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Tilgangurinn með þessari grein er að kanna þjóðernisvitund Íslendinga 
með hliðsjón af afstöðu þeirra til útlendinga á Íslandi eins og hun birtist í 
Íslendinga sögum. Reynt er að flokka sögur þar sem erlendu mennirnir koma 
fram eftir stöðu þeira innan samfélags og hlutverkum sem þeir leika í 
frásögnunum. Með því er gert kleift að athuga hvernig útlendar persónur eru 
notaðar í framvindu sagnanna. Til að framkvæma verkið er hafður tit hliðsjónar 
- eins langt og hann nær - listi yfir “stock characters" Íslendinga sagna saminn 
af Lars Lönnroth, en sú upptaining er aðallega byggð á kenningum Vladimirs 
Propps!. Með þessum hætti unnið er að því að finna þemetískar týpur á bak við 
einstakar frásagnir og um leið athugað hvaða þátt þessar sögur eiga í því að 
skapa ímynd 10./11. aldar Íslendinga fyrir áheyrendur og lesendur sem uppi voru 
meira en tveimur öldum síðar. Grein þessi er samin upp úr niðurstöðum MA- 
ritgerðar minnar en hún er afleiðing vandlegs lestrar yfir 120 frásagna um 
útlendinga á Íslandi sem hægt er að finna í 32 ættarsögum og 12 Íslendinga 
þáttum. 

Á tímum landnáms á Íslandi er hugtakið "útlendingur" að öllum líkindum 
talsvert á reiki. Menn koma til landsins úr ýmsum áttum. Sumir sígla beint frá 
Noregi, aðrir frá Suðureyjum eða Bretlandseyjum, enn aðrir frá Írlandi. Margir 
þeirra setjast að, en til eru einnig þeir sem hverfa aftur til heimkynna sínna. 
Flastir þessara manna eru af norrænum uppruna og tala sama tungumál. Nokkrir 
aru þó af írskum ættum, megnið af þeim þrælar og leysingjar og þeir kunna 
sennilega lítið eða ekkert á "hinni danskri tungu“. 

Af frásögnum Landnámabókar og Íslendinga sagna má álykta að skiptingin 
i heimamenn og útlendinga hafi gerst mjög snemma, e.t.v. jafnvel áður en 
landnámi lauk. Grundvöllur þessarar skiptingar var sennilega afar einfaldur; þeir 

sem *lsðfestust" Í landinu voru landsmenn, þeir sem gerðu það ekki - 
útlendingar. Þegar tíminn líður vex úr grasi kynslóð manna sem eru ættaðir frá 
Íslandi og þó að sumir þeirra koma ekki áratugum saman til Íslands eru þeir 

samt kallaðir Íslendingar?. 
Þegar farið er að skrífa niður frásagnir um landnám er Íslenska 

þjóðveldið orðið amk. tvöhundruð ára gamait og Íslendingar orðnir að 
fullsteyptri þjóð. Þeir sem rita hinar ýmsu gerðir Landnámabókar endurskapa 
að sumu leyti uppruna sinn. Þó að safnið sé í upphafi e.t.v. aðeins hlutlaust 
yfirlit um upprunalegar jarðeignir á Íslandi verður það með tímanum einnig að 
sönnunargagni sem á að þjóna pólitískum tilgangi. Íslendingar vilja sýna 

1 Sbr. Lars Lonnroth. Njáls saga. A Critical Introduction. Berkeley, 1976; 61-68 og Y. Propp. 

Morphology of the Folktale (Morfologia skazki}; 79. 
2 Kirsten Hastrup (Defining á Society: The leslandic Free State Between two Worlds. Scandinavian 
Studies L¥1, 1984; 237-40} telur að Íslendingar hafi ekki sameinað sér í sérstaka menningareind 
fyrr en á 12. öld, þegar lögin voru skráð og ti? komu tvö merkileg rit: Íslendingabók eftir Ara hinn 
fróða og Fyrsta málfræðiritgerðin. 
3 Um merkingu hugtaks "þjáð“ með tilliti til Íslandinga 12. og 13. aldar sbr. Gunnar Karlsson, Upphaf 
þjóðar á Íslandi. Saga og Kirkja. Afmælisrit Magnúsar Más Lárussonar. Reykjavík 1988; 21-32.
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umheiminum, þó e.t.v. serstaklega frændum sínum í Noregi, að þeir eru komir af 

göfugum ættum. Eftirfarandi vel þekkt orð Landnámabókar eru til vitnis um 

þetta: 
‘Bed ar margre menna mél, eð það sé áskyldur frélleikur að rite lender 

En vér þyljumst heldur svara kunna dllendum monn, þé ar þeir þregða ass því. 

að vér séum komnir af þræfum ede íllmennuum, af vér vitum vist vorar kynferðir 

sannar, sve ag þeim mösnum, er vita vitja for fræði ede rekja ættariðjur. að 
taks Þeidur að upphefi ti? en hóggvest í mitt méi Ende eru sve aller vitjar 

þjálr. að vite vilfe uppher sinne lendshygða eða hversu hvergi ríki hefjast eða 

kynstóðir " (Ísl. Fornr. 1; 336)4 
Ýsland hyggðisk af Nerðmánnunr" er sagt Í fyrsta kafla Landnáma-bókar 

og með því sjálfkrafa ýtt til hliðar öllum þeim sem ekki voru af norskum 
upprunað. Ástæða fyrir þessu er augljós. Þeir sem komu frá Noregi voru ósjaldan 

menn af þekktum og auðugum ættum. Hins vegar líklegt þykir að mestur hluti 

Ketta á Íslandi hafi verið af lægri stéttum og um ættir þeirra var ekkert vitað. 

