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Inngangur 

1. Tveir flokkar riddarasagna 

 

Viktors saga og Blávus og Mírmanns saga sem hér birtast í fyrsta sinn í útgáfu handa 

framhaldsskólanemum heyra til þeirri grein íslenskra miðaldabókmennta sem nefnist 

riddarasögur. Riddarasögur skiptast í tvo flokka eftir aldri og uppruna.  

Í eldri flokknum eru sögur erlendar að uppruna sem þýddar voru í Noregi á 13. 

öld og snemma á þeirri 14. Hér er um fáar en býsna fjölbreyttar sögur að ræða því þýtt 

var úr þremur málum, mest úr frönsku en einnig latínu og þýsku, og frumtextarnir 

tilheyra ólíkum bókmenntagreinum. Þýðingarnar bárust snemma til Íslands en flestar 

þeirra hafa aðeins varðveist í íslenskum handritum.  

Yngri sögurnar eru aftur á móti samdar á 14. og 15. öld og eru íslenskar að 

uppruna. Þær eru undir miklum áhrifum frá þýddu sögunum og birtast þau einkum á 

tvennan hátt: annars vegar eru frumsamdar riddarasögur endurgerðir á tilteknum 

þýddum sögum, að vísu í mjög breyttri mynd; hins vegar er um að ræða sjálfstæðari 

sögur sem þó sækja efnivið sinn, þar á meðal ýmis sagnaminni, til þýddu sagnanna. 

Líkt og margar þýddu sagnanna eru flestar frumsömdu sögurnar svokallaðar rómönsur 

en sú tegund bókmennta naut mikilla vinsælda í Evrópu allt fram til loka miðalda.
1
 

Hins vegar eru frumsömdu sögurnar mun samstæðari bókmenntagrein en þýddu 

sögurnar. Íslensku sögurnar eru afmarkaðar að efni og frásagnargerð og því er 

auðveldara að fjalla um þær í einu máli en þýddu sögurnar.
2
  

Sem bókmenntagrein (þ.e. þýddar og frumsamdar riddarasögur í heild) eiga 

riddarasögur fátt annað sameiginlegt en nokkur almenn atriði: þær eru afleiddar 

bókmenntir, annars vegar þýðingar, hins vegar eftirlíkingar; þær eru í lausu máli; 

                                                 
1
 Hér er hugtakið rómansa notað um óraunsæar og ævintýralegar sögur sem lúta tilteknum 

frásagnarlögmálum. Um þau verður nánar fjallað í kafla 2.2. Auk frumsaminna riddarasagna eru flestar 

yngri fornaldarsögurnar (ævintýrasögurnar) rómönsur. Rómönsur fjalla alltaf um einstaklinga og þar er 

ástin einatt höfuðviðfangsefni. Þær snúast iðulega um einhvers konar leit og enda vel ólíkt því sem gerist 

í eldri fornaldarsögunum (hetjusögunum). Skrá yfir íslenskar miðaldarómönsur er í kafla Torfa H. 

Tuliniusar um fornaldar- og riddarasögur í Íslenskri bókmenntasögu II. Sjá Torfi H. Tulinius. 

„Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum“, 219. Rétt er að geta þess að Alexanders saga, Trójumanna 

saga og Breta sögur sem oft eru taldar til þýddra riddarasagna eru ekki rómönsur heldur heyra til 

svokallaðri gervisagnfræði, þ.e. sagna sem taldar voru sögulega sannar á miðöldum en eru að mestu 

skáldskapur.    
2
 Íslendingar héldu áfram að semja riddarasögur fram eftir öldum. Langflestar þeirra hafa lítið sem ekkert 

verið rannsakaðar af fræðimönnum og liggja óhreyfðar í handritageymslum Landsbókasafns og jafnvel 

víðar. Það getur vel verið að einhverjar þessara sagna séu frá miðöldum þótt handrit þeirra séu frá seinni 

öldum.    
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aðalpersónurnar eru af aðalsstétt og koma frá löndum utan Norðurlanda og sögusviðið 

er utan Norðurlanda.  

Söguheimur riddarasögunnar einkennist alltaf af óraunsæi en það er mismikið 

og birtist með ólíkum hætti frá einni sögu til annarrar. Í frumsömdum riddarasögum 

birtist þetta oft í ævintýralegum frásögnum þar sem alls kyns yfirnáttúrlegir hlutir og 

persónur koma við sögu, dvergar, galdramenn, töfrasteinar, gullhirslur sem aldrei 

tæmast, fljúgandi teppi o.s.frv. Sögusvið riddarasagna er yfirleitt þekkt þótt oft megi 

deila um þekkingu höfundanna á legu landa. Þetta er einkum áberandi í frumsömdum 

riddarasögum þar sem sögusviðið er Miðjarðarhafslöndin eða Norður-Afríka.  

Þýddar riddarasögur vísa oft til sögulegra persóna (t.d. Karlamagnúsar og 

Alexanders mikla) eða persóna sem menn töldu á miðöldum að hefðu verið sögulegar 

(Artúr konungur). Sagnfræðilegt gildi þessara sagna er þó lítið sem ekkert. Sögurnar af 

köppum Artúrs konungs (Erex saga, Ívents saga og Parcevals saga) eru skáldskapur 

frá rótum. Sama er að segja um þær sögur sem fjalla um kappa Karlamagnúsar (steypt í 

eina heild í Karlamagnús sögu). Karlamagnús saga er þýdd eftir svonefndum 

kappakvæðum (frönskum hetjukvæðum) sem varðveist höfðu í munnmælum og segja 

frá átökum Karlamagnúsar við múslima á 8. öld. Sum kappakvæðanna kunna að geyma 

einhvern sögulegan kjarna en þau voru ekki skráð fyrr en á 12. öld. Í frumsömdum 

riddarasögum kemur fyrir að vísað sé til sögulegra persóna en hitt mun þó algengara að 

persónurnar séu alger uppspuni.  

Meginatriðið er að riddarasögurnar eru skáldskaparbókmenntir og gildir þá einu 

hvort þær kunna að geyma einhvern sögulegan kjarna. Riddarasögurnar eiga það 

sammerkt að vera svo fjarstæðukenndar að ómögulegt er að taka þær trúanlegar. Af 

þessu leiðir að ytri tími þessara sagna er oftast alveg óræður og þær eru aldrei 

tímasettar með ártölum. Innri tími riddarasagnanna ræðst mjög af eðli þeirra sem 

ævintýra þar sem venjuleg náttúrulögmál gilda ekki. Þannig geta persónur hæglega 

verið í fullu fjöri 200 ára gamlar. Þá geta persónur í riddarasögum ferðast milla landa 

og heimsálfa á undraskömmum tíma af því að þær hafa yfir að ráða einhverjum 

yfirnáttúrlegum samgöngutækjum (t.d. fljúgandi teppi) eða eru sjálfar gæddar 

yfirnáttúrlegum hæfileikum (t.d. dvergar).      

Viktors saga og Blávus og Mírmanns saga eru frumsamdar riddarasögur. Hér á 

eftir verður fjallað um uppruna frumsömdu riddarasögunnar, einkenni 

bókmenntagreinarinnar, og jafnframt reynt að varpa ljósi á úr hvaða sögulega jarðvegi 

hún sprettur. Þá verður fjallað um viðtökusögu frumsaminna riddarasagna og loks um 
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útgáfuna. Ýmsar sögur eru nefndar í þessu yfirliti en þar sem Viktors saga og Blávus og 

Mírmanns saga hafa verið valdar til útgáfu eru flest dæmi tekin úr þeim sögum.   

 

2. Frumsamda riddarasagan – uppruni og einkenni 

 

2.1  

Sagnaminni úr þýddum riddarasögum og innlendri sagnahefð 

 

Elsta norræna þýðing riddarasögu sem vitað er um nefnist Tristrams saga og Ísöndar. Í 

formála sögunnar kemur fram að hún sé þýdd af bróður Róbert árið 1226 en 

frumtextinn er ljóðsaga (roman courtois) eftir Tómas skáld frá Bretagne (12. öld). 

Engin þýdd riddarasaga hafði eins mikil efnisleg áhrif á frumsamdar riddarasögur og 

Tristrams saga. Fjölmargar þeirra sækja fyrirmyndir að nöfnum og atburðum til 

sögunnar og að auki ýmis minni. Sem dæmi má nefna minnið um prinsessuna sem býr 

yfir lækningarmætti en það kemur fyrir í Rémundar sögu keisarasonar, Jarlmanns sögu 

og Hermanns, Mírmanns sögu og fleiri sögum.
3
 Þá má nefna minnið um ferð hetjunnar 

til að leita sér lækninga en það kemur m.a. fyrir í Mírmanns sögu og Haralds sögu 

Hringsbana.
4
 Loks má nefna minnið um bardaga hetjunnar við dreka en það kemur t.d. 

fyrir í Flóres sögu konungs og sona hans. Sá munur er þó á frásögnunum að í 

Tristrams sögu sker hetjan tunguna úr drekanum til að sanna hetjudáð sína en í Flóres 

sögu er það kló sem fær að fjúka.
5
 Þetta er ágætt dæmi um hvernig rómönsuhöfundur 

breytir alþekktu sagnaminni lítillega. Raunin mun oft sú að sagnaminni eru ekki tekin 

hrá upp í sögu heldur eru þau útfærð að meira eða minna leyti eftir eðli hverrar sögu.      

Tristrams saga virðist hafa verið Íslendingum sérstaklega hugleikin því upp úr 

henni var samin sérstök saga eftir hefð frumsömdu riddarasögunnar – Tristrams saga 

og Ísoddar. Að öðru leyti virðist Tristrams saga ekki hafa haft mikil efnisleg áhrif á 

riddararómönsurnar enda er hún harmsaga sem fjallar um ástarþríhyrning.
6
 Engin 

íslensk miðaldasaga lýsir jafnvel hugmyndafræði hinnar kurteisu ástar og Tristrams 

saga. Hugmyndin um hina kurteisu ást kom fyrst fram í kveðskap suður-franskra 

trúbadúra á 11. öld sem lofsungu andlega ást riddara á eiginkonum lénsherra sinna. 

                                                 
3
 Sjá Marianne E. Kalinke. „Riddarasögur“, 394. 

4
 Sjá Marianne E. Kalinke. „Mírmanns saga“, 432. 

5
 Sjá Marianne E. Kalinke. „Riddarasögur“, 394.  

6
 Sjá Marianne E. Kalinke. „Old Norse-Icelandic literature, foreign influence on“, 452.  
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Eins og nærri má geta mátti þessi tegund ástar aldrei verða holdleg. Tristrams saga 

segir frá ást riddarans Tristrams á Ísöndu, eiginkonu lénsherra síns. Ást þeirra er þó 

fjarri því að vera aðeins kurteis því svo óheppilega vill til að þau Tristram og Ísönd 

bergja á ástardrykk sem kveikir óslökkvandi ástareld milli þeirra. Ást Tristrams og 

Ísöndar er forboðin og þau þurfa að leynast. Því hefur verið haldið fram að svo 

„ósiðlegt“ efni sem ást þeirra Tristrams og Ísöndar hafi ekki freistað höfunda íslensku 

sagnanna og jafnvel að Tristrams saga og Ísoddar sé skopstæling á þýddu sögunni.
7
 

Aðalatriðið hér er að áhrif Tristrams sögu á frumsamdar riddarasögur lúta aðeins að 

einstökum efnisþáttum, ekki frásagnargerð.  

Aðrar þýðingar sem byggja á frönskum ljóðsögum (t.d. Parcevals saga og 

Ívents saga eftir Chrétien de Troyes sem starfaði á síðari hluta 12. aldar) höfðu sams 

konar áhrif á riddararómönsur og Tristrams saga en þó í minna mæli. Líkt og Tristrams 

saga byggja þessar sögur á keltnesku sagnaefni. Þær höfðu engin áhrif á frásagnargerð 

frumsaminna riddarasagna.
8
 Í Ívents sögu er sagt frá ljóni sem Ívent bjargar frá bráðum 

bana og fylgir honum upp frá því. Sams konar frásögn af ljóni kemur fyrir í nokkrum 

frumsömdum riddarasögum, t.d. Konráðs sögu keisarasonar og Sigurðar sögu þögla.
9
  

Loks er að geta Möttuls sögu, stuttrar ljóðsögu, en frá henni er runnið hið fræga 

minni um möttulinn sem aðeins heiðarlegar og hreinlífar konur geta klæðst. Þetta minni 

kemur fyrir í frumsömdu riddarasögunni Samsons sögu fagra en þar getur möttullinn 

einnig komið upp um þjófa.
10

     

Í síðasta kafla var minnst á frönsku kappakvæðin (chansons de geste). Mörg 

þeirra voru þýdd á norrænu og steypt saman í eina sögu – Karlamagnús sögu. Sögurnar 

í Karlamagnús sögu eru trúarpólitískar og fjalla að mestu um átök Karlamagnúsar og 

kappa hans við heiðingja. Þiðreks saga af Bern sem þýdd var úr þýsku er skyld 

Karlamagnús sögu að efni og gerð en hún byggir á þýskum hetjukvæðum 

sambærilegum kappakvæðunum. Sumar frumsamdar riddarasögur fjalla að nokkru leyti 

um átök heiðni og kristni og eru því undir áhrifum frá þessum þýðingum. Mírmanns 

                                                 
7
 Sjá Paul Schach. „The Saga af Tristram ok Ísodd: summary or satire?“, 336-352. Þá hefur bandaríska 

fræðikonan Marianne E. Kalinke bent á að í Jarlmanns sögu og Hermanns og Haralds sögu Hringsbana 

kunni að leynast ádeila á ástarþríhyrninginn. Sjá Marianne E. Kalinke. „Old Norse-Icelandic literature, 

foreign influence on“, 452.    
8
 Sbr. Marianne E. Kalinke. Bridal-quest romance in medieval Iceland, 14-15.   

