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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaritgerð í grunnnámi í íslensku við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni 

verður fjallað um hvernig frásagnarminni miðalda birtast bókaflokknum Söngur íss og 

elds eftir George R.R. Martin. Í inngangi ritgerðarinnar verða sagnaminni skilgreind og 

bókaflokkurinn Söngur íss og elds kynntur til sögunnar, uppbygging bókanna verður 

útskýrð og verður fjallað um bókmenntastefnurnar rómantík og raunsæi í tengslum við 

miðaldaheim bókanna. Í næstu köflum verða sagnaminnin sem eru til umfjöllunar tekin 

fyrir, eitt af öðru, þar sem notkun þeirra í Söng íss og elds verður borin saman við 

notkun minnanna í sögum frá miðöldum með því að taka dæmi úr bæði Söngur íss og 

elds og miðaldasögum til að sýna fram á mun og mismun í notkun sömu 

frásagnarminna. Þau minni sem verða tekin sérstaklega fyrir eru fóstbræðralag, 

meykóngar, konungsbörn á flótta, kraftur úr dýrum og hin dæmigerða hetja og þær 

sögur sem aðallega verður stuðst við til samanburðar er Nítíða saga varðandi 

fóstbræðralag og meykónga, Sverris saga og Ragnars saga loðbrókar um konungsbörn 

á flótta, Hrólfs saga kraka um kraft úr dýrum og hinar dæmigerðu hetjur í  Hrólfs sögu 

kraka, Völsunga sögu  og Brennu-Njáls sögu.  Í lokakaflanum er samantekt um 

frásagnarminni í raunsæju ljósi nútímans þar sem talað er um hvernig sjónarhorn 

nútímans á miðaldaaðstæður afbyggir sagnaminnin. 
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Söngur Íss og elds og frásagnarhefð fantasíunnar  

Þessi ritgerð mun fjalla um minni úr miðaldasögum og bókmenntum í bókaflokknum 

Söngur Íss og Elds eftir Bandaríkjamanninn George R.R. Martin. Fyrsta skrefið við 

vinnslu rannsóknarinnar var að skilja og skilgreina hvað minni er. Þar skoðaði ég fyrst 

alfræðiritið Hugtök og heiti í bókmenntafræði og fékk þar nokkrar útskýringar sem 

flestar byggjast á því að minni sé byggingareind í bókmenntaverki. Úr þessum 

skilgreiningum bjó ég mér til mína eigin sem er á þessa leið. 

Sagnaminni er minnsta byggingareining frásagnar. Þau eru afmarkað og 

endurtekið atriði. Minnin lifa ekki sjálfstæðu lífi heldur eru þau hluti af heild. 

Minni má nota til að skýra hegðun skáldsagnarpersóna og eru hvati þess að 

höfundur setur verk sitt saman. Þau byggjast á síendurteknum stefjum sem 

auðkenna persónur og viðburði. 
1
  

 Í ritgerðinni mun ég skoða miðaldaminni í Söngur íss og elds með hliðsjón af 

því hvernig minnin birtast í miðaldabókmenntum og leggja áherslu á frumlega notkun 

George R.R. Martin á minnunum og skoða það hvernig sagan bregður út frá því sem 

algengast er í fornum sögum ásamt því að skoða líkindin í notkun minnanna.  

Frásagnarstíll sagna sem skrifaðar eru á 12.-14. öld er mjög frábrugðinn því sem gerist í 

fantasíum nútímans og því gaman að skoða hvað gerist þegar sömu byggingaeiningar 

eru notaðar til að byggja sögusviðið. Í fantasíum er veruleikinn brotinn upp. Búinn er til 

nýr heimur þar sem allt getur gerst og hin hefðbundnu náttúrulögmál gilda ekki og hið 

fjarstæðukennda verður hversdagslegt.
2
 Í Söng íss og elds endist hver árstíð til dæmis í 

mörg ár og drekar, vargar og hvítgenglar (e. White Walkers) eru raunverulegar verur. 

Fantasíur einkennast oft af afturhvarfshyggju sem byggir á vonbrigðum með félagslegar 

og tæknilegar framfarir en George Martin býður þeirri afturhvarfshyggju birginn þegar 

hann skrifar fantasíu í miðaldaumhverfi þar sem spilling, blekkingar og aðrar neikvæðar 

félagslegar framfarir eru í fyrirrúmi.   

  Höfundur bókaflokksins, George R.R. Martin fæddist 1948 í New Jersey. Hann 

hefur alla tíð stundað skrif en árið 1979 gerist hann rithöfundur í fullu starfi. Fyrsta 

bókin í Söng íss og elds, A Game of Thrones, kom út árið 1996 og var gefin út af 

Bantam Books. Næsta bók, A Clash of Kings kom út árið 1999 og A Storm of Swords 

                                                           
1
 Byggt á skilgreiningum á Mótíf, (bls.187) sagnaminni (bls. 227) og leiðarminn (bls. 159) i í Hugtök og 

heiti í bókmenntum.  
2
 Byggt á skilgreiningu á fantasíu (bls. 82) í Hugtök og heiti í bókenntum.  
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kom út ári seinna. Þá fór að líða töluvert á milli bóka en fjórða bók flokksins, A Feast 

for Crows kom út fimm árum seinna, árið 2005 og fimmta bókin og sú nýjasta A Dance 

with Dragons kom út árið 2011. Martin hefur boðað að tvær bækur enn séu væntanlegar 

í bókaflokknum en áður hafði hann stefnt á fimm bóka flokk. Fyrsta bókin var gefin út á 

íslensku árið 2012 undir nafninu Krúnuleikar og önnur bókin kom 2013 og heitir 

Konungar kljást.   

Sjónarhorn  

 Söngur íss og elds er margþætt saga líkt og ýmsar Íslendingasögur og 

fornaldarsögur. Í margþættri frásögn er engin skýr aðalpersóna og engri einni sögufléttu 

er fylgt frá upphafi til enda. Bókin er skrifuð í þriðju persónu en hver kafli hefur 

sjónarhornspersónu og dregur heiti sitt af þeirri persónu. Lesandi sér inn í hug þeirrar 

persónu sem hefur sjónarhornið hjá sér í hverjum kafla og fær þannig vitneskju um 

liðna atburði út frá hugsunum hennar en fær einnig að sjá skoðanir persónunnar á 

atburðum og fólki í nútíma bókarinnar. Í fyrstu bókinni, Krúnuleikar, eru flestir 

sjónarhornskaflarnir út frá lávarðinum Eddard Stark, eða 15 kaflar alls. Kona hans, 

Catelyn stýrir sjónarhorni 11 kafla, Daenerys Targeryan stýrir 10 köflum og Jon Snow 

og Tyrion Lannister stýra báðir níu köflum. Bran Stark hefur sjö kafla, systir hans Sansa 

sex kafla og Arya Stark hefur aðeins fimm. Arya, Sansa og Eddard eru öll stödd í Kings 

Landing svo að söguþræðir þeirra skarast og við fáum að sjá atburði sem hafa áhrif á líf 

þeirra án þess að þau séu sjónarhornspersóna þess kafla. Söguþræðir Jon Snow og 

Tyrion skarast einnig auk þess sem Catelyn Stark og Tyrion rekast á hvort annað. 

Daenerys sér hins vegar ein um að bera sinn söguþráð áfram í fyrstu bókinni. 

Sjónarhornspersónur breytast lítillega á milli bóka, bæði kynnumst við nýjum persónum 

auk þess sem persónur sem höfðu áður komið við sögu fá sjónarhornskafla þegar líður á 

bókaflokkinn. Dæmi um það eru tvíburarnir Jamie og Cersei Lannister en Jamie verður 

sjónarhornspersóna í þriðju bókinni og Cersei í þeirri fjórðu, þó að þau hafi komið við 

sögu strax í fyrstu bók. Sumar sjónarhornspersónur hafa aðeins stýrt sjónarhorni í einni 

bók, jafnvel bara einn eða tvo kafla, á meðan aðrir hafa verið í fleiri. Arya Stark er eina 

persónan sem hefur stýrt sjónarhorni í öllum fimm bókunum sem komið hafa út. 
3
  

Rómantík og fantasíur   

 Rómantíska stefnan gaf ímyndunaraflinu lausan tauminn og ævintýrum var gert 

                                                           
3
 Tölfræði fengin af A Wiki of Ice and Fire 
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hátt undir höfði.
4
 Á rómantíska tímabilinu kviknaði áhugi fyrir því að safna og skrá 

niður ævintýri og munnmælasögur samfélagsins. Jón Árnason ferðaðist til dæmis um 

Íslandi og skráði niður þær þjóðsögur sem fólk sagði honum líkt og hinir þýsku Grimm-

bræður höfðu gert í Evrópu.  Ævintýri og fantasíur eru  nátengd fyrirbæri en ýmsar 

ævintýraverur finnast í fantasíubókmenntum til dæmis álfar og drekar. Fantasíur 20. 

aldar byggjast því að mörgu leyti á þeim frásagnararfi sem þjóðsögur og ævintýri 

geyma. Fantasíum má skipta í  tvo flokka: háfantasíur sem gerast í algjörlega tilbúnum 

heimi og lágfantasíur sem gerast í okkar raunheimi. Auk þess er hægt að fara 

milliveginn þar sem persónur bókanna búa í okkar raunheimi en fara í gegnum eins 

konar hlið og lenda í ævintýralandi.
5
 Í fantasíum verður hið ómögulega mögulegt og 

lesandi gengst við þeim sannleik sem sagan kynnir. Söngur íss og elds er háfantasía og 

gerist í tilbúnum heimi sem hefur engin rauntengsl við okkar heim. Fantasíur eru 

venslaðar hrollvekjum, ævintýrum, riddarasögum, goðsögnum og útópíum. Fantasíur 

eiga einnig margt skylt við rómantík þar sem afturhvarf til fortíðar er oft í fyrirrúmi. 