Sennilega er við þá átt í klausunni hér að ofan þegar talað er um Arama og 
Fimemsf. Til að tryggja göfugan uppruna hinna norsku landnámsmannanna rekur 
Landnáma stundum ættir þeirra til norskra jarla og konunga, og nokkrum sinnum 
jafnvel til norrænna stórmenna fornaldar á borð við Ragnar loðbrók eða Sigurð 
Fáfnisbana. Sama aðferð er einnig notuð á suma sestmenn, en þar eru oft fyrir 
valinu göfugir og tignir menn á Írlandi og Bretlandseyjum - vinsælasti þeirra 
hinn ágæti forfaðir Kjarval irakonungur®. Jöfnum höndum er önnur aðferð notuð 
til að göfga hina írsku Íslendinga, en sú er að sýna þá í björtum ljósum 

kristninnar". . 
Nær því hver einasta Íslendinga saga inniheldur eina eða fleiri frásagnir 

par sem getið er erlendra persóna sem koma til landsins. Í stærstu þeirra, 

Njálu, getum við auðveldlega fundið 14 slíka menn. Fyrsti þeirra er Þjóstólfur 
suðureyskur, fóstri Hallgerðar. Næst koma Hallvarður hvíti, Skjöldur, Meikólfur, 
Auðólfur, Þórir og Þorgrímur austmenn Egils Kolssonar, Arnfinnur, Bárður og 
Ólafur stýrimennirnir, Kolbeinn Amnljótsson þrænskur maður, Þangbrandur 
kristniboði, Eyjólfur nef frá Þrándheimi og loksins Kolbeinn svarti Orkneyingur. 

4 Klausar er tekin upp úr Þorðarbók Landrámit (komin þangað úr Melabók). Jón Johannesson (sbr. 
Berðir Landnárnabókar; 203-206) og Jakob Benediktsson (sbr. Formáli Landnámabókar, Ísl. Fernr |; 
CH-CHi} eru báðir á þeirri skoðun að klausan sé í raun eftirmáli Styrmis úr Styrmistók. Jakab 
Benediktsson telur að eftirmálinn sým fram á það ab Landnáma átti að vera varnarrit aega 
Títilsvirðingu erlendra menna í garð Íslendinga. Sérstakt tilefni stíkrar lítilvirðingar hefðu getað 
il deilur við Nordmenn bæði Í lok 12. aldar og á árunum 1217-20, þegar Oddaverjar kepptu við 

a. 

5 Í fyrsta kafla Landnámubókar eru reyndar allt þrjár klausur sem staðhæfa um pað ab Ísland hygðist 
ay Aregi eða at Mlarðmöngum (sbr. Ísl. Fornr.t; 31-32). Íslendingabók virðist talsvert hófsamlegri 
hvað þetta varðar því hún segir aðeins að Ysdead byggðist fyrst yr Abrvegy (1° (ist. Fornr. i: 4, sbr 
einnig að í sambandi við dua? naganna er notið sögn "váru“enskki "byggðu", Ísl. Forar.1, 3} 
#5br.td. frásagnir Landn.: um Era í 138, 142), um Melkarku (1431, um Grélöð í 176) um Auðun 
skókul (214), um ætt Þorgerðar Þórisdóttur (239-40). um Áskel nagkkan 4367), am Steinröð 
Melpatreksson (389). Hvað varðar Kjarval sbr. einkum fracagnir Haukstókar Lands. ÍK. 175, 
H187,H.3070g H 348}. 
7 Besta dæmi um það er of sjölfsögðu helgisaga um Asólf alskik (Te!, Forpr.|; 59-65) sem virðist vera 
sambærileg vid frasags um heilaga Sunnefu í Noregi. Sbr etnmq pat sem sagt er Í Landn. um Jorund 
hinn kristna CES) Um Kristus meta í Lands. str. Judith Jesh Some early Christiane a 
Landrámabók. The Sucth Intersatona: Saga Conference. vol. í. deistager 1485; 513-529
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Þar sem sumir þeirra mynda hop tengdan einni frásögn er hægt að tala um 11 
sjálfstæðar "útlendingasögur“. 

Ef vid lítum náið á þessa erlendu menn Njálu sjáum við strax að hægt er 
að raða þeim niður í ákveðna flokka eftir því hver er hlutdeild þeirra í 
atburðarás sögunnar. Þjóstólfur, Skjöldur og Melkólfur eru illmenni af lágum 
stéttum ættaðir vestan hafs. Hallvarður, Arnfinnur, Bárður og Ólafur 
stýrimennirnir, Kalbeinn Arnljótsson, Eyjólfur og Kolbeinn svarti hafa eitt 
sameiginlegt - skip, sem aðrar sögupersónur þurfa á að halda tit að komast 
milli Íslands og annara landa. Auðólfur, Þórir og Þorgrímur verðum við að kella 
ógæfumenn. Þeir taka virkan þátt í deilum á Íslandi og gjatda fyrir það með lífi 
sínu. Að lokum höfum við Þangbrand kristniboða, kraftaverkamann sem með 
aðstoð Guðs yfirstígur hið ílla og á þennan hátt sannfærir Íslendingana um að 
gefa upp heiðni en taka í staðinn nýja og betri trú. 

Lestur á útlendingafrásögnum Í Íslendinga sögum leiðir í ljós að þær 
skiptist greiðlega í fjóra flokka, með tilliti til félagslegrar stöðu og hlutverks 
hinna erlendu persóna sem þar koma fram. Flokkar þessir eru eftirfarandi: 

1. Frásagnir um eiginkonur frá útlöndum 
2. Frásagnir um útlendinga af lágum stéttum 
2.1. Vinnumenn og þrælar 
2.2. Útlendingar með óvættareinkenni 
3. Frásagnir um austmenn 
3.1. “Ferjumenn” 
3.2. Ógæfusamir þátttakendur í deilum og hardögum 
3.3. Gefendur og sendiboðar 
3.4. Austmenn i gamansömum frásögnum 
4 Frásagnir um trúboða 
Það er að sjálfsögðu ljóst að í fyrstu tveimur flokkum eru margar 

persónur sem til Íslands koma til að staðfestast þar og af þeim sökum mætti 

strangt til tekið ekki telja þær til útlendinga. Yitnisburður sagnanna gefur þó í 
ljós að af ýmsum ástæðum eru persónur þessar ekki enn orðnar að Íslandingum 
þegar þær koma fram í sögunum. Svo finnst a.m.k ségurndnnunum sem telja sig 
skuldbundna til að geta sérstaklega um erlent þjóðerni þeirra. 

