brynjolf roste (den trettekjære). 
234«[...] men hun er meget blandet.» advarer Hrut når Gunnar vil gifte seg med henne. "NS." 62; Borovsky har 
tolket bruken av det nedsettende adjektivet blandinn i Hallgerds tilfelle er knyttet til hennes tilhørighet til de 
gamle verdiene og hennes behov for at hennes menn også lever opp til dem. Hennes verdier står dermed i 
kontrast til Gunnar og Njåls ønske om fred og orden. Borovsky, "«En hon er blandin mjok": Women and Insults 
in Old Norse Literature."  
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det også hende at det ikke bare er Gunnars fornedrelse hun hevner, men også den til de to 

andre mennene.  

En forskjell mellom dem er deres religion, og denne kan symbolisere. Selv om begge 

har den norrøne tro mens mesteparten av deres handlinger i sagaen beskrives, blir det så skapt 

et skille. Gudrun, som flere andre «gode» kvinner som Aud fra Gisle Surssons saga, blir 

kristen på sine eldre dager. Hun beskrives ikke bare da som full av anger hvor hun ikke bare 

organiserer kirkebyggingen på Helgafjell og blir en nonne, men det fortelles også om 

hvordan hennes tårevåte bønner er så hyppige at det tilslutt frustrerer en død volve nedgravd i 

kirkegulvet.235 Hallgerd på sin side blir aldri gitt denne sympatiske konverteringen, og siste 

gang man ser henne i sagaen er hun like opphengt i fornærmelsene rettet mot Njålssønnene 

og hennes forhold av ukjent natur med ugangsmannen Hrapp. For det kristne publikummet på 

1200-tallet kunne Gudruns konvertering være med på å gi henne mer sympati ved at hun 

angret på sine tidligere «hedenske» handlinger, i tillegg til den allerede positive 

framstillingen på disse handlingene.  

Jeg så i kapittelet om Laksdøla saga på Auerbachs tolkinger av Gudrun, og hvordan 

hennes uoppnådde potensiale og sjalusi er tragisk og resulterer i flere av drapene som finner 

sted. Kan ikke dette også gjelde Hallgerd? Auerbach kaller Kjartans hindring av Gudruns 

mulighet til å reise utenlands er en vending, hvor hun føler seg sveket, og dette blir verre når 

misforståelsene oppstår ved Kjartans retur. Det tilsvarende vendepunktet for Hallgerd er ved 

det mislykkede gjestebudet, hvor Hallgerd uten grunn krenkes av Bergtora, og hvor Gunnar 

nekter å stå opp for hennes ære. Før hun organiserer det første drapet får man et sjeldent 

innsyn i hennes tankegang når hun sier «Bergtora tenker nok å rane fra meg både det ene og 

det andre, [...]», noe som ligner Gudruns vrede rettet mot Hrevna når hun får Kjartan, 

hodelinet og blir vist den høyeste ære som tidligere hadde vært forbeholdt Gudrun. 

På tross av det negative bildet som males, gir sagaforfatteren Hallgerd for mange 

forskjellige karaktertrekk til å være så endimensjonalt diabolsk som hennes omgivelser 

påstår. På samme måte som med Gudrun følger Njåls sagas handling Hallgerds liv før feiden 

gjennom en rekke skuffende ekteskap som desillusjonerer henne og hardner henne til den 

type kvinne som starter en feide. Som jeg tidligere har nevnt får man se en svært ulik 

                                                
235 Gudruns fortvilte klamring til kristendommen og symbolikken med tårene og den døde volven virker som å 
symbolisere et brudd ikke bare med hennes hedenske fortid, men også med kulturen og de handlingene hun 
utførte i sammenhengen med denne kulturen. Som nevnt finner man motivet med konverteringen av de gode 
konene på slutten av sagaen i Gisle Surssons saga. Etter Gisles død reiser Aud sammen med Gunnhild, Vesteins 
enke og Auds svigerinne til Heidaby (Hedeby) i Danmark, tar den kristne troen, og reiser videre sørover «og 
kom aldri igjen». Dette kan tolkes som om de snudde ryggen ikke bare til den norrøne troen, men også til 
samfunnet som drepte deres menn. Se "GS." 329. 
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Hallgerd mens hun er gift med Glum. Siden hun på det andre forsøket får råde selv for 

ekteskapet er hun den perfekte brud, og hennes ekteskap med Glum som forstår hennes 

karakter framstilles som den perfekte familieidyll. Disse positive framstillingene av henne 

varer til det skjærer seg på grunn av Tjostolv, og hun i etterkant blir mer og mer lik den 

farlige og hensynsløse kvinnen folk kjenner henne som. 