9
 Sjá Marianne E. Kalinke. „Riddarasögur“, 394. 

10
 Sbr. Marianne E. Kalinke. „Old Norse-Icelandic literature, foreign influence on“, 452.  
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saga er dæmi um slíka sögu og hefur Bjarni Vilhjálmsson bent á skyldleika hennar við 

Flóvents sögu sem snúið var úr kappakvæði.
11

  

 Frumsamdar riddarasögur voru móttækilegar fyrir alls kyns sagnaminnum úr 

þýddu sögunum en þau geta líka átt uppruna sinn annars staðar. Ýmis sagnaminni í 

þessum sögum geta hafa borist til Íslands eftir ólíkum leiðum, t.d. með námsmönnum, 

pílagrímum og kaupmönnum. Íslendingar (þ.e. þeir sem voru efnaðir eða hlotið höfðu 

menntun) ferðuðust víða á miðöldum, aðallega til meginlands Evrópu og sumir jafnvel 

til annarra heimshluta, t.d. Býsans í Austurlöndum (nú Istanbúl í Tyrklandi) og Norður-

Afríku.
12

  

 Til eru dæmi um frumsamdar riddarasögur sem að nokkru leyti byggja á 

innlendum þjóðsagna- og ævintýraminnum. Í Ála flekks sögu og Vilmundar sögu 

viðutan koma t.d. fyrir tröll og hamhleypur sem frekar heyra til sagnaheimi norðursins 

en hinna suðrænu riddarasagna. Auk Hrings sögu og Tryggva, Sigurgarðs sögu frækna 

og Sigurðar sögu fóts hafa þessar sögur verið taldar á mörkum þess að vera 

fornaldarsögur.
13

 Í Viktors sögu og Blávus koma fyrir dæmigerðar norrænar hetjur, 

víkingarnir Randver og Önundur. Hólmganga riddaranna Viktors og Blávusar og 

víkinganna og hetjuleg viðbrögð þeirra síðarnefndu á dauðastundinni fylgja dæmigerðu 

frásagnarmynstri úr fornaldarsögum. Einar Ólafur Sveinsson, sem fjallað hefur ítarlega 

um heimildir Viktors sögu, bendir á að sagan sé ofin jafnt úr innlendum sem nýjum 

erlendum sagnaminnum.
14

 Dvergurinn Dímus er gott dæmi um þetta en frásagnir af 

dvergum eru algengar í íslenskum miðaldabókmenntum, t.d. eddukvæðum og 

Ynglingatali Snorra Sturlusonar. Hlutverk dverga í þessum heimildum og 

fornaldarsögum er oftast að koma hetjunum til hjálpar með því að smíða handa þeim 

dýr og fögur vopn eða aðra dýrgripi. Dímus dvergur smíðar kesju og brynþvara sem 

upphaflega eru í eigu Randvers og Önundar en hafna síðar í eigu sona Viktors og 

Blávusar. Að þessu leyti heldur Viktors saga sig við hefðina. Hins vegar dregur hin 

gróteska útlitslýsing Dímusar (sjá bls. 46 og 68 í þessari útgáfu) dám af erlendum ritum 

sem hingað bárust á 13. og 14. öld.
15

 Þetta dæmi sýnir vel áhrif innlendrar sagnahefðar 

á frumsömdu riddarasöguna. Annað dæmi um þetta er í Sigurðar sögu þögla en hetja 

þeirrar sögu er svokallaður kolbítur sem á meðal annars í samskiptum við tröllkonur í 

                                                 
11

 Bjarni Vilhjálmsson. „Formáli.“ Riddarasögur III, vii.  
12

 Sjá t.d. Margaret Schlauch. Romance in Iceland, 3 o.á. og 69- 94.  
13

 Einar Ól. Sveinsson. „Fornaldarsögur Norðrlanda“, 500-501.    
14

 Einar Ól. Sveinsson. „Viktors saga ok Blávus“, clxxiv. 
15

 Sama rit, clxxiv-clxxv.  
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óbyggðum. Ljóst er að kolbítar og tröll voru þekkt minni í innlendri sagnahefð löngu 

áður en menn tóku að skrifa frumsamdar riddarasögur.
16

     

 Að lokum skal bent á að ekki er hægt að útiloka að í sumum tilfellum byggi 

frumsamdar riddarasögur einfaldlega á skáldlegu hugarflugi rithöfunda hér í norðrinu 

eða „óljósum hugmyndum þeirra um fjarlæg lönd í suðri og austri“.
17

 Smám saman 

verður til eins konar forði sagnaminna sem höfundarnir leita sífellt í. Um leið má gera 

ráð fyrir að sögurnar rofni úr tengslum við upprunalegar heimildir sínar og taki að vitna 

hver í aðra.  

 

2.2  

Frásagnargerð, leit 

 

Frumsamdar riddarasögur lúta flestar sömu frásagnargerð. Hún snýst alltaf um einhvers 

konar leit og skiptist í fjóra meginþætti: 1) uppruni og æska hetjunnar; 2) tilefni þess að 

hetjan fer að heiman og brottför; 3) meginefni sögunnar: ævintýri hetjunnar, mótlæti; 

4) niðurlag, hetjan snýr aftur heim eða í ríki unnustu sinnar, brúðkaup.  

Á ofanverðum miðöldum var þessi frásagnargerð algeng í hvers kyns ævintýra- 

og afþreyingarbókmenntum. Frumsömdu riddarasögurnar eru því angi af alþjóðlegri 

bókmenntahefð.
18

 Þessi bókmenntahefð lifir reyndar enn góðu lífi í bókmenntum og 

kvikmyndum nútímans þótt ekki sé alltaf farið nákvæmlega eftir þrepunum fjórum. 

Nægir þar að nefna Hringadróttins sögu eftir J.R.R. Tolkien og Stjörnustríðsmyndir 

George Lucas.  

Í íslenskum miðaldarómönsum, jafnt frumsömdum riddarasögum sem 

fornaldarsögum, var þessi frásagnargerð útfærð með ýmsu móti. Bandaríska 

fræðikonan Marianne E. Kalinke hefur bent á að íslenskum leitarsögum eða rómönsum 

megi skipta í tvo höfuðflokka.
19

 Algengastar voru svokallaðar brúðarleitarsögur, þ.e. 

sögur sem fjölluðu um leit hetjunnar að kvonfangi. Fyrirmyndin að þessari gerð 

rómansa var sótt í þýddu riddarasöguna Klári sögu en samkvæmt formála sögunnar var 

hún þýdd úr latínu.
20

 Dæmi um frumsamdar riddarasögur sem fylgja þessu mynstri eru 

                                                 
16

 Sjá nánar um kolbíta bls. 15 o.á. 
17

 Torfi H. Tulinius. „Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum“, 240. 
18

 Yngri fornaldarsögurnar (ævintýrasögurnar) sem voru skráðar á 14. og 15. öld fylgja einnig þessu 

frásagnarmynstri. 
19

 Marianne E. Kalinke og Geraldine Barnes. „Riddarasögur“, 528-29.  
20

 Kalinke getur þess að ekki séu allir fræðimenn sammála þessu. Hún vitnar til þýska fræðimannsins 

Gerds Wolfang Weber sem taldi að á Íslandi hefði verið til munnleg hefð fyrir brúðarleitarsögum áður en 
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Viktors saga og Blávus og Jarlmanns saga og Hermanns. Í síðarnefndu sögunni eru 

tvær brúðarleitarsögur raunar tengdar saman. Hins vegar er um að ræða sögur þar sem 

hetjan þarf að leiðrétta óréttlæti sem annað hvort hún eða einhverjir nákomnir henni 

hafa mátt þola.
21

 Mírmanns saga er dæmi um sögu sem fylgir þessu mynstri. Í 

refsingarskyni fyrir drápið á föður sínum byrlar móðir Mírmanns honum gerningadrykk 

sem veldur því að hann fær holdsveiki. Mírmann heldur þá til Sikileyjar og finnur þar 

Cecilíu konungsdóttur sem læknar hann og þau giftast. Sögunni lýkur þó ekki hér því 

Mírmann ákveður að fara heim til Frakklands og heimsækja Hlöðvi fósturföður sinn. 

Þá gerist það að fósturmóðir Mírmanns sem alltaf hafði verið ástfanginn af honum 

leggur á hann álög sem valda því að hann gleymir Cecilíu og eftir dauða Hlöðvis giftist 

Mírmann henni.  

Í flestum riddarasögum leysir karlpeningurinn úr eigin vandamálum. Í 

Mírmanns sögu er það hins vegar Cecilía sjálf sem greiðir úr flækjunni. Þegar hún 

fréttir af því hvernig fósturmóðir Mírmanns hefur leikið hann dulbýr hún sig sem 

jarlinn Híringur og heldur sjálf á eftir honum. Eftir mikil átök sættast þau og Mírmann 

gerist konungur yfir Sikiley.  

Hið mikla óréttlæti sem þarf að leiðrétta í Mírmanns sögu er hins vegar dráp 

Mírmanns sjálfs á föður sínum. Mírmanns saga er fyrst og fremst móralísk saga um 

synd og fyrirgefningu og allar raunir Mírmanns ber að túlka sem refsingu Guðs. Í lok 

sögunnar iðrast Mírmann hins vegar og þá fyrst getur sögunni lokið.  

 Í brúðarleitarsögum og öðrum frumsömdum riddarasögum er það alltaf 

einhvers konar skortur sem hrindir leit hetjunnar af stað; karlmann skortir konu eða 

jafnvel einhverja dygð; réttlætið nær ekki fram að ganga. Í Viktors sögu og Blávus er 

það eyðslusemi konungssonarins Viktors sem hrindir leitinni af stað. Í upphafi 

sögunnar kemur fram að faðir Viktors er dáinn en drengurinn hagar sér eins og 

auðmenn vorra tíma, kann sér ekki hóf í peningamálum og tæmir ríkiskassann. Viktor 

er auðvitað framtíðarkonungur og þarf því að tileinka sér þær dygðir sem prýða 

fyrirmyndarkonunginn, umfram allt lítillæti og hófstillingu.
22

 Í lok sögunnar, eftir að 

                                                                                                                                               
Íslendingar kynntust bókmenntum frá meginlandinu. Sjá Marianne E. Kalinke. Bridal-quest romance in 

medieval Iceland, 10-11.  
21

 Flóres saga konungs og sona hans er dæmi um frumsamda riddarasögu af þessum flokki en sú saga 

hefur orðið fyrir áhrifum frá þýddu riddarasögunni Flóres sögu og Blankiflúr. Ekki er nóg með að 

aðalsöguhetjurnar heiti báðar Flóres heldur fjalla báðar sögurnar einnig um leit hetjunnar að unnustu sinni 

sem numin hefur verið á brott.   
22

 Um konungsdygðir á miðöldum (visku, styrk, hófsemi og réttlæti) má lesa í riti Ármanns Jakobssonar Í 

leit að konungi, 202-239. Á undan umfjölluninni um konungsdygðirnar ræðir Ármann hins vegar um 
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Viktor hefur gengið í gegnum margvíslegar raunir, hefur hann öðlast nægilegan þroska 

til að taka við stjórnartaumunum í Frakklandi.
23

  

Í lok sögunnar hefur Viktor jafnframt náð sér í konu, að vísu eftir talsverðar 

hremmingar, en Viktors saga er eins og fyrr segir brúðarleitarsaga. Sagan lýsir því 

raunar vel að það er ekki aðeins mikilvægt fyrir konungsefnið að tileinka sér 

konungsdygðir heldur jafnframt að ná sér í konu. Með hinu göfuga kvonfangi uppfyllir 

Viktor ekki aðeins þær kröfur sem gerðar eru til hans sem konungs heldur er hann líka 

orðinn fullþroska karlmaður. Í brúðarleitarsögum lendir hetjan ávallt í einhvers konar 

manndómsraunum sem hún stenst með prýði. Þessar manndómsraunir snúast iðulega 

um líkamlegt atgervi hetjunnar og jafnframt kynferðislega getu. Ásdís Egilsdóttir hefur 

fjallað um birtingarmynd karlmennsku í nokkrum íslenskum rómönsum (bæði 

fornaldar- og riddarasögum) og þýddu riddarasögunni Parcevals sögu. Ásdís bendir á 

að þessar sögur eigi það sameiginlegt að segja frá drengjum „á leið inn í heim 

fullorðinna“.
24

 Fornaldarsögurnar sem Ásdís fjallar um eiga sér vafalítið rætur í 

munnlegri sagnahefð og í þeim sanna hetjurnar sig einkum með líkamlegum styrk og 

kynferðislegri getu. Þetta eru lykilþættir í karlmennskuímynd margra fornaldarsagna.
25

 

Í riddarasögum skipta þessir þættir líka miklu máli en þar snýst málið þó oft um fleira 

en kynlíf og ofbeldi. Ásdís bendir á að eftir að klausturmenning tók að skjóta rótum á 

miðöldum og einlífi karla var viðurkennt hafi vitsmunalegir yfirburðir orðið þáttur 

karlmennskuímyndar í sögum.
26

  

Í Viktors sögu og Blávus skipta hreysti og hetjuskapur vissulega miklu máli þótt 

frásagnir af slíku séu iðulega blandnar nokkurri kímni. Sagan lýsir því vel hve 

mikilvægt það er fyrir konunginn að búa yfir líkamlegum styrk og kynferðislegri getu 

en umfram allt þarf hann að búa yfir siðferðilegri visku, hófstillingu og lítillæti. 

Mikilvægt er að gera ekki of skarpan greinarmun á konungshugsjón sögunnar og 

                                                                                                                                               
andlegu dygðirnar, trú, von og kærleik, sem öllum kristnum mönnum á miðöldum bar að rækja, (197-

202). Ármann bendir á að þessar dygðir séu í raun mikilvægustu konungsdygðirnar (202).   
23

 Hér fylgi ég túlkun Annegret Mester á Viktors sögu sem hún gerði grein fyrir á alþjóðlegri ráðstefnu 

um sögu og samfélag í íslenskum miðaldabókmenntum í Borgarnesi árið 2002. Mester telur að 

hugmyndin um fyrirmyndarkonunginn sé meginviðfangsefni Viktors sögu. Hún bendir á að eftir að þeir 

Viktor og Blávus komast yfir veraldarauð taki hegðun þeirra að mótast af eigingirni og græðgi en slík 

hegðun konunga er fordæmd í stjórnspekiritum 13. og 14. aldar. Sjá Annegret Mester. „Images and 

metaphors“, 4-6.      
24

 Ásdís Egilsdóttir. „Kolbítur verður karlmaður“, 88. Ásdís takmarkar umfjöllun sína við svokallaða 

kolbíta en um þá verður nánar fjallað í næsta kafla. 
25

 Sumar fornaldarsögur draga upp flóknari mynd af karlmennsku og má nefna Hrólfs sögu 

Gautrekssonar sem dæmi. Í þeirri sögu kemur skýrt fram hve mikilvægt það er að gæta hófs. Sjá Torfi H. 

Tulinius. The Matter of the North, 170-71. 
26

 Ásdís Egilsdóttir. „Kolbítur verður karlmaður“, 90. 
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hugmyndum miðaldamanna um hið fullkomna kristna líf. Þótt ekki sé það nefnt 

beinum orðum í sögunni þá er Viktor konungur af guðs náð og skyldur hans eru því 

fyrst og fremst við Guð. Þegar Viktor eyðir öllum eigum ríkisins er hann í raun að 

brjóta gegn vilja Guðs.
27

 

 Mírmanns saga birtir með enn skýrari hætti togstreituna milli gömlu 

karlmennskuímyndarinnar og hinnar nýju. Eins og áður segir fremur Mírmann þann 

fáheyrða glæp að drepa föður sinn, að vísu í sjálfsvörn. Enn verra er þó að Mírmann 

virðist ekki fyrr en undir lok sögu iðrast glæpsins. Bróðurpartinn af sögunni er 

Mírmanni lýst sem hrokafullum ungum manni sem aldrei efast um að heiðingjar séu 

réttdræpir. Af þessu leiðir að Mírmann er í raun aðeins kristinn að nafninu til. Það er 

ekki fyrr undir lok sögunnar eftir að Mírmann hefur beðið ósigur fyrir her Cecilíu sem 

hann skilur inntak trúarinnar og áttar sig á synd sinni. Þá fyrst er Mírmann orðinn 

fullþroska kristinn maður. Það táknar svo algeran ósigur hins illa (djöfulsins) að eftir 

tólf ára valdatíð ganga þau Mírmann og Cecilía í klaustur. Að þessu leyti gengur 

Mírmanns saga skrefi lengra en flestar frumsamdar riddarasögur sem láta sér nægja að 

lýsa hinum fullkomna veraldlega leiðtoga.        

Lýsingar á sterkum kvenpersónum líkt og Cecilíu í Mírmanns sögu eru algengar 

í frumsömdum riddarasögum. Í mörgum brúðarleitarsögum koma fyrir svokallaðir 

meykóngar en fyrirmyndin að þeim er upphaflega sótt í Klári sögu.
28

 Meykóngar eru 

ungar konungsdætur, framúrskarandi fagrar og vel menntaðar, sem sjálfar stýra ríki. 

Eins og nærri má geta er til nokkurs að vinna fyrir unga konungssyni að heilla 

meykónginn en vandinn er sá að hann hefur alfarið hafnað því að ganga í hjónaband. 