1. Vid lestur Landnámabókar getur naumast farið fram hjá okkur að fjöldi 
karlmanna Í henni er stærri en fjöldi kvenna. Einstæðar landnámskonur eru ekki 
margar. Flestar kvenna koma Í fylgd húsbónda sinna eða feðra. Það virðist þó 
híns vegar ófáir karlmenn sem til landsins flytja einir. Ef til vill sem 
staðfestingu af þessu ástandi höfum við í Íslendinga sögum 7 frásagnir um það 
að íslenskir karlmenn fari til útlanda til að ná sér í konur. Frásögnum þessum að 
mínum dómi er hægt að skipta í tvo flokka. 

Til fyrra flokks getum við talið sögu um Melkorku í Laxdælu, um Nereiði i 
Watnsdælu, um Arneiði í Droplaugarsona sögu ag að nokkru leyti einnig sögu um 
Gropisugu Í Brandkrassa þætti. Allar fjalla þær um konur sem koma af tignum 

ættum en eru herteknar og seldar sem ambáttir (í Brandkrossa þætti er það 

kona sem lífir með tröllum en hefur göfuga móður). Þær flytja til Íslands Í fylgd 
Íslendinga, sem gefa þeim frelsi en um leið gers barnshafandi. Afkværni þessara 
kvenna eru Í sögunum einbirni sem verða ætt sinni til sóma ag eiga marga 
afkomendur. Athyglisvert þykir að ofangreindar frásagnir eru í þeim Íslendinga
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sögum sem fræðimenn telja ui 15 áigar verka og eð í mörgum Uivikum sækja 
sær efni sitt til Landnámabókar. 

Í siders flokki eru prjár dálitið öðruvísi frásagnir. Þær eru einnig 
talsvert yngri því þær eru allar í já. aldar sögum. Konur sem þar koma fram eru 

ekki lengur ambáttir af tignum ættum. Þær eru göfugra manna dætur af náum 
bjóðfélagsstigum. Helga úr Harðar sögu og Hóimverja er dóttir jarls á Gautlandi, 
Oroplaug Ejórgólísdóttir úr Fljótsdælju - dóttir jarls á Hjaltlandi og faðir 
Ragnhildar úr Finnbaga sögu ramma er frændi jarls í Noregi. Alveg eins og konur 
úr hinum fyrri flokki fylgja þessar jarlsdætur húsbændum sínum til Íslands og 
feta þeim börn. Afkvæmi þeirra verða þó ekki einbirni hetdur bræðrapir. 
Andstett konunum úr fyrra flokki láta þessir kvenmenn yfirleitt meira til sin 
kveða - sumar þeirra myndu jafnvel hæfa hlutverki Arde Pane” skv. 
upptalningu Lonnroth, Ab sömu leyti verða bérn þeirra heidur skammlífari en 
einkabörnin hinna frelsuðu ambátta. Helga Í Harðar sögu missir annan son sínn 
en tekur hinn með sér á brott frá Íslandi. Droplaug úr Fljótsdælu myndi 
sennilega upplifa svipaðan skaða hefði sögumaðurinn kært sig um að ljúka 
sögunni Ragnhildur verður fyrir enn meiri sorg. Hún missir báða syni sína og 
deyir stuttu síðar. Sögurnar af hinum síðara flokki bera með sér keim af 
æwntýri þar sem hetja vinnur ýmsar þrautir og fær fyrir það í laun hönd 
kóngsdátturinnar og hálft konungsríki til viðbótar. Þennan ævintýra- og 
fornaldarsagnakeim sjáum við sérstaklega vel Í sögu um Droplaugu 
Björgölfsdóttur í Fljótsdælu. 
. Það er að sjálfsögðu fráleitt að kalla konur úr fyrra flokki útlendingar á 
Íslandi. Þegar Höskuldur í Laxdælu kaupir fyrir Melkorku bú verður hún 
sjálfkrafa að Íslenskri bóndakonu. Arneiður og Droplaug lifa á Íslandi í mörg ár 
ag hin síðarnefndi eftirlifir jafnvel húsbónda sinn. Aðeins framtíð Nereiðar eins 
eg Í raun fortið hennar liggur fyrir okkur hultn þoku. 

_ Allt öðru máli gegnir um kvenmenn úr síðara flokki. Þær festa ekki rætur 
á Íslandi og annaðhvort hverfa aftur til heimkynna sinna eins og Helga (og 
sennilega Droplaug) eða deyja úr sorg eins og Ragnhildur. 

Ekki tel ég unnt að ákveða með nakkurri vissu hvort einhver örsaka- eda 
áhrifstengs! sé milli tveggja ofangreindra flokka. Sögurnar úr fyrra flokki eru 
eidri og virðast nota að nokkru leyti efni Landnámabókar. Hinar sögurnar eru 
skáldlegri og yngri og af því finnst mér öruggast að leita uppruna þeirra í 
fornaldar- og riddarahókmenntum. Þrátt furir bed að framkvæmd Þeirra hafði 
erið undir áhrifum fornaldarbékmennta gat sami hugmyndin á bak við átt rætur 
sínar að rekja tv frásagnanna Landnámu og útvíkkun þeirra í minum eldri 
isiendinga sögum. 

2. Einn af fjölmennari hópum Íslendinga sagna eru menn af lægstu 
etattun þjóðfélagsins. gridkonur, húskarfar, leysingjar og göngumenn. Hlutverk 
hessara persóna eru mismunandi, stundum vara bær vinnuveitanda sing víð 
gtirvofand! hættu, stundum er: aðsins vitni atburðanna eða bera ségusagrir eða 

múðgesir milli bæja Oft verða hrælar eða vinnuhiú einnig að flugumánnum 
menn senda ba tl) andslæðinga sinna tv) að vega þá ella valda beim söaða 
SGgumenn eri miskannarlausir gagn am pessum mónnum Þeir verða sisrei 
ainenntaga kynntir Í sógunum. frá ætlfngjum Þeirrs er ekkert sagt, stundum 
atta VÍ ski emu gunn. hed þair neita Sumir þeirra verða teknir af lifi aðrir 
hvarta gunfsidiaga str rf slgumað.r ger? acc langue á þeim að ala, Oftasi
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nær er það að sjálfsögðu fráleitt að leita að því hvort tiltekinn húskar! eða 
griðkona séu fædd 4 Íslandi eða nýkomin þangað frá útlöndum. Einstökum sinnum 

þá telur sögumaðurinn sig skuldbundinn til að veita okkur upplýsingar um erlend 
þjóðerni þeirra. 