Det er vanskelig å si hva slags hensikt sagaforfatteren hadde for å gi så mye dybde til 

en såpass forhatt sagakarakter som Hallgerd. Selv om hun utfører de verste handlingene er 

hun og Gudrun overraskende like, og disse likhetene gjør at de store forskjellene i synet på 

dem blir mer markant. Siden det ikke er kvinnenes handlinger selv som er ulike er det 

omgivelsenes reaksjoner og sagaforfatterens syn som er mer negativt i Njåls saga enn i 

Laksdøla saga. og den største forskjellen ser først og fremst ut til å være de ulike 

sagaforfatterne, noe som ser ut til å ha hatt mye å si for framstillingene av ikke bare disse to 

kvinnene, men av synet på kvinner, deres makt og narrativet generelt. Som sett i de to siste 

kapitlene blir makt generelt framstilt mer positivt i Laksdøla saga, og spesielt mer feminint 

kodede former for makt som egging og kjærlighet blir framstilt mer negativt i Njåls saga. 

Laksdøla sagas forfatter demonstrerer også en bedre forståelse av kvinnenes situasjoner, som 

Gudruns indre kamp. 

 

Likheter i kvinnesynet i Njåls saga, Håvamål og Gisle Surssons saga 

På tross av de mange likhetene mellom Hallgerd og Gudrun ligner Njåls sagas syn på 

kvinners makt og kvinnesynet generelt mer det i de to eldste kildene Håvamål og Gisle 

Surssons saga. Njåls saga bruker uttrykket «Kalde er kvinners råd», noe som i de utvalgte 

kildene bare dukker opp i Njåls saga og Gisle Surssons saga, men hvis moral også er å finne i 

Håvamål. Disse tre kildene gir også mer oppmerksomhet til kvinners vinglete natur, altså 

deres manglende lojalitet til menn i deres liv, og hvordan kvinners innblanding kan føre til 

ulykker. Det er likhetstrekk å finne i framstillingen av Hallgerd, Hildegunn, Tordis, Åsgjerd 

og de navnløse kvinnene i Håvamål som den farlige kvinnen som skaper tragedie. Bergtora 

og Aud på sin side framstilles begge som gode og lojale koner som likevel utøver direkte 

makt, men mens Aud prøver å beskytte hennes mann fra hans problemer, er Bergtora 

uinteressert i å avblåse en feide som går ut over Njåls husmenn og frender. 
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Sammenligninger mellom Njåls saga, Eyrbyggja saga og Laksdøla saga 

Selv om Njås saga ligner mer på de to eldste kildene er det likevel likheter å finne i de to 

andre sagaene. Hallgerd og Bergtoras fiendskap ligner på konflikten mellom Geirrid og Katla 

i Eyrbyggja saga. Også i Eyrbyggja saga er det snakk om en konflikt som oppstår på grunn av 

stoltheten til to kvinner, (og sjalusi i Eyrbyggja sagas tilfelle), noe som fører til vold og død 

blant deres nære, om enn i mindre grad enn i Njåls saga. Det er også de to kvinnene, og ikke 

deres sønner (slik som det er framstilt) som i størst grad står for konflikten seg imellom.  

Maktmessig demonstrerer Hallgerd og Bergtora, i tillegg til Hildegunn, vel så mye makt 

som enkelte av kvinnene i Laksdøla saga. Forskjellen er at leseren sjeldent kommer nært nok 

på kvinnene til å kunne sympatisere med dem, og de heller blir gjort til syndebukker som 

driver handlingen og skaper problemer for de mannlige karakterene, noe som forklares med 

kvinners kalde natur.  

 

6.3.1 Njåls saga, kvinner og problemet med maskulinitet  

Flere har forsket på Njåls sagas spesielle forhold til kjønn og hva det kan fortelle om sagaen. 

Selv om flesteparten av kildene dekker tematikk som kan kategoriseres som maskulin er 

Njåls saga muligens den mest maskuline. Einar Ólafur Sveinsson har beskrevet sagaen som et 

maskulint verk med måten den er skrevet ut fra et mannssynspunkt: «Den viser både 

mannens forståelse og mangel på forståelse av kvinnen [...] Sagaen har ingenting av den 

mildhet og innfølingsevne som vi finner i Laxdœlas kvinneskildringer.»236 Clover har 

beskrevet sagaforfatterens framstilling som “[…] the most consistently misogynist in 

Icelandic literature.”237 Heather O’Donoghue på sin side har beskrevet femininiteten og 

maskulinitetens sårbarhet i sagaen: «[…] although the saga narrative for a while holds in 

equilibrium the opposing forces of vengeance and reconciliation, violence and arbitration, 

women and men, what at last tips the balance is the insult of effeminacy”. Manndommen er 

et viktig tema i sagaen, og det er spørsmålet om at en ikke oppfyller denne manndommen og 

beskyldninger om femininitet som tilslutt feller mennene som prøver å opprettholde freden. 