Meykóngurinn hafnar með öðrum orðum því hlutverki sem samfélagið ætlar honum, 

þ.e. að gerast drottning við hlið konungsins.
29

 Ennfremur þykir meykóngnum alltaf lítið 

til hetjunnar koma. Með þessu sýnir hann fádæma hroka því í heimi riddarasögunnar er 

það hlutverk kvenna að vera þolendur en ekki gerendur, drottningar en ekki „kóngar“. 

Eins og allar rómönsur enda þessar sögur þó „vel“ því að lokum giftist meykóngurinn 

hetju sögunnar.  

                                                 
27

 Annegret Mester bendir á að Viktor fremur allar hetjudáðir sínar með hjálp annarra. Þetta túlkar Mester 

svo að Viktor njóti guðlegrar náðar. Á yfirborðinu virðast kristin áhrif lítil í Viktors sögu en Mester les 

hana að nokkru leyti sem dæmisögu um kristilegt hjálpræði. Leit Viktors er þá samkvæmt þessari túlkun 

leit að Guði. Annegret Mester. „Images and metaphors“, 7.   
28

Ítarleg umfjöllun um meykónga í íslenskum rómönsum er hjá Marianne E. Kalinke. Bridal-quest 

romance in medieval Iceland, 66-108.  
29

 Flestar konur í frumsömdum riddarasögum eru vel meðvitaðar um þetta hlutverk, líka þær sem um 

stundarsakir taka á sig karlgervi líkt og Cecilía. 
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Meykóngamynstrinu má lýsa á eftirfarandi hátt: hetja sögunnar fær fregnir af 

meykóngi og ákveður að halda í bónorðsför þrátt fyrir að hann hafi hafnað öllum 

vonbiðlum. Meykóngurinn tekur vel á móti hetjunni og býður henni til veislu. Eftir að 

hetjan hefur gert grein fyrir erindi sínu vísar meykóngurinn henni á brott með 

háðulegum orðum og smánar hana líkamlega, t.d. með því að láta krúnuraka hana og 

bera tjöru í skallann á eftir. Í sumum sögum eru hetjurnar jafnvel húðstrýktar! Hetjan 

heldur heim á leið staðráðin í að ná fram hefndum. Þegar hetjan mætir á fund 

meykóngsins í annað eða jafnvel þriðja sinn er hún betur undirbúin og þiggur gjarna 

yfirnáttúrlega aðstoð. Það sem verður meykónginum að falli að lokum er oftast 

fégræðgi hans og stundum niðurlægir hetjan hann með því að beita sömu brögðum og 

meykóngurinn í upphafi. Að lokum sættast þau og ganga að eiga hvort annað.
30

   

Eins og þegar hefur verið vikið að þarf hetjan í brúðarleitarsögum alltaf að 

sanna sig á einhvern hátt til þess að teljast verð þess að eignast prinsessuna. Í sumum 

sögum leggjast feður eða aðrir ættingjar gegn ráðahagnum. Flóres saga konungs og 

sona hans er dæmi um slíka sögu. Flóres konungur kann ekki deili á Sintram hertoga, 

vonbiðli Elínar dóttur sinnar, og telur hann ekki samboðinn henni. Sintram sannar hins 

vegar ágæti sitt með því að kalla út her og berjast við Flóres. Í lok sögunnar sættast þeir 

og Sintram fær Elínar. Í nokkrum sögum, t.d. Gibbons sögu, er það roluskapur hetjanna 

sjálfra sem helst stendur í vegi fyrir því að þær nái árangri í samskiptum við hitt 

kynið.
31

 Hetjur þeirra sagna þurfa iðulega að reiða sig á einhver yfirnáttúrleg öfl til að 

öðlast hylli prinsessunnar. Loks eru dæmi um að hetjurnar þurfi að berjast við 

keppinauta um brúðarefnin áður en þær geta gengið að eiga þau (Sigurðar saga fóts og 

Hrings saga og Tryggva).
32

 Það sem er sérstakt við meykóngasögurnar er að mótlætið 

sem hetjan þarf að glíma við stafar frá brúðarefninu sjálfu.  

Fáar íslenskar miðaldasögur lýsa jafnvel þeim væntingum sem 

miðaldasamfélagið gerði til kynjanna, jafnt kvenna sem karla, og meykóngasögurnar. 

Meykóngamynstrið er algengasta form brúðarleitar í frumsömdum riddarasögum og 

raunar einnig fornaldarsögum. „Óeðli“ meykóngsins virðist hafa höfðað sérstaklega til 

Íslendinga og vafalítið hafa þessar sögur þótt hinar skemmtilegustu. Minnið er ekki að 

finna í sömu mynd í erlendum rómönsum.
33

 Fyrirmynd Klári sögu er týnd en sú saga er 

                                                 
30

 Sjá Marianne E. Kalinke. Bridal-quest romance in medieval Iceland, 36.  
31

 Sjá Marianne E. Kalinke og Geraldine Barnes. „Riddarasögur“, 529.  
32

 Sama rit, 529. 
33

 Í Grimmsævintýrinu um Þrastarskegg konung (König Drosselbart) er sagt frá sambærilegu kvenskassi. 

Þá má nefna að í frönsku ljóðsögunni Doon er sagt frá ónefndum meykóngi sem neitar að ganga í 
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ekki hefðbundin meykóngasaga þar sem Serena, kvenhetja sögunnar, stýrir ekki sjálf 

ríki og er kölluð „jungfrú“ eða „kóngsdóttir“. Þetta vekur upp þá spurningu hvort 

meykóngurinn sé ekki þegar öllu er á botninn hvolft íslenskt minni. Íslensku 

meykóngarnir eru sérstakir að því leyti að þeir hafa vald sem þeir óttast að missa gangi 

þeir í hjónaband. Marianne Kalinke hefur rannsakað meykóngasögurnar en hún telur að 

þær séu íslensk útfærsla á útlendu efni, að öllum líkindum ættuðu frá Austurlöndum. 

Hinn latneski frumtexti Klári sögu hafi byggt á austurlensku sagnaefni.
34

 Kalinke 

bendir á að sagan um ed-Datma konungsdóttur og Bahrâm prins vonbiðil hennar úr 

Þúsund og einni nótt svipi mjög til íslensku meykóngasagnanna.
35

 ed-Datma stýrir þó 

ekki sjálf ríki og er því ekki hefðbundinn meykóngur frekar en Serena í Klári sögu.
36

   

Fjölmargar frumsamdar riddarasögur fylgja meykóngamynstrinu, en auk 

Viktors sögu má nefna Sigurðar sögu þögla, Sigurgarðs sögu frækna og Nítíða sögu. 

Nítíða saga er raunar sérstök að því að leyti að þar er það meykóngurinn sjálfur sem 

velur sér mannsefnið. Í þeirri sögu er konan því í aðalhlutverki.  

 

2.3  

Persónur 

  

Líkt og í tilviki frásagnargerðarinnar er persónusköpun í frumsömdum riddarasögum 

fábreytt. Hetjunum má skipa í tvo andstæða flokka.  

Í fyrri flokknum er hin dæmigerða riddarasagnahetja sem þegar á unga aldri ber 

af jafnöldrum sínum að líkamlegum styrk og fegurð. Svo er að sjá sem þessi hetja sé 

fullkomin þegar í upphafi sögu. Áhersla er lögð á að lýsa hve framúrskarandi 

námsmaður hetjan er í bóklegum fræðum, ekki síst latneskri málfræði og öðrum 

klassískum fræðum. Bæði Viktor í Viktors sögu og Blávus og Mírmann í Mírmanns 

sögu eru hetjur af þessu tagi og er fyrirmyndin sótt í þýddu riddarasögurnar, einkum 

Klári sögu. Viktor er kynntur til sögu með eftirfarandi orðum:  

                                                                                                                                               
hjónaband nema vonbiðlarnir geti leyst tilteknar þrautir. Meykóngur þessarar sögu er ólíkur íslensku 

meykóngunum að því leyti að hann hafnar því ekki alfarið að ganga í hjónaband. Sjá Marianne E. 

Kalinke og Geraldine Barnes. „Riddarasögur“, 529-30.    
34

 Marianne E. Kalinke. Bridal-quest romance in medieval Iceland, 106-107.  
35

 Sama rit, 105-106. Sjá einnig Marianne E. Kalinke. „An Arabic Sister of the Icelandic Maiden Kings“,  

36-38.  
36

 Kalinke hefur bent á að í fornaldarsögunni Hrólfs sögu Gautrekssonar sé sagt frá meykóngi en sú saga 

er að öllum líkindum eldri en Klári saga. Meykóngur Hrólfs sögu er líkur ed-Datma konungsdóttur að því 

leyti að hann berst sjálfur við karlhetjuna. Þetta telur Kalinke benda til þess að á ferðum sínum í Evrópu 

hafi Íslendingar kynnst austurlensku sagnaefni áður en Klári saga barst hingað. Marianne E. Kalinke. 

„Old Norse-Icelandic literature, foreign influence on“, 453.   
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Hann var bæði mikill og sterkur, vænn og veglegur og prýddur mörgum menntum sem til 

heyrði slíkum kóngssyni. Herra Viktor vex nú upp með föður sínum, fremjandi sig með 

dust og turniment, skot og sund og allar aðrar riddaralegar íþróttir.
37

 

 

Viktor er þegar sem barn fullkominn að líkamlegu atgervi og hreysti.
38

 Lesandinn veit 

að hann mun ekki eiga í vandræðum með að rísa undir hinum hefðbundnu kröfum sem 

samfélagið gerir til karla. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þótt hetjurnar í þessum 

flokki virðist iðulega fullkomnar í upphafi sögu þá fer því fjarri að svo sé í reynd. Eins 

og hér hefur verið bent á er það oft einhvers konar löstur sem hrindir leitinni af stað. Af 

þessum sökum verður að gera ráð fyrir því að oft sé írónía á bakvið hið mikla lof sem 

borið er á hetjuna í upphafi sögu. Það er einmitt vegna þess að hetjan er ekki fullkomin 

sem hún þarf að leggjast í ferð og glíma við mótlæti. 

Í síðari flokknum eru hetjurnar svokallaðir kolbítar. Í umfjöllun sinni um 

íslensku rómönsuna lýsir Torfi H. Tulinius þeirri hetjugerð á eftirfarandi hátt: 

 

oftast er hún ekki fögur, nýtur sjaldan kvenhylli og sýnir holdlegum þætti ástarlífsins meiri 

áhuga en hinum andlega. Hún er yfirleitt ekki af höfðingjaættum, oftar komin af bændum 

og þá gjarnan bændum í afskekktum sveitum nærri óbyggðum. Því er hún í sérstöku 

sambandi við náttúruöflin og þaðan fær hún afl sitt. Sem barn liggur hetja þessi oft í 

öskustónni, nagar viðarkolin og er kölluð fífl og kolbítur af karlmönnum á bænum, en 

ósjaldan heldur móðir hennar verndarhendi yfir henni. Þegar hún hefur náð fullorðinsaldri 

sýnir hún hvað í henni býr og heldur á vit ævintýranna.
39

  

 

                                                 
37

 Sjá bls. 32 í þessari útgáfu. 
38

 Viktor er sannkallaður „metrótöffari“, bæði vel að sér í íþróttum og myndarlegur.  
39

 Torfi H. Tulinius. „Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum“, 226.
 
Kolbítar (e. unpromising hero/male 

Cinderella) koma fyrir í evrópskum ævintýrum og þjóðsögum. Ýtarlegt yfirlit yfir kolbíta í alþjóðlegu 

samhengi er að finna í riti bandaríska þjóðsagnafræðingsins Stith Thompson Motif-index of folk-

literature, 8-16. Eins og Torfi H. Tulinius hefur bent á virðast Íslendingar hafa haft sérstakt dálæti á 

kolbítnum því hann kemur ekki aðeins fyrir í rómönsum heldur einnig Íslendingasögum og þáttum (t.d. 

Glúmur í Víga-Glúms sögu og Grettir í Grettis sögu). Sjá Torfi H. Tulinius. „Kynjasögur úr fortíð og 

framandi löndum“, 226. Bandaríska fræðikonan Margaret Schlauch nefnir Úffa hinn huglausa sem dæmi 

um kolbít en hans er getið í Danasögu Saxa hins málspaka frá því um 1200 og raunar einnig í fornenska 

kvæðinu Widsith (Víðförull) frá 10. öld. Í æsku er Úffi mállaus og latur og talinn treggáfaður. Þegar ríki 

föður hans er ógnað sýnir Úffi hins vegar hvað í honum býr og gerist leiðtogi landvarnarmanna. Sjá 

Margaret Schlauch. Romance in Iceland, 97. Helgi í Helgakviðu Hjörvarðssonar er dæmi um kolbít í 

hetjukvæðum. Dæmin sýna að einkenni íslensku kolbítanna eru ekki bundin við Ísland. Íslenski 

kolbíturinn er hluti af norrænum sagnaheimi enda mun algengari í fornaldarsögum en frumsömdum 

riddarasögum. Hetja Parcevals sögu er dæmi um kolbít í þýddum riddarasögum en hann er um margt 

ólíkur íslensku kolbítunum. Ásdís Egilsdóttir fjallar um kolbítseinkenni Parcevals í grein sinni „Kolbítur 

verður karlmaður“, 96-97.    
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Kolbítarnir eru ólíkir hetjum eins og Viktori og Mírmanni að því leyti að fátt virðist 

benda til þess að þeir muni standast þær væntingar sem felast í karlmennskuímyndinni. 

Að vísu er kolbíturinn oft mikill vexti en hann hefur ekki enn lært að stjórna líkama 

sínum. Ásdís Egilsdóttir orðar þetta svo að búningurinn fyrir karlmannshlutverkið sé 

kominn en stór líkaminn sé eins og flík sem passar æskumanninum ekki enn.
40

 Sérstakt 

áhyggjuefni er hve hændur kolbíturinn er að móður sinni en fyrir vikið hlýtur hann 

spott annarra karlmanna. Svo virðist því sem kolbíturinn hafi engar forsendur til að 

standast karlmennskuprófið. Ekki er nóg með að hann virðist afglapi heldur skortir 

hann líka líkamlegan styrk og kynferðislega getu. En eins og Matthew J. Driscoll hefur 

bent á má líta á hegðun kolbítsins sem andstæðuna við þær hetjudáðir sem hann á eftir 

að vinna á fullorðinsárum. Þroskasaga kolbítsins er áhrifameiri en þroskasaga annarra 

hetja vegna þess hve seinþroska hann er.
41

 Samfélagið sem dæmt hefur drenginn sem 

ónytjung þarf líka að viðurkenna að það hafði á röngu að standa. Vilmundur viðutan og 

Sigurður þögli í samnefndum sögum eru dæmi um kolbíta í frumsömdum 

riddarasögum. Sá síðarnefndi er kynntur til sögu með eftirfarandi orðum: 

 

Sigurður þótti eigi bráðger í uppvexti sínum, og þótti mönnum sem hann mundi fátt skynja, 

það er menn höfðust að. Þá er hann var sjö vetra gamall, hafði engi heyrt hann tala. Því 

virðir konungur og aðrir menn út í frá hann eitt fól, það er hvorki mundi fá mál né minni, 

og lagði konungur á hann mikla órækt, en drottning unni honum mest allra sinna barna og 

kveðst hyggja, að eigi mundi hann afglapi prófast, áður en hann enti sína ævi.
42

 

 

Athyglisvert er að drottningin, móðir Sigurðar, er sú eina sem hefur trú á því að 

úr drengnum muni rætast. Í þessu birtast algild sannindi um ást móður til barns síns; 

annars vegar hin móðurlega umhyggja og hins vegar bjargföst trú á því að meira búi í 

barninu en virðist í fyrstu. Sigurði er komið í fóstur hjá greifa nokkrum og undir hans 

leiðsögn þroskast hann jafnt vitsmunalega sem líkamlega. Nám Sigurðar er ekki á 

nokkurn hátt frábrugðið námi annarra rómönsuhetja; hann lærir fleiri en eitt mál, sýnir 

afburðahæfileika í hvers kyns íþróttum og tekur að klæða sig í stíl riddaratískunnar. Og 

líkt og aðrar rómönsuhetjur þarf hann að takast á hendur ferð til að sanna karlmennsku 

sína og öðlast viðurkenningu samfélagsins. Ásdís Egilsdóttir hefur bent á hvernig 

frásögnin af ævintýrum Sigurðar varpar ljósi á þroska hans sem karlmanns: „Fyrsta 

                                                 
40

 Ásdís Egilsdóttir. „Kolbítur verður karlmaður“, 97-98. 
41

 Matthew James Driscoll. „Inngangur“, lxxi. Sjá einnig Margaret Schlauch. Romance in Iceland, 97.  
42

 Riddarasögur III, 100.  
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afreksverk hans, og þar með manndómspróf, þegar hann fer frá fóstra sínum er að 

drepa dreka og loks tekst honum að vinna meykónginn Sedetíönu og þar með er 

karlmennska hans fullkomnuð.“
43

  

Konur í frumsömdum riddarasögum láta oftast lítið að sér kveða. Hin 

dæmigerða kvenhetja er fögur og hlýðin karlaveldinu. Í síðasta kafla var fjallað um 

andstæðu þessara eftirlátu kvenna, þ.e. meykóngana, en þeir eru án efa sérstæðustu 

kvenpersónur frumsaminna riddarasagna. Sú staðreynd að karlpersónurnar eru iðulega 

ómótaðar gefur konum í þessum sögum oft svigrúm til að láta nokkuð að sér kveða. 