2.1. Lágstéttarpersónur sem merktar eru með þeim hætti mynda í 
sögunum lítinn (alls u.þ.b. 10 frásagnir) en þó afar fjölbreyttan hóp. Sjaldan er 
þetta fólk sem lætur eitthvað gott af sér leiða og lendir því oft Í hlutverki 
liðsmanns þorpara { ‘The tf/ein's Hefner") skv. upptalningu Lönnroth og Propp. 
Til algerrar undantekningar verðum við að telja frásögn Egils sögu um Íra, hinn 
útlenda leysingja Þorsteins Egilssonar sem hleypur langan veg til að vara 

Porstein við fyrirsát Steinars Sjónarssonar. Þessi saga um hinn góða þjón er þó 

í Eglu "jöfnuð" með útvíkkun á Landnámabókarfrásögn um írsku þrælana Ketils 
gufu. Þrælar Íslendinga sagna virðast nær því undantekningarlaust látnir leika 
hlutverk illmenna. Þeir sem sögumenn láta bera ákveðið þjóðerni (3 frásagnir) 
eru allir írskir. Sex þrælar Ketils gufu valda ránum, drápum og brennu, Gilli 
þræil Posteins Síðu-Hallssonar vegur eiganda sinn og Melkólfur þræll 
Hallgerðar í Njálu er sendur af henni til að fremja þjófnað. Melkólfur er reyndar 
hið þriðja erlenda illmenni sem Njála tengir beint eða óbeint Hallgerði. Af þeim 
sem koma á undan er fyrstur Þjóstólfur suðureyskur fóstri Hallgerðar. Manni 
þessum lýsir sögumaðurinn sem "engum skapbæti“ ungu konunnar og með því 
gefur í ljós að hann hafi bein neikvæð áhrif á uppeldi hennar. Síðari 
útlendingurinn, Skjöldur, "sænskur meður ag iHur viðureignar"(105), stendur i 
óbeinu sambandi við Hallgerði. Skjöldur kemur til Íslands í fylgd Sígmundar, 
frænda Gunnars á Hlíðarenda og þar sem hann er talinn enginn skanbætir“ 
Sigmundar gerir hann Hallgerði kleift til að nota þá báða til að vega á 
svívirðitegan hátt Þórð á Þorótfsfelli og hefna sin þannig á Bergþáru. 

Það er í raun og veru frálgitt að reyna að finna eitthvert ákveðið mynstur 
i frásögnum um hina útlensku lagstéttarmenn sem til eru Í sögunum. Það mætti 
miklu frekar tala um tilhneigingu þeirra til að hópast pematiskt í ákveðnum 
sögum. Þannig höfum við í Eglu tvær sem sýna vonda og góða þjóna og í Njálu 
þrjár um illmenni í návist Hallgerðar. Auk þessara tveggja má benda eflaust á 
tvo norska vinnumenn Grettlu. Annar þeirra er sauðamaður hjó Þórhalli á 
Þórhatlsstöðum og verður fyrsta fórnarlamb Glams hins sænska sem veldur 
reimleikum þar á bænum. Hinn aftur á móti er sendur sem flugumaður út í 
Drangey til að klífa upp á eyjuna og drepa Gretti en kemur upp um síg og hleypur 
fyrir bjargð. Afstaða sögumanns Srettlu tit hinna norsku vinnumanna virðist 
dálítið sérstök því hún einkennist af hlutleysi. Persónur þessar hafa ekki þá 
sterka illmenna eiginleika sem eru dæmigerð fyrir lágstéttarmenn af öðrum 
uppruna. Þær eru þó samt engar hetjur og koma til sögunnar aðallega til að 
deyja. 

2.2. Ástæða fyrir tilvist sumra útlendinga Í sögunum er ekki aðeins 
illska þeirra heldur fyrst og fremst það yfirnátturulega sem þær bera með sér. Í 
langflestum tilfellum eru þessar persónur lágstéttarillmenni komin frá 

8 þessar tvær symetrískar frásagnir um útlendinga sem deyja í víðureign við hina sterku 
Utangarðsmenn endurspegla hvor aðra og styrkja um leið kenningu fræðimanna um óvættareinkenni 
Grettis undir lok ævi hans (sbr. einkum R.N. Coffin, "Beoulf“ and its Relationship to Norse and Finno- 
Ugric Beliefs. Diss. Boston Univ. Boston 1962; 72-74 og Richard L. Harris, The Deaths of Grettir og 
Grendel: á New Parallel. Scripta Islandica 24 ( 1973}; 40).
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Tee MA VS ORD ND er secre rem ralgis beim gæla verjó at Gresum toga 
BILOÐUM eeu Það reimiævkar, stuflum Galdur og rornpesia Bo af menn sins og 

Bjarlýljur í widid ag Kobe! ærdælu sau lihr ag af lágri stétt bers frásagnir 
ÚF BÆ ræ Fjóðsasnanns BORIST „vætti Samanberiú við sour nT 
Wangan OG þræla sem Gera ekki Þennan yfirnalturuiegan oie eru 
sætlasögurnar" taisvert ata Í sníðum. sersónr Þeirra migilvægari og áhrif 
þeirra 8 s/u.rðarásina ag lesendur mun meiri. Ltiendingarnir sem bera einkenm 
ávætta eru - andstætt öðrum lagstöttarimeanum - aftar Í hlutverkum sjálfra 
horpers í Tes Visir“ en hósmanna beirra. 