Forskere som Helga Kress og Ursula Dronke har også sett på sagaens framstillinger 

av maskulinitet og feminitet og hva dette forteller om sagaforfatterens kvinnesyn.238 Spesielt 

Helga Kress kom tidlig med forklaringen at dette synet gjenspeilte et konservativt og 

                                                
236 Einar Ól og Holm-Olsen, Njåls saga : Kunstverket. 75. 
237 Clover, "Regardless of Sex." 60n30. 
238 Kress, Helga. Manndom og misogyni: noen refleksjoner omkring kvinnesynet i Njåls saga (1979). og 
Dronke, Sexual Themes in Njáls saga. 
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misogynistisk syn, hvor maskulinitet var idealet mens kvinnene var synderne.239 Theodore M. 

Andersson og Ármann Jakobsson på sin side mener derimot at sagaen undergraver noe av det 

voldsomme fokuset på manndom med det hatske synet på mangelen på det.240 Ármann 

Jakobsson tar blant annet opp eksempler på heltene i sagaene som Njål og hans fostersønn 

Torhall som på tross av deres feminint-kodede trekk som skjeggløshet og feminin klesbruk 

likevel blir framstilt positivt, noe som kanskje viser at sagaforfatteren prøver å bryte ned det 

strenge kjønnsskillet.241 Carolyn Anderson har foreslått at de eggende kvinnene i sagaene 

symbolisere den kaotiske volden i tidligere tider med fokus på ære, ætt og blodhevn, som 

dermed går imot både de sekulære lovene på tinget og den kristne moralen, det mennene som 

prøver å unngå konfliktene symboliserer.242  

Jeg er enig i at sagaen viser tegn til å kritisere det framstilte samfunnets gamle idealer 

som ære og mandighet og hvordan det tvinger gode menn til å gjøre handlinger de ellers ikke 

ville ha utført. Enkelte menn som Njål, Gunnar og Flose viser tegn på å være imot det, mens 

kvinnene aldri blir gitt nok dybde til å stille spørsmål ved de handlingene de utfører i tråd 

med æres- og manndomsidealene. Det er for eksempel bare en kvinne, Hrodny, som fraråder 

ufred og som rår sin bror fra å angripe Njål, og en annen ukjent kone som varsler og ber 

Mord om å gå for å skille menn i en slåsskamp.243 Disse to kvinnene blir overskygget av de 

andre kvinnenes behov for blodhevn, og kvinnene i sagaen er derfor i stor grad et redskap for 

handlingen. De representerer det gamle og voldelige samfunnet med dens mangel på kontroll 

og regler og blir gitt skylden for tragedien, mens mennene representerer sagaforfatterens 

samtid med dens lover og struktur.  

Njåls saga er ikke alene om å kritisere kvinnenes råd når det gjelder å egge til 

konflikt, men det er spesielt i denne sagaen at det vises en kobling mellom kvinnene og det 

gamle samfunnets konflikt med det nye. 

  

 

                                                
239 Kress, Manndom og misogyni: noen refleksjoner omkring kvinnesynet i Njåls saga. 
240 Andersson, The growth of the medieval Icelandic sagas (1180-1280). og Ármann Jakobsson, Masculinity and 
Politics in Njáls Saga, vol. 38 (2007). 
241 Ármann Jakobsson, Masculinity and Politics in Njáls Saga, 38. 195. 
242 Anderson, Carolyn. "No Fixed Point: Gender and Blood Feuds in Njal's Saga," Philological Quarterly 81, 
no. 4 (2002). 
243 "NS." 99. 
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Kvinner som skader deres mann, og mannen de elsker? 

 I kontrast til de lojale kvinnene i sagaene finner man kvinnene som enten sviker eller skader 

de mennene i deres liv som står dem nært, som oftest med hjelp av indirekte makt i form av 

egging. En kvinnes hevn over noen hun er gift med eller elsker er et sjeldent motiv i 

islendingesagaene, siden hennes hevn som regel utføres mot noen som har drept den hun 

elsker. Likevel finner man i Njåls saga flere tilfeller med Hallgerd, dronning Gunnhild og 

dronning Kormlød. Hallgerd er indirekte ansvarlig for Tord og Gunnars død etter at hun blir 

slått, og selv om hun ikke vil at Glum skal bli drept på samme måte siden hun elsker ham, 

blir hun likevel beskrevet som kald og lattermild etter hans død.244 Gunnhild kaster en 

forbannelse over Hrut som hun ser ut til å oppriktig elske, men som Miller har sagt kan 

forbannelsen være rettet mer mot hans kone Unn, siden den bare gjelder når de to prøver å ha 

samkvem.245 Denne forbannelsen fører heller ikke til død, men snarere til ubehag og 

latterliggjøring. Dronning Kormlød er likevel det mest brutale eksempelet i Njåls saga, på 

måten hun er villig til å starte et stort slag som koster mange menn livet på begge sidene, bare 

for å få drept mannen hun tidligere hadde vært gift med men som siden hadde forlatt henne. 

