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Abstract 

 

Introductie 

 
Veruit de bekendste Oudnoordse teksten zijn de saga‟s. Traditioneel worden de Oudnoordse 

saga‟s ingeleid door áttartala, een lange genealogische opsomming van voorvaderen van het 

hoofdpersonage of van de familie die centraal staat in de saga. Zo een uitgebreide genealogie 

opent ook Laxdœla saga. Deze saga springt meteen in het oog, omdat het als een van de 

weinige saga‟s vrouwen op de voorgrond plaatst. Daar waar de genealogieën in de meeste 

saga‟s een rechtstreekse mannelijke lijn traceren naar een bekende voorvader, accentueert  

Laxdœla saga de vrouwelijke lijn. Meer zelfs, Laxdœla saga belicht het leven en de 

verwezenlijkingen van een stammoeder. Deze stamvrouw heet Auðr djúpúðga Ketilsdóttir; in 

Laxdœla saga gekend onder de naam Unnr
1
. Haar bijnaam djúpúðga betekent de „zeer wijze‟ 

of de „bedachtzame‟. De inleidende hoofdstukken van de saga doen enkel eer aan deze 

bijnaam en bevestigen Auðr‟s wijsheid en bedachtzaamheid. Bovendien benadrukken ze de 

uitzonderlijke rol en positie van Auðr als vrouw rond de eeuwwisseling van negende naar 

tiende eeuw. 

 
[…O]k þykkjask menn varla dœmi til finna, at einn kvenmaðr hafi komizk í brott ór þvílíkum 

ófriði með jafnmiklu fé ok föruneyti; má af því marka, at hon var mikit afbragð 

  annarra kvenna. (Sveinsson 1934: 7)  

[…A]nd people say it is hard to find another example of a woman managing to escape from 

such a hostile situation with as much wealth and as much followers. It shows what an 

exceptional woman Unn is. (Kunz 2008: 6) 

 

Voorgaand onderzoek bevestigde Auðr‟s uitzonderlijke positie. Net zoals de genealogie van 

Laxdœla saga  als introductie dient voor het echte verhaal, wordt deze vrouw in studies als 

opstap gebruikt om die andere uitzonderlijke vrouw uit de saga, Guðrun Osvífsdóttir, in het 

licht te plaatsen en haar rol in het verhaal te analyseren.
2
 Met mijn doctoraatsonderzoek wil ik 

deze grande dame van de Oudnoordse literatuur  de aandacht geven die zij verdient.  Een 

eerste deel en belangrijk onderdeel van mijn onderzoek zal bestaan uit het schilderen van een 

portret van Auðr zoals zij in de literatuur voorkomt. Deze portrettering mag niet verward 

worden met een klassieke biografie. Ondanks het feit dat Auðr daadwerkelijk bestaan heeft, is 

er zoals uit deze paper zal blijken een groot onderscheid tussen de Auðr die we leren kennen 

                                                           
1
 Enkel in Laxdœla saga staat Auðr bekend onder de naam Unnr. De ene naam is een oudere vorm van dezelfde 

meisjesnaam. In alle bronnen is haar bijnaam djúpúðga, behalve in Færeyinga saga waar ze Auður hin 

djúpauðga heet. Dit laatste betekent zoveel als „enorm rijk‟.  
2
 Voorbeelden van dit onderzoek zijn onder andere Helga Kress‟ Máttugar meyjar: íslensk fornbókmenntasaga 

(1993) , Loren Auerbach‟s Female experience and authorial intention in Laxdæla saga (1998) en Patricia L. 

Conroy‟s Laxdœla saga and Eiríks saga rauða: Narrative Structure (1980).  
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uit de literatuur en de historische figuur Auðr die leefde in de landnámsöld
3
. Het conflict 

tussen de literaire en de historische vrouw wordt ook weerspiegeld in het conflict tussen 

historiciteit en literaire vrijheid in de bronnen die over haar verhalen. Aan de hand van 

bronnenonderzoek wil ik een beeld vormen van Auðr. De informatie en gegevens uit de 

verschillende bronnen zullen als puzzelstukjes samengevoegd worden om zo te komen tot een 

volledig portret van deze opmerkelijke vrouw. Om een zo gevarieerd en volledig mogelijk 

beeld van haar te schetsen zullen uiteenlopende bronnen geraadpleegd worden: de 

Íslendingasögur zoals Laxdœla saga, Eyrbyggja saga, Grettis saga; koningssaga‟s en andere 

saga‟s zoals Eiriks saga rauða, Heimskringla en in het bijzonder Haralds saga hins hárfagra,  