Cecilía þarf t.d. að bjarga Mírmanni því hann er alveg ófær um það sjálfur. Hið 

endanlega hlutskipti konunnar er hins vegar skýrt: hún á að standa við hlið eiginmanns 

síns en ávallt í skugga hans.  

 

2.4 

Stíll frumsaminna riddarasagna 

 

Allar riddarasögur af erlendum uppruna eru þýddar úr bundnu máli yfir í laust. 

Höfuðástæða þessa var sú að hinir norsku þýðendur þekktu ekki bragarhætti 

frumtextanna. Torfi H. Tulinius hefur bent á að engin sambærileg hefð hafi verið á 

norrænu máli fyrir löngum söguljóðum, eins og t.d. frönskum kappakvæðum og 

ljóðsögum.
44

 Á Íslandi og í Noregi hafði þróast sérstakur stíll fyrir veraldlegar frásagnir 

í lausu máli, svokallaður sögustíll. Nafnið sögustíll er runnið frá Íslendingasögunum en 

megineinkenni hans er hlutlægnin; sagan er fyrst og fremst saga af atburðum. Hinir 

norsku þýðendur riddarasagnanna áttuðu sig fljótt á því að þeir gátu ekki stuðst við 

þennan stíl. Ástæðan var sú að frásagnir frumtextanna voru ekki aðeins af atburðum 

heldur var þar jafnframt lögð áhersla á huglæga þætti, ekki síst sálarlíf elskenda. 

Textarnir voru m.ö.o. fullir af ljóðrænu sem norræni sögustíllinn megnaði ekki að 

miðla. Þennan vanda reyndu þýðendurnir að leysa með því að grípa til annarra 

stíltegunda, einkum hins svonefnda hefðarstíls.
45

 Hefðarstíllinn á rætur að rekja til 

sögustílsins og jafnframt lærdómsstíls en það var sá stíll sem var á þýðingum trúarlegra 

rita úr latínu og einnig frumsömdum ritum í svipuðum anda. Torfi lýsir hefðarstílnum á 

eftirfarandi hátt: „Setningar eru langar og flóknar, mikil rækt er lögð við lýsingar, og 

                                                 
43

 Ásdís Egilsdóttir. „Kolbítur verður karlmaður“, 97.  
44

 Torfi H. Tulinius. „Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum“, 214. 
45

 Yfirlit um stíl riddarasagna er hjá Þorleifi Haukssyni og Þóri Óskarssyni: Íslensk stílfræði, 256-273. 
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stuðlar eru notaðir til að ná sérstakri hrynjandi fram í textanum.“
46

 Í frumtextum þýddu 

riddarasagnanna er ástin höfuðþema og hefðarstíllinn hentaði vel til þess að tjá hana. 

Samt sem áður hafði sögustíllinn áhrif svo sem sést af því að þýðendurnir (og jafnvel 

eftirritararnir líka) styttu frumtextana og slepptu oft ljóðrænum lýsingum á sálarlífi 

persónanna, útliti þeirra, klæðum o.s.frv.  

Þegar Íslendingar tóku að frumsemja riddarasögur á 14. og 15. öld stóðu þeir 

ekki frammi fyrir sams konar vanda og þýðendurnir um öld áður. Þeir voru að 

frumsemja veraldlegar sögur í lausu máli en ekki að þýða úr bundnu máli yfir í laust. Í 

þessum sögum er sögustíllinn því fyrirferðarmeiri en í þýddu riddarasögunum. Eins og 

Íslendingasögur og fornaldarsögur eru frumsamdar riddarasögur fyrst og fremst 

frásagnir af atburðum. Afar lítið fer fyrir ástinni eða lýsingum á öðrum tilfinningum. 

Engu að síður eru tiltekin stílbrigði ættuð úr hefðar- og lærdómsstíl áberandi í 

allmörgum þessara sagna, einkum stuðlasetningin. Eftirfarandi dæmi er úr Viktors sögu 

og Blávus:  

 

Kóngsson þakkar móður sinni fyrir svo fagra og fáséna gjöf og mörg frændsamleg og 

fagurleg ráð. Skiljast þau nú með fagri frændsemi og þó með sorg og sút með náttúrlegu 

eðli. Vendir drottning nú heim í borgina.
47

 

 

Annað einkenni lærdómsstíls sem mjög ber á í Viktors sögu og Blávus eru langar 

setningar og tíð notkun lýsingarháttar nútíðar:  

 

Byrjum vér hér fyrsta capitulum, er riddararnir klæða sig með fögrum herfórum og 

heiðarlegum herneskjum, dragandi upp sína gyllta hjálma, grípandi sín glaðél, upp stígandi 

á sín ess, gjörandi svo sterka atreið að öll jörð og vellirnir og allt það er nær var skalf sem á 

þræði léki.
48 

 

Loks er þess að geta að í Viktors sögu ber mjög á endurtekningum og hliðstæðum sem 

auk stuðlasetningarinnar gefa textanum hljómrænan blæ:  

 

                                                 
46

 Torfi H. Tulinius. „Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum“, 205. 
47

 Sjá bls. 33 í þessari útgáfu. 
48

 Sjá bls. 36 í þessari útgáfu. 
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Var það furðumikið feigðarfleipur, ef þið hafið það talað að berjast við þá bræður, því að 

þeir eru hverri kempu vopnfimari, hverjum kappa harðari, hverjum dreng djarfari, hverjum 

risa sterkari.
49

 

 

Heimsk var eg, þá er eg lastaði Frakkland hið góða, því að mér lítast hér allvænir vellir og 

skemmtilegir skógar og ynnilegt aldin, girnileg grös og virðilegur vínviður.
50

 

 

Í öðrum frumsömdum riddarasögum ber minna á einkennum hefðar- og 

lærdómsstíls. Mírmanns saga er gott dæmi en þar er stuðlasetning hófstillt og setningar 

jafnan stuttar og gagnorðar í anda sögustíls: 

 

Á dögum Klemens pápa var ágætur kóngur í Frakklandi, sá er Hlöðvir hefir heitið. Hann 

var í heiðnum sið einn hinn spakasti höfðingi. Hann var kvongaður og átti eina jarlsdóttur 

er hét Hírena. Hún var ættuð af Ungaralandi. Þá var allt fólk heiðið fyrir norðan 

Múndíufjöll.
51

 

 

Eins og þessi dæmi sýna getur verið umtalsverður munur á stíl frumsaminna 

riddarasagna. Stíllinn getur líka verið fjölbreyttur í einstökum sögum og má þá minnast 

þess sem getið var í 2. kafla að frumsamdar riddarasögur deila ýmsum 

frásagnareinkennum með fornaldarsögum. Söguheimur frumsömdu riddarasögunnar 

skarast að meira eða minna leyti við fornaldarsögur og viðfangsefnin hverju sinni hafa 

áhrif á stílinn. Þegar sögurnar halda sig á suðlægum slóðum í heimi riddarans er stíllinn 

líklegur til þess að vera flúraður og margorður í anda þýddu sagnanna. Nákvæmar 

lýsingar á búnaði riddarans, brynklæðum, reiðtygjum, stríðshestum o.s.frv. eru 

algengar. Búnaður riddarans skiptir þá ekki minna máli en atgervi hans. Í ritgerð sinni 

um Viktors sögu og Blávus bendir Einar Ól. Sveinsson á að í fyrstu köflunum sé 

sjónum beint að íþróttum riddaranna, einkum burtreiðum.
52

 Þegar Viktor og Blávus 

halda með herskip sín á haf út kveður hins vegar við annan tón því þá verða á vegi 

þeirra dæmigerðar fornaldarsagnahetjur, víkingarnir Randver og Önundur. Einar bendir 

á að frásögnin af viðskiptum riddaranna og víkinganna sé fremur í anda fornaldarsagna 

en riddarasagna. Hér beinist athyglin fremur að atgervi hetjanna og hetjuskap en búnaði 

þeirra. Ekki er barist með lensum eða öðrum kurteislegum vopnum þótt hugtakið 

                                                 
49

 Sjá bls. 45 í þessari útgáfu. 
50

 Sjá bls. 65 í þessari útgáfu. 
51

 Sjá bls. 75 í þessari útgáfu.        
52

 Einar Ól. Sveinsson. „Viktors saga ok Blávus“, clxxx.  
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riddaraskapur sé stundum notað um hetjuskap hinna norrænu víkinga.
53

 Af þessu leiðir 

að frásögnin af þeim Randveri og Önundi er hraðari en í upphafsköflunum, atburðir 

fremur í brennidepli frásagnarinnar en lýsingar. 

Ólíkur smekkur eða hneigð höfunda hefur ekki síður áhrif á stíl í frumsömdum 

riddarasögum en sögusvið og viðfangsefni. Í sumum sögum er sögustíllinn áberandi og 

má eflaust skýra það á þann hátt að höfundarnir hafi alist upp við þann stíl og verið 

eðlilegt að skrifa hann. Tvær lýsingar á sofandi jungfrúm og hugrenningum þeirra sem 

bera þær augum varpa ljósi á þetta mál.
54

 Sú fyrri er úr Sigurðar sögu turnara: 

 

Ásmundur gengur að sænginni og flettir upp því sparlaki er var fyrir sænginni. Hann sér að 

kona liggur í sænginni og sefur. Hún er svo fríð að aldrei sá hann jafn fríðan kvenmann.
55

  

 

Í Adónías sögu er sambærileg lýsing á jungfrú og þó öllu skrúðmeiri:  

 

...og í þessi sæng sá hann liggja eina jungfrú, svo fagra og elskulega sem aldrei fyrr síðan 

hann var fæddur sá hann nokkura hennar líka, því að svo var hún björt og blómaleg rjóð og 

rósaleg skær og skemmtileg að hann hafði aldrei slíka séð, hvorki áður né síðan.
56

  

 

Lýsingin úr Sigurðar sögu er stutt og skorinorð í anda sögustílsins. Höfundur Adónías 

sögu skreytir mál sitt hins vegar meira og grípur til líkinga úr blómaríkinu. Raunar er 

mjög algengt í riddarasögum að fögrum jungfrúm sé líkt við blóm, einkum í 

frumsömdu sögunum.
57

 

Ekki er hægt að skilja við umræðu um stíl frumsaminna riddarasagna án þess að 

minnast nokkrum orðum á frásagnarhátt þeirra. Tilvitnunin í Sigurðar sögu turnara hér 

að framan vitnar ekki aðeins um taumhald í stíl heldur einnig nálægð sögumanns. Í 

fornaldarsögum er sjaldgæft að sögumenn sjái inn í hug persóna sinna en hér fer ekki 

milli mála að það er söguhetjan sem aldrei hefur fyrr séð „jafn fríðan kvenmann“. 

Höfundur Adónías sögu sér líka inn í huga sinnar persónu og gæðir frásögn sína vissum 

þokka með myndmálinu.  

                                                 
53

 Sama rit, clxxxi. 
54

 Bæði dæmin eru upphaflega fengin úr yfirlitsgrein Marianne E. Kalinke um riddarasögur í The 

Dictionary of the Middle Ages. Sjá Marianne E. Kalinke. „Riddarasögur“, 396.  
55

 Late Medieval Icelandic Romances V, 211-12. Stafréttur texti hér birtur með nútímastafsetningu.        
56

 Late Medieval Icelandic Romances III, 83. Stafréttur texti hér birtur með nútímastafsetningu.     
57

 Sbr. Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson. Íslensk stílfræði, 269-70. 
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Í Mírmanns sögu sem að mestu leyti er í hlutlægum stíl og lítið um lærð tilþrif 

ber talsvert á innskotum sögumanns og lýsingum á hugsunum og tilfinningum manna. 

Dæmi um þetta eru grunsemdir sögumanns um að Katrín, tilvonandi eiginkona Hlöðvis 

konungs af Frakklandi, muni hunsa heilræði og fortölur föður síns: „En það er eigi víst, 

að hún nýti allar vel“ (87). Afstaðan til Katrínar leynir sér ekki og þegar Mírmann 

hendir sú ógifta að kvænast henni getur sögumaður ekki setið á sér: „Og það fór fram, 

þó illa sæmdi, að Mírmann jarl fær hennar“ (130). Í Mírmanns sögu kemur líka fyrir að 

sögumaður sjái inn í hug persóna sinna. Þannig segir um Cecilíu þegar hún hefur borið 

kennsl á Mírmann: „ En hún þóttist nú gjörla vita hver hann var“ (123).   

Svona má lengi telja. Almennt má þó segja að frásagnarháttur frumsaminna 

riddarasagna sé mun hlutlægari en í þýddum riddarasögum. Höfundarnir dylja sig oftast 

bakvið hlutlæga frásögn og miðað við þýddu sögurnar er fátítt að þeir skyggnist inn í 

huga persóna sinna eða leggi mat á atburði. Sé aftur á móti miðað við fornaldar- og 

Íslendingasögur er ljóst að höfundar frumsaminna riddarasagna leyfa sér meira frelsi í 

frásagnarhætti og stíl.          

 

3. Sögulegur bakgrunnur og viðtökur 

 

3.1 

Sögulegur bakgrunnur 

 

Í norrænum frásagnarbókmenntum af veraldlegum toga hefst sagan sjálf jafnan strax í 

fyrstu línu. Í þýddum riddarasögum er hins vegar algengt að höfundarnir ávarpi 

lesendur sína í sérstökum formála. Þar greina höfundarnir gjarnan frá tildrögum 

verkanna, s.s. hvenær þau voru þýdd og hver átti frumkvæðið að því að það var gert. Í 

nokkrum þessara sagna, þar á meðal Tristrams sögu og Ívents sögu, kemur fram að 

Hákon gamli Noregskonungur, sem ríkti á árunum 1217-1263, hafi beðið um að þær 

skyldu þýddar.  