 I Eyrbyggja saga har man Katla som skader Gunnlaug med kveldrida. Man får vite om 

hennes interesse i ham og handlingen er gjort i sjalusi, men ligner mer på den seksuelle 

interessen til en eldre trollkvinne, noe som minner mer om de forførende og forheksende 

volvene man blir advart mot i Håvamål. Ellers i Håvamål finner man den ukjente kvinnen i 

strofe 118 som med ord alene dreper hennes mann med løgn, noe som gjøres uten anger eller 

synlig motiv. 

Gudruns hevn er utført av sjalusi, men er også et resultat av stolthet. På slutten av 

hennes liv innrømmer hun at hun har skadet mest den hun elsket høyest. Mens Gudrun på 

slutten av hennes liv tenker tilbake på de gale tingene hun gjorde mot mennene i hennes liv, 

blir Hallgerd og de andre kvinnene ikke vist som angrende, og uten denne introspeksjonen 

mangler de det som skal til for å skape sympati på linje med Gudrun. Den eneste andre 

kvinnen som kanskje kan sies å ha en lignende anger er Tordis i Gisle Sursson saga. På grunn 

av hennes delte lojalitet velger hun å avsløre Gisles drap på sin mann, men etter hans død er 

                                                
244 Dronke mener at dette er et spill for å narre Tjostolv til å tro at hun setter pris på drapet, siden hun etterpå 
råder ham til å reise til Hrut, noe som blir hans død. Miller er enig i at det kan være et strategisk spill for å narre 
Tjostolv, eller en genuin overraskelse, sorg eller hysteri. Han foreslår også at det kan være en kombinasjon. Se 
Dronke, Sexual Themes in Njáls saga, 18; Miller, William Ian. Humiliation: And Other Essays on Honor, Social 
Discomfort, and Violence (Cornell University Press, 1995). 95. 
245Miller, 'Why is your axe bloody?’ 
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det likevel hun, og ikke Aud, som prøver å hevne seg på Gisles morder for å gjøre opp for sin 

handling. 

 I alle de utvalgte kildene finner man altså eksempler på kvinner som skader eller 

dreper menn som er nær dem enten på grunn av kjærlighet, ekteskap eller familiære bånd. Av 

disse er det framstilt oftest og mest negativt i Njåls saga, mens det er framstilt minst negativt 

i Laksdøla saga og delvis i Gisle Surssons saga. 

  

 
 
6.3.2 Konklusjon 

Ut i fra disse framstillingene skiller kvinnene i Njåls saga seg ut som noen av de mektigste, 

men også farligste kvinnene innenfor islendingesagaene. Det er et mindre mangfold av makt, 

hvor egging og kvinnenes egen innflytelse brukes i flesteparten av tilfellene for å få fram 

deres vilje. I forhold til de tidligere sagaene blir fysisk vold knapt referert til, og dette er også 

tilfellet med magisk makt som framstilles i mindre grad enn i tidligere sagaer. 

Kvinnelig makt alene blir ikke sett negativt på, men de viktigste kvinnekarakterene 

framstilles som hevngjerrige, nådeløse og farlige i forhold til flere av de mer fredelige 

mennene som ønsker å oppnå forlik framfor blodhevn. Eggingen er maktformen som 

dominerer sagaen, og er i samtlige tilfeller framstilt negativt og som noe uønsket av 

omgivelsene. I begge tilfellene av magisk makt er det noe utdatert eller fremmed over det, 

hvor det her enten er ærekrenkende og forstyrrende, eller harmløst og oversett. Manipulasjon 

ved hjelp av kjærlighet forekommer og blir ikke framstilt mer negativt enn egging. 

Kvinnenes makt blir framstilt negativt siden den i stor grad brukes til å forårsake død og 

ulykke, og virker mer som advarsler, eller narrative virkemidler for å forklare sammenstøtene 

mellom mennene. Kvinnene framstilles som nådeløse og mer hevngjerrige enn menn, som 

heller vil oppnå forlik. Av kvinnene som utfører disse negative makthandlingene blir 

Bergtora framstilt mer positivt enn Hallgerd og Hildegunn, noe som kan se ut til å ha å gjøre 

med hennes lojalitet til hennes ektemann, til forskjell fra de to andre kvinnene. 

Basert på disse negative framstillingene av kvinner ligner Njåls saga mer på Håvamål 

enn de tidsmessige nærmere kildene som Laksdøla saga og Eyrbyggja saga, på tross av at 

Njåls saga ble skrevet ned minst seksti år etter Håvamål, hvorpå store samfunnsmessige 

endringer fant sted i mellomtiden. 
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 Avslutning 
 

Hensikten med oppgaven har vært å sammenligne Håvamål og islendingesagaenes syn på 

kvinners makt, i hvilken grad de ulike kildene framstilte dette positivt, og hvorvidt dette 

synet gjenspeilet de samfunnsmessige endringene i tiden de ble nedtegnet i. Jeg kom også 

med en tese der jeg påstod at man kunne se en utvikling i framstillingene av kvinnenes makt i 

de litterære kildene som gjenspeiler tiden de har blitt nedskrevet i. For å underbygge tesen 

har jeg derfor studert de ulike tilfellene av kvinner som utøver makt i de utvalgte litterære 

kildene for å se om framstillingene kunne påvise en kronologisk utvikling av kvinnesynet i 

sammenheng med den politiske og kulturelle utviklingen som foregikk i på 1200-tallet på 

Island. Jeg vil nå se på hva jeg igjennom denne oppgaven har kommet fram til. 