Rómantík og raunsæi eru þá tiltölulega ólíkar stefnur og raunsæi virðist illa eiga heima í 

sögum af drekum, töfrahringum, álfum og spádómum. Lesandi felst þó ávallt á hið 

ómögulega í ævintýrum sem raunsæja mynd af atburðum sögunnar og tekur þannig þátt 

í hinni listrænu blekkingu.    

  Heimurinn sem við kynnumst í Söngur íss og elds hefur sinn eigin rómantíska 

menningararf en Westeros hefur góðan skerf af hetjukvæðum þar sem hetjur fortíðar eru 

lofsamaðar og dregin er upp fögur mynd af bardögum. George Martin notar þennan 

menningararf til að afbyggja rómantíkina í sögunni og notar til dæmis persónuna Sönsu 

Stark til þess. Í byrjun bókanna er Sansa ung stelpa sem hefur verið alin upp í vernduðu 

umhverfi og hlustað á sögur og söngva þar sem allt er svart og hvítt. Þeir góðu eru 

fallegir og vinna hina vondu og ljótu. Réttlætið sigrar og prinsinn giftist prinsessunni. 

Sansa heldur að hún hafi dottið í lukkupottinn þegar hún er lofuð hinum fríða prins, 

Jeoffrey Baratheon. Sansa lærir þó smám saman- en þó ekki jafn fljótt og lesandinn- að 

þrátt fyrir fallegt andlit þá er Jeoffrey ekki góð manneskja og hann beitir hana bæði 

andlegu og líkamlegu ofbeldi. Þeir sem reyna að verja hana að einhverju leyti eru 

neflaus dvergur og maður með brunasár í framan og því ekkert líkur hetjunum sem hún 

trúði að væru til. Á frásagnartíma bókanna breytist sjónarhorn Sönsu því úr rómantísku 

og jákvæðu yfir í raunsætt og neikvætt. Lesandi verður þannig var við ýmislegt raunsætt 

                                                           
4
 Sky, Janette, Myths of innocence and imagination: The case of the fairy tale, bls. 363 

5
 Grenby, Matthew, Fantasy, bls. 144 
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í heimi bókanna. Ríkissjóðurinn er í halla en konungurinn skuldar bæði Járnbankanum 

og Tywin Lannister gull sem hann hefur fengið lánað fyrir óhófssömum lífsstíl. Í byrjun 

bókanna sér lesandi frásagnir þar sem herkænska og bardagahæfni Roberts konungs er 

lofsömuð og bylting hans sett á stall sem einhvers konar frelsisbylting undan grimmum 

konungi þar sem réttlætið sigrar. Stríðið sem hefst undir lok fyrstu bókarinnar hefst fyrir 

alvöru með pólitískum ósigri Eddard Stark þar sem hann er fangelsaður og seinna 

afhöfðaður. Sonur hans, Robb, fer í stríð við Lannister-ættina, sýnir mikla herkænsku og 

vinnur alla bardaga en Stark-ættin tapar engu að síður stríðinu þegar Robb og Catelyn 

ásamt öðrum eru myrt í brúðkaupi. Hetjuljómi rómantíkurinnar er afbyggður, 

fórnarkostnaður stríðs er sýndur í gegnum Öryu Stark sem ferðast um dulbúin sem 

almúgamanneskja og þarf því að takast á við svengd, fátækt og dauða sem fylgir 

stríðshrjáðu landi.    

 Lesandi kemst einnig að því um leið og hann kynnist raunsæinu sem fylgir 

þessum fantasíuheimi að í honum eru til drekar, galdrar, hvítgenglar og fleira sem 

almennt er álitið verulega óraunsætt. Persónur bókanna trúa þó ekki svo glatt á 

yfirnáttúrulega hluti, ekki nema að hafa upplifað þá sjálfar, enda raunsæjar og trúa ekki 

kerlingabókum. Afbygging rómantíkurinnar fer því í eins konar hring; heimur er 

skapaður þar sem rómantískar hugmyndastefnur eru ríkjandi en persónur bókarinnar 

gera sér smám saman grein fyrir því að rómantískar stríðshugmyndir eiga sér litla stoð. 

Aftur á móti hafa persónurnar mjög raunsæjar hugmyndir í byrjun sögunnar þegar 

kemur að goðsögnum og ævintýrum- skrímsli og galdrar eru ekki til en komast smám 

saman að því að yfirnáttúrulegir hlutir eru hluti af raunveruleikanum.  

Söngur íss og elds 

  Söngur íss og elds gerist í tímaröð með þeirri undantekningu að fjórða og fimmta 

bókin gerast á sama tíma en sjónarhornið er hjá mismunandi persónum. 

Sögupersónurnar eru staddar á mismunandi landsvæðum og margar hafa aldrei 

samskipti sín á milli. Höfundur skrifar bækurnar í þriðju persónu og flakkar á milli 

landshluta og sjónarhorna án þess að sögumaður sé alvitur. Þess í stað takmarkar hann 

hvern kafla við eina persónu og er hennar sjónarhorn þá í forgrunni. Í stað hefðbundinna 

kaflaheita og númera þá er hver kafli kenndur við þá persónu sem er í forgrunni hverju 

sinni.  Í upphafi sögunnar eru allar sjónarhornspersónur, að Daenerys undanskilinni, 

staddar í Winterfell. Þar skilja leiðir þeirra og eftir því sem líður á bókaflokkinn þá 

birtast nýjar sjónarhornspersónur svo að lesandi fær að kynnast nýjum hliðum á 
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Westeros. Sögupersónur sem bókin fylgir hittast margar hverjar aldrei og aðrar aðeins í 

Winterfell í sögubyrjun. Þær hafa mismunandi söguþræði, samfélagsstöðu, markmið og 

hvata. Valdabaráttan í Westeros er það sem tengir þær saman. Hér verður sagt lauslega 

frá heildarsöguþræði bókanna sem bindur persónurnar saman, minnst á þau minni sem 

tekin verða fyrir í ritgerðinni og þær persónur sem tengjast þeim. Bækurnar eiga sér stað 

í tilbúnum óiðnvæddum heimi og að mestu leyti í landi sem kallast Westeros og er 

menningin þar svipuð og í lénsríkjum miðalda. Margar aðalsættir, stórar og smáar, með 

mismikil völd búa þar en ættir í lykilhlutverkum eru Baratheon, Lannister, Stark og 

Targaryen. Áður en atburðir fyrstu bókarinnar eiga sér stað var Targaryen-ættin við völd 

í Westeros. Lénsherrann Robert Baratheon gerði uppreisn gegn konunginum ásamt vini 

sínum Eddard Stark og fóstra þeirra Jon af Arryn-ættinni. Fleiri lénsherrar, stórir og 

smáir tóku þátt í uppreisninni sem heppnaðist að lokum. Targaryen-konungurinn og 

erfðaprinsinn Rhaegar dóu báðir í uppreisninni. Systkini Rhaegar, Viserys og Daenerys, 

sluppu og hafa verið á flótta síðan. Rhaegar átti tvö börn, dóttur sem var drepin í 

uppreisninni og son, Aegon, sem átti að hafa dáið með systur sinni en virðist hafa lifað 

af.   

  Eftir að uppreisnin vinnst verður Robert konungur og giftist Cersei Lannister og 

friður kemst á Westeros. Þegar Robert deyr hefur vinur hans úr byltingunni, Eddard 

Stark, komist að því að börn Roberts eru ekki sannir erfingjar (blóðerfingar) hans, þar 

sem Cersei var honum ótrú. Sonur Cersei, Jeoffry konungur, lætur taka Eddard af lífi. 

Þar byrja átökin um völdin í Westeros. Targeryan-ættin vill vinna Westeros til baka, 

Lannister-ættin reynir að halda afkomendum sínum í valdasæti, báðir bræður Roberts 

Baratheon vilja taka við hásætinu og elsti sonur Eddard, Robb Stark lýsir sig konung 

norðursins og á tímabili eru fjórir konungar í Westeros.   

  Stark-ættinni er ógnað frá fyrstu bók og systkini Robb; Sansa, Arya, Bran og 

Rickon leika þannig fjögur mismunandi dæmi í flóttaminninu. Í ritgerðinni verða 

nokkur af þeim miðaldaldaminnum sögunnar tekin fyrir en ásamt flóttaminninu verður 

fjallað um minnið að sækja sér kraft úr dýrum, en þar verður fjallað um aðalsættir 

Westeros út frá þeim dýrum sem hver ætt velur sér sem táknmynd sína. Einnig verður 

fjallað um fóstbræðralag og meykónga út frá persónum skáldsögunnar.  

Fóstbræðralag 

  Í riddarasögum miðalda á riddarinn að sýna yfirburði sína en vígvöllurinn er 

einnig staður þar sem hann finnur jafningja sína því að eitt mikilvægt einkenni íslenskra 
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riddarasagna er áherslan sem lögð er á vináttu milli karlmanna af sömu stigum. 
6
 Í 

bónfararsögum er oft mikil áhersla á bræðralag og lokatamark sögunnar er ekki endilega 

hjónaband aðalkarlhetjunnar heldur ekki síður bræðralag við aðra tigna karlmenn. Dæmi 

um þetta er Nítíða saga þar sem Liforinus er aðalkarlhetjan og fær hönd Nítíðu. Hann  

myndar svo vináttu við Inga, annan biðil eftir bardaga milli þeirra þar sem þeir eru 

næstum jafningjar á bardagavellinum, en Liforini er auðvitað sjónarmun betri sem 

aðalhetja sögunnar. Þeir tengjast svo með mægðum en Ingi giftist systur Liforni. 