Orkneyinga saga, Færeyinga saga; historische en didactische werken waaronder 

Íslendingabók en Landnámabók; de Irish Annals waaronder Annal of the Four Masters; en 

tenslotte de wetteksten Grágás en Gulathing … om er slechts enkele te noemen. Deze paper 

zal zich toespitsen op de Oudnoordse bronnen. Bij deze Oudnoordse bronnen kunnen twee 

grote groepen onderscheiden worden: de literaire en de historische bronnen. Uit deze paper 

zal blijken dat het onderscheid tussen deze twee groepen soms heel vaag is en dat historiciteit 

en literaire vrijheid vaak hand in hand gaan. Eerst komen de literaire bronnen of de saga‟s aan 

bod. Saga‟s behoren tot het literaire erfgoed van IJsland, toch hebben ze daarnaast ook een 

uitgesproken historisch karakter.  Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de 

meer literaire Íslendingasögur en de semihistoriografische werken als de koningssaga‟s. 

Daarna worden de historiografische bronnen besproken. Eerst worden de IJslandse annalen 

Landnámabók en Íslendingabók besproken, daarna volgt een bespreking van de Oudnoordse 

wetboeken.  

In mijn referaat zal ik elk van deze vier bronnen nader toelichten met daarbij specifieke 

aandacht voor het literaire en historische karakter van ieder genre. Daarnaast wil ik ook 

aantonen dat het onderscheid tussen literaire creativiteit en historische feiten niet strikt van 

elkaar gescheiden kunnen worden.  

Íslendingasögur of de familiesaga’s 

 Wat? 

Anonieme verhalen waarbij IJslandse familie of individu centraal staat tijdens de söguöld [= 

landnámsöld (870-930) tot einde republiek (1030)]. 

e.g. in Laxdœla saga Guðrun Ósvífsdóttir, in Eyrbyggja saga Snorri Þorgrímsson of Snorri 

Goði  

 Ontstaan: 

Letterlijk spreekt men van “setja samman” (= samenstellen). 

Ontstaan van de saga‟s wordt gereflecteerd in de discussie freeprose-theorie  vs. bookprose-

theorie. Freeprose  (Heusler): mondelinge traditie  en þáttr staan aan oorsprong van de 

sagaliteratuur; e.g. Bollaþáttur. Bookprose (Sigurður Nordal en de Icelandic school ): saga‟s 

zijn creaties van de auteur; e.g. Íslenzk Fornrit-edities. Nu consensus:„The saga sources are 

admirably suited to certain social and legal historical inquiries concerning the time in which 

they were written.‟ (Miller 1990: 45).  

                                                           
3
 Landnámsöld is de periode van ca. 870 tot ca. 930 waarin IJsland door Noorse kolonisten werd bevolkt. In ca. 

870-872 vestigt Ingólfur Arnarson zich als eerste permanent op IJsland. Tegen 930 is IJsland vrijwel volledig 

gekoloniseerd en deze periode wordt afgesloten met de oprichting van het Alþingi in Þingvellir in ca. 930.   
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 Historiciteit: 

Historische feiten en personages, gebruik van oriëntatiepunten, beschrijving van oude en 

heidense gebruiken, referentie naar bronnen, áttartala of genealogieën.  

 

Heimskringla en andere semihistoriografische bronnen 
 

 Wat? 

 

Drie groepen:  

1. de koningssaga‟s die verhalen over Noorse koningen: e.g.  Heimskringla van Snorri 

Sturlusson  

2. Orkneyinga saga  en Færeyinga saga over de “jarls” of hoofdmannen op de Orcaden of de 

Faeröer  

3. Grœnlendingasaga en Eiríks saga rauða over de ontdekkingsreizen naar Amerika en 

Groenland  

 

 Heimskringla 

  

Geschreven door Snorri Sturlusson rond ca. 1230: e.g. Haraldr saga hinns hárfagri  

Snorri heeft een geheel eigen visie op concept „geschiedenis‟. Hij maakt gebruik van 

geschreven bronnen: Morkinskinna en Fagrskinna, Historia de antiquitate regum 

Norvagiensium van Theodoricus, de Historia Norwegiæ, Orkneyinga saga en Færeyinga 

saga, Skjöldunga saga en het werk van Ari Þorgilsson inn fróði. Daarnaast benadrukt hij de 

betrouwbaarheid van orale bronnen.  
 