 

 

7.1 Mine resultater 

På tross av utspredelsen tidsmessig finner jeg ikke en kronologisk utvikling i synet på 

kvinnenes makt som kan forklares med utviklingene som finner sted tidsperioden hvor 

kildene blir til. Dette betyr ikke at det ikke er kontraster mellom de forskjellige kildene både 

når det gjelder framstillingene av makt utøvd av kvinner, men at det ikke ser ut til å være en 

synlig sammenheng mellom når de utvalgte kildene ble skrevet og hva slags syn på 

kvinnenes makt de viser. Dette går imot tesen jeg hadde for denne oppgaven, og i seg selv er 

dette interessant nok. Jeg vil gå igjennom de forskjellige resultatene jeg har kommet med 

angående hvordan kvinnenes makt blir framstilt i de forskjellige sagaene, og deretter se på de 

samfunnsmessige endringene som finner sted i perioden hvor sagaene ble nedskrevet i, og 

hvorfor man ikke finner tegn på dette innenfor de ulike framstillingene. 

 

Hvordan de forskjellige typene makt framstilles i de ulike sagaene 

Utbredelsen av makttypene i de forskjellige kildene: 

- Egen makt er mest fremtredende i Laksdøla saga og Eyrbyggja saga, og nesten 

fraværende i Håvamål. 

- Fysisk vold er mest framtredende i Gisle Surssons saga og Laksdøla saga. 

- Magisk makt er mest fremtredende i de første fire kildene, og er minst framstilt i den 

Njåls saga. 
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- Kjærlighet som makt er mest framtredende i Håvamål, men blir nevnt i hver kilde.  

- Egging som makt er fraværende i Håvamål, og blir mer framtredende i de yngste kildene, 

hvor flest tilfeller er i Njåls saga. 

 
 
Direkte makt 
 

Makt fra egne evner og status  

Kvinnenes maktbruk fra deres egen autoritet og evner blir framstilt i samtlige av sagaene og 

er i de fleste tilfellene framstilt positivt, men forekommer i variert grad. Klokskap og 

kvinnens intelligens blir nevnt i Håvamål, men blir sett negativt på i strofene hvor dette 

brukes mot mannen med få unntak. I Gisle Surssons saga blir kvinnenes status og evner nevnt 

lite bortsett fra hos Gisles kvinnelige hjelpere, som blir framstilt positivt. I Eyrbyggja saga er 

det derimot flere kvinner med direkte makt, med landnåmskvinner og innflytelsesrike enker 

som bestemmer over egen og andres skjebne. Det er desto flere kvinner i Laksdøla saga som 

blir framstilt som innflytelsesrike og mektige på grunn deres ulike talenter og status, både 

enker og koner. I Njåls saga demonstreres også mye av kvinnenes egen makt, men dette blir i 

stor grad framstilt negativt. 

 

 

Fysisk vold 

Fysisk vold som en form for makt utført av kvinner dukker opp i tre av fem av kildene, med 

sju tilfeller totalt. Interessant nok er det Håvamål og Njål, den eldste og yngste kilden, som 

ikke har eksempler på dette. I Gisle Surssons saga blir fysisk vold utført tre ganger, i 

Eyrbyggja saga en gang og i Laksdøla saga tre ganger. Motivasjonen til denne volden er hevn 

eller lojalitet, men til forskjell fra tilfellene med magisk vold blir samtlige av disse tilfellene 

framstilt positivt og er noe som omgivelsene kaller mandig. I ingen av tilfellene dreper 

kvinnene med fysisk vold, og i ingen av tilfellene blir de straffet for deres bruk av våpen.  

Jeg har i sammenheng med framstillingene av fysisk vold i de ulike sagaene sett på 

Turcos modell om sammenhengen mellom kvinnenes suksess med vold med valget av våpen 

og sted å utføre angrepet. Selv om denne modellen gir mening i Gisle Surssons saga tyder det 

ikke på at de yngre sagaene legger mindre vekt på denne maskuline kodingen av våpen og 

åsted enn Gisle Surssons saga. Dette er imidlertid noe jeg har for lite beviser her til å kunne.  
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I de tre tilfellene av magisk maktbruk blir det ikke nevnt hvor magien blir utført, men 

den lykkes i alle tre tilfellene. I Laksdøla saga blir både fysisk og magisk vold utført på steder 

utenfor den kvinnelige sfæren (i offerets hjem, i en seidhuk?), mens den fysiske volden her 

blir utført enten med et maskulint kodet våpen, et sverd eller en knyttneve, eller med et mer 

kvinnelig våpen som en pengepung. I samtlige tilfeller lykkes kvinnene med disse 

handlingene.  