Hléskjöldur, fóstbróðir Nítíðu, giftist síðan systur Inga þar með er komið á bræðralag 

milli þeirra þriggja. Hjónaband er mikilvægasta minnið í bónorðsfararsögunum en því 

fylgja auknar eignir, nýir bandamenn og lögmætir erfingjar.
7
  

  Þessar venjur eru einnig ríkjandi hjá aðlinum í Söngur íss og elds. Eddard Stark 

og Robert Baratheon voru í æsku báðir í fóstri hjá Jon Arryn. Robert var einnig 

trúlofaður Lyönnu, systur Eddard og hefði það hjónaband þýtt að þeir hefðu tengst með 

mægðum. Ekkert varð þó úr ráðhagnum þar sem Lyanna var numin á brott af Rhaegar 

Targaryen, krónprins Westeros. Í kjölfarið átti bylting Roberts sér stað en Lyanna lét 

lífið áður en henni lauk svo Robert, hinn nýi konungur, varð að finna sér nýja brúði til 

að fá lögmæta erfingja og giftist því Cersei Lannister til að tryggja bandalag sitt við 

Lannister-ættina meðal annars til að sporna við mögulegum framtíðartilraunum 

afkomenda Targaryen-kóngsins til að vinna hásætið aftur. Eddard giftist aftur á móti 

dóttur Tully lávarðs í byrjun uppreisnarinnar og fóstri hans Jon Arryn giftist systur 

hennar til að innsigla bandalagið milli ættanna, svo að Tully-ættin myndi standa með 

þeim í byltingunni.  Í byrjun fyrstu bókarinnar stingur Robert upp á því við Eddard að 

trúlofa elsta son sinn, Jeoffrey, og elstu dóttir hans, Sönsu, og sameina þannig ættir 

þeirra líkt og hefði orðið ef Lyanna hefði ekki dáið. Augljóst er að það er mikilvægt 

fyrir Robert að tengjast Eddard ættarböndum.   

  Líkt og hjónaband Eddards hafði á sínum tíma þann megintilgang að mynda nýtt 

bandalag og tryggja að fleiri ættir tækju málstaðinn gegn ríkjandi konungsætt þá lofar 

elsti sonur hans, Robb Stark, hönd sinni dóttur Frey lávarðs og hönd systur sinnar, 

Öryu, syni lávarðsins Frey. Þessar trúlofanir fá Frey-ættina til þess að berjast fyrir 

málstað hans gegn ríkjandi valdaætt. Einnig semja þeir um að tveir strákar úr Frey-

ættinni verði fóstraðir í kastalanum Winterfell. Þetta fyrirkomulag vinnur Stark-ættinni 

frekari bandamenn og tengir Frey lávarð ættarböndum við volduga aðalsætt.   

                                                           
6
 Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, Riddarar og frúr. Fyrirmyndir íslenskra aristókrata á 14. öld, bls.  4. 

7
 Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, Riddarar og frúr. Fyrirmyndir íslenskra aristókrata á 14. Öld, bls. 24. 
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  Á miðöldum gátu vinir gengið í fóstbræðralag og í Gísla sögu Súrssonar er 

lýsing á athöfn sem þarf að ganga í gegnum til þess auk þess sem þeir sverja þess eið að 

hefna hvors annars sem bróður síns.
8
 Í miðaldaheimi George R. R. Martin koma hvergi 

eiðar né athafnir fyrir við myndun bræðralags í Westeros. Hjá Dothraki-ættbálknum 

hefur hver höfðingi aftur á móti blóðbræður (e. Bloodriders) sem mætti líkja við 

lífverði, en þeir sverja þess eið að vernda höfðingja sinn en blóðbróðir er þó meira en 

aðeins vörður. Þeir deila einu lífi, í bræðralagi við höfðingjann. Höfðinginn ávarpar þá 

sem blóð af sínu blóði. Skuli höfðinginn deyja, þá deyja blóðbræðurnir líka og fara  með 

honum í framhaldslífið. Ef óvinur drap höfðingja þá hefndu blóðbræðurnir hans áður en 

þeir tóku sitt eigið líf. Þegar Daenerys lærir að bræðraböndin milli Dothraki-höfðingja 

og blóðbræðra hans séu svo sterk að þeir deili öllu, jafnvel dauðanum þá óskar hún þess 

að lífverðir föður hennar hefðu metið líf hans jafnt, en faðir hennar, Aerys konungur, 

hafði verið drepin af manni úr Konungsverði sínum, sem hafði svarið þess eið að vernda 

líf hans. Eftir dauða Khal Drogo biður Daenerys þrjá bardagamenn úr khalasar Drogos 

að verða blóðbræður sína. Hún biður Ser Jorah Mormount og seinna Barristan Selmy að 

vera hluti af drottningarverði sínum. Hún blandar saman hefðum tveggja 

menningarheima þar sem annar er frumstæðari en hinn. Konungsverðirnir í Westeros og 

svörtu bræðurnir í Næturvaktinni eru aldagömul bræðralög, sem frekar mætti líkja við 

riddarareglur. Konungsverðirnir eru lífverðir konungs og Næturvaktin gætir Veggsins, 

sem stendur við nyrstu landamæri Westeros. Báðar reglur sverja þess eið að feðra engin 

börn, giftast aldrei ásamt því að afsala sér öllum eignum og titlum. Jafnvel þó um 

bræðralög sé að ræða þá er hefndarskyldan ekki jafn sterk og hjá Dothraki 

blóðbræðrunum. Nafngiftin blóðbræður og ávarpið blóð af mínu blóði sýnir að tengslin 

séu fjölskyldutengsl, en blóð tengir fjölskyldur. Aftur á móti er ekki jöfnuður í 

bræðralaginu líkt og í Gísla sögu Súrssonar þar sem þeir svórust í fóstbræðralag. Þeir 

eru allir bræður á jöfnum grundvelli þar sem dauða allra yrði hefnt. Blóðbræður 

Dothraki menningarinnar myndu hefna höfðingja síns og fylgja honum inn í dauðann, 

en ef þeir deyja lifir höfðinginn enn.  

Meykóngar 

  Ein af persónunum sem bókaflokkurinn Söngur íss og elds fylgir er Daenerys 

Targaryen –síðasti afkoamandi Targeryan-ættarinnar sem réði ríkjum í Westeros fyrir 

uppreisn Roberts Baratheon. Í upphafi bókanna giftir eldri bróðir hennar, Viserys, hana 

                                                           
8
 Gísla saga Súrssonar, Íslenzk fornrit, bls. 22. 
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Dothraki-höfðingja sem í staðinn ætlar að hjálpa Viserys að taka völdin í Westeros með 

stríðsmönnum sínum. Þarna er Daenerys í dæmigerðu kvenhlutverki miðalda. Hún er 

eign bróður síns og gifting hennar er honum til hagsmuna. Viserys og eiginmaður 

Daenerys deyja báðir í fyrstu bókinni og við það öðlast hún sjálfstæði en vald öðlast hún 

fyrir tilstuðlan drekanna sem hún eignast. Eftir að hafa sigrast á tveimur borgum sest 

hún að í annarri þeirra og ætlar að ríkja þar, uns hún telur sig tilbúna til að halda til 

Westeros og taka völdin þar eins og bróður hennar dreymdi um. Daenerys er því 

sjálfstæður höfðingi, líkt og meykóngarnir, sem hefur fullt forráð yfir sjálfri sér.   

  Meykóngasögur frá miðöldum greina frá ungum stúlkum sem hafna 

kynhlutverki sínu með því að stjórna ríki í eigin nafni. Þær eru fallegar, ungar, snjallar, 

af góðum ættum og ógiftar. Þær eiga yfirleitt fullt af biðlum og hafna þeim öllum og 

smána í leiðinni. Sögunum lýkur svo á þann veg að einn biðillinn er jafn klókur og 

meykóngurinn, afmeyjar hana og giftist í kjölfarið. Eftir giftinguna tekur meykóngurinn 

upp hefðbundið kvenhlutverk sem eiginkonan.
9
 Meykóngum er alltaf lýst með flæðandi 

gullið hár og augum þeirra líkt við eðalsteina. Þannig var forskriftin af kvenlegri fegurð 

á miðöldum, komin af hugarórum karlmannana sem rituðu sögurnar og fyrirmyndin á 

sér uppruna í handbók sem samin var um latneska ljóðagerð.
10

 Sedentíönu, 

meykónginum úr Sigurðar sögu þögla, er til dæmis lýst á þennan veg:    

„Hennar augu woru skijnandi sem stiỏrnur j heidbiortu uedre og af henni 

synnduzt geislar skijna. Hofudit uar bollott sem eyiar þær er gullz lit hafa med 

skinan<d>e birte sem logannde elldr e(dur) solar geislar.“ (Sigurðar saga þögla, 

bls.100)  

  Daenerys þykir líka einstaklega fögur og er með ljóst hár sem einkennir 

Targeryan-ættina.  Euron Greyjoy, einn af mörgum biðlum Daenerys lýsir henni sem 

fallegustu konu í heimi, með silfurgullið hár og með amethyst-eðalsteina í augnastað.
11

 

Lokatakmark bónfararsagna er þó ekki konan sjálf, þó fögur sé, heldur lönd, auður og 

fóstbræðralag við aðra valdamikla karlmenn.
12

 Fóstbræðralag myndi ekki fylgja því að 

giftast Daenerys þar sem fjölskylda hennar er dáin. Quintyn Martell, prins frá Dorne er 

enn annar biðill sem hefur annað lokatakmark en að verða konungur. Lokatakmark hans 

er einhvers konar bræðralag og ættartengsl–án bræðra og ættingja Daenerys. Faðir 

                                                           
9
 Sigurður Jón Ólafsson. Að brynna fola í vínkeldu. Um erótík í fornaldar- og riddarasögum, bls. 25. 

10
 Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, Riddarar og frúr. Fyrirmyndir íslenskra aristókrata á 14. Öld, bls. 11. 

