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Ágrip 
Rannsóknin er í grunninn textagreining á miðaldatextum sem innihalda meykóngaminnið eða 

sagnaminnið um konungsdótturina sem neitar að ganga í hjónaband og ríkir þess í stað sem 

konungur. Meykóngaminnið birtist einna helst innan frumsamdra riddarasagna og 

fornaldarsagna Norðurlanda, en það kemur einnig fyrir í rímum og þjóðsögum. Í ritgerðinni er 

leitað að fyrirmyndum meykónga í íslenskri og erlendri sagnahefð. Sjónum er þó einkum 

beint að sameiginlegum einkennum meykónga og annarra sambærilegra kvenpersóna. 

Megináhersla er lögð á að rannsaka hvernig meykóngurinn mótaðist innan 

riddarasagnahefðarinnar. Skoðað er hvernig meykóngar birtast innan skilgreindra 

meykóngasagna og hvaða þættir innan frásagnarinnar móta ímyndir þeirra. Jafnframt fer fram 

athugun á framsetningu kyngervis innan sagnanna og hvernig hún setur svip sinn á 

birtingarmyndir meykóngsins. Fjallað er um hvernig formgerð sagnanna aðgreinir meykónga 

frá öðrum kvenpersónum íslenskrar bókmenntahefðar. Að auki er leitast við að greina innri 

tengsl og uppbyggingu meykóngaminnisins út frá valdi og stöðu.  
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Aðfararorð 
Í valdatíð Hákonar Hákonarsonar, sem ríkti yfir Noregi á árunum 1217-1263, fór fram mikil 

þýðingarstarfsemi á evrópskum samtímabókmenntum. Meðal þeirra verka sem þýdd voru á 

norrænu eru Strengleikar, sem er þýðing á frönskum ljóðsögum meðal annars eftir frönsku 

skáldakonuna Marie de France, og Tristrams saga sem er þýðing riddarasögunnar Tristran 

eftir Thomas frá Britaníu. Þýðingarnar voru að mörgu leyti menningarlegar aðlaganir þar sem 

textinn var aðlagaður að norrænu tungumála- og menningarsvæði. Þýðingarnar bárust 

fljótlega til Íslands þar sem farið var að semja riddarasögur í anda evrópskra fyrirmynda. 

Framandi viðfangsefni, mikilfengleg sögusvið og íburðarmiklar lýsingar á hirðum konunga og 

aðlasmanna veittu íslenskum sagnahöfundum innblástur. Það má segja að erlend og innlend 

sagnahefð hafi gengið í sæng saman svo að úr varð nýtt sagnaform innan íslenskrar 

sagnahefðar, frumsamdar riddarasögur.  

Meykóngasögur urðu síðan til sem bókmenntagrein undir formerkjum 

riddarasagnahefðarinnar. Meykóngaminnið er séríslenskt bókmenntaminni og er í sérstöðu 

meðal heimsbókmenntanna vegna sérstæðrar ímyndar sem dregin er upp af 

aðalkvenkynspersónu og valdastöðu hennar. Uppruni meykóngaminnisins í íslenskri 

sagnahefð á sér langan aðdraganda og var minnið í stöðugri mótun frá 13. fram á 15. öld 

þegar það var orðið þekkt og staðlað sagnaminni. Meykóngasögurnar hafa til þessa verið 

flokkaðar í einn hóp sagna út frá sameiginlegum viðfangsefnum sem mynda íslenska 

meykóngaminnið. Meykóngaminnið tók á sig endanlega mynd í riddarasögum en vísi að því 

má finna víða í íslenskri sagnahefð. Rannóknir á riddarasögum hafa verið á undanhaldi í 

íslenskum miðaldabókmenntum.  

Rannsóknin í þessari ritgerð mun stuðla að aukinni þekkingu á sviði meykóngasagna. 

Markmið verkefnisins er að veita yfirsýn yfir mótun meykóngaminnisins innan íslenskrar 

sagnahefðar sem og að varpa ljósi á hvernig meykóngaminnið auðgaðist af fyrri sagnahefðum. 

Rannsóknin var styrkt af Rannsóknarsjóði Íslands í gegnum rannsóknarverkefni Sifjar 

Ríkharðsdóttur um óm tilfinninga í miðaldabókmenntum. Ég vil þakka Sif Ríkharðsdóttur og 

Aðalheiði Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur og athugasemdir við ritgerðina. Að lokum vil ég 

þakka fjölskyldu og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu. 

 

Fyrir Bryndísi Rósu og Ólöfu Kristínu.  
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Inngangur 
 

 

 

Meðal þeirra sagnaminna sem þróuðust innan íslenskrar sagnahefðar, og þá sérstaklega 

frumsaminna riddarasagna, er minnið um konungsdótturina sem hafnar hjónabandi og 

misþyrmir vonbiðlum sínum en er þó í sögulok yfirbuguð og/eða leidd í hjónaband.1 Þessi 

konungsdóttir stjórnar ríki sínu, lætur þegna sína kalla sig konung fremur en drottningu og er 

því oft nefnd meykóngur innan textans. Að auki stendur hún framar kynsystrum sínum, er 

besta kvonfangið, úrræðagóð og þekking hennar er öllum fremri. Konungsdætur sem falla 

undir einhver atriði af þessari upptalningu hafa gjarnan verið nefndar meykóngar og eins eru 

þær sögur sem innihalda þessi viðfangsefni skilgreindar sem meykóngasögur.  

 Þótt meykóngar eða tilvísanir í þær komi fyrir í sögu er ekki þar með sagt að hún sé 

meykóngasaga. Samt sem áður hefur þessi skilgreining almennt verið talin algild. Margaret 

Schlauch var meðal þeirra fyrstu sem rannsakaði skilgreindar meykóngasögur sérstaklega. 

Hún skoðaði sögurnar eftir sem áður út frá sagnaminninu um óvægu og hrokafullu 

konungsdótturina sem fer illa með vonbiðla sína.2 Þá telur hún að eftirfarandi sögur innihaldi 

minnið: Clári saga, Hrólfs saga Gautrekssonar, Hrólfs saga kraka, Sigrgarðs saga frækna, 

Dínus saga drambláta, Gibbons saga ok Gregu, Sigurðar saga þögla og Sigrgarðs saga 

Valbrands. Fjórum árum eftir að Schlauch birti rannsókn sína birtist önnur rannsókn í 

tengslum við meykónga. Erik Wahlgren var því meðal þeirra fyrstu sem skipaði 

meykóngasögum í sérstakan flokk sagna og leit þá til sameiginlegra viðfangsefna sagnanna. 

Kenningar sínar birti hann í doktorsritgerð þar sem hann skilgreinir minnið mjög vítt og telur 

margar sögur til meykóngasagna og eru þær samkvæmt skilgreiningu hans eftirfarandi:3 

Hrólfs saga Kraka, Hrólfs saga Gautrekssonar, Hervarar saga og Heiðreks, Dínus saga 

drambláta, Sigurðar saga þögla, Sigrgarðs saga frækna, Clári saga, Viktors saga ok Blávus, 

Nítíða saga, Gibbons saga, Partalópa saga, Mírmanns saga, Mágus saga jarls, Ála flekks 

                                                
1 Inger Boberg tilgreinir sagnaminnið ekki sem meykóngaminni, það er hún notar ekki hugtakið meykóngur 
heldur telur hún það vera eftirfarandi formgerð: meyjar-drottning sem kýs að berjast í stað þess að giftast. Hún 
fyrirlítur og jafnvel drepur vonbiðla sína eða leggur fyrir þá erfið verkefni til að sigrast á. Motif-Index, T311.4 
2 Schlauch 1934: 92-93. 
3 Wahlgren 1938. 
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saga og Sagan af Nikulási leikara.4 Við þessa útlistun lítur Wahlgren helst til formgerðar 

sagnanna. Að hans mati falla allar þessar sögur að eftirfarandi mynstri sem hann telur vera 

einkennandi fyrir meykóngasögur:5 Ung, ógefin og vel menntuð kona ríkir yfir landi, neitar að 

ganga í hjónaband og hafnar öllum vonbiðlum sínum. Ungur aðalsmaður leggur í för til þess 

að vinna hönd hennar og tekst á við mikla erfiðleika til þess að ná markmiðum sínum. Í 

sögulok sameinast þau í hjónabandi.6 Jafnframt nefnir hann að meykóngurinn og biðillinn búi 

hvort um sig yfir hæfileikum og þekkingu sem gagnast þeim til þess að útleika hvort annað. 

Þau hafa í fórum sínum galdramuni og fá dygga aðstoð hjálparhellna. Innan margra 

ofangreindra sagna kemur þessi formgerð fyrir sem lítill hluti sögunnar og standa kenningar 

hans því á hæpum grunni. 

Marianne Kalinke hóf rannsóknir sínar á meykóngasögum á níunda áratug tuttugustu 

aldar. Hún lítur einkum til formgerðar sagnanna en telur þó að grunnur þessarar 

meykóngahefðar sé minnið um hrokafullu konuna sem hafnar ekki einungis öllum vonbiðlum 

sínum heldur misþyrmir þeim bæði líkamlega og andlega.7 Hún aðhyllist því báðar þær 

kenningar sem komnar eru fram á sjónarsviðið. Hins vegar tekur Kalinke nýjan pól í hæðina 

þar sem hún skoðar meykóngaminnið einkum út frá sagnahefð um bónorðs- eða brúðarfarir 

með tilliti til valdastöðu meykóngs innan sagnanna. Hún skilgreinir því færri sögur til 

meykóngasagna en Wahlgren og Schlauch og telur einungis sex sögur til meykóngasagna: 

Dínus sögu drambláta, Sigurðar sögu þögla, Sigrgarðs sögu frækna, Clári sögu, Viktors sögu 

ok Blávus og Nítíða sögu. Þar að auki telur hún fjórar sögur sem nokkurs konar hliðar-

meykóngasögur þar sem meykóngaminnið er í eins konar hliðarfrásögn. Þær eru: Gibbons 

saga, Mágus saga jarls, Ála flekks saga og fornaldarsögurnar Hrólfs saga Kraka og Hrólfs 

saga Gautrekssonar.8 Þá telur hún Partalópa sögu ekki til meykóngasagna þótt hún deili 

sambærilegum minnum.9 Nýverið hóf Sif Ríkharðsdóttir rannsóknir á meykóngasögum þar 

sem áherslan er enn á formgerð sagnanna. Hún leggur þó aðrar áherslur á formgerðarlega 

þætti meykóngasagna þar sem hún álítur að frásögnin verði að hverfast um átökin á milli 

biðils og meykóngs til að geta kallast meykóngasaga.10 Þá telur hún að átökin verði að spanna 

alla söguframvinduna en ekki brot af henni líkt og í Hrólfs sögu kraka og Hrólfs sögu 

                                                
4 Wahlgren 1938: 2-5. 
5 Wahlgren 1938: 1-2 og 25. 
6 Sama. 
7 Kalinke 1990: 66. 
8 Kalinke 1986a: 49-50. Í öðru riti sem hún ritar síðar tilgreinir hún allar þessar sögur til meykóngasagna að 
undanskildum Mágus sögu Jarls og Ála flekks sögu en telur minnið koma að auki fyrir í fornaldarsögunni 
Hervarar sögu og Heiðreks. Kalinke 1990. 
9 Kalinke 1986a: 60. 
10 Sif Ríkharðsdóttir 2010. 
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Gautrekssonar. Ólíkt Marianne Kalinke telur Sif Ríkharðsdóttir Gibbons sögu og Partalópa 

sögu til meykóngasagna þar sem hún telur þær innihalda valdaátök sem spanna alla 

söguframvinduna.11 Sjónarmið Kalinke hafa öðlast talsverða viðurkenningu og verið álitin 

grunnurinn að seinni tíma rannsóknum á meykóngasögum.12  

Í þessari ritgerð er lögð fram sú tilgáta að formgerð og framsetning meykónga innan 

sagna ráði úrslitum um það hvort saga verði skilgreind meykóngasaga eða ekki. 

Meykóngurinn innan meykóngasagna þarf því að búa yfir ákveðnum einkennum og falla inn í 

ákveðna formgerð og meykóngasögunnar þurfa sömuleiðis að innihalda tiltekna 

frásagnarþætti. Athugað er hvaða sameiginlegu einkenni verða að vera til staðar innan 

frásagnar svo unnt sé að skilgreina konungsdætur sem meykónga. Þá er einkum rannsakað á 

hvaða hátt framsetning kyngervis hefur sett svip sinn á birtingarmyndir meykóngsins og 

aðgreint hana þar með frá öðrum kvenpersónum íslenskrar og erlendrar sagnahefðar. Að 

lokum er skoðað með hvaða hætti formgerð meykóngasagna styður birtingarmynd 

meykóngsins og hvaða þættir innan frásagnarinnar móta hana.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er greint frá einkennum meykóngasagna og hvaða 

formgerðarlegu þættir þurfa að vera til staðar svo hægt sé að skilgreina sögu sem 

meykóngasögu og kvenpersónu meykóng. Í öðrum kafla er kannað hvort að meykóngaminnið 

eigi sér hliðstæðu og hvaða kvenpersónur í íslenskri og erlendri sagnahefð séu mögulegir 

forverar meykónganna. Umfjöllunin beinist einkum að fyrri rannsóknum og leitast verður við 

að varpa ljósi á uppruna meykóngahefðarinnar. Í þriðja kafla er ljósi varpað á einkenni 

meykónga og útlistað nánar hvað felst í skilgreiningunni eiginlegur meykóngur. Jafnframt er 

kyngervi meykónga sett í samhengi við valdastöðu þeirra innan textans, þá bæði gagnvart 

vonbiðli og samfélagsstöðu. Skoðað er hvort að ímynd meykónga taki breytingum eftir 

valdastöðu. Auk þess er athugað að hvaða leyti formgerð sagnanna hefur áhrif á ímynd 

meykónga. Í fjórða kafla er enn og aftur einblínt á formgerðina. Heildarformgerð 

meykóngasagna er skoðuð út frá sagnahefð kvonbænasagna og athugað hvernig hún sem slík 

skapar valdatogstreitu á milli biðilsins annars vegar og meykóngsins hins vegar. Að lokum er 

valdastaða meykóngs sett í beint samhengi við formgerð þeirrar sögu sem um ræðir og kannað 

á hvaða hátt strúktúr sögunnar miðar að valdamissi og hegningu meykóngs.  
  

                                                
11 Kalinke 1990, Sif Ríkharðsdóttir 2010,  
12 Þá taka fræðimenn ríkt tillit til skilgreininga Kalinke við rannsóknir sínar á riddarasögum og þá einkum 
meykóngasögum. Sjá Guðbjörg Aðalbergsdóttir 1994, Matyushina 2003 og 2006, Driscoll 2005, Glauser 2005, 
Bandlien 2005, Bagerius 2009, Hughes 2008, Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012 og 2013, Sif Ríkharðsdóttir 
2010. 
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I Meykóngar og meykóngasögur  
 

 

 
Til þess að skilgreina megi meykóngasögu sem slíka verður fyrst og fremst að líta til 

formgerðar sögunnar sem um ræðir og uppbyggingar minnisins sem myndar meykónginn. 

Þegar annars vegar „tiltekin“ atburðarás og hins vegar minni koma saman innan frásagnar og 

mynda samhangandi heild er kominn grundvöllur til þess að skilgreina meykóng og 

meykóngasögu sem slíka. Í þessum kafla er greint frá því hvað átt er við með tiltekinni 

atburðarás. Þá er útlistað hvað átt er við með skilgreiningunni eiginlegir meykóngar. Að 

lokum er farið yfir þá meykónga innan íslenskrar sagnahefðar sem hafa verið nefndir sem 

meykóngar en með réttu ættu ekki að flokkast sem slíkir. 

Formgerð sögu er samsett af mörgum efniseiningum eins og minnum eða þáttum sem 

skiptast niður í atburði, samtöl, lýsingar o.s.frv. Þessir þættir frásagnarinnar sameinast og 

styðja hverja aðra í markvissri framvindu frá upphafi til enda. Hér verður litið til rannsókna 

Vladímír Propp á greiningu á formum frásagnar til þess að sjá hvernig þættir eða form innan 

frásagna mynda sambönd á milli sín. Rannsóknir Propp beindust fyrst og fremst að 

rússneskum þjóðsögum þar sem hann greindi frásagnir sagnanna niður í 31 frásagnarlið.13 

Frásagnarliðuri er í grunninn athafnir persónu sem skiljast út frá þeirri þýðingu sem hún hefur 

fyrir atburðarásina í heild.14 Þjóðsögur eru settar saman af þessum frásagnarliðum en þó í 

mismunandi útfærslum. Ég tel að greina megi ákveðið munstur innan meykóngasagna sem 

skiptast líkt og aðrar sögur niður í hluta sem skiptast á eftirfarandi hátt: (1) Kynning, þar sem 

persónur og aðstæður eru kynntar til sögunnar. Annað hvort eru bæði biðlarnir og meykóngur 

kynnt hér til sögu eða annar hvor aðilinn, eins og í Nítíða sögu. Yfirleitt er hér sagt frá 

hjúskaparstöðu söguhetjanna og vandamálin kynnt til sögunnar. (2) Ævintýri biðils koma fyrir 

í flestum meykóngasögunum. Tilgangur ævintýranna er að upphefja eða staðfesta hetjuímynd 

biðilsins. Í Viktors sögu ok Blávus, Sigurðar sögu þögla, Gibbons sögu og Sigrgarðs sögu 

frækna leggja biðlarnir í hetjuferðir áður en þeir halda í bónorðsför til meykóngs. Í Partalópa 

sögu, Dínus sögu drambláta, Clári sögu og Nítíða sögu er vikið beint að bónorðinu. Í 
                                                
13 Propp 1968. Fræðimenn hafa verið iðnir við að taka kenningar Propp upp á eigin arma og yfirfært þær á eigin 
rannsóknir. Claude Lévi-Strauss tók að sér kenningar Propp og beitti þeim á goðsögur. Lévi-Strauss 1995 og 
Lüthi 1986. 
14 Propp 2013: 21. Sjá skilgreiningar hans um fjórar grundvallarreglur kenningarinnar. Propp 2013: 21-24. 
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Partalópa sögu og Nítíða sögu leggja biðlarnir í hetjufarir eftir að hafa átt í samskiptum við 

meykóng. (3) Bónorðsför vonbiðils til meykóngs. Yfirleitt eru bónorðsfarirnar nokkrar. (4) 

Höfnun meykóngs í orðum og gjörðum. (5) Ævintýrin á milli meykóngs og biðils þar sem þau 

leika listir sínar í því að svívirða hvort annað. Höfnun meykónganna kallar á hefnd 

vonbiðlanna sem gera yfirleitt þrjár tilraunir til þess að leika á meykónginn. Þessi þáttur 

sagnanna heldur oft uppi frásögninni og liggur spennan í átökum ungmennanna. (6) Sigur 

vonbiðils yfir meykóngi, í þessum þætti er sýnt með því hvernig vonbiðillinn nær að yfirbuga 

og refsa meykónginum. (7) Hegningin, spilar oft stórt hlutverk innan sagnanna og er gjarnan 

samtvinnuð sigri vonbiðils yfir meykóngi. Þó kemur hegningin fram sem sér þáttur innan 

Clári sögu, Sigurðar sögu þögla og Sigrgarðs sögu frækna. (8) Brúðkaup er jafnan í 

lokaþættinum en þar ganga meykóngur og biðill hennar í hjónaband. Þó ber að merkja að 

Gibbons saga endar ekki með hjónabandi meykóngs og biðils. Þessi þáttur markar oft sögulok 

og í framhaldi fylgja stuttir eftirmálar um farsælt hjónaband, barnalán og stjórnsæld. Þáttur 2 

á það til að endurtaka sig á milli þátta eins og í Sigurðar sögu þögla eða í lokin eins og í 

Gibbons sögu. Áhersla meykóngasagna er því fyrst og fremst á sameiningu konungdæma og 

hjónaband hetjunnar og meykóngs. 

Hér er sett fram sú fullyrðing að formgerðin í heild segi til um það hvort saga sem 

innihaldi meykóngaminnið, sé skilgreind meykóngasaga eða kvenpersónan meykóngur. Tekin 

er afstaða með kenningum Sifjar Ríkharðsdóttur varðandi skilgreiningu meykóngasagna. Til 

þess að saga geti verið skilgreind sem meykóngasaga verður formgerðin að ná í gegnum alla 

söguframvinduna, þ.e. mynda upphaf hennar og endi.15 Hins vegar tel ég að það fari þó eftir 

því hve margar einingar koma fyrir innan formgerðarinnar hversu sterk meykóngasagan sé 

formgerðarlega séð. Í grunninn má því segja að formgerð meykóngasagna skiptist niður í fjóra 

þætti sem þurfa allir að koma fyrir til þess að sagan sé formgerðarlega meykóngasaga. 

Þættirnir eru: (1) bónorðsför vonbiðils til meykóngs, (2) höfnun meykóngs á hjónabandi, (3) 

refsing meykóngs og (4) sættir. Þessum þáttum má svo skipta í tvo aðskilda formgerðarlega 

þætti sem mótaðir eru annars vegar úr minnum og formgerð sagna sem tengd eru 

brúðarfararsagnahefð, það er frásagnir af bónorðsförum vonbiðils til vænlegs kvonfangs, og 

hins vegar úr minnum, eða einingum, tengdum eiginleikum meykóngs.  

Ármann Jakobsson er meðal þeirra sem telur meykóngasögur vera bókmenntagrein 

sem heyrir undir kvonbænasagnir.16 Minni kvonbænasagna eru raktar til germanskrar 

                                                
15 Sif Ríkharðsdóttir 2010. 
16 Ármann Jakobsson 2009: 174. 
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sagnahefðar um leit aðalsmanna að verðugu kvonfangi.17 Þessi sagnahefð barst snemma til 

Íslands og varð mjög vinsæl, einkum innan riddarasagnahefðarinnar.18 Þá hafa fræðimenn 

meðal annars sett fram nokkur afbrigði af kvonbænasagnaminninu þar sem biðillinn þarf að 

mæta ýmsum hindrunum við að ná takmarki sínu þannig að ákveðin persóna stendur í vegi 

fyrir brúðarvalinu, faðir, ættingi eða jafnvel kvonfangið sjálft. Marianne Kalinke telur að 

grunnfomgerð meykóngasagna sé sprottin frá þessum viðfangsefnum þar sem 

meykóngasögurnar fjalla í grunninn um biðil í bónorðsför og konungsdóttur sem hafnar 

hjónabandi.19  

Til þess að saga sé réttilega skilgreind sem fullgild meykóngasaga, eða sem eiginleg 

meykóngasaga, þarf formgerð kvonbænasagna að skila sér á ákveðinn hátt inn í söguna og á 

það sama við um skilgreininguna á meykóngum. Þó svo að konungsdóttir hafni hjónabandi er 

ekki þar með sagt að rétt sé að skilgreina hana sem meykóng og söguna sem meykóngasögu. 

Sedentíana í Sigurðar sögu þögla, Fulgida í Viktors sögu ok Blávus, Flórentía í Gibbons sögu, 

Nítíða í Nítiða sögu og Marmoría í Partalópa sögu eru allar nefndar meykóngar innan 

sögunnar og eru því tvímælalaust meykóngar. Hins vegar eru Séréna í Clári sögu og 

Philotemia í Dínus sögu drambláta ekki skilgreindar sem meykóngar en sögurnar flokkast 

eftir sem áður sem meykóngasögur.20 Þessi sjónarmið hafa reynst mörgum fræðimönnum 

áskorun einkum þar sem ekki ríkir sátt um skilgreiningar á meykónum og sagnagerðinni 

meykóngasögum. Fræðimenn hafa hingað til ekki lagt ríka áherslu á einkenni meykóngs eða 

tilgreint ákveðna staðalímynd sem verður að vera til staðar til að konungsdóttir sé kölluð 

meykóngur. Wahlgren hefur talið nóg að miða við þessa einföldu formgerð, konungsdóttir 

sem hafnar hjónabandi, til þess að flokka sögu sem meykóngasögu og skilgreina 

konungsdóttur sem fylgir slíkri formgerð meykóng.21 Þá skilgreinir Wahlgren nokkrar 

kvenpersónur óverðskuldað sem meykónga þar sem þær búa ekki að fullu yfir einkennum 

þeirra: Hervöru í Hervarar sögu Heiðreks, Dormu í Nikulásar sögu leikara og Cecilíu í 

Mírmanns sögu. Wahlgren bendir einnig á að kvenpersónurnar sem hann skilgreinir sem 

meykónga búi allar yfir eftirfarandi einkennum eins og: fegurð, gáfum og galdrakunnáttu. 

Aftur á móti leggur hann ekki áherslu á að þessi einkenni séu til staðar né gerir betur grein 

fyrir þeim. Marianne Kalinke tekur að nokkru undir þá staðreynd að meykóngur þurfi að búa 
                                                
17 Bornholdt 2005.  
18 Töluvert hefur verið fjallað um íslenskar sögur sem falla að formgerð kvonbænasagna. Helstu rannsóknir sem 
gerðar hafa verið á minninu eru Bornholdt 2005 og Kalinke 1990. Tristrams saga hefur einnig verið rannsökuð 
sérstaklega og þá í tengslum við sagnaminni kvonbænasagna. Sjá einkum: Álfrún Gunnlaugsdóttir 2000, Sverrir 
Tómasson 1977 og Bjarni Einarsson 1961. 
19 Kalinke. 1990. 
20 Sjá skilgreiningar Wahlgeren 1938, Margaret Schlauch 1934, Kalinke 1990, Hughes 2008. 
21 Wahlgren 1938: 1-2 og 25. 
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yfir þeim persónueinkennum sem Wahlgren tilgreinir en lítur frekar til formgerðarinnar og 

virðist telja nóg að kvenpersóna sé í valdahlutverki. Sif Ríkharðsdóttir leggur áherslu á 

valdsækni meykóngsins og telur sérkenni meykóngasagna felast í valdabaráttu konunnar og 

biðils hennar.22 Valdabaráttan er aftur á móti afleiðing sem rekja má til formgerðar 

brúðarfararsagna og einkenna meykóngsins, þar sem höfnun meykóngsins á hjónabandi, 

persónueinkenni og breytni kalla á viðbrögð samfélagsins sem brjótast út sem valdabarátta. 

Höfnun meykóngs á hjónabandi fellur aftur á móti að formgerð brúðarfararsagna þar sem til 

eru dæmi um að tilvonandi brúður hafnar bónorði. Sögurnar fara þó oftar en ekki á þá leið að 

vonbiðlar þurfa að berjast fyrir ásetningi sínum um að kvænast og eignast að lokum 

brúðfang.23 Það sem er einkennandi fyrir meykóngaminnið er samruni þessara tveggja þátta, 

hefðin um afneitun meykóngs á hjónabandi og persónueinkenni hennar.  

Ég tel að það nægi ekki að kvenperóna hafni hjónabandi til þess að hún sé skilgreind 

sem meykóngur. Þess í stað þurfa ákveðnar samhangangandi einingar eða þættir að vera til 

staðar til þess að konungsdóttir sé skilgreind sem eiginlegur meykóngur. Því er hér sett fram 

formúla sem myndar staðalímynd meykóngsins og þær kvenpersónur sem fylgja þeirri 

formgerð verða hér framvegis nefndar eiginlegir meykóngar: (1) Í fyrsta lagi þarf 

konungsdóttir að titla sig konung eða vera tilgreind sem slíkur svo skilgreina megi hana sem 

meykóng og þá er ekki nóg að konungsdóttir fari einungis með völd konungs. Þetta atriði er 

undirstaða meykóngaminnisins. Til þess að valdasetan sé möguleg getur konungsdóttir þar 

með ekki átt föður á lífi þar sem hún þarf lögum samkvæmt að fylgja ráðum hans. Í 

skilgreindum meykóngasögum sem ritaðar voru í lok 14. aldar og byrjun þeirrar 15. kemur 

þetta atriði oft fyrir. Ofangreind skilgreining útilokar fjölmargar kvenpersónur þar með 

Sérénu og Philotemiu sem lengi hafa verið nefndar meykóngar. (2) Annað sem þarf að koma 

fram er að meykóngur hafnar hjónabandi. Þær konungsdætur sem skilgreina má sem eiginlega 

meykónga hafna alfarið hjónabandi en neyðast þó til að giftast undir sögulok. (3) Svo eru það 

eiginleikar meykóngsins sem skipta sköpum fyrir skilgreiningu meykóngaminnisins. 

Meykóngar eru að jafnaði valdsæknar, grimmar, ágjarnar og drambsamar. Þær búa einnig yfir 

kvenlægum þokka, gáfum og galdrakunnáttu. Þær kvenpersónur sem búa yfir öllum 

ofangreindum einkennum falla að staðlaðri ímynd meykóngsins og eru skilgreindar sem 

eiginlegir meykóngar. Notað er hugtakið óeiginlegur meykóngur yfir þá meykónga sem falla 

ekki alfarið að þessari skilgreiningu. Farið verður enn nánar í þessa skilgreiningu í þriðja 

kafla.  

                                                
22 Sif Ríkharðsdóttir 2010: 411.  
23 Sjá Bornholdt 2011 og Kalinke 1990.  
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Vissulega geta komið fram eiginlegir meykóngar innan óeiginlegra meykóngasagna 

eins og Flórentía í Gibbons sögu. Gibbons saga er dæmi um sögu sem inniheldur meykóng en 

er hér samt sem áður skilgreind sem óeiginleg meykóngasaga einkum þar sem formgerðin er 

ekki í samræmi við formgerð annarra meykóngasagna. Flórentía kemur að mörgu fram sem 

eiginlegur meykóngur og hlýtur vissulega refsingu fyrir drambslega hegðun sína. Sagan er líkt 

og Dínus saga drambláta ekki undir formerkjum brúðarfararsagnahefðarinnar. Upphaflega fer 

Gibbon í bónorðsför en ferðin breytist fljótt í hefndarför eftir að hann fær höfnun meykóngs. 

Sagan fylgir því ekki formgerð meykóngasagna þar sem Gibbon gengur ekki í hjónaband með 

Flórentíu í lokin. Einnig er til dæmi um að óeiginlegir meykóngar komi fyrir innan 

formgerðarlega réttra meykóngasagna. Þær sögur sem fylgja þess konar formgerð eru Dínus 

saga drambláta og Clári saga þar sem kvenpersónurnar eru líkt og áður sagði ekki titlaðar 

sem konungar eða meykóngar sem er mikilvægt atriði minnisins og því koma þær fram sem 

óeiginlegir meykóngar þrátt fyrir að formgerð sögunnar fylgi formgerð meykóngasagna. Með 

réttu geta þær ekki fallið undir þá skilgreiningu þar sem þær eiga föður á lífi og ríkja þar af 

leiðandi ekki yfir landsvæði líkt og eiginlegu meykóngarnir.24 Séréna fær þó að ríkja samhliða 

föður sínum þar sem hún býr yfir stjórnunarhæfni: „sakir hennar vizku lýtr náliga at henni ǫll 

stjórn ríkisins jafnfram sjálfum konungi.“25 Philotemia heldur eigin hirð og biður föður sinn 

um að byggja sér rammgert herbergi eða höll og fær að ráða sér að mestu sjálf. Séréna og 

Philotemia koma að vissu leyti fram sem sjálfstæðir valdhafar þar sem þær drífa áfram 

atburðarás sögunnar með samþykki feðranna. Þær konungsdætur sem falla undir 

skilgreininguna eiginlegur meykóngur eru: Flórentía, Sedentíana, Fulgida, Nítíða, Marmoría 

og Ingigerður. Nánar verður farið í skilgreiningu þeirra í þriðja kafla.  

Þær sögur sem mynda staðlaða formgerð meykóngasagna það er innihalda hina réttu 

formgerð, sem er: bónorðsför vonbiðils til meykóngs, höfnun hennar á hjónabandi, refsing 

konunnar og sættir, og heur að auki að geyma staðalímynd meykóngsins, verða skilgreindar 

sem eiginlegar meykóngasögur. Tekin er sú afstaða að einungis sé formgerðarlega séð hægt 

að tilgreina fimm sögur sem eiginlegar meykóngasögur og þær eru: Sigurðar saga þögla, 

Sigrgarðs saga frækna, Viktors saga ok Blávus, Nítíða saga, og Partalópa saga. Þegar átt er 

við „formgerðarlega séð“ er litið til birtingarmyndar meykóngsins í bland við heildarformgerð 

sögunnar. Það vekur ef til vill undrun að hvorki Clári saga, Dínus saga drambláta né 

Gibbons saga eru í hópi ofangreindra sagna en ástæðan liggur, eins og fram hefur komið, fyrst 

og fremst í þeim einkennum sem snúa að meykónginum eða heildarformgerðinni eins og í 
                                                
24 Schlauch 1934, Wahlgren 1938 og Kalinke 1986a, 1990.  
25 Clári saga: 5.  
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tilfelli Gibbons sögu. Því er farin sú leið að skilgreina sögur út frá hugtakinu eiginlegar 

meykóngasögur og óeiginleger til að aðgreina þær sögur sem innihalda formgerðarlega séð 

ófullkomna birtingarmynd meykóngsins eða tiltekna formgerð frá þeim sem innihalda 

staðlaða ímynd kvenpersónunnar og rétta formgerð.  

Konungsdæturnar í Hrólfs sögu Kraka, Hrólfs sögu Gautrekssonar og Hervarar sögu 

og Heiðreks hafa til þessa verið skilgreindar meykóngar. Hervör í Hervarar sögu og Heiðreks 

er ranglega skilgreind sem meykóngur. Hún ríkir ekki yfir landsvæði en berst þó með 

vopnum, hafnar ekki alfarið hjónabandi en ákveður að ganga í hjónaband á viðeigandi tíma. 

Þórbjörg í Hrólfs sögu Gautrekssonar ræður vissulega yfir landareign, er nefnd konungur, 

hafnar hjónabandi, svívirðir vonbiðil sinn og er yfirbuguð í lokin og leidd í hjónaband. Aftur á 

móti er hugtakið meykóngur ekki notað innan sögunnar. Það sama má segja um Ólöfu sem 

ríkir sem herkonungur yfir landsvæði, hafnar hjónabandi, svívirðir vonbiðil sinn, er yfirbuguð 

en ekki leidd í hjónaband. Báðar þessar konungsdætur eru valdsæknar, grimmar og álitnar 

góðir kvenkostir. Ólöf býr aftur á móti yfir galdrakunnáttu, er ágjörn og sver sig því meira inn 

í meykóngahefðina en er þó ekki skilgreind sem eiginlegur meykóngur þar sem hún gengur 

ekki í hjónaband í sögulok og er því ekki tamin líkt og aðrir meykóngar. Þórbjörg kemur aftur 

á móti fram sem karlmaður en meykóngar halda kyngervi sínu óbreyttu í valdasetunni. Að 

auki býr hún ekki yfir persónueinkennum meykónga á borð við ágirnd, galdrakunnáttu, slægð 

og getur því ekki verið skilgreind sem eiginlegur meykóngur, en mun þó eftir sem áður vera 

skilgreind sem fyrsti meykóngurinn. Nánar verður fjallað um þau einkenni sem meykóngar 

þurfa að búa yfir í þriðja kafla. 

Wahlgren taldi sig geta tengt viðfangsefni Mírmanns sögu, Mágus sögu jarls, Ála 

flekks sögu og Sögunnar af Nikulási leikara við sagnaminni um meykónga.26 Sögurnar hafa 

vissulega missterka tengingu við meykóngaminnið og kemur það fram sem óeiginlegt, en 

hefur þó ýmsar tilvísanir í meykónginn. Minnið sem slíkt gegnir ekki aðalhlutverki heldur er 

það aukaflétta í meginatburðarás sögunnar. Meykóngurinn heldur ekki alltaf sérstöðu sinni 

innan þessara sagna þar sem átök vantar og þann samfélagslega ávinning sem felst í því að 

beygja meykónginn undir stjórn karlmanns, lækka í henni rostann og gera hana undirgefna 

eiginmanninum. Sögurnar eiga það því allar sameiginlegt að innihalda óeiginlega meykónga.  

Mírmanns saga er elst þessara riddarasagna og getur ekki talist til meykóngasagna þar 

sem hún inniheldur mjög ófullkominn vísi að minninu. Talið er að sagan sé ekki yngri en frá 

1325, en á þeim tíma var meykóngaminnið að mótast í íslenskri sagnahefð.27 Vera má að það 

                                                
26 Wahlgren 1938. 
27 Sverrir Tómasson hefur fjallað um söguna sem hina fyrstu íslensku helgisögu. Sverrir Tómasson 2008: 325. 
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sé ástæða þess að sagan innihaldi tilvísanir í meykóngaminnið.28 Persónueinkenni 

konungsdótturinnar Cecilíu svipar að nokkru til meykónga, en taka ber fram að hún situr ekki 

í valdasæti og á föður á lífi. Hún hefur eigin hirð og kastala, er fögur, mörgum gáfum gædd, 

fróð, góður græðari og berst að auki með vopnum. Hún hafnar hjónabandi við heiðinn biðil, 

en gengur aftur á móti að ráðum föður síns og giftist Mírmanni. Konungsdóttir er kvenhetja 

með kristin gildi og kemur eiginmanni sínum til bjargar.29 Þar sem hún situr ekki í valdasæti, 

er ekki titluð sem konungur og berst ekki gegn hjónabandi getur hún ekki talist eiginlegur 

meykóngur.  

Mágus saga jarls er varðveitt í tveimur gerðum, eldri gerð sem er talin hafa verið 

skrifuð um 1300 og yngri gerð sem er töluvert lengri og er talin hafa verið samin rúmri hálfri 

öld síðar.30 Yngri gerðin hefur nokkrar viðbætur og þar á meðal er sagan af Geirarði konungi 

og Elínborgu konungsdóttur sem er stutt frásögn skeytt aftan við söguna. Elínborg er 

valdamikil drottning sem ríkir yfir landi föður síns og fellur að mörgu inn í meykóngaminnið. 

Hún er ekki kölluð meykóngur en kemur að mörgu leyti fram sem slík. Meykóngaminnið er 

heilsteyptara í þessari sögu en í Mírmanns sögu og hefst sagan á því að Geirarður jarl biður 

um hönd Elínborgar dóttur Frakklandskonungs sem nýverið er fallinn frá. Faðir hennar vildi 

ekki gifta hana neinum á meðan hann lifði en þegar hann tekur sótt skipar hann dóttur sína 

handhafa ríkisins. Elínborg tekur við ríkisstjórn og gerist mikill harðstjóri. Þegar Geirarður 

biður Elínborgar tekur hún bónorðinu illa og eins og meykóngum er einum lagið svívirðir hún 

hann með illum orðum. Svör Elínborgar ganga inn í hrokafulla orðræðu meykónga.  

Hverr dirfði yðr at tala til vor slíka háðung, þar sem þér erut lítils háttar jarl [...] ok 
þar sem ek er einberni sjálf ok tekit allan ríkdóm eptir föður minn, ok stýri ek ein 
Frakklandi öllu; ok þarftu eigi þessa máls at leita.31  

Eftir að hafa upphafið sjálfa sig með því að gera lítið úr tign hans og ríkidæmi auðmýkir hún 

hann enn frekar „ þótt þér eigit hit tæpiligasta bjaraura at firra yðr húsgangi, ok sért eigi með 

öllu stafkarl [...] ok engi er sá stafkarl, at ek vil eigi heldr en þik, ok far eigi lengr með slíku 

gabbi.“32 Eftir að hún hefur hafnað Geirarði biðla margir merkir konungssynir og kóngar til 

hennar og hafnar hún þeim öllum. Þeirra á meðal er heiðinn konungur, Príams, sem vill fá 

                                                
28 Elstu frumsömdu riddarasögurnar voru áþekkar að uppbyggingu og innihaldi þýddum riddarasögum. Jürg 
Glauser telur að Mírmanns saga ásamt Bærings sögu, Rémundar sögu keisarasonar og Konráðs sögu 
keisarasonar séu ritaðar þematískt og stílfræðilega í anda þýddra riddarasagna. Glauser 2005: 375. 
29 Sverrir Tómasson 2008: 319-335. 
30 Stíll sögunnar ber sterk einkenni íslenskrar hefðar og hefur gjarnan verið flokkuð með bestu frumsömdu 
riddarasögunum. Driscoll 1990: 164. Sjá einnig umfjöllun um aldur Mágus sögu jarls Einar Ól. Sveinsson 1964: 
cci-ccii og Driscoll 1992: xciv-xcv. 
31 Mágus saga jarls: 247.  
32 Sama. 
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hennar og hótar að herja á landið ef hún hafnar bónorði hans. Það að óverðugur vonbiðill 

krefur meykóng um hjónaband og berst um hönd hennar er þekkt viðfangsefni 

meykóngasagna. Líkt og í Mírmanns sögu og Ála flekks sögu sigrar vonbiðillinn hinn heiðna 

vonbiðil. Þegar drottning hefur spurnir af áformum Príams sendir hún bréf til Geirarðs þar 

sem hún býður honum gegn aðstoð ríki sitt og sig sjálfa til hjónabands. Geirarður sættist á 

ráðahaginn og sigrar Príams konung í bardaga. Hér kemur að auki fram viðbót frá því sem við 

sjáum í ofangreindum sögum þar sem meykóngurinn iðrast gjörða sinna og biður biðil sinn 

fyrirgefningar. Að bardaganum loknum kemur Elínborg fyrir Geirarð og heitir honum tryggð 

og undirgefni.  

Herra getit þér at öngu þessarrar óvizku, er oss hendi í þeim andsvörum, því at vér 
viljum öll vor orð bæta eptir yðrum vilja, þau sem vér höfum oftalat: ok svo 
þikkjumst vér hafa þat allt ofgert.33 

Geirarður sættist á ráðahaginn og tekur Elínborgu sér fyrir konu og stýra þau Frakklandi í 

sameiningu. Undirgefni Elínborgar og sættirnar í sögulok eru einnig til marks um eðlilega 

framvindu meykóngasagna. Elínborg getur þó ekki talist eiginlegur meykóngur einkum þar 

sem hún er ekki nefnd sem slíkur og lætur nær átakalaust af völdum. Frásögnin hér af 

kvonfangi Geirarðs hefur verið kölluð Geirarðs þáttur jarls og sker þátturinn sig töluvert úr 

sögunni í heild. Frásögnin er eins og fram hefur komið viðbót við stærra verk og er hún rituð í 

upphafi meykóngasagnaritunar og því merk heimild um mótun minnisins. 

Ála flekks saga er aftur á móti talin vera rituð í kringum 1400 eftir að 

meykóngaminnið hafði náð góðri fótfestu innan íslenskrar sagnahefðar. Sagan er með 

þjóðsagnakenndu ívafi og er hún í anda Sigrgarðs sögu frækna. Meykóngaminnið kemur hér 

betur fyrir en í Mírmanns sögu en myndar þó ekki formgerð sögunnar. Ekki er farið mörgum 

orðum um meykónginn Þornbjörgu en fram kemur að „meykongur var bæði væn og vitur“34 

og kallast lýsingin að mörgu leyti á við birtingarmynd Nítíðar í Nítíðar sögu. Sagan segir frá 

Ála flekki sem verður fyrir því óláni að tröllskessa leggur á hann álög og flakkar hann um 

lönd og lendir í ýmsum hremmingum. Hann kemur í ríki meykóngs og sigrar heiðinn vonbiðil 

og fær þar með hönd meykóngs. Meykóngurinn er vissulega vitur og hjálpar Ála flekki í 

tvígang við að losna undan álögum og gegnir hér hlutverki verndara sem er að mörgu 

sameiginlegt minni með Mírmanns sögu þar sem konungsdóttirin Cécilía heldur verndarhendi 

yfir Mírmanni. Sagan fellur ekki undir meykóngasögu þar sem minnið gegnir ekki 

aðalhlutverki. Þótt að birtingarmynd meykóngsins sé mjög afgerandi þarf biðillinn ekki að 

                                                
33 Mágus saga jarls: 262. 
34 Ála flekks saga: 134-135. 
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erfiða við að fá hönd meykóngs. Meykóngurinn kemur fram sem óeiginlegur þótt hún sé 

nefnd meykonungur, einkum þar sem hún berst ekki á móti hjónabandi heldur hjálpar Ála 

flekki við að losna úr álögum, enda fjallar sagan fyrst og fremst um örlög Ála flekks og 

hvernig hann losnar undan álögum tröllskessunnar.  

Sagan af Nikulási leikara hverfist ekki um viðskipti biðilsins og meykóngsins en þó 

ber prinsessan Dorma nokkur sameiginleg einkenni meykóngsins. Prinsessan er fögur, kvenna 

fróðust, neitar að ganga í hjónaband og svívirðir og drepur biðla sína. Meykóngaminnið, í 

sögunni, er komið í fastari skorður þar sem svívirðing og ofbeldishneigð einkennir 

meykónginn líkt og í skilgreindum meykóngasögunum. Samkvæmt fyrstu lýsingunni sem við 

fáum af meykónginum, frá sjónarhorni Nikulásar, hafnar Dorma öllum vonbiðlum sínum, 

svívirðir þá og lætur drepa. Síðar kemur í ljós að faðir hennar vill aftur á móti ekki gifta hana 

þar sem hún er svo fögur og, að hans mati, engum samboðin. Þetta tiltekna minni kemur 

einnig fyrir í Mágus sögu jarls. Þetta umrædda atriði er að vísu mjög óljóst í sögunni þar sem 

Dorma gengur undir vilja föður síns og hafnar hjónabandi. Þegar hún fréttir að faðir hennar 

hafnaði bónorði Nikulásar og svívirti hann bregst hún ókvæða við og segist vilja giftast 

Nikulási leikara ef hún fengi að ráða. Yfirlýsing hennar stríðir gegn birtingarmynd eiginlegra 

meykónga sem hafna alfarið hjónabandi. Að auki stríðir hún gegn formgerð meykóngasagna 

þar sem biðillinn þarf að sigra meykónginn í þrautum og vitsmunum.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

II Meykóngar í mótun  
 

 

 

 

Í þessum kafla er fjallað um mögulegar fyrirmyndir meykónga innan innlendrar sem og 

erlendrar sagnahefðar. Samanburður er gerður a meykónginum annars vegar og 

kvenskörungum og skjaldmeyjum íslenskrar sagnahefðar hins vegar. Þar á meðal verða 

dregnar fram birtingarmyndir Brynhildar Buðladóttur er fram koma í Völsunga sögu, 

Skjöldunga sögu og Þiðreks sögu af Bern. Einnig er varpað ljósi á sameiginleg einkenni 

meykónga og kvenpersóna erlendrar sagnahefðar. Sýnt verður fram á hvernig einkenni 

kvenpersóna rötuðu inn í meykóngaminnið og höfðu mögulega rík áhrif á mótun minnisins. 

Sjónum er einkum beint að þýddu riddarasögunni Clári sögu sem hafði trúlega afdrifarík áhrif 

á mótun meykónga og meykóngasagna.  

 

 

II.I  Forverar meykónga í norrænni sagnahefð 

Fyrirmynd meykóngasagna er að mörgu leyti sprottin upp úr fornnorrænum sagnaarfi. 