Dat virðist augljóst í sögunum að Ísland á 10. öld hafði haft talsverðar 
fjálds af sínum eign áfreskjum sem samkvæmt frásögn Bárðar sögu 
Snætelsgss nófðu komið tri landsins á svipuðum tíma og fyrstu 
isnúnamsmennmirnir. Sögur um Dessar verur og um afturgéngur Íslendinga finnum 
wd vila í Íslendinga sögum. Útlendar óvættir hins vegar, alveg eins ag 
Utienctagar simennt, töfleyra fyrst og fremst ferðalögum Íslendinga út í stóran 
heim. Heimsóknir erlendra manna með óvættasinkenni mynda frakar 
takmarkaðar hop innan Íslendinga sagna. Í honum höfum við þrjár soqur um 
galdramenn (Þjóstólfur Í Njálu, Kotkell og fjölskylda hans Í Laxdælu og 
tremadur Þorgarður í Þorleifs þætti jarlskálds), þrjár um reimleika íGlámur í 
Srettli Hrappur í Laxdeiu og Fróðarundur í Eyrbyggju) og tvær um berserki 
{Kaukar í Vatnsdælu, Halli og Leiknir í Eyrbuggju og Heiðarvíga sögu). Persónur 
þessar hafa það sameiginiegt einkenni að vera tvöfaldir utangarðsmenn; annars 
vegar standa þær utan vid Íslenskt samfélag sam útlendingar, hins vegar utar 
sd mannlegt samfélag sem $vættir. 

Saga um Fréðanindur? og saga um berserkina Í Vatnsdælu gerast haðar 4 
árunum. í kringum kristritaiu á Íslandi og hafa kannski af þeim sökum sterkan 
nelgisagnable. Erlendu óvættirnir eru sýndir í þeim sem fulltrúar hing Þaiðna 
heims og bida bess vegna lægri hint í baráttu vid mátt kristninnar. Fulltrúi hins 
neiðna heims ar einnig Glámur í Gretitu, þá hér eins og Í sögu um berserki 
Vermundar fáum við sealítið öðruvísi þema Í báðum írásögnunum sundgar 
:slanskur bond: með dramb! og tekur sér í bjónustu útlendinga sem verða hamum 
ofetyri og yeida vandræðum á bæ hans. Sögumenn beggja frássgnanna reyna eð 
1218 Gekkur tru um að astæðs þess sé bínginn getur akri ráðið við vennanernjna 
se ceertur a hæfitsfeim hers til forustu og stíðrnunsr. 

Serergisisat sincenn: glirg seangnng um óvætti er svinuð endsink heirrs 
Frrezk:ur verður sé erase eða reka á brott ag hvarf beirra fanst avait 
TÆPNGOSISNI wet “Gnd waendel, EINS 09 04 Ejáufi í SÖGUMIM awioudur: oe Ögur 
“Ha eiaig fjær fre Gtldacur 

So KG vaunveruiegic’ Gtiesaingar ielendinga sagne ere Ér gfs auiterann 
PRESET Tore Vaupmant gam koma tit islands i) að skipta vid andsmennini 
“PRT | 3igánim afar fjálmennsn fínuk Fragagye har spm he'r take aget - ari 
vero Dennis að HÓ derur gut nd abo. crear sugtminnassgum verri 

Boga ee ea MEU UE Dany fe 10 mm Fe Seen due Side tang ettir gear 
THE REED TE ar pee gp í HET rgety eat nectar á dette leg uta ee að 

a? er A ARSE eed "Diet, bona Den eect Oe Age
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Það er skýrt aðgreint í sögunum hverjir þeirra sem á skipum sínum 
terðast milli landa eru íslendingar og hverjir þeirra Norðmenn. lím landsmennina 
sem fara með vörur sínar til útlanda nota ségumenn nær alltaf orðið "farmenn“. 
Þeir aftur á móti sem Í sömu erindum koma frá Noregi eru yfirleitt kallaðir 
"kaupmenn". Sennilegt þykir að orðið "austmaður" sé jafngamalt fyrstu 
landnámsmönnum vestan hafs og gæti það þá verið tákn um vilja þeirra til að 
silja sig frá norrænum mönnum sem hafa búsetu á meginlandinu. Með öðrum 
orðum getur orðið "austmaður" verið fyrsta merki um það að samfélögin vestar 
hafs eru farin að tokast #0. 

Þrátt fyrir það að sögurnar um austmenn einkennast af mikilli fjölbreytni 
er óvíða hægt að finna langar frásagnir um þessa menn. Í samanburði við aðrar 
útlendingar eru austmenn sjaldnar aðalpersónur í frásögnum þar sem þeir koma 
fram. Hlutfalislega jafnvel sjaldnar heldur en þrælar og vinnumenn af erlendum 
uppruna. 

Athugun á frásögnunum þar sem austmenn koma fyrir leiðir í Tjós að hægt 
sé að aðgreina 4 mismunandi hlutverk sem þessir menn leika í Íslendinga sögum. 

3.1. Þegar ungur íslenskur höfðingja- eða bóndasonur vill komast til 
útlanda kaupir hann sér oftast far mað skipi sem hefur komið til Íslands 
undanfarið ár og er á leiðinni til Noregs. Ef hann er ríkur kaupir hann sér 
helming af skipi og stundum jafnvel heilt skip. Sá sem hann á viðskipti við er 
norskur stýrimaður sem hefur haft vetursetu á Íslandi og er nýlega búinn að 
selja sínar vörur. Frásagnir þar sem slíkir stýrimenn koma fram geta verið afar 
stuttar. Stundum rúmast þær jafnvel í einni eða tveimur setningum og segja 
aðeins það nauðsynlegasta. Ef sögumaðurinn kýs hins vegar að gera úr slíkri 
frétt heilsteypta frásögn heyrum við í framhaldi ferðasögu þar sem 
Íslendingurinn leikur aðalhlutverkið en austmadurinn annaðhvort hverfur á brott 
eða verður að skugga hans, aðstoðarmanni og vitni um frægðarverk hans 
(Propp/Lönnroth: " 74e Camrede-st-Arms"). 