11
 Martin, George,  A Feast for Crows, bls. 632. 

12
 Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, Riddarar og frúr. Fyrirmyndir íslenskra aristókrata á 14. Öld, bls. 22. 
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Quintyn sendi hann til að biðla Daenerys, til að sameina ættir þeirra. Við giftingu þeirra 

myndu ættirnar sameinast, og hagur Targeryan-ættarinnar verða hagur Martell-

ættarinnar. Þar af leiðandi hefðu þeir ástæðu til að taka þátt í uppreisn gegn núverandi 

valdaætt, sem er ábyrg fyrir dauða föðursystur Quintyn, Eliu og barna hennar en Elia 

var gift eldri bróður Daenerys sem dó í uppreisn Roberts. Aftur á móti virðist sem 

barnungum syni hennar, Aegon Targeryan, hafi verið bjargað og annað barn myrt í hans 

stað. Síðasti biðilinn er einmitt Aegon Targeryan sem leitast einnig eftir að giftast 

Daenerys, föðursystur sinni. Targeryan-ættin var þekkt fyrir sifjaspell og giftust oft 

systkinum og frændsystkinum til að halda blóðlínunni hreinni. Þar sem ungbarn, sem 

trúað var að væri Aegon, var myrt í lok uppreisnar Roberts og Aegon því álitinn dáinn. 

Þess vegna getur verið erfitt fyrir Aegon að sanna hver hann er en auðveldasta leiðin til 

þess væri að giftast Daenerys, sem einnig á tilkall til konungstitilsins í Westeros.  

Af syskinabrúðkaupum  

  Á tímum faraóana tíðkaðist það að konungar Egyptalands giftust systrum sínum 

eða jafnvel dætrum. Óvíst er hvort þessi siður tíðkaðist hjá almúgafólki þar sem 

heimildir eru ekki skýrar en nokkur dæmi eru til um möguleg tilfelli.
13

 Ptolemísku 

konungarnir tóku síðan upp systkinahjónabandsvenjuna af forverum sínum. Á því 

tímabili virðast systkinabrúðkaup aðeins fyrirfinnast hjá egypsku konungsættinni. Á 

rómverska tímabilinu er aftur á móti til mikið af heimildum, t.d. bréf og 

hjónabandssamningar, um systkinahjónabönd hjá almúgafólki.
14

 Hjá Targaryen-ættinni í 

Westeros tíðkuðust systkinahjónabönd.  

„Daenerys said nothing. She had always assumed that she would wed Viserys 

shen she came of age. For centuries the Targaryens had married brother to sister, 

since Aegon the Conqueror had taken his sisters to bride. The line must be kept 

pure, Viserys had told her a thousand times; theirs was the kingsblood, the 

golden blood of old Valyria, the blood of the dragon. Dragons did not mingle 

their blood with that of lesser men. Yet now Viserys schemed to sell her to a 

stranger barbarian.“ (A Game of thrones. Bls, 32).  

Viserys kennir Daenerys frá unga aldri að þau séu merkileg vegna ætternis síns og að 

hluti af því sé hreinleiki ættarinnar, blóðið er ekki þynnt með hjónaböndum utan 

                                                           
13

 Middleton, Russell,  Brother-Sister and  Father-Daughter Marriage in Ancient Egypt, bls. 608. 
14

 Middleton, Russell,  Brother-Sister and  Father-Daughter Marriage in Ancient Egypt, bls. 605. 
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ættarinnar að óþörfu. En eins og Daenerys bendir á þá giftir hann hana samt út fyrir 

ættina og það villimanni. Og með því að gifta Daenerys öðrum þá útilokar Viserys 

einnig möguleikann á að eignast „hreinræktaða“ Targaryen afkomendur sjálfur þar sem 

þau tvö eru þau síðustu sinnar ættar. Hreinleiki ættarlínunnar sjálfar er því ekki 

mikilvægur eiginleiki ef ættin er ekki við völd. Þess vegna gefur Viserys systur sína í 

hjónaband gegn loforði um her þrátt fyrir eigin trú um yfirburði Targaryen-ættarinnar.   

  Þó Targaryen-ættin hafi opinberlega stundað giftingar á milli systkina þá eru 

fleiri dæmi í Söngur íss og elds um sifjaspell. Fyrst ber að nefna tvíburana Cersei og 

Jamie Lannister en samband þeirra er ekki opinbert þar sem Cersei er gift konungi 

Westeros þar sem sagan hefst og börn þeirra Jamie myndu því missa arf sinn ef 

konungurinn kæmist að því að hann ætti ekki börnin. Auk þess er sifjaspell ekki vel séð 

í Westeros utan Targaryan-ættarinnar ásamt því að aðalsmenn giftu börn sín börnum 

annarra aðalsmanna til að mynda bandalög og auka völd og auð ættar sinnar. Innbyrðis 

hjónabönd skapa ekki ný bandalög og eru því pólítískt ópraktísk.   

  Annað dæmi úr bókunum er Craster sem býr norðan við Vegginn og er því ekki 

hluti af samfélagi Westeros en landamæri þess liggja við Vegginn. Hann giftist dætrum 

sínum, eignast börn með þeim, giftist þeim dætrum einnig en fórnar sonum sínum til 

þeirra guða sem hann heldur. Hann stundar því fjölkvæni, sifjaspell og mannsfórnir en 

allt þrennt er fordæmt í samfélagi nútímans og því við hæfi að Craster hafi bústað við 

mörk hins siðmenntaða og ósiðmenntaða heims.    

  Eins og í Egyptalandi finnast því dæmi um skyldleikabrúðkaup ekki aðeins hjá 

konungum Targeryan-ættarinnar heldur einnig hjá lágstéttarfólki- og eins og í 

Egyptalandi eru þó töluvert fleiri heimildir um skyldleikabrúðkaup hjá konungsættinni 

en öðrum.    

Nítíða og Daenerys   

  Daenerys er drottning í Mereen, borg sem hún hertók, og Hizdahr zo Loraq vill 

giftast henni til þess að verða konungur í þeirri borg. Euron Greyjoy ætlar sér í stríð og 

vinna Járnhásætið í Westeros. Að giftast konu sem hefur erfðarétt að konungstign 

Westeros er góð leið til að halda sætinu ef það vinnst. Lokatakmark biðlana að Quintyn 

undanskildum er því konungsdæmið sem fylgir Daenerys. Allir ætla þeir sér þó að auka 

auð sinn og völd líkt og biðlar bónfarasagnanna þar sem völd meykóngsins færast til 
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eiginmannsins við giftingu. Hjónaband við meykóng er því skref upp á við. 
15

 

Meykóngurinn Nítíða úr Nítíða sögu hafnar biðlinum Inga á þeim forsendum að hún sjái 

engan hagnað fyrir sig í hjónabandinu þar sem hann hafi engan ríkidóm samanborið við 

sig. Þar hagar Nítíða sér eins og karl að fleiri leyti en að kalla sig kóng og stjórna landi. 

Hún gengur inn í hlutverkið með hegðun og hugsunarhætti. Á miðöldum byggðist 

tengslanet karla á því að geta afhent og tekið við konum af hvor öðrum. Nítíða tekur því 

aftur að sér karlmannshlutverk í sögunni þar sem hún tekur ambátt sína frá eiginmanni 

sínum og börnum og dulbýr sem sig í von um að blekkja biðil til að giftast henni í sinn 

stað. Jafnvel þó hvatinn bak við afhendinguna sé ekki að mynda bræðralag og 

ættartengsl þá hefur Nítíða sama vald yfir ambáttinni og karlmenn hafa yfir systrum 

sínum, dætrum og öðrum konum sem þeir hafa gjaforð yfir. Nítíða sker sig frá öðrum 

meykóngum á þann veg að hún sér alltaf við klækjum þeirra og sagan endar á 

vinsamlegu uppgjöri milli hennar og biðlanna Liforinusar og Inga. Ákvörðun Nítíðu um 

að giftast Liforino er til að halda friði í ríki sínu.  