Meykóngurinn er beintengdur ímyndinni um hina valdamiklu konu eða kvenskörung sem 

kemur til að mynda fyrir í eddukvæðum, Íslendingasögum og fornaldarsögum Norðurlanda. 

Kvenskörungurinn er oftar en ekki uppspretta deilna og illinda sem hafa að jafnaði mikil áhrif 

á söguframvinduna og sannast þá hugtakið að köld eru kvenna ráð. Oftar en ekki tekur 

kvenskörungurinn út sína refsingu og uppsker litla samúð hjá lesendum. Slík framsetning 

kvenímynda er mótuð af sjónarhorni karlkyns höfunda og ýtir undir neikvæðar 

birtingarmyndir kvenpersóna. Þessi sýn er villandi því að í fyrstu gæti litið út fyrir að þær 

væru sjálfstæðari en þær eru. Kvenpersónan er ávallt mótuð af feðraveldinu og getur ekki á 

nokkurn hátt sett sig upp á móti því án þess að skaðast.  

Helga Kress hefur hvað mest rannsakað birtingarmyndir kvenna í íslenskum 

fornbókmenntum og ítrekað bent á dæmi um þöggun og kúgun kvenna innan íslenskrar 

sagnahefðar.35 Meykóngurinn sprettur á þann hátt upp úr gróskumikilli hefð kúgunar og 

þöggunar. Aftur á móti á birtingarmynd meykóngsins sér ekki stoð innan íslensks samtíma og 
                                                
35 Sjá meðal annars Helga Kress 1993 og 1996. 
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lagaumhverfis. Almennt séð höfðu konur ekki mikil völd á 13. og 14. öld þegar 

meykóngahefðin var í mótun og gátu stúlkur ekki ráðið gjaforði sínu. Gunnar Karlsson bendir 

á að  Jónsbók kveði á um að konur hafi haft neitunarvald en ekki er talið að þær hafi nýtt það 

fyrr en á 14. öld.36 Gunnar Karlsson telur jafnframt að ákvæði þetta sé ekki sýnilegt í 

Íslendingasögum þar sem konur sýndu frekar lítillæti og hlýðni og treystu makavali feðra eða 

annarra forráðamanna.37 Konur voru gjarnan lykillinn að völdum karlmanna og oft gefnar til 

þess að halda friðinn, ná völdum, halda eignum innan fjölskyldna sem og að tengja 

valdamiklar fjölskyldur.38 Konum var ekki ætlað að fara með völd, auð og jarðir. Þó gátu 

giftar konur með samþykki eiginmanns síns haft umsjón með búi og innanstokksmunum og 

átt viðskipti, þó þær hafi ekki getað selt jarðir eða skip.39 Clover kemst að þeirri niðurstöðu að 

birtingarmynd valdamikilla kvenpersóna komi einungis fram sem draumur um sjálfstæði 

kvenna.40 Af þeim sökum ber að taka slíkum sagnaminnum með varúð þar sem þau gefa ekki 

til kynna raunverulega stöðu kvenna á Íslandi. Hins vegar má líta á þau sem vísbendingu um 

dulinn ótta feðraveldisins um möguleg ítök kvenna og jafnvel sem valdatæki til þess að halda 

konum á sínum stað innan þjóðfélagsins.41 

Mótþrói meykónga er því á skjön við lagalega stöðu kvenna á Íslandi og í Evrópu þar 

sem konur erfðu ekki eignir. Því má líta á refsingu meykóngsins fyrir uppsteytinn sem víti til 

varnaðar. Á þann hátt birtist meykóngaminnið undir neikvæðum formerkjum sem rekja má til 

ótta feðraveldisins um að konur fari fram á meiri réttindi. Enda endurspeglar uppbygging 

meykóngasagnanna þennan ótta og að auki er búið svo um hnútana að illa fer fyrir 

meykóngunum sem setja sig upp á móti vilja feðraveldisins. Henric Bagerius telur að 

meykóngaminnið sé tvírætt og tjái samtímis yndi karlaveldisins af því að undiroka ráðríkar 

konur og ótta karla við uppreisn kvenna.42 Björn Bandlien heldur því aftur á móti fram að 

sögurnar tjái fjandsamlega afstöðu kirkjunnar manna til kvenna og kynlífs, og að þær lýsi 

átökum um rétt kvenna til þess að hafna kynlífi með karlmönnum.43 Giftingin í sögulok 

sagnanna sýnir að hans mati gott kristilegt fordæmi. Carol Clover tekur þá afstöðu að 

meykóngaminnið felist einungis í því að kona neiti að giftast og taki upp breytt kyngervi til 

                                                
36 Ef konur beittu neitunarvaldinu áttu þær kost á að ganga í klaustur. Annars telur Gunnar Karlsson að konur 
hafi ekki beitt neitunarvaldinu þótt þær hafi átt kost á því lögum samkvæmt einkum þar sem feður þeirra og 
bræður verða með þessari lagasetningu sviptir valdi sem gat verið þeim mikilvægt. Gunnar Karlsson 2013: 188. 
Járnsíða og Kristinréttur 2005: 167, sjá einnig Ísl. fornbréfasafn 1893:26-27, nr7 B-texti.  
37 Gunnar Karlsson 2013: 185-187. 
38 Gunnar Karlsson 2013: 141. 
39 Grágás 1879: 173-74. 
40 Clover 1986: 49. 
41 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir er sömu skoðunnar og Clover. Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013. 
42 Bagerius 2009: 127-30 og 192-97. 
43 Bandlien 2001: 255-6 og 363. 
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þess að losna undan hjónabandi.44 Meykóngarnir eru vissulega að rísa gegn viðmiðum 

samfélagsins og eru sýndar veikgeðja í samanburði við karlmanninn. Þótt uppreisn þeirra 

seinki hjónabandi í einhvern tíma geta þær ekki staðið uppi í hárinu á feðraveldinu til lengri 

tíma. Allar ofangreindar kenningar eiga því rétt á sér þar sem kvenpersónurnar þurfa að beita 

róttækum aðferðum til þess að mæla geng boðum feðraveldisins, samfélagið verður að 

bregðast við þessum óstýrilátu konum, sýna fordæmi og beygja þær undir samfélagslega 

viðurkennt kynhlutverk þeirra. 

Innan íslenskrar sagnahefðar koma fyrir kvenpersónur sem hafna hjónabandi. Billings 

mær í Hávamáli neitar að þýðast Óðni og þegar hann óskar eftir að samrekkja með henni 

bindur hún tík sína við rúmið, en lætur sig svo hverfa.45 Ekkjan Sigríður stórráða í Ólafs sögu 

Tryggvasonar ríkir sem drottning ásamt Ólafi sænska syni sínum. Hún bæði spottar vonbiðla 

sína, svæfir þá með of mikilli drykkju og drepur síðan.46 Ástríður í Ólafs sögu Tryggvasonar í 

Heimskringlu vill ekki giftast niður fyrir sig og sömu sögu er að segja um Gurith í Gesta 

Danourm bók VII og Ragnhildi dóttur Magnúsar Ólafssonar konungs í Haralds sögu 

Sigurðssonar. Þá koma erfðamál og samfélagsleg togstreita á milli kvenpersóna og 

feðraveldisins einnig víða fyrir. Kvenpersónurnar eiga oft í miklum erfiðleikum með að öðlast 

völd og viðhalda valdastöðu sinni. Því má halda fram að meykóngarnir eigi sér vissar 

fyrirmyndir innan hefðarinnar. Sem dæmi má nefna kvenpersónurnar Hervöru í Hervarar 

sögu og Heiðreks og Hlégunni í Stjörnu-Odda draumi sem setja sig upp á móti 

samfélagslegum gildum og viðmiðum. Hervör, líkt og Þornbjörg í Hrólfs sögu Gautrekssonar, 

hafnar hjónabandi og tekur upp karlmannlega eiginleika. Hervör tekur upp karlmannsnafnið 

Hervarður, klæðist herklæðum og leggur í hernað. Hún fer í haug föður síns til þess að 

endurheimta sverð hans sem grafið var með honum. Sverðið er ekki einungis yfirlýst 

karlmennskutákn heldur einnig hlekkur sem tengir ætt hennar þar sem sverðið erfist í 

föðurlegg.47 Hervör kveðst eiga rétt á að erfa sverðið eftir föður sinn og tryggja það 

afkomendum sínum. Mikið böl fylgir sverðinu æ síðar, og hegnist afkomendum Hervarar fyrir 

hegðun hennar. Sagan leggur áherslu á að konum beri ekki að beita vopnum, hvað þá að eiga 

slík, en jafnframt að vopn erfist einungis í gegnum beinan föðurlegg. Það sem vekur athygli er 

                                                
44 Clover 1986: 41. 
45 Shaun Hughes telur Billings mær vera eina af nærtækustu fyrirmyndum meykóngsins. Hughes 2008.  
46 Haraldur grenski vill ganga að eiga ekkjuna Sigríði stórráðu en honum hafði þegar verið gefin brúður, Sigríður 
hafnar hjónabandi við hann. Tvívegis biður hann um hönd hennar. Í fyrra skiptið svæfir hún hann með of mikilli 
drykkju og svívirðir hann með því að segja að hann sé smákonungur í samanburði við hana. Í seinna skiptið 
hefur annar vonbiðill bæst í hópinn Vissavaldur úr austri. Þeir eru leiddir í stofu þar sem nóg er af veigum og 
drekka þeir sig í svefn. Um nóttina lætur Sigríður menn sína leggja til atlögu við þá með eldi og vopnum og eru 
þeir ásamt fylgdarmönnum sínum allir drepnir. Sjá Ólafs sögu Tryggvasonar kafli 43. 
47 Clover 1986: 38-9. 
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að eftir að Hervör hefur barist nóg fer henni að þykja hermennskan leiðinleg og tekur upp 

kvenlega hætti.  

Síðan var Hervör langa stund í hernaði ok varð mjök sigrsæl. Ok er henni leiddist 
þat, fór hún heim til jarls, móðurföður síns; fór hún þá fram sem aðrar meyjar, at 
vandist við borða ok hannyrðir.48  

Hervör gengst við kvenlegum skyldum í lokin og ekki er nefnt að hún taki upp vopn þaðan í 

frá. Hún gefst upp á því að vera í andstöðu við feðraveldið og sættist við hlutverk sitt sem 

eiginkona og móðir sem ef til vill á að þjóna þeim tilgangi að koma sverðinu áleiðis til niðja 

Angantýs föður Hervarar.  

Í Stjörnu-Odda draumi kemur hinn herskái kvenmaður einnig fyrir. Þar er sagt frá 

Hlégunni (Hléguðr) Jarlsdóttur sem er vísað úr hirð föður hennar þar sem honum finnst 

hegðun hennar ekki sæma hirð sinni.  

Hon var ólát í æsku sinni ok var ávallt því odælli sem hon var ellri. Þat var ok sagt, at 
hon vildi ekki kvennasið fága í sínu athæfi. Þat var hennar venja jafnan, at hon gekk í 
herklæðum ok med vápnum, ok ef hana skildi á við menn, þá veitti hon þeim 
annathvárt áverka stóra eða líflát, þegar henni líkaði eigi.49 

Faðir hennar setur henni þá kosti að hlýða sér eða að yfirgefa hirðina. Hún biður hann um 

langskip og leggur í hernað. Að föður sínum látnum snýr hún aftur og berst við Geirvið 

konung um ríki föður síns en er felld í bardaga. Sökum kynferðis er henni synjað um ríki 

föður síns. Hún hefur engan lagalegan rétt til þess að taka landið. Hún er ekki gift og á þar 

með engan karlkynserfingja. Hún er birtingarmynd úrkynjunar þar sem allt atferli hennar er á 

skjön við lögmál feðraveldisins og kemur því fall hennar ekki á óvart.  

Hervör og Hlégunnur eru skjaldmeyjar sem eiga það sameiginlegt að bera vopn og 

krefjast réttinda sem eru ekki þeirra að öðlast og hljóta þær eða niðjar þeirra ill örlög. Þær 

spretta upp úr sama sagnagrunni og meykóngarnir og bera viss sameiginleg einkenni og þeir, 

sem er að sýna grimmd, sjálfstæði, og rísa upp gegn feðraveldinu sem birtist fyrst og fremst 

sem höfnun á hjónabandi. Meykóngarnir vilja líkt og Hervör og Hlégunnur fá að ráða 

einhverju um örlög sín. Þær öðlast rödd innan sögunnar og fá þar með völd til að beita 

neitunarvaldi sínu gegn feðraveldinu. En ólíkt valkyrjum og skjaldmeyjum eddukvæða sem 

eru bundnar ströngum eið forráðamanna sinna neita meykóngarnir alfarið hjónabandi og 

berjast ótrauðir fyrir frelsi sem og meydómi sínum.  

                                                
48 Hervarar saga ok Heiðreks: 23. 
49 Stjörnu-Odda draumur: 460. 
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Í eddukvæðum finnast gjarnan frásagnir af skjaldmeyjum og valkyrjum sem brjóta 

gegn vilja feðraveldisins og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hlutverk valkyrja er að velja þá menn 

sem falla í bardaga og fylgja þeim til Valhallar. Þær eru grimmar en birtast einnig sem 

ráðgjafar, verndarar og gefa hetjunum vopn sem leiða þá til sigurs.50 Valkyrjur eddukvæða 

fara ríðandi saman í hópum, klæddar í brynju og bera vopn. Jenny Jochens bendir hins vegar á 

að þær hafi ekki verið beinir þátttakendur í bardögunum.51 Helen Damico lítur á 

birtingarmynd valkyrjunnar sem bókmenntalegt minni fremur en trúarlegt.52 Því ætti að hafa 

það hugfast að birtingarmyndir sterkra kvenna innan bókmennta endurspegla ekki alltaf 

raunveruleikann. Tilgangur valkyrja þjónar því frekar þeim tilgangi að hvetja menn áfram í 

bardaga en að staðfesta algilda kvenímynd. Enda eru frásagnirnar af valkyrjum á mörkum 

hins goðsagnakennda og því til sönnunar er Sigrún í Helgakviðu hundingsbana sögð ríða „loft 

og lög.“53 Birtingarmynd skjaldmeyjarinnar gegnir aftur á móti öðrum tilgangi og koma þær 

fram sem virkir þátttakendur innan norrænnar sagnahefðar. Skjaldmeyjarnar bera einnig vopn 

en ólíkt valkyrjunum taka þær þátt í bardögum. Þær hafa styrk til jafns á við karlmenn, sem 

endist einungis fram að hjónabandi, og mynda sambönd við dauðlega karlmenn. Jochans 

bendir réttilega á að orðið skjaldmeyja er oftar notað á misvísandi máta í textum og þá bæði 

fyrir goðsagnakenndu og mannlegu stríðskonuna.54 Jochans og Carol Clover nota báðar 

hugtakið stríðsmeyja (maiden warrior) til þess að greina þarna á milli.55 Clover tilgreinir að 

meyjan maiden vísi til ytri líkamlegrar fegurðar og meydóms og stríðs- tilvísunin warrior vísi 

til vopnaburðar og þátttöku í hernaði.56 Með þessu móti aðgreina þær hina goðsagnakenndu 

birtingarmynd skjaldmeyjarinnar í fornum norrænum arfi og birtingarmynd vígakvenna í 

yngri sögum, á borð við fornaldarsögur Norðurlanda og frumsamdar riddarasögur. Því getur 

til að mynda verið erfitt að greina á milli til að mynda birtingarmyndar Brynhildar í 

Sigurdrífumáli og Sigrúnar í Helgakviðu þar sem frásagnir af þeim eru til í mörgum 

mismunandi sagnaformum. Aftur á móti má sjá hvernig skilningur manna á hugtakinu tók 

breytingum í yngri sögum. Sigrún og Brynhildur eru báðar sagðar vera valkyrjur. Hins vegar 

greinir oft á hvort að þær séu valkyrjur eða skjaldmeyjar þar sem þær eru nefndar valkyrjur og 

skjaldmeyjar á víxl. Þær mótmæla báðar þegar þeim er skipað að ganga í hjónaband. Sigrúnu 

er gert að giftast og vill faðir hennar gifta hana manni til að ná fram sáttum. Hún neitar 
                                                
50 Sjá til að mynda Helgakviðu hungdingsbana I. 
51 Jochens 1996: 95-96 og Ármann Jakobsson 2003: 187 og Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012. 
52 Damico 1984: 41. 
53 Talið er að Sigrún sé valkyrjan Sváva endurfædd, en hún hét Helga eilífum ástum í Helgakviðu Hundingsbana 
II. sjá umfjöllun Jochans 1996: 95. 
54 Jochens 1996: 97. 
55 Andersen telur að stríðsmeyjan eða Maiden Warrior sé upprunnin frá skjaldmeyjum. Andersen 1983. 
56 Clover 1986: 36. 
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þessum ráðahagi og ákveður mannsefnið sjálf. Í Sigurdrífumáli vill Óðinn að valkyrjan 

Brynhildur gangi í hjónaband eftir að hún fellir hinn mikla konung Hjálm-Gunnar sem Óðinn 

hafði heitið sigri í orrustu. Brynhildur setur sig upp á móti vilja hans, setur skilmála og kveðst 

ekki vilja giftast öðrum en þeim sem eigi kunni að hræðast.  

Nokkrir fræðimenn hafa litið lengra aftur og rakið meykóngaminnið til forn-

germanskrar sagnahefðar. Shaun Hughes og Jóhanna Katrín Friðriksdóttir telja Mod Þryþo 

eða Fremu í Bjólfskviðu vera eina af forverum meykónganna.57 Hughes bendir á að þótt Mod 

Þryþo sé hvorki meykóngur né drottning sé hún samt sem áður prinsessa, sérstaklega ill 

viðureignar.58 Hegðun hennar er svo sannarlega í samræmi við framferði meykónganna. Í 

kviðunni kemur fram að sá sem horfir á hana hlýtur kvalafullan dauðdaga en eftir að hún 

gengur í hjónaband lætur hún af allri slíkri hegðun.59 Jóhanna Katrín bendir á tengsl 

kviðunnar við germanska sagnahefð og telur birtingarmynd Brynhildar Buðladóttur eins og 

hún birtist í þýska hetjuljóðinu Nibelungenlied vera í anda Mod Þryþo.60 Í hetjuljóðinu neitar 

Brynhildur að giftast og er ill viðureignar fram yfir hjónaband. Jóhanna Katrín rekur rætur 

meykóngaminnisins til germanskra sagnaminna um skjaldmeyjar.61 Hún bendir á að 

skjaldmeyjan eigi margt sameiginlegt með meykónginum og þar með að forðast hjónaband, 

óhlýðni við föður, misþyrmingu vonbiðla og stjórn á eigin ríki.62 Þá má við þetta bæta að þótt 

meykóngar beri ekki vopn né berjist í bardaga þá heyja þær bardaga sína gegn feðraveldinu 

með orðum og gerðum. Jóhanna Katrín telur að meykóngaminnið hafi birst fyrst í 

Völsungasögu og síðar þróast yfir í Hrólfs sögu Gautrekssonar. Þar af leiðandi telur hún að 

Brynhildur Buðladóttir, eins og hún birtist í Völsunga sögu, sé fyrirmynd meykóngsins.63 

Claudia Bornholdt er sömu skoðunnar og rekur uppruna sagnaminnisins um Brynhildi og 

Sigrúnu til germanskrar sagnahefðar.64 Marianne Kalinke telur aftur á móti að 

meykóngaminnið komi fyrst fram í Hrólfs sögu Gautrekssonar en bendir jafnframt á að Clári 

saga hafi haft frekari áhrif á formgerð meykóngasagna og þróun meykóngaminnisins.65  

                                                
57 Hughes 2008 og Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012: 231 
58 Hughes 2008: 150-151. 
59 Bjólfskviða: 72-73, línur 1931-1943.  
60 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012: 233.  
61 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012: 229-238 og 2013: 107-108. 
62 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013: 108. 
63 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012: 231-234. 
64 Bornholdt 2005: 49 og 206. 
65 Kalinke 1990: 36 og 66.  
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Samkvæmt ofangreindum kenningum er ljóst að fyrirmyndir meykónganna eru 

margar.66 Vera má að Völsunga saga og meykóngasögurnar deili sameiginlegum einkennum, 

en vafasamt er að rekja uppruna minnisins nærri eingöngu til þessarar sögu þar sem vísar að 

minninu koma fyrir innan fleiri sagna sem byggja á sama sagnaarfinum. Líkt og fjallað var 

um hér að ofan er gengið út frá því að sagnaminni séu menningarleg fyrirbæri sem berast á 

milli menningarsvæða og taka breytingum. Því má rekja uppruna sagnaminnisins langt aftur í 

aldir til þess tíma sem atburðirnir eru taldir hafa átt sér stað.67 Farið var að skrá atburðina 

niður í annála og semja um þá sögur. Síðar breyttust þessi atvik í sagnaminni sem bárust 

manna á milli og þróuðust. Þar með er varhugavert að áætla að Brynhildur í Völsunga sögu sé 

endanleg fyrirmynd meykóngsins þar sem ýmsir þættir sem styðja birtingarmynd 

meykóngsins koma fram í öðrum frásögnum af Brynhildi en eru til að mynda ekki til staðar í 

Völsunga sögu. Af þeim sökum er nauðsynlegt að skoða sem flestar birtingarmyndir 

Brynhildar sem finnast í norrænum sagnaarfi til þess að sjá hvernig ímynd Brynhildar tekur 

breytingum með hverri sögu. Ef bornar eru saman framsetningar ímynda Brynhildar í 

Sigurdrífumáli, Þiðreks sögu, Nibelungenlied og Völsunga sögu má sjá hvernig mismunandi 

áherslur ríkja innan hverrar sögu fyrir sig.  

Sigurdrífumál er talin innihalda elstu frásögnina af Sigurði fáfnisbana ásamt 

Brynhildi. Hún byggir líkt og aðrar gerðir sögunnar á fornri sögusögn um fall Búrgunda árið 

436 e. Kr.68 Jenny Jochens telur að norræna og germanska sagnaefnið hafi runnið saman í 

kvæðinu.69 Þá telur hún að norrænn þýðandi sögunnar hafi fellt sögnina um Sigurð fáfnisbana 

inn í kvæði þar sem hann hefur talið hetjuna Sigurð henta vel fyrir yfirnáttúrulega kvenhetju 

kvæðisins. Talið er að goðsagnir um fall Búrgunda hafi verið ólíkar í fyrstu en um árið 800 

hafi þær tekið á sig sameiginlegt yfirbragð og varðveist í munnlegri geymd.70 Sigurdrífumál í 

eddukvæðum er varðveitt í Konungsbók Eddukvæða Regius Codex sem rituð var um 1270 og 

byggir hún á eldri rituðum heimildum sem eru að öllu glataðar.71 Efnistök Konungsbókar 

Eddukvæða og germönsku hetjusögunnar Nibelungenlied eru að einhverju leyti byggð á 

sameiginlegum grunni þótt að norræna frásögnin í Konungsbókinni sé talin vera byggð á eldri 

                                                
66 Clover hefur bent á að sambærileg sagnaminni hafi þróast í Albaníu þar sem fram komu kvenpersónur sem eru 
svarnar hreinar meyjar sem að ýmsum ástæðum yfirgáfu kvenhlutverkið og tóku upp karllæga hætti. Clover 
1986: 43. 
67 Guðni Jónsson 1951: xii. 
68 Haymes 2006: XIII. 
69 Jochens 1996: 92. 
70 Francis G. Gentry telur að höfundur Nibelungenlied hafi ritað söguna eftir munnmælasögu um árið 1200. 
Gentry: 2002: 154-166. Sambærilegar munnmælasagnir varðveittust einnig á Norðurlöndum og eru þær 
grunnurinn að sögunum um Sigurð fáfnisbana í Sigurdrífumáli. Sjá umfjöllun um mótun sagnaminnanna: Gibbs 
og Johnson 2000: 207-211 og Guðni Jónsson 1951. 
71 Gísli Sigurðsson.1999: XI-XXIII.  
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grunni en Nibelungenlied en sagan er rituð um árið 1200.72 Ekkert er vitað um höfund 

Nibelungenlied en sagan hefur orðið fyrir áhrifum evrópskrar rómönsuhefðar. Þýdda 

riddarasagan Þiðreks saga Bern frá miðri 13. öld inniheldur sömu viðfangsefni en segir 

jafnframt frá veldi konungsins Þiðreks sem tók við konungdómi yfir veldi Atla Húnakonungs 

nokkrum árum eftir lát hans.73 Við dauða Atla hrynur ríki hans og settust þá Austur-Gotar og 

bandamenn Rómverja að í landi hans. Sagan segir frá aðdraganda falls Búrgunda og ríkisárum 

Þiðreks konungs. Driscoll bendir á að stílfræðilega séð er sagan á mörkum þess að teljast til 

riddarasagna og fornaldarsagna og minnir uppbygging hennar á Mágus sögu jarls, sem segir 

frá fjórum kynslóðum konunga.74 Guðni Jónsson telur líklegt að sagan hafi ekki verið þýdd í 

heild sinni heldur sé hún byggð á frásögnum þýskra kaupmanna, kvæðum og öðrum 

munnmælasögum sem safnað var saman og færð til bókar á fyrri hluta 13. aldar við norsku 

hirðina.75 Völsunga saga er aftur á móti rituð undir lok 13. aldar og telur Guðni að höfundur 

Völsunga sögu hafi stuðst við ýmis efni Þiðreks sögu þegar hann ritaði söguna.76 Auk þess má 

sjá að höfundur hefur tekið nokkur norræn sagnaminni sem finnast einnig í Sigurdrífumáli og 

nýtt til uppfyllingar. Af þeim sökum er Þiðreks saga milliliður þýska sagnaarfsins, líkt og við 

sjáum í Nibelungenlied, og norrænnar sagnahefðar eddukvæðanna. Frásögnin af Brynhildi, 

Gunnari og Sigurði í Völsunga sögu er jafnframt sú heimild sem seinni tíma menn litu mjög 

svo til og hefur sú ímynd af Brynhildi sem þar birtist haft mikil áhrif á mörg þeirra verka sem 

á eftir komu. Þessi staðreynd getur mögulega haft þau áhrif að birtingarmyndir meykónga 

megi með rökum rekja til Brynhildar í Völsunga sögu en til eldri sagna.  

Í Sigurdrífumáli kemur Brynhildur fram sem skjaldmeyja og kvenskörungur en hún er 

hins vegar hvorki drottning né valdhafi.77 Þegar Óðinn vill að hún giftist og gangist þar með 

við kynhlutverki sínu sem eiginkona andmælir hún og neitar að verða við bón hans. Hún 

kveðst einungis vilja giftast hugdjarfasta manninum og refsar Óðinn henni fyrir óhlýðnina 

með því að stinga hana svefnþorn. Í Völsunga sögu kemur fram að Óðinn segir að hún muni 

aldrei vinna orrustu framar og að hún skuli vissulega giftast: „hana aldri skyldo síðan sigr 

vega í orrosto ok kvað hana giptaz skyldo.“78 Í Nibelungenlied er Brunhild drottning yfir eyju 

og þarf hún ekki að lúta vilja feðraveldisins til þess að halda völdum en það er enginn innan 

                                                
72 Haymes 2006: XIV. 
73 Guðni Jónsson 1951: xii. 
74 Driscoll 1990: 162-163. 
75 Guðni telur jafnframt að fleiri en einn maður hafi staðið að baki heimildasöfnunarinnar sem og ritun sögunnar. 
Guðni Jónsson 1951: xii. Elsta varðveitta handrit sögunnar er frá 1300, sjá Bertelsen 1905: ii. 
76 Guðni Jónsson 1951: xii. 
77 Jenny Jochens færir rök fyrir því að Sigurdrífa og Brynhildur komi fram sem ein og sama persónan í 
Sigurdrífumáli. Jochens 1996: 91-92. 
78 Völsunga saga: 48.  
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frásagnarinnar sem leitast við að skikka hana í hjónaband. Ólíkt meykóngunum sem hafna 

alfarið hjónabandi sver Brunhildur þess eið að giftast einungis þeim sem nær að yfirbuga hana 

í keppni sem er nærri ógerlegt þar sem afl hennar er á við tólf menn. Ef vonbiðlar hennar tapa 

fyrir henni eru þeir hálshöggnir. Þessir yfirnáttúrulegu kraftar Brunhildar eru ekki skýrðir 

frekar í sögunni og eru þessir eiginleikar á við þá yfirburði sem meykóngarnir hafa. Gunter 

konungur fer í bónorsför til drottningar og fær hjálp frá Siegfried (Sigurði). Eftir að Siegfried 

sigrar keppnina tekur Gunter við konungsstjórn en Brunhildur er ekki ennþá unnin. Eftir 

brúðkaupið nær Gunter ekki að koma vilja sínum fram við Brunhildi sem yfirbugar Gunter, 

bindur hendur hans og fætur og hengir hann upp á nagla. Daginn eftir leitar Gunter enn á ný 

til Siegfried og biður hann um að reyna að koma vitinu fyrir hana og gera tilraun til þess að 

skikka hana inn í sitt rétta hlutverk. Siegfried berst við Brunhildi og eftir að hún gefst upp 

missir hún kraftana og hún gerist hlýðin og undirgefin eins og eiginkonum ber að vera. Eftir 

að hún hefur þýðst Siegfried tekur hann meydóm hennar gegn boði Gunters.  

Í Þiðreks sögu er atburðarásin aðeins frábrugðin og eru samskipti Sigurðar og 

Brynhildar með öllu ólík. Sigurður fer til hallar Brynhildar og færir hún honum hest. Eftir það 

fer Sigurður í frægðarför og öðlast sinn frama og gengur að eiga Grímhildi. Að því loknu er 

hann sendur í bónorðsför og biður um hönd Brynhildar fyrir Gunnar konung. Brynhildur 

bregst ókvæða við og segir að hún hafi strengt þess heit að giftast engum nema Sigurði 

sveini.79  

Ólíkt Völsunga sögu er Brynhildur í Þiðreks sögu þeim kostum búin að „Hún hefir þá 

náttúru, at á medan hún fær haldit sínum meydómi, mun varliga fást sá karlmaðr, er afl hafi 

við henni, ok þegar er því er brugðit, þá er hún ekki sterkari en aðrar konur.“80 Líkt og í 

Nibelungenlied yfirbugar Brynhildur Gunnar, bindur hendur og fætur hans og hengir upp á 

vegg. Þetta gerir hún hér þrisvar sinnum áður en Gunnar snýr sér til Sigurðar eftir aðstoð.  

Fyrir sakir vináttu ok mágsemdar þá trúi ek engum manni jafnvel sem þér, þó at þat 
mál sé, er mikit liggi við, at þú mátt fá hennar meydóm, ef nokkurr maðr er sá í 
veröldunni, ok helzt má ek þér til trúa, at þat skal aldrigi upp koma fyrir engan mann,  
þótt á þenna veg sé gert. 81 

Sigurður yfirbugar Brynhildi fljótt og tekur meydóm hennar. Við það missir hún allan kraft 

sinn. Vera má að minnið um að „temja skassið“ eins og það kemur fyrir í meykóngasögunum 

sé komið frá þessari sögu. Helga Kress telur að minnið um að temja skassið eigi sér langar 
                                                
79 „Ek hefi þat spurt at sönnu, hvesu illa þú hefir haldit þín orð við mik, þau er vit höfðum við mælzt, at þott um 
alla væri at velja í veröldinni, þá kaus ég þik mér til manns.“ Þiðreks saga: 307. 
80 Þiðreks saga: 309. 
81 Þiðreks saga: 309. 
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rætur og sé í rauninni ríkjandi í íslenskri fornbókmenntahefð. Hún bendir meðal annars á að 

minnið sé áberandi í eddukvæðunum.82 Karlar hafi frá fyrstu tíð leitast við að fá konur til þess 

að hlýða sér. Þeir beita til þess mörgum aðferðum svo sem: vopnavaldi, fóstbræðralagi, 

ofbeldi og svikum og þurfa konur því að þola kúgun, útlegð eða dauða.83 Konum er því gert 

að vera þolendur í samskiptum sínum við karlmenn. Í grunninn þarf að temja þessar óstýrilátu 

konur og refsa þeim fyrir óæskilega hegðun og skikka þær inn í viðurkennt hlutverk kvenna 

sem er markað út frá viðmiðum feðraveldisins. Í meykóngasögum taka biðlarnir meydóm 

meykónga með valdi sem eyðir mótþróa þeirra. Í Völsunga sögu er ekki minnst á kraft 

Brynhildar né erfiðleika Gunnars við að yfirbuga hana á brúðkaupsnótt þeirra. Aftur á móti 

liggja Brynhildur og Sigurður saman í þrjár nætur þegar Sigurður ríður inn í vafurloga hennar. 

Í Völsunga sögu ræður Brynhildur ekki yfir neinni borg heldur er hún konungsdóttir og situr 

heima í ríki föður síns og þarf Gunnar samþykki föður hennar fyrir bónorðinu.  

Líklega vann að höfundur Þiðreks sögu með sameiginlegan sagnaarf sem einnig er 

grunnur Nibelungenlied, eins og átök Gunnars og Brynhildar gefa til kynna. Vera má að 

höfundar meykóngasagna hafi haft sagnaminnin um Brynhildi eins og þau birtast í Þiðreks 

sögu að leiðarljósi við gerð fyrstu meykóngananna. Höfundur Völsunga sögu vinnur með fyrri 

sagnir og hefur líklega þekkt til germanskrar útgáfu sögunnar þar sem greina má ýmis áhrif 

frá Þiðreks sögu. Í megindráttum virðist höfundurinn halda sig við frásögnina eins og hún 

birtist í eddukvæðum. Aftur á móti er vísirinn að meykóngaminninu ekki eins áberandi innan 

Völsunga sögu eins og Jóhanna Katrín vill halda fram.84 Þar ræður Brynhildur ekki yfir borg, 

hún á föður á lífi og er bundin samþykki hans og að lokum kemur ekki fyrir minnið um að 

temja meykónginn sem er eitt helsta minni meykóngasagna. Því má fastlega áætla að 

meykóngaminnið falli frekar að minnum Þiðreks sögu þar sem höfundur þeirrar sögu vinnur 

með víðari sagnagrunn og fleiri sagnaminni. Hin germönsku áhrif koma sterklega fyrir í 

sögunni og taka á sig skýra mynd. Þannig að í grófum dráttum er hægt að rekja tvö 

viðfangsefni meykóngaminnisins til Þiðreks sögu. Það fyrra er mikilvægi kynferðislega 

ofbeldisins sem er viðurkennd aðferð til þess að temja skassið og svo er það birtingarmynd 

meyjunnar sem er í senn drottning og valdhafi sem ríkir yfir borg.  

Frederic Amory telur að Brynhildur í Þiðreks sögu sé fyrsti norræni meykóngurinn en 

Marianne Kalinke telur mjög ólíklegt að svo sé.85 Vissulega er höfundur Þiðreks sögu að 

vinna með sameiginlegan sagnagrunn meykóngasagna og það er ekki ólíklegt að höfundar 
                                                
82 Helga Kress 1994. 
83 Helga Kress 1994: 61. 
84 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013. 
85 Amory 1984: 517 og Kalinke 1990: 103. 
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meykóngasagna hafi unnið upp úr sameiginlegum sagnagrunni þegar fyrstu sögurnar voru 

ritaðar. Þá er ekki gott að fullyrða hvort að Þiðreks saga hafi verið fyrirmynd Hrólfs sögu 

Gautrekssonar. Hrófs saga Gautrekssonar hefur til þessa verið álitin vera sú saga þar sem 

tilvísun í fyrirbærið meykóng kemur hvað fyrst fram en þar tekur Þórbjörg konungsdóttir upp 

konungstign og lætur tigna sig sem slíkan.86 Þórbjörg er þó ekki nefnd meykóngur og kemur 

hugtakið því ekki sem slíkt fyrir í sögunni. Aftur á móti kemur minnið um skjaldmeyjuna 

sterklega fyrir þannig að í sögunni sameinast skjaldmeyjan og tilvísunin í meyjuna sem 

konung í eina birtingarmynd sem varð síðar fyrirmynd meykónganna enda telur Marianne 

Kalinke að Þórbjörg í Hrólfs sögu Gautrekssonar sé fyrirmynd hins íslenska meykóngs.87 

Vera má að Brynhildur Buðladóttir sé fyrirmynd Þórbjargar eins og Jóhanna Katrín 

Friðriksdóttir vill meina. Hinsvegar er ekki hægt að líta framhjá birtingarmynd Brynhildar í 

Þiðreks sögu, þar sem að hún kemur fram sem valdhafi eins og áður sagði, ólíkt Brynhildi í 

Völsunga sögu.88 Því má vel vera að Þiðreks saga, eða minni tengt sögunni, hafi haft áhrif á 

þróun meykóngaminnisins. 

Ólíkt Brynhildi Buðladóttur í Sigurdrífumáli gengur Þórbjörg konungsdóttir í Hrólfs 

sögu Gautrekssonar skrefinu lengra, setur sig alfarið upp á móti feðraveldinu, tekur upp 

konungstign og að auki karlmannsnafn og lætur alla menn ávarpa sig sem herra.  

Þessi kona er bæði vitr ok væn ok þickir vera inn ágætasti kostr. Margir 
konungssynir hafa hennar beðit ok hefir öllum verit synjat með hæðiligum orðum ok 
miklu ofbeldi. Ek hef ok spurt, at hón er braut or hirð konungsins ok er komin út á 
Ullarakr ok hefir tekit sér hirð sem konungar ok hón lætr sik konung kalla. Ræðr hón 
eigi mikit, þvíat hón er hans einberni ok stendr ein til ríkis eptir hann.89  

Jafnframt er hún það illskeytt að hún lýður ekki að fá bónorð frá nokkrum manni og hefur 

„öllum afvísat með hæðiligum orðum, suma hefir hón látit drepa eða meiða at nöckuru. Engi 

skal þora hana mey eða konu at kalla, svá at hann taki eigi þegar refsing fyrir.“90 

Meykóngarnir hafna aftur á móti ekki kynferði sínu né taka upp karlmannlega eiginleika eða 

hátterni líkt og Þórbjörg, að Sigrgarðs sögu undanskilinni. Meykóngarnir grípa ekki heldur til 

vopna né leggja hendur á vonbiðla sína. Þórbjörg berst aftur á móti með með vopnum og er 

jafnvíg öðrum karlmönnum líkt og skjaldmeyjarnar. Hins vegar ríkir hún sem kóngur yfir 

einum þriðja af landi föður síns og hafnar alfarið hjónabandi líkt og meykóngarnir. Í sögunni 

fer Hrólfur Gautreksson í bónorðsför til Þórbjargar og biður föður hennar um hönd dótturinnar 
                                                
86 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013: 231-234. 
87 Kalinke 1990: 66. 
88 Í yngri gerðum sögunnar er Þórbjörg nefnd Þornbjörg og tekur hún sér karlmannsnafnið Þórbergur. 
89 Zwei fornaldarsögur 1891: 11. 
90 Zwei fornaldarsögur 1891: 16. 
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líkt og Gunnar þegar hann vill kvænast Brynhildi í Völsunga sögu. Þegar Þórbjörg hafnar 

Hrólfi á svívirðilegan hátt má segja að það sé sambærileg höfnun og þegar Gunnari mistekst 

að ríða inn í vafurlogann. Þeir þurfa báðir að líða smán. Í báðum sögunum vinnur þriðji aðili 

bug á konunni en Hrólfur fær Ketil bróður sinn til þess að bera Þórbjörgu ofurliði og Sigurður 

yfirbugar Brynhildi. Meykóngaminnið gegnir þó litlu hlutverki innan Hrólfs sögu 

Gautrekssonar. Minnið þjónar þeim tilgangi að sýna yfirburði hetjunnar Hrólfs Gautrekssonar 

sem getur þó með aðstoð yfirbugað hina illvígu konu.  

Rétt eins og fjallað var um hér að ofan þá eru ríkuleg tengsl á milli meykónganna og 

drottningarinnar Ólafar í Ynglinga sögu, Skjöldunga Sögu og Hrólfs sögu kraka, en 

birtingarmynd hennar kallast mjög svo á við meykóngana. Vera má að hin grimma Ólöf sé að 

mörgu leyti fyrirmynd þeirra. Birtingarmynd Ólafar er síbreytileg eftir sögunum. Í Ynglinga 

sögu Snorra Sturlusonar, sem er elsta útgáfan, kemur fram að Geirþjófur er konungur yfir 

Saxlandi og eiginkona hans er Ólöf drottning. Eitt sinn þegar Geirþjófur er fjarverandi herjar 

Aðils Svíakonungur á Saxland og tekur ambáttina Yrsu herfangi. Hún er svo álitleg að Aðils 

tekur hana sér til konu. Helgi Hálfdánarson Danakonungur herjar á Svíþjóð með svo mikinn 

herstyrk að Aðils sér sér ekki annan kost en að flýja. Helgi rænir Yrsu, gengur að eiga hana og 

eignast með henni soninn Hrólf kraka. Þegar Ólöf fréttir af hjónabandinu siglir hún til 

Danmerkur og segir Yrsu að Helgi sé faðir hennar og að hún skuli snúa aftur til Svíþjóðar til 

eiginmanns síns. Hér liggur sagan af viðskiptum Helga og Ólafar í undirtexta sögunnar en 

kemur fram á annan hátt í Skjöldunga sögu sem er endursögn af mun eldra og glötuðu handriti 

sögunnar. Sagan er talin hafa verið rituð rétt fyrir 1300 og er varðveitt í latneskri útgáfu 

Arngríms Jónssonar Gesta Danorum frá árinu 1596.91 Þessi útgáfa sýnir því annað sjónarhorn 

en Ynglinga saga. Hér er sagt frá því að Helgi er í ránsferð þegar hann fréttir að Geirþjófur 

Saxlandskonungur sitji ekki í ríki sínu og að kona hans Álof sitji við stjórnvölinn. Hann 

freistar þess að fá að leggjast með henni í fjarveru eiginmannsins. Álöf tekur honum vel því 

það gefst ekki tími til þess að veita honum mótstöðu þar sem koma hans er óvænt. Helgi 

kveðst vilja rekkja hjá henni og Álöf heitir honum því þar sem hún telur þann kost bestan í 

stöðunni. „Þótt nauðug væri, lést hún ekki mundu veita mótspyrnu, enda hafði hún til þess 

eigi styrk, heldur slægð.“92 Álöf er lengi að afklæðast og þegar hún kemur í rekkjuna er Helgi 

sofnaður. Hún rakar af honum hárið ber tjöru og fiður í svörðinn, vefur hann inn í línserk og 

lætur senda hann til skipa sinna. Helgi kemur ári síðar og hefnir svívirðu sinnar og handsamar 

                                                
91 Skjöldunga saga er hluti af stóru safni sem Íslendingar sömdu um Danakonunga. Bjarni Guðnason heldur því 
fram að sagan hafi verið samin á öndverði 13. öld og ekki rituð síðar en 1220. Bjarni Guðnason 1963: 142-43. 
92 Skjöldunga saga: 23. 
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Álöfu þar sem hún er á göngu með þjónustumeyjum sínum og beitir hana kynferðislegu 

ofbeldi og liggur með henni í þrjár nætur. Er fram líða stundir fæðir hún stúlkubarnið Yrsu 

sem er síðar gift Svíakonungi. Líkt og í Skjöldunga sögu herjar Helgi á Svíþjóð og nemur 

Yrsu á brott og getur með henni soninn Hrólf kraka. Það sem er einka athugunarvert hér eru 

viðbrögð drottningar við bón Helga um að vilja liggja með henni en meykóngarnir beita 

biðlum sínum oft þessu sama bragði og má í því samhengi nefna að Sedentíana í Sigurðar 

sögu þögla rakar höfuð bræðranna Hálfdánar og Vilhjálms og ber tjöru í hársvörð þeirra. Því 

er greinilegt að Ólöf drottning er að einhverju leyti fyrirmynd meykónganna. 

 Töluverðar breytingar verða á ímynd Ólafar drottningar í Hrólfs sögu kraka sem er 

rituð á seinni hluta 14. aldar.93 Marianne Kalinke telur að höfundur Helga þáttar Hrólfs sögu 

kraka hafi þekkt til meykóngaminnisins þegar hann samdi söguna upp úr Skjöldunga sögu, og 

Ynglinga sögu Snorra Sturlusonar og breytt ímynd Ólafar í samræmi við birtingarmyndir 

meykónganna.94 Það telst harla ólíklegt þar sem meykóngarnir voru í stöðugri mótun í lok 14. 

aldar. Ólöf er sem fyrr drottning yfir Saxlandi en er hér ógift og sögð vera herkonungur.  

„Hún var á þá leið sem herkonungar. Fór hún með skjöld ok brynju ok gyrð sverði ok 
hjalm á höfði. Þannig var henni háttat: væn at yfirliti, en grimm í skapi ok 
stórmannlig. Þat var mál manna, at sú væri beztr í þann tíma áá Norðurlöndum er 
menn höfdu spurn af, en hun villdi þó engan mann eiga.“95 

Í grunninn eru viðskipti Helga og Ólafar þau sömu og við sjáum í eldri gerðum en þó er Ólöf 

orðin hálfgerður meykóngur þar sem hún er fögur, álitlegur kvenkostur, valdamikil, 

drambsöm, grimm í skapi og hafnar hjónabandi. Umfram flesta meykónga er hún vopnfær. Í 

grunninn er sagan sett upp eins og meykóngasögur. Hetja kemur í bónorðsför, fær neitun og 

svívirðu sem er hefnt grimmúðlega. Helgi heyrir af ágæti Ólafar og heldur í bónorðsför til 

hennar. Helgi kemur Ólöfu að óvörum og getur hún ekki safnað liði svo að hún býður honum 

og mönnum hans til veislu. Helgi gerist bráðlátur og ber upp bónorð til Ólafar.  