 

 

Magi 

Magi som type makt framtrer i samtlige av kildene, og blir framstilt på ulike måter som 

værmagi (ikke nødvendigvis, men i kildenes tilfeller), kveldrida, spådommer, 

synsforvrengninger og evnen til å se igjennom denne typen magi. Dette er den eneste formen 

for makt som kvinnene som bruker den kan bli straffet med døden for, og dette skjer i tre 

tilfeller i tre ulike kilder. Magi som makttype blir likevel ikke framstilt negativt i alle 

tilfellene, og type magi og motivet bak magibruken har noe å si for framstillingen. Av 

formene av magi som skader og dreper mennesker er det værmagi og kveldrida som blir 

straffet verst, mens spådommer blir brukt mer som et narrativt verktøy. Motivasjonen som 

går mest igjen er hevn og fiendskap, etterfulgt av beskyttelse og økonomisk vinning. I noen 

tilfeller gjør motivet at handlingen blir framstilt mer positivt, men i alle kildene hvor det er 

bruk av magi er det likevel eksempler hvor det er framstilt negativt.  

I Håvamål advares det mot hva kvinnenes fiendtlige magi kunne gjøre med mannen. I 

Gisle Surssons saga, Eyrbyggja saga og Laksdøla saga finner man tilfeller av magisk vold 

motivert av hevn. Hevnen i Gisle Surssons saga er et drepende tilfelle av værmagi, men 

framstilles nøytralt om ikke positivt. I Eyrbyggja saga blir magisk makt i seg selv ikke 

framstilt negativt og kan bli respektert, men tilfellene motivert av hevn blir framstilt som noe 

negativt som både dreper og fører til ulykke. Det samme generelt negative synet er å finne i 

Laksdøla saga og i Njåls saga. 

  

 

Kjærlighet som makt 

Kjærlighet som makt er å finne i samtlige av kildene, og framstilles her som noe manipulativt 

og negativt. I samtlige av kildene finnes det genuine eksempler på kjærlighet, og tilfellene 

hvor kjærligheten framstilles som maktform er det enten mellom par som lever i et godt 

forhold, eller forhold som er preget av ubalanse og hvor det er kvinnen som skaper denne 
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ubalansen. Denne typen makt blir fordømt mest i Håvamål og i Gisle Surssons saga, men blir 

framstilt mindre alvorlig i Eyrbyggja saga. I Laksdøla saga blir det framstilt som noe som må 

tys til når egging ikke fungerer og blir ikke framstilt direkte negativt, men resulterer likevel i 

mye sorg. I Njåls saga blir det også framstilt manipulativt og negativt, men i mindre grad enn 

egging.  

 

Indirekte makt 
 
Egging 

Eggingen er den mest utbredte formen for makt, og er å finne i samtlige av kildene bortsett 

fra i Håvamål, selv om kvinners ord også blir advart mot der. I både Gisle Surssons saga og 

Njåls saga blir ordtaket «kald er kvinners råd» sagt, hvor mennene reagerer negativt på 

kvinnenes egging, og denne eggingen fører også til tragedie i begge sagaene. Derimot blir 

eggingen i Eyrbyggja saga og Laksdøla ikke framstilt direkte negativt, og i Eyrbyggja saga 

resulterer det i noe positivt eller i hvert fall nødvendig for situasjonen.  

Kvinners råd blir generelt i Håvamål, Gisle Sursons saga og i Njåls saga framstilt 

negativt med ordtak og hendelser, mens i Eyrbyggja saga og Laksdøla blir kvinners råd 

derimot ofte høyt verdsatt, og rådene kvinnene gir forbedrer som regel tilværelsen til den som 

ber om dem. I disse to sagaene blir flere kvinner enten kalt kloke i beskrivelsen om dem, eller 

så har de kallenavn som referer til deres kunnskaper. 

 

 

7.2 Formene for makt som blir framstilt mest og minst positivt i de utvalgte 

kildene 

Det er ingen fullstendig konsensus på hva som er positivt og negativt siden det til en viss grad 

er situasjons- og karakterbestemt. Kvinner som utfører mange av de samme handlingene blir 

framstilt svært forskjellig i to forskjellige sagaer, og andre som utøver den samme typen 

makten innenfor den samme sagaen kan også bli gitt svært forskjellige framstillinger. Likevel 

kan man se et mønster i de studerte kildene som viser hvilke former for makt som kvinnene 

benytter seg av som blir sett mest positivt på. Av disse er det direkte makt i form av fysisk 

vold og makt fra kvinnens egne evner og status som blir framstilt mest positivt i samtlige av 

kildene. Dette er makten som gjør at kvinnene kan lede andre på samme måte som menn, 
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hevne seg på dem som har gjort dem urett, og å bestemme over sitt eget liv. Dette er også de 

formene for makt som i størst grad er assosiert med mennenes sfære og makt. 