 Orkneyinga saga  en Færeyinga saga 

 

Bewaard in Flateyarbók of GkS 1005 fol. en zijn twee unieke historische documenten. Zij 

vermelden Auðr slechts heel kort in hun openingspassage, vandaar dat ik minder aandacht aan 

hen zal schenken.   

 

Auður hin djúpauðga fór til Íslands og kom við Færeyjar og gifti þar Ólöfu dóttur 

Þorsteins rauðs, og er þaðan kominn hinn mesti kynþáttur Færeyinga, er þeir kalla 

Götuskeggja, er byggðu í Austurey. (openingshoofdstuk Færeyinga saga)                                                                                                                                                                                    

Auður hin djúpauðga reisde naar IJsland en kwam langs de Faeröer en huwde daar 

Ólöfur, de dochter van Þorstein de rode, uiten van haar stamden  de belangrijkste 

familie van de Faeröer af, en zij worden de Göttuskeggja genoemd, en woonden op 

Austurey. (eigen vertaling) 

 

 Grœnlendingasaga en Eiríks saga rauða  

 

Net zoals de voorgaande saga‟s zijn ook deze saga‟s unieke historische documenten: “[T]heir 

real significance is that they so greatly enlarge our knowledge and understanding of the event 

itself: they illuminate history with humanity.” (Pálsson 1965: 29)  

Bewaard in twee manuscripten: Hauksbók en Skalholtsbók. Voornamelijk Hauksbók is een 

mooie illustratie van het principe van de creatieve vrijheid van de auteur. En beide 

manuscripten verschillen in die mate dat ze de centrale vraag van deze paper op een treffende 

manier illustreren. 
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Archeologie: de ontdekking van L‟ Anse sur Meadows door de Ingstads ondersteunt de 

historische waarde van de saga‟s. 

 

Íslendingabók en Landnámabók 

 
 Íslendingabók  

 

Geschreven door Ari Þorgilsson hinn fróði ca. 1122 en 1133:  

 

En hvatki es missagt es í frœðum þessum, þá es skylt at hafa þat heldr, es sannara 

reynisk. (Benediktsson 1986: 3)  

But if anything is mistaken in this book, one should prefer whatever proves to be more 

accurate.(Magnusson 2005:194)  

 

Bewaard in twee zeventiende-eeuwse manuscripten: AM 113a fol. en AM 113B fol. door Jón 

Erlendsson neergepend:   

 

Auðr, dóttir Ketils flatnefs, hersir nórœnn, byggði vestr i Breiðafirði; þaðan eru 

Breiðafirðingar komnir. (Benediktsson 1986: 6)  

Auðr, dochter van de Noorse heerser Ketil flatnef, leefde in het westen van 

Breiðafjord; van wie de mensen van Breiðafjord afstammen. (eigen vertaling)  
 Landnámabók: 

Vaste formule in Íslendingabók: naam van de kolonist, de plaats waar hij/zij zich vestigt en 

„þaðan eru …  komnir‟. In de Kollskeggr-passage van Landnámabók vindt men een 

gelijkaardige zinsconstructie: 

 

Egill enn rauði hét maðr, er nam Norðrfjörð ok bjó á Nesi ut; han son var Óláfr, er 

Nesmenn eru frá komnir. (Benediktsson 1986: 306)  

Er is een man die Egill de Rode heet, hij koloniseerde Norðrfjörð en woonde in Nesi; 

zijn zoon was Óláfr, van wie de Nesmenn (bewoners van Nesi) afstammen. (eigen 

vertaling)     

 

Van Landnámabók zijn verschillende manuscripten bewaard gebleven. Opvallend is dat 

Haukr Erlendsson naast Eiríks saga rauða ook een versie van Landnámabók copieerde. Voor 

Landnámabók deed hij een beroep op uiteenlopende bronnen. ”Neither of them [Sturla and 

Haukr] was very critical of his sources, and both used sagas and other writings from the 

thirteenth century which were more or less fiction.” (Benediktsson 1966-69: 279) Hij 

vermeldt de mannen die voor het eerst over de kolonisering van IJsland schreven. 