„Svá er háttat,“ sagði hann, „at ek vil, at vit drekkum brullaup okkart í kveld. Er hér 
nú ærit fjölmenni til þess, ok skulum vit bæði byggja eina rekkju í nótt.“ Hún sagði 
„Of brátt, herra, þykkir mér at þessu farit, en eigi þykkir mér annarr maðr kurteisligri 
en þú, ef ek skal þat verða upp at taka at þýðast karlmann, enda vænti ek, at þér vilið 
þat eigi með svívirðingu gera.“ Konungr sagði, at henni væri þat makligt fyrir 
dramblæti sitt ok stórlæti, – „at vit búum nú bæði saman slíka stund sem mér líkar.“96 

                                                
93 Hrólfs saga kraka er tímasett á seinni hluta þrettándu aldar. Hollander 1912. 
94 Að auki telur hún sjá sameiginleg einkenni með sögunni og Viktors sögu ok Blávus og Sigurðar sögu þögla. 
Kalinke 1990: 95-101. 
95 Hrólfs saga kraka: 14. 
96 Hrólfs saga kraka:15. 
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Ólöf fellst samt sem áður á að rekkja með honum. Þegar Helgi kemur í rekkjuna sofnar hann 

brátt og Ólöf stingur honum svefnþorn. Þar næst rakar hún af honum hárið og ber tjöru í 

hársvörðinn og skilar honum svo til skips. Síðan vopnbýst hún og sér Helgi ekki færi á að 

hefna svívirðu sinnar að svo búnu. Hann kemur síðar í ríki hennar og ginnir hana út í skóg 

með miklum fjársjóði. Þegar Ólöfu verður ljóst að hún mun vera illa leikin biður hún hann um 

að kvænast sér en hann hafnar því, tekur meydóm hennar og hefnir þar með fyrir svívirðu 

sína. Ólíkt öðrum meykóngasögum, fyrir utan Gibbons sögu, tekur Helgi hana ekki fyrir brúði 

eftir að hafa lægt í henni rostann. Ólöf forherðist við þessa svívirðu og eignast dóttur sem hún 

nefnir Yrsu eftir hundi sínum. Síðar giftist Helgi Yrsu án vitneskju um að hún sé dóttir hans. Í 

sögunni leikur Ólöf ennþá lausum hala eftir viðskipti hennar við Helga. Hún heldur áfram að 

gera Helga lífið leitt og þegar hún fréttir að Helgi og Yrsa unnist hugástum sækir hún dóttur 

sína og giftir hana Aðils Svíakonungi. Því má teljast mjög óvenjulegt að Ólöf fái að granda 

persónum á þennan hátt eftir að hún giftir Yrsu dóttur sína í annað sinn er hún úr sögunni. Þar 

með er ekki gerð frekari tilraun til þess að hemja skassið og koma henni í sitt varanlega sæti 

innan samfélagsins. Í sögulok ríkir Ólöf enn yfir landi sínu, ógift sem er þvert á hátt 

meykónga sem eru knésettir í sögulok. Þó ber að minna á að sagan af viðskiptum Ólafar og 

Hrólfs er einungis lítill þáttur innan sögu nokkurra kynslóða afkomenda þeirra sem farnast 

öllum illa vegna viðskipta þeirra.  

Hér að ofan hefur meykóngaminnið einungis verið sett í samband við íslenska og 

norræna sagnahefð fram til loka 13. aldar. Minnið var þó í stöðugri framþróun og er 

áframhaldandi mótun þess tengd innleiðingu erlendrar sagnagerðar. Þrátt fyrir að 

meykóngaminnið hafi mótast endanlega innan íslenskrar sagnahefðar á íslenski meykóngurinn 

sér víða hliðstæður innan heimsbókmenntanna. Margir fræðimenn hafa leitast við að leita uppi 

mögulegar fyrirmyndir meykóngsins og staðsetja minnið jafnvel innan vestrænnar 

bókmenntahefðar.97 

 

 

 

II.II  Forverar meykónga í þýðingum 

Unnið var að fjölda þýðinga á Íslandi á 13. öld og hafði sú vinna umtalsverð áhrif á þróun 

íslenskrar sagnahefðar. Þýðingarnar báru með sér ný sagnaminni og skáldsagnarform. 

                                                
97 Marianne Kalinke og Margaret Schlauch hafa báðar tengt minnið við germanska og arabíska sagnahefð, 
Schlauch 1934, Kalinke 1986a, 1986b, 1990. Matthew Driscoll hefur einnig fjallað um erlend sagnaminni í 
tengslum við styttri útgáfu Sigurðar sögu þögla, Driscoll 1992. 
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Lærdómsmenn áttu stóran hlut í því að kynna landsmenn fyrir evrópskum sagnaminnum. Þeir 

innleiddu allskyns sagnaminni og sagnaform eins og dæmisögur, helgisögur, ævintýri og 

riddarasögur í íslenska sagnahefð. Með tilkomu riddarasagna í íslenskri sagnahefð varð til ný 

formgerð sagna og stíll sem einkennist af hirðlegri kurteisi og fágun. Hin nýju stíleinkenni 

sem innleidd voru veittu höfundum frumsamdra riddarasagna tækifæri til listsköpunar undir 

nýjum formerkjum.98 Með þýðingunum kom ekki einungis sagnaform meykóngasagna heldur 

einnig minni sem og aðrir þættir sem mynda meykóngaminnið. Riddarasagnaformið var vel til 

þess fallið að meykóngahefðin gæti þróast vegna æskilegrar umgjörðar, lengdar og 

framsetningu viðfangsefna. Þar sem riddarasagnahefðin auðgaði íslenska sagnahefð svo mjög 

af hirðlegum einkennum og viðfangsefnum hafa fræðimenn oft leitað fyrirmynda 

meykónganna utan landsteinanna. Þeir hafa því leitað til sagnaminna frá Austurlöndum og til 

germansks, ensks og fransks uppruna.99  

Margaret Schlauch og Marianne Kalinke telja að fleiri þættir en orðræða og ríkulegt 

umfang riddarasagna hafi borist til Íslands og benda þær þó einkum á Austurlensk áhrif innan 

íslenskra sagna.100 Athuganir þeirra hafa bent til þess að meykóngaminnið deili 

sameiginlegum viðfangsefnum með sagnasveignum Þúsund og einni nótt.101 Draga má þessar 

niðurstöður að einhverju leyti í efa, einkum vegna þess að ekki er vitað til þess að 

sagnabálkurinn í heild hafi borist til Íslands fyrr en löngu síðar. Þó má vera að íslenskir 

menntamenn hafa heyrt sögur sagnasveifsins eða sagnaminni þegar þeir voru í námi erlendis 

en til er sýrlenskt handrit með yfir 300 sögum frá 14. öld í París. Höfundarnir gætu því vel 

hafa þekkt til arabískra sagna sem byggja á sögum úr sagnabálknum og aðlagað þær að 

söguefni sínu. Helstu áhrifin sem greina má frá austrænum sögum felast fyrst og fremst í 

framandlegu sögusviði, persónulýsingum sem og lýsingum á ríkidæmi, mat og veisluhöldum, 

ýmsum hlutum og búnaði. Lýsingar sem bera hvað hæst eru gullnar hallir og aldingarðar. 

Schlauch telur til að mynda að fljúgandi klæðið sem kemur fyrir í Gibbons sögu ok Greku 
                                                
98 Þýðingarnar voru ritaðar í stíl sem Torfi Tulinius hefur kallað hefðarstíl en hann á rætur sínar að rekja til 
lærdómsstíls og norræns sögustíls. Hefðarstíll riddarasagna einkennist af löngum og flókum setningum þar sem 
mikið fer fyrir myndmáli, lýsingum og stílbrögðum eins og ritklifum og hliðstæðum Torfi Tulinius 2006: 205-
208 og Jónas Kristjánsson 1992: 322. 
99 Menocal 1987. 
100 Nokkuð hefur verið um rannsóknir á stíleinkennum meykóngasagna Robert Tannert rekur erlend áhrif í Dínus 
sögu drambláta,Tannert 1980. Sjá einnig Shaun Hughes og Marianne Kalninke á Clári sögu. Kalinke 2008 og 
Hughes 2008. 
101 Sjá einkum rannsóknir Margaret Schlauch á uppruna minnisins, Schlauch 1934: 92-93. Að auki hefur 
Marianne Kalinke tengt meykóngasögur við sagnasveifinn Þúsund og eina nótt Kalinke, Marianne 1986a: 36-38. 
Með þýðingum ævintýra úr sagnasafninu Gesta Romanourum, og þar með Jónatasar ævintýri, jukust austurlensk 
áhrif (sem varða stíl, sagnaminni, lýsingar ofl.) innan meykóngahefðarinnar. Sjá einkum umræðu Einars Ól. 
Sveinssonar þar sem hann rekur tengsl sögunnar, sem og austurlensk sagnaminni við Viktors sögu ok Blávus, 
Sigurðar sögu þögla, Gibbons sögu og Sigrgarðs sögu frækna. Einar Ól. Sveinsson 1944 og 1964. Sjá meðal 
annars umræðu Jorgensen um íslenska þýðingu ævintýrisins. Jorgensen 1997. 
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komi frá Þúsund og einni nótt.102 Kunnátta meykónga eins og stjörnuspeki kemur mikið fyrir í 

arabískum sögum og hafa meykóngarnir í starfsliði sínu kennara eða meistara sem miðla til 

þeirra allri sinni þekkingu. Schlauch rekur einnig uppruna minnisins um grimmu 

konungsdótturina í Clári sögu til persneska ævintýrisins um Rose og Cypres. Í sögunni kemur 

fyrir minnið um konungsdótturina sem neitar að giftast öðrum en þeim sem geta sigrast á 

þeirri þraut sem hún leggur fyrir þá en gjalda ella fyrir með lífi sínu.103 Í Þúsund og einni nótt 

koma einnig fram tvær prinsessur ed-Datma og Bûdur sem neita hjónabandi en gangast að 

lokum undir skyldur sínar.104 Ed-Datma er einskonar skjaldmeyja: hún berst með vopnum og 

yfirbugar alla vonbiðla sína þar til hin eina og sanna hetja nær að sigra hana í bardaga og 

gengur svo að eiga hana. Marianne Kalinke telur að þetta minni sé sambærilegt því sem fram 

kemur í Hrólfs sögu Gautrekssonar.105 Hin prinsessan, Bûdur er aftur á móti hrokafull og vill 

ekki giftast. Hún er í senn vitur og fögur og leggur stund á stjörnuspeki. Þó verður hún það 

ástfangin þegar hún sér Kamar al-Zaman sem hefur einnig hafnað hjónabandi, að hún verður 

vitstola af ást og fær ekki lækningu fyrr en Kamar al-Zaman kemur og giftist henni. Marianne 

Kalinke hefur talið Bûdur vera fyrirmynd meykóngsins Philotemiu sem fram kemur í Dínus 

sögu drambláta.106 Þótt sögurnar innihalda báðar hrokafull ungmenni sem neita að giftast eru 

sögurnar að mörgu ólíkar. Það má vel vera að sagnaminnið hafi borist til eyrna höfundar 

Dínus sögu drambláta. Sagan er að mörgu leyti mjög austræn og er sögusviðið Norður-Afríka 

og Indland, rétt eins og margar aðrar meykóngasögur. Þótt Dínus saga drambláta sé talin vera 

meðal elstu meykóngasagna virðist birtingarmynd prinsessunnar ekki hafa haft áhrif á aðrar 

sögur. Þótt sögurnar innihaldi sameiginleg minni er hroki austurlensku prinsessanna ekki eins 

heiftúðlegur og meykónganna. Í raun er ekki hægt að tengja uppruna þessarar birtingarmyndar 

Philotemiu né meykóngasagnanna almennt til arabísku sagnanna. Í rauninni er ekkert sem 

mælir gegn því að sama eða svipað minni hafi þróast í hvorri heimsálfunni fyrir sig.  

Minnið um prinsessuna sem hafnar hjónabandi er einnig að finna í germanskri 

sagnahefð. Fræðimenn hafa bent á að í þjóðsögunni König Droßelbart kemur fyrir illskeytt og 

drambsöm prinsessa.107 Prinsessan í sögunni hafnar biðlum sínum og svívirðir þá líkt og 

                                                
102 Schlauch 1934: 92. 
103 Sama.  
104 Sagan um um ed-Datma er að finna á nótt 597-598 og sagan af Budur er að finna á nótt 170-205. Budur 
klæðir sig upp sem karlmaður, tekur upp nafn eiginmanns síns og gengur í hjónaband. Þegar eiginmaðurinn 
kemur í leitirnar skipta þau klæðum og biður Budur hann um að ganga að eiga konuna sem hún var kvænt og að 
hún skuli gerast önnur eiginkona hans. Saman lifa þau þrjú hamingjusöm upp frá þessu og eignast þær báðar syni 
í sama mánuði.  
105 Kalinke 1990: 105, sjá einnig Schlauch 1934: 92-93. 
106 Kalinke 1986a. 
107 Driscoll 1992: lxxix, Kalinke 1986a: 50 og Schlauch 1934: 92. 
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meykóngarnir. Aftur á móti er hegðun hennar ekki látin viðgangast til lengdar og refsar faðir 

hennar henni, heitir því að gefa hana þeim fyrsta betlara sem komi inn í höllina. Nokkrum 

dögum síðar gefur konungur fiðlara einum hönd dóttur sinnar og rekur hana svo úr hirðinni á 

þeim forsendum að hún sé nú orðin eiginkona betlara og því ekki hæf konunglegum 

húsakynnum. Prinsessan lifir í fátækt og þarf nú að strita sem aðrar lágstéttarkonur. Hún fer 

fljótt að iðrast hegðunar sinnar, gerist lítillát og auðmjúk. Í mikilli neyð sinni gerist hún 

aðstoðarkona í eldhúsi eins af þeim konungum sem hún svívirti. Dag einn er mikil veisla í 

höll konungs og fer hún inn í veislusalinn og saknar alls þess sem hún missti og finnur mjög 

sterklega fyrir smæð sinni. Konungurinn sér hana og leiðir út á mitt gólfið og upplifir hún sig 

mjög niðurlægða. Hann segir henni að hann sé fiðlarinn sem hún giftist og að hann hafi lagt á 

hana þessar þrautir til þess að hefna fyrir svívirðingar sínar og kenna henni undirgefni og 

lítillæti. Viðfangsefni sögunnar minnir mjög á Clári sögu einkum þar sem prinsessan lækkar 

niður um þjóðfélagsstétt og þarf að sætta sig við það að lifa við bág kjör. Í 

viðurkenningarskyni fyrir undirgefnina fær hún virðingarstöðu sína aftur. Minnið er í grófum 

dráttum svipað meykóngaminninu. Hrokafull konungborin mær hafnar hjónabandi, hæðist og 

spottar biðil sinn og þarf að þola smánarlega refsingu af þeim sökum. Þegar hún hefur lært 

undirgefni og hlýðni er henni fyrirgefið og hún gerð að drottningu. 

Í ljóðsögunni Dún sem er að finna í ljóðasafninu Strengleikum kemur meðal annars 

fram minnið um meyjuna sem situr í valdasæti föður síns og neitar að giftast. Marianne 

Kalinke bendir á að miklar líkur séu á því að meyjan í ljóðsögunni Dún og Brynhildur í 

Nibelungenlied hafi átt hlut í að móta hinn illvíga meykóng.108 Aftur á móti er prinsessan í 

Dún ekki alfarið andvíg hjónabandi líkt og meykóngarnir heldur strengir hún þess heit, rétt 

eins og Brynhildur, að giftast engum nema þeim sem getur leyst tvær nær óleysanlegar 

þrautir. Fyrri þrautin er að biðlarnir ríði frá Southampton á Suður-Englandi til Edinborgar á 

einum degi. Við þraut þessa kom sér vel að eiga góðan hest. Margir biðlar leggja í þrautina en 

ná aldrei að ljúka ferðinni á tilsettum tíma og koma þreyttir og þjáðir í hirð meyjunnar. Hún 

býður þeim að hvílast og um nóttina á eftir lætur hún drepa þá. Rétt eins og í 

meykóngasögunum stígur hetjan Dún fram og nær takmarkinu sem margir aðrir konungssynir 

höfðu þurft að gjalda fyrir með lífi sínu. Dún giftist meyjunni og stuttu eftir brúðkaupið 

yfirgefur hann eiginkonu sína og segir henni að hún muni fæða son. Hann færir henni hring 

sem hann biður hana um að afhenda syninum þegar hann hafi aldur til. Allt fer eins og hann 

ætlar og mörgum árum síðar mætast þeir í burtreiðum og þekkir hann fingurgullið aftur. Fara 

                                                
108 Kalinke 1990: 37, 103-104. 
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þeir svo saman til drottningar sem fagnar þeim vel og lifa þau hamingjusöm til æviloka. Það 

má skilja það að Dún hafi verið að refsa meyjunni fyrir drambsemi sína með því að yfirgefa 

hana „Mikil metnaðarkona er móðir þín; með miklu erfiði gat eg sótt hana. Þá er eg hafði 

spúsað hana þá fór eg því næst í frá henni. Aldrei síðan vitjaða eg hennar.“109 Ástæða þess að 

hann yfirgefur eiginkonu sína kemur aldrei ljóslega fram en viðskilnaðurinn rímar að hluta við 

þá refsingu sem meykóngurinn tekur út frá tilvonandi eiginmanni sínum. Einnig má vera að 

Dún sé fyrirmyndin að Gibbons sögu en þar yfirgefur Gibbon meykónginn eftir að hann hefur 

yfirbugað hana og getið með henni son. Sonurinn og faðirinn hittast við sambærilegar 

aðstæður í sögulok. Meyjan í ljóðsögunni býr yfir mörgum sameiginlegum einkennum 

meykónga en hún ríkir ekki undir nafni konungs og hafnar ekki alfarið hjónabandi. Aftur á 

móti er ofbeldið sem hún beitir biðla sína einstakt og því vísbending um að sú birtingarmynd 

sé af sama meiði og meykónganna.  

Í frönsku ljóðsögunni Partonopeus de Blois kemur fyrir minni sem er sambærilegt 

meykóngaminninu en þar situr konungsdóttir í ríki föður síns og lætur boð út ganga að hún 

vilji einungis giftast efnilegasta riddaranum. Sagan er talin hafa verið þýdd á norrænu, og þá í 

Noregi, á árunum 1230-1320 en sú frumþýðing er glötuð.110 Sagan hefur varðveist í 31 

íslensku handriti, í tveimur gerðum, A gerð og B gerð, sem báðar eru taldar runnar undan 

frumþýðingunni. Þau handrit sem varðveitt eru af sögunni eru rituð frá byrjun 15. aldar.111 B1 

gerðin er lengri og að mörgu pólitískari en A gerðin og telst vera upprunalegri. A gerðin er 

styttri útgáfa sögunnar og er varðveitt í nokkrum íslenskum handritum. Elsta varðveitta 

handrit B gerðarinnar er varðveitt í handritinu Stockh. papp 46 frá árinu 1690 og er talið hafa 

verið skrifað eftir Ormsbók sem á að hafa verið rituð á árunum 1350-1400.112 Bókin dregur 

nafn sitt af Ormi Snorrasyni lögfræðingi sem talinn er vera fyrsti eigandi bókarinnar en hann 

var lögmaður á Íslandi, nánar tiltekið á Suður- og Austurlandi, á árunum 1356-68 og 1374-

75.113 Í fyrstu var talið að sagan hafi verið þýdd eins og hún er varðveitt við hirð 

Noregskonungs rétt eins og Tristrams saga, Elis saga, Ívent saga og Strengleikar. Lise 

Præstgaard Anderse dregur það í efa þar sem engin norsk handrit hafa varðveist og að auki 

                                                
109 Strengleikar: 125. 
110 Partonopeus de Blois er talin hafa verið samin á árunum 1170–1185 og var sagan þýdd yfir á fjölmörg 
tungumál. Þýðingar sögunnar skiptast niður í tvo hópa eða Y flokk sagna og Z flokk sagna og fylgir hver flokkur 
ákveðinni formgerð. Til að mynda er fæðingarstaður kvenhetjunar í Y gerðinni í Frakklandi en í Grikklandi í Z 
gerðinni. Norræna þýðingin fylgir Z gerðinni, Andersen 1983: xiii-xx. 
111 Andersen 1983: XXI-LX. 
112 Handritið inniheldur auk þess riddarasögurnar: Parcevals sögu, Ívens sögu, Enoks sögu, Mírmanns sögu, 
Rémundar sögu, Bevers sögu, Erex sögu, Flóvents sögu og Bærings sögu.  
113 Andersen 1983: L-LX sjá einnig Broberg 1908: 57-58. Talið er að Ormsbók hafi orðið eldi að bráð þegar 
kastalinn í Stokkhólmi brann árið 1697.  
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greina þeir ekki norsk málfarseinkenni í sögunni líkt og í öðrum þýddum sögum. Hún heldur 

því jafnframt fram að sagan hafi verið endurrituð á íslensku hér á landi seint á 13. öld eða 

snemma á 14 öld eftir hinni týndu frumþýðingu sögunnar.114 Það sem er einkar áhugavert við 

söguna er að drambsama prinsessan Melior verður hér að meykóngi „hon var þa meykongvr 

ÿfir óllu rikinv.“115 

Efniviður sögunnar hefur fallið vel að viðfangsefnum meykóngahefðarinnar sem var í 

blóma á 14. öld. Sif Ríkharðsdóttir telur að þýðing Partalópa sögu hafi verið menningarleg 

þýðing þar sem söguefni frumgerðarinnar hafi verið staðfært að íslenskri sagnahefð.116 Sagan 

ber vel þess merki að hún sé menningarleg aðlögun einkum þar sem meykóngaminnið í 

sögunni er ekki alveg í samræmi við harðbrjósta meykónginn úr öðrum frumsömdum 

riddarasögum. Marmoria sýnir engin illskubrögð líkt og aðrir meykóngar en hún neitar þó að 

giftast þótt hún gefi upp að hún muni einungis giftast frambærilegasta riddaranum. Hún biður 

undirkonunga sína um að benda sér á þann mesta riddara sem um getur og eigi sá hinn sami 

að vera henni að öllu samboðinn. Hún fréttir af Partalópa og leggur í leyniför til þess að bera 

hann augum og sér strax að hann er sá maður sem er til jafns á við hana en samt sem áður 

hefur hún ekki í hyggju að giftast. 

hon villdi óngvann mann lata vera sier rikara ef hon mætti rada ok sa hon þat sem var 
at sa mvndi keisari verda yfir allri Grecia er hennar feingi ok sa mvndi rikari verda 
en hon ok þotti henni þat mikil minkan at heita sidan keis<ar>ina þar er advr het hon 
meykongvr yfir P (artalopa) ok morgum ódrum hófdingivm.117 

Hún hefur enga löngun til þess að missa þau völd sem faðir hennar fól henni og lækka um tign 

og af valdagræðginni einni saman ákveður hún að freista þess að halda völdum og að ná 

Partalópa undir sig. Sagan er því vísbending um að meykóngaminnið var ekki orðið fullmótað 

sagnaminni á þeim tíma sem sagan var þýdd og aðlöguð.  

Þar sem talið er að Partalópa saga hafi varðveist í Ormsbók frá seinni helmingi 14. 

aldar er ekki ólíklegt að sagan hafi verið rituð einhverju fyrr. Líklegt er að Partalópa saga 

hafi haft umtalsverð áhrif a meykóngahefðina. Má þá nefna hrokafulla meykónginn sem setur 

skilmála eða býr til leikreglur sem hún ræður sjálf ekki við og kemur það henni í koll eins og 

sést til að mynda í Dínus sögu drambláta og Gibbons sögu. Jafnframt má nefna að 

meykóngurinn í Partalópa sögu er mildur, vitur og vænn sem rímar að hluta til við Nítíðu 

einkum þar sem þær velja sér báðar mannsefni. Meykóngaminnið er á margan hátt mjög 
                                                
114 Andersen 1983: xx-xxvi. Kalinke hefur einnig tekið undir þessi sjónarmið, Kalinke: 1986a: 47-49.  
115 Partalopa saga: 2. 
116 Sif Ríkharðsdóttir 2012: 122-123. 
117 Partalópa saga: 8. 
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sérstakt í sögunni og er í forgrunni alla söguna. Að auki gæti sagan verið fyrsta varðveitta 

meykóngasagan sem kemur með hugtakið meykóngur. Sagan er þá ekki einungis heimild um 

viðleitni þýðandans til þess að fella þýðingu inn í ríkjandi sagnahefð heldur einnig vísbending 

um vaxandi vinsældir minnisins sem beinast að þeim þáttum sem vöktu hvað mesta athygli á 

þeim tíma sem sagan var rituð.  

Að lokum má tengja meykónginn við Clári sögu sem löngum hefur verið talin þýdd á 

fyrri helmingi 14. aldar og er af þeim sökum höfð með í umfjölluninni um fyrirmyndir 

meykóngsins innan þýddra sagna. Ernst Alfred Philippson var einna fyrsti fræðimaðurinn sem 

fjallaði um sagnaminnið um hrokafullu konungsdótturina í Clári sögu og setti hana í samband 

við þýska sagnaminnið um hrokafullu konuna sem nauðsynlegt er að hemja.118 Marianne 

Kalinke telur að Clári saga sé elsti bókmenntalegi vitnisburður um fullþróaða meykóngasögu 

og að sagan hafi fest meykóngahefðina endanlega í sessi.119 Clári saga sameinar þekkt 

viðfangsefni sem og birtingarmyndir um konur. Það má vera að tilgangur sögunnar sé að 

minna konur á samfélagsstöðu sína. Sagan er jafnvel áminning um að konur ættu ávallt að 

gæta þess að fara ekki út fyrir valdsvið sitt. Í sögunni sameinast að auki mörg þeirra minna 

sem áður hefur verið greint frá en að auki koma fyrir ný og áður óþekkt minni. Fræðimenn 

hafa lengi leitast við að tengja Clári sögu við evrópska sagnamenningu enda er hún sú 

meykóngasaga sem hefur hvað mest verið rannsökuð og þá einkum vegna þess að fræðimenn 

greinir á um uppruna sögunnar.120 Í formála hennar er þess getið að hún hafi verið þýdd úr 

latínu af séra Jóni Halldórssyni sem var biskup í Skálholti á árunum 1322- 39.  

Þar byrjum vér upp þessa frásǫgn, sem sagði virðuligr herra Jón byskup Halldórsson, 
ágætrar áminningar, - en hann fann hana skrifaða með latínu í Frannz í þat form, er 
þeir kalla „rithmos“, en vér kǫllum hendingum.121 

Nú nýverið hafa skapast umræður um sannleiksgildi ofangreindrar staðhæfingar. Fram hafa 

komið tvö sjónarmið: annars vegar að sagan sé þýdd og hins vegar að hún sé frumsamin á 

Íslandi eftir 1320.122 Til að hefja þessa umræðu þá tóku eldri fræðimenn þessari staðhæfingu í 

formála bókarninnar sem gefinni. Margaret Schlauch taldi að sagan hafi í raun og veru verið 

þýdd úr latínu og tengdi hana við arabíska sagnahefð.123 Marianne Kalinke tók einnig þá 

afstöðu í grein sem hún ritaði á árinu 1986 að sagan hafi engan veginn verið endursögð eftir 
                                                
118 Philippson 1923.  
119 Kalinke 1990 og 1986: 52. 
120 Sjá rannsóknir Hughes 2008: 135-163, sjá einkum bls. 138. 
121 Clári saga: 1. 
122 Hughes 2008: 158. 
123 Schauch 1934: 93-94. Schauch tengir Clári sögu við söguna Rose and Cypress sem fjallar um óvæga og 
dramsama prinsessu sem dæmir alla biðla sína til dauða ef þeir ná ekki að sigrast á þeim þrautum sem hún leggur 
fyrir þá. 



 37 

minni heldur taldi hún að stílbrögð sögunnar bæri þess merki að hún hafi verið þýdd úr latínu 

eins og tilgreint er í formálanum.124 Marianne Kalinke taldi jafnframt að Jón hafi komist í tæri 

við söguna á námsárum sínum í París um árið 1300. Í nýlegum rannsóknum hafa ýmsir 

fræðimenn véfengt þá staðhæfingu að sagan sé þýdd einkum og sér í lagi vegna þess að 

frumtextinn hefur aldrei fundist og talið er að umræddur biskup hafi mögulega samið 

söguna.125 Shaun Hughes telur að stílbrögð og málnotkun sögunnar séu „rammíslensk“ sem 

gefi til kynna að hún hafi ekki verið þýdd úr latínu eins og kveðið er á um í formálanum 

heldur frumsamin sem helgisaga.126 Í nýlegri grein tekur Kalinke upp eldri rannsóknir og 

bendir á að stílbrögð sögunnar beri einkenni lág-germanskrar hefðar og eru ýmis orðtök og 

orðaforði Jóns undir áhrifum frá lág-germönsku og latnesku málsvæði.127 Hún vill ekki taka 

mið af niðurstöðum Hughes um hvort sagan hafi verið frumsamin af Jóni eða byggi á 

þýðingu.128 Hún bætir því við að mögulega byggi sagan að einhverju leyti á erlendum 

sagnaminnum sem Jón á að hafa kynnst á námsárum sínum í Frakklandi. Kalinke telur 

jafnframt að sagan sé undir austurlenskum áhrifum. Í því samhengi bendir hún einkum á fléttu 

sögunnar, meistarann Pérus, dulargervi biðilsins, framandi hluti á borð við hugvitsamlega 

gerðu landtjöldin og minnið um fégráðugu konuna.129 Samkvæmt ofangreindum niðurstöðum 

gæti því vel hugsast að sagan hafi ekki verið þýdd heldur innblásin af erlendum sögusögnum 

sem settar voru í íslenskan búning rétt eins og Partalópa saga.  

Í reynd væri freistandi að halda því fram að Clári saga sé sú riddarasaga sem leggur 

grunninn að öðrum meykóngasögum. Aftur á móti er ekki hægt að horfa fram hjá því að 

minnið á sér mun lengri tilvist og margar fyrirmyndir bæði í íslenskri sem og erlendri 

sagnahefð. Jafnvel er ekki hægt að útiloka að meykóngaminnið hafi komið fyrst fyrir í 

Partalópa sögu og að sú saga geti mögulega verið eldri en Clári saga. Marianne Kalinke telur 

að þrjú mótíf meykóngasagna séu komin frá Clári sögu.130 (1) Það fyrsta er minnið um 

konungsdótturina sem hafnar hjónabandi. Þetta minni er vel þekkt og hefur það komið fyrir í 

íslenskri sagnahefð eins og Hrólfs saga Gautrekssonar ber vitni um en rétt eins og Kalinke 

bendir á þá hafnar meykóngurinn alfarið hjónabandi líkt og Þórbjörg. (2) Næsta dæmi sem 

Kalinke nefnir er minnið um grimma meykónginn sem misþyrmir biðlum sínum. Þetta 

sagnaminni er ekki nýtilkomið og minnið um grimma kvenvaldhafann sem jafnvel lætur 

                                                
124 Sjá Kalinke 1986a: 52 og 1990: 67. 
125 Hughes 2008: 135, sjá einnig Sif Ríkharðsdóttir 2010: 418-420.  
126 Hughes 2008: 138. 
127 Kalinke 2008. 
128 Kalinke 2008: 24. 
129 Kalinke 2008: 24. 
130 Kalinke 1986a: 52-3. 
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lífláta biðla sína birtist til að mynda í mærinni í ljóðsögunni Dún, Þórbjörgu í Hrólfs sögu 

Gautrekssonar og Ólöfu í Skjöldunga sögu. Í meykóngasögum blandast heift meykónganna 

saman við þann ríka ásetning þeirra að ganga ekki í hjónaband. (3) Að lokum nefnir Kalinke 

minnið um þann ásetning samfélagsins að temja hinn drambsama meykóng að “temja 

skassið”.  

 Höfundar meykóngasagna litu augljóslega mjög til sambærilegrar birtingarmyndar 

valdníðslu og fram kemur í þessari sögu þar sem karlkynspersónur leitast við að lækka rosta 

meykónganna, gera þá undirgefna sér og iðrast hegðunar sinnar með því að taka meydóm 

þeirra. Því má segja að það sé meðal annars þessi þáttur sem er svo einkennandi fyrir 

meykóngasögur. Þetta atriði kemur ekki alltaf fyrir og sem dæmi hefur það ekki þróast í 

Mágus sögu jarls þar sem það þarf engan kinnhest til þess að skikka Elínborgu drottningu í 

rétta samfélagslega stöðu. Elínborg drottning gerist undirgefin Geirarði jarli um leið og hann 

sigrar óvin hennar. Þetta minni kemur ekki heldur fyrir í hinum svokölluðu óeiginlegu 

meykóngasögunum eða þeim sögum sem einungis hafa vísi að minninu eins og Ála flekks 

sögu og sögunni af Nikulási leikara. Ástæða þess gæti verið að megininntak 

meykóngaminnisins hafi misskilist eða að minnið hafi í raun og veru verið í mótun og verið 

þá ófullmótað á þeim tíma sem sögurnar voru skrifaðar. Í meykóngasögum er minnið um 

iðrun meykóngsins nauðsynlegt til þess að skilgreina söguna sem fullmótaða meykóngasögu 

og kemur hún fyrir í öllum tilgreindum meykóngasögum, að Nítíða sögu undanskilinni. 

Refsing Serenu í Clári sögu í sögulok leggur línur annarra meykóngasagna þar sem sami 

valdastrúktúr er endurtekinn og er hegningin hin einu ásættanlegu sögulok meykóngasagna 

þar sem meykóngurinn dregur lærdóm af hegðun sinni og gengur undir verndarvæng 

feðraveldisins.  

Í Clári sögu má greina boðskap kristinnar trúar eins og að iðrast gjörða sinna, 

viðurkenna ófullkomleika sinn og biðja um yfirbót. Þá hefur höfundur sögunnar nýtt ýmis 

sagnaminni, auk kristinna, eins og úr fornbókmenntum til þess að skapa gildishlaðinn 

frásagnarheim. Ætlan höfundar hefur þá mögulega verið að skemmta sem og að uppfræða 

lesendur með því að miðla siðbætandi dæmisögum um göfug kristin gildi. Hin syndsamlega 

mynd sem dregin er upp af konunni í Clári sögu í byrjun sögunnar er langt frá því að vera 

kristileg birtingarmynd. Birtingarmynd meykóngsins sem sagan dregur upp er ný af nálinni 

innan íslenskrar riddarasagnahefðar og verður þessi birtingarmynd síðan fyrirmynd annarra 

meykónga. Séréna er táknmynd oflætis einkum þar sem hún hafnar hjónabandi, spottar 

vonbiðla sína og sýnir þeim mikla háðung, hún er fégráðug og drambsöm með meiru. Dregin 

er upp dramatísk mynd af konunni í sinni ófullkomnustu birtingarmynd. Uppbygging og 



 39 

formgerð Clári sögu kallast óneitanlega á við kristilegar dæmisögur eða exemplum og þeim 

fylgir siðferðisleg útlegging einkum þar sem sagan kallast á við viðtekna hugmyndafræði sem 

endurspeglar kristin gildi og trú. Vitað er að Jón Halldórsson ritaði mikið af dæmisögum og 

notaði þær í prédikunum sínum. Í söguþætti Jóns Halldórssonar biskups kemur fram að hann 

hafi skrifað sögur sem voru taldar: 

vera mönnum til hugléttis ok gleði, ok fyrir þá grein at optlega vóru eigi allir með 
einum hug er hann heyrðu þá samið hann sik eptir því at allir mætti gleðjaz af hans 
orðum, því voru frásagnir hans sumar bæði veraldlegar ok stórorðar svá at sumir 
menn lögðu honum til lýtis.131  

Formgerð og boðskapur Clári sögu gefur tilefni til þess að Jón hafi mögulega getað ritað 

söguna eða þá að hún hafi verið rituð eftir frásögn sem byggð hafi verið á sögu sem Jón 

Halldórsson sagði eða ritaði. Því eins og réttilega kemur fram þá er ekki kveðið á um í 

formálanum að Jón Halldórsson hafi ritað söguna.132 Þó er ekki hægt að líta hjá þeirri 

staðreynd að Jón hafi mögulega átt frumkvæðið að sögunni einkum þar sem hún er skrifuð í 

anda dæmisagna. Taka þarf tillit til þess að Clári saga endurspeglar ríkjandi viðhorf sem 

byggð eru á kristnum sjónarmiðum um samfélagslega stöðu kvenna og dæmi um það hvernig 

fer fyrir þeim sem ekki gengst undir viðmið og gildi samfélagsins. Með iðrun, hlýðni og 

undirgefni lætur Séréna af mótstöðu sinni gegn feðraveldinu og fær sitt verðuga sæti við hlið 

eiginmannsins. Fyrirgefningin í sögulok eru launin fyrir það að sýna iðrun, undirgefni og 

trúfestu og kallast þessi sjónarmið mikið á við fyrirgefningu syndanna sem kristin trú boðar. 

Kristni var stöðugt að festast í sessi í íslensku samfélagi á 14. öld og má líta á söguna sem 

viðleitni kirkjunnar til að færa boðskap kristinnar trúar nær eyrum sóknarbarna með 

dæmisögum um það hvernig menn eiga ávallt kost á því að snúa frá villu vega. Það er því ekki 

ólíklegt að Jón Halldórsson sé höfundur Clári sögu líkt og Shaun Hughes vill halda fram 

einkum þar sem Jón hefur komist í kynni við ýmis sagnaminni þegar hann dvaldi í París og 

Bologna. Hughes telur líklegt að hann hafi þekkt til minnanna um að temja skassið og þá eins 

og það birtist í germönsku þjóðsögunni König Droßelbart þar sem drambsöm konungsdóttir 

lærir sína lexíu. Einnig er líklegt að Jón Halldórsson hafi þekkt til austurlenskra sagnaminna 

Þúsund og einnar nætur og þá jafnvel til þeirra konungsdætra sem eru vel menntaðar eða 

hafna hjónabandi. Vera má að hann hafi að auki þekkt til þeirra sagnaminna sem rekja má til 

Þiðreks sögu og Nibelungenlied einkum þar sem hann dvaldist einnig í Björgvin í Noregi áður 

en hann kom til Íslands. Hughes telur að Jón Halldórsson hafi skrifað söguna skömmu eftir 

                                                
131 Biskupa sögur 2000: 448. 
132 Finnur Jónsson 1920: 96-97. 
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1320 þegar Jón hafði dvalist um nokkurt skeið á Íslandi. Af þeim sökum telur hann að Jón 

hafi kynnst íslenskri sagnahefð og jafnvel þekkt til meykóngaminnisins sem var í mótun á 

þessum tíma.133 Einnig má vera að sagan eigi sér fyrirmynd í sögu sem er nú að öllu glötuð og 

að hún hafi verið staðfærð líkt og Partalópa saga.  

 Því er óhætt að halda því fram að Clári saga sé tímamótaverk í sögu íslenskrar 

bókmenntasögu. Einkum í ljósi þess að sagan öðlaðist það góðar viðtökur á Íslandi að farið 

var að rita sögur sem miðla viðfangsefnum og sjónarhornum í anda hennar. Þar með er sagan 

fyrirmynd annarra meykóngasagna. Hún kemur með heildarhugmyndina, formgerðina og 

siðferðið eða lærdóminn sem lesendur áttu að draga af sögunni og tileinka sér.134  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
133 Hughes 2008: 158. 
134 Marianne Kalinke, Sif Ríkharðsdóttir og Geraldine Barnes hafa meðal annars bent á að Clári saga sé 
fyrirmynd annarra meykóngasagna. Kalinke 1990, Sif Ríkharðsdóttir 2010: 420 og Barnes 2014: 73. 
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III. Meyjar í kóngalíki, kyngervi mekónga  
 
 
 
 

Valdastaða skapar meykóngum karllæga ímynd og þurfa þær að standa undir karllægum 

kröfum sem gerðar eru til valdhafa. Í þessum kafla er tekinn upp þráðurinn úr fyrsta kafla og 

skilgreint enn frekar hvað fellst í skilgreiningunni eiginlegur meykóngur. Þá þurfa þrír 

samhangangandi þættir að vera til staðar til þess að kvenkyns sögupersóna verði skilgreind 

sem eiginlegur meykóngur. Í það fyrsta þarf hún að vera titluð sem kóngur, það er, sögð 

gegna konungdómi eða vera nefnd meykóngur. Þá þarf hún alfarið að hafna hjónabandi. Að 

lokum þarf hún að hafa til að bera persónuleg einkenni á borð við valdsækni, grimmd, ágirnd 

og drambsemi, en jafnframt að vera menntuð, búa yfir kvenlægum þokka, gáfum og 

galdrakunnáttu. Þegar öll ofangreind atriði eiga við kvenkynspersónu má með réttu kalla hana 

meykóng. Í þessum kafla verður enn frekar fjallað um ímynd meykónga og hvað einkennir 

eiginlega meykónga og hvernig þær koma fram í textanum.  

 

 

II.I  Meyjar í kóngalíki  

Eins og orðið meykóngur gefur til kynna á það við um meyju, sem er tilvísun í ógifta og 

óspjallaða konu, sem ber konungstitil og stýrir konungsríki. Meydómurinn gegnir veigamiklu 

hlutverki innan meykóngaminnisins þar sem hann snertir samfélagsstöðu meykóngsins og 

vísar til væntanlegrar kyngetu hennar. Út frá trúarkenningum var álitið að þegar líkami 

meyjunnar væri ósnortinn væri hann hreinn, heill og lokaður þar sem ekki hefði verið hróflað 

við sköpunarverki Guðs.135 Meydómurinn undirstrikar ungdóminn og var litið svo á að 

tímabilið sem spannar meydómsár kvenna væri eftirsóknarverðasta skeið í ævi hverrar 

konu.136 Meydómsárin spanna þann tíma sem meyjan er ung en þó ekki barn.137 Meykóngar 

eru oft sagðar vera 15 vetra þegar þær komast til valda, á þeim tíma sem hægt er að gefa þær 

til hjónabands. Aldur meykóngsins skiptir því sköpum þar sem hún stendur á mörkum þess að 

vera álitin barn eða kona. Phillips lítur svo á að þegar líkami meyjarinnar sé ósnortinn af 
                                                
135 Ásdís Eigilsdóttir 1996: 96. 
136 Phillips 2003: 43. Fullkomninn aldur kvenna var ekki sá sami og karla en hjá þeim síðarnefndu var miðað við 
þann tíma þegar karlmaðurinn var hvað best á sig kominn. Þá var aldur Jesú þegar hann dó á krossinum viðmið, 
en talið er að hann hafi dáið þrjátíu og þriggja ára. 
137 Phillips 1999: 1. 
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kynmökum, og þá af móðurhlutverkinu, tilheyri hún ekki heimi karlmannsins. Þessar 

hugmyndir eiga vel við meykónginn sem er oft einnig föðurlaus og gegnir því hvorki 

hlutverki dóttur, eiginkonu eða móður. Því má segja að meykóngurinn sé stödd á einhvers 

konar frjálsu óskilgreindu svæði sem veitir henni umboð til að taka við stjórnvölnum.  

Meydómurinn innan meykóngasagna er því mikils metinn bæði af meykónginum 

sjálfum og sagnaheiminum. Þær leitast við að halda í hreinleika sinn þar sem það er í krafti 

meydóms sem þær geta setið í föðurleifð sinni og ríkt sem konungar. Í íslenskum lögum 

öðlast ógift kona erfðarétt. Leiða má jafnvel líkur að því að tengsl séu á milli lagabókstafsins 

og mótunar/tilurðar meykóngaminnisins þar sem minnið er menningarleg afurð og því að 

nokkru leyti byggð á samtíma aðstæðum.138 Þá má vel vera að réttindi meykóngsins hafi litast 

af lögum landsins þar sem hún fær umboð til að sitja í valdastóli við fráfall föðurins. Carol 

Clover telur að lagaumhverfið hafi gefið tilefni til sagna af þessu tagi. Hún telur jafnframt að 

það hafi tíðkast að konur sætu í valdasæti þegar enginn karlkyns erfingi var til staðar til þess 

að taka við krúnunni.139  

Clover bendir jafnframt á að í þriðja kafla lögbókarinnar Grágáss er kveðið á um að 

dóttir geti tekið arf af föður sínum ef hún á ekki bróður á lífi:  

„sonra a at taka arf at foðor siN oc moðor. frials borin oc arfgengr. Nu er eigi sonr til. 
þa scal dóttir. þa scal faðer. þa scal broþir samfeðri. þa scal moþir. þa scal systir 
samfeðra.“140  

Á öðrum stað kemur hins vegar fram að óspjölluð eða ólofuð mær geti tekið við arfi af föður 

sínum en undir ákveðnum skilmálum:  

„mær a at taca arf þegar er hon er xvi. vetra gomol oc sva voxto a sino fe. eN eigi 
varþveizlo hvarki sins fiar ne aNaRa manna. oc eigi raða fyrir vista fare sino fyR en 
hon er .xx“141  

Vafalaust voru lögin sett til að koma í veg fyrir að konur settust í valdasæti karlmanna og sætu 

einar að jörðum og öðrum eignum. Því má vel vera að meykóngasögurnar endurspegli ótta 

manna um að konur uppfylli lagabókstafinn og krefjist erfðaréttar. Enda voru sett lög í 

Evrópu, og síðar á Íslandi, um að jarðir gætu einungis erfst í beinan karllegg.142 Í kjölfar 

                                                
138 Hér er gott að minna á kenningar Wolfgang Kayser sem telur að minni byggi á miklisverðum 
grunndvallaraðstæðum í mannlegum samskiptum sem koma ítrekað fram. Kayser 1978:59. 
139 Clover 1986: 47-8. Í Grágás er kveðið á um að dóttir geti tekið arf af föður sínum ef hún á ekki bróður á lífi: 
„sonra a at taka arf at foðor siN oc moðor. frials borin oc arfgengr. Nu er eigi sonr til. þa scal dóttir. þa scal 
faðer. þa scal broþir samfeðri. þa scal moþir. þa scal systir samfeðra.“ Grágás 1879: 63. 
140 Grágás 1879: 63. Sjá einnig: Foreldrum ber að gæta jafnræðis í fjárgjöfum og má faðir ekki gefa dóttur sinni 
meira fé en syni. Grágás 1879: 85. 
141 Sama 69-70. 
142Agnes S.Arnórsdóttir 1995: 55-56. 
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svartadauða sem barst landsins árið 1402, þar sem talið er að um eða yfir helmingur 

Íslendinga hafi fallið, var bændasamfélagið í uppnámi.143 Ekkjur og dætur stóðu mögulega 

eftir sem einu eftirlifendur fjölskyldunnar og tóku að sér rekstur býlanna. Því ber ekki að 

undra að miðaldamenn hafi óttast um stoðir feðraveldisins og sögur á borð við 

meykóngasögur hafi orðið vinsælar. Tilgangur þeirra var ef til vill sá að skekkja ímynd 

kvenna og grafa undan trúverðugleika þeirra með því að boða hið illa innræti þeirra, dramb, 

ofstæki og vanhæfni til þess að stjórna. Ólofaðar konur öðluðust því meira frelsi á þessum 

tíma í kjölfar plágunnar með tilstilli ríkjandi erfðalaga. Þó ber að minna á að meykóngaminnið 

er vissulega bókmenntaminni þó grunnhugmynd þess sé mögulega sótt í samfélagsaðstæður 

hverju sinni. 

 Meydómurinn gegnir því mikilvægara hlutverki innan meykóngasagna en annarra 

riddarasagna, einkum þar sem meydómurinn veitir meykónginum lagaleg völd og sitja þær í 

ríki feðra sinna í krafti meydómsins. Meydómurinn er þar með það valdatæki eða vopn sem 

meykóngarnir beita til þess að halda völdum. Henric Bagerius telur að við meydómsrofin 

missi Flórentía völdin og samkvæmt því liggja völd meykóngsins fyrst og fremst í 

meydómnum.144 Ég tel aftur á móti að völdin liggi frekar í þjóðfélagsstöðunni, í því að þær 

séu ógiftar en meydómurinn færir þeim vissulega völdin líkt og Bagerius heldur fram. Aftur á 

móti endurspeglast erfðalögin ekki alltaf í meykóngasögum og ræður meykóngurinn Fulgida í 

Viktors sögu og Blávus ríkjum í landi föður síns þótt hún eigi bróður á lífi. Ástæða þess að 

Fulgida situr við konungstign, en ekki Blávus bróðir hennar, er að þau eru sammæðra en aftur 

á móti tekur Blávus við krúnunni eftir að Fulgida er gift Viktori. Fulgida missir, rétt eins og 

aðrir meykóngar, valdasætið þegar hún gengur í hjónaband. Þessi framsetning er vissulega 

athyglisverð einkum í ljósi erfðalaga sem kveða skýrt á um að dóttir gangi næst á eftir bróður 

sínum að erfðum. 