Einstökum sinnum fáum við enn lengri frásögn þar sem kaupmaðurinn 
lendir í vandræðum á Íslandi eða hefur erfitt með að fá veturvistina þar. Í Viga- 
Glúms sögu býður ungur Íslendingur heim norskum stýrimanni þrátt fyrir óvild 
föður síns í garð austmannanna. Stýrimaðurinn reynist böðum Íslendingunum vel, 
gefur föður fallega gjöf en veitir syni hans far til Noregs. Þegar til Noregs er 
komið lendir hinn íslenski bóndasonur í sömu vandræðum og austmaðurinn á 
Íslandi þar sem bróðir kaupmannsins er lítið hrifinn af Íslendingum. Bróðirinn 
skiptir þó fljótlega um skoðun því ungi maðurinn sýnir hugreki og fremur afrek. 

Hugsunarmynstur á bak við þessa frásögn er alveg ljóst; Norðmenn gera 
gagn á Íslandi með því að flytja vörur inn til landsins og vegna skipa sem 
landsmenn nota til utanlandsferða. Íslendingar aftur á móti verða vinsælir i 
Noregi útaf karlmennsku sinni og stórverkum sem þeir framkvæma þar. Fyrir 
margar ungar hetjur Íslendinga sagna er utanlandsferðin eins konar prófraun eða 

vígsla ( mitistras"). Sumar þeirra takast hana í hendur til að sanna göfugt 

10 Gunnar Karlsson (ap. cit.; 29) telur að orðið "austmaður" sé merki um veika þjóðarhugmynd; folk 
er aðgreint með attataknum en skki þjóðarheitum. Í rannsóknum Kirsten Hastrup á Grágásarlögum top. 
cit.; 237-40) kemur skýrt fram að Íslendingar á þjóðveldisöld hafa aðgreint sig frá öðrum þjóðum á 
bremur mismunandi stigum: 1. sem Norðurlandabúar gagnvart þeim sem fóluðu ekki danska tungu, 2. 
sem menn af nerskum uppruna gagnvart mönnum frá Danmörku cg Svíþjóð, 3. sem Íslendingar 

gagnvart Nerðmönnum.
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ætterni gitt sarge tit að fá frægi an trang ane aðrar“ að aulgagt At heim 
zouum virðist eðlileg! að upgmenn segnanna eru jákvæð Í garð sarskra 
euyrimanna har sem beir agna fyrir seu jeið út Í stóran heim. Eidm kyrsisð 

:esdinga virðist hins vegar ais ekki svo Arifin af þessum heimsóknum, ety 

hegrk á 16. né á 13 öld. vid genum giscad á avers vegna það er. Menn kunna að 
vera á varðbergi gagnvart norskum hófðingjum og óttast yfirgang þeirra á 
lsiandi í gegnum utsendara sinna. Þeir gets verið tortryggnir egna 
"vikingaeð'is" margra Norðmanna. Loks gata þeir vantreyst kunnáttu austmanna 
á íslenskum aðstæðum og búist við óviljandi vandræðum af þeirra natty. Ein 
kosturinn sem petr sjá í austmönnunum er varningur þeirra. 

Austmann sem flytis islenska menn utan gegna vissulega jákvæðu 
njytverki brátt fyrir sína smæð sem sagnapersónur. Sama er ekki hægt að segja 
um þá faeinu norsku "ferjumennina“ sem hjálpa Íslendingum til að komast aftur 
út. Ferðin heim er oft í sögunum um leið ferð á vit örlaganna. Hallvarður í Njálu 
fer með Gunnar á fund Hallgerðar Jökuli Í Fóstbræðra sögu og þrænskir menn Í 
Fljátsdælu flytja Íslenskar hetjur á fund dauðans. Norrænn maður í Kjalnesinga 
sögu veitir far dgcefumanni sem á eftir að vega sinn eigin föður. Norðmenn sem 
kama fram í llum bessum trásögnum bera með sér keim af ógæfusómum 

érlagavéldum, há að áhrif beirra seu líti! og skaði gerður óviljandi. 
3.2. Margar frásagnir Íslendinga sagna nefna erlenda menn sem taka þátt 

i deilum og bardögum á Íslandi. Nær því aliir þessara manna eru austmenn sem 
koma til landsins til að selja vörur sínar en blandast safees vefans Í deilur og 
átök við Íslendinga. Austmennirnir eru sjaldan sjálfstæðir aðilar í deilunum 
sem þeir taka þátt Í. Oftast verða þeir eingöngu að hjálparmönnum íslensku 
gestgjafanna sinna og dragast inn Í átöfin með þeim. Niðurstaðan er Í flestum 
tilvikum þeirra eigin dauði. Áður en þeir hníga að velli valda þeir þó stundum 
Óbætaniegum skaða í röðum heirra sem hafa samúð sögummannsins og áheyrsnda. 

Hópur gessara manna er í Íslendinga sögum eins fjölmennur og 
fjölbreyttur og flokkur Íerjurmanna. Maðgir þeirra eru algerar aukapersónur ser 
kame fram í stuttum klausum og hverfa jarnfljótt og þær eru búnar a4 ljúka 
síma hjútverði. Aðrir eru áhrifameiri einkum vegna úgæfu sem þeir völda og þá 
yndi vera hægt að Mokka undir persúnulýpu sem Fropp og Lonnroth katls 
artaqauald’ ( Tae Agent of Fete"), Fáeinir þeirra koma jafnvel Í risum sagnanna. 

Frasagmir um útlenda patttocendur Í deftum á Íslandi breytast nær atdre? 