   „jeg heffe heyrt ad hoffdingium landsins leidest stryð og onäder j Rykinu, er nú 

og lykast ad þad mune fyrer liggia ad fä þann kong er ydur þiker mikils hattar vera.“ 

(Nítíða saga. Bls. 32)  

  Ólíkt Nítíðu þá gengst Daenerys ekki við karlhlutverkinu sem fylgir því að vera 

kóngur. Hún kallar sig drottningu en það sem vegur þyngst í kvenlegu hlutverki hennar 

sem stjórnanda er að hún hugsar um sig sem móður. Hún lítur á þegna sína sem börnin 

sín og stjórn sína sem móðurhlutverk. En ólíkt meykóngunum sem eru oftast 

einkaerfingjar föður síns og aldar upp í hlutverkið þá átti faðir Daenerys tvo syni og sá 

yngri þeirra, Viserys, elst upp með Daenerys en sá eldri, Rhaegar, deyr áður en hún 

fæðist. Þannig að Daenerys elst ekki upp sem ríkisarfi heldur sem yngri systir sem ber 

að hlýða bróður sínum. Fyrsta hjónaband hennar er til að innsigla bandalag fyrir bróðir 

sinn og eftir að bróðir hennar deyr og hún byrjar að líta á sig sem erfingja Westeros er 

hún enn í eiginkonuhlutverki og er ólétt og lítur svo á að sonurinn sem hún ber muni 

taka við járnhásætinu. Eftir að hún missir barnið og eiginmann sinn er hún orðin 

sjálfstæð í fyrsta sinn. Hún áttar sig þó fljótlega á því að sjálfræði sé ekki nóg til að 

kalla sig drottningu og leggst í landvinninga með drekunum sínum. Eftir að Daenerys 

leggur undir sig þrælaborgina Mereen og ákveður að ríkja þar sem drottning gerir hún 

sér grein fyrir því að það er ekki auðvelt að stjórna ríki. Til að halda friði og vernda 
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fólkið sitt þá giftir hún sig, af sömu ástæðum og Nítíða. Hizdahr zo Loraq lofar henni að 

friður muni komast á ef hún giftist honum og verður hún við því. Í meykóngasögum 

miðalda lýkur sögunni á hjónabandinu, eftir að karlhetja sögunnar hefur útvegað öðrum 

mikilvægum karlmönnum sögunnar góðar eiginkonur. Það er ekki raunin hjá Daenerys 

en hjónabandið merkir ekki hamingjöm endalok fyrir hana heldur kemst lesandi að því 

að friðurinn sem fylgdi hjónabandinu var aðeins blekking til að koma Hizdahr í 

konungsstólinn. Þar sem nýjastu bók ritraðarinnar lýkur veit Daenerys þó ekkert af 

þessu. Meykóngaminnið heldur því áfram eftir að hjónabandið sem átti að leiða til friðar 

átti sér stað. Sögunni er ekki lokið enn og því ómögulegt að segja hvort endirinn á sögu 

Daenerys muni verða hefðbundinn á vísu meykónga eða hvort hún muni fara enn lengra 

frá því mynstri sem fylgir minninu.   

  Þó frásagnir bókarinnar séu að miklu leyti byggðar á sömu minnum og 

miðaldarsögur þá notar George Martin minnin á nýstárlegan máta og er ýmistlegt sem 

skilur á milli hins óiðnvædda heims sem við fáum að kynnast í Söngur íss og elds og 

þeim óiðnvædda heimi sem við fáum að kynnast í fornaldarsögum. Grunnstoðirnar eru 

þær sömu, lesandi má búast við drekum, kastölum, yfirnáttúrulegum atburðum og 

pólitískri valdabaráttu. Í sögum frá miðöldum eru til dæmis fáar konur nafngreindar og 

þær sem eru það eru oft sýndar í neikvæðu ljósi (til dæmis Hvít og Ólöf úr Hrólfs sögu 

kraka og Hallgerður úr Njáls sögu). Þær konur sem eru sýndar í jákvæðu ljósi eru það 

jafnan til að leggja áherslu á neikvæða persónu eiginmanns síns (til dæmis Yrsa, gift 

Aðils, úr Hrólfs sögu kraka). Þó margt sé líkt með Daenerys og meykonungum þá 

brýtur George Martin minnið upp á ýmsa vegu. Þar má nefna að Daenerys sér sig knúna 

til að giftast til að ná betri stjórn á ríki sínu, þó ekki vegna þess að að hún væri kona sem 

réði ekki við að stjórna ríki ein líkt og kynsystur hennar í meykonungasögunum heldur 

af menningarlegum og pólitískum ástæðum. Daenerys þurfti eiginmann til þess að vera 

tekin í sátt af erlendum þegnum sínum vegna þess að hún tók borgina með valdi en 

hafði annars ekkert tilkall til að stjórna henni. Að giftast innfæddum aðalsmanni var því 

til að brúa bilið á milli menningarheima og gera pólitískt bandalag við ráðaætt í 

borginni. Og þó Daenerys sé af konungsætt og hafi tilkall til konungsríkis líkt og 

meykonungar þá hefur hún ekki enn stýrt eða barist fyrir stjórninni í ættlandi sínu 

heldur aðeins ríkt yfir öðrum þjóðbrotum. Það er margt nýstárlegt í miðaldaheimi 

George Martin en líkt og í hinni hefðbundu miðaldaímynd þá er hlutverk kvenna fremur 

einhæft. Þær tilheyra nánasta karlkyns ættingja og eru gefnar í hjónaband til að mynda 

bandalög og innsigla vináttu milli karla. En þrátt fyrir einhæft hlutverk þá eru konurnar í  
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Söng íss og elds allt annað en líkar innbyrðis. Þær hafa mjög ólíka drauma og þrár. 

Catlyn Stark er til að mynda fyrst og fremst móðir og eiginkona og samsvarar sér vel í 

því hlutverki sem ætlað var konum. Aðrar konur í sögunni eins og Brianne frá Tarth, 

Asha Greyjoy og Arya Stark hafa augljóslega aðrar væntingar í lífinu. Brianne og Asha 

hafa tekið að sér karlmannshlutverk en báðar eru þær stríðsmenn. Þær ganga í 

karlmannsfötum, umgangast fyrst og fremst karla og eru erfingjar föður síns
16

. Cersei 

Lannister og Margaery Tyrell hafa áhuga á pólitískum frama þó þær neyðist til að 

stunda hann á bak við tjöldin. 

Flóttaminnið 

   Algengt minni í miðaldasögum er að börn úr efri stigum þjóðfélagsins þurfi að 

flýja og fara í felur til að bjarga lífi sínu. Dæmi um þetta er Sverrir konungur úr Sverris 

sögu og Áslaug dóttir Sigurðs Fáfnisbana í Ragnars sögu loðbrókar.  Sama minnið 

kemur fyrir í Söngur íss og elds þar sem Targeryan-börnin Viserys, Daenerys og Aegon 

flýja með hjálp fullorðina sem hjálpa til við að halda þeim öruggum. Þetta minni á 

einnig við um systurnar af Stark-ættinni, Öryu og Sönsu, ásamt bræðrum þeirra Bran og 

Rickon.   

  Flóttabörnin í miðaldasögum þurfa að hafa fyrir því að fá góða stöðu innan 

samfélagsins og þær þrautir sem þau takast á við styrkja þau og gera þau að hæfum 

leiðtogum. Í Sverris sögu þroska erfiðleikar Sverris í æsku og styrkja hann. Þessir 

erfiðleikar verða til þess að hann er hæfari konungur en Magnús Erlingsson sem fékk 

konungdóminn upp í hendurnar.
17

 Í þeim konunga og fornaldarsögum sem barn er í 

hættu vegna ætternis síns, til dæmis konungssonur sem þarf að flýja til að halda lífi, er 

skúrkurinn yfirleitt ættingi eða stjúpforeldri. Flest flóttabörn miðaldasagna hafa foreldri 

eða einhvern fullorðinn sem aðstoðar við flóttann og seinna við lífið á flótta. Fóstri 

Áslaugar úr Ragnars sögu loðbrókar felur hana til dæmis inni í hörpu til að koma henni 

undan hættu.
18

 Stark og Targaryen börnin í Westeros falla öll vel að þessu minni. 

Targeryan-börnin 

  Viserys flýr til eyjunnar Dragonstone með móður sinni sem deyr þar við að fæða 

Daenerys. Þar heldur flótti þeirra áfram, í þetta sinn með hjálp riddarans Willem Darry 

                                                           
16

 Þó Theon, bróðir Öshu sé í raun erfingi föður þeirra samkvæmt lögum Westeros þá vildi faðir þeirra að 
Asha tæki við af honum fremur en Theon.  
17

 Ármann Jakobsson, The hunted children og Kings: A theme in the Old Icelandic Sagas, bls. 13. 
18

 Ármann Jakobsson, The hunted children og Kings: A theme in the Old Icelandic Sagas, bls. 10 
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og þau sigla til Braavos. Willem deyr og skilur systkinin ein eftir þar sem Viserys tekur 

að sér hlutverk hins fullorðna, að vernda systur sína gegn ofsóknum. Mótlæti og 

stöðugar ofsóknir móta hina hefðbundnu söguhetju flóttaminnisins en Viserys heldur 

áfram að líta á konungstitilinn sem rétt sinn og þroskast lítið á ferð sinni um Frjálsu 

borgirnar. Mótlætið gerir hann ekki sterkan heldur aðeins bitran og reiðan. Viserys er 

fljótur að reiðast, lítur niður á aðra, er fordómafullur og ber engin merki þess að hann 

muni verða góður konungur. Í byrjun fyrstu bókarinnar Krúnuleikar selur Viserys systur 

sína, Daenerys, í hjónaband fyrir loforð um stríðsmenn til að hjálpa sér að vinna 

Westeros til baka. Óþolinmæði hans og skilningsleysi þegar kemur að menningu 

Dothraki-fólksins verður til þess að leið hans til krúnunnar tekur skarpa beygju og 

snöggan endi þegar Drogo, foringi Dothraki-ættbálks og eiginmaður Daenerys hellir 

bræddu gulli yfir höfuð hans.    