Á 12. og 13. öld gerði norður-evrópskt lagaumhverfi þarlendum konungsdætrum, 

drottningum og konungsmæðrum kleift að fara með stjórn ríkja. Konur gátu því lagalega séð 

setið við stjórnvölinn í fjarveru eða samráði við konung. Þegar líða tók á 13. öld breyttist 

lagaleg staða kvenna og þær voru útilokaðar frá stjórnmálaþátttöku.145 Fram að þeim tíma eru 

fjölmörg dæmi um að konur hafi stýrt ríkjum og líkur eru á að þær hafi, ásamt eldri 

fyrirmyndum úr bókmenntum svo sem Biblíunni, haft áhrif á þróun meykóngaminnisins á 

                                                
143 Gunnar Karlsson og Helgi Skúli Kjartansson. 1994:11. 
144 Bagerius 2013: 88. Flórentía afsalar sér völdum til Gibbons eftir að hann tekur meydóm hennar en þetta er þó 
eina heimildin um slíkt atferli meðal meykónga, en þær missa almennt völdin við hjónaband. 
145 Ferrante. 1975. 
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Íslandi.146 Þótt kvenkyns valdhafar í Evrópu hafi farið með konungsvald og stundum ríkt í 

nafni konungs báru þær aldrei annað en drottningartitil. Meykóngarnir eru látnar ríkja sem 

konungar fremur en drottningar og taka sér konungsnafnbót. Þetta atferli meykónganna er 

einn helsti hvati þess að hægt sé að kalla kvenvaldhafa konung og því megineinkenni 

minnisins. Marianne Kalinke telur að ákvörðun meykóngsins að taka sér konungstign í stað 

drottningartitils gefi til kynna valdatöku sem ekki var á færi kvenna óháð því hversu eðalborin 

hún var.147 Kalinke leggur áherslu á uppreisn konunnar gegn samfélagsgerðinni. 

Meykóngaminnið endurspeglar því sérstaka stöðu kvenpersónunnar og felur í sér ríka 

samfélagslega andstöðu við hefðbundin gildi þar sem þær eru ekki látnar hafna hefðbundnu 

drottningarhlutverki. Kalinke bendir jafnframt á að drottningin, sem eiginkona konungs, gegni 

stöðu sem sé skör lægri en konungstign sökum þess að völdin sem drottningartigninni fylgja 

er upprunnin í konungstitlinum.148 Drottningin fær þannig vald sitt frá eiginmanninum en ekki 

öfugt. Við samruna meyjarímyndarinnar og konungsstöðunnar er verið að skapa táknmynd 

byggða á samfélagslegum þverstæðum sem geta engan veginn átt sér stoð í raunveruleikanum. 

Meykóngarnir eru látnir berjast gegn þessari valdatilhögun með því að sækjast eftir 

konungsnafnbót eða samþykkja hana. Með því að sýna kvenpersónur sem meykónga sem 

sækjast eftir meiri völdum er verið að staðfesta kvenímyndir eldri sagnahefðar skjaldmeyja og 

annarra kvenskörunga og þróa þær enn frekar. Konum bar lögum samkvæmt að afsala sér 

völdum til sona eða eiginmanna. Meykóngurinn er hins vegar látin stíga skrefi lengra en 

skjaldmeyjarnar með því að krefja feðraveldið um réttindi, á borð við konungdóm sem þeim 

var synjað um. Slík krafa sést vel hjá forvera meykónganna Þórbjörgu í Hrólfs sögu 

Gautrekssonar sem „lætr sik konung kalla.“149 Þegar hún kýs að ríkja sem konungur fremur 

en drottning berst hún gegn ríkjandi gildum líkt og skjaldmeyjarnar og lýsir um leið yfir 

andstöðu sinni við feðraveldissamfélagið. Þórbjörg rís því ekki einungis gegn feðraveldinu 

heldur samfélagsgerðinni sem slíkri og krefst þess að fá að ríkja yfir landsvæði í krafti 

blóðskyldleika við konunginn.  

                                                
146 Sjá umræðu Ferrante um þetta valdasamráð sem var vel þekkt og hafa þó nokkrar konur gegnt 
konungsembætti í fjarveru konungs. Fennante tilgreinir eftirfarandi kvenvaldhafa: Ermengarde frá Narbonne 
erfði lönd föður síns og ríkti yfir þeim frá árunum 1134-1192. Elanor frá Aquitaine erfði lönd í sunnan- og 
vestanverðu Frakklandi og ríkti að hluta til yfir þeim allt fram til dauðadags árið 1204. Systurnar Marie og 
Blanche frá Champagne voru ríkisstjórar sona þeirra, Marie frá árunum 1181-1187 og Blanche frá 1201-1222. 
Jeanne frá Flanders erfði lönd föðurs síns og ríkti yfir þeim í fjarveru eiginmanns hennar og að lokum varð 
Blanche frá Castile ríkisstjóri Frakklands árið 1226 allt til dauða síns árið 1252. Ferrante. 1975: 9–10 
147 Kalinke 1986a: 54.  
148 Rétt eins og Kalinke hefur bent á eru meykóngarnir jöfnum höndum titilaðar sem drottningar samhliða því að 
vera skilgreindar sem meykóngar. Kalinke 1986a. 
149 Zwei fornaldarsögur: 11. 
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Þórbjörg hefur það fram yfir forvera sína, skjaldmeyjarnar Hervöru og Hlégunni, að 

hún hlýtur viðurkenningu föður síns og tekst, ólíkt þeim, að ná völdum yfir hluta af ríki hans. 

Hún fær þann opinbera stuðning sem Hervör og Hlégunnur fá ekki. Þessi uppreisn gegn 

gildum samfélagsins er einkennandi fyrir meykónga sem á eftir komu og rót 

„sjálfstæðisyfirlýsinga“ þeirra sem lýsir sér best í atlögu þeirra gegn gildandi staðalímyndum 

um hlutverk karla og kvenna.150 Þetta birtist fyrst og fremst í samfélagslegri upphafningu 

meykóngsins þar sem henni er gefin valdastaða innan textans. Enn fremur neitar hún að ganga 

í hjónaband og lýsir þar með yfir eigin sjálfstæði frá feðraveldinu. Sú krafa kallar á ákveðna 

frelsisyfirlýsingu sem er, líkt og Kalinke bendir á, er í andstöðu við viðurkennda stöðu kvenna 

á miðöldum. Því má álykta að meykóngaminnið sé næsta skref frá skjaldmeyjarminninu. Líkt 

og fjallað var um í öðrum kafla þá telur Jóhanna Katrín Friðriksdóttir að meykóngaminnið 

hafi þróast úr skjaldmeyjaminninu með tilurð Brynhildar Buðladóttur úr Völsunga sögu.151 

Róttækasta breytingin sem átti sér stað er sú að meykóngurinn hlýtur þá viðurkenningu sem 

skjaldmeynni er neitað um þar sem hún fær að ríkja á föðurleifð sinni. Því má segja að 

birtingarmynd Þórbjargar hafi umbreytt skjaldmeyjarminninu svo úr því þróaðist 

meykóngaminnið. Vissulega er ekki hægt að skera úr um það hvort Þórbjörg hafi verið fyrsti 

meykóngurinn sem heimildir greina frá þar sem textar sem innihéldu sambærileg minni gætu 

hafa glatast. En út frá fyrirliggjandi heimildum er vel hægt að halda því fram að Þórbjörg sé 

fyrsti meykóngurinn. 

Í meykóngasögum taka meykóngar sér völd valdsins vegna og í krafti erfðaréttar síns. 

Í Partalópa sögu fyllist Marmoría ofmetnaði og drambi og hafnar hjónabandi á þeim 

forsendum: „at hon villdi óngvann mann lata vera sier rikara ef hon mætti rada ok sa hon þat 

sem var at sa mvndi keisari verda yfir allri Grecia er hennar feingi ok sa mvndi rikari verda en 

hon.“152 Marmoría gerir sér ríka grein fyrir þeim valdamissi sem myndi eiga sér stað ef hún 

gengi í hjónaband. Völd hennar færðust þá alfarið yfir til eiginmannsins og hún þyrfti að 

gegna stöðu sem væri lægri en hans „þar er advr het hon meykongvr yfir P(artalopa) og 

morgvm ódrvm hófdingivm.“153 Í ljósi yfirvofandi valdatilfærslu ákveður Marmoría að giftast 

ekki heldur ríkja sjálf sem konungur. Þessi valdaþorsti og stórláta hegðun meykóngsins, eftir 

að hún hefur fengið völdin, verður stór þáttur minnisins í meykóngasögum sem á eftir koma.  

                                                
150 Sif Ríkharðsdóttir telur að togstreitan hafi nokkuð með viðteknar hugmyndir um kynhlutverk, hegðun og 
atferli kvenna að gera og að konurnar ögri með hegðun sinni samfélagslegum hegðunarreglum. Sif 
Ríkharðsdóttir: 2010: 426. 
151 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012. 
152 Partalópa saga: 8. 
153 Partalópa saga: 8. Sjá einnig umræðu. Sif Ríkharðsdóttir 2010: 415-417. 
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Þessa sömu áherslu má sjá í Gibbons sögu, Sigurðar sögu þögla, Viktors sögu ok 

Blávus og Sigrgarðs sögu frækna þar sem meykóngarnir eru allar sagðar ríkja sem konungar 

og eru dæmdar innan sögunnar fyrir þær sakir. Florentía í Gibbons sögu ríkir yfir þriðjungi 

Indlands en hún er sögð vera „sva balldinn at hun vil sig kong kalla lata.“154 Hún stjórnar 

ríkinu með frænda sínum Frankus og að auki á hún sér landvarnarmann Eskopart.155 Í 

orðunum „sva balldinn“ má greina ríka gagnrýni á valdstjórn hennar og skilyrðislausa kröfu 

um valdaafsal. Í Sigurðar sögu þögla kemur fram að Sedentíana vilji „sig konung láta 

kalla.“156 Hún umbreytist í voldugan konung um leið og hún er krýnd og lætur alla 

„landshöfðingja sverja henni trúnaðareið, svo sem hun væri einvaldskonungur yfir öllu 

landinu.“157 Áhersla er lögð á nýfengna stöðu meykóngsins sem valdhafa yfir landi og þjóð og 

þá kröfu að láta aðra konunga ríkja undir hennar stjórn. Þessa sömu áherslu má greina í Nítíða 

sögu þar sem meykóngurinn Nítíða er sögð hafa tuttugu konunga undir sér.  

 

 

 

III.II  Meykóngar með karlmannshug í kvenmannsbrjósti 

Framferði meykónga gengur þvert á hugmyndir miðaldamanna um hlutverk kvenna. Sif 

Ríkharðsdóttir telur að túlka megi meykóngasögurnar „sem mögulega samfélagslega viðleitni 

til að takast á við þá ógn sem samfélagsskipuninni getur stafað af slíkri riðlun kynhlutverka 

með því að beygja volduga meykónga undir ríkjandi hugmyndir um kynhlutverk og stöðu 

kvenna.“158 Þegar kona tekur sér valdasæti ógnar framferði hennar samfélagsgerðinni og þá 

hrykktir í stoðum feðraveldisins. Konan kemst upp með þetta atferli með því að gerast 

karlmannleg á einn eða annan máta. Í Hrólfs sögu Gautrekssonar tekur Þórbjörg upp karllæga 

hætti, klæðir sig í karlmannsföt og berst með vopnum til þess að færa sönnur á karlmannleika 

sinn og réttlæta valdasetuna. Femíníski fræðimaðurinn Judtih Butler hefur bent á að kynin 

leiki ákveðin hlutverk sem eru viðurkennd innan hvers samfélags fyrir sig.159 Hún bendir á að 

kyngervi sé ekki afleiðing af kyngerð og að það sé í raun lærð hegðun. Þar af leiðandi er 

kyngervi menningarleg afurð en ekki afleiðing kynferðis. Hún telur að það sé ekki sjálfgefið 

að kvenmannslíkami sé tengdur við kyngervi kvenna. Hver einstaklingur lærir ákveðna 

                                                
154 Gibbons saga: 22. 
155 Hér má greina sambærileg sagnaminni og við sjáum í Partalópa sögu þar sem Eskopart skorar vonbiðla 
Florentíu á hólm en ólíkt Partalópa sögu verður ekkert af hjónabandi Gibbons og Florentíu. 
156 Sigurðar saga þögla: 104. 
157 Sigurðar saga þögla: 104. 
158 Sif Ríkharðsdóttir 2010: 430. 
159 Butler notar hugtakið gender performing. Butler 1999: 417. 
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hegðun út frá siðum hvers samfélags og tileinkar sér hana út frá fyrirfram ákveðnum stöðlum 

sem eru innbyggðir í samfélagshefðir og stjórna hegðun karla og kvenna. Af þessu má ætla að 

Þórbjörg hafni því að leika hlutverk konu líkt og kynferði hennar kveður á um og kjósi þess í 

stað að leika hlutverk karlmanns með því að klæðast karlmannsfötum og bera vopn. Þórbjörg 

gerir tilraun til þess að aðlagast samfélaginu sem karlmaður og nýtir sér stöðu sína sem 

einbirni konungs til þess að réttlæta hegðunina. Hún kýs að leika hlutverk einkasonar fremur 

en dóttur og kemur um leið fram sem andsvar gegn hugmyndum manna um kyn og 

kynhlutverk, „hon er hans einberni ok stendr ein til ríkis eptir hann.“160 Um leið er Þórbjörg 

að leitast við að tryggja stöðu sína innan karlaveldisins þar sem hún tekur sér stöðu 

karlmanns.  

Frá fyrstu birtingarmyndum meykóngsins innan íslenskrar sagnahefðar hefur verið 

lögð rík áhersla á meydóm hans í tengslum við afbrigðileika og úrkynjun. Í elstu gerð Hrólfs 

sögu Gautrekssonar er margtekið fram að Þornbjörg sé í raun mær þótt hún hafi hafnað 

kynferði sínu og klæði sig sem karlmaður. Þá leggur Hrólfur áherslu á hennar rétta kynferði 

þegar hann spyr Ketil bróður sinn um fréttir af henni. „Hefir þú nokkut frétt af þessari mey?“ 

Hin afbrigðilega hegðun meykóngsins er hér fordæmd en hefur þó verið samþykkt af 

söguheiminum þar til Hrólfur kemur til sögunnar og biður um hönd hennar. Þegar hann kemur 

í hirð hennar ávarpar hann hana sem mær en en ekki sem jafningja.  

Þá mælti Hrólfr konungr: eptir sögn Eiríks konungs, feðr þíns, þá veit ek at þú ert 
hans dóttir heldr en son. Með hans boði ok vilja þá vil ek biðja yðvar jungfrúar mér 
til dróttningar með ríki ok stórum eignum.161  

Hann neitar að líta á hana sem karlmann og þar með jafningja sinn heldur leggur áherslu á 

stöðu sína sem biðill og stöðu hennar sem dóttir sem búið er að gefa í hjónaband. Hann bendir 

á afbrigðilega hegðun hennar og leggur til að hún gangi við réttu kynhlutverki sínu með því 

að biðja hana sér til eiginkonu. Í yngri gerð sögunnar er búið að bæta við að hann vilji geta 

með henni erfingja og þar með bætist við skýr krafa um að hún gangist við móðurhlutverkinu.  

en með því at vér vitum, at þú ert heldr dóttir Svía konungs en sonr, þá viljum vér nú 
ok með ákveðnum orðum flytja várt eyrendi með stöddu samþykki föður yðvars ok 
biðja þín mér til kvánar til styrktar ok stjórnar váru ríki, til upphalds ok eflingar öllu 
váru afkvæmi, því sem af okkr lifnar.162 

Í báðum gerðum er áherslan fyrst og fremst á afbrigðilega hegðan konungsdótturinnar og er 

lögð áhersla á réttar skyldur hennar sem jómfrú og þá sem dóttir, og að hún hefur verið gefin í 

                                                
160 Zwei fornaldarsögur: 11. 
161 Zwei fornaldarsögur: 17. 
162 Hrólfs saga Gautrekssonar: 82. 
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hjónaband. Þessi þráður er tekinn upp í þeim meykóngasögum sem á eftir koma. Í Clári sögu 

og Dínus sögu drambláta hefur viss úrkynjun átt sér stað þar sem feður konungsdætranna 

Sérénu og Philotemiu gefa þeim frelsi til að ráða sér sjálfar, með því að gefa þeim eigin hirð 

og aðsetur. Þar að auki eru þeir ekkert áfjáðir að koma dætrum sínum í hjónaband.  

Þegar Þórbjörg rís gegn hefðbundinni staðalímynd kvenna hafnar hún þeim skyldum 

sem konur þurftu að gegna innan miðaldasamfélagsins. Í yngri gerð Hrólfs sögu 

Gautrekssonar, sem rituð var um 1350, er karllæg ímynd Þórbjargar tekin enn lengra. Þar 

afneitar hún kvenkyns eiginnafni sínu, tekur upp karlmannsnafn og þurfa allir menn að ávarpa 

hana herra: „Þar með lætr hún gefa sér nafn Þórbergs.“163 Með nafnbreytingunni hafnar hún 

öllum tengingum við sitt eðlislæga kyn. Í báðum gerðum sögunnar er vísað til Þórbjargar í 

karlkyni og hún titluð sem konungur. Í orðunum: „Eigi skal þora hana mey eða konu at kalla, 

svá at hann taki eigi þegar refsing fyrir“164 liggur leynt og ljóst fyrir að Þórbjörg afneitar 

gagngert sínu réttborna kyngervi.165 En að auki er kynbreyting hennar gerð opinber og fréttist 

hún um öll lönd. Helga Kress notar hugtakið karlkona“ yfir konur sem hafna kynferði sínu á 

þennan hátt og taka upp karllæga hegðun.166 Hún bendir á að konur klæði sig upp sem karlar 

þar sem þær vilja að tekið sé mark á þeim og að klæðaskipti þeirra séu „uppreisn gegn 

valdaleysi og kvenhlutverki.“167 Samkvæmt skilgreiningum Jane Burns er konan neikvæð 

eftirmynd karlmannsins.168 Hún skilgreinir konuna sem andhverfu karlmannsins út frá skorti á 

kynfærum karla sem endurspegla aftur kynferði konunnar sem ekki-maður.“169 Þar sem 

miðaldakarlmaðurinn var nær undantekningalaust valdhafinn og samfélagsgerðinni stjórnað af 

honum sátu konur skör lægra á öllum sviðum samfélagsgerðarinnar. Einstaklingur sem ekki 

hefur getnaðarlim lendir í tvöfaldri höfnun innan samfélagsins sem birtist jafnt kynferðislega 

og samfélagslega.170 Þórbjörg leitast við að hasla sér samfélagslegan völl sem karlmaður í 

valdastöðu. Hún lætur byggja sér kastala og tekur við hluta af ríki föður síns. Þórbjörg leikur 

karllægt hlutverk sitt það vel að persónur sögunnar taka henni sem karlmanni, að föður hennar 

og Hrólfi undanskildum. Hrólfur sér hana fyrst sem karlmann: „þar sat harðla völduligr maðr í 

ágætum konungsskrúða, fagr og fríðr.“171 Í annað sinn sem Hrólfur sér Þórbjörgu þá er 

                                                
163 Hrólfs saga Gautrekssonar: 64. 
164 Zwei fornaldarsögur: 16. 
165 Fyrir nánari umfjöllun um hlutverk kyngervis í Hrólfs sögu Gautrekssonar má benda á rannsóknir Jóhönnu 
Katrínar Friðriksdóttur 2013: 112-116, Layher 2007: 183-208, Norrmann 2000: 375-85 og Clover 1986. 
166 Helga Kress 1993: 111. 
167 Helga Kress 1993: 111. 
168 Burns 1993: 33. 
169 Jane Burns skilgreininr konuna í andstöðu við karlinn og notar hugtakið ,,not-man“ til að útlista 
samfélagsstöðu hennar. Burns 1993: 33. 
170 Burns 1993: 33. 
171 Zwei fornaldarsögur: 17. 
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athyglinni beint að því að hún berst með vopnum og eru tilburðir hennar alveg lausir við 

kvenlegt yfirbragð. Fram kemur að hún hafi „barðiz harðla hraustliga ok hjó á báðar 

hendr.“172 Jafnframt er kveðið á um að hún hafi borið sig „heldr ómeyliga.“173 Eftir sem áður 

veit Hrólfur líkt og lesendur að hún er kvenmaður og ávarpar Þórbjörgu í samræmi við vissu 

sína. Með ávarpi sínu gerir hann tilraun til þess að skerða þau völd sem hún hefur byggt í 

kringum breytt kyngervi sitt. Hann leitast við að slá vopnin úr hendi hennar með því að gera 

hana kvenlega á ný og afhjúpa hana sem konu. Við þessa afvopnun er sjónum beint að réttu 

kyngervi Þórbjargar og verður hún að lýsa sig sigraða og taka upp áskipað kynhlutverk. Þegar 

minnið þróaðist var lögð rík áhersla á hina karllægu valdastöðu sem Þórbjörg og aðrir forverar 

meykónganna tóku sér. Innan riddarasagna fær hugtakið karlkona aðra merkingu þar sem 

meykóngar riddarasagna halda í kvenlega eiginleika en tileinka sér þess í stað karllæga 

þekkingu og tilburði til þess að aðgreina sig frá kynsystrum sínum auk þess að taka sér 

konungstign.  

Minnið var í stöðugri þróun á 14. öld og það sést best í þeim fjölda meykónga, 

eiginlegra og óeiginlegra sem komu fram. Meykóngarnir sem fram komu á fyrri hluta 14. 

aldar eru flestar óeiginlegir. Nokkrar þeirra eru í anda Þórbjargar, bregða sér í 

karlmannsgervi, berjast með vopnum eða sigla um á skipum. Ólöf í Hrólfs sögu kraka ber 

vopn og er sögð vera herkonungur. Ímynd hennar er breytt frá því í Skjöldugasögu þar sem 

hún er eiginkona konungs og kemur þar fram sem kynferðislegt viðfang Helga hundingsbana 

sem sótti hana heim í fjarveru konungs til þess að samrekkja með henni. Í Hrólfs sögu kraka 

ver hún ríki sitt og konungdóm fyrir Helga en í Skjöldugasögu ver hún heiður sinn og 

eiginmannsins. Í Hrólfs sögu kraka ríkir hún sem konungur og hafnar hjónabandi og beitir 

hernaði og kvenlegri kænsku til þess að flæma Helga úr ríki sínu. En það sem athygli vekur er 

að skjaldmeyjarminnið innan sögunnar litast af einkennum meykónga. Ímynd Ólafar er sótt í 

meykóngahefðina þar sem hún leitast við, líkt Þórbjörgu, að öðlast staðfestingu á valdi sínu 

og þar með frekari viðurkenningu sem valdhafi. Óeiginlegi meykóngurinn Cecilía í Mírmanns 

sögu klæðir sig upp sem karlmaður og berst með vopnum þegar hún leggur í för til þess að 

bjarga Mírmanni úr gíslingu Ingibjargar drottningar. Hún nær að blekkja samferðamenn sína 

sem taka henni sem karlmanni. Nítíða og óeiginlegi meykóngurinn Þornbjörg í Ála flekks 

sögu koma einnig fram sem eins konar karlkonur þar sem þær hafa báðar skip til umráða og 

sigla sem karlmenn. Nítíða leggst í nokkurs konar víking líkt og karlmaður þegar hún siglir til 

eyjarinnar Púl og rænir þaðan náttúrusteinum. Þornbjörg fer einnig leiðar sinnar siglandi á 

                                                
172 Zwei fornaldarsögur: 24. 
173 Zwei fornaldarsögur: 24. 
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skipi og er úrræðagóð þar sem hún bjargar Ála flekki undan illum álögum. Cecilía leggur 

einnig upp í björgunarleiðangur og nær að frelsa Mírmann undan oki stjúpmóður hans. 

Ingigerður í Sigrgarðs sögu frækna tekur einnig upp karllægt atgervi. Ólíkt Þórbjörgu tekur 

hún þá ákvörðun ekki að eigin frumkvæði. Lögð eru á hana álög sem gera hana að meykóngi 

og lætur þegna sína ávarpa sig sem konung: „hun let taka sig til kongs um allt landith, og var 

þat kallader meiköngar ï þann tïma, so breittu, tök hun at sig Rikiz stiörn og let kalla sig 

Inga.“174 Nafnbreyting Ingigerðar virðist þó gleymast þar sem hún er ekki titlaður konungur 

líkt og Þórbjörg og kemur nær ávallt fram sem kvenmaður fremur en karlmaður og þá undir 

kvennafni sínu.  

Tekin verður afstaða með kenningum Carol Clover sem telur að konur geti áunnið sér 

karllæg einkenni og fengið stöðu innan samfélagsins í samræmi við þau.175 Í hinni karllægu 

stöðu beitir meykóngurinn ofbeldi og hernaði sem er í algjörri í andstöðu við hugmyndir um 

kvenleika. Meykóngarnir taka ekki einungis upp karlmannlega hegðun heldur fá þær einkenni 

valdhafa á borð við drambsemi, reiði, bráðlæti og ofbeldi. Nær allir meykóngar hafa einhver 

þessara einkenna. Séréna vill fá sínu fram og ef henni er neitað eða er misboðið verður hún 

„mjǫk ygld“176 eða „tekr sér[...]vargham.“177 Í Partalópa sögu er Mormoría drambsöm og 

valdafíkin. Hún beitir prettum til þess að geta ríkt sem konungur í stað drottningar. Florentía 

er svo ill og bráð í skapi að hún lætur hengja upp lík látinna biðla sinna öðrum til varnaðar. 

Þegar hún reiðist verður hún rauð í framan af reiði: „bregdr þa lit gioriz sua raud <sem> 

blod“178 og auk þess sprettur hún í bræði upp úr sæti sínu „leypr kongs do(ttir) vpp or sinnv 

hasæti.“179 Hún hótar Gibbon dauða og að ganga í hóp látinna vonbiðla. Fulgida er einnig 

bráð í skapi og þegar hún reiðist þá setur hún „ymizt rauda sem blod edur suarta sem jord.“180 

Auk þess hótar hún Viktori lífláti líkt og Florentía. Skapgerðareinkenni Ingigerðar eru einnig í 

anda annarra meykónga enda er hún sögð „ill yfer synis“181 og vekur almennt „mikell ötte“ 

meðal þegna sinna.182 Ennfremur er Ingigerður „riklind og stiörnsom og stöd so mikel ögn af 

henne ad einge vogade odruvis at giora enn hun villde.“183 Skapeinkenni meykóngs má einnig 

túlka sem neikvæðar birtingarmyndir kvenlegs skapferðis sem ætlað er að grafa undan 

                                                
174 Sigrgarðs saga frækna: 49. 
175 Carol Clover 1993: 13-15.  
176 Clári saga: 15. 
177 Clári saga: 22. 
178 Gibbons saga: 44. 
179 Gibbons saga: 50. 
180 Viktors saga ok Blávus: 36. 
181 Sigrgarðs saga frækna: 99. 
182 Sigrgarðs saga frækna: 49. 
183 Sigurgars saga frækna: 49. 
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trúverðugleika hennar sem konungur með því að sýna hana hverflynda í skapi. Eftir sem áður 

nýtast skapeinkennin henni í valdastöðu og beitir hún þeim á sama hátt og konungar með því 

að reiðast óhlýðni og vanvirðingu.  

Carol Clover setur norrænan sagnaheim í tvöfalt kerfi sem skiptist niður eftir 

hraustleika eða vinnufærni persóna. Því má segja að Clover sé að horfa eftir samfélagslegri 

virkni persóna þar sem að í öðru kerfinu eru hraustir karlar og karllægar konur, en í hinu eru 

óstarfhæfir einstaklingar: konur, börn, þrælar og gamalmenni.184 Þær konur sem eru gæddar 

karllægum einkennum eins og dyggðum, styrkleika, vígfimi og jafnvel visku eru skilgreindar 

sem afbrigði frá öðrum konum. Konur sem falla í þennan hóp eru skjaldmeyjar, valkyrjur, 

kvenskörungar og meykóngar.185 Þessar kenningar Clover eru af sama meiði og kenningar 

Tomas Laqueur um að á miðöldum hafi einungis verið eitt skilgreint kyn þar sem ekki hafi 

verið gerður greinarmunur á karlkyni og kvenkyni.186 Þá telur hann að litið hafi verið svo á að 

kynfæri kvenna séu innbyrðis speglun á kynfærum karla.187 Jafnframt telur hann að kynin hafi 

verið álitin sem tvær hliðar af sama kyni en hafi þó verið bundin ákveðnum skala og getað 

flutt sig til innbyrðis. Þarna eru Carol Clover og Laqueur sammála og telja bæði að karlmenn 

hafi verið sér á báti ásamt karllegum konum. Auður Magnúsdóttir tekur þessar kenningar upp 

á arma sína og telur að íslenskir miðaldamenn hafi aðhyllst þetta einkynskerfi og að sterkar 

miðaldakonur eða kvenskörungar falli þar undir. Svo vísað sé í kenningar hennar um 

karlakonur á miðöldum þá telur hún að: 

Í fjarveru karla má segja að konur hafi „karlgervst“, og mætti hér nefna ekkjur sem 
gott dæmi. Með háum aldri gátu karlar hins vegar „kvengervst“, eða að minnsta kosti 
orðin kynlausir. Flokkanirnar „karl“ og „kona“ voru því á engan hátt líffræðilega 
bindandi. Því má segja að vegna þessa hreyfanleika á skalanum „karl-kona“ hafi 
samband karla og kvenna á miðöldum einkennst af ákveðinni dýnamík.188 

Þannig styður hún kenningar Clover um að sterkar konur hafi fengið sama sess innan 

miðaldasamfélagsins og jafnvel talist meðal karla.189 Þó ber að merkja að konum er að jafnaði 

ekki mikil upphefð í þessari flokkun þar sem þær yfirfærast alla jafna í kvennahópinn að 

lokum og það á einkum við um meykóngana. Laqueur er sömu skoðunar og telur hann að 
                                                
184 Clover 1993: 13. 
185 Fyrirmyndir meykónganna: Billings mær, Sigurdrífa og Brynhildur eru allar afbragð annarra kvenna og búa 
yfir miklli visku umfram karlmenn. Sjá umræðu Jóhönnu Katrínar í tengslum við þá þekkingu sem þær eru 
sagðar búa yfir. Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013: 25. 
186 Laqueur 1990: 63-113. 
187 Laqueur 1990: 79-96. Á miðöldum var uppi sú skoðun að kvenmannslíkaminn væri kaldur og rakur og því 
andstæða heits líkama karlmannsins og til þess að kona gæti öðlast styrk þurfti hún á sæði karlmannsins að 
halda. Bildhauer 2002: 105. 
188 Auður Magnúsdóttir 2002: 85. Í framhaldinu telur hún að kynjaskiptingin hefði ekki orðið skýr fyrr en á 18. 
og 19. öld með framförum læknavísinda.  
189 Auður Magnúsdóttir 2002. 
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þetta einkynskerfi hafi verið í grunninn valdakerfi sem stuðlaði að kúgun kvenna.190 Þó kynið 

sé eitt og hið sama gerir hann stigsmun þar á þar sem karlkynið er æðra og kvenkynið annars 

flokks. Konum er ekki eðlislægt að flokkast með sterkara kyninu til lengdar. Meykóngar eru 

því mjög hreyfanlegar á skalanum og flokkast því til að byrja með í hóp með þessum hraustu 

konum og standa því jafnvel framar en helstu hetjur.  

Meykóngarnir berjast ekki með vopnum líkt og Þórbjörg og Ólöf, þær breyta að 

jafnaði ekki um kyn og eru gerðar karlmannlegar á þann hátt. Það er aftur á móti valdastaða 

þeirra og einkenni sem skert úr um það að þær teljist í hóp með karlmönnum og tilheyra hinu 

karlæga kerfi. Karllegir eiginleikar þeirra kristallast ekki einungis í valdastöðunni heldur 

einnig í einkennum sem eru meðal annars samsett úr fjórum sviðum þekkingar og eiginleikum 

sem samanstanda af dyggðum, bóklegum lærdómi, galdrakunnáttu og kvenlegum listum.  

Við mótun ímyndar meykónganna sem valdhafa er sótt í dyggðir sem eiga að 

endurspegla ágæti þeirra. Dyggð má skilgreina þannig að sá sem býr yfir henni muni sinna 

verki sínu umfram aðra.191 Fornu dyggðirnar eru fjórar: Viska, hófstilling, réttlæti og 

hugrekki.192 Þær miðuðust við heim yfirstéttakarla og endurspegluðu stéttirnar þrjár sem eru 

valdastétt, hermannastétt og kaupmannastétt.193 Breytingar urðu á þessum dyggðum á 13. öld 

þegar Tómas frá Aquino aðlagaði þessar fjórar fornu dyggðir að kristinni trú. Að auki bættust 

við þrjár kristnar dyggðir; trú, von, og kærleikur og urðu höfuðdyggðirnar þar með sjö 

talsins.194 Gottskálk Þór Jensson telur að Íslendingar hafi ekki kynnst dyggðunum nema í 

kristinni mynd eins og þær komu fram í dyggðaspeglum eins og De virtutibus et vitiis og 

Konungs skuggsjá.195 Talið er að dyggðaspeglar eins og Konungs skuggsjá hafi meðal annars 

verið ritaðir fyrir konunga sem leiðarvísir um dyggðir og lesti sem fyrirmyndarkonungurinn 

þarf að skarta eða forðast.196 Dyggðaspeglarnir sýna þjóðhöfðingjum hvernig stjórna ber ríki á 

réttlátan hátt og hvernig þeir geta sigrast á löstum sínum með dyggðum.197 Þessar hugmyndir 

sjást vel í Konungasögum þar sem gagngert er unnið með dyggðir konunga í þeim tilgangi að 

upphefja ímyndir þeirra. Ármann bendir á að í Hákonar sögu er lögð áhersla á 
                                                
190 Laqueur hefur verið gagnrýndur fyrir kenningar sínar og hefur Auður Magnúsdóttir meðal annars gagnrýnt 
hann fyrir að hafa ekki útlistað betur hvernig þessi tvö kerfi virka og höfðu áhrif á valmöguleika karla og 
kvenna. Auður Magnúsdóttir 2002. 
191 Ríkið V. 
192 Höfuðdyggðunum má skipta upp í tvo flokka: forngrískar og kristnar. Samkvæmt siðfræði Platóns eru þær 
viska, hófstilling, hugrekki, réttlæti og kristnu dyggðirnar eru trú, von og kærleikur. Kristnu dyggðirnar eru 
eignaðar Páli postula í Nýja Testamentinu (1 Kor 13:13) Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000: 385-391og 433-335. 
193 Sjá umfjöllun Gottskálk Þór Jensson 2000: 41-42 og Þórunn Valdimarsdóttir 2000: 22.  
194 Þórunn Valdimarsdóttir 2000: 22. 
195 Gottskálk Þór Jensson 2000: 43. 
196 Einar Már Jónsson telur að Konungs skuggsjá sé dyggðarspegill konungs ritaður í anda furstaspegla 
fürstenspiegel að vestrænni fyrirmynd. Einar Már Jónsson 1990: 334. 
197 Gunnar Harðarson 1989. 
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konungsdyggðirnar réttlæti, stillingu, visku og friðsemd og stuðning við kirkjuna.198 Hákon 

Hákonarson er því sýndur sem mikill friðarkonungur þar sem hann vill friða og sameina 

landið. Hann kemur jafnframt fram sem miskunnarsamur valdhafi þar sem hann sýnir 

mönnum sínum sem og óvinum umburðarlyndi. Af þessu má sjá að dyggðir konunga skiluðu 

sér gagngert í bókmenntatexta miðalda þar sem konungsímyndir voru upphafnar. Ármann 

Jakobsson telur jafnframt að ímynd Hákonar Hákonarsonar Noregskonungur hafi til að mynda 

litast af þessum evrópsku konungsímyndum enda kemur hún vel fram innan norrænna 

konungasagna.199 Konungurinn var táknmynd Guðs á jörðu niðri þar sem hann endurspeglaði 

Guð, þá sem dómari á jörðu eins og Guð er á himnum.200 Ármann bendir á að þessi 

konungsímynd hafi verið ríkjandi allt frá tímum Karls mikla en má rekja til samkomulags 

páfa og keisara Hins heilaga rómverska keisaradæmi. Ímyndin styrktist þegar fram liðu 

stundir og var orðin allsráðandi í bókmenntum á 12. og 13. öld. Ímyndin um 

fyrirmyndarkonunginn kemur meðal annars fram í ritinu De virtutibus et vitiis, en elsta 

varðveitta þýðing verksins er í norsku hómilíubókinni sem er talin vera frá því um 1200, og 

Konungs skuggsjá.201  

Karlmönnum var almennt tileinkað mikilvægari dyggðir þar sem konur voru álitnar 

veikara eða óæðra kynið.202 Þær dyggðir sem þóttu prýða konur voru undirgefni, lítillæti og 

umhyggja. Allar þessar dyggðir kvenna voru álitnar auka á sæmd þeirra gagnvart 

eiginmönnunum, heimilum og fjölskyldum.203 Þessar kvenlægu dyggðir eru þó inn á við og 

miðast við konuna sjálfa og fjölskyldu hennar á meðan dyggðir karlmanna virka út á við og er 

ætlað að hafa samfélagsleg áhrif.204 Karllægir eiginleikar meykóngsins eru henni til 

framdráttar, réttlæta stöðu hennar meðal karla og styðja konungsímynd hennar. Á móti draga 

kvenlægar dyggðir úr konungsímynd hennar og veikja vald hennar. Meykóngurinn glímir því 

við þessa tvípólun þar sem hún berst við að halda í karllæga eiginleika með því að afneita 

kvenlægu eðli sínu, líkt og Þórbjörg, eða halda því í skefjum. Þessi togstreita er þeim 

                                                
198 Ármann Jakobsson 1995: 182-183. 
199 Ármann Jakobsson 1995: 183. 
200 Ármann Jakobsson 1995: 183 
201 Gunnar Harðarson 1989: 30 og Einar Már Jónsson 1990: 326. 
202 Joan Ferrante fjallar um sjónarmið Isidori Hispalensis sem telur að karlmaðurinn sé nefndur karlmaður þar 
sem það er meiri styrkur í honum en í konum, einkum þar sem dyggðirnar eru sóttar í nafn hans( Vir (maður) 
fyrir virtus) Hins vegar kemur konan frá mýktinni og af þeim sökum er mönnum eignað meiri dyggðir en konur. 
Vir nuncupatus, quia maior in eo vis est quam in feminis: ude et virtus nomen accepit … Mulier vero a mollitie 
… ideo virtus maxima viri, mulieris minor. Sjá umræðu Joan Ferrante 1975: 6. 
203 Sólborg Pálsdóttir bendir á að konur áttu þátt í því að verja heiður eiginmanns síns og ættar sinnar. Sólborg 
Pálsdóttir 2002. 
204 Hér er unnið með kenningar Pitt-Rivers sem fjallar um félagslegan heiður er snýr að karlmanninum og 
siðferðislegan heiður er snýr að konunni. Rivers 1977: 78-79.  
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vissulega erfið þar sem þær eru, eftir sem áður, gæddar mjög takmörkuðum karllægum 

dyggðum og við valdaskiptin er þeim ásett að taka upp kvenlega hætti og þar með dyggðir.  

Með réttu má halda því fram að einungis sé hægt að eigna meykóngunum eina af 

hinum fornu dyggðum, það er visku. Þá er ekki hægt að halda því fram að meykóngarnir séu 

upp til hópa miskunnsamar og friðsælar eða séu rósamar eins og Hákon er sagður hafa verið í 

Hákonar sögu, en þó er Nítíða að einhverju leyti undantekning frá þessu. Þá má deila um það 

hvort hægt sé að eigna þeim dyggðirnar hugrekki, réttlæti og hófstillingu. Álitaefni er hvort sá 

þróttur er býr í brjósti meykónga megi túlka sem hugrekki. Sá skilningur sem lagður var í 

dyggðina hugrekki fólst í hernaði og hreysti.205 Þórbjörgu er eignað hernaðarlegt hugrekki í 

anda fornu dyggðanna þar sem hún berst með vopnum og óttast ekki stríðsátök. Sama má 

segja um Ólöfu sem býr yfir sama hugrekki til átaka þar sem hún grípur til vopna og ögrar 

Helga með atgervi sínu. Ingigerður ber vopn og eggjar menn sína gegn Sigurgarði og 

mönnum hans en annars sitja meykóngar varðar uppi í turni og horfa á menn sína heyja 

orrustur við vonbiðlana. Aftur á móti mætti túlka uppreisn meykónganna gegn feðraveldinu 

sem ákveðna birtingarmynd hugrekkis líkt og einkenndi framferði kvenskörunga, valkyrja og 

skjaldmeyja innan íslenskrar sagnahefðar. Hugrekki meykónganna er því þrautseigja innblásin 

af uppreisn þeirra gegn feðraveldinu. Því má vel halda fram að sjálfstæði meykónganna sé 

túlkað innan sögunnar sem yfirlæti eða dramb fremur en hugrekki. Meykóngum verður seint 

eignuð dyggðin réttlæti, einkum þar sem þeim er lýst sem ranglátum valdhöfum. Þótt 

Sedentíönu og Nítíðu sé lýst við upphaf sögu sem réttlátum ríkisstjórum kemur annað á 

daginn þegar þær veita biðlum sínum rangláta málsmeðferð. Með því að hafna hjónabandi og 

misþyrma þeim sýna þær tilhneigingu til ofríkis. Á sama hátt þá á dyggðin hófstilling ekki við 

um meykóngana. Þær einkennir lösturinn ágirnd, sem er andstæða hófstillingar, og tilheyrir 

höfuðsyndunum sjö og er í reynd einn af löstum meykónganna, þar sem meykóngarnir taka 

það sem þær girnast með ráðríki og brögðum.206 Í ljósi þessa liggur fyrir að meykóngarnir 

birtast sem andstæða fornu dyggðanna.  

Eina dyggðin sem þeim er í raun eignuð, og er gert hátt undir höfði, er viska. Enda má 

halda því fram að meykóngurinn byggi veldi sitt á þessari einu dyggð og þeim ávinningi sem 

hún skapar. Orðabókamerking hugtaksins viska er að vera vitur og/eða búa yfir vísdómi, speki 

                                                
205 Hermönnum var eignuð dyggðin hugrekki. Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000: 385-391og 433-335. 
206 Rétt eins og höfuðdyggðirnar eru sjö talsins þá voru höfuðsyndirnar einnig taldar vera sjö og eru algjörar 
andstæður höfuðdyggðanna. Samkvæmt Marteini Lútheri eru dauðasyndirnar sjö: hroki, öfund, reiði, þunglyndi, 
ágirnd, ofát og munúðarlífi. Hugmyndir um lesti á miðöldum bar ekki alltaf saman og töldust til að mynda leti, 
hórdómur og fégirni einnig í þann flokk. Árni Eyjólfsson 2000: 387. 
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eða miklum vitsmunum.207 Hér er hvort um sig vísað í eðlislægar gáfur annars vegar og 

bóklega menntun hins vegar. Viska meykónganna er því dyggð sem almennt er ekki eignuð 

konum innan miðaldabókmennta þar sem hún byggir einnig á bóklegri menntun. Hugmyndin 

að baki hugtaksins visku á miðöldum er eftir sem áður flókin þar sem annars vegar er átt við 

kvenlæga visku og hins vegar karllæga visku. Þá er bókleg menntun innifalin í karllægri visku 

en kvenlæg viska felst í ráðsnilld. Í fornaldarsögum Norðurlanda og Íslendingasögum er 

kvenpersóna oft sögð vera væn ok vitr.208 Ummælin vísa oftar en ekki í ráðsnilld og vitsmuni 

konunnar.209 Þá er Þórbjörg sögð vera „bæði vitr ok væn ok þiekir vera inn ágætasti kostr.“210 

Líkt og Jóhanna Katrín fjallar um þá er viska talin vera einn af kvenkostum Þórbjargar. Þessi 

viska er samt sem áður ekki sama eðlis og sú sem einkennir meykóngana þar sem þær hafa 

öðlast bóklega þekkingu umfram Þórbjörgu.  

Vissulega var það viðurkennt að konur gætu öðlast visku á miðöldum og þá í trúarlegri 

innrætingu kirkjunnar en lítil áhersla var lögð á að þær fengu bóklega menntun. 

Miðaldakonan fékk fá tækifæri til þekkingaröflunar einkum þar sem hún var útilokuð frá 

opinberu lífi og valdastörfum. Staða hennar var fyrst og fremst skilgreind innan veggja 

heimilisins þar sem hún annaðist börn og búsýslu. Menntun kvenna fólst því aðallega í 

hannyrðum, heimilishaldi og barnauppeldi en hefðarmeyjar lærðu undirstöðuatriðin í lestri og 

reikningi.211 Oft og tíðum voru það mæðurnar sem uppfræddu dætur sínar en auk þess sáu 

prestar eða vinnuhjú um menntunina. Þótt hefðarmeyjar fengju bóklega tilsögn var hún 

lítilfjörleg í samanburði við þá sem drengir hlutu. Af þeim sökum er viska karla og kvenna 

vart samanburðarhæf og þegar kona er sögð vitur er oftar en ekki verið að vísa til annarra 

eiginleika en karla.  