í frósagnir um fertumenn Anrdstætt framkömu islendingannas í Nove: er 

agetmónnumrum á ilang: sjáldan iget sem afrelsmánnum. Berðum þeirra fylgir 

211:97) GOÐI OG G0. BEIT SEL SKRi ViMENM idia þeir sammt Wit af sér isis 
aðallega - áð bv tem wirhisi - vegna vankunnáilu sinnar Á Íslenskum á03iæðum 
Stats þeim . deilunum virbist aff svipa ff Nlutverks Haðar hins slings í 

norrary joð:Sgsinni um Beldur. Ecðstagur 6 SA vid fragagnirnar ur SJRUMÆTA 
Bam devlubarttakendur bykir augliðs Kaupmenn ega 3ð forðast að tava þétt í 
máigr. sem varða samfélag á islandi og reura ekki að varð; 23 riutg heres 

tE0falags Deir sres sá hlýða landsinnumum 29 Marta á hestr Bam ost dir om 
#4 ag ver ery búnir að 3503 fá (bs inum Á landi Ef per leila sg 
Pewcnundng Á áð emuw Gta dé TEITP:AÓS Pat esiurvirll6s atta Þeir að noida 
hemja giae aða wianlangerecd 
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Mie Ie tA S9n fe Vír as weeds ag araed: ffoor
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hutkennda sendingu er að ræða höfum við á ferðinni gefandann (Prepp ‘Te 

Gore”), í síðari tilfelli getum við aftur á móti talað um sendibodann (Propp og 

Lannroth: ‘Tae Messenger"). Par sem upphaflegur tilgangur austmannanna er að 

selja sínar vörur getum við búist við því að í langflestum tilvikum finnum við i 

Íslandinga sögum kaupmenn sem skilja eftir á Íslandi ákveðna hluti. Sumir 

þessara hluta eru gefnir sem gjafir, sdrir seldir og enn sárir teknir frá 

sigandunum gegn vilja þeirra. Yfirleitt valda gjafir austmannanna ekki neinum 
vandræðum. Pad sem er aftur á móti tekið frá þeim ber með sér bölvun og 
ónamingju, stundum Í langan tíma. Svípaða sögu segja má reyndar einnig um það 
áþreifanlega sem austmenn skilja eftir sér á Íslandi. Í Bjarnar sögu 
Hítdælakappa og Þorsteins sögu hvíta eru bað falskar fréttir, í Ljósvetninga 
sögu ákæra um gallada vöru, en í Gunnlaugs sögu ormstungu túlkun á vegamiklum 
draumi. Þrjár frásagnir Íslendinga sagna fjalla um austrenn sem taka með sér 

eitthvað frá Íslandi. Í Finnboga sögu er það systir titilpersónunnar og í Odds 

þætti Gfeigssunar stédhross sem eru gefin í laun fyrir líðveistu. 

Einkennilegasta þeirra er þá frásögn Flóamanna sögu þar sem við sjáum, að því 

sem virðist, eina dæmi þess að austmaðurinn fær frá manni á Íslandi sverð í 
gjöf. 

3.4. Fáeinar frásagnir Íslendinga sagna sem innihalda persónur 
austmanna hafa að því sem virðist eins konar gamansaman eða jafnvel 

skoplegan undirtón. Frásagnir þessar (5 að tölu) eru í raun útúrdúr í sögum sem 

þær eru í og í flestum tilvikum skipta litlu eða engu máli fyrir atburðarásir 

þeirra. Austmennirnir sem þar koma fram hæfa vel hlutverkunum sem þeir leika. 

Í þremur sögum höfum við á ferðinni menn sem kunna ekki á íslenskar aðstæður 
og eru af þeim sökum gerðir af sögumönnunum að athlægi áheyrenda. Í 

Droplaugarsona sögu tekst Þorkatli á Krossavík að plata norska kaupmenn um 

örnefni þar í sveitinni ('Tjaldsteinn") og með þeim hætti bjargar hann Grími 
Droplaugarsyni sem er þá útlægur og í felum nálagt bæ hans. Bandamanna saga 

inniheldur frásögn um austmenn á Þorgeirsfirði sem bíða í allt sumar eftir 
hagstæðum vindi á meðan Íslendingurinn sem kann betur á siglingatækni við 

strönd heimalands síns fer utan og út aftur. Loks finnum við í Bárðar sögu 
Snæfellsáss gamansaman atburð þar sem austmaður á Íslandi endar með brotinn 
handlegg þegar hann reynir að koma upp i sæng hjá Helgu Bárðardóttur en veit 
ekki að konan er dóttir risa og af þeim sökum karlgild að afli!!. Eins og við 

getum dæmt af sögunum hér að ofan virðist vankurnátta austmannsnna á 

íslenskum ástæðum gera þá að nokkru leyti líka þeim löndum þeirra sem 
óvíturlega blandast Í deilur á Íslandi. Ólíkt þeim þó verða menn þessir hvorki 
drepnir né alvarlega særðir heldur fyrst og fremst gerðir að athlægi áheyrenda 
og vitnum um snilld og dugnað Íslendinga. 

A. Kristniboðarnir tveir Friðrík og Þangbrandur eru að því sem virðist 
hinir einu útlendingar á Íslandi sem kalla mætti með réttu afreksmenn Í 

sögunum. Um Friðrik höfum við áhrifamikla frásögn undir lok Vatnsdælu en 

Þangbrandur leikur aðalhlutverkið Í fyrri hluta Kristniþáttar Njálu. Ljóst þykir 

11 fær aðrar frásagnir eru ekki eins dæmigerðar. á öðrum síað Í Droplaugarsona ségu er 
austmaðurinn patttakandt í atburði sem fær Grim Droplaugarson til að hlæja í fyrsta skipti aftir vig 
bróður sína. Í Heiðarvíga sögu aftur á máti eini austmaburinn sem við finnum er tibúmngur. 
hugarburður sögupersónu sem sækist eftir s veri annars manns og skáldar upp sögu um norskan 

kaupmann sem hafi skorað á sig til hölmgöngu.
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2 snar 04 Era ng barsees rise ase tres TTT: ota Ms: 
fas rsd srðum og Farm oburees avnsteinege gnr rade Fraskjur um 
BRI:3 GAR NSPS á fer sl 23 ddeg. makin neldisegned # 37 beeing ta 
“PUSS PAL Our DAT SEM GL ay He ATL ÞNA og MEGA í karate 29: Vly 
pap ÍF agi emis Phage taetet usr coe sgimiaer fragagsic um 
TASH PSNGOPSADL OG FTÓNIAS #12 cergerat í Tornedgunar er at yticleiit 