 På den andre siden blir former for makt som egging, kjærlighet og magi oftest 

framstilt som negativt. Til forskjell fra de maskuline formene for makt som vold og egen 

makt blir disse formene framstilt som mer feige og umandige, og selv om noen menn i 

kildene også benytter seg av disse typene makt blir de dårlig framstilt eller ofte dårligere 

framstilt enn kvinnene som gjør det tilsvarende. Aversjonen mot disse formene for makt er 

muligens knyttet til dens umandige og fremmede trekk, og blir ofte framstilt som farligere og 

vanskeligere å stoppe siden de spiller på mannens svakheter: det overnaturlige, hans 

kjærlighet, og hans ære. Det er disse formene for kvinnelig makt som fører til mest død, og 

spesielt egging og magi kan få mange menn drept uten at de er i stand til å forhindre det.  

 

7.2.1 Synet på femininitet og mandighet 

Den større positiviteten til direkte makt som er assosiert med mandighet er ikke 

overraskende, tatt i betraktning av det norrøne samfunnets generelle favorisering av det 

mannlige. På tross av dette er det ulikheter å finne i kildene når det gjelder hvorvidt 

handlingsrelevante karaktertrekk som krigerskhet og hevngjerrighet blir regnet som et 

feminin eller maskulint trekk. Tilfeller hvor kvinners krigerskhet og hevntørst kritiseres er å 

finne i Gisle Surssons saga og i Njåls saga. I sistnevnte saga framstilles mennene som 

fredssøkende, noe som ikke går utover deres manndom. Dette står i kontrast til 

framstillingene i Eyrbyggja saga, hvor mannen som er kjent for å være fredelig ikke blir kvitt 

sitt kallenavn som mer kvinnelig enn mandig før han lar seg egge til hevn. I dette tilfellet blir 

eggerskens rolle sett på som riktig.  

I Eyrbyggja saga, Laksdøla saga og Njåls saga finner man tilfeller av kvinner som 

fredsmeglere. I disse tilfellene prøver de å få en mann fra å starte en konflikt med en annen. I 

samtlige av disse tilfellene er dette kloke handlinger. 

 

7.2.2 Typer kvinner som framstilles mest positivt 

Flesteparten av kvinnene som har makt i disse kildene er kvinner av høyt sosialt lag. De er 

stolte og glade i rikdom, og viser dette gjerne fram. Likevel er det også kvinner av lavere 

stand som skiller seg ut på grunn av sine ulike utøvelser av makt. Det er da oftest i form av 

direkte makt som er situasjonsbasert med en handling de kan gjøre med hjelp av deres 

spesielle egenskaper.  
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Når det gjelder kvinner med ulik sivilstand er enkene ofte kvinnene som blir framstilt 

positivt, noe som trolig henger sammen med deres større tilgang til direkte makt. Koner på 

sin side har i mindre grad tilgang til dette og må oftere ty til egging, noe som gjør at de kan 

framstilles mindre positivt. Likevel blir også konene framstilt positivt i de tilfellene der deres 

egen autoritet vises, så frem at deres makt gjøres for deres manns del. 

 

 

7.2.3 Hvilke kilder er minst og mest positive til kvinnenes makt generelt? 

Håvamål skiller seg ut med mengden av strofer som advarer mot kvinners vinglete og troløse 

natur, og hvordan de kan manipulere menn. Njåls saga ser ut til å dele dette synet selv om de 

har få kvinnelige roller som blir gitt oppmerksomhet, og hvor flertallet av disse karakterene 

blir framstilt som enten manipulative eller illojale. Til forskjell fra Håvamål blir disse 

kvinnene gitt motivasjoner som hat og hevnlyst som fører til problemer og død for mennene. 

Sammen gir disse to kildene flest negative framstillingene av kvinner generelt og deres makt.  

Gisle Surssons saga har også elementer av kvinners vinglete lojalitet og negative maktbruk 

som i Håvamål og Njåls saga, men viser samtidig kvinnelige karakterer som er lojale og 

gode, og som gjør alt i sin makt for å hjelpe hovedpersonen. Kvinners makt generelt blir 

framstilt mest positivt i Laksdøla saga, etterfulgt av Eyrbyggja saga. Kvinnenes maktbruk i 

disse sagaene blir i de fleste tilfellene sett positivt på, til tross for at deres handlinger gir 

negative resultater for omgivelsene. Spesielt Laksdøla saga ser ut til å sympatisere med de 

kvinnelige karakterene, og de forskjellige episodene som blir framstilt dreier seg ofte om 

kvinnene. 