Menntun meykónganna miðast ekki við það að undirbúa þær fyrir hlutverk þeirra sem 

eiginkonu og móður líkt og uppfræðsla kvenpersóna í evrópskum rómönsum. Flórentía, 

Fulgida og Ingigerður eru þó sýndar skara fram úr í kvenlegum listum. Þrátt fyrir að þær séu 

sýndar á kvenlægan hátt eru þær allar grimmir valdhafar og beita vonbiðla sína miklu ofbeldi 

og stýra ríki sínu með harðræði. Í Gibbons sögu er lítil áhersla lögð á að upplýsa um bóklega 

uppfræðslu meykóngs. Einungis er greint frá þeirri þekkingu og kunnáttu hennar sem fellur 

undir kvenlægar listir. Florentía er öllum fremri í hörpuslætti og heitir því að giftast engum 

                                                
207 Íslensk orðabók: 801. 
208 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir hefur sýnt fram á að kvenpersónur í fornaldarsögum Norðurlanda og 
Íslendingasögum séu oft kynntar á formúlukenndan máta þar sem kvenpersónan er sögð vera væn ok vitr. 
Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013: 25 
209 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013: 25. 
210 Zwei Fornaldarsögur: 11. 
211 Auk þess fengu þær leiðsögn um hvernig bæri að hegða sér eftir samfélagsstöðu. Sama 62–64.  
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nema þeim sem sigrar hana í þeirri list. Hæfni hennar í hörpuleik er það mikil að Gibbon þarf 

að treysta á töfrahörpu til þess að bera sigurorð af henni. Í Viktors sögu ok Blávus er ekki 

greint frá bóklegri menntun Fulgidu þótt að vissulega sé tekið fram að hún sé vitur. Aftur á 

móti er lögð áhersla á kvenlegar listir og handavinnukunnáttu hennar. 

hefer hun meiri fordeilld wm vizsku ok velkunnendi med heidr ok huerskyns 
hannyrder ok er þat skiotazt af at segia at hennar liki hefur ægi fæzt j allri heims 
kringlunni at vænleik ok aullum kuennligum listum.212 

Ingigerður í Sigrgarðs sögu frækna er einnig sögð vera iðin í handavinnu „hun var ä flesta 

hannirde miog kæn, og barst þat vïda, og þötte þvi mogum fïsilegt at fä hennar ef þess yrdi 

auded.“213 Handavinnan ein og sér er álitin það góður kostur að biðlar leggja upp í bónorðsför 

til hennar og er sérstök ástæða þess að Sigurgarður lítur til hennar hýru auga. Þótt mikið sé 

gert úr kvenlegri kunnáttu Ingigerðar, Fulgidu og Flórentíu er ekki þar með sagt að þær hafi 

ekki hlotið bóklegan lærdóm.214 Það má vel vera að ekki hafi þótt tilefni til að minnast á það 

og hreinlega gert ráð fyrir því, enda kemur fram að bæði Ingigerður og Fulgida séu læsar á 

rúnir. 

Lögð er áhersla á að meykóngar fái tilhlýðilega menntun og þær setjast á skólabekk 

líkt og drengir. Feður þeirra ráða til sín færustu meistara sem kenna þeim fræði sín þar til 

þekking meykónganna stendur kennurum sínum framar. Þekkingin nýtist meykóngunum sem 

ríkisstjórum. Menntunin er sýnileg í mörgum sögum þar sem hún er sýnd nýtast 

meykónginum í valdastarfi. Nítíða, Fulgida, Ingigerður eru læsar á rúnir og geta því nýtt sér 

töfragripi eins og fljúgandi teppi. Að auki er Philotemia vel ritfær og skrifar Dínusi bréf til að 

bjóða fram sættir. Enda hefur Philotemia „so vel numid allar 7 bokligar lister med øllumm 

greinumm sem aff sierhourre list mä giorast.”215 Þessar listir hafa oft verið nefndar hinar sjö 

frjálsu listir septem artes liberales og þær eru: málfræði, rökfræði, mælskulist, reikningur, 

tónlist, rúmfræði og stjörnufræði.216 Philotemia er svo vel að sér að „einginn var hennar lijke j 

øllu þui köngz rijki.“217 Menntunin gerir meykónga karllega og gefur þeim færi á að stíga inn 

í hinn karllæga heim. Innganga þeirra inn í þennan heim kristallast í lærdómstitlinum klerkur 

                                                
212 Viktors saga ok Blávus: 34. 
213 Sigrgarðs saga frækna: 49. 
214 Vera má að sameiginleg áhersla á handavinnukunnáttu meykónga innan sagnanna sé tilkomin vegna tengsla á 
milli þeirra. Einar Ólafur Sveinsson telur að höfundar Gibbons sögu og Sigrgarðs sögu frækna hafi litið til 
Viktors sögu ok Blávus við gerð sagnanna. Hann hefur bent á mörg sameiginleg líkindi máli sínu til 
rökstuðnings. Nánar verður fjallað um tengsl sagnanna í V kafla. Einar Ól. Sveinsson 1964. 
215 Dínus saga drambláta: 12. Hér koma þó einnig fyrir sterk tengsl sögunnar við Clári sögu þar sem Clárus er 
sagður hafa numið allar námslistirnar sjö. 
216 Þessar sjö listir koma oftar fyrir í íslenskum bókmenntum og þá nefndar höfuðíþróttirnar sjö. Að auki taldist 
þekking á lögum og guðfræði til mikilvægrar þekkingar. Gunnar Harðarson 1989: 9. 
217 Dínus saga drambláta: 12. 
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og eru þær ýmist sagðar vera klerkar eða búa yfir klerkdómi. Þessi skilgreining á 

menntunarstigi meykóngsins kemur hvað fyrst fyrir í Partalópa sögu þar sem sagt er að 

Marmoría „var ok svo godvr klerkvr at eingi fekzt henni jafngodvr j óllv Griklandi.“218 Það 

sem felst í því að nema klerkdóm er í orðsins fyllstu merkingu að gerast klerkur og er henni 

þar með eignuð karllæg lærdómsstaða. Því má sjá að skilningur orðsins flyst yfir í Clári sögu 

og er Séréna sögð vera „prýdd vizku ok klerkdómi.“219 Það sama kemur fyrir í Nítíða sögu þar 

sem vitsmunir meykóngs eru upphafnir fremur en menntun hennar: „hun var suo buen at viti 

sem hinn frodasti klerkur. og hinn sterkasti borgarveggur mætti hun giora med sinu viti yfer 

annara manna vit og byrgia suo viti annara raad. og þar kunni hun .x Raad er adrer kunnu 

eitt.“220 Viska Nítíðu felst í innsæi og úrræðasemi í anda kvenskörunga íslenskrar sagnahefðar 

sem og annarra meykónga. Hún samanstendur af klerklegum fræðum sem gerir það að 

verkum að vísdómurinn er lærður.  

Menntunin er ekki ávallt álitin vera meykóngunum til framdráttar. Í Clári sögu og 

Dínus sögu drambláta gegnir menntun frekar því hlutverki að grafa undan trúverðugleika 

konungsdætranna með því að sýna hvernig þær ofmetnast af eigin þekkingu. Með þessu er 

gefið í skyn að það sé óæskilegt fyrir konur að nema andans listir til jafns við karlmenn. Í 

Sigurðar sögu þögla kemur hið sama fram þar sem greint er frá því að Sédentíana hafi orðið 

fyrir persónuleikabreytingum eftir að hafa lagt stund á bóklegan lærdóm: 

þá tók hennar metnaður og ofsi að þrútna svo hún forsmáði nálega allar tignar frúr og 
tiginna manna sonu svo mjög, að þann vissi hún engan fæddan í norðurálfunni 
veraldarinnar, að henni væri eigi full minnkan í að samtengjast með mikilli elsku, og 
því treystis engi maður, hvorki konungasynir né aðrir menn, þeirra mála að leita.221  

Að auki smánar Sedentíana vonbiðla sína og beitir til þess menntun sinni, orðum og 

gerningum. Líkt og í öðrum meykóngasögum er þekkingunni stillt upp sem helsta böli 

konunnar. Með menntuninni brjóta meykóngarnir gegn ríkjandi gildum um það lítillæti sem 

kristin trú boðar. Þær ofmetnast af eigin kunnáttu sem þær hljóta frá feðraveldinu en launa 

forréttindin með því að beita þekkingu sinni gegn því. Þannig er lögð áhersla á þá 

óskammfeilni að konu séu óverðskuldað eignaðar dyggðir sem sæmdar hafa verið 

karlmönnum. Í stað þess að sýna þakklæti og undirgefni launa þær greiðann með stjórnleysi 

og óhlýðni. 

                                                
218 Partalópa saga: 2. 
219 Clári saga: 6. 
220 Nítíða saga: 4. 
221 Sigurðar saga þögla: 103. 
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Meykóngasögur innihalda því togstreitu sem er til komin vegna þess að kvenpersóna 

tileinkar sér karlæga hugsjón úr heimi karlmanna sem er meðal annars fengin úr bóklegum 

lærdómi. Því er athyglisvert að kona fái einhvers konar inngang inn í þennan heim en þá, eins 

og áður kom fram, þarf hún að vera dulbúin sem karlmaður eða gædd karllægum eiginleikum. 

Þar af leiðandi er meykóngurinn hvort tveggja í senn karlmaður og kona þar sem hún leikur 

bæði hlutverkin. Þó meykóngurinn fái hlutdeild í þessum karllæga heimi fær hún ekki 

varanlega inngöngu. Hún er þar af leiðandi aldrei heil inni í þessum karllæga heimi þar sem 

henni hefur verið eignaðir eiginleikar sem eru henni ekki eðlislægir. Því má segja að hún sé 

augljóslega ekki karlmaður né heldur kemur hún fram sem eiginleg kona. Því kemur hún fram 

sem „karlakona“ sem á sér engan tryggan stað innan samfélagsgerðarinnar fyrr en hún gengst 

við kvenhlutverki sínu. Þessi sjónarmið endurspeglast í valdastöðu hennar sem konungur þar 

sem ímynd hennar stemmir ekki við konungshlutverkið og af þeim sökum kemur hún fram 

sem ófullkominn kóngur. 

Samkvæmt Jenny Jochens rituðu 13. aldar höfundar Íslendingasagna frásagnir úr 

fortíðinni sem þeir vildu að samtímamenn sínir teldu trúverðugar.222 Þar af leiðandi má halda 

því fram að meykóngasögur innihaldi boðskap sem höfundar þeirra vildu miðla til lesenda 

sinna. Því þjónar hin kvenlæga birtingarmynd meykónga þeim tilgangi að veikja 

konungsímynd þeirra og draga að endingu úr valdi þeirra. Jóhanna Katrín Friðriksdóttir telur 

að neikvæðir eiginleikar meykóngsins hafi verið ætlað að halda kvenáheyrendum á sínum 

stað.223 Því er leitast við innan sagnanna að lítillækka ímynd konunnar með því að sýna hana 

falla úr valdastöðu niður í sína eiginlegu þjóðfélagsstöðu. Því kemur hún fram sem undiroki 

karlmannsins og þjónar frásögnin án efa þeim tilgangi að staðfesta réttláta valdasetu 

karlmannsins. Þessi afstaða er sprottin úr samfélaginu og miðlað í gegnum karlkyns höfunda. 

Þá hefur Barnes tekið undir sjónarmið Jürg Glauser um að klerkar hafi leikið aðalhlutverk 

sem skrifarar og hafi því myndað eins konar hefðarveldi þar sem þeir hafi stjórnað því sem 

var ritað og lesið á miðöldum.224 Af þeim sökum telur hún að sögurnar miðli karllægu 

sjónarhorni og halli því verulega á hlut kvenna.225 Þetta skilar sér inn í meykóngasögurnar þar 

sem sjónum er frekar beint að kvenlegum eiginleikum meykóngs og hvernig hún afhjúpar sitt 

kvenlega eðli og lætur af karlmannlegri hegðun. Afhjúpunin er því mikilvægur þáttur 

minnisins og staðfestir skoðun karlmanna um að konur séu óhæfir stjórnendur og ættu með 

réttu að halda kyrru fyrir innan kynhlutverks kvenna. 
                                                
222 Jochens 1980: 378, sjá einnig Einar Ól. Sveinsson 1937/38: 78-79. 
223 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012: 112. 
224 Glauser 1983: 64-78. Barnes 2014: 28. 
225 Barnes 2014. 
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III.III  Kvenleiki meykónga 

Meykóngarnir leggja ekki einungis stund á karllægan bóklegan lærdóm heldur er þeim eignuð 

kunnátta á sviði galdra og sjónhverfinga. Í miðaldaskáldskap eru konur jafnt sem karlar 

prýddar þessum eiginleikum. Rétt er að halda því til haga að galdrakunnátta innan íslenskrar 

sagnahefðar fellur frekar undir svið kvenna en karla. Helga Kress heldur því fram að 

Íslendingasögur mori í göldrum ,,án þess að þeir eða þær sem þá iðka séu kölluð fjölkunnug 

eða göldrótt, og þetta á einkum við um konur, ekki síst af höfðingjastétt, sem beita göldrum 

svo leynt að þeir eru faldir í textanum.“226 Jenny Jochens telur að seiðkonur séu í miklum 

meirihluta í Íslendingasögum og stundi öflugri galdra en karlar.227 Þá telur Helga Kress að 

þeir karlar sem leggi stund á galdra séu ýmist kvengerðir, komi úr fjölskyldu þar sem systur 

eða mæður eru göldróttar eða eru kallaðir argir.228 Karlar sem leggja stund á galdra innan 

meykóngasagna standa, líkt og konur, utan samfélagsins, þeir fá ekki fulla þátttöku innan 

þess.229 Þannig að út frá kenningum Clover um tvípólunina flokkast þeir sem leggja stund á 

galdra með konum og gamlingjum. Á þann hátt virkar galdraþekking meykóngsins á tvo vegu 

á þá tvípóluðu stöðu sem hún gegnir innan söguheimsins þar sem galdrakunnátta hennar veitir 

henni bæði þátttöku í karlaheiminum en er samt sem áður fengin úr kvenlægum heimi. Því má 

segja að þar sé galli á gjöf Njarðar þar sem vopnin sem hún fær úr sínum kvenlæga heimi 

duga ekki gegn karlaveldinu. 

Með tilkomu þýddra riddarasagna auðgaðist íslensk sagnahefð enn frekar þar sem 

sagnaheimur riddarasagna er ævintýralegri og því blómlegur vettvangur fyrir alls kyns 

yfirnáttúrulega gjörninga.230 Sagnaminnin um fjölkynngi í meykóngasögum eru ólík þeim 

sem fram koma innan íslenskrar sagnahefðar. Þau eru í anda þýddra riddarasagna og því 
                                                
226 Í Íslendingasögum og fornaldarsögum Norðurlanda eru galdrarnir í anda svartagaldurs og birtast í formi 
sjónhverfinga í tengslum við náttúruna. Þá koma oft fram seiðkonur sem geta með seið sínum orsakað óveður, 
snjóflóð, þoku og aðrar náttúruhamfarir. Hún bendir jafnframt á að völvur eða seiðkonur hafi verið algengar 
innan frásagnarinnar. Helga Kress 2009: 4. 
227 Jochens 1996: 123. Hún telur 41 konu vera fjölkunnuga en 30 karlmenn. Helga Kress bendir á rannsóknir 
François-Xaviar Dillmann sem telur fjölkunnugar konur vera 33 talsins og karlmenn 29. Hins vegar telur hún 
tölur François-Xaviar vera vanmetnar og að fleiri galdramenn/konur geti leynst í sögunum. Helga Kress 2009: 4. 
228 Helga Kress 2009: 5.  
229 Þegar vonbiðlarnir beiðast ásjár galdramanna sækja þeir þá út á jaðar samfélagsins þar sem þeir hafast oft við 
í óbyggðum. Þá þurfa biðlarnir oft að vinna þá á sitt band og sannfæra þá um málsstað sinn. Galdramennirnir eru 
oft einsetumenn og hafa lítil sem engin tengsl við samfélagið. Þá kemur einnig fyrir að galdramennirnir komi til 
aðstoðar eftir að hafa heyrt um þörf sé fyrir að þekkingu þeirra.  
230 Dæmi um fyrirmyndir að kynngimagnaðri dulúð eru að finna í þýðingunum af Tristrams sögu ok Isönd, 
Flórens sögu ok Blankiflur, ljóðsögunum Strengleikum, Möttuls sögu. Sjá frekari umfjallanir Saunders 2010, 
Cooper 2008: 137-170 og Kieckhefer 2001. 
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upprunnin úr austurlenskri og keltneskri sagnahefð. Í austurlenskri sagnahefð framkvæma 

konur jafnt sem karlar seiði. Galdrar felast í stjörnuspeki, seiðum, talnagöldrum og beitingu 

galdramuna, eins og lömpum og fljúgandi teppum. Líkt og fjallað var um í öðrum kafla bárust 

austurlensk sagnaminni til Norður-Evrópu á tímum krossfaranna á 10. og 11. öld og höfðu 

áhrif á mótun evrópskra minna.231 Samhliða þróuðust einnig sagnaminni um galdra og 

galdraiðkun bæði meðal karl- og kvenpersóna af germönskum og keltneskum uppruna.232 

Keltnesk og austurlensk sagnaminni sameinuðust í enskum og frönskum rómönsum undir 

formerkjum hirðskáldskapar.233 Minnin um hinn dulræna kraft gæddu sögurnar 

ævintýralegum ljóma. Keltneskir galdrar felast einnig í sjónhverfingum og beitingu dulræns 

krafts sem býr í náttúrunni. Persónur rómansa búa oft yfir yfirnáttúrulegum hæfileikum, geta 

beitt dulmögnuðum töfrum eða standa oft á mörkum þess mannlega og ómannlega. Hin 

kynngimagnaða suðræna dulúð og kraftur barst til Íslands bæði í gegnum þýðingar 

rómansanna og með öðrum leiðum svo sem með sagnamönnum og fræðimönnum.234 Með 

tilkomu þýddra riddarasagna auðgaðist íslensk sagnahefð enn frekar þar sem sagnaheimur 

riddarasagna er ævintýralegri og því blómlegur vettvangur fyrir alls kyns yfirnáttúrulega 

gjörninga. Kvenpersónur rómansa hafa í höndum sér galdramuni, búa yfir lækningarmætti, 

beita ýmis konar sjónhverfingum eins og að hverfa sjónum, láta skip sigla mannlaus. 

Jafnframt eru þær oft sveipaðar seiðmagnaðri dulúð í anda keltneskrar sagnahefðar.235 

Meykóngarnir beita því gjörningum í anda beggja sagnahefða. Þær lesa í stjörnurnar, 

framkvæma yfirnáttúrulegar sjónhverfingar eins og að geta horfið sjónum og látið skip sigla 

mannlaus. Auk þess geta þær bruggað töfralyf og nýtt sér töfragripi eins og fljúgandi teppi og 

náttúrusteina.  

Margaret Schlauch var einna fyrst fræðimanna til að benda á arabísk einkenni 

meykónganna í Gibbons sögu, Sigrgarðs sögu frækna, Clári sögu, Dínus sögu drambláta og 

Sigurðar sögu þögla.236 Hins vegar bera meykóngarnir í hinum meykóngasögunum: 

                                                
231 Kieckhefer 2001: 116–119. 
232 Hugmyndir miðaldamanna um galdraiðkun byggir á trúariðkun og hefðum keltneskrar og germanskrar 
menningar. Saunders 2010: 4.  
233 Að baki þessarar staðhæfingar liggja fjölmargar rannsóknir og er til fjöldinn allur af greinum og bókum um 
mótun franskrar og enskrar hirðmenningar. Sjá tengsl evrópskra sagna við austurlenska sagnahefð: Menocal 
1987, Mohammed 2005 og Kalinke 1986b. Um mótun franskrar hirðmenningar sjá meðal annars: Crossland 
1976, Krueger 2006a, Bruckner 2006, Lord 2000 og Topsfield 1975. Um keltnesk einkenni innan rómansa sjá: 
Green 1998, Lacy 2005 og Putter 2009. 
234 Dæmi um fyrirmyndir að kynngimagnaðri dulúð eru að finna í þýðingunum af Tristrams sögu ok Isönd, 
Flórens sögu ok Blankiflur, ljóðsögunum Strengleikum, Möttuls sögu. Sjá frekari umfjallanir Saunders 2010, 
Cooper 2008, Kieckhefer 2001. 
235 Saunders 2010. 
236 Schlauch 1934: 92-94. Marianne Kalinke fjallar einnig um arabísk einkenni meykónganna, sjá Kalinke 
1986b. 
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Partalópa sögu, Nítíða sögu og Viktors sögu ok blávus allar arabísk einkenni. Helstu einkenni 

sem meykóngarnir eiga sameiginleg með kvenpersónum arabískrar sagnahefðar er að þær eru: 

ægifagrar, menntaðar í talna- og stjörnuspeki en auk þess búa þær yfir mikilli visku, 

sagnasnilld, dulrænum kröftum og hafa í fórum sér galdragripi.237 Kunnátta meykónga er í ætt 

við suðræna galdraspeki og samanstendur alla jafna af stjörnuspeki, talnaspeki, rúnalestri, 

bóklegri þekkingu og beitingu töfragripa, sjónhverfinga og seiða.238 Þannig að við sameiningu 

austrænna og norður-evrópskra sagnaminna varð til það sagnaumhverfi sem styður framandi 

birtingarmynd meykóngsins og gerir henni kleift að nýta þá eiginleika sem henni eru eignaðir. 

Arabískar kvenpersónur eru samt sem áður upp til hópa hlédrægar þótt þær séu vel menntaðar. 

Þá beita þær ekki þekkingu sinni gegn karlaveldinu líkt og meykóngarnir heldur eru þær 

undirgefnar feðraveldinu og vinna í þágu þess.239 

Þegar meykóngaminnið var tekið upp innan riddarasagna var meykóngurinn gæddur 

galdraeiginleikum. Til marks um þau áhrif sem erlendar þýðingar höfðu á mótun 

meykóngaminnisins má benda á að Þórbjörg er ekki sögð vera fjölkunnug og beitir biðla sína 

ekki sömu brögðum og arftakar hennar. Galdrakunnátta hefur annað hvort ekki talist vera 

eiginleiki tengdur meykóngaminninu á þeim tíma sem Hrólfs saga Gautrekssonar var rituð 

eða þá að sá þáttur minnisins hafi ekki fest endanlega í sessi. Ef því er tekið sem gefnu að 

Partalópa saga hafi verið þýdd í lok 13. aldar má vel velta því fram hvort að minnið um 

galdraþekkingu meykóngsins sé upprunalega komin frá Partalópa sögu rétt eins og hugtakið 

meykóngur og krafa hennar um að ríkja sem einvaldur.240 Marmoría getur því vel verið 

fyrirmynd annarra meykónga. Hún beitir sjónhverfingum með hjálp töfragripa og 

náttúrusteina sem gefa henni aukið vald og nýtast henni við ríkisstjórnina. Hún getur beitt 

                                                
237 Sögurnar úr Þúsund og einni nótt (Alf Layla wa Layla) voru ritaðar á tímum Múhameðs frá 6. öld og fram á 
13. öld og tilheyrir sagnabálkurinn islamskri sagnahefð Araba og Persa og inniheldur þúsund sögur frá 
Grikkjum, Persum og Indverjum. Í þúsund og einni nótt koma fram menntaðar konur og má þá nefna 
Scheherazad sem er sögð vera víðlesin og bráðgáfuð enda er hún sú sem segir konungi sínum þessar þúsund og 
eina sögu til þess að halda lífi og breyta viðhorfi hans til kvenna. Einnig ber að nefna Nazhat al-Zaman og 
ambáttina Tawaddud sem er lærðari en meistari hennar. Hún hefur numið margar listir meðal annars rúmfræði, 
heimspeki og bókmenntir og þarf hún að færa sönnur á þekkingu sína. Þessi dæmi sýna að menntun kvenna 
þekktist í sagnaminnum frá Mið-Austurlöndum þar sem konur geta lært til jafns við karla. Aftur á móti er talið 
að vitsmunir Nazhat al-Zaman og Tawaddud hafi ekki ógnað stöðu karla þar sem þær voru af lægri 
þjóðfélagsstigum. Tawaddud þiggur gjafir frá herra sínum eftir að hún hefur sigrað alla meistarana í gátukeppni.  
238 Þeir galdrar sem meykóngarnir leggja stund á flokkast undir svokallaðan hvítagaldur sem var allsráðandi í 
norður-evrópskri rómönsuhefð. Munurinn á hvítagaldri og svartagaldri er sá að svartagaldur er á mörkum þess að 
vera ásættanlegur þar sem hann er unninn í umboði dauðans. Í hvítagaldri er meiri áhersla lögð á náttúrulega 
galdra og töframátt töfragripa svo sem hringa, náttúrusteina og töfradrykkja. Cooper 2008: 161 og Saunders 
2010. Geraldine Barnes fjallar um beitingu galdra í Dínus sögu drambláta og telur að Philotemia sé fylgjandi 
svartagaldri þar sem galdralæknirinn hennar Anachorita aðhyllist djöflafræði og Dínus fylgir hvítagaldri líkt og 
galdralæknirinn hans Heremita. Barnes 2014: 63-65. 
239 Sjá umfjöllun Lisa Perfetti um stöðu menntaðra kvenna, Perfetti 2003: 213. Konan kemur ekki fram sem ógn 
gegn feðraveldinu. Perfetti 2003: 215. 
240 Partalópa saga: 8. 
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sjónhverfingum, látið skip sigla mannlaus líkt og kvenpersónur rómansanna. Meykóngar búa 

að jafnaði yfir sambærilegum galdramætti og beita þá allra helst náttúrusteinum og 

sjónhverfingum. Konungsdóttirin Cecilía í Mírmanns sögu sem rituð er í upphafi 14. aldar býr 

einnig yfir galdramætti sem er þó ekki sambærilegur mætti Marmoríu. Þekking hennar liggur 

hvað helst á sviði lækninga fremur en sjónhverfinga og annarra gjörninga. 241 Sögurnar Clári 

saga og Dínus saga drambláta hafa báðar verið taldar vera frá fyrri hluta 14. aldar og geta 

Séréna og Philotemia báðar framkvæmt galdur. Aftur á móti er galdramætti Philotemiu gert 

mjög hátt undir höfði og hefur hún góðan skilning á náttúrusteinum, stjörnufræði og grösum. 

Þekking hennar á þessu sviði fellur vel að galdrafræðum miðalda og fylgir mikil upptalning á 

þeim andans greinum sem hún er sögð hafa numið:242 

So mikid haffde hun numid aff phitöns anda list, og rwnamaalumm, ad j þeim 
hlutumm hugde hun onguann vera munde sinn jaffna j allre verølldinni þui henni var 
kunnug øll jardar nättura og himenntungla gangur, og stiørnufrædi øll, og nätturur 
allra þeirra grasa, steina triä kuista og bruna, sem j voru øllumm heiminum, og aff 
þeim øllum saman giorde hun mikil kinnstur og morg þau vitrumm monnum sem ei 
skal skiliast, ad teliast meige med nockre list manna, heir med var hun so mikill 
hagleijkz madur, bæði með viel og allra handa til tæke, ad þötti vijpur eitt er adrar 
könga dætur giørdu, þær sem þo hagastar voru kaladar.243  

Í orðunum mikil kinnstur og morg þau vitrumm monnum sem ei skal skiliast kemur fram með 

hvaða afburðum kunnátta hennar sé þar sem hún stendur framar færustu mönnum. Því má sjá 

að þáttur minnisins um galdranotkun meykónga er í stöðugri mótun í lok 13. aldar og í byrjun 

14. aldar og að hún hafi orðið samþáttað einkenni minnisins um miðja 14. öld.  

Valdastaða meykónganna byggir að miklu leyti á þekkingu þeirra og þeim töfragripum 

sem þær hafa yfir að ráða. Menntunin gerir þeim kleift að beita töframununum á viðeigandi 

hátt. Meykóngarnir Séréna, Philotemia, Florentía, Fulgida, Nítíða og Ingigerður eiga allar 

töfragripi og náttúrusteina sem þær meðhöndla líkt og Marmoría. Með aðstoð steinanna getur 

Marmoría til að mynda flutt sig á milli staða, horfið sjónum, látið aðra hverfa og birtast aftur. 

Florentía á náttúrusteina sem geta til um innræti fólks og fyrirætlan þess. Með hjálp steinanna 

geta Philotemia, Sedentíana og Nítíða fylgst með öllum konungssonum heims en auk þess 

getur Nítíða beitt steinum til þess að flytja sig á milli staða og þá getur hún ásamt Philotemiu 

breytt ásýnd fólks. Nítíða og Fulgida búa yfir þeirri þekkingu að geta lesið galdrarúnir sem 

gerir þeim meðal annars kleift að fljúga á töfrateppum. Nítíða býr sömuleiðis yfir þeim 

                                                
241 Sagan er meðal annars varðveitt í handritinu Perg 4to nr 4. sem er frá því um 1400 ásamt sögunum Bevers 
sögu, Ívens sögu, Parcevals sögu, Valvers þáttr, Flóvents sögu, Elis sögu, Konráðs sögu, Möttuls sögu og Clári 
sögu.  
242 Sjá Saunders 2010 og Kieckhefer 2001. 
243 Dínus saga drambláta: 12-13. 
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fróðleik sem hún þarf til þess að skilja virkni náttúrusteinanna sem hún rænir frá jarli á 

eyjunni Viso.244 Meykóngarnir beita fleiri göldrum eins og svefngaldri til þess að svæfa 

biðlana svo þær geti rænt eignum þeirra eða svívirt þá með ofbeldi og kynferðislega. Allir 

meykóngarnir eiga það sameiginlegt að byrla vonbiðlum sínum svefnlyfjum í einhverri mynd. 

Séréna, Philotemia og Fulgida svæfa biðlana sína með svefnlyfi sem byrlað er í drykk eftir að 

í rekkju er komið. Ingigerður lætur Sigurgarð leggjast á kodda sem mengaður er af lyfinu. 

Philotemia byrlar Dínusi gagngert töfradrykk til þess að ná fram vilja sínum gagnvart honum. 

Hún gefur Dínusi hvort um sig ástarlyf í formi eplis og drykk sem bæði svæfir hann og lætur 

horn vaxa úr höfði hans.  

Meykóngarnir beita göldrum í stað vopna og verða fyrir vikið nánast ósigrandi.245 Rétt 

eins Jóhanna Katrín Friðriksdóttir hefur fjallað um þá eru galdrar sem vopn í höndum 

kvenna.246 Þá telur Jenny Jochens að konur hafi beitt, eins og áður sagði, öflugri göldrum 

innan Íslendingasagna og borið af karlmönnum.247 Þannig að beiting galdra er annað 

birtingarform ofbeldis og valdníðslu meykónganna. Torfi Tulinius leggur áherslu á þá 

valdníðslu sem fylgir galdranotkun. Með galdraiðkun er verið að ná fram vilja beitandans í 

andstöðu við náttúrulögmálin: 

Menn stunda galdra þegar þeir reyna að virkja kraft sem ekki er af þessum heimi, eða 
sem er a.m.k. hulinn og ekki lýtur sömu lögmálum og annað í heiminum. Þeir gera 
það til að koma fram vilja sínum gagnvart náttúruöflum, hlutum, dýrum eða 
manneskjum. Galdrar eru því tilraun til að fá vilja sínum fullnægt, þrátt fyrir að 
aðstæður leyfi það ekki. Þeir eru yfirleitt framkvæmdir með særingum, þ.e sérstökum 
þulum. Gjarnan eru myndir eða stafir ristir á tré, málm eða annan flöt og stundum er 
stuðst við töfragripi af ýmsu tagi t.d. steina eða jafnvel drykki.248 

Meykóngarnir nota galdra til þess að ná fram vilja sínum á vonbiðlum sínum þrátt fyrir að 

samfélagslegar aðstæður þeirra leyfi það ekki og beita göldrum sem vopnum. Töframátturinn 

færir þeim aukið vald og má túlka hann á tvenna vegu innan sagnanna. Annars vegar ýtir hann 

undir karllæga valdastöðu þeirra innan textans þar sem þær beita göldrum og koma því fram 

sem gerendur. Hins vegar styður galdrakunnáttan við kvenlega birtingarmynd þeirra þar sem 

                                                
244 Þar sem Nítíða var ekki konungssonur átti hún greiðan aðgang að náttúrusteinunum þar sem þeir sýndu 
vafalaust jarlinum staðsetningu allra konungssona í heiminum og því hefði hann átt að vita ef einn af þeim sigldi 
svo nærri eyjunni og gæti þar af leiðandi gert viðeigandi ráðstafanir. Af þeim sökum nýtir Nítíða sér stöðu sína 
sem „ekki konungssonur“ en samt mikill valdhafi til þess að nema steinana á brott. 
245 Inna Matyushina hefur tekið saman stutta grein þar sem hún tilgreinir helstu galdra sem framkvæmdir eru 
innan frumsamdra riddarasagna og skiptir þeim í sex flokka sem eru; galdraflutningstæki, galdraklæði, 
galdramatur eða-drykkur, galdramunir á borð við spegla, steina, hringa o.fl. galdravopn og galdrahljóðfæri. 
Matyushina: 2006. 
246 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013: 53. 
247 Jochens 1996: 123. 
248 Torfi Tulinius 2008: 10. 
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galdrarnir sem þær beita eru af kvenlægum meiði. Eftir sem áður koma meykóngar fram sem 

gerendur og biðlarnir viðföng þeirra. Í stað þess að búa yfir hernaðarstyrk líkt og Þórbjörg er 

meykóngunum eignuð fullgild vopn sem gera þeim kleift að berjast sem konur og standa eftir 

sem áður jafnvígar karlmönnum. Þekking þeirra bætir upp skort þeirra á hernaðarhæfileikum 

þar sem þær beita göldrum í stað vopna og gerir þeim kleift að skora feðraveldið á hólm.249  

Þrátt fyrir að þeim séu afhent öflug vopn á borð við galdra og þekkingu þá er stöðugt 

vegið að ímynd þeirra. Í meykóngasögum er almennt dregin athygli að óeðlilegri stöðu 

konunnar og þá að henni sé ekki eðlislægt að standa undir karllægum kostum eða að sitja í 

valdasæti til lengri tíma. Þessar kvenpersónur eru undantekningar frá staðalímynd kvenna þar 

sem þær sitja á föðurleifð sinni. Því má túlka meykóngasögur sem valdaránssögur þar sem 

sögurnar miða að því að færa meykónginn aftur á sinn stað og er því óhjákvæmilegt að þeim 

sé steypt af stóli. Þessi valdsvipting er réttlætt með því að tefla meykónginum saman við 

fyrirmyndarkonunginn sem andhverfu hennar. Þannig er ljóstrað upp um galla þeirra, það er, 

að þær skortir dyggðir hans eins og réttlæti og hófstillingu. Þá er meykónginum eignaðir 

eiginleikar sem einkenna slæma valdhafa á borð við drambsemi og græðgi. Skortur 

meykónganna á karllægum dyggðum kemur ekki á óvart þar sem dyggðirnar voru rótgrónar í 

menntasamfélagi karla. Þórunn Valdimarsdóttir bendir á að konum á miðöldum hafi verið gert 

erfiðara fyrir að tileinka sér karllægu dyggðirnar visku, réttlæti, hófstillingu og hugrekki. Á 

þann hátt hélt karlasamfélagið konum í samfélagslegum skorðum.250 Þess í stað var lagt fast 

að konum að ávinna sér kristnu dyggðirnar hófsemi, trú og kærleika.251 Að auki voru þær 

hvattar til þess að öðlast visku með því að leggja stund á orð guðs og fylgja þeim í orði og 

verki. Meykóngunum eru ekki eignaðar þessar kristnu kvenlægu dyggðir heldur eru þær látnar 

bera höfuðsyndirnar hroka, öfund, og ágirnd.252 Þær eru því sýndar í beinni andstöðu við 

ímynd hinnar kristnu miðaldakonu og birtast þess í stað sem stórlátar, óréttlátar og 

drambsamar. Dæmi um staðfestingu slíkrar birtingarmyndar er þegar ríkidómur Þórbjargar 

stígur henni til höfuðs og hún gerist drambsöm. Séréna, Philotemia, Marmoría og Fulgida 

fyllast allar ofmetnaði og drambi yfir eigin ágæti. Einnig má nefna að Florentía, Ingigerður og 

Sedentiana eru allar harðráðar og beita þegna sína óréttlæti. Að auki býr í brjósti allra 

meykónga óhóf og óseðjandi ágirnd í dýra muni og peninga sem á þátt í því að stuðla að falli 

                                                
249 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir hefur einnig bent á að meykóngar beita göldrum í stað vopna í viðureignum 
sínum við vonbiðlana. Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013. 
250 Þórunn Valdimarsdóttir 2000: 22. 
251 Hún bendir einnig á fleiri kvennadyggðir á borð við skírlífi, þakklæti, iðni, þrifnað, æru, siðsemi, hreinlæti, 
lítillæti, ljúflyndi og heiðarlega blygðan. Þórunn Valdimarsdóttir 2000: 36. 
252 Sigurjón Árni Eyjólfsson 2000: 387. 
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þeirra.253 Þessi persónueinkenni meykóngsins vinnur gegn ímynd hennar. Ágirndin eftir 

dýrum og fágætum hlutum er það mikil að meykóngarnir eru tilbúnar að leggja meydóm sinn 

að veði til að ná höndum yfir dýrgripi. Sagnaminnið kemur hvað fyrst fyrir í Clári sögu þar 

sem meykóngurinn er fégráðugur og fellst á að selja meydóm sinn fyrir dýr landtjöld. Minnið 

um hina fégráðugu konu er af austurlenskum sem og trúarlegum uppruna og að öllum 

líkindum fengið úr evrópskum dæmisögum.254 Í Clári sögu þjónar það vafalaust þeim 

siðbætandi boðskap sem sögunni var ætlað að vera þar sem konan dregur lærdóm af hegðun 

sinni, hættir að girnast dýra hluti og sættist á að lifa við mjög kröpp kjör.255 Í yngri gerð 

Hrólfs sögu kraka ginnir Helgi meykónginn Ólöfu út í skóg með fjárgjöfum þar sem honum 

er tjáð að Ólöf sé „kvenna féágjörnust“256 Biðlarnir nýta sér því veikleika meykónganna sem 

verða þeim síðarnefndu að falli. Þá er ágirndin helsti drifkraftur meykónganna hvort sem hún 

er af veraldlegum toga eða holdleg fýsn eins og fram kemur í Partalópa sögu en þar girnist 

meykóngurinn Marmoría Partalópa og lokkar hann til sín með brögðum og heldur honum 

leyndum inni í borg sinni. Philotemia fyllist ágirnd í að reyna listir sínar á Dínusi og getur 

ekki á sér heilli tekið fyrr en hún hefur fengið blessun föður síns.257 Nítíða girnist 

náttúrusteinana á eyjunni Viso svo mjög að hún heldur í ránsför eftir þeim. Ingigerður er 

ágjörn og girnist líkt og Fulgida dýra og fáséða hluti og leikur á biðla sína til að eignast 

hlutina.  

Þó ber að merkja að minnið um ágirndina breytist lítið eitt með tilkomu Viktors sögu 

ok Blávus og þá einkum og sér í lagi vegna tengsla sögunnar við þýddu þjóðsöguna Jónatasar 

ævintýri. Rekja má þessar breytingar á framsetningu ágirndar meykóngsins til Jónatasar 

ævintýris sem talið er hafa verið þýtt í byrjun eða um miðja 15. öld og tilheyrir sagan 

dæmisagnasafninu Gesta Romanorum. Ævintýrið fjallar um konungssoninn Jónatas sem er 

yngstur þriggja bræðra og erfir ekkert eftir föður sinn annað en þrjá gripi: hring, belti og 

töfrateppi. Hringurinn og beltið hafa þá náttúru að sá sem ber þá mun aldrei skorta fé og flytur 

töfrateppið þann sem því flýgur hvert á land sem er. Ástkona Jónatasar girnist gripina og 

sannfærir hann um að leyfa sér að geyma þá. Þegar hann biður hana um að skila sér 

gersemunum þykist hún hafa týnt þeim. Eftir að hann hefur fengið töfrateppið ákveður hann 

að gleðja ástkonu sína og biður hana um að fljúga með sér. Hún girnist teppið og hrindir 
                                                
253 Einar Ólafur hefur rakið þennan löst meykónganna til arabískrar sagnahefðar. Hann telur jafnframt að minnið 
um fégráðugu konuna sé hér tekið úr Clári sögu, en bætt er við það vegna tengsla sögunnar við Jónatasar 
ævintýri. Einar Ól. Sveinsson 1964: cxv og cli-cliv. 
254 Marianne Kalinke rekur minnið um fégráðugu konuna til austurlenskrar sagnahefðar. Kalinke 2008: 24.  
255 Shaun Hughes telur að Clári saga hafi í upphafi verið rituð sem helgisaga í riddarasagnaformi og þjóni því 
siðbætandi tilgangi. Hughes 2008. 
256 Hrólfs saga kraka: 17. 
257 Barnes telur að Philotemia stjórnist af lestinum forvitni þegar hún sendir eftir Dínusi. Barnes 2014: 54. 
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honum af því fjarri heimahögum. Jónatas nær að komast heim aftur, endurheimtir gersemar 

sínar og drepur ástkonuna.  

Með þýðingunni bárust ný sagnaminni inn í meykóngasögur þar sem meykóngurinn 

verður vægðarlausari og tekur þá hluti sem hann girnist. Í stað þess að girnast landtjöld og 

fjárgjafir eins og fram kemur í Clári sögu og Hrólfs sögu kraka fer hann að girnast 

yfirnáttúrulega og sjaldséða galdragripi á borð við töfrateppi eða gripi sem láta menn ekki líða 

skort. Meykóngarnir gerast undirförlari en áður og beita þær meiri slægð. Í Viktors sögu 

hrifsar Fulgida til sín alla þá töframuni sem Viktor hefur yfir að ráða án þess að leggja 

meydóm sinn að veði. Hún svífst einskis og er ein í ráðum ólíkt Philotemiu og Sérénu sem 

senda þjónustufólk sitt í sendiferðir. Við þetta verða meykóngarnir færanlegri og lúmskari en 

þær voru áður. Hins vegar má að auki sjá greinileg tengsl ástkonu Jónatasar við meykóngana 

Fulgidu, Nítíðu og jafnvel Ingigerði sem beita bolabrögðum til þess að ná gersemum frá 

biðlum sínum. Á sama hátt er Nítíða ágjörn en hún leggur meydóminn þó ekki að veði og fær 

þá hluti sem hún girnist með klækjum. Þegar Lífious ginnir hana upp á töfrateppið beitir hún 

sömu brögðum og Flórentía og ástkona Jónatasar og hendir honum af teppinu. Í öllum 

ofangreindum sögum eru ágirnd og meydómur tengd saman til þess að draga fram mynd af 

konunni sem grunnhygginni persónu og þjónar það þeim tilgangi að skekkja mynd lesandans 

á meykónginum sem leiðir til þess að hann missir samúð lesandans.  

Því má segja að það sem verði meykónginum helst að falli sé innri togstreita þar sem 

jafnvægi náist ekki á milli samfélagsstöðu hennar, kynhlutverka, dyggða og lasta. Í 

meykóngasögunum er leitast við að afhjúpa kvenlægt eðli meykóngsins og grafa undan hæfni 

hennar í ríkisstjórn. Kvenlægir þættir afhjúpa hana og gera síður hæfa til ríkisstjórnar. Þá 

koma fram þau sjónarmið að konur geti ekki hamið tilfinningar sínar, þær séu upprunnar af 

hinu mjúka og því sé meykóngurinn ekki fær um að ríkja sem kona í valdasæti karlmanns.258 

Valdatíð meykónganna er gerð óeðlileg og frávik frá viðmiðinu þar sem þær halda einungis 

völdum í stuttan tíma. Valdatíð meykónganna hefst oftlega vel, þær eru farsælar og hljóta 

viðurkenningu þegna sinna fyrir ríkisstjórn sína. Til þess að ríkja og halda völdum verða þær 

að bæla niður kvenlæg einkenni og dyggðir á borð við lítillæti og undirgefni. Meykóngunum 

er ekki gert kleift að bæla þessa eiginleika og því losna þær ekki undan kynhlutverki sínu. Það 

er í viðskiptum þeirra við vonbiðlana sem halla fer undan fæti hjá þeim þar sem hin kvenlæga 

ímynd er dregin fram á sjónarsviðið og þær sýndar berskjaldaðar gegn kvenhlutverki sínu.  

                                                
258 Ferrante 1975: 6. 
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Þetta leiðir til þess að þær missa völdin og við það brjótast fram hinar bældu hvatir. 

Meykóngarnir missa einnig vald á þeim karllægu eiginleikum og dyggðunum sem þær höfðu 

tileinkað sér. Þannig að þegar hulunni hefur verið svipt af meykónginum stendur konan ein 

eftir. Philotemia bregst við valdamissi sínum með því að barma sér, gráta og rífa í hár sitt og 

Ingigerður fellur í yfirlið. Breytingin er þó meira afgerandi í Hrólfs sögu Gautrekssonar þar 

sem Þórbjörg skiptir algjörlega um kynhlutverk. Hún lætur af karllægu háttalagi og tekur upp 

sitt eðlislæga kyngervi. Um leið og hún stígur inn í kvenlægan heim má glögglega sjá þær 

umbreytingar sem verða á ímynd hennar.  

Hón kastaði þá af sér herklæðum ok öllum konungligum búnaði, en tók upp 
kvennzligan búnað, svá sem heyrði til ríkri mey ok konungs dóttur: geck hón þá í 
skemmu ok settiz á dýnur hjá móður sinni. Var hón hverri mey fegri ok fríðari at öllu 
ok kurteisari, svá at eingi fannz jafnfríð í allri norðrhálfu heimsins, vitur ok vinsæl, 
rík ok stórráð, stórlynd ok stórgjöful, málsnjöll ok spök ráðug ok hæg.259  

Hér má sjá að göfugar kvendyggðir taka við af karllægu drambi og árásargirni. Þórbjörg gerist 

hlýðin, hverfur inn í kvennaheiminn og er þar með úr sögunni. Minnið um þessa uppgjöf 

meykóngsins er órjúfanlegur þáttur meykóngaminnisins og er jafnframt aðaltakmark 

sögunnar. Meykóngarnir sem á eftir koma missa völdin í sögulok á sama hátt og Þórbjörg. Þá 

eiga sér stað hlutverkaskipti sem leiða til breytingar á ímynd þeirra. Meykóngarnir stíga úr 

karllægu hlutverki sínu og taka upp kvenlægar listir. Þær eru þvingaðar til þess að taka upp 

breytt líferni sem fylgir þeirri stöðu að vera drottning og þar með eiginkona. Við þessa 

umbreytingu verður orðræða meykóngsins ómerk, vald hennar flyst yfir til vonbiðilsins og 

rödd hennar fjarar út úr textanum. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                
259 Zwei Fornaldarsögur: 24. 
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IV Biðill í bónorðsför, valdatogstreita í meykóngasögum 
 

 

 
Líkt og fjallað var um í fyrsta kafla þá er formgerð meykóngasagna í grunninn kvonbænasaga. 

Í þessum kafla er einblínt á samspilið á milli formgerðar sagnanna og meykóngaminnisins og 

þá hvernig minnið er strúktúrað af formgerðinni. Fram kemur skilgreining á formgerð 

meykóngasagna eftir fjórum viðfangsefnum, sem verða öll að vera til staðar svo að saga geti 

verið skilgreind sem eiginleg meykóngasaga. Viðfangsefnin eiga það öll sameiginlegt að 

skapa togstreitu á milli meykónga og biðlanna þar sem tekist er á um sjónarmið um vald og 

stöðu.  