  Í Sverris sögu sýnir Sverrir þrautseigju og ráðkænsku í erfiðum aðstæðum. Hann 

hefur hæfileika til að greina gott frá illu og er viljugur til að fyrirgefa og náða óvini sína, 

gefist þeir upp. Í sögunni er Sverrir ímynd hinna konunglegu eiginleika en óvinir hans 

eru haldnir ofmetnaði.
19

 Ofmetnaður Erlings jarls felst meðal annars í því að hann titlar 

sinn eigin son konung og berst gegn rétti bornum konungum.
20

 Viserys er réttborinn 

konungur en sýnir hvorki þrautseigju, stillingu né ráðkænsku í erfiðum aðstæðum og er 

alls ekki viljugur til að fyrirgefa og náða óvini sína. Hann er óþolinmóður og fljótur að 

reiðast. Daenerys gerir sér smátt og smátt grein fyrir því að bróðir hennar yrði ekkert 

sérstaklega góður kóngur og er byrjuð að sjá son sinn fyrir sér í Járnhásætinu áður en 

bróðir hennar deyr. Eftir dauða Viserys er Daenerys síðasti afkomandi Targaryen 

aðalsættarinnar og lítur á það sem skyldu sína að vinna aftur hásætið sem faðir hennar 

tapaði og bróðir hennar hafði látið sig dreyma um. Konunglegir eiginleikar eru til 

dæmis ræðusnilld, hæfileikinn að gera stuðningsmenn sína hliðholla sér, góður 

herforingi, sýna sjálfstjórn og ekki vera drykkfelldur.
21

 Óþolonmæði og reiðigirni 

Viserys vann honum ekki hylli tryggra stuðningsmanna og hann sýndi litla sjálfstjórn 

eins og reiðiköst hans í garð Daenerys sýna. Óhætt er að segja að Viserys hafi ekki búið 

yfir mörgum konunglegum eiginleikum öðrum en þeim að hann var réttborinn 

konungur. Daenerys er aftur á móti góður herforingi eins og sést á landvinningum 

hennar. Hún hefur hæfileikann til að vinna hliðhollustu fólks sem sést á tryggð frelsuðu 
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 Þorleifur Hauksson, Implicit idealogy and the king‘s imagine in Sverris saga, bls. 131. 
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mannana í ríki hennar sem áður höfðu verið þrælar. Drottningaverðir hennar Jorah 

Mormount og Barristan Selmy eru henni líka tryggir, Mormount meira að segja eftir að 

hún hefur vísað honum úr þjónustu sinni. Daenerys býr yfir sjálfstjórn og hugrekki en í 

stað þess að hlaupa frá drekanum Drogon þegar hann ræðst í bardagapyttina í Mereen þá 

flýr hún ekki af hræðslu, heldur nálgast drekann og klífur á bak honum.   

Stark-börnin 

  Í miðaldasögum af aðalsbörnum á flótta þarf söguhetjan oft að fela sig á eyju í 

stöðuvatni.
22

 Sum flóttabarnanna í Westeros eru í einhvern tíma á eyju á meðan 

flóttanum stendur en eyjurnar eru ekki litlar eyjur á stöðuvatni. Þegar móðir Targaryen-

systkinanna flýr ásamt Viserys frá Kings Landing flýja þau til eyjarinnar Dragonstone 

og eru þar fram yfir fæðingu Daenerys og dauða móður þeirra. Rickon Stark fer til 

eyjunnar Skagos og Arya Stark eyðir tíma í felum í Bravoos sem er borg samsett úr 

mörgum eyjum.   

  Þegar Stark-börnin þurfa að leggja á flótta er alltaf einhver fullorðin með í för. Í 

tilfelli Bran og Rickon er það vinnukona sem fylgir Rickon til Skagos en systkini af 

Reed-ættinni sem fylgja Bran. Rickon er ekki sjónarhornspersóna svo lesandi fréttir fátt 

af honum. Bran ferðast norður fyrir Vegginn í leit að svörum en ferð hans virðist ekki 

ætla að leiða hann til baka að taka við stöðu föður síns, líkt og ferð hinnar dæmigerðu 

flóttahetju í fornaldarsögunum. Þar sem nýjasta bókin endaði var fylgismaður Stark-

fjölskyldunnar að reyna að hafa uppi á Rickon eftir að hafa frétt að hann væri á Skagos 

og því virðist líklegra að hann endi flóttaminnið á að koma til baka heldur en Bran en 

þar sem sögunni er ekki lokið er ómögulegt að segja um hvort að sagnaminnið fái 

hefðbundinn endi eða ekki.   

  Systurnar Arya og Sansa Stark eru einnig á flótta. Arya er búin að vera í felum 

síðan faðir hennar var handtekinn í fyrstu bókinni. Hún flúði úr borginni Kings Landing 

með hjálp manns úr Næturvaktinni sem var staddur í Kings Landing. Hann dulbjó hana 

sem dreng og smyglaði henni út úr borginni með drengjum sem ætluðu að ganga til liðs 

við Næturvaktina. Söguþráðurinn í kringum Öryu snýst ekki um hættuna sem stafar af 

þeim sem elta hana þar sem óvinir hennar vita í raun ekki hvar hún er eða hvort hún sé 

lifandi heldur er áherslan á hungur og fátækt og að lifa af í stríðshrjáðu landi. Sansa 

Stark byrjar stríðið sem fangi Lannister-ættarinnar. Þegar hún flýr þá er eldri bróðir 

hennar dáinn og yngri bræður hennar, Bran og Rickon, báðir álitnir látnir. Það er því 
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almennt álitið að hún sé erfingi Stark-ættarinnar og er því talin verðmæt. Hún flýr með 

hjálp fósturbróður móður sinnar, Peter Baelish, til móðursystur sinnar, Lysu Arryn, og 

er þar dulbúin sem utanhjónabandsbarn Baelish. Hún dulbýr sig því sem lægri 

stéttarmanneskju en þarf ekki að glíma við fátækt og hungur eins og systkini hennar. 

Áherslan er því á að fela hana fyrir óvinum hennar. Áætlun Baelish er að gifta hana 

erfingja Arryn-ættarinnar og afhjúpa hver hún í raun er á hernaðalega góðum tíma og 

krefjast norðursins í hennar nafni, sem erfingja Stark-ættarinnar.  

Kraftur úr dýrum  

  Í Hrólfs sögu kraka  er konungssyninum Birni breytt í björn af stjúpmóður sinni, 

drottningunni Hvít. Álögin virka þannig að hann er björn á daginn en í mennskri mynd á 

næturnar. Æskuvinkona hans, Bera, þekkir hann þrátt fyrir gervið og þau hittast á 

næturnar, þegar hann er í mennsku formi. Drottningin Hvít sér þó til þess að Björn sé 

drepinn í bjarnarlíki og fær Beru til að borða tvo bita af bjarnarkjötinu þrátt fyrir að 

Björn hafi varað Beru við fyrir dauða sinn að borða ekki af bjarnarkjötinu. Hann segir 

henni að ef hún borði af kjötinu muni það sjást á börnunum sem hún sé ólétt af. Þar sem 

Bera borðaði tvo bita af kjötinu eru útlitsgallar á tveimur af þeim þremur sonum sem 

hún fæðir, einn var elgur niður frá nafla en hinn með hundsfætur.
23

 Þarna kemur fyrir 

minnið um bann sem er brotið og að því fylgi afleiðingar, en forspá Björns, og að hún 

gangi eftir, er líka algengt frásagnarminni. Þriðja minnið er að kraftur sé sóttur úr dýri, 

en Björn er maður í hami dýrs og með því að neyta kjötsins verða synir Beru fyrir krafti 

álaganna og fæðast að hluta til í dýraham. Þriðji sonurinn, Böðvar, fæðist heilbrigður en 

seinna í sögunni kemur í ljós að hann er ekki ósnortinn af álögum föður síns. Hann 

hefur erft þá krafta sem Björn hafði sem bjarndýr, en virðist hafa stjórn á þeim krafti 

sem hann sækir í dýraríkið. Ólíkt bræðrum sínum erfði hann ekki álagaham heldur kraft 

bjarnarins. Björninn sem berst með Hrólfi konungi í Skuldarbardaga tengist Böðvari 

augljóslega þar sem þeir taka ekki þátt í bardaganum á sama tíma, Böðvar hverfur þegar 

björninn kemur og björninn hverfur eftir að Hjalti sækir Böðvar. Ekki er ljóst hvort 

Böðvar tekur sér bjarnarham eða stjórnar birni með huganum.
24

   

  Í Westeros mótast sjálfsmynd aðalsins af einkennisdýri ættarinnar. Þannig talar 

Lannister-ættin um að þau séu ljónin frá Casterly Rock, Robb Stark er kallaður Ungi 

Úlfurinn af fylgismönnum sínum, Daenerys vísar í sig sem blóð drekans og svo mætti 
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lengi telja. Skýrasta dæmið um persónu sem sækir sér kraft í dýr er Bran Stark en hann 

er vargur sem getur sameinað hug sinn hug dýra. Vargar sækja sér ekki aðeins kraft úr 

dýrum, heldur fá dýrin líka kraft frá þeim. Bran breytir sér ekki í dýr heldur færir vitund 

sína inn í vitund dýrs. Hamskiptingar líkt og Björn konungsson eru algengari í 

fornaldarsögum en eiginlegir hamskiptingar eru ekki í Söngi íss og elds.    

  Ógnarúlfur er einkennisdýr Stark-ættarinnar og í byrjun bókaflokksins fá Stark-

börnin hvert sinn ógnarúlf sem gæludýr. Úlfur Sönsu deyr snemma í sögunni og hvorki 

Robb né Rickon eru sjónarhornspersónur en Arya, Jon Snow og Bran eru greinilega öll 

tengd huga síns úlfs. Arya og Jon hafa aðeins farið í hug úlfanna í draumi, en þannig 

byrjar tengingin einnig hjá Bran sem nær seinna tökum á að setjast að í öðrum dýrum og 

hafa stjórn á eðlishvöt dýranna. Augljóst er að öll Stark-börnin hafa óvenjuleg tengsl 

við úlfana sína og því má draga þá ályktun að vargseðlið sé í ættinni.    