 

Nú er yfir farit um landnám þau, er verit hafa á Íslandi, eptir því sem fróðir menn hafa 

skrifat, fyrst Ari prestr hinn fróði Þorgilsson ok Kolskeggr hinn vitri. En þessa bók 

ritaða <ek>, Haukr Erlendsson, eptir þeiri bók, […]. (Benidiktsson 1986: 395)  

Nu is het verhaal over de kolonisering van IJsland ten einde, zoals twee geleerde 

mannen het eerst hebben neergeschreven, de priester Ari hinn fróði Þorgilsson en 

Kolskeggr hinn vitri. En dit boek heb ik, Haukr Erlendsson, geschreven naar het 

voorbeeld van hun boek. (eigen vertaling) 
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Archeologie: ondersteuning van feiten in beide bronnen door ontdekking van restanten van 

eerste kolonist Ingolfr in ca. 874 in Reykjavík. 

Grágás 
 

 Situering: 

 

In 930 wordt het alþing (parlement) opgericht en Úlfljótr brengt wetten naar IJsland 

(gebaseerd op Gulathing). Pas in 1117-1118 worden wetten neergeschreven. 

Bewaard in 2 manuscripten: Konungsbók (ca. 1260) en Staðarhólsbók (ca. 1280). 

 

 

 Specifieke problematiek: 

 

De bewaarde wetten representeren de wetten die gelden in de dertiende eeuw. De wetten die 

in de saga‟s vermeld worden dateren uit een periode waarin wetten mondeling werden 

gereciteerd. Dit leidt tot discrepanties wat mooi geïllustreerd wordt in de zogenaamde Broka-

Auðr episode in Laxdœla saga (niet te verwarren met Auðr djúpúðga Ketilsdóttir). 

 

Einn dag spurði Þórðr Ingunnarson Guðrúnu, hvat konu varðaði, ef hon væri í brókum 

jafnan svá sem karlar. Guðrún svarar: “Slíkt víti á konum at skapa fyrir þat á sitt hóf 

sem karlmanni, ef hann hefir höfuðsmátt svá mikla, at sjái geirvrtur hans berar, 

brautgangss ök hvárttveggja.” (Sveinsson 1934:  96) 

Op een dag vroeg Þórðr Ingunnarson aan Guðrun wat de gevolgen zijn voor een vrouw 

als ze een broek draagt zoals mannen. Guðrun antwoordde: “Als vrouwen gekleed 

gaan als mannen, krijgen ze dezelfde behandeling als mannen die hemden dragen die 

te laag zijn uitgesneden, beiden zijn grond voor een scheiding. (eigen vertaling) 

 

In Grágás wordt dit gedrag met een veel zwaardere straf berecht, nl. verbanning. 

 

Ef konur gerask svá afsið a, at þær ganga í karlfoztum eð a hverngi karla sið er þær 

hafa fyrir breytni sakir, ok svá karlar þeir er kvenna sið hafa hverngi veg er þat er, þá 

varð ar þat fjozrbaugsgarð, hvárum sem þat gera. (Finsen 1974: 1, 47). 

Als vrouwen zich zo pervers gedragen dat ze in mannelijke kleren rondgaan, of zich 

het gedrag van een man aanmeten dat afwijkend kan genoemd worden, en ook zo voor 

mannen die het gedrag van vrouwen overnemen, hoe het ook zij, dit wordt bestraft met 

verbanning, om wie het ook mag gaan. (eigen vertaling) 

 

 

Conclusie 
 

Bij een grondige studie en het gebruik van al deze werken als bronnen voor een schildering 

van de historische en tevens literaire figuur Auðr djúpúðga Ketilsdóttir gaan feit en fictie hand 

in hand. Bovendien bieden al deze bronnen een unieke kijk op de geschiedenis van IJsland in 

de bestudeerde periode. Mijn doctoraatsproject is dus zowel een literatuurstudie als een 

historische studie.    
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