 

 

IV.I  Biðill í bónorðsför 

Samkvæmt Claudia Bornholdt og Marianne Kalinke fjalla kvonbænasögur um biðil í 

bónorðsför og viðskiptin í tengslum við ráðahaginn og brúðkaupið.260 Marianne Kalinke rekur 

upphaf brúðarfararminnisins í norrænni sagnahefð til innleiðingar Hákonar Hákonarsonar 

Noregskonungs á evrópskum bókmenntum og þá sérstaklega þýðingu ljóðsögunnar Tristan 

eftir Thomas frá Bretóníu sem var líklega þýdd yfir á norrænu árið 1226.261 Hún setur samt 

sem áður varnagla við þessa kenningu þar sem hún telur að íslenskir höfundar hafi mögulega 

getað nálgast söguna, eða sagnaefni hennar einhverju fyrr úr öðrum þýðingum.262 

Kvonbænasagnaformið í Tristrams sögu byggir á mun eldri sagnahefð sem nær langt aftur og 

rekur Claudia Bornholdt uppruna kvonbænasagna miðalda til ritunar latneskra kirkjuannála á 

6. öld.263 Þá bendir hún á að megintilgangur skráningar slíkra frásagna hafi líklega verið að 

bókfæra upplýsingar um ættir og ættliði þar sem gjaforðið skipti miklu máli. Þá juku frásagnir 

um bónorðsfarir heiður viðkomandi einkum og sér í lagi ef kvonfangið reyndist góður 

kvenkostur. Bornholdt telur að farandsöngvarar tólftu aldar hafi kynnt þessi sagnaminni fyrir 

                                                
260 Bornholdt 2000, 2005 og Kalinke 1986a, 2009, 1990: 1-2. 
261 Kalinke 1990: 1-2. 
262 Sama. Bjarni Einarsson telur að Tristrams saga hafi haft mikil áhirf á viðfangsefni annarra sagna og sé hún 
fyrirmynd Kormáks sögu sem rituð er á fyrsta þriðjungi 13. aldar. Bjarni Einarsson 1961: 41–44. 
263 Bornholdt 2005. 
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germönskum áheyrendum og af varðveittum sögum að dæma hafi verið mikil eftirspurn eftir 

slíkum sögum sem bárust, eins og áður sagði, til Íslands í formi sagnaminna og þýðinga.264  

Í kvonbænasögunum og síðan meykóngasögum birtast konurnar oftar en ekki sem 

sigurlaun biðilsins fyrir hetjudáðir og karlmennsku. Þær eru viðföng karlmanna þar sem þær 

eru hlutgerðar í formi álitlegrar eignar sem vonbiðli ber að komast yfir og eignast. Líkt og 

fjallað var lauslega um í fyrsta kafla er formgerð kvonbænasagna samkvæmt skilgreiningum 

Claudia Bornholdt eftirfarandi: Mikil hetja leitar góðs kvonfangs eða heyrir af vænleik konu 

sem vekur áhuga hans. Hann leggur í bónorðsför eða sendir einhvern fyrir sína hönd til þess 

að biðja um hönd konunnar og flytja hana til sín. Yfirleitt lendir biðillinn eða sendimaður 

hans í ævintýrum á leiðinni, það er eitthvað sem stendur í vegi hans að ná markmiðum sínum 

og þarf hann að beita hugviti, kænsku eða bardagahæfni til þess að sigrast á þeim.265 Að því 

loknu flytur hann brúðina heim í ríki sitt, þau ganga í hjónaband og sögu lýkur. Bornholdt 

telur jafnframt til átta atriði sem einkenna söguþráð kvonbænasagna. (1) Í upphafi sagnanna 

kemur fram ákvörðun biðils um að ganga í hjónaband, (2) þar næst fer fram val á hentugu 

kvonfangi. (3) Í þriðja lagi leggur biðillinn upp í bónorðsför og (4) þar hittir hann væntanlega 

brúði sína. (5) Eitt afbrigði er að þau gifta sig á laun (6) og stinga af. (7) Eða þá að biðillinn 

þarf að verja brúði sína í bardaga þar sem faðir hennar sker upp herör gegn þeim. (8) Að 

lokum snýr hetjan í heimaland sitt og gengur að eiga brúði sína.266 Að auki tilgreinir hún 

nokkur frávik brúðarfararsagna og meðal þeirra er brúður sem er brottnumin með valdi og 

brúður sem er heitbundin með brögðum.267  

Ákvörðun vonbiðils að leggja upp í bónorðsför til meykóngs er meðal annars stýrð af 

efnislegum þáttum eins og landsvæðum, völdum og þeirri samfélagslegu viðurkenningu sem 

felst í að eiga góðan kvenkost. Í öllum meykóngasögum berast fréttir um ógiftan 

kvenvaldhafa sem þykir efnilegasti kvenkostur sem völ er á. Meykóngarnir falla því vel að 

kröfum vonbiðla sem þurfa eiginkonu af góðum og göfugum ættum til þess að geta af sér 

erfingja, viðhalda blóðlínu ættar sinnar og tryggja konungdóm ríkis síns eftir sinn dag.268 

Þessi krafa kemur vel fyrir innan Hrólfs sögu Gautrekssonar þar sem áhersla er lögð á þá 

                                                
264 Bornholdt 2005: 4. 
265 Kvonbænasögur tóku að þróast á Íslandi eftir að sagnaminni Tristrams sögu bárust til landsins og hafa ófáar 
kvonbænasögur varðveist. Sjá Bjarni Einarsson 1961, Kalinke 1990 og Bornholdt 2005. 
266 Bornholdt 2005: 13-14. 
267 Claudia Bornholdt telur að hágermanska sagan Der Münchner Oswald byggi á frásögn í Chronica Fredegarii 
frá árinu 642 e.Kr., Bornholdt 2005: 1-4. 
268 Þá ber að nefna að fjölskyldur mynduðu samninga sín á milli og voru hjónabönd leið til að tryggja eignir og 
völd fjölskyldna. Christopher Brooke telur að meginhlutverk hjónabands hafi verið að tryggja erfðir, með því að 
geta af sér erfingja og viðhalda blóðlínu ættarinnar. Hlutverk kvenna er því mjög mikilvæg því þær sáu um að 
fæða og ala upp erfingjana. Brooke 1994: 120. 



 70 

samfélagslegu upphafningu Hrólfs sem fylgir hjónabandi hans og Þórbjargar. Marianne 

Kalinke telur bónorðsför Hrólfs til Þórbjargar vera elstu birtingarmynd meykóngsins í 

íslenskri sagnahefð.269 Þó ekki sé hægt að fullyrða að svo sé, þá er Hrólfs saga Gautrekssonar 

talin vera elsta varðveitta sagan sem inniheldur þetta sagnaminni. Í fyrstu köflum sögunnar er 

sagt frá því er Hrólfur leggur upp í bónorðsför til þess að fullkomna konungsímynd sína. 

Þegar Hrólfur biður Ketil bróður sinn um að dæma um höfðingsskap sinn vill hann fá 

staðfestingu á hetjuímynd sinni og það stendur ekki á svari Ketils sem „lét vel fyrir, sagdi ad 

hónum þótti fátt áskorta útan þat, er hann var ei kvændr.“270 Ríki Hrólfs er ekki stórt og leitar 

hann sér kvonfangs sem myndi færa hann til metorða, auka yfirráðasvæði hans og styrkja þar 

með samfélagsstöðu hans. Ketill ráðleggur honum að binda trúss sitt við Þórbjörgu dóttur 

Eiríks Svíakonungs einkum þar sem Eiríkur er „ágætr fyrir ríkidóms sakir ok margra annarra 

hluta.“271 Hún er af góðum ættum og á erfðatilkall til landsvæðis föður síns að honum látnum. 

Þórbjörg er sýnd umfram aðrar kynsystur sínar og er „bædi vitr ok væn ok þickir vera inn 

ágætasti kostr“272 og er greint frá því að „ei mun fáz jafnágætr kostr á Norðurlöndum fyrir 

allra hluta sakir.“273 Allir meykóngarnir eru mikilsvirtar konungsdætur og eru bestu mögulegu 

kvonföng sem hugsast getur. Þær eru því mikill fengur og framaauki fyrir þann sem hneppir 

þær í hjónaband. Þessar sömu áherslur má greina í Hrólfs sögu kraka þar sem Helgi telur að 

hjónaband við Ólöfu myndi auka heiður hans. „þótti sér mikill frami í aukast at fá þessarar 

konu, hvárt sem henni væri þat viljugt vel eða miðr.“274 Hann leggur því í bónorðsför til 

hennar sem endar með mikilli svívirðingu líkt og hjá biðlum meykóngasagna. Þótt Ólöf sé 

sögð grimm í skapi, stórmannleg og fari með brynju og skjöld er hún væn yfirlitum og því 

álitin besti kvenkosturinn á Norðurlöndum, enda ræður hún yfir hinu mikla Saxlandi. Helgi 

ásælist því ekki síður lönd Ólafar en hönd hennar.  

Í Hrólfs sögu Gautrekssonar eru það einnig lönd Þórbjargar sem Hrólfur rennir hýru 

auga til. Þá lítur hann fyrst og fremst til ættgöfgi brúðarinnar, að hún sé konungborin og að 

faðir hennar sé mikils virtur. Því næst er lögð áhersla á ríkidæmi og það landsvæði sem henni 

fylgir og að endingu á fegurð eða vænleika hennar. Þessi áhersla er tekin upp í 

meykóngasögum þar sem ríkidæmi kvenvaldhafanna er upphafið. Yfirleitt eru meykóngarnir 

sagðar stjórna ríkum og gjöfulum stórveldum eins og Frakklandi, Indlandi eða austrænum 

löndum. Þá er veldi þeirra og ríkidæmi lofað og miklað innan sagnanna. Sedentíana og Nítíða 
                                                
269 Kalinke 1990: 66.  
270 Zwei Fornaldarsögur: 10. 
271 Zwei Fornaldarsögur: 10. 
272 Zwei Fornaldarsögur: 11. 
273 Zwei Fornaldarsögur: 10. 
274 Hrólfs saga kraka: 14. 
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ríkja yfir Frakklandi, Fulgida og Flórentía yfir Indlandi, Marmoría yfir Miklagarði og 

Ingigerður yfir Taricia sem staðsett er í Austurlöndum. Að endingu býr Séréna með föður 

sínum í Frakklandi og Philotemia undir verndarvæng föður síns í Blálandi sem er sagt vera í 

Afríku. Biðlarnir sem eru allt frá því að vera miklir konungar, yngri konungssynir og 

smákonungar líta því hýru auga til jarðeigna meykónga. Þetta atriði kemur leynt og ljóst fyrir 

í Hrólfs sögu Gautrekssonar, Mágus sögu jarls og Sigurðar sögu þögla. Tilefni kvonbæna 

biðlanna er meðal annars að þeir vilja eignast landsvæði og styrkja þar með höfðingsskap 

sinn. Marianne Kalinke bendir á að Hrólfur sækist einnig eftir landsvæðum föður Þórbjargar 

og það er ein af ástæðum þess að hann leggur í bónorðsför til hennar. Kalinke bendir á 

ummæli hans er hann biður um hönd Þórbjargar. Þá telur hann sambúð þeirra vera „til styrktar 

ok stjórnar váru ríki“ þannig að lönd hennar verða hans við hjónabandið.275 Þetta atriði er 

veigamikið innan sögunnar þar sem Hrólfur leitast við að styrkja konungsímynd sína með því 

að giftast vel stæðri konungsdóttur. Áhersla biðils á samruna landsvæða kemur að jafnaði ekki 

sterkt fyrir innan eiginlegra meykóngasagna.  

Í Mágus sögu jarls kemur þetta atriði afgerandi fyrir en þar biður Geirarður jarl um 

hönd meykóngsins Elínborgar þar sem hann sækist eftir landsvæðum hennar. Honum er 

hafnað á þeim forsendum að Elínborgu þykir hann ekki vera nægilega ættstór og ætlar að bíða 

betra gjaforðs. Geirarður vinnur síðar hönd Elínborgar með hetjudáðum þegar hann ver lönd 

hennar fyrir óvinaher hryggbrotins vonbiðils. Halfdán eldri bróðir Sigurðar þögla leggur upp í 

bónorðsför til Sedentíönu en hún hafnar honum meðal annars á þeim forsendum að hann sé 

ekki stórættaður. Sigurður þögli er yngri sonur og á því ekki tilkall til krúnu föður síns.276 

Hann yfirvinnur meykónginn og fær kvonfang og konungstign að launum. Sedentíana þarf 

líkt og Elínborg að sætta sig við að giftast niður fyrir sig. Hins vegar eru Liforinus í Nítíða 

sögu og Sigurgarður í Sigrgarðs sögu frækna elstu synir og hafa því trygga konungstign eftir 

andlát feðra sinna. Lönd feðranna eru mikil stórveldi þar sem faðir Liforinus ræður fyrir 

Indlandi og faðir Sigurgarðs yfir Rússlandi (Görðum). Eftir sem áður láta þeir föðurlönd sín 

lönd og leið en kjósa að ríkja yfir landsvæðum meykónganna að hjónavígslu lokinni.  

Þessi ásókn vonbiðilsins í konungsríki kvonfanganna er eins og áður sagði ekki algild 

innan meykóngasagna. Eftir sem áður eru konungdæmi meykónganna þeim til framdráttar og 

kemur því meira fram sem vottun á gæðum meykónganna þar sem ríkidæmi og frambærileiki 

virðast fara saman. Í Gibbons sögu fær Gibbon ekki konungsveldi Flórentíu þar sem hann 
                                                
275 Kalinke 1990: 82. 
276 Agnes Arnórsdóttir bendir á að elsti bróðir hafi verið höfuðarfi og yngri bræður verið hvattir til að þjóna 
kirkjunni eða gegna stöðu jarðlausra riddara. Yngri bræður þurftu því að treysta á eigið ágæti til að sjá sér 
farborða. Agnes Arnórsdóttir 1995: 78. 
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kvænist henni ekki en þess í stað erfir sonur þeirra konungstignina. Í Viktors sögu ok Blávus 

sækist Viktor ekki eftir jarðnæði þar sem hann ríkir yfir Frakklandi og við hjónaband hans og 

Fulgidu eftirlætur hann Blávusi ríkisstjórnina í Indlandi. Sömuleiðis taka Clárus og Dínus við 

konungdómi feðra sinna, ríkja ásamt eiginkonum sínum í föðurleifð sinni og sækjast því ekki 

eftir löndum eiginkvennanna. Af þessu má draga þá ályktun að minnið um ásókn biðils eftir 

landsvæðum meykóngs sé ekki gert eins hátt undir höfði innan meykóngahefðarinnar og í 

fornaldarsögunum Hrólfs sögu Gautrekssonar og Hrólfs sögu kraka. Vera má að ástæðurnar 

fyrir brúðarvalinu innan riddarasagnanna séu undir hirðlegum formerkjum. Þá eru biðlarnir 

gjarnan látnir líta eftir öðrum þáttum en ætterni og landsvæði í fari meykóngs þeim til 

frægðarauka. Ástæðurnar að baki brúðarvalsins eru ávallt þær að hetjan þarf kvenkost sem 

sæmir stöðu hans, líkt og brúðarval Helga sem þykir eins og áður sagði frami sinn aukast við 

að eignast Ólöfu. Það sama er uppi á teningunum í Hrólfs sögu Gautrekssonar þar sem það er 

ekki vegna fegurðar Þórbjargar sem að Hrólfur leggur í bónorðsför til hennar. Eftir sem áður 

er sagt frá útliti hennar og er þá vísað til hennar í karlkyni og er hún sögð vera „harðla 

völduligr maðr í ágætum konungsskrúða, fagr ok fríðr.“277 Fegurð hennar skín þrátt fyrir allt í 

gegnum gervið. Við ósigurinn tekur hún upp kvenlega siði, afhjúpar kyn sitt og er þá: 

hverri mey fegri ok fríðari at öllu ok kurteisari, svá at engi fannz jafnfríð í allri 
norðurhálfu heimsins, vitr ok vinsæl, rík ok strórráð, stórlynd ok stórgjöful, málsnjöll 
ok [spök, ráðug] ok hæg.278  

Þó áherslan sé ekki á fegurð og vænleika brúðarinnar koma þeir kostir fram sem eins konar 

kaupauki og því eflaust mikil upphefð fyrir Hrólf að eiga fríða og vitra eiginkonu. Innan 

riddarasagnahefðarinnar eru oft aðrar áherslur fyrir brúðarvalinu og eru þær settar fram undir 

formerkjum formgerðar og stíleinkenna sagnahefðarinnar. Þá er efnislegur ávinningur 

hjónabandsins ekki í forgrunni, eins og er áberandi innan fornaldarsagna, en þess í stað eru 

útlitslegir eiginleikar brúðarinnar upphafnir og jafnvel gerðir að meginástæðu 

bónorðsfararinnar. Í nokkrum meykóngasögum velja biðlarnir brúðir sínar fyrir sakir fegurðar 

og vænleika. Rekja má þessar áherslur til þýddu riddarasagnanna þar sem fegurð konunnar 

gegnir því hlutverki að sýna yfirburði hennar umfram allar meyjar. Í Clári sögu verður Clárus 

veikur af ást eftir að hafa heyrt um konungsdótturina Sérénu. Hún er sögð vera geysivæn og 

vel mönnuð en jafnframt kemur fram að „Þótt leiti um alla verǫld, finnz engi henni vitrari né 

kurteisari.“279 Þó má greina ákveðna áherslubreytingu við brúðarval vonbiðlanna í Partalópa 
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sögu og Clári sögu þar sem eiginleikar kvonfangsins eru litaðir kröfum hirðbókmennta. Þá má 

sjá að lögð er meiri áhersla á líkamlega fegurð en sjá má í Hrólfs sögu Gautrekssonar. Að 

auki bætist við sú nýbreytni að biðlarnir verða ástfangnir af ímynd meykóngsins áður en þeir 

leggja upp í bónorðsförina. Þessa sömu áherslu má greina í Gibbons sögu. Gibbon leggur, líkt 

og Partalópi og Clárus, í bónorðsför eftir að hafa séð Florentíu og orðið hugfanginn af 

fríðleika hennar. Fegurð Florentíu og mannkostir eru það miklir að sögumaður getur vart orða 

bundist og er Florentía sögð bera nafn með rentu.  

veil ma hvn þat nafnn bera þviat hvn ma veil blom kallaz ok apalldr yfir allar meyiar 
þær er i verolldo ero hverivm er gamann þikkir at komponera smasogur edr fabvelera 
einn ævinntyr þa ma hann þegia ok segia ekki af hennar væ<n>leik En þess sver ek a 
trv minna segir sa er æfintyrit setti at ef ek hefdagg klerkdom margfrædi ok ordnogt 
Ovidie af ammor at tala þa skillda ek sammann settia eigi minne bok en bibliam af 
hennar prydi ok kvrtesligvm listvm.“280  

Þegar Gibbon horfir á Florentíu sér hann „ingfrv heidarligri en fyr at fegvrd ok aliti en 

nokkvra sa hann fyr litandi at.“281 Hann verður þegar í stað ástfanginn af henni og verður fyrir 

örvum ástarguðsins: „Skytr Venvs af sinno arbyste loganda svrli astarinar i hiarta ridarranvm 

med sva þvnngv stridi at allr hans hvgr ok briost brennr i astar elldi.“282 Hér er útlit hennar 

eina ástæðan fyrir bónorðsför Gibbons og vill hann fá hana fyrir eiginkonu. Það sama á sér 

stað í Viktors sögu ok Blávus þar sem fegurð Fulgidu er rómuð og hún er sögð bera „af aullum 

konga dætrum ok aullum audrum meyium sem gull af blyi. edur þat gras er lilia heiter ber bire 

af þeim elldibrandi er steinkol heita.“283 Þegar Viktor heyrir frá Fulgidu fellur hann í 

ástaröngvit, líkt og Clárus og Gibbon. Hann getur hvork sofið né borðað uns hann tekur 

ákvörðun um að leggja upp í bónorðsför til hennar. Í Sigurðar sögu þögla er fegurð 

Sédentíönu víðfræg og hefur dregið að marga vonbiðla sem ekki höfðu erindi sem erfiði. 

Sedentíana er sögð vera umfram aðrar konur: 

Svo kom og hér til, að hvergi í norðurálfu heimsins fannst hennar jafningi að ásjónu 
og veraldlegum listum. Svo var hún hæverskleg í líkamsvexti að hún var sem vaxinn 
reyr, mátulega mjór. Hennar augu voru skínandi sem stjörnur í heiðbjörtu veðri, og 
af henni sýndust geislar skína. Höfuðið var böllótt sem eyjar þær er gullslit hafa með 
skínandi birti, og var sem logandi eldur eða sólargeislar, og með sínu fagra hári mátti 
hún hylja sinn líkama allan. Svo voru hennar fögru kinnar og hinn væni munnur. 
Þetta allt var svo fagurlega skapað, að öllum var það auðsýnt, að náttúran hafði þá 
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alla virkt á lagið með sjálfri hamingjunni að skapa hana langt umfram aðrar meyjar, 
er þá voru í heiminum.284 

Þessi ýtarlega og flúraða lýsing á útliti meykóngs er að mörgu leyti einsdæmi innan 

meykóngasagna. Það sem vekur athygli er að um Sédentíönu er gerð ítarleg persónulýsing og 

jafnvel vísbending um að evrópsk hirðleg fegurðareinkenni hafi tekið sér bólfestu innan 

íslenskrar sagnahefðar.285 Í Nítíða sögu eru dregnar upp sambærilegar áherslur þar sem fram 

kemur að Nítíða er „væn og riod j andliti þuilikast sem en rauda rosa væri samtemprad vid 

sniohuita lileam. augun suo skiæR sem karlbunkulus. haurundit suo huitt sem fils bein. haar 

þuilikt sem gull fiell nidur aa jord vm hana.“286  

Þegar meykóngarnir aftur á móti neita bónorði vandast um fyrir hjá biðlunum. 

Hetjuímynd þeirra bíður hnekki og verða þeir að endurheimta hana og refsa meykónginum 

fyrir ódæðið. Innan frásagnarinnar skapast togstreita sem er einkennandi fyrir skilgreindar 

meykóngasögur þar sem megintakmarkið er að biðillinn fái uppreist æru og temji um leið 

drambsama meykónginn. Eins og fram hefur komið í þriðja kafla er fyrirbærið meykóngur 

samansett úr nokkrum þáttum eða einkennum. Kvenpersóna er einungis skilgreind sem 

eiginlegur meykóngur komi hún fram innan formgerðar kvonbænasagna sem inniheldur 

eftirfarandi samhangandi formgerðarþætti: (1) valdatöku meykóngs, (2) valdamissi og (3) 

hegningu. Valdatakan vísar til valdasetu meykóngs sem ríkir í sátt við söguheiminn og fær 

sínu fram. Valdamissirinn lýsir því ferli þegar söguheimurinn snýst gegn meykóngi og snýst á 

sveif með biðlinum sem vill steypa henni af stóli. Hegningin felst síðan í skólun eða tamningu 

meykóngsins þar sem henni er refsað fyrir athæfi sitt. Þá kemur upp krafa um að lægja verði 

dramb konunnar og hún skikkuð í samfélagslega viðurkennt hlutverk. Að lokum þarf 

meykóngurinn að ganga í gegnum ferli iðrunar, afsala sér konungdómnum og meðtaka 

líkamlega og andlega refsingu. Til þess að meykóngaminnið geti talist eiginlegt þurfa allir 

þessir þrír formgerðarþættir að vera til staðar innan frásagnar. Þessi formgerð leiðir af sér átök 

innan söguheims þar sem meykóngur kostar kapps um að viðhalda valdastöðu sinni á meðan 

sagnaheimurinn vinnur að því að steypa henni af stóli. Á þann hátt er sú togstreita sem skapast 

á milli meykóngs og vonbiðils undir lögmálum formgerðar kvonbænasagna þar sem 

meykóngur vinnur gegn viðurkenndu hlutverki sínu innan sögunnar sem tilvonandi brúður. 

Hennar vegna þarf biðillinn að líða miklar raunir. Hún er því einn af meginvöldum þeirra 
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ævintýra sem biðillinn þarf að takast á við til að öðlast kvonfang. Brúðurin kemur því fram 

sem bæði í senn takmark og hindrun karlhetjunnar.  

 

 

IV.II  Valdataka  

Meykóngar eiga það sameiginlegt að vera ekki gefnar í hjónaband á meðan feður þeirra eru á 

lífi. Ástæðan fyrir því er sú að annað hvort hafa feðurnir ekki viljað eða ekki tekist að gifta 

þær. Dæturnar standa því einar til arfs. Eftir brotthvarf feðranna neita meykóngarnir að ganga 

í hjónaband en taka við ríkisstjórn. Líkt og fram kom í þriðja kafla eru ástæður höfnunarinnar 

af þrennum toga: (1) Meykóngunum líkar vel við þá valdastöðu sem þær hafa og vilja af þeim 

sökum ekki giftast sem hefur í för með sér að þær þurfi að afsala sér völdum til eiginmanna 

sinna. (2) Þær nýta sér lagalegan rétt sinn til þess að sitja í föðurleifð sinni. (3) Að lokum eru 

meykóngarnir það vel að sér um alla hluti að þær telja sig fullfærar til ríkisstjórnar og um að 

verja lönd sín fyrir óvinaherjum. Valdatíð þeirra er þó álitin tímabundin og því samþykkt af 

söguheiminum með fyrirvara um að hjónaband sé á næsta leiti. Þeim er tryggð valdaseta með 

því að láta landshöfðingja og jafnvel smákonunga sverja þeim trúnaðareiða. Í þjónustu þeirra 

eru ráðgjafar og hirðmenn sem liðsinna þeim við að verja lönd þeirra fyrir óvinaherjum. 

Konungsdæturnar Séréna og Philotemia eiga föður á lífi sem sér um að halda aftur af 

óvinaherjum. Marmoría og Florentía eiga frændur sem báðir bera nafnið Eskopart til að verja 

lönd sín. Líkt og fram hefur komið þjóna skattkonungarnir Serdus og Gerws meykónginum 

Fulgidu og Sedentíana hefur ríkan hertoga sér til halds og trausts. Nítíðu þjóna eins og áður 

sagði tuttugu skattkonungar og ver frændi hennar Hléskjöldur ríkið. Þorbjörg og Ólöf bera 

vopn og eru báðar fullfærar um að verja ríki sín og mæta óvinaherjum.  

Meykóngar koma alment fram sem mjög hæfir valdhafar en fá þó ekki að sitja lengi á 

friðarstóli þar sem krafan um að þær gangi í hjónaband er ávallt undirliggjandi í gegnum 

söguþráðinn. Nítíða er þó eini meykóngurinn sem lifir í nokkurs konar sátt við söguheiminn 

og er ekki knúin til að ganga í hjónaband. Krafan um hjónaband er samtvinnuð minninu allt 

frá elstu forverum meykónganna. Í Hrólfs sögu Gautrekssonar hvetur Eiríkur konungur dóttur 

sína mjög til þess að giftast en hún hafnar eindregið kröfum hans. Marmoría er hvött til þess 

að ganga í hjónaband þar sem ráðgjöfum hennar þóttu „at henni litil rikis stiorn.“287 Faðir 

Sérénu í Clári sögu vill fegins hendi gifta dóttur sína og það sama má segja um föður 

Philotemiu í Dínus sögu drambláta en dæturnar berjast gegn tilhöguninni og vilja halda í 
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meydóm sinn og haga lífi sínu eftir sínu höfði. Eftir að föðurímyndin hverfur úr 

meykóngaminninu kemur krafan um hjónaband frá söguheiminum. Ákefð og andstaða 

meykónganna gegn hjónabandi lifir þó áfram og eru Sedentíana, Fulgida, Florentía og 

Ingigerður allar mjög harðskeyttar og skapa sér óvinsældir bæði á meðal ráðgjafa sinna og 

þegnanna. Þær eru andhverfar hjónabandi og kjósa að ríkja einar.  

Líta má svo á að valdataka meykóngs sé uppreisn gegn samfélagsgerðinni. Þær standa 

því í vegi fyrir því að biðlarnir nái að uppfylla þrá sína um að eignast verðugt kvonfang og 

komast þar með yfir landsvæði. Framferði og valdataka kvennanna reynir á stoðir 

feðraveldisins þar sem þær neita að stíga til hliðar og afsala sér völdum. Þær koma því fram 

sem mótherjar biðlanna og valda þeim miklum skaða. Líkt og Marianne Kalinke bendir á þá 

skaða meykóngarnir biðlana bæði líkamlega og andlega.288 Biðlarnir hljóta ævarandi skömm 

af þessu framferði meykónganna sem einungis hefnd getur bætt. Hér er lögð áhersla á að 

ofbeldi meykónganna sé margþætt og gegni því hlutverki að tryggja valdastöðu meykóngsins 

innan söguheimsins. Valdbeitingin gegn vonbiðlinum birtist á þrenna vegu: (1) sem atlaga 

gegn orðspori biðils, (2) sá ásetningur að veita sem mestum líkamlegum skaða (3) og að auki 

að gjalda biðlunum andlegt afhroð. Þegar biðillinn svarar áhlaupi meykóngsins verður til 

valdatogstreita sem einkennir meykóngasögur. Út frá bæjardyrum biðilsins miðast togstreitan 

við að tryggja samfélagslega valdastöðu hans gagnvart meykóngi og öðrum sögupersónum, 

verja eigin heiður og yfirvinna meykónginn.  

Líkt og fram hefur komið þá gerir þekkingin og karllæg samfélagsstaða meykóngsins 

henni kleift að tjá sig opinberlega til að fá sínu framgengt og gefa fyrirskipanir. Vald 

meykóngsins yfir orðinu, eða hinu mælta máli, er samgróinn þáttur meykóngaminnisins. Þá 

eru hugsanlegar fyrirmyndir meykóngsins, Billingsmær, Sigurdrífa og Brynhildur, handhafar 

orðsins og nýta sér það til þess að hafa áhrif á framgang mála og aðrar persónur. Þær leitast 

við að beita fyrir sér hinu mælta máli til að fá vilja sínum framgengt, þótt þeim, eftir sem áður 

takist ekki ætlunarverkið. Meykóngarnir berjast ekki einungis með göldrum eins og fjallað var 

um í þriðja kafla heldur einnig í mæltu máli og koma þær fram sem valdhafar yfir orðinu. 

Með menntuninni öðlast meykóngarnir yfirráð yfir tungumálinu og fá rétt til þess að tala og 

beita orðræðu lærðra manna. Þeim er því gefin rödd innan textans og þar með öðlast þær 

fullgild vopn sem þær nota til þess að tryggja valdastöðu sína og frekari völd innan sögunnar. 

Líkt og Carol Clover bendir á þá geta orð verið líkt og vopn og skaðað sem slík í bardaga.289 

Jóhanna Katrín tekur undir þessi sjónarmið og telur að konur innan Íslendingasagna hafi beitt 

                                                
288 Kalinke 1990: 66. 
289 Clover 1993: 16.  



 77 

orðum fyrir sig og öðlast þannig ítök innan sagnanna.290 Fyrstu vopnin sem meykóngurinn 

beitir gegn biðlum sínum eru orðin. Þegar hún hafnar hjónabandi ræðst hún gegn vonbiðlinum 

með ófögrum orðum sem ætluð eru til ærumeiðingar og sálrænna kvala. Þær kasta rýrð á 

ætterni þeirra, ríkidæmi og afrek. Meykóngarnir eiga það sameiginlegt að svívirða alla biðla 

sína og þá skiptir ekki máli hversu ættstórar þær eru. Þorbjörg segir Hrólf vera smákonung og 

Séréna kallar Clárus leiðan skálk og vondan þorpara og gerir lítið úr mannasiðum hans. Lögð 

er áhersla á að orð meykónganna skaða biðlana og í Clári sögu er greint frá því að Séréna 

„skemmir“ Clárus með „fǫllnum orðum.“291 Athygli er beint að skaðsemi orðanna og að þau 

geti í raun og veru valdið miklum skaða líkt og líkamlegt ofbeldi væri að ræða. 

Valdið yfir orðinu kemur fyrst og fremst fram sem neitun þegar meykóngurinn 

andmælir hvort um sig föður sínum, samfélaginu í heild eða vonbiðlunum. Þetta kemur hvað 

skýrast fram þegar hún hafnar kvenlægum skyldum sínum, mælir gegn karlkynspersónum og 

ögrar þar með feðraveldinu. Þórbjörg er fyrst meykónga til að beita þessu neitunarvaldi. Hún 

mælir gegn föður sínum, krefst landsvæðis og þegar vonbiðlar fara að streyma að svívirðir 

hún þá með „hræðiligum orðum.“292 Afneitun Þórbjargar þegar hún hafnar Hrólfi hjónabandi 

leggur línur að afsvörum meykónganna sem á eftir komu. Þegar Þorbjörg hafnar Hrólfi leggur 

hún til atlögu með orðum einum saman. Hann er undirbúinn fyrir orðaskakið og er viðbúinn 

þeim móttökum sem hann fær. Hann leggur strax til atlögu og mælir til hennar af valdi með 

ögrandi orðum. Þegar Hrólfur gengur inn í sal Þórbjargar segir hann: „hvárt skulum vér hér 

kveðja son eða dóttur, konung eða konu.“293 Ummæli hans eru til þess að spotta meykónginn 

og minna hana á sína réttbornu stöðu. Þórbjörg mislíkar kveðjan og biður „menn sína 

uppstanda ok hafa hendr á fóli því, er svá talaði óvitrliga ok með mikilli heimsku.“ Hún 

bregður fyrir sig orðinu, svarar fyrir sig og sýnir valdslega tilburði. Hrólfur lætur ekki segjast 

og gerir nýja atlögu að henni og bendir henni á að hann viti að hún sé dóttir konungs og að 

hún hafi verið gefin í hjónaband. Þórbjörg reiðist enn frekar við þetta og á engin önnur svör 

en að sýna valdslega tilburði og skipa mönnum að grípa til vopna. Þegar Þorbjörg getur ekki 

barist lengur með orðum dregur hún fram vopnin og heldur baráttunni áfram með vopnaskaki. 

En við hans orð hljóp þessi konungr upp ok þrífr til vápna ok bað menn sína reka 
sínar svívirðingar ok handtaka þá alla ok drepa. „Skal svá launa þeim smákonungum, 
at fara at hæða oss í orðum ok konunginn, föður várn.“294 
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Vald Þórbjargar yfir orðinu er tvíþætt. Þar sem Þórbjörg er handhafi valdsins beitir hún orðum 

fyrir sig til að koma boðum til undirmanna sinna sem bregðast við fyrirmælum hennar. Að 

auki beitir hún orðum til þess að svívirða Hrólf og fylgismenn hans. Svívirðingin sem 

Þórbjörg beitir hann er tvíþætt og er studd af framferði hennar. Annars vegar felst hún í 

viðtökunum sem hún veitir Hrólfi og þá í orðræðu hennar og viðbrögðum við heimsókninni 

sem felst í því að láta hann finna að hann sé óvelkominn. Hins vegar í ofbeldinu sem hún og 

menn hennar beita Hrólf og föruneyti hans. 

Sambærileg togstreita á sér stað í þýddu riddarasögunni Partalópa sögu þar sem 

Marmoría og Partalópi takast á með orðum. Tilgangur Marmoríu er þó annar en Þórbjargar, 

þar sem hún gerir atlögu að Partalópa til þess að sannfærast um riddaramennsku hans. Hún 

kemur fram sem yfirboðari og hefur undirtökin í samtali þeirra og öðrum aðstæðum. Vopnin 

sem þau berjast með eru orðin og þarf Partalópi að svara fyrir sig og sanna riddaramennsku 

sína. Þegar Marmoría hótar að siga riddurum sínum á hann segist Partalópi ekki hræðast orð 

hennar: „sidan er hon sa at hann bleyddizt ecki vid ord hennar þa segir hon sem var at af 

hennar radvm kom hann þangat þviat mer var sagt segir hon at eingi mvndi nv sa lifandi vppi 

at fræknari væri.“295 Hún leggur trúnað á orð hans og gefur eftir. Þótt Partalópi sannfæri 

Marmoríu með orðum sínum er sigur hans ekki að fullu unninn. Marmoría heldur enn 

valdasæti og ríkir yfir Partalópa og öðrum.  

 Líkt og fram kemur í Hrólfs sögu Gautrekssonar og Partalópa sögu eru neitunarorð 

einkennandi valdbeiting meykónganna. Þar með setja þær sig upp á móti vilja vonbiðla sinna. 

Þessi neitun styður við þá karllægu stöðu sem meykóngarnir vilja taka sér. Með neituninni 

ráðast þær gegn stoðum feðraveldisins og vanvirða það. Þær umpóla almennum viðhorfum 

um stöðu kvenna þar sem það er ekki í valdi kvenna að neita karlmönnum og setja sig upp á 

móti vilja þeirra. Í Clári sögu og Dínus sögu drambláta má sjá hvernig sá þáttur er lýtur að 

orðaskaki innan meykóngaminnisins hefur undið upp á sig þar sem konungsdæturnar hafna 

hjónabandi og smána biðla sína með orðum. Í Dínus sögu drambláta vill Philotemia sanna, og 

þá ekki bara fyrir Dínusi heldur fyrir öllum heiminum eigið ágæti og yfirfburði á öllum 

sviðum. Hún lokkar til sín Dínus, sinn helsta keppinaut í andans listum og galdarkunnáttu, og 

skorar hann þar með á hólm.296 Í þeim sögum sem á eftir koma eru það ávallt meykóngarnir 

sem eiga upphaf að svívirðingum en ekki biðillinn eins og í Hrólfs sögu Gautrekssonar. Í 

Clári sögu býður Séréna Clárusi í veislu og beitir fyrir sig valdslegri orðræðu og hefur hún 

allan tímann yfirhöndina. Sjónum er beint að tvöfeldni Sérénu sem aðra stundina fer blíðum 
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296 Ásthildur Helen Gestsdóttir: 2012.  



 79 

orðum um Clárus og hina stundina með óhróðri. Hún nær valdi yfir Clárusi með orðum sínum 

sem fellur fyrir blíðmælgi hennar.  

Konungsdóttir tekr harðla blítt hans orðum, svá at hvert hennar orð þótti við grǫs 
gróa. Ok eigi virðr keisarason alla sína um liðna lífsdaga meira en einn skugga hjá 
þeim fagnaði ok gleði, sem nú þykiz hann með hǫndum hafa af viðtali ok blíðu frú 
Séréne konungsdóttur.297  

Hún vinnur ástir Clárusar með fögrum orðum og því næst hryggbrýtur hann með 

niðurlægjandi ummælum. Hún er sögð taka sér vargsham og orð hennar eru sögð til að skaða 

Clárus og verða honum til minnkunar. Að auki rekur hún hann og fylgdarlið úr vistaverum 

sínum. Clárus hrökklast með skömm frá hirð hennar líkt og Hrólfur í Hrólfs sögu 

Gautrekssonar. 

„Sé hér,“ segir hon, „leiðr skálkr og fúll farri! hvílíkr þú vart, ok hversu þú drótt þinn 
flatan fót úsynju út af þínu móðurhúsi, meðan þú kunnir eigi svá mikla hoftypt, at þú 
mættir þér skammlaust mat at munni bera hjá ǫðru góðu fólki. Ok nú í samri stund 
verð úti, vándr þorpari! af þvísa herbergi með ǫllum þeim fontum og ribboldum, er 
þú drótt hér inn, svá framt sem þú vilt úskemðr vera!“298  

Hún innsiglar sigur sinn yfir Clárusi með sambærilegum smánarorðum og Þórbjörg fer um 

biðil sinn. En ólíkt Þórbjörgu fyrirskipar Séréna að Clárus skuli vera beittur grimmilegu 

líkamlegu ofbeldi. Það er önnur tegund valdbeitingar en Þórbjörg beitir. Þessi misbeiting 

valds er tekin upp í þeim sögum sem á eftir koma þannig að meykóngurinn verður 

miskunnarlausari þar sem hann veigrar sér ekki við að nota stöðu sína sér til framdráttar.  

Vald Flórentíu liggur þó ekki einungis í hinu mælta máli heldur einnig í þögninni þar sem 

hún sýnir Gibbon þá óvirðingu að svara ekki þegar hann ber upp bónorð sitt til hennar. Í 

annað sinn þegar Gibbon biður um hönd hennar svarar hún með mikilli óvirðingu:  

Þessi ridarri G(ibbon) er mer ætladr til skammar ok skada veit trv minn sagdi hvn ef 
þv verdr eigi i brottv vr mino riki at lidnum iii nattvm þa skaltv upp hannga ok þiona 
einvm af þeim marmara pilervm xx er standa vtan mina skemmv ok kongs svnir erv 
vid heingdir.299  

Florentía hefur vald yfir orðinu og beitir því fyrir sig. Það eru ekki bara ummæli hennar sem 

slík sem smána Gibbon heldur einnig líkamlega ofbeldið sem hún hótar að láta beita hann.  

Valdsleg orðræða Sedentíönnu í Sigurðar sögu þögla gengur inn í hefð fyrri 

meykónga. Hún beitir einnig orðinu gegn biðlum sínum þegar hún neitar að gefast þeim: „hún 

hafði öllum með hneyksli og skömm í burtu vísað með hraklegum orðum og vondum 
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gerningum, og var hún eigi manni gefin meðan faðir hennar og móðir áttu fyrir að sjá.“300 

Meðal biðla hennar er Hálfdan bróðir Sigurðar þögla sem fer í bónorðsförina ásamt Vilhjálmi 

bróður sínum. Vilhjálmur ber upp bónorðið fyrir hönd bróður síns og kemst einkar vel að orði 

en svör hennar láta ekki á sér standa: „þú vildir að oss færa skömm til sannrar svívirðingar, 

því að þrælar nægir megu hér finnast í voru riki, er oss sýnast betur boðnir en þessi þinn 

bróðir, og víst eigi vildi eg nýta hann til skósveins mér.“301 Síðan fer hún áþekkum orðum og 

Séréna um biðil sinn „Og víst skreið þessi hinn leiði loddari of snemma heiman frá 

kirnuaskinum og knjám móður sinnar til þess að gabba sjálfan sig sem fól eða fantur, og víst 

sak sjá hinn sæmdarlausi sníkjari sótt hafa það erindi til vor, að hann og þú fýsist eigi oftar 

slíkra mála leita eða vorn fund að sækja með slík erindi.“302 Í kjölfar ummælanna skipar hún 

mönnum sínum að beita þá bræður líkamsmeiðingum og senda þá aftur til skipa.  

Meykóngurinn Fulgida í Viktors sögu ok Blávus beitir sambærilegri valdníðslu og 

Séréna, Philotemia og Sedíantana. Fulgida á það sameiginlegt með Sérénu að úthúða biðli 

sínum aðra stundina en hina lofa honum blíðu sína. Fulgida er víðfræg fyrir orð sín: „margr 

madur hefer bedit Fulgida ok hefer hun aullum fra vijsat med undarligum ordum.“303 Þegar 

Viktor biður um hönd hennar svarar hún í anda Þórbjargar: 

mikil undr er huad mikil dirf j huerium manni liggr er þu skyllder treystazt at tala þui 
likum ordum vid oss. Er þier þat uonar laus dul at ek muna vilia ganga med þier þott 
þu eiger hid fatæka Frackland þar sem ek aa hit agæ(t)azta land er j heiminum sem 
indi(a)land er. þviat nægara er hier gull en byghleifar aydru landi. Wærer þu ok þess 
makligur at ek lieta þegar ganga at ok drepa þik at þu hefer þetta borit suo upp at 
huer madur maati heyra.304 

Fulgida vill færa sönnur á því hve voldug hún er í samanburði við aðra og þar með Viktor. 

Hún álítur konungsveldi sitt æðra og telur hann af þeim sökum ekki vera sér samboðinn. Orð 

hennar hafa ekki tilætluð áhrif þar sem Viktor rýkur ekki á dyr fullur af heift ólíkt Hrólfi og 

Clárus. Hann er ekki heldur borinn út líkt og Dínus og Hálfdan. Þess í stað stendur hann orð 

hennar af sér og situr um kyrrt. Það er ekki fyrr en hann hefur selt henni einn af gripunum og 

hún svikið hann um launin að hann er beittur sambærilegu ofríki og Clárus, Dínus og Hálfdan. 

Þannig tryggir Fulgida valdastöðu sína með ofbeldi og svívirðilegum orðum.  

Aftur á móti er annað uppi á teningunum hjá óeiginlega meykónginum Elínborgu í 

Mágus sögu jarls. Hún bregst illa við bónorði líkt og aðrir meykóngar og þegar Geirarður 
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biðlar til hennar hafnar hún honum á þeim forsendum að hann sé einungis fátækur jarl í 

samanburði við hana: 

Hverr dirfði yðr at tala til vor slíka háðung, þar sem þér erut lítils háttar jarl [...] ok 
þar sem ek er einberni sjálf ok tekit allan ríkdóm eptir föður minn, ok stýri ek ein 
Frakklandi öllu; ok þarftu eigi þessa máls at leita.305  

Elínborg telur að með því að gefast Geirarði myndi hún giftast vel niður fyrir sig og af þeim 

sökum ákveður hún að bíða betra gjaforðs. Sedentíana hefur frammi sambærilegar aðdróttanir 

við Hafdán er hann biðlar til hennar. Hún segir að þrælar séu „betur boðnir“ sem eiginmenn 

en hann og að hún mundi ekki heldur vilja nýta hann sem skósvein sinn.306 Nítíða bregst illa 

við bónorði Inga konungs og segir hann hafa „eingvan rikdom til motz vit mig. hafa og litit 

lond.“307 Jafnframt bætir hún við að hún hafi ekki hug á að „fella mig fyrer neinum kongi nu 

rikianda.“308 Þetta sama sjónarmið kemur einnig fyrir í Partalópa sögu. Marmoría beitir ekki 

einugis orðinu gegn Partalópa til að fá sönnur á hetjuskap hans heldur notar hún orðið af 

tvöfeldni. Opinberlega hafnar hún Partalópa á þeim forsendum að enginn maður sé henni 

samboðinn þar sem hún segist einungis vilja giftast þeim manni sem sé yfir öllum öðrum 

mönnum líkt og hún er yfir öðrum konum. Þótt hún viti að Partalópi mæti kröfum hennar telur 

hún ráðgjöfum sínum trú um að það finnist enginn maður sem sé henni sæmandi:  

hon villdi óngvum manni giptazt þeim er þar vissi hon deili aa þviat eingin var þar sa 
svo reyndur at riddaraskap at svo væri yfir ódrum riddvrvm sem hon var yfir óllvm 
jvngfvm þetta þotti óllvm satt er hon sagde her vm.309  

Því eru ummæli hennar einungis átylla til þess að réttlæta og tryggja áframhaldandi valdasetu. 