Bent hefur verið á að á fyrra helmingi 13. aldar hafi konungsvald í Evrópu eflst 

með nútímalegra ríkisskipulagi og aukinni miðstýringu. Þessi þróun náði til Noregs og 

á valdatíma konunganna Sverris Sigurðarsonar, Hákonar gamla og Magnúsar lagabætis 

sonar hans festist konungsvaldið þar í sessi. Auk þess að vera mikill unnandi lærdóms 

og lista lagði Hákon gamli kapp á að semja hirð sína að þeim siðum og venjum sem 
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tíðkuðust meðal konungshirða sunnar í álfunni.
58

 Líklegt þykir að Hákon hafi viljað að 

hirðmenn sínir tileinkuðu sér „kurteisi“ en það orð er þýðing á franska orðinu 

courtoisie sem merkir hirðmenning. Hirðmenn þurftu að læra hvernig þeir áttu að 

hegða sér við hirðina en ekki síður hvers konar dygðir prýða fyrirmyndarriddarann. 

Talið er að Hákon hafi látið semja Konungsskuggsjá sem er e.k. kennslubók um þessi 

efni, mögulega handa sonum sínum tveimur, Hákoni unga og Magnúsi.  

 Líklegt er að hið mikla þýðingarstarf sem Hákon ýtti úr vör snemma á 13. öld 

eigi að einhverju leyti rætur að rekja til þessara uppeldissjónarmiða. Þetta verður að 

hafa í huga þegar hugað er að stöðu og viðtökum þýddra riddarasagna í 

miðaldasamfélaginu. Sögur af hæverskum elskendum eins og Tristram og Ísönd og 

köppum Karlamagnúsar voru vinsælar og höfðu án efa mikið skemmtigildi. Þetta voru 

afþreyingarbókmenntir síns tíma sem gerðu viðtakandanum kleift að gleyma sér í 

fjarlægum ævintýraheimum. En þær skírskotuðu einnig til samtímans og eru margfalt 

betri heimildir um samfélag ritunartímans en sögutímans. Riddarar eins og Rólant í 

Karlamagnús sögu eða Ívent í Ívents sögu eru miklu frekar riddarar 13. aldar en 

ármiðalda þegar þessir menn eiga að hafa verið uppi. Ungir aðalsmenn í Noregi áttu að 

læra af þessum sögum í hverju starf riddarans og hugsjónir fólust. Og hver veit nema 

Hákon hafi skilið þá alkunnu speki að ungt fólk lærir yfirleitt meira af lestri 

skemmtilegra bókmennta en þurra kennslubóka!  

Þegar Íslendingar taka að skrifa upp norskar þýðingar á riddarasögum á 

ofanverðri 13. öld og 14. öld hafa vafalaust svipuð sjónarmið legið að baki og í Noregi. 

Hér á landi er 13. öldin tími hatrammra pólitískra átaka þar sem meðal annars var deilt 

um hvort Íslendingar ættu að láta af sjálfstæði sínu og ganga undir vald 

Noregskonungs.
59

 Árið 1262 gerðust Íslendingar þegnar Noregskonungs og þá tók gerð 

íslensks þjóðfélags að þróast á svipaðan hátt og tíðkaðist annars staðar í Evrópu.
60

 Hér 

var að vísu enginn konungurinn en í staðinn festist í sessi nokkurs konar lágaðall sem 

ríkti í umboði Noregskonungs. Þeir sem tilheyrðu þessari stétt voru í efsta þrepi 

samfélagsstigans og líklegt að sjálfsmynd þeirra hafi mótast af hugmyndafræði 

konungsvaldsins.  
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 Sjá Torfi H. Tulinius. „Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum“, 201. 
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 Yfirlit um íslensk stjórnmál á 13. öld er hjá Gunnari Karlssyni: „Frá þjóðveldi til konungsríkis“, 29-53. 
60

 Um lögfestingu konungsvalds á Íslandi og áhrif hennar á samfélagsgerðina sjá Björn Þorsteinsson og 

Sigurður Líndal. „Lögfesting konungsvalds“, 19-108, sjá einkum 76-79 (Íslenzkt aðalsveldi). Frá Hákoni 

háleggi og pólitískum áhrifum hans hér á landi, þ.á.m. endurnýjun Gamla sáttmála 1302, segir á bls. 82-

88.   
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Gera má ráð fyrir að margar frumsamdar riddarasögur séu sprottnar úr umhverfi 

þessarar nýju yfirstéttar á Íslandi. Hér hefur verið fjallað um Viktors sögu og Blávus en 

í formála þeirrar sögu koma fram mikilvægar upplýsingar um hvers eðlis höfundurinn 

telur sögu sína vera: 

 

Marga merkilega hluti heyrðum vér sagða af heiðarlegum herra Hákoni Magnússyni 

Noregskóngi, einkanlega að hann hélt mikið gaman að fögrum frásögum, og hann lét venda 

mörgum riddarasögum í norrænu úr girsku og franseisku máli. Og því veit eg að góðir 

gamlir menn vilja líkja sig og sína skemmtan eftir hans fögrum háttum, en af leggja hlátur 

og hopp, dans og dáraskap og hégómlegt herjanskit. En til þess að eigi þegi hver að öðrum, 

byrjum vér eina bögulega frásögn, börnum og ófróðum mönnum til skemmtanar...
61

  

 

Að vísu nefnir höfundur Viktors sögu ekki Hákon Magnússon konung sem ritbeiðanda 

líkt og gert er í þýddu sögunum en með því að vísa til þýðingarstarfs hans er ljóst hvert 

samhengið er. Annegret Mester hefur bent á að með þessum orðum staðsetji höfundur 

Viktors sögu sögu sína innan hinnar aristókratísku hefðar. Á sama hátt og sögur eins og 

Tristrams saga og Ívents saga hafi verið skrifaðar handa norskum hirðmönnum hafi 

Viktors saga og Blávus verið skrifuð handa hinni nýju íslensku yfirstétt.
62

  

Í formálanum kemur sú skoðun fram að sagan hafi skemmtigildi og jafnframt 

að sú skemmtun sem hafa megi af riddarasögum sé á einhvern hátt göfugri en annars 

konar skemmtun. Þetta má túlka sem svo að höfundurinn telji að bókmenntirnar hafi 

það umfram aðra afþreyingu að af þeim megi læra eitthvað nytsamlegt. Jafnframt er 

það mikilvægt að höfundurinn beinir sögu sinni til „barna“ og „ófróðra manna“. 

Viktors saga og Blávus er vissulega skemmtisaga, saga sem gerir viðtakandanum kleift 

að hverfa inn í ævintýraheim sem er víðsfjarri hversdagsleikanum. En sögunni er líka 

ætlað að vera dæmisaga um konungsefni á þroskabraut (sbr. kafli 2.2). Þannig sameinar 

Viktors saga skemmtun og boðskap rétt eins og góðar afþreyingarbókmentir (og 

kvikmyndir!) gera einatt. 

Í lokin er rétt að benda á að ekki fjalla allar frumsamdar riddarasögur um 

konungsefni á þroskabraut. Að minnsta kosti er ekki augljóst að hægt sé að túlka allar 

frumsamdar riddarasögur á þann hátt. En ekki er ofmælt að segja að frumsamdar 

riddarasögur lýsi einatt einstaklingi á þroskabraut. Í Mírmanns sögu eru kristin áhrif 

mjög áberandi en eins og áður er getið fjallar sagan að talsverðu leyti um átök heiðni 
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 Sjá bls. 32 í þessari útgáfu. 
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 Annegret Mester. „Images and metaphors“, 2.  
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og kristni. En sú saga er aðeins rammi utan um sögu einstaklingsins Mírmanns sem 

þarf að öðlast fyrirgefningu synda sinna. Mírmanns saga er því fyrst og fremst 

þroskasaga kristins manns.  

Því má heldur ekki gleyma að sumar frumsamdar riddarasögur eru einfaldlega 

betri en aðrar. Það er alltaf misjafn sauður í mörgu fé og það á jafnt við um frumsamdar 

riddarasögur sem aðrar sögur. 

 Loks verður að nefna hér að ekki er alltaf hægt að gera ráð fyrir meðvitaðri 

höfundaráætlun í öllum þessara sagna. Það er ekki alltaf þannig að höfundur setjist 

niður með einhvern fyrirfram mótaðan boðskap sem hann hyggst miðla í sögu sinni. 

Stundum er markmiðið kannski bara að segja skemmtisögu en sú saga getur haft 

merkingu óháð ætlun höfundarins. Ástæðan er sú að stundum finna samfélagið og 

menningin sem höfundarnir lifa og hrærast í sér farveg í sköpun þeirra. Um þetta 

verður nánar fjallað í næsta kafla.   

 

3.2 

 Samtímaviðtökur - „lygisagan“ 

 

Ekki er hægt að skilja við frumsömdu riddarasöguna án þess að greina frá viðtökusögu 

hennar. Svo virðist sem þegar á miðöldum hafi mat manna á þessum sögum ráðist af 

spurningunni um raunsæi og óraunsæi. Þetta sést af for- og eftirmálum nokkurra sagna 

(t.d. Sigurðar sögu þögla og Flóres sögu konungs og sona hans) þar sem höfundarnir 

afsaka það hve frásagnir þeirra eru óraunsæar eða lygilegar.
63

 Samkvæmt þessari 

gagnrýni er raunsæi frásagnarinnar notað sem mælikvarði á gæði hennar. Ef ekki er 

hægt að trúa því sem stendur í sögunni þá er sagan í besta falli skemmtileg en getur 

aldrei haft neitt „alvarlegt“ gildi. Sögur af þessu tagi hafa engan boðskap, segja 

lesandanum ekkert, hvorki um hann sjálfan né veruleikann yfirleitt.  

Á 19. og 20. öld mörkuðust viðhorf fræðimanna til frumsaminna riddarasagna 

og annarra rómansa mjög af þessu viðhorfi. Þær voru kallaðar lygisögur og var þá ekki 

aðeins átt við það að þær væru lygilegar í sjálfu sér heldur jafnframt að þær væru 

ómerkilegar bókmenntir. Of langt mál væri að fara yfir allan þann óhróður sem 

fræðimenn, jafnt innlendir sem erlendir, hafa ausið yfir frumsömdu riddarasöguna 

síðustu hundrað árin eða svo. Framan af 20. öld er yfirleitt skautað mjög hratt yfir 
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 Marianne E. Kalinke fjallar um þessar afsakanir (lat. apologiae) í „Norse Romance (Riddarasögur)“, 

318-19. 
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þessar sögur í bókmenntasögum og þá sjaldan eitthvað er sagt þá er það yfirleitt af 

þessum toga: 

 

Þessar sögur eru yfirleitt með afbrigðum ófrumleg og fátækleg smíði, en í þeim finnast þó, 

auk lánsatriða frá þýðingum, sem voru til, farandminni af ýmsu tagi og einstaka 

skemmtileg tilfyndni. Á þeim eru yfirleitt sömu annmarkar og yngstu fornaldarsögum og 

nokkrir í tilbót þó, svo sem tilgerðarlegra og hroðvirknislegra málfar, meiri tilfinningavella 

og málskrúð í lýsingum.
64

  

 

Sá sem þetta skrifar, Sigurður Nordal, var mjög áhrifamikill í íslensku fræðasamfélagi 

á fyrri hluta 20. aldar. Til skýringar á afstöðu hans skal á það bent að hann var af 

kynslóð sem mjög var mótuð af sjálfstæðisbaráttu 19. og 20. aldar. Bókmenntarfurinn 

með Íslendingasögurnar í broddi fylkingar var sterkt vopn í þeirri baráttu. Hinar 

útlensku riddarasögur urðu hins vegar á vissan hátt tákn fyrir það sem barist var gegn.
65

 

Sigurður leit svo á að eftir að Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd hafi innlendri 

menningu og þar með bókmenntunum tekið að hnigna. Að hans mati var pólitískt frelsi 

forsenda andlegs frelsis. Forsenda þess að Íslendingar gátu samið jafn stórkostlegar 

bókmenntir og Íslendingasögurnar á 13. öld hafi verið að þá voru þeir sjálfstæð þjóð. 

Eftir því sem útlensk áhrif hafi aukist hér hafi menningunni hnignað, 

bókmenntasmekkurinn spillst og menn tekið að halla sér að ómerkilegum 

„sjoppubókmenntum“ eins og riddarasögum.
66

  

Þessi viðhorf Sigurðar Nordals höfðu veruleg áhrif hér fram eftir 20. öldinni og 

voru útfærð með ýmsu móti af fræðimönnum. Það er ekki fyrr en á síðari hluta 

aldarinnar sem forsendur fyrir endurmati skapast. Yngri kynslóðir fræðimanna eru ekki 

eins mótaðar af þjóðernishyggju og nú eru riddarasögurnar rannsakaðar af fjölmörgum 

fræðimönnum, jafnt innlendum sem erlendum. Þessar rannsóknir hafa leitt í ljós að þótt 

frumsamdar riddarasögur séu lygisögur í þeim skilningi að þær eru óraunsæar og 

ævintýralegar skemmtisögur þá geta sumar þeirra a.m.k. geymt mikilvægan sannleika 

um það samfélag sem ól þær af sér.  

Hér hefur mest verið vísað til rannsókna Annegret Mester á Viktors sögu og 

Blávus og Ásdísar Egilsdóttur á frásögnum af kolbítum. Einnig má nefna rannsókn 
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 Sigurður Nordal. „Sagalitteraturen.“ Hér tekið úr þýðingu Árna Björnssonar Um íslenzkar fornsögur, 

167. 
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 Sjá t.d. Matthew J. Driscoll. „Þögnin mikla“, 161. 
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 Sjá t.d. Sigurður Nordal. „Fyrirlestrar um íslenzka bókmenntasögu 1350-1770“, 62-64. Um hugmyndir 

Sigurðar um þróun íslenskrar sagnaritunar á miðöldum, sjá Sigurður Nordal: Snorri Sturluson, 103-131.  
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Sverrris Tómassonar á Adonías sögu en hann telur ýmislegt benda til að í sögunni sé 

deilt á ofstækisfulla yfirstétt.
67

 Þau Mester og Sverrir lesa boðskap út úr sögunum, 

uppeldislegan og siðferðilegan. En jafnvel þótt frumsamdar riddarasögur hafi ekki 

slíkan boðskap fram að færa geta þær verið áhugaverðar heimildir um hugarfar eins og 

Ásdís hefur bent á.
68

 Þótt þessum sögum sé einkum ætlað að vera skemmtisögur kunna 

þær að endurspegla viðhorf og gildi í miðaldasamfélaginu án þess að höfundarnir séu 

meðvitaðir um þau. Höfundarnir taka þá ekki afstöðu til þessara viðhorfa heldur ganga 

að þeim sem vísum. Seinni tíma fræðimenn hafa hins vegar betri forsendur til að vega 

þau og meta vegna þess að þeir eru ekki hluti af sama samfélagi og höfundarnir. Á 

öllum tímum finnast þó höfundar sem geta hafið sig yfir stund og stað og gagnrýnt 

ríkjandi viðhorf í samfélaginu og meðal höfunda frumsömdu riddarasagnanna hafa 

áreiðanlega verið einhverjir slíkir. Mírmanns saga geymir líka siðaboðskap en hann 

beinist fremur að hinum kristna einstaklingi en samfélaginu. Viktors saga og Blávus er 

hins vegar dæmi um sögu sem einkum hefur verið ætlað að gegna uppeldislegu 

hlutverki.  