  Í Hrólfs sögu kraka og kappa hans er persónan Höttur sem er huglaus með öllu, 

en fyrir tilstöðlan Böðvars drekkur hann drekablóð og öðast í kjölfar þess hugrekki og 

því fylgir nýtt nafn en upp frá því er hann kallaður Hjalti, sem er mun hetjulegra nafn.
25

 

Í Söngur íss og elds borðar Daenerys hestahjarta til að veita ófæddu barni sínu styrk. 

Það gengur hins vegar ekki eftir þar sem barnið fæðist andvana. Hún sækir þó sinn eigin 

styrk í drekablóð en þó aðeins á huglægan máta þar sem drekablóðið vísar aðeins í 

ætterni hennar en hún sækir styrk sinn í Targaryan-erfðaveldið og trúna á því að það 

felist styrkur í ætterni.  

Hin dæmigerða hetja og endalok hennar   

  Íslendingasögur og fornaldarsögur segja oftar en ekki frá fræknum köppum og 

afrekum þeirra. Hin dæmigerða hetja fornalda er karlkyns, sterk, myndarleg, vopnafim 

og af góðum ættum. Annað sem einkennir þær er hversu erfitt það er að drepa þær. 

Dæmi um söguhetjur af þessu tagi eru Gunnar frá Hlíðarenda, Sigurður Fáfnisbani og 

Hrólfur Kraki.    

  Gunnari í Hlíðarenda er lýst sem myndarlegum, vopnfimum manni. Gunnar er 

að vísu ekki jafn klár og hetjur fornaldarsagna eru oft en hann hefur hinn vitra Njál til 

að ráðleggja sér. Eftir að Gunnar vegur Skammkel gefur Njáll honum þetta ráð:  

  „veg þú aldri meir í inn sama knérunn en um sinn ok rjúf aldri sætt þá, er góðir 

menn gera meðal þín ok anarra, ok þó sízt á því máli.“  

  síðan heldur hann áfam:  
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  „...ef þetta berr saman, at þá munt þú skammt eiga ólifat, en ella munt þú verða 

gamall maðr.“ (Brennu-Njáls saga. Ízlensk fornrit. 1954. Bls. 139) 

  Gunnar er dæmdur í útlegð í 3 ár eftir að hafa vegið tvisvar í sama knérunn
26

 og 

er dæmdur í útlegð í 3 vetur en rýfur þá sátt. Hann fer ekki úr landi og er því réttdræpur. 

Menn koma heim til hans til þess að drepa hann en Gunnar verst hetjulega og nær að 

særa marga menn þó hann sé bara einn á móti þeim. Hann er þó að lokum ofurliði 

borinn og deyr.   

  Sigurður Fáfnisbani vinnur það afrek að drepa dreka. Hann verður ástfanginn af 

hinni sjálfstæðu skjaldmey Brynhildi en giftist þó Guðrúnu Gjúkadóttur eftir að hafa 

drukkið gleymskudrykk sem lætur hann gleyma Brynhildi. Hann hjálpar svo Gunnari, 

bróður Guðrúnar, að eignast Brynhildi með því að ríða yfir vafurloga hennar, sem 

engum hafði áður tekist, enda enginn jafn mikill kappi og Sigurður. Sigurður leysir þó 

þessa þraut í líki Gunnars til þess að blekkja Brynhildi til þess að giftast honum. 

Brynhildur kemst að svikunum og eggjar Gunnar til þess að drepa Sigurð. Gunnar fær 

mann til að vega Sigurð á meðan hann sefur, og þó maðurinn veiti Sigurði banahögg þá 

deyr Sigurður ekki fyrr en hann hefur hent sverði í banamann sinn og þeir deyja báðir.
27

 

Hin dæmigerða hetja fer nefnilega ekki bardagalaust.  Brynhildur gengur svo í eldhafið 

þegar lík Sigurðar er brennt líkt og Daenerys gekk í eldhafið þegar lík Drogo var brennt 

en ólíkt Brynhildi þá lifði hún það af og eignaðist þrjá dreka.    

  Robert og Rhaegar eru báðir ástfangnir af hinni sjálfstæðu Lyönnu Stark. 

Rhaegar er þó giftur Eliu Martell og Robert giftist síðar Cersei Lannister svo hvorugur 

fær konuna. Báðir eru þeir myndarlegir, vopnfimir og af góðum ættum. Þegar Robert 

vegur Rhaegar, síðasta drekann, þá deyr Rhaegar án mikillar fyrirhafnar en engar 

lýsingar eru á því að hann hafi sært eða tekið með sér marga menn í dauðann.    

  Gunnar og Sigurður voru báðir miklir kappar sem unnu stór afrek. Báðir voru 

giftir kvenskörungum og dauði beggja var skipulagður af öðrum. Mörður reyndi að 

koma því svo fyrir að Gunnar myndi vega tvo af sömu ætt sem átti að leiða til dauða 

hans og Brynhildur eggjaði Gunnar til þess að drepa Sigurð.  Hjónaband beggja var 

óhamingjusamt að einhverju leyti en Sigurður giftist Guðrúnu eftir að hafa innbyrt 

gleymskudrykk. Gunnar er viljugur að giftast Hallgerði en gerir sér seinna grein fyrir 

því að það er erfitt að eiga við Hallgerði. Ef við lítum á þá kappa úr Söngur íss og elds 
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sem hafa þegar dáið til að reyna að bera saman við Gunnar og Sigurð þá er hægt að 

byrja á Robert Baratheon. Hann vann það stóra afrek að vinna uppreisn gegn ríkjandi 

konungsfjölskyldu. Hann var vopnafimur, giftist af skyldurækni og dauði hans var 

skipulagður af eiginkonu hans. Þegar Robert deyr þá er það ekki í frækilegum bardaga 

en hann nær að taka með sér villigöltinn sem veitti honum banasárið. 

Robb Stark vann allar orrustur sem hann barðist í, giftist til að vernda heiður stúlku, 

dauði hans var skipulagður af fjölskyldu konunnar sem hann átti að giftast en giftist 

ekki og hann tók enga með sér í dauðann.    

Eddard Stark vann uppreisnina ásamt Robert, giftist af skyldurækni og hann var tekinn 

af lífi til að þagga niður kenningar um faðerni Jeoffrey konungs. Heiður var í miklum 

metum hjá Eddard og syni hans Robb. Báðir settu hagsmuni annarra fram fyrir sína 

eigin og lögðu sig alla fram um að taka alltaf siðferðislega réttar ákvarðanir. 

Herforingjahæfileiki Robb er  hafður í fyrirrúmi þegar aðrar persónur tala um hann. 

Þrátt fyrir þessa hetjueiginleika þá fá hvorki Robb né Eddard tækifæri til að verja sig á 

dauðastundinni.   

  Hinar dæmigerðu hetjur Westeros eiga það sameiginlegt með hinum dæmigerðu 

hetjum miðalda að dauði þeirra var skipulagður af öðrum og í raun óumflýjanlegur. En 

ólíkt miðaldahetjunum þá deyja þeir ekki í fræknum bardaga þar sem hetjuljómi þeirra 

fær að skína í síðasta sinn. Hjónabönd þeirra byggjast einnig eingöngu á að byggja 

bandalög fyrir ætt sína, en Robb giftist ekki konu úr Frey-ættinni sem hann hafði gert 

bandalag við og leiðir það til dauða hans. En það er fyrst og fremst dauði hetjanna sem 

skilur þær frá hetjum miðalda. En Westeros hefur einnig óhefðbundnar hetjur sem eru 

fátíðar í miðaldasagnarfinum. Þar má nefna Tyrion Lannister, dverginn sem hélt uppi 

vörnum Kings Landing í orrustunni við Stannis Baratheon. Brianne, hinn heiðvirði 

kvenkyns riddari. Daenerys, drottningin sem er herforingi og ætlar að sigra heiminn. Í 

raun er ekkert óhefðbundið við velættaðan mann sem heldur uppi vörnum þeirrar borgar 

sem fjölskylda hans býr í, heiðvirðan riddara eða konungborinn herforingja sem ætlar að 

sigra heiminn. Það sem er óhefðbundið við þessar hetjur er að þær brjóta upp 

staðalímyndina sem fylgir þessum hlutverkum. Riddarar eru ekki kvenkyns og 

velættaðir menn eru ekki dvergar.  Þessar óhefðbundnu hetjur eru hluti af afbyggingu 

rómantíkurinnar. Þær sýna lesanda að alls konar fólk gegnir alls konar stöðum. 

Afbyggingin felst einnig í vöntun á hetjulegum dáðum hinna dæmigerðu hetja á 

dauðastund. Hetjur miðalda eru hetjur fram í rauðan dauðann og virðast hafa 

ómennskan styrk í lokaátökunum. Hetjur Westeros eru aftur á móti mjög mannlegar á 
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dauðastund og er það hluti af því raunsæja sjónarhorni sem lesandi fær. Þegar hetjan 

nær ekki að verjast dauðanum betur og tekur engin líf með sér er hið dauðlega í fari 

hans undirstrikað og lesandi fær þá tilfinningu að engum sé óhætt og að réttlætið nái 

ekki alltaf fram að ganga. Hinar óhefðbundu hetjur í sögunni vinna á móti þeim 

hughrifum þar sem þær komast vel út úr erfiðum aðstæðum, til dæmis þegar Tyrion 

krafðist bardagaréttarhalda í kastala Arryn-ættarinnar eða þegar Danearys fer frá fátækt 

og hungri yfir í stríðsdrottningu.  