Det er dermed vesentlige forskjeller mellom kildenes syn på kvinnenes makt, noe som 

argumenterer for en kronologisk endring. Imidlertid gir ikke den rekkefølgen av kildene som 

jeg opererer med, inntrykk av en meningsfull utvikling, siden den fjerde kilden, som trolig er 

nedtegnet på den andre halvdelen av 1200-tallet, er den mest positive, mens de to minst 

positive kildene er den eldste kilden Håvamål (før kristendommen, nedtegnet ca. 1220-

1230?) og den femte kilden Njåls saga (1271-80). Jeg må derfor konkludere at det ikke er en 

kronologisk utvikling på framstillingene av kvinnenes makt,  
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7.3 Sammenhengene mellom framstillingene og de samfunnsmessige endringene 

Selv om det er tydelige forskjeller mellom framstillingen av kvinnenes makt i de ulike 

kildene, finner jeg, basert på det jeg har undersøkt og det man vet om kildenes dateringer, 

ikke en sammenhengende utvikling i kvinnesynet fra Håvamål til Njåls saga. Dette utelukker 

dermed min tese om at man kan finne spor av de samfunnsmessige endringene i de ulike 

kildenes framstillinger.  

Som jeg har nevnt innledningsvis gjennomgikk Island en rekke samfunnsmessige 

endringer på 1200-tallet. Tidlig ble samfunnet herjet av indre stridigheter under 

Sturlungatiden, etterfulgt av underleggelsen under Norge i 1262/64, i tillegg til en økning av 

kirkens makt, endringen av sosiale strukturer, skiftet av lover i 1271 og 1281, og kulturelle 

endringer med den økte innflytelsen fra utlandet. Gjennom disse endringene endte kvinnene 

opp med mindre makt og innflytelse enn tidligere. På tross av dette ser de ikke ut til å ha hatt 

en påvirkning på kvinnesynet i de ulike kildene. For eksempel blir ikke kvinnenes makt 

framstilt likt i kildene før 1262/64 (Håvamål, Gisle Surssons saga, muligens Eyrbyggja saga), 

og likt i kildene som ble skrevet ned etter disse hendelsene (Laksdøla saga og Njåls saga). 

Siden mine undersøkelser ikke viser tegn til en kronologisk utvikling av kvinnesynet på 

tross av utviklingen som skjer i samfunnet, er spørsmålet hvorfor kvinnenes makt framstilles 

slik den gjøres, og hvorfor man ikke finner en sammenheng her. Til dette har jeg to forslag: 

En mulig forklaring kan være at kvinneframstillingene er deler av det norrøne 

kvinnesynet som har klart å overleve i den muntlige tradisjonen fram til de blir nedtegnet 

200-300 år senere, og er dermed uavhengig fra det endrende kvinnesynet på 1200-tallet. 

Dette ville forklart hvorfor det ikke endrer seg i takt med 1200-tallets utviklinger, men 

forklarer ikke hvorfor de utvalgte kildene har såpass ulike kvinnesyn, både når det gjelder 

kvinnene selv og når det gjelder deres bruk av ulike typer makt.  

I stedet finner jeg det mer sannsynlig at kvinneframstillingene varierer fordi de i stor grad 

er basert på den individuelle forfatterens kvinnesyn, eller at forfatteren framstiller kvinnene 

ut i fra hva slags effekt de kan ha på narrativet, uavhengig av forfatterens reelle syn på 

kvinner. Dette kan være tilfelle både for de negative og positive framstillingene av kvinnene. 

De negative framstillingene av deres makt kan være en advarsel rettet mot menn i samtiden 

om farene med kvinners makt når ukontrollert, og primitivt samfunnet var i hedensk tid. 

Dette passer synet på egging og magi som litterære motiv hvor kvinnene får skylden for 
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konflikter og udåder utført av menn, i tillegg til naturulykker.246 På en annen side kan dette 

også forklare de positive framstillingene, spesielt de man finner i Laksdøla saga, hvor 

hensikten kan se ut til å være å framheve det positive med kvinners makt.  

Ut i fra min analyse ser det ut til at framstillingene av kvinnenes makt, på tross av deres 

ulikheter, ikke viser noe kronologisk mønster som passer med utviklingen av kvinnesynet i 

tekstforfatternes samtid, og at de dermed ser ut til å være basert på mer subjektive syn hos 

forfatterne og deres personlige agenda. På grunn av denne oppgavens begrensede bredde i 

kildemateriale er det likevel nødvendig med en mer systematisk undersøkelse av flere av de 

ulike kildene utspredt over ulike nedtegnelsestider for å oppnå et mer utfyllende svar på 

framstillingen av kvinnenes makt i norrøn litteratur. Dette er noe jeg håper kan bli forsket 

ytterligere på i framtiden. 

  

                                                
246Om egging som litterært motiv, se Borovsky, "Never in Public: Women and Performance in Old Norse 
Literature."og Anderson, “No Fixed Point: Gender and Blood Feuds in Njal's Saga," Philological Quarterly 81 
(2002) om magi som litterært motiv, se Sayers, "Sexual Identity, Cultural Integrity, Verbal and Other Magic in 
Episodes from "Laxdoela saga" and "Kormáks saga»."  
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