En jafnvel þótt einstakar frumsamdar riddarasögur kunni að rista dýpra en svo 

að hægt sé að líta á þær sem hreinar skemmtisögur má alls ekki vanmeta skemmtigildi 

þeirra. Bent hefur verið á að þótt þær hafi verið samdar á bók hafi margar þeirra verið 

skrifaðar með flutning í huga.
69

 Fjölmargar rímur sem seinna voru ortar út af þeim sýna 

líka að þær lifðu á vörum manna. Rímurnar vitna einnig um annað sem greinir þessar 

sögur frá öðrum bókmenntagreinum miðalda, ekki síst Íslendingasögunum, en það eru 

vinsældirnar sem þær nutu meðal alþýðu fólks á miðöldum og fram eftir öldum. Engar 

íslenskar miðaldasögur hafa varðveist í jafnmörgum handritum og frumsamdar 

riddarasögur og ásamt fornaldarsögum (einkum ævintýrasögunum) voru þær lengi 

helsta afþreyingarefnið sem fólk sótti í. Látum þessi orð Bjarna Vilhjálmssonar um 

frumsamdar riddarasögur verða lokaorðin:  

                                                 
67

 Sverrir Tómasson. „The ‘fræðisaga’ of Adonias“, 378-393; Sverrir Tómasson. Formálar íslenskra 
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 Ásdís Egilsdóttir. „Kolbítur verður karlmaður“, 87. Ásdís vísar hér einkum til fornaldarsagna en ljóst er 
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Blávus“, ccii.      



 27 

 

Þessar sögur voru ekki sagðar til að trúa þeim, heldur til að lifa í heimi þeirra, meðan þær 

voru lesnar eða sagðar. Í því var fólginn styrkur þeirra, og af því verða skiljanlegar 

vinsældir þeirra, sem entust öldum saman. Og enn mega þeir, er ævintýrum og frjálsu 

hugarflugi unna, hafa yndi og skemmtun af þessum sögum, ekki sízt unglingar.
70

 

 

4. Um útgáfuna 

 

Á miðöldum litu menn ekki svo á að sögur væru eign tiltekinna höfunda sem ekki 

mætti breyta. Þegar við lesum Viktors sögu og Blávus og Mírmanns sögu í handritum 

eða prentuðum útgáfum þá eru það ekki textarnir eins og höfundarnir gengu frá þeim 

sem blasa við okkur. Viktors saga og Blávus og Mírmanns saga, eins og þær eru 

komnar til okkar, eru fjarri því að vera höfundarverk í sama skilningi og t.d. 

Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness. Engin frumsamin riddarasaga er til í frumhandriti 

og höfundar þeirra eru allir óþekktir. Oft er umtalsverður munur á því hvernig sögurnar 

eru sagðar í handritum og er þá talað um mismunandi gerðir sögunnar.  

Viktors saga og Blávus er til í tveimur gerðum (A og B) og eru elstu handrit 

þeirra frá ofanverðri 15. öld og byrjun þeirrar 16.
71

 Í þessari útgáfu er A textinn ritaður 

eftir handriti sem nefnist Stockh. perg. fol. nr. 7 en það er nú varðveitt í Konunglegu 

Bókhlöðunni í Stokkhólmi. Mun þetta eina miðaldahandritið sem varðveitir A textann 

óskaddaðan. Jónas Kristjánsson hefur leitt rök að því að handrit þetta sé ritað um 1470, 

e.t.v. í klaustrinu á Möðruvöllum í Hörgárdal.
72

  

Árið 1964 gaf Jónas söguna út í ritröðinni Riddarasögur og er þar um stafrétta 

útgáfu að ræða. Grundvallarhandrit þeirrar útgáfu er Stock. Perg. Fol. no. 7 og er 

textinn hér ritaður eftir henni.  

Allar kaflafyrirsagnir og orðskýringar eru gerðar af útgefanda. Viktors saga og 

Blávus er hér prentuð í fyrsta sinn í skólaútgáfu. Sagan hefur aldrei verið gefin út í 

lesútgáfu handa almenningi.      

Mírmanns saga er til í sex gerðum sem varðveittar eru í 44 handritum. 34 

þessara handrita geyma A texta sögunnar en aðeins eitt þeirra, Stock. Perg. 4:to nr. 6, er 

frá miðöldum. Handritið varðveitir aðeins fyrsta hluta sögunnar. Lítið er vitað um 

                                                 
70

 Bjarni Vilhjálmsson. „Formáli.“ Riddarasögur I, xv. 
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allmörgum pappírshandritum frá seinni tímum. Sjá Jónas Kristjánsson. „Inngangur“, lvi-lxxv.  
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uppruna þess en talið er að það sé skrifað um 1400. Handritið er nú varðveitt í 

Konunglegu Bókhlöðunni í Stokkhólmi. Hér er A texti Mírmanns sögu ritaður eftir 

stafréttri útgáfu Desmonds Slay á sögunni frá árinu 1997. Grundvallarhandrit A textans 

hjá Slay er Stock. Perg. 4:to nr. 6 , AM 179, fol., AM 181g, fol. og TCD MS 1000.
73

  

Kaflafyrirsagnir í fyrstu ellefu köflum þessarar útgáfu eru upprunalegar nema í 

10. kafla en þar hljóðar upprunaleg fyrirsögn svo: „Hér drepur Mírmann jarlinn“. 

Útgefanda þykir sem hér sé helst til of mikið látið uppi um efni kaflans og hefur hann 

því fyrirsögnina „Hermann jarl reiðist Mírmanni“. Frá og með 12. kafla eru 

kaflafyrirsagnir sóttar í lesútgáfu Bjarna Vilhjálmssonar á sögunni að undanskildum 

12., 16., 17., 20., 21., 22., og 23. kafla. Orðskýringar eru gerðar af útgefanda.    

Mírmanns saga var fyrst prentuð í lesútgáfu árið 1884 og sá Einar Þórðarson 

um þá útgáfu.
74

 Önnur lesútgáfa sögunnar kom út árið 1982 [1949] í ritröðinni 

Riddarasögur og annaðist Bjarni Vilhjálmssson sem fyrr segir þá útgáfu.
75

 Árið 1997 

var Mírmanns saga gefin út í lestrarbók handa grunnskólanemum og er sagan þar stytt. 

Guðný Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir sáu um útgáfuna.
76

 Loks má nefna að árið 

2002 kom út myndskreytt ensk lesútgáfa Mírmanns sögu í safnritinu Icelandic histories 

and romances. Hafa orðskýringar í þeirri útgáfu komið að góðu haldi hér, einkum 

þegar skýra hefur þurft óþekkt landfræðileg heiti í sögunni.    

Með báðum sögum fylgja verkefni þar sem spurt er um bókmenntaleg og 

málfræðileg einkenni textanna. Nánar er fjallað um þessi verkefni í 

kennsluleiðbeiningum.       

Viktors saga og Blávus og Mírmanns saga eru hér prentaðar með 

nútímastafsetningu. Því fer þó fjarri að kostað hafi verið kapps um að þýða mál 

textanna á nútímamál. Skal nú vikið að nokkrum þeirra breytinga á orðmyndum sem 

gerðar hafa verið á handritum Mírmanns sögu (einkum Perg. 4:to nr. 6) og Stockh. 

perg. fol. nr. 7 Viktors sögu og jafnframt bent á það sem ekki hefur verið hróflað við.  

Í báðum handritunum hefur hin forna beyging viðtengingarháttar haldist, sbr. 

„enn giarna vilda ek at hann færi j brott...“ (Mírmanns saga, Desmond Slay gaf út, 4); 

„...ok vita ef ek gæta skipt wm vopnin suo at þeir yrdi ecki varir vid“ (Viktors saga og 

Blávus, Jónas Kristjánsson gaf út, 21). Í þessari útgáfu er viðtengingarhættinum vikið 

til nútímahorfs, vilda verður vildi, yrði yrðu o.s.frv. Sama er að segja um myndir veikra 
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 Í þessari útgáfu er tekið fram í neðanmálsgreinum hvenær eitt handrit tekur við af öðru.  
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 Mírmans saga riddara. Einar Þórðarson gaf út. Reykjavík 1884. 
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og sterkra sagna í framsöguhætti nútíðar og þátíðar. Dæmi: ek lastaða (Viktors saga, 

39) verður eg lastaði (65); geingr (Viktors saga, 18) verður gengur (46); ek bindur
 

(Viktors saga, 8) verður eg bind (37).
77

 Loks er miðmyndarendingunni um(st) í 1. pers. 

et. vikið til nútímahorfs. Dæmi: þickjumzt ek (Viktors saga, 46) verður þykist eg (71); 

ek treystumz (Mírmanns saga, 38) verður eg treystist (103).    

Lýsingarorðsviðskeytin ig og lig eru hér skrifuð ug og leg. Dæmi: kunnigur 

(Mírmanns saga, 15) > kunnugur (90); mannligt og gliklikt (Mírmanns saga, 4) > 

mannlegt og glíklegt (79); heiðarligum (Viktors saga, 3) > heiðarlegum (32) Í samræmi 

við þetta fá atviksorð sem enda á liga endinguna lega: blíðliga (Mírmanns saga, 5) > 

blíðlega (81). Annað dæmi um viðskeyti sem hér er fært til nútímahorfs er sim í orðinu 

gersimi, sbr. gersemum (Viktors saga, 40) og gersemar (Mírmanns saga, 81). 

Ýmsar myndir nafnorða eru samræmdar. Dæmi: florinum; flurinn (Viktors saga, 

5) > flórínum; flórínan (33); ersi; essinu (Viktors saga, 6) > essi; essinu (33). Í báðum 

sögum eru allmörg dæmi um að nöfn persóna taki latneskum beygingarendingum, sbr. 

Fulgidam (Viktors saga, 35); Katerinam (Mírmanns saga, 11). Í þessari útgáfu eru 

erlend nöfn persóna hins vegar yfirleitt þýdd og taka íslenskum beygingarendingum. 

Að lokum skal bent á að nafnorð og lýsingarorð sem enda á r fá endinguna ur í 

þessari útgáfu.
78

 Dæmi: f„ordr; kongr (Mírmanns saga, 12) > fáorður; kóngur (87); 

skamhryggiadr (Viktors saga, 19) > skammhryggjaður (46).   

Allmargar orðmyndir í Perg. 4:to nr. 6 og Stockh. perg. fol. nr. 7 standa 

óhaggðar í þessari útgáfu. Þetta á við um eignarfornöfnin fornu (okkar, ykkar, yðar) en 

þau eru ætíð notuð í báðum handritum: „mun eg þó aldrei geta launað góðgripi ykkra 

sem maklegt er...“ (Viktors saga, 46); „„og vil eg móðir að þú sért nær ræðu 

okkarri...““ (Mírmanns saga, 94). Sama á við um persónufornöfn og er greinarmuni 

tví- og fleirtölu ætíð haldið til haga: „Vér höfum því hingað sótt í nátt til þín að vér 

væntum að þú leggir heil ráð á með oss...“ (Viktors saga, 46); „... þá munum vér Saxar 

og Spánverjar og Englismenn fara með her á hendur honum...“ (Mírmanns saga, 91). 

Fornum beygingarmyndum ábendingarfornafna er haldið: „„Þenna skipastól kenni eg 

gjörla.““ (Viktors saga, 40); „„því að eg veit að nokkuð mun háskasamlegt verða í þessi 

ferð.““ (Mírmanns saga, 93). 
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 Í Stockh. perg. fol. nr. 7 Viktors sögu er einnig algengt að skrifað sé ur í 3. pers. et. nútíðar, sbr. klýfur 

(25); hleypur (23).   
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 Ýmis dæmi eru um að nafnorð og lýsingarorð hafi endinguna ur, einkum í Viktors sögu, sbr. fort¹lur 

(Mírmanns saga, 12); vfrynligur (Viktors saga, 18); þunnleitur (Viktors saga, 43).  
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Hinni fornu veiku beygingu lýsingarorða er haldið, sbr. hinn meira bróður 

(Viktors saga, 68); „Guð hefur sýnt mér leyndan dóm og miskunnsamlegra...“ 

(Mírmanns saga, 142) Þá helst hin forna ending a í lýsingarhætti nútíðar: „...sá einn 

kóng sitjanda...“ (Viktors saga, 33 ); „að...kveldtímanum komanda“ (Viktors saga, 72); 

„...eftir flýjanda þræli...“ (Mírmanns saga, 97). 

Nokkur dæmi eru um að greinir lýsingarorða hafa veika beygingu í fleirtölu og 

er henni þá haldið. Dæmi: Þessir hinu ungu menn (Viktors saga, 73); vopn okkur hinu 

góðu (Viktors saga, 50).   

Beygingarmyndum sterkra sagna í þt. frsh. er alltaf haldið, sbr. barg (Viktors 

saga, 58); bjarg (Mírmanns saga, 104); fló (Mírmanns saga, 97). Ýmis dæmi eru um 

að lýsingarháttur þátíðar með sögninni hafa í eintölu, þolfalli, standi í öðrum kynjum 

en hvorugkyni eins og nú tíðkast og er þeim myndum þá haldið. Dæmi: „...Guð hefir 

frelstan þig...“ (Mírmanns saga, 128); „...sem þú hefur villtan frá mér...“ (Mírmanns 

saga, 141).     

Fornum viðskeytum er haldið í myndum eins og „skemmtan“ (Viktors saga, 32) 

(Mírmanns saga, 88); hugganar (Mírmanns saga, 83); svikall (Viktors saga, 72).  

Að lokum skal þess getið að stofnsérhljóð í ýmsum orðmyndum haldast óbreytt. 

Þannig er ritað sjóvar (Viktors saga, 39); með öngu móti (Mírmanns saga, 87); höggur 

(Viktors saga, 53), (Mírmanns saga, 99).   

Markmiðið með því að prenta stafrétta texta sagnanna með nútímastafsetningu 

er að auðvelda nemendum lesturinn. En um leið hefur verið reynt forðast að þýða 

textana yfir á nútímamál. Fullyrða má að seint verði allir á eitt sáttir um hvernig standa 

eigi að þessum málum. Þannig mætti vel spyrja hvers vegna beygingarmyndum hins 

forna viðtengingarháttar er hér varpað fyrir róða frekar en myndum gömlu 

eignarfornafnanna. Skemmst er frá því að segja að þetta val byggir fremur á hefð en 

nokkrum vísindum. Hér hefur t.d. verið fylgt sömu stefnu varðandi viðtengingarháttinn 

forna og í útgáfu Svarts á Hvítu á Íslendingasögum frá árinu 1987.
79

 Bjarni 

Vilhjálmsson kýs hins vegar að halda hinum forna viðtengingarhætti í útgáfu sinni á 

riddarasögum frá árinu 1982 [1949].
80

 Meginatriðið er að þegar forn texti er færður til 

nútímastafsetningar verður að feta einhvern milliveg þar sem þarfir nemenda og 

virðingin fyrir textanum eru höfð að leiðarljósi.   
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 Sjá Sverrir Tómasson og Örnólfur Thorsson. „Um þessa útgáfu“, xii.  
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 Sjá Bjarni Vilhjálmsson. „Formáli.“ Riddarasögur I, xviii.   
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 Rétt er að geta þess að í Mírmanns sögu getur virst sem ósamræmi sé í rithætti 

einstakra orðmynda. Í 25. kafla ávarpar Mírmann Híring jarl með þessum orðum: „Eg 

berst fyrir heilaga trú, og skýt eg okkar máli til Guðs“ (139). Hér er eignarfallsmynd 

persónufornafnsins við notuð líkt og í nútímamáli en ekki þágufallsmynd hins forna 

eignarfornafns okkar (okkru). Lesendur eru beðnir að hafa í huga að handritið sem hér 

er ritað eftir (TCD MS 1000) er ungt pappírshandrit frá 18. öld. Hin fornu 

eignarfornöfn eru þegar horfin úr málinu á 16. öld.  