Frásagnarminnin í raunsæju ljósi nútímans   

  Eins og sýnt hefur verið fram á er mikið af þeim frásagnareiningum sem notaðar 

eru í Söng íss og elds algengar í miðaldasögum. Notkun George Martin á minnunum er 

þó nýstárleg en notkun raunsæis endurmótar minnin og dregur fram hið nútímanlega í 

frásögninni. Arya, sem dæmi, er aðalsbarn í felum. Þó hún hafi fullorðinn einstakling í 

hlutverki verndara í byrjun þá breytast aðstæður hennar reglulega og mesta ógn hennar 

er ekki að flýja óvini heldur að lifa af í stríðshrjáðu landi. Það á við Öryu líkt og aðrar 

ungar persónur eins og Sönsu, Bran og Daenerys að saga þeirra er þroskasaga þar sem 

nýjar upplifanir í breyttri heimsmynd veita þeim nýtt sjónarhorn á þá þekkingu sem þau 

höfðu fyrir og veita þeim aðra sýn á umhverfi sem þau áður þekktu. Valdabaráttan í 

Westeros er það sem tengir söðuþræði bókanna saman en þrátt fyrir að valdabaráttan sé 

karllæg þá eru margar konur sem bera söguþráðinn áfram. Baktjaldamakkið hjá Cersei 

leiðir til þess að Eddard Stark er tekinn af lífi sem er hvatinn að stríði norðmannana við 

konungsættina. Þegar Catelyn Stark frelsar Jamie Lannister veldur það sundrun hjá 

norðmönnum og stríðið tapast af þeirra hálfu þegar konungur þeirra, Robb Stark, giftist 

rangri konu. Olenna Tyrell hefur einnig mikil áhrif á valdabaráttuna en hún eitrar fyrir 

konungi til þess að yngri bróðir hans geti tekið við. Daenerys er í hlutverki meykonungs 

en ólíkt meykonungum miðalda þá ber hún söguna ekki uppi með deilum við tilvonandi 

biðla heldur snýst söguþráður hennar um mannréttindabaráttuna sem hún hrindir af stað. 

 Við fáum yfirleitt að kynnast persónum miðaldabókmennta í gegnum beinar 

lýsingar sögumanns og ætterni. Í Söng íss og elds er töluvert um óbeinar 

persónulýsingar þar sem hægt er að  dæma persónur eftir gjörðum þeirra en ekki aðeins 

eftir þeim upplýsingum sem sögumaður eða aðrar persónur gefa frá sér. Þrátt fyrir að 

eitt einkenni bókanna sé margslungin persónusköpun þar sem mörkin á milli hins góða 

og vonda eru ekki alltaf skýr og yfirleitt finnist sitt lítið af hvoru í hverri persónu. Þó eru 

til persónur sem lesandi er strax varaður við að ekki sé treystandi, til dæmis Walder 
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Frey, sem svíkur síðan Stark-fjölskylduna. Höfundur skapar samúð með persónum 

innan allra málstaða og hefur svarta sauði innan allra herja enda verður lesanda fljótt 

ljóst að hagsmunir margra persóna sem hann hefur samúð með skarast. Sem dæmi má 

taka bardagann við Blackwater þar sem lesanda er ljóst að með sigri Stannis Baratheon 

yrði Sansa sennilega laus undan oki Lannister-ættarinnar en á sama tíma myndi Tyrion 

sennilega láta lífið.    

  Eitt það sem setur nútímann best inn í miðaldasamfélag Westeros og fjarlægir 

söguna miðöldum er hugarfar persóna til yfirnáttúrulegra hluta. Þrátt fyrir að lesandi viti 

að hin yfirnáttúrulega ógn handan við vegginn sé raunveruleg þá trúa þær persónur sem 

ekki hafa komist í tæri við ógnina ekki á hana og afskrifa hana sem hjátrú. Þegar 

fornaldarsögur eru lesnar þá gengur lesandi inn í heim þar sem drekar og spádómar eru 

raunverulegir fyrir persónum bókanna og þar af leiðandi fyrir lesandanum. Lesandinn 

trúir því þó ekki að þetta séu sannar sögur af yfirnáttúrulegum atburðum. Persónur 

Söngur íss og elds eru því á sama báti og nútímalesandinn, þeir hafa lesið eldri 

bókmenntir um bardaga manna við yfirnáttúrulegar verur en trúa ekki að þetta séu 

sannar sögur af yfirnáttúrulegum atburðum. Eftir því sem líður lengra á bækurnar 

komast fleiri persónur í tæri við yfirnáttúrulega hluti en margir taka þeim samt með efa í 

huga. Lesandi samþykkir því hið yfirnáttúrulega á undan persónum bókanna.    

  Í sögum af konungsbornum börnum í hættu þá vaxa þau upp og gera svo tilkall 

til konungsdæmis föður síns. Þar er hetjan að berjast gegn þeim sem ranglega sitja á 

valdastóli og lesandinn er aldrei efins um að hinn réttborni erfingi sé hæfastur til þess að 

ríkja. Í stjórnmálum Westeros eru margir sem telja sig hinn réttborna erfingja, Daenerys, 

Aegon og Stannis telja sig öll eiga besta tilkallið til krúnunnar. Svo eru aðrir sem vilja 

hásætið af öðrum ástæðum. Renly vill til dæmis meina að hann yrði betri konungur en 

Stannis og að það eigi að vega þyngra en aldursröðin. Balon Greyjoy vill verða 

konungur yfir Járneyjunum og vísar í hefðina, fyrir valdatíma Targaryen-ættarinnar 

ríktu Járneyjarnar sem eigið konungsríki. Robb Stark og Norðrið vill stofna konungsríki 

á sömu forsendum en vill innlima Árlöndin inn í það konungsríki vegna skyldleika við 

valdaættina þar. Þetta eru allt sjónarhorn sem lesandi tekur góð og gild en í 

konungasögum miðalda þá var hæfileikinn til að ríkja hjá hinum réttborna erfingja og 

engum öðrum.    

  Aðalsfólkið í Westeros mótar sjálfsmynd sína eftir ætterni, þau trúa því að 

ákveðnir eiginleikar fylgi ákveðnu ætterni og vísa gjarna í einkennismerki ættarinnar til 

þess. Það mætti því segja að börn aðalsætta séu alin eftir einhvers konar mótunarhyggju. 
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Þrátt fyrir þessa ætternishyggju eru pólítísk tengsl mikilvæg í Westeros og eru þau 

innsigluð með giftingum milli ætta auk þess sem aðalsmenn sendu syni sína í fóstur til 

annarra aðalsmanna, ekki bara til að tryggja tengsl milli sín heldur einnig til að mynda 

bræðralag hjá næstu kynslóð ættanna. Ólíkt þeim venslum sem við fáum að sjá í 

miðaldasögum, til dæmis meykóngasögum, þá getur bandalag við ranga ætt gert þér 

óvin úr valdameiri ætt, eins og gerist þegar Robb Stark giftist inn í Westerling-ættina og 

vinnur þannig óvild Frey-ættarinnar. Sagan leiðir okkur í gegnum stríðstímabil í 

Westeros þar sem við fylgjumst með yngri persónum bókanna þroskast í erfiðum 

aðstæðum og við fylgjumst með eldri persónum hugsa til baka um ákvarðanir sem þær 

hafa tekið á lífsleiðinni og sjáum hvernig þær ákvarðanir hafa áhrif á þær í dag. Margar 

persónanna þurfa að taka að sér hlutverk sem þær voru ekki undirbúnar undir í æsku, 

þar á meðal Arya, sem býr í felum við fátækt en var alin upp við allsnægtir í kastala og 

Daenerys reynir fyrir sér sem leiðtogi en var alin upp sem yngri systir í hlýðni. Á meðan 

þeim tveimur gengur vel að lifa af og aðlaðagst nýjum hlutverkum þá eru aðrir sem taka 

við þeim hlutverkum sem þeim voru ætluð og ferst ekki vel úr hendi. Þar má nefna 

Robb Stark tekur hernaðalega góðar áætlanir sem leiðtogi, en missir fylgi manna sinna 

með persónulegum ákvörðunum og Eddard Stark sem tók við pólitískri stöðu til að 

aðstoða fósturbróður sinn, Robert Baratheon, en var hálshöggvinn fyrir landráð þegar 

hann reyndi að vernda arfleið hans. Við lestur ævintýra og miðaldasagna býr lesandinn 

við ákveðna vissu um að söguhetjan muni lifa af eða þá að við dauða þeirra muni 

ákveðið réttlæti eiga sér stað, til dæmis að hetjan muni taka aðra með sér í dauðann en 

eins og áður var rætt á það ekki við í Söng íss og elds. Miðaldaminnin leiða lesandann í 

gegnum bækurnar og hjálpa okkur að skýra og skilja þær aðstæður sem persónur 

bókanna lenda í og þær ákvarðanir sem þær taka. Nýstárleg notkun minnanna gefur 

sögunni meiri dýpt, en þar sem höfundur bregður útaf þeim tekur raunsæi við af 

rómantík. Þar má nefna að gifting er ekki sögulok konunnar, hetjur sem deyja á 

mannlegan máta og yfirnáttúrulega atburði sem enginn trúir á. Valdabarátta Westeros 

tengir persónur, söguþræði þeirra saman en miðaldaminnin leiða söguna áfram og búa 

til umgjörð utan um heim sögunnar. Nýstárlegt sjónarhorn sagnaminnanna veitir 

nútímalega sýn á miðaldaaðstæður þar sem mistök hafa afleiðingar og stríð veldur 

hungri, ofbeldi og dauða en ekki dýrð og upphafningu þátttakanda. Söngur íss og elds er 

bókaflokkur sem notar frásagnarminni miðalda í raunsæju ljósi nútímans og afbyggir 

þannig sagnaminnin þar sem raunsæi kallar á breytingar í uppbyggingu minnanna til að 

geta borið frásögnina áfram.  
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