* aVéerk IS otetra Kappa að styð vinings og barsarki 5 fertslögum sium i 
wen iay aðstoðarmann Íslendingarna Í pegauen atgcum ery aeresce stysmenn 
25 Jestqiafar þeirra. Her hófum io nity gagnstæða: erlendir kmstsnnúar og 
Parirade Guðs gfirstage á islandi erlenda heiðingja og fullicua digests Soir sem 
S0:1354 bh Í þer eru Múr íslenskir flaismenn Þeirra og gæ:tgiarsr Andstett 
arent isiercingenna sera sigrar Fangörands og Friðriks enni síni um 
síðrmennsku befrra sjálfra heldur fyrst og fremst um mátt trússinnar Deir 
Sey pS fina Manike sey" Sarcaga um s&hir landsmannanns og sigra í heim nánast 
aingongu vegna Þess að Bue veitir heim Pðygjslu. 

tenginga sigur gets varla talist hlutlausar hvað varðar niutvere sem 
útlendingar acu latmr leika í Þeim. að mínum dorm eiscennast þær reyndar at 
mere conar bjóðernishyngju sem a4 líkindum nefur rælur sínar annars vegar í 
andspyrnu 5lendinga gegn seisvæðum ummælum wordmanna’é og hins vegar í 
mMerglegum viðbrögðum hvers aenfelags gagnvart öllu sam pak telur vera 
una garde 

Saar londsmanr, fertss’ til dtlanda er ekkart sagt um það að Þeir hafa 
Messi gott vopn na klæði Þess Í stað frum vð stt ságu um mann sem fer til 
Noregs og kus raf að 2273 exes mya 8 sig því hann vill komast ti! metords með 
mæður sinum einum. Útlendinnur á stand! verður oftast að hálfgerðum húskarli 
Sg um áfrör hans er ekkert sagt Tak! nann Dati í bardaga annaðrsri gsyr nann 
Sjálfur eða drepur Einh=arn sem nann mett: ale ekki drepa. GR ér surmeður 
látinn skjóta spjóti aða ár Í röð andslæðisga sana. Spjölið á loft: mineir 
ánagrendu" á uppnsf visingagrrusta á sjónum par sem litiu má“ skeriir hjsrn 
Ar:33læðinganns það hæfir, Á Íslandi ar bessu öðruvísi haftas Aðstæður í 
Fa mðaleillymum ary flébramt og stk: pucir gott að dress suma mits184umsnnins 
Taguregarivrte gira off útlendinga sem verkfæri Í höndum preg tg. fue 
pares ary bað gf gion eign visky, aðrir sökum vinahugar fvikingsepi:z" aen 
BÐKIÐ set siase wanna -apcusnatty SÍÐAST á í:langkum ats taedyrs 

Eyrrrurd goandiags ys semen siguraty er Máður fer 07 
PHS8Galiguts en feqhir Geni ad verda ab Wala (es ang?s gante ace Lut ake 
SS Jobat ara wtergerdiinaguc), mann late lio aide ceracgccactan + 
ideiurasdimanna. dans ee éristucag selur VIND ging a Sate. aD eae 
Seti ÞÆTUT HONUM 22 gati istecasg gestqiatanue; gota gietts cy 2ds ae 
vari Tart! horees uulerdeegor gate siirst cers ÞÍ stu; gcse ater 
LEegave tt! ogst ary mmrnege LÍ Að meghegcerst be Fear summar ce 003 > 
Pltaeg Sef etag: ÞEGA) fhaetie gicrrag cgias pet ageng see pete 
fee) RUei woul Gee Parade oo 037 aed 0 53 Beara bet Cyc
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Skyldi hann vilja einhverjar le:ðbeningar félagi hans - sustmaður sem vettt! 
honum far - er stitaf reiðbúinn til að hjálpa. Að vera Íslendingur virðist í 
sögunum þýða að vera "meirs“ en Norðmaður. Landnámabók og Íslendinga sögur 
útskýra óbeint hvernig stendur á því. Sögumennirnir reyna að sannfæra 
áheyrendur að margir Íslendingar séu komnir af bestu norrænum og keltneskur 
ættum. Frásagnir um eiginkonur frá útlöndum hafa í þessu stóra hlutdeild. Aus 
þess undir mðri gefið er í skyn að með landnámi og stofnun ríkis á Íslandi hafa 
nórskir innflytjendur þróað í sér einhverja nýja eiginleika sem fótk á 
meginlandinu skorti. 

Þegar menn flytja ti! annars lands eru aðallega tvær leiðir fyrir hendi til 
að búa sér til "heima": annars vegar tileinka sér innflytjendur "byggingarefni" úr 
samfélagi sem þeir eru komnir í, hins vegar flytja þeir "efni" með sér úr gamla 
samfélaginu. Sennilega hafa íslenskir landnámsmenn nytt sér mest hina síðari 
leið þar sem þeir lendu á Íslandi í menningarlegu tómarúmi. Auk þess þó beittu 
þeir í ríku mæli eigin sköpunargáfum því aðstæður á eyjunni, bæði félagslegar 
og landfræðilegar, voru að mörgu leyti öðruvísi en Í Noregi. Útkoman var 
þjóðfélag sem hafði flest einkenni Noregs en að auki nokkra nýja eiginleikaf3. 
Ófarir austmanna á Íslandi stafa líklega af því að beir skilja ekki allt 7 
samfélagi þar en samt halda að það hljóti að vera Tíkt því narska. 

Hvort þróun sem ég nefni hér að ofan hafi raunverulega átt sér stað 
skiptir ekki höfuðmáli. Þetta er s.mk. það sem sögumenn flestra Íslendinga 
sagna vilja að átíeyrendur þeirra trúi. Að vera Íslendingur af góðum ættum 
merkir í þeirra túlkun að standa flestum útlendingum framar. 

13 hugmyndirnar hér að ofan sprotinar eru upp úr grein Davíðs Erlingssonar, Útlegð og sögur 
Íslendinga; Tilraun til þekkingar (óprentuð). "Heima" kallar Davið "Það Ael{TmgarFskæði Sem MENN ery 
nékunnugir með kia ger VERE sinum".