Við greinarmerkjasetningu hefur verið stuðst við kverið Reglur um íslenska 

greinarmerkjasetningu sem Jónas Kristjánsson tók saman fyrir hönd Hins íslenzka 

fornritafélags. Reglum fornritafélagsins hefur þó ekki verið fylgt út í æsar og ræður 

tilfinning fyrir innihaldi textans oft greinarmerkjasetningu.  
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Viktors saga og Blávus 

 

1. Af uppvexti Viktors og brottför úr föðurgarði 

 

Marga merkilega hluti heyrðum vér sagða af heiðarlegum herra Hákoni Magnússyni 

Noregskóngi, einkanlega að hann hélt mikið gaman að fögrum frásögum, og hann lét 

venda mörgum riddarasögum í norrænu úr girsku og franseisku máli. Og því veit eg að 

góðir gamlir menn vilja líkja sig og sína skemmtan eftir hans fögrum háttum, en af 

leggja hlátur og hopp, dans og dáraskap og hégómlegt herjanskit.  

En til þess að eigi þegi hver að öðrum, byrjum vér eina bögulega frásögn, 

börnum og ófróðum mönnum til skemmtanar, af þeim kóngi er Vilhjálmur hét og stýrði 

Frakklandi hinu góða með sinni dýru drottningu. Hans son hét Viktor. Hann var bæði 

mikill og sterkur, vænn og veglegur og prýddur mörgum menntum sem til heyrði 

slíkum kóngssyni. Herra Viktor vex nú upp með föður sínum, fremjandi sig með dust 

og turniment, skot og sund og allar riddaralegar íþróttir.  

Svo segist í þessum ævintýr að þá herra Viktor var orðinn tuttugu ára gamall, 

tók Vilhjálmur kóngur, faðir hans, sótt og andaðist. Hans útferð og erfi var með 

miklum heiður gjört, og allt ríkisins ráð í Frakklandi var með dýrum gjöfum út leitt. 

Tekur nú herra Viktor kóngdóm og ríkisstjórn yfir öllum Frakkaher. Það er af honum 

sagt að hann gjörðist sá ofbeldismaður að sínum örleik að í hverjum mánuði hélt hann 

stórt hóf og dýra veislu öllum höfðingjum í Frakklandi. Fuku hér með dýrar gjafir og 

klók klenódía í gulli og silfri er hann gaf höfðingjum og öllu landsfólki af út. Daglega 

minnti móðir hans hann á að ríkið horfði til eyðslu, ef hann legði eigi af veislurnar, en 

það gjörði ekki. Fór svo fram þrjá vetur. Var þá svo gjörla eytt öllum kóngsins 

innrentum, skipastóli og öllu landsgóssi að eigi fannst einn gripur á kóngsgarðinum, og 

eigi garðurinn svo spísaður að orkufólk og iðjumenn mættu nærast við.  

Og að svo fallinni eyðslu og heimslegu glutri kóngssonar með vondri 

vanstilling, verður það hans ráð að hann lætur stefna almennilegt þing, bjóðandi öllum 

höfðingjum og hinu ríkasta ráði landsins þangað, fáandi móður sinni allt ríki til forráða, 

biðjandi alla höfðingja hana styrkja með sínum viturlegum ráðum, þar til að honum 

yrði afturkomu auðið.  

Stígur kóngsson nú upp á sinn hest með öllum sínum herfórum, ríðandi burt af 

höfuðborginni. Var nú auðsýn sorg og sút á öllum landslýð. Gengur drottning nú í veg 
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með sínum syni, kennandi honum mörg viturleg ráð, því að hún var hin vitrasta frú. Og 

að endaðri hennar tölu tekur hún upp einn kistil, allan gulli fáðan, og honum upp 

lúkandi sá kóngsson að hann var fullur af flórínum hins skærasta gulls.  

Drottning mælti þá: „Þenna sama kistil, son minn sæti, vil eg þér gefa, því að 

hann er ættargripur allra Frakkakónga og þinna ættmanna. Hann er með þeirri náttúru 

að þó að þú spennir og sundrir öllu þessu gulli er í honum er, þá geym þess að ein 

flórínan liggi á botninum; þá er hann fullur næsta tíma er þú honum upp lýkur með þess 

háttar gulli.“  

Kóngsson þakkar móður sinni fyrir svo fagra og fáséna gjöf og mörg 

frændsamleg og fagurleg ráð. Skiljast þau nú með fagri frændsemi og þó með sorg og 

sút með náttúrlegu eðli. Vendir drottning nú heim í borgina.  

En kóngsson er nú fram ríðandi á einn stóran skóg um eina þrjá daga. Og á 

fjórða degi, að fögru veðri og sólu skínandi, kemur hann fram á eina fagra völlu, 

afstígandi sínu fagra essi undir einni mikilli eik og sest niður til matar, því að hann var 

þá mjög hungraður.  

Og sem hann hafði etið og vel drukkið, geymir hann kostinn, en spásserar 

sjálfur um áðurgreinda völlu, lítandi upp í loftið, er sólin skein fagurt í heiðinu, sjáandi 

að úr landnorðurs ætt líður eitt tjald, harðla glæsilegt, á hverju hann sá einn kóng 

sitjanda á einu hvítu essi. Þenna ber brátt að. Líður þetta tjald niður yfir þráttnefnda 

völlu. En riddarinn af stígur essinu og gangandi undir eikina þangað er kóngsson stóð, 

heilsar upp á hann með eiginlegu nafni. Kóngsson tók blíðlega hans kveðju, spyrjandi 

aftur í mót hvert hans nafn væri, slekt eður kynferði eður hvar hann ríki héldi.  

Hinn svarar: „Mitt nafn kallast Blávus, en ríki mitt eður kyn segi eg þér eigi að 

sinni. En það er mitt erindi til þín að við prófum okkra útreið og allan riddaradóm og 

íþróttir.“ 

 Kóngsson svarar: „Veit eg að þú ert heiðarlega á fætur kominn og munt vera 

kóngborinn. En íþróttir og riddaradóm að keppa með mig bauð mér engi mann síðan eg 

var fimmtán ára gamall. En þó vil eg hvergi á hæl hopa fyrir þér né nokkurum riddara 

íþróttir að reyna.“ 

 

Orðskýringar: 

Hákon Magnússon = Hákon háleggur Magnússon Noregskonungur (ríkti á        

árunum 1299-1319) 
girskur = grískur  
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franseiskur = franskur 

dáraskapur = það að láta glepjast, heimska 

hégómlegt herjanskit = einskisverður djöfulgangur 

bögulegur = (hér) lítillátur, tilgerðarlaus 

dýr = máttugur 

vænn og veglegur = fríður og myndarlegur 

dust og turniment =  riddarakeppni (frábrugðin burtreiðum) og burtreiðar 

útferð = útför 

ofbeldismaður að sínum örleik = fífldjarfur í örlæti sínu   

klók klenódía = hugvitsamlega hannaðir skartgripir 

innrentur = tekjur  

skipastóll = fjöldi skipa 

landsgóss = landeignir 

spísaður = fullur af mat 

heimslegur = veraldlegur, efnislegur 

herfórur = herbúnaður 

allan gulli fáðan = allan gulli skreyttan 

flórína = myntpeningur 

venda = snúa  

ess = hross 

kostur = (hér) fæði, matur 

spássera = ganga sér til skemmtunar 

ætt = átt 

þráttnefndur = títtnefndur 

eiginlegur = eigin 

slekt eður kynferði = ætt eða uppruni 

útreið = (hér) burtreið 

heiðarlega á fætur kominn = myndarlegur, göfugmannlegur   

 
 

Upprifjun: 

1. Hver voru áhugamál Hákonar Magnússonar Noregskonungs?   

2. Hvar hefst sagan? 

3. Skoðið vel kynninguna á Viktor. Hvað er hann gamall þegar faðir hans 

deyr? Hvaða þjóðfélagsstétt tilheyrir hann? Hvers konar dygðum er hann 

prýddur?  

4. Hvernig hagar Viktor sér á konungsstóli? 

5. Hverrar náttúru er kistillinn sem drottningin gefur syni sínum þegar þau 

skilja? 

6. Hver er Blávus og hvernig er hann kynntur til sögunnar?   

 
 

Verkefni:  
 

1. Skoðið formála sögunnar vandlega. Þar má finna vísbendingar um hvaða 

hlutverk höfundur ætlar sögu sinni.  

a) Fyrir hverja er sagan sögð og í hvaða tilgangi?  
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b) Talið er að flestar riddarasögur af erlendum uppruna hafi verið þýddar í 

Noregi að frumkvæði konunganna Hákonar gamla, Magnúsar lagabætis og 

Hákonar Magnússonar háleggs.  

- Af hverju er talið að þessir konungar hafi lagt svo mikið kapp á að láta þýða 

evrópskar skemmtibókmenntir fyrir hirðir sínar?    

- Hvaða gildi má ætla að höfundur Viktors sögu telji að fagrar frásagnir hafi 

umfram annars konar skemmtun eins og hlátur, hopp og dans?  

- Hugleiðið hvort höfundurinn ætli sögu sinni eingöngu að vera skemmtisaga 

eða hvort eitthvað meira kunni að búa að baki.          

 

2. Finnið a.m.k. þrjú tökuorð eða slettur í kaflanum og gerið grein fyrir 

merkingu þeirra. Hvers vegna ætli slettur séu algengari í frumsömdum 

riddarasögum en t.d. Íslendingasögum?    

 

3. Þegar Viktors saga og Blávus er samin um miðja 14. öld  er stutt liðið frá 

dauða Hákonar háleggs enda vísar höfundur í formálanum til gamalla manna 

sem muna hann. Höfundur Viktors sögu er bersýnilega konunghollur og hefur 

sérstakar mætur á Hákoni. En hvernig gengu pólitísk samskipti Íslendinga og 

Hákonar fyrir sig? Voru íslenskir samtíðarmenn Hákonar jafn hrifnir af honum 

og höfundur Viktors sögu? Til að svara þessum spurningum skuluð þið fara á 

bókasafnið og finna þar bók sem heitir Saga Íslands III (ristj. Sigurður Líndal 

1978). Lesið bls. 82-88 og skrifið um hálfrar blaðsíðu svar við spurningunum. 

Notið eigin orð.    

 

4.  

a) Hvers vegna haldið þið að Viktor hafi gerst svo örlátur eftir að hann tók við 

konungdómnum og allri yfirstjórn Frakkahers? Að hvaða leyti getur örlæti verið 

varasöm dygð fyrir konunga?  

 

b) Er örlæti ef til vill varasöm dygð fyrir valdhafa á öllum tímum? Takið dæmi 

úr stjórnmálum samtímans og munið að rökstyðja svarið. Fyrir þá sem vilja kafa 

dýpra ofan í efnið gæti verið fróðlegt að kíkja á 16. kafla Furstans (Um örlæti 

og nísku) eftir ítalska stjórnspekinginn Niccolò Machiavelli (1469-1527). 

Athugið samt að Machiavelli er ekki miðaldamaður heldur var hann uppi á 



 36 

tímum endurreisnarinnar. Furstinn er til í íslenskri þýðingu og ætti að fást á 

skólasafninu.    

 

2. Viðureign Viktors og Blávusar 

 

Byrjum vér hér fyrsta capitulum, er riddararnir klæða sig með fögrum herfórum og 

heiðarlegum herneskjum, dragandi upp sína gyllta hjálma, grípandi sín glaðél, upp 

stígandi á sín ess, gjörandi svo sterka atreið að öll jörð og vellirnir og allt það er nær 

var skalf sem á þræði léki. Og síðan, sem þeir höfðu allar sínar stengur brotið, brugðu 

þeir sínum gullbúnum sverðum og hjuggust í ákefð svo mannlega að eldur glæddi um 

allan vígvöllinn, er stálin saman komu. Gekk þeim harða atgang framan til miðdags. 

Hafði þá hvorgi sári komið á annan. Prófaðist svo að þeir voru í öllum íþróttum jafnir, 

stígandi af sínum essum, lofandi hvor annars hreysti og riddaradóm. Gangandi undir 

eikina tekur Blávus einn borðdúk, saumaðan af þráðum hins besta gulls og í sundur 

rekjandi. Voru þar í innan kónglegar krásir. Þar var og ein stór kanna, full með píment 

og klaret, því að hún var með gólfum gjör. Eta nú fagurt og drekka.  

Blávus talar þá til kóngssonar: „Varast þú,“ sagði hann, „og kasta öngu burt af 

þessari fæðu, því að dúkurinn ber þá náttúru að fæðan öll er hin sama þegar hann er 

saman vafður. Sömu leið er kannan full með áðurnefndan drykk þegar lokið kemur yfir 

hana, ef einn skyllir er eftir í henni.“  

Sem þeir hafa fagurlega endað sína máltíð geymir Blávus dúkinn og könnuna. 

 

Orðskýringar: 

herneskjur = herbúnaður 

glaðél = lensa, burtstöng 

píment = kryddað vín, hunangsblandað 

klaret = ljósleitt (gulleitt) rauðvín, kláravín 

skyllir = e-ð talsvert, vænn skerfur 

 

Upprifjun:  

1. Hver urðu úrslit einvígisins?  

2. Hverrar náttúru er borðdúkurinn? 
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Verkefni: 
 

1. Farið inn á vef sem nefnist alphadictionary.com. Smellið á tengilinn 

„Dictionaries – Specialty Glossaries og svo á „History“ í kafla sem nefnist 

„Specialities“. Nú skuluð þið smella á tengil sem nefnist „Knighthood, 

Chivalry and Tournaments“ í kaflanum „Dictionaries“. Verkefni ykkar nú 

felst í því að lesa ykkur til um burtreiðar (joust) og svara eftirfarandi 

spurningum:  

a) Hvað eru burtreiðar? 

b) Í hvaða tvo flokka skiptust burtreiðar á miðöldum? 

c) Hver var tilgangurinn með skemmtiburtreiðum og hvenær urðu tveggja 

manna burtreiðar vinsælar?  

d) Hverjir fylgdust spenntastir með á áhorfendapöllunum? 

 

2. 

a) Finnið dæmi um stuðlasetningu í a.m.k. tveimur setningum í kaflanum. 

b) Finnið dæmi um hliðstæður í a.m.k. tveimur setningum í kaflanum. 

c) Hver er bein orðaröð eftirfarandi setninga: „Hafði þá hvorgi sári komið á 

annan“; „Voru þar í innan kónglegar krásir“.  

d) Hvaða áhrif er þessum stíleinkennum ætlað að hafa á lesandann?  

e) Hugleiðið nú gjöf drottningar til Viktors í 1. kafla. Af hverju mætti taka 

heilræði Blávusar í lok kaflans sem dæmi um tilbrigði í sögunni?  

 

Hjálpargagn á bókasafni: Hugtök og heiti í bókmenntafræði (ritstj. Jakob 

Benediktsson 1983). 

    

3. Viktor og Blávus sverjast í fóstbræðralag 

 

Kóngurinn Viktor situr nú og sér á þenna stolta riddara og undrast hversu fagurlega 

hann var á fætur kominn, talar þó til riddarans: „Angrar mig það,“ segir hann, „að eg 

veit eigi hvert þitt kyn er eður hvar þú ríkir.“  

Blávus svarar: „Nú er sem fyrr að þess verður þú eigi vís. En hitt vil eg vita 

hvort þú vilt sverjast í fóstbræðralag við mig. Mun eg þó frekan skildaga á setja áður eg 

bind minn trúnað við þig. Er það í fyrstu að eg vil einn hafa ráðagjörðir fyrir báðum 
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okkur, bæði á sjó og landi, því að eg veit að hamingjan hefir meir gefið þér vöxt og 

vænleik og röskan riddaradóm en vísdóm til veraldarinnar framferða. Vil eg eigi þinn 

fóstbróðir vera til þess að þitt ráð sæti slíku gabbi sem nú um tíma hefir fram farið um 

þinn hag.“  

Viktor svarar: „Giftusamlega líst mér á þig. Býður mér og það í skap að eg 

muni sæmd af þér hljóta, og vil eg gjarna þinn fóstbróðir vera.“  

Takast nú í hendur og minnast við og fremja sitt fóstbræðralag eftir fornra 

manna sið. Skyldi hvor annars hefna sem bur eður bróðir.  