Með þessu leggur meykóngur til atlögu gegn heiðri Partalópa og gerir lítið úr sæmd og 

riddaraskap hans. Florentía í Gibbons sögu leikur sama leikinn en hún vill ekki giftast neinum 

nema þeim sem sigrar hana í hörpuslætti og landvarnarmann hennar í bardaga. Hún setur því 

nær óyfirstíganlega fyrirvara fyrir hjónabandi sem á ekki að vera á færi nokkurrar hetju að 

leika eftir. Þessar forsendur eru að sjálfsögðu fyrirsláttur þar sem hún hefur hvort sem er ekki 

í hyggju að standa við orð sín. Þegar Gibbon nær að yfirvinna þessar þrautir gengur hún á bak 

orða sinna og sendir hersveitir sínar á hann. Hvernig sem á það er litið þá hafa meykóngar 

ekki í hyggju að giftast. Marianne Kalinke telur að sú togstreita sem einkennir margar 

meykóngasögur sé sprottin af þeim ásettningi meykónganna að giftast ekki niður fyrir sig.310 Í 
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reynd skiptir ríkidæmi biðlanna ekki máli eða hvort þeir séu óverðugir meykóngi sökum 

samfélagsstöðu. Það að þær setji ríkidæmi vonbiðla sinna, hugrekki eða hreysti sem skilyrði 

fyrir hjónabandi má skilgreina sem undanbrögð þeirra. Þær ásetja sér það eitt að halda völdum 

og beita til þess öllum ráðum. Þessi ásetningur er greinilegur innan minnisins en hann er samt 

sem áður ekki ástæða togstreitunnar. Ástæðan á frekar rætur að rekja til einkenna 

meykóngsins það er ofmetnaði eða drambi. Meykóngurinn uppveðrast af nýfenginni 

valdastöðu og reynir hvað sem hún getur til að viðhalda henni.  

Samhliða því að meykóngar beita fyrir sig orðræðu til að öðlast rödd og völd innan 

sögunnar, líkt og fram kemur í þriðja kafla, tryggja þær valdastöðu sína með ofbeldi. Þær 

ráðast með ofríki gegn vonbiðlum sínum og valda þeim ekki síður líkamlegu tjóni en andlegu. 

Þessi valdbeiting hefur verið við lýði frá fyrstu dæmum meykóngaminnisins. Driscoll telur að 

ofbeldið, sem er bæði líkamlegt og andlegt, af hálfu meykóngs sé meðal þeirra íslensku 

nýjunga sem bættust við erlendu sagnaminnin.311 Hin tvíþætta ofbeldisfulla hegðun 

meykóngsins er í raun hluti af minninu frá fyrstu merkjum þess en þróast nokkuð í yngri 

meykóngasögunum. Þorbjörg grípur til vopna og berst gegn Hrólfi og hersveitum hans. Ólöf, 

Sedentiana og Fulgida raka hárið af vonbiðlum sínum og bera tjöru í hársvörðinn.312 

Sedentíana ristir mynd af uglu á bak þeirra bræðra Hálfdáns og Vilhjálms. Að auki skipa 

meykóngarnir fyrir um ofbeldisverk líkt og Séréna, Philotemia, Flórentía og Sedentiana sem 

allar láta húðstrýkja vonbiðla sína. Partalópi er sömuleiðis húðstrýktur af mönnum Marmoríu. 

Sedentíana lætur rista mynd af uglu á bak bræðra Sigurðar þögla. Að auki sendir hún her sinn 

á Sigurð þögla og fóstbræður hans og lætur steypa þeim ofan í myrkrastofu. Jafnframt fer hún 

fram á það við hermenn sína að þeir höggvi af þeim höfuðin. Nítíða leikur bræðurna Veloga 

og Heiðarloga grátt þegar hún hellir biki og brennisteini yfir Veloga og steypir Heiðarloga 

ofan í díki. Ingigerður og Flórentía láta hengja sigraða vonbiðla sína upp á hallarmúra sína 

öðrum til viðvörunar. Í Partalópa sögu og Gibbons sögu þurfa vonbiðlarnir að berjast við 

óvígan riddara ellegar láta lífið. Meykóngarnir beita einnig göldrum og gjörningum gegn 

biðlunum og eru þeir hluti af birtingarmyndum ofbeldisverka þeirra. Philotemia svæfir Dínus, 

bruggar honum óheilnæma drykki og færir honum epli mengað af töframeðali. Eplið hefur þá 

                                                
311 Þá telur hann að meykóngaminnið eigi vissulega rætur að rekja til erlendra sagnahefða en það hafi þó mótast 
á Íslandi. Þá vísar hann meðal annars í Partalópa sögu og fjallar um þá menningarlegu aðlögun sem átti sér stað í 
íslensku útgáfu sögunnar. Driscoll 1992: lxxxi. 
312 Í Dómarabók Biblíunnar kemur fram frásögnin um hina miklu hetju Samson sem verður ástfanginn af Dalíu 
sem er af ætt Filistea. Dalía er fengin til þess að komast að ástæðu þeirra yfirnáttúrulegu krafta sem Samson býr 
yfir. Hún þrælbiður hann um að segja sér hvernig hægt er að yfirbuga hann og að endingu segir hann henni að 
kraftar hans felist í hárlokkunum hans sjö sem hann hefur aldrei skert né rakað. Hún svæfir hann og lætur 
ættmenni sín raka af honum lokkana og við það missir Samson krafta sína og ná Filistear að handsama hann. 
Dóm 16:4-22.  
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náttúru að Dínus brennur af ástarþrá til hennar og lokkar hún hann þar með til sín. Fyrri 

drykkurinn sem Dínus neytir svæfir hann og lætur hann sjá ofsjónir. Seinni drykkurinn svæfir 

hann einnig en að auki skerðir hann allan þrótt Dínusar og lætur honum vaxa horn á höfði. 

Ingigerður og Séréna svæfa einnig vonbiðla sína er þeir stíga upp í rekkju meykónganna sem 

gera þar með lítið úr karlmennsku þeirra líkt og Philotemia gerir einnig. Nítíða beitir 

svipuðum gjörningum sem veita vonbiðlunum ærumeiðandi skömm, annars vegar þegar hún 

lætur sig hverfa úr eigin hjónavígslu og hins vegar þegar hún sendir platbrúður til brúðkaups í 

sinn stað. 

Hinric Begerius telur að það líkamlega ofbeldi sem meykóngarnir sýna gagnvart 

biðlum sínum eins og að raka hár af höfði þeirra og valda þeim líkamstjóni, líkt og Sedentiana 

gerir, sé staðfesting á yfirráðum meykóngs.313 Tilgátur hans eru í anda kenninga Michel 

Foucault um vald og valdbeitingu. Foucault telur að valdníðsla beinist oft að líkamanum með 

það að markmiði að hafa stjórn á honum og að móta virkni hans.314 Samkvæmt þessum 

kenningum leitast meykóngarnir við að öðlast völd með því að hafa stjórn á líkömum 

biðlanna. Misbeitingin er vissulega staðfesting á yfirráðum meykóngs en ofbeldisverkin mætti 

frekar túlka sem sjálfstæðisyfirlýsingu ekki einungis gegn biðlinum heldur gegn feðraveldinu 

í heild sinni. Þær sýna fram á sjálfstæði sitt með því að valda biðlunum ævarandi 

ærumeiðingum eða dauða. Að auki telur Bagerius að með ofbeldinu brennimerki þær líkama 

biðlanna sem líkama af lægri þjóðfélagsstétt.315 Á þennan hátt tekur hann undir kenningar 

Marianne Kalinke um að meykóngarnir hafni hjónabandi til að giftast ekki niður fyrir sig. Hér 

gilda sömu rök og áður það er að meykóngarnir beita öllum tilteknum ráðum til þess að halda 

völdum. Þær staðfesta eigin verðugleika sem valdhafar með því að sýna sjálfstæði frá 

yfirráðum karla. Með ofbeldinu niðurlægja þær forsvarsmenn feðraveldisins og upphefja þar 

með valdslega yfirburði sína. Það tjón sem biðlarnir verða fyrir þjónar þeim tilgangi að ávinna 

þeim samúð lesenda og réttlæta þá meðferð sem meykóngur þarf á endanum að þola.  

Biðlarnir verða ekki einungis fyrir mannorðsskaða og líkamlegum hnekkjum heldur 

vega meykóngarnir að karlmennsku þeirra. Þær bjóða þeim gjarnan blíðu sína en leika þar 

næst illilega á þá. Á þann hátt leggja þær meydóm sinn að veði í von um að að lítilsvirða 

vonbiðlana og upphefja þar með valdastöðu sína. Mesta takmark Philotemiu er að lægja 

                                                
313 Bagerius 2009: 173-74. 
314 Samkvæmt því varð, eins og Foucault heldur fram, ,,hin líkamlega þjáning, pína líkamans sjálfs er ekki lengur 
meginþáttur refsingarinnar. Refsingin felst ekki lengur í þeirri list að valda óbærilegum raunum heldur í hagkerfi 
réttinda sem numin eru úr gildi“ Foucault 2005: 104. 
315 Bagerius 2009: 173-74. 
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dramb Dínusar „pröua hanz vitsku, og vielar“316 og „vtleijka og yffer vinna“317 með sinni 

kunnáttu til þess er hún tilbúin að leggja meydóm sinn að veði. Séréna, Fulgida, Sedentiana 

og Ingigerður leggja allar meydóm sinn á einhvern hátt að veði annað hvort fyrir dýra hluti 

eða til að klekkja á biðlum sínum líkt og Philotemia. Þessi ákafi meykónganna er í andstöðu 

við tilætlun þeirra þar sem meydómurinn er þeim mjög hugleikinn og leggja þær sig fram við 

að verja hann. Í allnokkrum sögum láta þær byggja sér virkiskastala skipuðum varðsveitum 

hermanna eða sterk herbergi sem enginn nema þjónustufólk þeirra fær aðgang að. Séréna og 

Sedentíana dvelja í turni sem varinn er af þúsund vopnuðum hermönnum, Philotemia og 

Nítíða láta byggja sér rammbyggða kastala og Marmoría býr í virkisborg og hefur þúsund 

hermenn sér til aðstoðar. Vígagerð meykónganna má rekja aftur til Hrólfs sögu Gautrekssonar 

þar sem Þorbjörg lætur byggja sér rammbyggðan kastala og er ekki sigruð fyrr en varnir 

kastalans bresta. Hin geiglausa og framhleypna breytni meykóngsins að bjóða biðlum blíðu 

sína er í algjörri andstöðu við raunverulega ætlun hennar sem er að verja meydóm sinn og 

halda þar með völdum. Eins og fram kom í þriðja kafla býr yfirráð meykónganna fyrst og 

fremst í meydómi þeirra þar sem þær erfðalega séð ríkja í krafti meydóms. Með meydóminum 

öðlast þær völd umfram aðrar konur til að ráða sér sjálfar þar sem enginn eftirlifandi getur í 

krafti valds síns þvingað meykónginn í hjónaband.  

Meykóngarnir tefla því á tvær hættur með því að bjóða biðlunum í sæng með sér. Þær 

nýta sér kynferðislegan veikleika biðlanna til þess að veikja þá og tryggja enn frekar stöðu 

þeirra sem valdhafar. Um leið og biðlarnir stíga upp í rekkju meykónganna er kynferðislegu 

valdi þeirra hnekkt. Aftur á móti reynist það þeim ekki auðvelt að fella þær á eigin bragði. 

Meykóngarnir tryggja meydóminn með ýmsum ráðum, gefa biðlum sínum svefndrykki og 

hafa jafnframt hersveitir tilbúnar sér til varnar ef hlutirnir ganga ekki á þann veg og þær ætla. 

Þessar rúmsenur þjóna því þeim tilgangi að sýna kynferðislegt vald meykónganna yfir biðlum 

sínum sem vænta einskis annars en fullnaðarsigurs yfir meykónginum. Rúmsenan kemur hvað 

fyrst fram í Clári sögu þar sem hún er endurtekin þrisvar sinnum þar til Clári nær að fá 

meydóm Sérénu. Séréna staðfestir kynferðisleg yfirráð hennar yfir Clári með því að láta 

húðstrýkja hann og er hann þar með merktur ævarandi svívirðu. Þessi formúla kemur að auki 

fram í Dínus sögu drambláta, Sigurðar sögu þögla, og hluta til í Viktors sögu ok Blávus. Í 

Nítíða sögu gera biðlar hennar þrisvar sinnum tilraun til þess að nema hana á brott og taka 

meydóm hennar en hún sleppur ávallt undan þeim. Í Sigrgarðs sögu frækna gerir Ingigerður 

lítið úr karlmennsku Sigurgarðs sem er þekktur kvennamaður. Hann er sagður hafa „morgum 

                                                
316 Dínus saga drambláta: 16. 
317 Dínus saga drambláta: 15. 
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hæferskum konum godu lofad og lïted gott af halldid.“318 Ingigerður táldregur Sigurgarð, með 

blíðum orðum og kossum og lofar að samrekkja með honum. Fram kemur að hirðmenn 

hennar sem þekkja til aðferða hennar vita að hún muni svíkja og útleika hann.319 Sigurgarður 

fer með henni upp í rekkjuna, þiggur af henni vín blandað svefnlyfi og fellur í svefn áður en 

hann leggst á koddann. Þessi atburðarás er endurtekin tvisvar sinnum og morguninn eftir aðra 

misheppnuðu nóttina niðurlægir Ingigerður hann opinberlega og lætur uppi um óánægju sína 

með frammistöðu hans í heyranda hljóði.  

eg veit firer vist ad óngva kallmanns nätturu hefur og mier mä alldrej at manni verda, 
hefi ek hvïlt hiä honum tvær nætr, ok mun ek aungvar eiga jafn daufligar ędur hvar 
er nü komen quennsemen sü sem frä þier er sǫgd, kemur mier þat ï hug at þetta mun 
vallda övïnsælldum þïnum þeim sem þü hefer af konunum, þö at þær hafi ei þorat at 
queda, enn ek mun ej öejnardast vid slïkt, so miket sem ï hüfe er, þætte mier einkis 
vert ef eg mætte annann mann fä, enn þat mejra at nättlejda þïn vefst mier firer fötum 
so eg mä ej ódrum giptast.320 

Hún fellir hann á eigin bragði þar sem hann er sagður hafa hryggbrotið margar konur og 

kemur því þannig í kring að hann nái ekki að fá sínu fram við hana. Hún dregur orðróm um 

kynferðislega hæfni hans í efa og hótar að opinbera dræma framgöngu hans. Hún ræðst því 

bæði gegn heiðri hans, sýnir fram á kynferðislegan vanmátt hans og geldur honum andlegt 

afhroð. Þriðju nóttina áttar Sigurgarður sig á brögðum meykóngs og gerir sig líklegan til að 

taka meydóm hennar með valdi en er stöðvaður af hermönnum hennar. Þar með hlýtur hann 

einnig líkamlegt tjón af hálfu Ingigerðar. Þessi sama formúla er greinanleg í flestum 

meykóngasögunum þar sem vonbiðillinn þarf að upplifa, þó missterkt, allar þessar 

niðurlægingar. Meykóngurinn ræðst fyrst á orðspor þeirra og heiður, síðan á karlmennsku 

þeirra með því að ögra þeim kynferðislega og hafna þeim síðan og í lokin með líkamlegum 

skaða. Með framferðinu er meykóngurinn að sanna að hún hafi bæði líkamlegt og andlegt 

vald yfir vonbiðlum sínum og geti því fríað sig undan skyldum kynhlutverks síns.  

Með öllum ofangreindum aðferðum sem stýrast af drambslegri hegðun, skorar 

meykóngurinn biðillinn á hólm og skapar þar með togstreitu innan söguheimsins. 

Meykóngurinn vekur hvort um sig upp kynferðislega þrá biðilsins, er hvati fyrir 

landaávinninga hans og stendur jafnframt í vegi fyrir því að biðillinn takist að yfirvinna hvort 

tveggja. Með því að tefla fram hinu kynferðislega valdi ögrar meykóngurinn bæði 

karlpersónunum og samfélagslegum gildum en gefur þar af leiðandi tilefni til þess að verða að 

                                                
318 Sigrgarðs saga frækna: 54. 
319 Sigrgarðs saga frækna: 55. 
320 Sigrgarðs saga frækna: 59-60. 
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viðfanginu sem ber að yfirbuga með kynferðislegri misbeitingu. Á þann hátt beinist 

togstreitan fyrst og fremst gegn valdastöðu og kynferði meykóngsins.  

 

 

 

 

IV.III  Valdamissir  

Biðlarnir þurfa að hefna fyrir þann skaða sem meykóngarnir hafa valdið þeim. Um leið og 

biðillinn svarar fyrir sig skapast valdatogstreitan á milli þeirra. Þá ber að hafa í huga að 

söguhetjan sem um ræðir er sú eina sem getur yfirbugað meykónginn. Þó að meykóngurinn 

hafi hafnað og farið illa með fjölmarga vonbiðla áður en söguhetjan kemur til sögunnar hefst 

valdatogstreitan ekki fyrr en söguhetjan leggur til atlögu gegn meykónginum. Það eru þrír 

þættir sem einkenna framvindu valdatogstreitu meykóngs og biðils. (1) Í það fyrsta þá kallar 

höfnun meykóngs á hjónabandinu og einkenni eins og stórlæti og drambsleg hegðun á átök 

við vonbiðil. (2) Samfélagið og biðillinn bregðast við þessu og leggjast á sveif saman gegn 

meykóngi. (3) Að lokum verður vonbiðillinn ofjarl meykóngs og yfirvinnur hana.  

Í upphafi lifa meykóngarnir oftast í eins konar sátt innan söguheimsins en upplifa þó 

fljótt vaxandi andstöðu innan sögunnar sem leiðir til þess að ofmetnaður þeirra brýst fram af 

alvöru. Meykóngasögur ganga að jafnaði út á það að staðfesta neikvæða ímynd konunnar á 

kostnað upphafinnar ímyndar karlmannsins og sannreyna hetjuímynd hans með því að sýna 

hann að endingu sem ofjarl meykóngsins. Þær eru sýndar ofmetnast af nýfenginni valdastöðu 

og hljóta fyrir vikið gagnrýni innan sögunnar. Séréna er sögð hafa með „kukli og klókskap“ 

dárað „margan dýran dreng“ og fær „engi lifandismaðr[...]móti sét hennar kyndugskap.“321 

Það má vel halda því fram að meginmarkmið Clári sögu sé að lagfæra misfellur hennar með 

því að siða konungsdóttur og breyta þar með hegðun hennar frá því að vera oflætisleg yfir í að 

vera undirgefin og lítillát. Shaun Hughes telur að sagan sé undir formerkjum helgisagna og 

þjóni þeim tilgangi að kenna rétta hegðun.322 Í ljósi þessa má því segja að Clárus sé sendur af 

stað til þess að koma í veg fyrir að Séréna „dári“ fleiri dýra drengi og refsa henni fyrir atferlið. 

Clárus kemur því fram sem frávik frá fyrri biðlum þar sem hann kemst undan klækjum Sérénu 

og nær að lækka dramb hennar. Philotemia í Dínus sögu drambláta fylgir hennar fordæmi og 

                                                
321 Clári saga: 7-8. 
322 Shaun Hughes telur að Clári saga hafi í upphafi verið rituð sem helgisaga í riddarasagnaformi og þjóni því 
siðbætandi tilgangi. Hughes 2008. 
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sagt er að hún hafi smánað þá er biðu um hönd hennar.323 Fulgida hefur uppi sambærilega 

hegðun þar sem hún vísar öllum biðlum frá með „undarligum orðum“324 og hljóta þeir bæði 

skömm og skaða af. Ingigerður er ekki sjálfrátt um eigin illsku og kemur strax fram sem 

mikið skaðræði „stod so mikel ögn af henne ad ejnge vogade odruvïs at giǫra enn hun 

vilde.“325 Að auki lætur hún drepa alla sem biðla til hennar og binda höfuð þeirra við 

garðstaura. Í Gibbons sögu verður meykóngurinn Florentía fyrir sambærilegri gagnrýni þar 

sem hún er dæmd fyrir að hafa þá og þegar látið drepa og hengja upp á veggi kastala síns 

konungssyni: „fimtann kongar hafa bedit Florentie ok bida þeir þar i dag upp heingdir a þessa 

pilera þeir hafa fallit i einnvigi firir Eskopart. Eingi madr hefr ordnogt at seig<i>a af ofbelldi 

hennar ok ofmetnadi.“326  

Þegar meykóngarnir komast til valda er það réttlætt með fráfalli föður þeirra þar sem 

enginn annar er til arfa. Ingigerður í Sigrgarðs sögu frækna er sögð taka líkt og aðrir 

meykóngar við ríkidómi af föður sínum en ekki er minnst á föður Nítíðu. Hún stjórnar eigin 

ríki sjálfstæð undan öðrum yfirboðurum á sínum eigin verðleikum. Aðrir meykóngar hafa 

vissulega mikla burði til þess að drottna yfir föðurleifð sinni. Í upphafi virðist því jafnvægi 

ríkja þar til konungssynir fara að boða komur sínar í ríki meykóngs. Söguheimurinn gerir ráð 

fyrir því að meykóngur muni giftast og annað þykir afar óeðlilegt. Af þeim sökum er einungis 

litið á valdatíð meykóngs sem tímabundið ástand sem varir þar til meykóngur hefur afsalað 

sér völdum til eiginmanns síns og sest sjálf í drottningarsæti. Þó að Nítíða fái betri útreið en 

aðrir meykóngar þarf hún að láta af völdum líkt og hefðin segir til um, þótt tekið sé fram að 

hún hafi ríkt yfir landinu ásamt konungi sínum. „Liv(orius) og m(ey)k(ongur) styrdu 

Fracklande.“327 Nítíða gerir vissulega tilraun til þess að fá að ríkja sem henni líkar en ólíkt 

öðrum meykóngum er það látið líta þannig út að hún velji mannsefni sitt, sem vinnur ástir 

hennar. Einungis Ólöf í Hrólfs sögu kraka kemst upp með það að ganga ekki í hjónaband og 

halda völdum. Þess í stað heldur hún áfram að hrella Helga og lætur það meðal annars 

viðgangast að hann kvænist dóttur þeirra og upplýsir ekki um tengslin fyrr en hún telur sig 

hafa hefnt svívirðingar sinnar.  

Meykóngurinn ber höfuð og herðar yfir alla vonbiðla sína og stenst allan samanburð 

við karlhetjuna. Með réttu er meykóngurinn ofjarl karlhetjunnar líkt og Brynhildur í 

Sigurdrífumáli, Völsunga sögu, Þiðreks sögu og Nibelungenlied. Það má segja að hún sé 
                                                
323 „forsmade[...]alla könga syne og jalla, og jlla vtliek, eff þeir freistudu hennar ad bidia, med einhuroiu möti þui 
sem þeim yrde til hneijsu og suijvirdingar.“ Dínus saga drambláta: 13. 
324 Viktors saga ok Blávus: 35. 
325 Sigrgarðs saga frækna: 49. 
326 Gibbons saga: 23. 
327 Nítíða saga: 36. 
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gædd yfrnáttúrulegum kröftum til þess eins að eiga kost á að eignast hughraustasta og 

sterkasta karlmanninn sem völ er á. Sá hinn sami þarf að auki að koma fyrir Brynhildi og færa 

sönnur fyrir hreysti og hugrekki. Þessi hetjukrafa kemur sterklega í ljós innan meykóngasagna 

þar sem mikilhæfustu einstaklingarnir af sitt hvoru kyninu er att saman. Meykóngurinn er 

þeim kostum búin að hún giftist einungis þeim sem getur yfirbugað og beygt hana undir vilja 

sinn. Á þann hátt má segja að meykóngurinn búi líkt og Brynhildur yfir yfirnáttúrulegum 

kröftum sem reynir á þrek og þor vonbiðlanna. Í Partalópa sögu kemur þetta atriði leynt og 

ljóst fyrir þar sem Marmoría gefur það út að „hon villdi óngvm manni giptazt þeim er vissi 

hon deili aa þviat engin var þar sa svo reyndur at riddaraskap at svo væri yfir ódrvm riddvrvm 

sem hon var yfir óllvm jungfrvm.“328 Áhersla er lögð á að hún ber höfuð og herðar yfir aðrar 

meyjar. Gerð er krafa um að hún fái þann mann sem að sama skapi ber af öðrum riddurum. 

Átök Partalópa og Marmoríu kristallast í þessari leit hennar að hinni sönnu hetju. Þegar hún 

kemst á snoðir um Partalópa beitir hún gjörningum til að fá hann í hirð sína þar sem hún 

reynir síðan á hugrekki og riddaraskap hans. Hún hótar að siga á hann sínum miklu riddurum 

en hann hræðist ekki við orð hennar „sidan er hon sa at hann bleyddizt ecki vid ord hennar þa 

segir hon sem var at af hennar radvm kom hann þangat þviat mer var sagt segir hon at eingi 

mvndi nv sa lifandi vppi at fræknari væri.“329 Hún samþykkir riddaraskap og hugrekki hans 

og gefur sig honum á vald. Viðureign þeirra minnir mjög á samskipti Brynhildar og Sigurðar 

fáfnisbana þar sem Brynhildur hefur heitið því að giftast þeim einum sem ekki kann að 

hræðast. Því má segja að rauntilgangur birtingarmyndar meykóngsins sem ofjarls biðilsins lúti 

þeim tilgangi að staðfesta þá hetjuímynd sem biðillinn þarf að uppfylla innan söguheimsins. 

Rétt eins og Sif Ríkharðsdóttir heldur fram þarf hetjan að staðfesta að hún sé sú eina sem geti 

yfirbugað meykónginn og gert hana undirgefna sér.330 Á þann hátt eru þeir vonbiðlar sem 

sigra að lokum verðugir eiginmenn meykóngsins og þar með verðugir konungar. Jafnframt má 

segja að tilgangur valdabaráttunnar sé ekki einungis að skapa jafnvægi innan sögunnar heldur 

einnig að tryggja að hetjan og meykóngurinn nái saman þar sem þau ein koma fram sem 

verðugir andstæðingar hvors annars.  

Sif Ríkharðsdóttir telur að meykóngasögurnar gætu verið vísbending um 

áherslubreytingu á áhugasviði höfunda og lesenda þar sem að athygli lesenda er ekki beint að 

                                                
328 Partalópa saga: 9. 
329 Partalópa saga: 31. 
330 Þá telur Sif Ríkharðsdóttir að biðlarnir leitist við að sanna að þeir séu verðugir meykónginum og reyna því að 
yfirbuga hann Sif Ríkharðsdóttir 2010: 415. 
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karlmanninum og ævintýrum hans heldur að valdastöðu konunnar:331 Þá bendir hún jafnframt 

á þá togstreitu sem felst í færslu á jafnvægi valds og stöðu: 

Áhersla er lögð á stöðu konunnar sem ofjarls biðilsins hvað varðar vitsmuni og 
þjóðfélagsstöðu. Hann þarf að sýna fram á að hann sé verðugur ástmaður hennar með 
því að færa sönnur á karlmannlega frækni og staðfesta að hann sé jafningi hennar eða 
beri af henni hvað varðar kunnáttu og gáfur.332 

Vissulega er mikill þungi lagður á stöðu konunnar en áherslan er einnig á deilum verðandi 

hjóna og þau brögð sem þau beita hvort annað. Lögð er áhersla á að vitsmunir og þekking 

meykónganna sé mun framar biðlunum. Biðlarnir búa ekki yfir sambærilegri kunnáttu og 

meykóngarnir og þurfa því að fara aðrar leiðir til þess að yfirvinna þær. Þegar biðillinn leggur 

í bónorðsför fer hann í forsvari fyrir samfélagsgerðina og nýtur fulls stuðnings hennar. Þeir 

verða því að beita kænsku og fá liðveislu líkt og Gunnar Gjúkason sem þurfti á aðstoð 

Sigurðar að halda við að yfirbuga Brynhildi eins og fram kemur í Völsungasögu, Þiðreks sögu 

og Nibelungenlied. Biðlarnir verða því að beita yfirnáttúrulegum öflum til þess að ná höndum 

yfir meykónginn. Þeir ná einungis að yfirvinna meykónginn með hjálp samfélagsins sem 

lætur honum galdramuni í té en einnig stíga fram dvergar eða lærðir meistarar sem bjóða fram 

aðstoð sína. Þessi þáttur meykóngaminnisins kemur fyrir í Hrólfs sögu Gautrekssonar þegar 

Hrólfur fær aðstoð Ketils bróður síns við að bera Þorbjörgu ofurliði. Í Clári sögu fær Clárus 

liðveislu Perús meistara við að vinna Sérénu. Pérú lætur gera fögur landtjöld sem Séréna 

fellur fyrir og að auki bregður hann sér í líki ótuktar sem hrellir konungsdóttur í eitt ár.333 

Viktor fær vini sína Kodier, Blávus og dverginn Dimus til þess að hjálpa sér við að leika á 

Fulgidu. Dínus hefur galdralækninn Heremita með í för sem gefur honum góð ráð og 

galdramuni til þess að koma Philotemiu á kné. Gibbon nýtur dyggrar aðstoðar dvergsins 

Aspers sem fylgir honum óséður upp í vistarverur Flórentíu svo hann geti hefnt svívirðingar 

sinnar. Í Sigurðar sögu þögla láta tröllskessur Sigurð þögla fá töframuni sem gerir honum 

kleift að blekkja meykóng og auk þess fær hann dverg til þess að ræna náttúrusteinum 

Sédentíönu. Að lokum fær Sigurgarður galdrapoka frá Gjerdi eiginkonu fóstra hans sem 

kemur að góðum notum þegar hann leysir þrautir meykóngs. Í Nítíða sögu fær Lífornius 

liðveislu frænku sinnar og veitir hún honum ráð til að yfirvinna ástir meykóngs. Lífornius er 

einnig hvattur til að leggja til atlögu gegn meykóngi af dvergi einum sem Lífornius meinar að 

ganga inn í stein sinn:  
                                                
331 Sif Ríkharðsdóttir 2010: 414-415. 
332 Sif Ríkharðsdóttir 2010: 415. 
333 Minnið um meistarann sem kemur til aðstoðar má rekja til latneskra dæmisagna sem þýddar voru á Íslandi á 
12. eða 13. öld. Ýmsir fræðimenn og þar með Shaun Hugehes hafa bent á að Pérú meistari í Clári sögu sé 
fenginn úr þattr af meistara Pero. Einar Ól. Sveinsson 1944 og Hughes 2008.  
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meiri frægd væri þier j at leika vt me(y)k(ong) j Franz enn banna mier mitt jnni eda 
heyrer þu ei þaa frægd er fer og flygur vm allan heimen af hennar mekt at hvn vt 
leikur alla konga med sinni spekt og vizsku.334  

Það sama kemur fram í lengri gerð Sigurðar sögu þögla. Sigurður meinar dvergnum inngöngu 

í stein sinn og eggjar dvergurinn Sigurð til hefnda ólíkt dvergnum í Nítíða sögu sem hvetur 

Líforinus til að öðlast frægð og frama. 

Illa gerir þú, Sigurður þögli, er þú vilt banna mér inni mitt. Mundi þér sæmra að 
hefna fyrst þeirrrar svívirðingar, er Sedentiana gerði þér og þínum fóstbræðrum. Og 
er slíkt enn meiri afturferð ágætum konungssonum, slíkir garpar sem þér þykizt vera 
og allt unnið geta með yðvarri ákefð.335  

Dvergurinn gerir lítið úr karlmennsku Sigurðar og bræðra hans. Hann líkt og aðrar 

persónur sögunnar viðurkennir ekki valdastöðu Sédentíönu og hvetur Sigurð til hefnda. Aftur 

á móti upphefur dvergurinn í Nítíða sögu meykónginn og vill að þau sameinist í hjónaband og 

aðstoðar Líforinus til þess að ná höndum yfir meykónginn, sem tekst ávallt að sleppa frá 

þeim. Dvergurinn í Sigurðar sögu þögla aðstoðar Sigurð með því að stela náttúrusteini 

Sédentíönu sem gerir hana berskjaldaða gegn klækjum Sigurðar en leiðir þó til þess að 

Sigurður yfirvinnur hana. Dvergarnir hleypa því af stað atburðarás, hvetja biðlana til atlögu 

gegn meykóngi og aðstoða þá eftir sínum ráðum. Ráð dvergsins í Nítíða sögu duga þó 

skammt gegn meykóngi og þarf Líforinus að leita ráða hjá frænku sinni Alduria sem ríkir sem 

drottning yfir Smálandi. Hún ráðleggur honum að dulbúast og beiðast vetursetu hjá meykóngi 

og ná ástum hennar yfir veturinn. Þannig má vel halda því fram að þaðan komi hin mesta 

hvatning sögunnar þar sem sagan er eins og áður sagði hliðholl meykóngi á allan hátt og 

einungis er leitast við að ná góðum málalyktum fyrir báða aðila. Sambærilegt kemur fyrir í 

Viktors sögu ok Blávus þar sem Viktor vingast við dverginn Dimus. Dvergurinn leggur síðar 

galdur á Blávus og Fulgidu þannig að þau taka á sig ásýnd hvors annars og er Fulgida flutt í 

gervi Blávusar til Viktors þar sem hún lærir að meta hann að verðleikum.  

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir telur völd kvenna vekja upp ugg um veikingu valds 

karlmanna.336 Líta má á að meykóngasögurnar séu svar við þessum ótta og skín sú afstaða 

leynt og ljóst í gegnum frásögn sagnanna.337 Einnig má sjá hvernig sjónarhorn sagnanna er 

fylgjandi karlkynspersónum þar sem leggjast á sveif gegn meykóngi. Geraldine Barnes telur 

að hin lærða orðræða höfunda riddarasagna sé áberandi í íslenskum riddarasögum. Þá stígur 

                                                
334 Nítíða saga: 22. 
335 Sigurðar saga þögla: 194. 
336 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2012: 112. 
337 Geraldine Barnes bendir á að sjónarmið höfundanna sem eru klerklærðir karlmenn skíni afgerandi í gegnum 
frásögn riddarasagna. Barnes 2014: 28. 
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sögumaður jafnvel fram með athugasemdir um framgang sögunnar og leiðbeinir lesendum við 

túlkun á atburðum.338 Höfundar hafa það að sjónarmiði að miðla ákveðnum skoðunum og 

skína þær jafnan í gegn. Í meykóngasögum er þessi ofanígjöf höfunda mjög fyrirferðamikil og 

endurspeglast í spennu sagnanna. Þetta sést meðal annars í því að samfélagsgerðin leggst gegn 

umráðum meykóngs og fram koma persónur sem miðla þessum viðhorfum með því að 

gagnrýna og dæma hegðun meykóngs. Þær vinna í þágu samfélagsins við að siða eða hafa 

áhrif á meykónginn á einn eða annan hátt. Þessi afstaða er skýr frá upphafi 

meykóngahefðarinnar og kemur fram í Hrólfs sögu Gautrekssonar þar sem það endurspeglast 

meðal annars í viðhorfum föður Þórbjargar sem:  

líkaði eigi vel, er hún hafði þessa framferð sem karlar, ok bað hana hafa skemmusetu 
sem aðrar konungadætr.339  

Rétt eins og Jóhanna Katrín Friðriksdóttir bendir á þá óttaðist Eiríkur konungur að hljóta 

miklar ónáðir frá mönnum sem myndu herja á land hans þar sem hann hafði gefið henni einn 

þriðja af ríki sínu.340  

Konungr hugsar nú orð meyjarinnar, finnr þat at hún var ráðgjörn og stórlát. Þótti 
honum eigi ólíkligt, at hann ok ríki hans fengi ónáðir af hennar ofsa ok kappgirnd, 
tekr þat ráðs, at hann fær henni til forráða þriðjung af ríki sínu.341 

Þar af leiðandi beinir Eiríkur konungur sjónum manna að þeirri pattstöðu sem hann er lentur í 

bæði sem konungur og faðir. Með því að veita henni bón sína, vísvitandi í óþökk við 

samfélagsgerðina, fríar hann sig undan ábyrgð frá dóttur sinni. Með þessu framferði gefur 

hann hálfgert skotleyfi á Þorbjörgu og leyfir þeim manni sem getur komið höndum yfir hana 

að fá hana í hjónaband. Þegar Hrólfur biður um hönd Þórbjargar samþykkir hann ráðahaginn 

og lætur Hrólf um að snúa henni til betri vegar. 

Faðir Philotemiu í Dínus sögu drambláta er einnig í einskonar forsvari fyrir sömu 

sjónarmið. Hann kveður upp áfellisdóm yfir henni þegar hann varar hana við að eiga í 

viðskiptum við Dínus „þuiad minn hugur bijdur mier so, ad aff firstu samkomu yckar, munu 

vier fåå vanvirding, enn af annare mikla skømm og harma, enn aff þridiu æfinnlega 

suijvirding.“342 Eftir sem áður tekur Philotemia ekki mark á viðvörum föður síns og því er 

ætlunarverk hennar dæmt til þess að mistakast. Faðir hennar minnir hana stanslaust á þá hættu 

sem hún stefnir sér í og að loknum þriðja fundi Philotemiu og Dínusar segir hann „med 

                                                
338 Barnes 2014: 28. 
339 Hrólfs saga Gautrekssonar: 63.  
340 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013: 113. 
341 Hrólfs saga Gautrekssonar: 63. 
342 Dínus saga drambláta: 16. 
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reiduglegri asiönu, so segiande huart er nu ecki frammkomenn su späsaga sem eg sagde, ad 

aff þinne forvitne munder þu fåå æffinlega suijvirding. Nu er af þinni frammferd nidrad vorre 

köngligre tign, enn þu siåålff skiemd, sem makligt er so ad þesse håådung og skømm mun 

fara vmm alla verolldina.“343 Í sögulok grípur faðirinn í taumana til þess að fyrirbyggja frekari 

lítilsvirðingu Philotemiu með því að sætta ungmennin.  

Í Clári sögu er föðurnum haldið utan við átök ungmenna en þess í stað leikur Tecla 

þjónustumær Sérénu þetta hlutverk þar sem hún dæmir Sérénu fyrir að útleika Clárus og vill 

koma sér undan skyldum sínum við Sérénu:  

Skyldug em ek, mín frú!“segir mærin, „at gøra yðart boð. En biðja vil ek yðr, að þér 
hǫndlið þenna mann heiðrliga, traktérandi hann, sem yðarri tígn byrjar ok honum 
bezt líki, fyrir útan allt fals ok prett.344  

Hún kemur orði að því að hegðun hennar samræmist ekki hirðlegum gildum og hennar stétt. 

Til að undirstrika illt innræti Sérénu lætur hún þjónustumey sína Teclu sendast tilneydda með 

skilaboð sem henni er þvert um geð. Þegar hún andmælir þaggar Séréna niður í henni: „Þegi 

þú“, segir hon, „ok gakk í samri stund ok gør várn boðskap, en gef oss engi ráð út fyrr, en þú 

ert til kvǫdd!“345 Í öll þau skipti sem Séréna sendir Teclu í sendiferð sína mótmælir hún og 

biður frú sína um að láta af hegðun sinni, koma vel fram við Clárus, sættast við hann og 

giftast honum. Að endingu svíkur Tecla Sérénu svo hún geti tekið út sinn dóm. Hún bruggar 

Clárusi minna af svefnlyfinu þannig að hann vaknar um nóttina og tekst þar með að ná 

meydómi Sérénu. Þar með stendur Séréna ein undir gjörðum sínum og þarf að taka út mikla 

refsingu en á meðan dvelst Tecla með Clárusi í góðu yfirlæti sem laun fyrir ráðsnilld sína. Í 

Partalópa sögu gegnir Úrækja systir Marmoríu sambærilegu hlutverki. Hún kemur fram með 

þeim tilgangi að siða systur sína og aðstoðar hana við að ganga að eiga Partalópa á réttum 

forsendum. Úrækja ávítar systur sína fyrir að hafa farið illa með Partalópa og bendir henni á 

að hún muni iðrast þess að hafa leikið sér að honum og segir í viðvörunartóni „þann fyrr lætvr 

þv er þv hefir sættliga kyst.“346 Hún áfellst hana fyrir að hafa dregið Partalópa á tálar í stað 

þess að giftast honum og lýgur að henni að Partalópi sé dáinn vegna fólskubragða hennar 

„þviat hann hefir fyrir þina pretta latid lifit[...] mvn þat sannazt sem mælt er at eigi ma konvm 

trva ok kavlld erv jafnan kvenna rad þviat þav erv favitvr ok brad.“347 Hún hvetur hana til 

þess að herða upp hug sinn þar sem hún mun brátt vera gefin frambærilegasta riddara 

                                                
343 Dínus saga drambláta: 68-69. 
344 Clári saga: 15. 
345 Clári saga: 15. 
346 Partalópa saga: 92. 
347 Partalópa saga: 91-2. 
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burtreiðanna til hjónabands. Á þann hátt leikur hún tveimur skjöldum þar sem hún lætur 

Marmoríu halda að Partalópi sé látinn og að hún verði að sætta sig við að giftast og elska 

annan mann en á bak við tjöldin gerir hún elskendunum kleift að eigast á ný. Hún býr þannig 

um hnútana að Partalópi keppir um hönd Marmoríu í burtreiðum. Eftir að Partalópi hefur 

sigrað alla vonbiðlana kemur Úrækja til Marmoríu og segir henni frá brögðum sínum og 

blessar hjónaband þeirra „gvd gefi ydvr goda daga ok eptir vilia ydrvm at lifa.“348 Í B gerð 

sögunnar Stockh. Papp. fol. nr. 46 er Úrækja dómharðari í garð systur sinnar. Hún gagnrýnir 

mjög þá ákvörðun hennar að vilja ekki giftast og að hafa útleikið Partalópa: „brigslade miok 

opt Marmoriæ systur sinne huorsu at hon hafde skilist vidur sinn unnusta ok at hann hefdi 

dauda feingit af hennar vielumm ok vard henne at hennar ordumm mïkill harms auke.“349 Í B 

gerðinni veit Marmoría ekki af því að Partalópi sé á lífi fyrr en við giftinguna þegar hann 

tekur niður hjálminn. Úrækja segir þá Marmoríu frá ráðagerð sinni og hún verður mjög glöð. 

Því má segja að í B gerðinni sé refsing Marmoríu harðari þar sem Úrækja refsar systur sinni 

fyrir hrokann um leið hún leysir úr vanda elskenda.  

Þessi sama fordæming skyldmenna kemur einnig fram í Gibbons sögu þar sem hegðun 

Florentíu er fordæmd af frænda hennar sem óskar þess að hún muni „hafa af herra G(ibbon) 

sem henne <er> makligt“(56). Ingigerður nýtur ekki fulls stuðnings manna sinna sem þekkja 

háttarlag hennar og vita að hún leikur biðla sína grátt. Eftir að hún hefur gefið Sigurgarði 

jákvæð svör draga mennirnir orð hennar í efa „þeir menn sem kunnigt var hennar skaplindi 

grunadi nockud hvòrt hennar glede munde gödu reifa“350 Hún er eftir sem áður ekki gagnrýnd 

á sama hátt og aðrir meykóngar þar sem sagt er að henni sé ekki sjálfrátt um hegðun sína. 

Áherslan er því ekki á illum verkum Ingigerðar heldur ævintýrum Sigurgarðs og hvernig hann 

leysir meykónginn úr álögum. Í Sigurðar sögu þögla verður meykóngur einnig fyrir 

fordæmingu manna sinna. Sagan er varðveitt í tveimur gerðum og ber þeim ekki saman er 

varðar viðbrögð manna meykóngs við háttarlagi hennar.351 Þegar Sigurður þögli kemur ásamt 

bræðrum sínum í hirð Sédentíönu til þess að fullkomna hefndina er tekið vel á móti þeim og 

haldin þriggja daga veisla. Á hverjum degi kemur ein af kynjaverunum þremur sem lágu með 

Sedentíönu til veislunnar og hrella meykóng að öllum viðstöddum. Á þriðja degi kemur tröllið 

sem síðast lá með Sedentíönu og ber hana út úr salnum. Hún kallar á menn sína og biður þá 

                                                
348 Partalópa saga: 119. 
349 Partalópa saga: 95. 
350 Sigrgarðs saga frækna: 55. 
351 Kålund telur að handritið AM 596 4to hafi verið ritað um 1350-1400. Katalog over den Arnamagnæanske 
håndskriftsamling I-II1898-94:105-6. Fjórar hendur koma að handritinu og eru fyrstu blöðin talin hafa verið rituð 
á seinni fjórðungi fjórtándu aldar en skrift og stafsetning seinni hluta handritisins frá fimmtándu öld. M.J. 
Driscoll 1992: cxlix-cl. 
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um aðstoð. Í lengri gerð sögunnar eru hirðmenn meykóngs fastir í sætum sínum og geta ekki 

komið Sedentíönu til aðstoðar en í styttri gerðinni hlýtur Sigurður fullan stuðning hirðar 

meykóngs sem viðurkennir svívirðuna og kemur henni ekki til aðstoðar fyrr en seint um síðir: 

„het hon þa aa hird sina at þeir skylldu til fara henni at hialpa en suo uar hon leid uordin af 

þessi ofrægd at þat var leingi at eingi for til.“352 Í styttri gerðinni hlýtur Sigurður fullan 

stuðning samfélagsins til þess að yfirbuga meykónginn einkum þar sem dvergurinn leggur 

honum einnig lið.  

Eins og yfirferðin hér að ofan gefur til kynna má segja að hvatinn til þess að yfirbuga 

og refsa meykónginum komi frá samfélaginu sem samþykkir þá valdbeitingu sem konan 

verður fyrir. Áherslan er því lögð á að koma konunni frá völdum, tryggja karlkyns valdhafa 

og endurreisa þar með stoðir feðraveldisins. Formgerð meykóngasagna miðast að því að 

upphefja hetjuímynd karlhetjunnar sem nýtur góðs af þeirri aðstoð sem hún hlýtur. Sagan 

miðast að því að staðfesta að hetjan sé ein fær um að yfirbuga slíka afburðarkonu sem 

meykóngurinn er.353 Meykónginum er, eins og áður sagði, teflt gegn hinum hefðbundna 

karlkyns valdhafa og kemur fram sem margföld hindrun karlhetjunnar við að ná settu marki. 

Á sama tíma er grafið undan trúverðugleika meykóngsins og dregið úr valdi hennar. Allt 

atferli og almenn hegðun meykóngs er í andstöðu við ríkjandi viðmið og gildi söguheims sem 

fer fljótt að líta hana hornauga. Formgerðin miðast þar af leiðandi leynt og ljóst að því að gera 

hana hæfa til hjónabands og skikka í viðurkennt samfélagslegt hlutverk.  

 

 

 

 

IV.IV  Hegning  

Líkt og fjallað var um hér að ofan er lögð áhersla á söguframvinduna og deilur hjónaefnanna. 

Þá liggur spennan í atburðarásinni sem miðar að falli og iðrun meykóngs. Tekin er afstaða 

með kenningum Driscoll um að meginviðfangsefni sagnanna sé hetja sem leitist við að útleika 

meykóng og markmiðið felst í því að sýna fram á hvernig til tekst að temja konuna.354 Sjá má 

samhengi milli þessa viðfangsefnis meykóngasagna, þess að karlmaður nái sér niður á 

kvenkynspersónu og sjónarhorni sagnanna sem er síður en svo fylgjandi karlkynspersónunum. 
                                                
352 Sigurðar saga þögla: 46. 
353 Helga Kress telur að Hrólfur í Hrólfs sögu Gautrekssonar staðfesti hetjuímynd sína með því að ná að sigra 
Þorbjörgu og temja hana. Hún kemur að hennar sögn fram sem landið sem er unnið og reglu komið á nýjan leik. 
Helga Kress 1993: 117. 
354 Driscoll telur að evrópska minnið um að temja skassið sé af sama meiði og meykóngaminnið. Driscoll 1992: 
lxxxi. 
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Innan hverrar sögu fyrir sig, að Nítíða sögu undanskilinni, kemur fram skýr samfélagsleg 

krafa um að brjóta vilja meykóngs á bak aftur og temja hana til hlýðni og undirgefni. Biðillinn 

stígur því fram með það að markmiði að ná þessu fram. Tilgangur tamningarinnar skiptist 

niður í þrjá þætti: (1) Í það fyrsta þá gegnir hún þeim tilgangi að setja konuna í samfélagslega 

rétt hlutverk eiginkonu. (2) Í öðru lagi felst hún í valdatilfærslu þar sem verið er að færa 

valdið frá konunni yfir til karlsins. Valdaflutningurinn á sér stað við meydómsrof eða 

hjónaband þar sem valdið færist frá meykónginum til biðilsins. Hver biðill stefnir leynt og 

ljóst að þessu takmarki. (3) Að lokum miðast refsingin við að niðurlægja konuna. Með 

niðurlægingunni brýtur karlmaðurinn varnir konunnar og sér til þess að hún dragi lærdóm af 

hegðun sinni, sýni undirgefni og lítillæti.  

Meykóngarnir þurfa að gangast við eiginkonuhlutverkinu og taka sér stöðu við hlið 

eiginmanns síns. Í þessu ferli eru konurnar jafnan beittar afli og kúgun þegar þær eru 

skikkaðar í rétt hlutverk. Rétt eins og Sif Ríkharðsdóttir bendir á þá gegnir ofbeldið sem 

meykóngarnir verða fyrir einnig því hlutverki að staðsetja þær í varanlegu og endanlegu 

kynhlutverki sínu.355 Þessi barátta á sér nær undantekningarlaust stað fyrir hjónaband og enda 

sögurnar með góðum sáttum. Aftur á móti má sjá breyttar áherslur á valdatogstreitunni í 

Gibbons sögu þar sem biðillinn og meykóngurinn ganga ekki í hjónaband og þar af leiðandi er 

tilgangur niðurlægingarinnar allt annar. Minnið sem þarna kemur fram minnir á það þegar 

Helgi í Hrólfs sögu kraka refsar Ólöfu fyrir níðingsbragð sitt með því að ræna henni, beita 

hana kynferðislegu ofbeldi og neita að kvænast henni. Gibbon getur með Flórentíu son en ári 

eftir fæðingu hans yfirgefur hann hana fyrir prinsessuna Greku þannig að þau ganga aldrei í 

hjónaband. Tilgangur niðurlægingarinnar er því á huldu og kemur því frekar fram sem leikur 

elskendanna Gibbons og Greku sem sameina krafta sína gegn völdum meykóngs til þess eins 

að refsa henni fyrir framkomu sína gagnvart vonbiðlunum sem féllu fyrir hennar sakir. 

Florentía er aftur á móti niðurbrotin eftir aðskilnaðinn, lætur ríkisstjórum eftir stjórnina þar til 

sonurinn verður nógu gamall til að taka við konungdómnum og gengur í klaustur. Þessi 

uppgjöf meykóngs er mjög óvanaleg innan meykóngaminnisins og kemur ekki fyrir í neinni 

annarri sögu. Eftirmálar sögunnar tengjast ekki örlögum Florentíu þar sem hún hverfur úr 

sögunni. Meykóngaminnið kemur þar af leiðandi ekki fyrir í fullkominni mynd innan 

sögunnar þar sem að samskipti meykóngs og biðils enda ekki með varanlegu hjónabandi og 

biðillinn gerir meykónginn ekki undirgefinn sér á neinn annan hátt en með kynferðislegu 

ofbeldi. 
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Í Partalópa sögu skiptir meydómurinn ekki eins miklu máli þar sem Partalópi tekur 

meydóm Marmoríu í upphafi með fullu samþykki hennar og án allrar niðurlægingar. Við 

afmeyjunina færist þó hollusta hennar yfir til Partalópa og sést það hvað best í viðbrögðum 

hennar við fráhvarfi hans þar sem hún segist ekki vilja giftast neinum nema honum. Í Viktors 

sögu ok Blávus, Nítíða sögu og Sigrgarðs sögu frækna er lögð minni áhersla á meydóm 

meykónganna sem halda jungfrúdómi sínum fram yfir hjónavígsluna. Í þessum sögum vinnur 

biðillinn meykónginn með öðrum leiðum: eins og áður sagði leysir Sigurgarður Ingiborgu úr 

álögum, Viktor nær með hjálp Blávusar að klekkja á Fulgidu og Nítíða ákveður sjálf hverjum 

hún giftist. Þó að meydómurinn sé ekki í forgrunni reyna biðlarnir engu að síður að samrekkja 

með meykóngunum þannig að valdatogstreitan er vissulega til staðar innan þessara sagna. 

Almennt eiga biðlar meykóngasagna það allir sameiginlegt að beita margs konar aðferðum 

við að tryggja sér meykónginn sem brúður. Hann nýtir sér fyrst og fremst veikleika konunnar 

og beitir til þess líkamlegum yfirburðum sínum. Þó meykóngarnir séu með afburðum vel 

gefnar eru þær ekki gæddar líkamlegum styrk á við karlmenn ólíkt Brynhildi í Nibelungenlied 

sem með styrkleikanum einum leggur alla vonbiðla sína. Þær þurfa því nauðugar eða viljugar 

að standa andspænis vonbiðlum sínum búnum þeim veikleikum sem kvenhlutverkið markar 

þeim. Þær þurfa að láta hegðun karlmannsins yfir sig ganga og sættast við að tilheyra veikara 

kyninu.  

Konan er því mörkuð sem andstæða karlmannsins líkt og fjallað var um í þriðja kafla. 

Ef litið er aftur til kenninga Jane Burns þá skilgreinir hún konuna sem neikvæða eftirmynd 

karlmannsins út frá skorti hennar á kynfærum karla. Því kemur konan fram sem nokkurs 

konar „ekki-maður.“356 Þessi staða konunnar sem ekki karlmaður leiðir til ójafnrar valdastöðu 

þar sem karlmaðurinn gengst við hlutverki sterkara kynsins og konan neyðist til að verma 

hlutverk þess veikara. Konan þarf því að gangast við hlutverki þolandans á meðan 

karlmaðurinn fær hið æðra hlutverk gerandans Á þann hátt kemur konan fram sem viðfang 

sem karlmaðurinn getur stjórnað og náð fram vilja sínum á. Þótt meykóngurinn spili hlutverk 

gerandans, þegar hún gerir uppreisn gegn feðraveldinu getur hún ekki leyst sig undan 

kynferðislegu þolandahlutverki sínu. Það er því í gegnum kynlífið sem karlmaðurinn nær að 

yfirbuga meykónginn og gera hana undirgefna sér. Ef litið er til kenninga Ruth Mazo Karras 

þá skilgreinir hún kynlíf á miðöldum sem verknað sem gerandi fremur á annarri persónu sem 

kemur fram sem þolandi geranda.357 Hún heldur því jafnframt fram að það hafi verið álitið að 

                                                
356 Burns 1993: 33. 
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konur séu ávallt þolendur en karlmenn gerendur í kynferðissamböndum.358 Hún bendir þó á 

að karlmenn geti einnig verið þolendur annarra karlmanna en tekur þó skýrt fram líkt og 

Burns að konur hafi aldrei verið álitnar gerendur í kynferðissamböndum á miðöldum þar sem 

að þær skortir getnaðarlim. Kynlíf var skilgreint sem athöfn sem felst í samförum. Í kynlífinu 

neyðast því meykóngarnir að ganga inn í þolenda hlutverkið. Ef litið er aftur til kenninga 

Phillips um hugmyndir um líkama meyjarinnar þá telur hann að þegar líkami meyjarinnar sé 

ósnortinn af kynmökum tilheyri hún ekki heimi karlmannsins, og þá heimi kvenna þar sem 

hún deilir ekki sameiginlegri reynslu með öðrum konum sem byggð er á kynlífsreynslu.359 Þar 

sem meykóngurinn leitast stanslaust við að tilheyra hinum karllæga heimi í gegnum valdasetu 

sína og afneitar þá gjarnan hinum kvenlæga heimi gerist það að þegar hún missir meydóminn 

verður meykóngurinn þá fyrst að konu og flyst inn í hinn kvenlæga heim.360 Um leið og það á 

sér stað missir hún stjórn á aðstæðum og verður að horfast í augu við þá staðreynd að hún 

tilheyri vanmáttugra kyninu og hafi ekki vald né líkamlegt eða andlegt þrek til þess að berjast 

gegn körlunum. Við kynmök tryggir því biðillinn valdastöðu sína og kemur því fram sem 

ofjarl meykóngsins og leiðréttir um leið það valdaójafnvægi sem einkennt hefur samband 

hans og meykóngs.  

Henric Bagerius telur að við rof á meydómi eða eftir að afmeyjunin hefur verið gerð 

opinber neyðist meykóngurinn til þess segja af sér völdum. Þá vísar hann til kenninga Evelyn 

Birge Vitz sem heldur því fram að þegar kona er yfirbuguð kynferðislega verði hún 

kynferðisleg eign þess sem yfirbugaði hana.361 Að auki telur hann að við afmeyjunina missi 

meykóngurinn völdin, ekki bara yfir ríki sínu heldur einnig yfir líkama sínum.362 Hann vísar í 

brúðkaupshefðir frá fjórtándu öld sem eru að hans mati algildar heimildir um 

hjónabandssáttmála milli karls og konu í íslenskum miðaldabókmenntum. Hann bendir á að 

við brúðkaup gefi karlmaður eiginkonu sinni gjöf og í staðinn afsali hún sér líkama sínum og 

gefi honum meydóm sinn.363 Þannig að við rof á meydómi flyst eignarhaldið á líkama 

konunnar til karlmannsins. Í reynd var þessi sáttmáli álitinn gagnkvæmur, en samkvæmt 

Christopher Brooke misstu báðir einstaklingar valdið yfir eigin líkama við hjónaband.364 Hér 

verður því ekki tekið eins djúpt í árinni hvað varðar flutning eignarétts á líkama meykóngsins 

frá henni sjálfri og til kúgara hennar líkt og Bagerius vill halda fram. Kenningar hans eru 
                                                
358 Karass 2001: 283.  
359 Phillips 1999: 1 
360 Kona tilheyrir heimi karlmannsins eftir að hafa öðlast kynlífsreynslu. Phillips 1999. Sjá einnig Carlson og 
Weisl. 1999: 1-22.  
361 Vitz 1997: 10.  
362 Bagerius 2013: 95-96. 
363 Bagerius 2013: 86. 
364 Brooke 1994: 48.  
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gagnrýniverðar fyrir þær sakir að í þeim meykóngasögunum sem þetta atriði kemur fram á sér 

stað einhliða kynferðislegt ofbeldi en ekki hjónaband. Karlmaðurinn gefur konunni enga gjöf 

né skuldbindur sig henni á nokkurn hátt, en þess í stað rænir hann hana meydómi. Þessar 

hugmyndir eiga að auki alls ekki við um allar meykóngasögurnar þar sem kynferðislegt 

samneyti fyrir hjónaband kemur einungis fyrir innan nokkurra meykóngasagna: Clári sögu, 

Dínus sögu drambláta, Gibbon sögu, Partalópa sögu, Sigurðar sögu þögla og að auki í Hrólfs 

sögu kraka. Kynlífið gegnir mismunandi tilgangi innan hverrar sögu fyrir sig. Í Partalópa 

sögu kemur það fram sem fullnægjandi samneyti á milli elskenda en í Gibbon sögu svalar 

Gibbon girndum sínum á líkama Flórentíu og hirðir ekkert um hjónaband. Það sama á sér stað 

í Hrólfs sögu kraka. Í Clári sögu, Dínus sögu drambláta og Sigurðar sögu þögla þjónar 

kynlífið tilgangi hefndar fyrir þær svívirðingar sem biðlarnir máttu þola af hendi meykónga. 

Þá má nefna að Ólöf og Flórentía gefast ekki mönnunum sem afmeyjuðu þær. Samt sem áður 

er ekki hægt að líta fram hjá því að ýjað er að hugmyndum um tilfærslu á eignarétti líkama 

konunnar í Clári sögu, Dínus sögu drambláta og Sigrgarðs sögu frækna. Hollusta Sérénu 

flyst til Clárusar eftir að hún missir meydóminn og það sama á sér stað í Dínus sögu 

drambláta. Þar flyst hollusta Philotemiu frá föður hennar til Dínusar eftir ofbeldið og vill hún 

ekki að faðir hennar hefni svívirðu sinnar og vinni Dínusi mein. Í Sigrgarðs sögu frækna 

koma hugmyndirnar einnig í ljós. Ingigerður lætur í veðri vaka að hún sé þegar skemmd eftir 

að hafa deilt rúmi með Sigurgarði tvær nætur og eigi þar af leiðandi ekki góða 

hjúskaparmöguleika.365  

Hvort höfundar sagnanna hafi verið meðvitaðir um hugmyndina um tilfærslu á 

eignarétti á líkömum elskenda og unnið gagngert með þessar hugmyndir skal ekki segja. Hins 

vegar er sá ásetningur biðilsins að valda meykóngi sem mestum skaða viðurkenndur innan 

allra sagnanna. Með því að taka meydóm meykónganna refsa biðlarnir meykónginum ekki 

einungis fyrir þá svívirðu sem þeir hafa þurft að þola heldur reyna þeir að skemma æru þeirra 

og þar með aðra hjúskapamöguleika. Þessi sjónarmið koma fram í Nítíða sögu þegar biðlarnir 

leggja kapp við að nema meykóng brott og giftast henni í snatri til að tryggja sér „eignarétt“ 

yfir henni. Í Hrólfs sögu kraka og Dínus sögu drambláta missa Helgi og Dínus hins vegar 

allan áhuga á að kvænast eftir að hafa tekið meydóm lagskonu sinnar. Í Dínus sögu 

endurspeglast þessi viðhorf í þeim ókvæðisorðum sem Dínus hefur um Philotemiu þegar hann 

yfirgefur hana morguninn eftir. Hann gengur að baki orða sinna eftir að hafa lofað að að 

ganga að eiga hana með sóma og spekt. „ecki er þad sidur j voru lande, ad sinna nockre putu 
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leingur enn umm sinn edur einu sinni og firer þad skulumm hier skilia, og alldri finnast 

sijdann ef eg mä räda“366 Niðurlæging Philotemiu er því algjör. Dínus hefur bæði hefnt sín, 

svívirt og siðað hana til og eyðilagt hjúskaparmöguleika hennar.  

Nota má kenningar Bageriusar til að sýna fram á margþætta refsingu þeirra meykónga sem 

eru á svívirðilegan hátt rændar meydómnum. Þær eru ekki einungis svívirtar heldur neyddar á 

kynferðislega hátt til að gangast við kynhlutverki heldur einnig auðsveiptar til að gangast við 

eiginkonuhlutverkinu. Í Hrólfs sögu Gautrekssonar eru lögð drög að þessari kynferðislegu 

valdaleiðréttingu þar sem Þórbjörg er kynferðislega niðurlægð þegar hún er yfirbuguð í 

bardaga af Katli bróður Hrólfs er hann slær hana klámhöggi. Samkvæmt Jenny Jochens er 

þetta atferli Ketils mjög svo niðrandi einkum þar sem það er notað um geldingu karlmanna 

sem felst í því að höggva af mönnum þjóhnappana.367 Höggið ber tilskilinn árangur þar sem 

Þórbjörg leggur niður vopn og gerist undirgefin Hrólfi. Höggið gegnir því sambærilegum 

niðurlægingarþætti og í meykóngasögunum. Í yngri gerð Hrólfs sögu Gautrekssonar er þessi 

atburður ögn beinskeyttari en þar segir Ketill við Þornbjörgu þegar hann yfirbugar hana í 

bardaga: „Frú"[…] svá lokkum vér af yðr lendakláðann, ok kalla ek þetta klámhögg.“368 Þar 

næst slær hann flötu sverðinu í lendar hennar og ólíkt eldri gerð sögunnar geldur hún honum 

ummælin með kjaftshöggi. Klámhöggið sem Ketill geldur Þorbjörgu er sama eðlis og 

meydómssviptingin í meykóngasögunum. Hún lætur ekki af baráttuandanum fyrr en Hrólfur 

kemur og grípur um hana að aftan frá og biður hana um að láta af öllum mótþróa.369 Hún 

þýðist Hrólf líkt og meykóngarnir gefast upp að endingu fyrir vonbiðlum sínum. Í báðum 

gerðum snýr Þórbjörg aftur til föður síns, viðurkennir ósigur sinn, tekur upp kvenlæga hætti 

og er síðan gefin í hjónaband. Katli tekst þar með bæði að koma konunni inn í sitt rétta 

kynhlutverk og siða hana fyrir hjónaband. Sambærilegt minni kemur fyrir í Þiðreks sögu þar 

sem Brynhildi er ekki rekinn kinnhestur heldur þvinguð til samræðis þegar hún vill ekki 

þýðast Gunnar og er Sigurður sveinn fenginn til þess að temja skassið. Kynferðislega ofbeldið 

miðar að því að kúga og skikka konur inn í viðurkennt hlutverk og gegnir hér sama hlutverki 

og kinnhesturinn og lendarhöggið.  

                                                
366 Dínus saga drambláta 67-68. 
367 Jochens 1996: 101 og 264n47. 
368 Fornaldarsögur Norðurlanda IV: 95. 
369 ,,Ketill var þá svá nær kominn konungi þeira, at hann sletti flötu sverði um lendar konungi ok greip hann ok 
mælti: „Frú“, segir hann, „svá lokkum vér af yðr lendarkláðann, ok kalla ek þetta klámhögg. Konungr mælti: 
Þetta högg skal þér eigi til vrægðar verða, “ ok slær Ketil með öxi undir eyrat svá hart, at fótunum kastar fram 
yfir höfuðit, ok mælti: Svá sláum vér jafnan hunda vára, ef oss þykkir ákaft geyja.“ Ketill spratt skjótt á fætr ok 
bjóst at hefna sín, ok í því kemr at Hrólfr Konungr og greip konunginn ok mælti: Herra, legg vápn þín, þér eruð 
nú á váru valdi.“ Fornaldarsögur Norðurlanda IV: 95. 
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Valdatogstreitan og þá valdaskiptin einkennist af sambærilegum kynferðislegum 

tilvísunum og gamansömum lýsingum og koma fyrir í nær öllum meykóngasögum. 

Meykóngasögurnar eru þó óvægari í garð konunnar og miðast að lítillækkun og kynferðislegri 

undirgefni meykóngs. Í gegnum söguframvinduna er stanslaust verið að leitast við að réttlæta 

meydómssviptinguna. Löngun og tilraunir biðlanna til þess að svipta meykónginn 

meydómnum hefur fylgt meykóngaminninu frá fyrstu formerkjum þess og er samtvinnuð 

valdaskiptunum. Valdaskiptin eru studd af karllægu sjónarhorni innan sagnanna. 

Meydómurinn er sýndur vekja upp þrá eða löngun hjá karlkynspersónum sem hafa afmeyjun 

konunnar að megintakmarki. Evelyn Birge Vitz telur að kynferðislegt ofbeldi og kynæsandi 

nautnir í fornfrönskum bókmenntum hafi að mestu miðast við kynóra karlmanna.370 Það má 

segja að meykóngasögur gangi inn í þessa hefð, þó hver saga sé með sínum hætti. Þessi 

kenning er vissulega athyglisverð í ljósi þess að prestar voru höfundar riddarasagna og þar 

með meykóngasagna líkt og Barnes heldur fram.371 Þetta kemur vel fram í Partalópa sögu þar 

sem Partalópi er leiddur af seiðmagnaðri dulúð burt úr heimalandi sínu og upp í dyngju 

meykóngs. Sjónarhornið er mjög karllægt og þrungið kynngimagnaðri spennu sem er uppfyllt 

í faðmlögum ósýnilegrar, en þó lögulegrar kvenveru. Erótíkin er þó ekki eins lostafull í öðrum 

meykóngasögum og í Partalópa sögu og liggur frekar í aðdragandanum að kynferðislega 

ofbeldinu. Sjónarhornið er almennt fylgjandi biðlunum. Þá er athæfi þeirra samþykkt á 

kostnað óvægs sjónarhorns á stöðu konunnar. Halda má því fram að í söguframvindunni sé 

stanslaust verið að réttlæta hinar karllægu fantasíuhugmyndir þar sem framvindan miðast við 

að fullnægja karlmanninum og niðurlægja og refsa konunni. Gert er lítið úr neyð konunnar og 

látið í veðri vaka að hún hafi átt framkomu biðilsins skilið. Eftir að Philotemia hefur misst 

meydóminn og tekið út ráðningu sína er greint frá viðbrögðum hennar. Fram kemur að 

„meijarnar gräta nu sem mest meiga þær, og rijffa klædi sijn og reita sitt håår.“ Síðan breytist 

sjónarhornið þar sem þær eru dæmdar fyrir viðbrögð sín við afmeyjuninni. Sögumaður bætir 

við athugasemdum um hegðun þeirra í hæðnistóni: „lätum þær nu veina og kueina sem þeim 

lijkar.“372 Viðhorfin sem þarna koma fram eru í samræmi við kenningar Barnes um yfirlýst 

ætlan og áhuga höfunda við sagnaritun.373 Hér er greinilegt að höfundur sögunnar hefur ekki 

áhuga á að lýsa sálarlífi kvenpersónunnar, eða draga í efa að hún hafi átt skilið að upplifa 

slíka framkomu. Samúðin liggur því ekki hjá Philotemiu og þjónustumeyjum hennar. Þess í 

                                                
370 Þó telur hún að einstaka konur hafi haft óra um að vera kynferðislega yfirbugaðar af aðlaðandi manni. Vitz 
1997: 10. 
371 Barnes 2014: 28. 
372 Dínus saga drambláta: 68.   
373 Barnes 2014: 28. 
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stað er gert lítið úr neyð þeirra og atferli biðilsins viðurkennt sem samfélagslegur hvati til að 

siða konuna. Í Hrólfs sögu kraka helst minnið um refsingu konunnar fjandsamlegt og er 

sjónarhornið fylgjandi Helga. Helgi er vitanlega mjög ósáttur við fyrri viðskipti sín við Ólöfu 

og ginnir hana út í skóg með fjárgjöfum. Þegar hún lætur gabbast rænir hann henni og fer með 

hana til skipa þar sem hann hvílir hjá henni í margar nætur. Að því búnu skilar hann henni til 

baka með mikilli skömm. Hér lætur Helgi einungis meydóminn sig varða þótt Ólöf viðurkenni 

að hafa leikið hann illa og biður hann um að taka sig fyrir konu. Ólöf þarf þess í stað að þola 

þessar svívirðingar og ríkir því áfram sem meykóngur yfir löndum sínum.374 Hér eiga 

valdaskipti sér ekki stað og kynferðislega ofbeldið kemur einungis fram sem hefnd fyrir 

svívirðingu. Samúðin er hjá Helga en Ólöf er fordæmd fyrir þessa breyttni sem á þátt í því að 

gera út um Helga. Í Gibbons sögu er það sama uppi á teningunum. Sjónarhornið er fylgjandi 

karlhetjunni og hlýtur meykóngurinn sambærilega afgreiðslu og Ólöf. Þá er meydómur 

meykóngsins frá upphafi í brennidepli og kemur fram sem takmark Gibbons sem kveðst 

annað hvort vilja kvænast meykónginum eða taka meydóm hennar: „strengi ek heit at ek skal 

þessa ivngfrv eiga ella af blomga hanna sinum meydommi.“375 Síðar, eftir að honum hefur 

ekki tekist að fá hönd Florentíu, er hann minntur á heitstrengingu sína og fylgir dvergurinn 

Asper honum í dyngju meykóngs svo að hann geti efnt heit sitt.  

Duergrinn m(ælti) hitt er nu rad kongss(on) at efna heitstreinging sina. kongs s(on) af 
klæddiz skiott og stigr vpp j sængina ok leggr h(inn) liosa likam Florentie drotningar 
a sinn armm lætr hun þar nu sinn skiæra meydom med litilli skemtan eigi med gledi 
e(dr) ynndi helldr med heift og hatri meirr med galli og suiuirdu en nockurri þessa 
heims gledi.376 

 

Sjónarhornið fylgir upplifunum og gjörðum Gibbons sem umvefur sig ljósum líkama 

meykóngs. Afmeyjunin er vægast sagt áhrifamikil þar sem Florentía er beitt gjörningum 

þannig að hún getur ekki hreift sig en þó er tekið fram að hún sé fullmeðvituð um allt það sem 

fram fer.  

Dvergr geingr at *sænginni ok sveipar yfir kongs d(otvr) sueipu nockurri en uid þat 
dregr allt afl ur drotninngunni suo at hun matti sig huergi hræra ne nockur teiknn 
gera. þo sierr hun þessa fianndr og allt sitt skyn hefir hun.377 

                                                
374 Togstreitan á milli Ólafar og Helga er þó langlífari þar sem Ólöf hefnir svívirðingar sinnar til fulls þegar 
Helgi giftist dóttur sinni. Hún upplýsir hann ekki um tengslin fyrr en hann hefur verið giftur henni til nokkurra 
ára og getið með henni soninn Hrólf kraka. 
375 Gibbons saga: 25-26. Í AM 585c 4to kemur hins vegar fram „eg skal þessa konu eiga, enn at ǫdrum koste 
missa lÿfed, edr og nä hennar meydomj, at minnsta kosti.“(26) 
376 Gibbons saga: 75. 
377 Gibbons saga: 75. 
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Samúðin er sannarlega hjá Flórentíu og ekki er greint frá hennar sjónarhorni af því ofbeldi 

sem hún verður fyrir á annan hátt en hún sögð fyllast hatri og upplifa skömmina sem fylgir 

þessu athæfi. Kynferðislega ofbeldið kemur því fram sem tilhlýðileg refsing fyrir þær 

svívirðingar sem biðillinn hefur þurft að þola af hendi meykóngs. Sambærilegar áherslur eru í 

Dínus sögu drambláta þar sem andmæli meykóngs gegn ofríki karlmannsins eru virt að 

vettugi. Atvikið þegar Dínus nær meydómi Philotemiu er gert að spennuþrungu atriði þar sem 

Dínus útskýrir fyrir henni ástæður ofbeldisins.  

Dijnus tekur hana med afle og leggur hana nidur j sængina hiä sier og snijst ad henne 
blijdlega enn hun budur hann vægia sier og sijnum jungfrudöme og bijda þess er 
fader hennar giorde þeirra samgang med sæmd sem köngsbarne tilheijrde þä svarar 
Dijnus muna meige þier þad fru seiger hann huorsu þier hafid mig firre falsad og 
hafid þui nu gabbad mig, og settud þennan glede tijma [...] og nu sier jungfruinn ad 
hun mun sinn meijdöm läta og afle borinn verda ad sinne.378  

Philotemia lætur meydóm sinn með mikilli skömm og lítilli ánægju en þó er gefið í skyn að 

hún hafi í raun með hegðun sinni boðið upp á samlag þeirra. Hér er hið kvenlæga sjónarhorn 

ekki heldur sýnilegt og slær sögumaður á létta strengi og tekur fram að þau „skemtu sier allt 

til dags“379 þó að lesandi gerir sér fulla grein að afmeyjunin hafi ekki verið mikil skemmtun 

fyrir Philotemiu. Þetta dæmi kallast vel á kenningar Vitz um fantasíuhugmyndir karla þar sem 

kynferðislegt ofbeldi gegn konum er gert kynæsandi og um leið hámark frásagnar. Þetta 

sjónarmið er greinilegt innan meykóngasagna. Því koma sögurnar fram sem eins konar sefjun 

kynóra karlmanna einkum þar sem reynt er að réttlæta ofbeldið með því að sýna jafnvel fram 

á það að konurnar hafi haft unun af. Í Sigurðar sögu þögla er þessari sömu stefnu fylgt en að 

auki sameinast kómík og gróteska í niðurlægingu Sedentíönu þar sem Sigurður þögli liggur í 

þrjár nætur með Sedentíönu í gervi svínahirðis, dvergs og trölls. Lýsingin af afmeyjuninni er 

óviðfelldin og hinn gamansami undirtónn ekki langt undan. Fram kemur að meykónginum 

líkar vel við það hold sem hún finnur þótt að sá líkami sem hún sér sé líkami trölls, 

svínahirðis og dvergs: 

 „Og hér eftir leggst hann niður hjá henni og gerir hennar líkama heitan og réttan. Og 
síðan tók hann hana með afli, og undrast hún það mjög hversu hans líkami var 
gleðilegur viðkomu, og það, hversu sterklega að hún var nu höndluð.“380  

Þolendahlutverk Sedentíönu er hér algjört og kemur hún hér fram sem hlutur í höndum 

Sigurðar sem gerir líkama hennar heitan og réttan. Síðan er meydómur hennar tekinn með 

afli. Líta má svo á að þetta sé enn eitt dæmi um hið karllæga sjónarhorn sem leitast við að 
                                                
378 Dínus saga drambláta: 64. 
379 Dínus saga drambláta: 65. 
380 Sigurðar saga þögla: 207-208. 
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réttlæta ofbeldið með því að láta í veðri vaka að konan skemmti sér ekki síður en 

karlmaðurinn. Vitz telur að einstaka konur hafi haft óra um að vera kynferðislega yfirbugaðar 

af aðlaðandi manni.381 Túlka má að hér sé verið að réttlæta það að konum þætti jafnvel 

kynæsandi að vera í sporum Sedentíönu og ber þetta vott um karllægt sjónarhorn þar sem alið 

er á kynferðislegum hugarórum lesenda.  

Í meykóngasögum eru meykóngar innrættar því að sýna biðlum sínum undirgefni áður 

en þær ganga í hjónaband. Sedentíana fer í gegnum mikið ferli niðurlægingar þar sem hún er 

svívirt og dregin niður á líkamlegt plan í þriggja daga veisluhöldunum, Philotemiu er hafnað 

og kölluð púta en síðar tekin í sátt, Marmoría er brotin niður, látin halda að Partalópi sé allur 

og að hún eigi að giftast öðrum manni. Viktor og Blávus leika á Fulgidu þannig að hún 

ákveður möglunarlaust að gangast við Viktori. Nítíða er aftur á móti ein allra meykónga sem 

giftist upp á eigið einsdæmi án allrar niðurlægingar. Í Sigrgarðs sögu frækna felst niðurlæging 

meykóngs ekki í meydómsmissi heldur í valdamissi. Í raun þarf Sigurgarður ekki að gera 

meykóng sér undirgefinn þar sem hún er honum undirgefinn frá þeirri stundu er hún losnar úr 

álögum. Þegar álögin rofna fellur meykóngur niður og skríður að fótum Sigurgarðs og vill 

kyssa þær en Sigurgarður er ekki á eitt sáttur og hafnar atlotum hennar „enn hann uillde stiga j 

annlit henne ef Hordr hefde eigi bannat honum.“382 Sigurgarður vill líkt og Dínus og Helgi 

ekkert með Ingigerði gera og „kuezt meykonginum eiga suo mikit jllt at launa“ að hann vill 

skera upp herör gegn ríki hennar, brenna borgina og selja meykóng mannsali.383 Það er ekki 

fyrr en morguninn eftir, þegar honum hefur verið bruggað svefnlyf og sofið góðum 

nætursvefni, að af honum er runnin reiðin og hann fellst á að hitta meykóng sem „fell aa kne 

fyrir honum“ færir honum sjálfa sig, kórónu sína og ríki sitt.384 Hann fellst á þessar málalyktir 

og kvænist Ingigerði þegar í stað. Því má segja að Sigurgarður hefni fyrir skömm sína með 

því að afneita meykónginum fyrst í stað. Hann niðurlægir hana enn frekar, er hún sýnir 

undirgefni og hlýðni, með því að reyna að stíga á höfuð hennar og hóta að selja hana í 

þrældóm. Staða Ingigerðar er því sambærileg öðrum meykóngum fyrir valdamissinn þar sem 

hún er orðuð við lægstu stétt og er sögð samboðin þrælum. Valdsleg hegðun Sigurgarðs 

endurspeglar samfélagsstöðu hans sem yfirdrottnari og réttmætur konungur yfir landi 

meykóngs.  

Tilgangur niðurlægingarinnar í Clári sögu heyrir til undantekningar innan 

meykóngahefðarinnar þar sem refsing konunnar felst bæði í meydómsmissinum og á sér að 
                                                
381 Vitz 1997: 10. 
382 Sigrgarðs saga frækna: 100. 
383 Sigrgarðs saga frækna: 101. 
384 Sigrgarðs saga frækna: 104. 
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auki stað innan hjónabandsins.385 Þessi áherslubreyting hefur afgerandi áhrif á tilætlun 

tamningarinnar, sem er innan flestra meykóngasagna, að gera konuna undirgefna 

eiginmanninum áður en hún gengur í hjónaband. Eins og Shaun Hughes bendir réttilega á 

leikur markmiðið með refsingu Sérénu á tveimur skjöldum. Þá er Séréna orðin undirgefin og 

auðmjúk eiginmanni sínum áður en hún leggur upp í sneypuför sína í fylgd með Perusi. Sif 

Ríkharðsdóttir telur að undirgefni Sérénu við Clárus og auðmýkt hennar við skepnuna sé á 

skjön við ráðsnilld hennar sem á undan kemur. Hún telur að hegðun Sérénu gefi vísbendingu 

um höfundarætlun verksins sem á að varpa ljósi á æskilega hegðun kvenna.386 Sagan þjónar 

því allt öðrum tilgangi og hefur Hughes enn fremur bent á að refsingunni sé ætlað að vera 

Sérénu til upphefðar og sanna göfugt innræti hennar. Í niðurlagi sögunnar kemur þessi 

tilgangur sterklega í ljós: „gørðu þeir þetta allt svá sem til prófs hennar staðfestu; því at þeir 

hirðu aldri, hvárt hon reyndiz vel eða illa.“387 Barnes tekur undir sömu sjónarmið og segir að 

Séréna sé hvort um sig táknmynd öðrum konum til varnaðar og um leið táknmynd hinnar 

staðföstu konu.388  

Líkt og fram hefur komið er viðfangsefni Clári sögu í anda sagnaminnisins um 

kenjóttu konungsdótturina sem þarf að temja. Aftur á móti blandast þar inn í minnið um hina 

dyggðugu Gísildu sem gengur í gegnum miklar prófraunir af hálfu eiginmanns síns og stenst 

þær á lofsamlegan hátt.389 Hughes hefur af þeim sökum sett söguna í samband við sagnahefð 

dæmisagna eða exemplum.390 Í ljósi þess má sjá að meginboðskapur sögunnar kristallast í 

þeirri staðhæfingu að óæskileg hegðun leiðir af sér þungar refsingar og þarf Séréna að taka út 

þessa refsingu sína þótt hún hafi þegar tekið út hluta hennar við meydómssviptinguna. Því 

hafa fræðimenn bent á að ekki sé fótur fyrir þessari auka refsingu sem hún hlýtur þar sem að 

staða hennar er söm í sögulok, þar sem hún er jafn undirgefin við upphaf ferðarinnar og í lok 

hennar.391 Slík framsetning kallar vissulega á vangaveltur um yfirlýstan tilgang refsingarinnar 

og orsakar um leið skekkju innan sögunnar. Á þann hátt þjónar tamning konunnar ekki sama 

tilgangi innan sögunnar og annarra meykóngasagna þar sem að Séréna hefur lækkað dramb 

sitt fyrir tamninguna og sættir sig auðveldlega við bág kjör og illa meðferð. Aftur á móti 

mætti frekar setja refsinguna í samhengi við valdatilfærslu og hefnd, það er að segja að Clárus 

sé með rentu að hefna svívirðingar sinnar sem birtist einkum í löðrungunum þremur og ríma 

                                                
385 Sif Ríkharðsdóttir 2010: 429 
386 Sif Ríkharðsdóttir 2010: 429. 
387 Clári saga: 73.  
388 Barnes 2014: 176. 
389 Hughes 2008:152-158, sjá einkum bls 156-157. 
390 Hughes 2008. 
391 Hughes 2008, Sif Ríkharðsdóttir 2010: 429. 
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við niðurlægingarnar þrjár sem hún veldur honum. Á þann hátt tryggir Clárus tvöfalda stöðu 

sína innan hjónabandsins sem drottnandi valdhafa yfir henni, bæði sem eiginmaður og sem 

konungur. Séréna er því skikkuð hvort um sig í hlutverk konunnar og þolandans þar sem 

henni ber að sýna fádæma undirgefni: „fór þat ok eptir verðugu í síðustu, at hon fekk þat, er 

hon var makleg fyrir sína fáheyrða staðfestu, at eigi fordrifiz af fátæki svá mektug kona; heldr 

varð hon yfirdróttning alls Saxlands.“392 Valdatilfærslan er því fullkomnuð, karlmaðurinn 

hefur endurheimt völdin, konan tamin og staðsett endanlega í sínu rétta kynhlutverki. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
392 Clári saga: 74. 
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V Niðurstöður 
 
 
 
 

Til þess að hægt sé að skilgreina sögu sem meykóngasögu þarf sagan fyrst og fremst að 

innihalda meykóng sem fellur að ákveðinni formgerð og býr yfir tilteknum einkennum. 

Framsetning meykónga ræður því úrslitum um það hvort saga verði skilgreind meykóngasaga. 

Hugtakið meykóngur er hægt að nota yfir persónur sem eru konungsdætur sem ríkja sem 

konungar og titla sig eða eru tilgreindar sem sem slíkar innan frásagnar. Annað atriði sem þarf 

að koma fram er að meykóngur hafnar alfarið hjónabandi og fellst ekki nema nauðbeygð og 

ofurliði borin á slíkan ráðahag. Að ógleymdu býr meykóngur yfir kunnáttu og hæfni sem ber 

af öðrum persónum. Hún er valdsækin, grimm, ágjörn og drambsöm, en jafnframt menntuð, 

býr yfir kvenlægum þokka, gáfum og galdrakunnáttu. Að auki verður meykóngur að koma 

fyrir innan formgerðar kvonbænasagna sem inniheldur eftirfarandi formgerð: valdatöku 

meykóngs, höfnun á hjónabandi, valdamissi og hegningu. Saga sem inniheldur þessa 

formgerð út í gegnum söguframvinduna er síðan skilgreind sem meykóngasaga.  

Meykóngurinn á sér margar fyrirmyndir innan íslenskrar sagnahefðar. Finna má 

svipuð einkenni meykóngaminnisins í Mod Þryþo í Bjólfskviðu, Billingsmær í Hávamáli og 

Sigríði stórráðu í Ólafs sögu Tryggvasonar sem hafna allar vonbiðlum sínum og snúa á þá á 

einhvern hátt. Ástríður í Ólafs sögu Tryggvasonar Gurith í Gesta Danorum og Ragnhildur 

konungsdóttir í Harlands sögu eiga allar það sameiginlegt með meykóngunum að neita að 

giftast niður fyrir sig. Þær persónur sem standa honum hvað næst eru skjaldmeyjarnar Hervör 

í Hervarar sögu ok Heiðreks, Hlégunnur í Stjörnu odda draumi og Brynhildur Buðladóttir í 

Skjöldunga sögu, Völsunga sögu og Þiðreks sögu. Hægt er að rekja tvö viðfangsefni 

meykóngaminnisins til Þiðreks sögu. Það fyrra er mikilvægi kynferðislega ofbeldisins sem er 

viðurkennd aðferð til þess að temja skassið og birtingarmynd meyjunnar sem er í senn 

drottning og valdhafi sem ríkir yfir borg. Þorbjörg í Hrólfs sögu Gautrekssonar er þó eftir sem 

áður einn fyrsti meykóngurinn. Hún ber þó sameiginleg einkenni með Ólöfu í Ynglinga sögu 

og Skjöldunga sögu sem er grimmd og áræðni. Ólöf og Þórbjörg eru líklegar fyrirmyndir 

meykónganna, þær verja heiður sinn og beita til þess styrkleikum sínum. Þórbjörg ríkir sem 

konungur en Ólöf er drottning og er í forsvari fyrir löndum eiginmanns síns þegar Helgi vitjar 

hennar. Umfram Þórbjörgu beitir Ólöf brögðum til að losna frá biðli sínum. Að auki býr hún 
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yfir einkennum eins og grimmd, einurð og stórlæti í anda meykónga. Það er ekki ólíklegt að 

sagnaminni tengd sérkennum Ólafar og Þórbjargar hafi ratað í fyrstu meykóngasögurnar sem 

hafi svo mótast sögu eftir sögu. Eftir því sem sögurnar urðu fleiri því auðugri varð 

sagnahefðin.  

Fyrirmyndir meykónga eru mögulega runnar undan rótum erlendra sagnaminna sem 

bárust til landsins með þýðingum. Meykóngurinn deilir sameiginlegum einkennum með 

erlendum kvenpersónum úr franskri, þýskri og austurlenskri sagnahefð. Þar ber helst að nefna 

austurlensku konungsdæturnar, illu drottninguna í ljóðsögunni Dún og germönsku 

konungsdótturina í König Droßelbart en ómögulegt er að festa reiður á þessi mögulegu tengsl. 

Þó er einkum athyglisvert að sambærileg sagnaminni þróast að því er viriðist ómeðvitað 

víðsvegar í heiminum. Þýdda riddarasagan Clári saga, sem getur þó mögulega hafa verið 

frumsamin eftir erlendum sagnaminnum, er talin vera fyrsta meykóngasagan. Innan sögunnar 

koma fram þrjú formgerðarleg einkenni sem sjá má í öðrum meykóngasögum. Í hið fyrsta 

kemur fram konungsdóttirin sem hafnar hjónabandi, í annan stað niðurlægir hún vonbiðla sína 

og í þriðja lagi hlýtur hún refsingu fyrir. Við meykónghefðina áttu tvö viðfangsefni eftir að 

bætast inn í hefðina. Fyrra viðfangsefnið er konungsdóttir sem lýsir sig sem konung og situr 

ein í valdasæti og seinna viðfangsefnið tengist atburðarásinni við valdamissi hennar.  

Framsetning kyngervis meykónga er samþætt minninu frá mótun þess. Meykóngurinn 

er í grunninn kvenpersóna sem býr yfir karllægum og kvenlægum einkennum. Hún býr í senn 

yfir einkennum skjaldmeyja, lýsir yfir sjálfstæði og setur sig á móti feðraveldinu. Jafnframt er 

henni eignað karllæg einkenni sem snúa að valdstjórn og einkenni konunga eins og ofbeldi, 

valdsækni og ráðríki og dyggðir eins og viska. Meykóngar búa því í senn yfir karllægum og 

kvenlægum einkennum. Birtingarmynd meykóngsins innan textans hverju sinni lýsir stöðu 

hennar. Þegar meykóngur er við völd er hún sýnd dyggðug, rík og ráðagjörn og virkur 

þátttakandi í atburðarás sögunnar. Í valdamissi og refsingu brjótast hinir kvenlægu eiginleikar 

fram. Meykóngurinn verður lítillát, undirgefin og tekur upp kvenlega siði og lætur 

karlmanninum um ríkisstjórn. Hún verður óvirk innan textans, rödd hennar fjarar út og 

orðræða hennar verður ómerk. Þótt meykóngurinn sé gædd vopnum eins og galdramætti og 

þekkingu bítur það ekki á brögð karlmanna og verða þær um síðir að lýsa sig sigraða. Hin 

tvípólaða staða meykóngsins, að búa yfir karllægum sem og kvenlægum einkennum og 

tilheyra í senn hinum karllæga og kvenlæga heimi aðgreinir meykónginn frá öðrum 

kvenpersónum. Meykóngurinn innan frumsamdra riddarasagna ríkir sem kona og býr yfir 

einkennum kvenna ólíkt Þórbjörgu sem þarf að taka upp karlmannsnafn til þess að bera þann 

titil.  
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 Birtingarmynd meykóngsins er bundin af formgerð sögunnar sem er kvonbænasaga. 

Meykóngurinn birtist því í samræmi við grunngerð hverrar sögu og er fyrst og fremst brúður. 

Þörf biðilsins að eignast besta kvenkostinn sem völ er á kallar á einkenni í fari meykóngsins 

sem vonbiðlinum þykir eftirskónarverð. Meykóngurinn er fögur, vitur og er mörgum öðrum 

kostum búin. Hún ríkir jafnframt yfir löndum sem við hjónaband myndu auka enn á hróður 

biðlisins. Staða meykóngsins markast því í upphafi sögu á valdasetu sem laðar að sér 

vonbiðla. Höfnun hennar á hjónabandi kallar í nær öllum tilfellum á frekari atburðarás sem 

miðar að valdamissi og hegningu fyrir oflætið. Grunngerð hverrar meykóngasögu inniheldur 

valdatilfræslu þar sem valdið sem meykóngurinn býr yfir í upphafi sögu flyst yfir til 

vonbiðilsins. Valdatilfærslan stefnir að því að staðsetja konuna í sínu rétta og endanlega 

kynhlutverki. Hún á sér nær undantekingarlaust stað með kúgun og ofbeldi sem miðar að því 

að niðurlægja konuna og skikka hana í hlutverk eiginkonu.  

Sagnaminnið um meykónga ber vitni tíðaranda og hugarfar miðaldamanna. 

Meykóngasögur eru varðveittar í fjölmörgum handritum og voru endurritaðar allt fram á 20. 

öld. Fjöldi varðveittra handrita og sú staðreynd að sögurnar voru lesnar og gengu manna á 

milli í allt að 600 ár gefur til kynna áhuga lesenda fyrir sagnaefninu. Þá voru ritaðar upp af 

sögunum rímur og sumar hverjar jafnvel endurritaðar í nýjum gerðum. Til eru nokkrar 

varðveittar meykóngasögur í styttri gerðum frá 17. og 18. öld. Þessar gerðir eru oft með 

breyttum áherslum þar sem viðfangsefnum sagnanna og jafnvel nöfnum persóna er breytt og 

nákvæmum lýsingum sleppt. Meykóngaminnið fyrirfinnst að auki í þjóðsögum Jóns 

Magnússonar. Þá væri áhugavert að gera frekari rannsókn á meykóngaminninu og athuga 

hvort að meykóngurinn taki breytingum í yngri sögum líkt og meistaraprófsritgerðin mín um 

Dínus sögu drambláta gefur til kynna. Enn á eftir að fara ókannaðar slóðir í rannsóknum á 

riddarasögum og þá sérstaklega yngri gerðum þeirra, enda af nógu að taka. Þessi rannsókn 

bætir að nokkru leyti úr þessum skorti þar sem hún veitir yfirsýn yfir mótun meykónga í 

riddarasögum og hvernig meykóngurinn litaðist af fyrri sagnahefðum. Það verður þó að vera 

seinni tíma rannsóknarefni að kanna breytingar á meykóngum í yngri gerðum meykóngasagna 

og þjóðsögum. 
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