Og eftir svo gjört, stíga þeir á sín ess og fram ríða á tjaldið. Les þá Blávus upp 

gullstafina hægra megin á klæðinu. Líður þá tjaldið í loft upp og fer óðflugi um ein þrjú 

dægur. Þeir voru þá komnir á sjóvarströnd nokkura, sjáandi þar fagurt land og margar 

borgir og kastala og kauptún. Herra Blávus les þá upp gullstafina vinstra megin á 

klæðinu. Sígur þá klæðið á jörð. Herra Blávus geymir þá klæðið og saman brýtur. 

Síðan ríða herrarnir heim að höfuðborginni.  

Blávus talar þá: „Ekki sýnist mér, herra, þetta heiður né sæmd einum 

kóngssyni, [að] vera að flakka einum um veröldina, þjónustulaus sem þorpari. Ríðum 

nú inn í borgina og sjáum hvað fyrir brennur.“  

Þeir gjöra nú svo. Og svo sem þeir eru inn komandi um kastalaportið, sér herra 

Viktor dýra höfðingja með skínandi og gullofnum klæðum og allan almúgann drífa að 

þeim öllum megin, takandi essið undir herra Blávus, fram leiðandi að einni dýrri hall 

og burt hefjandi hann af essinu, og minnast kærlega við hann, kallandi hann kóng sinn 

með miklum fagnaði. Herra Blávus tekur þá í hönd sínum fóstbróður Viktor, talandi 

svo til höfðingjanna: „Hér er sá kóngur kominn að þér skuluð allan heiður veita og 

þjónustu, jafnvel sem mér eður framar, því að hann er minn kær fóstbróðir.“  

Eru nú kóngar til hásætis leiddir og ágæt veisla stofnuð með dýrustum 

tilföngum í kónganna heim komanda.  

 

Orðskýringar: 

fagurlega á fætur kominn = vel vaxinn, myndarlegur  

skildagi = skilyrði 

gabb = háð 

giftusamlega = gæfusamlega 

óðflugi = mjög hratt 

hall = höll 

minnast kærlega við = kyssa innilega 

tilföng = aðdregið efni, forði, vistir 
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Upprifjun: 

1. Hvaða skilyrði setur Blávus fyrir fóstbræðralaginu? 

2. Hvert ríða þeir fóstbræður og hvernig móttökur fá þeir í höllinni? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Flettið upp á orðinu „fóstbræðralag“ í orðabók og gerið grein fyrir merkingu 

þess. Nefnið a.m.k. tvö önnur dæmi um fóstbræðralag í íslenskum 

fornsögum. 

 

2. Farið inn á vef Árnastofnunar (arnastofnun.is) og smellið þar á tengilinn  

„Orðfræði – Orðabók Háskólans“. Smellið svo á tengil sem nefnist 

„Íslenskur orðaforði“ og svo á „Orðapistlar“ undir liðnum „Söfn Orðabóka 

Háskóla Íslands“. Flettið nú upp á orðinu „hamingja“ og lesið pistil 

Aðalsteins Eyþórssonar um orðið. Svo skuluð þið svara eftirfarandi 

spurningum: 

a) Hvað merkir orðið „hamingja“ yfirleitt nú á dögum? 

b) Hvaða merkingu hefur orðið oftast í fornbókmenntunum? 

c) Hvaða stétt manna nýtur mestrar hamingju í fornsögum? 

d) Hver er elsta merking orðsins og hvers vegna má ætla að í fornsögum ráði 

einstaklingar litlu um hamingju sína?     

 

3. Hvaða konungsdygð telur Blávus sig búa yfir sem Viktor skortir og hvers 

vegna vill hann að hann einn taki ákvarðanir fyrir þá báða? Hvað hefur Viktor 

fram yfir Blávus?   

 

4. Í Viktors sögu ber mjög á því setningarfræðilega stíleinkenni að láta 

atviksorð standa á undan sögnum. Nefnið tvö dæmi um þetta úr kaflanum.        

 

4. Af Samarjóni og Kóder þjóni hans 

 

Einn blíðan veðurdag, að sólu í heiði skínandi, ganga þessir kóngar og spássera um 

fagra völlu er lágu niður til sjóvar, sjáandi dýrlegan skipastól með ágætum dreka hvar 

brunaði upp í þær hafnir er lágu frammi fyrir borginni og sjótúninu.  
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Viktor mælti þá til Blávus: „Veistu nokkuð hver þessi dýri herra er, er svo 

ríkulega fer?“   

Blávus svarar: „Þenna skipastól kenni eg gjörla. Honum stýrir sá maður er 

Samarjón heitir. Hann má kallast kóngur. Hann stríðir á víkingahetjur og blámenn og 

illþýði, en lætur fara kaupmenn í friði. Hann hefir friðland í ýmsum kóngaríkjum um 

vetur, en færir kóngum dýrgripi og væn þing þau sem fásén eru. Skulum vér honum 

heiðarlega fagna.“ 

 Blávus gjörir nú formann staðarins ofan til skipa að bjóða Samarjóni til ágætrar 

veislu hvert boð hann þekkist gjarnsamlega, gangandi neðan frá skipum með tvö 

hundruð manna. Setur Blávus Samarjón sér á aðra hönd, sitjandi þar nú allir saman 

með glaum og gleði í fríðum fagnaði um næstu þrjár nætur.  

Einn dag veislunnar talar herra Blávus til Samarjóns: „Eg vil slá í nokkurar 

býtingar með yður. Þú gjörist maður þungaður af elli og hentar betur hóglífi en stríð 

eður sterkir bardagar. Vildi eg eignast yðvarn skipastól og allt herfólk með tygjum það 

yður fylgir, en gefa yður þetta sjótún og þrjú kastel önnur með öllum innrentum, 

sköttum og skyldum þeim er þar til ligga.“ 

 Samarjón svarar: „Svo mikið er mér kunnugt af yðrum manndóm og örleik að 

þetta og allt annað það í mínu valdi er skal yður eign vera, og sjálfir [skulum við] skipa 

eftir yðrum vilja. Vil eg þar til yður gefa einn mann er Kóder heitir. Er hann dyggur 

maður og hinn vitrasti í öllum ráðum og svíkur eigi sinn lánardrottin. Honum er 

kunnug sigling til allra landa og veit hafnir allar. Hann veit og öll víkingabæli í 

Eystrasalti og svo hvar févonir eru mestar.“  

Herra Blávus þakkar nú Samarjóni allan sinn heiður og velgjörðir, skipandi 

honum sjótúnið og kastalana sem fyrr var efnað, leggjandi þar til ofureflis mikið góss í 

gulli og silfri og gersemum, svo að varla kom markatali á. 

 

Orðskýringar: 

skipastóll = fjöldi skipa 

dreki = víkingaskip 

blámenn = blökkumenn 

þing = (hér) gripir 

slá í býtingar = eiga viðskipti  

tygi = herklæði 

þrjú kastel önnur = þrjá kastala aðra 

varla kom markatali á = varla var hægt að telja 
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Upprifjun:  

1. Hver er Samarjón og hvern starfa hefur hann? 

2. Í hverju felast viðskipti þeirra Blávusar og Samarjóns? 

 
 

Verkefni: 
 

1. 
 

a) Hvernig beygist orðið sjór í eignarfalli eintölu í Viktors sögu? 

b) Hvernig beygist ábendingarfornafnið þessi í kk., et., þf.? En í nútímamáli? 

 

2.  

a) Hvers vegna tekur Samarjón svo vel í tilboð Blávusar? 

b) Hvað skortir þá Viktor og Blávus sem Samarjón hefur yfrið nóg af? Nefnið 

tvennt. 

 

5. Viktor og Blávus halda í víking 

 

Byrjum vér hér kapitulum er kóngarnir Blávus og Viktor ganga á sín herskip. Skilst 

þessi lýður með fögrum kærleik og vináttu. Vinda þeir nú sín segl og sigla fagurt 

byrleiði nokkura daga.  

Herra Blávus talar þá til Kóders ráðgjafa síns: „Þess bið eg að þú gjörir okkur 

kompánum kunnugt hvar þeir sjókóngar séu eður víkingar eður hermenn að frægastir 

eru og úti liggja í höfunum og févonir væru mestar.“  

Kóder svarar: „Tveir fóstbræður liggja úti í Eystrasalti. Heitir annar Randver 

sterki en annar Önundur grikkur. Báðir eru þeir vænir menn að áliti, sterkir og stórir og 

grimmastir allra herkónga og reyndir í framgöngu. Randver hefir fellt þrjátigi berserkja 

í einvígjum en Önundur tuttugu. Allur sjór er svartur fyrir þeirra herskipum. Þeir liggja 

úti öll sumur. Mánuði fyrir jól sigla þeir undir þær eyjar er liggja út undan Kaldíalandi. 

Þær hefir kóngurinn gefið, til þess að þeir friði land hans fyrir víkingum. Þar hafa þeir 

látið gjöra hallir tvær. Öngvar finnast aðrar jafnstórar, svo að menn hafi spurn af, né 

ágætari að öllu smíði, sitjandi sjálfir í annarri með öllu sínu herfólki. Aðra hafa þeir 

fyllta með gulli og gimsteinum, pelli og purpura og gulli fáðum vefjum, svo að einskis 

manns tunga er svo fróð að telja kunni markatal með figurum algorismi á þeirra góssi 

og dýrgripum. Hvergi finnast nú þeir kappar í heiminum er þori fyrir þeim að verða og 
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eigi óttast þeirra nafn. Eigi hittast og víkingar er úti liggja í Eystrasalti; svo hafa þeir 

hreinsað allan sjóinn.“  

Herra Blávus talar þá til síns fóstbróður: „Hversu ráðlegt sýnist þér að leggja til 

stríðs við þessa hina ágætu menn er nú var frá sagt?“  

Viktor svarar: „Meir stár minn hugur, fóstbróðir, á framaverkum fræknum en á 

löngu lífi. Veit eg og að okkur frægð og ágæti mundi fara og fljúga öll lönd yfir, ef við 

fengjum yfirunnið slíka ágætismenn. En þó skaltu einn forsjá fyrir bera þessu og öllu 

öðru því er okkur varðar.“  

Blávus mælti þá: „Kjóstu allra manna heilastur. Leikur og minn hugur á því að 

við prófum okkarn riddaradóm á þeim köppum sem nú eru frægastir í heiminum. Vænti 

eg að hamingjan muni okkarn heiður styðja, svo að við fáum sigrað þá.“  

Kóder hló þá fast og mælti: „Satt er það sem mælt er að allheimskur er ofsinn, 

en æskan er óforsjál. Eigi er það ykkart færi að heyja bardaga við þá bræður. Það er 

fyrst að hvor þeirra bræðra er sterkari en þið fóstbræður og að öllu fimari og vanari 

stríði. Þá er það þó að meira er en þetta allt saman að einn dvergur, klókur og 

kyndugur, hefir smíðað þeim fólkvopn, að þeir mega kjósa hvern dag sinn mann til 

dauða fyrir hvort, þann er þeir vilja. Og því treystast öngvir menn við þá að berjast að 

höfðingjarnir eru fyrst kjörnir í hvern tíma. Á Randver brynþvara þann er þessi atkvæði 

fylgja, og hann er þeirra bitrari, en Önundur grikkur á kesju þá er með sama móti er. 

Ræð eg ykkur og það að fýsast ekki til fundar við þá, ef þið viljið halda lífi ykkru.“  

„Hvað sem á bak kemur,“ sagði Blávus, „þá skal til þess hætta að reyna stríð 

við þá, hversu sem tekst.“  

„Séð er það,“ segir Kóder, „að nú mun verða endir á ofsa ykkrum og yfirgangi, 

því að eg sé að feigð kallar að ykkur, er þið fýsist svo ljóslega í opinn munn heljar að 

ganga.“  

„Þú skalt fara,“ segir Blávus, „og segja leið, því að þér eru allir vegir kunnugir.“  

Kóder sagði þá ráða mundu.  

Voru þá skjótlega dregin segl við húna, og sigldu byr hinn besta þar til að þeir 

koma við Kalldeam og í þær hafnir sem lágu sunnan undir áðurgreindum eyjum. En 

öðrum megin eyjanna höfðu þeir Randver og Önundur inn lagt sínum herskipum. Sáu 

þeir fóstbræður að þar var allur sjór svartur sem kolum væri sáð. Sýndist þeim þeirra 

mengi óeyðilegt.  
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Blávus mælti þá til Kóders: „Nú er þér, félagi góður, að sýna visku þína og gefa 

til nokkuð klóklegt ráð, svo að bræður þessir verði unnir, því að nú liggur allur 

heiðurinn við. Treysti eg þér manna best til slíks og annars þess að mér liggur á.“  

Kóder segir: „Það er þó satt að segja að þeir eru fæstir að sig kenna, og mun 

ykkur fóstbræðrum það í helsta lagi. Ætlið þið ykkur og meiri dul en dæmi finnist til, ef 

þið ætlið að stríða við þá bræður, því að það er skjótt af að segja að þeirra líka veit eg 

öngva í allri veröldu að dáðum og drengskap, hreysti og harðfengi. Létuð þið og sem 

þið heyrðuð eigi, þá er eg taldi upp frægð þeirra og framkvæmd. En nú sé eg að þið 

þykist alls ekki ykkur einhlítir. Nú skyldi eg eiga mér einn málvin hér á eynni, þann er 

Skeggkarl heitir, óríkur að peningum en auðugur að dygð og drengskap. Hann hefir 

verið hið hæsta ráð og virktavin Samarjóns. Var það allt gjört á götu sem hann beiddi. 

Nú skulum vér dikta djúpleg brögð, og skal eg segja að Samarjón hafi sent honum orð 

til að hann veiti ykkur lið og ásjá. Skal eg þar mikið um tala og margt af segja, en þið 

skuluð það allt sanna hvort eg lýg eður segi satt. Skulum vér nú fara og finna hann. Sjái 

hann ekki ráð til, þá er farið það er eg kann.“  

 

Orðskýringar: 

kompánar = félagar 

grikkur = (hér) grikki, viðurnefnið hefur Önundur fengið vegna þess að hann 

hefur heimsótt Grikkland 

Kaldíaland = (líklega) Babylóníuríki. Fornt stórveldi í Mesópótamíu milli 

fljótanna Efrat og Tígris í Suðvestur-Asíu. Í Gamla testamentinu er 

Babylóníuríki m.a. nefnt land Kaldea.    

pell og purpuri = skrautleg hefðarklæði, upphaflega purpuralituð 

figurum algorismi = reikningsaðferð 

stár = stendur 

hamingjan = gæfan 

kyndugur = (hér) kænn, margfróður 

fólkvopn = vopn hermanna 

brynþvari = (líklega) spjót með breiðu og löngu blaði og þverslá á falnum 

atkvæði = áhrinsorð, spádómsorð sem rætast  

kesja = breiðblaða spjót, höggspjót 

feigð = nálægð dauðans 

mengi = hópur af e-u tagi, (hér) skipafloti 

þeir eru fæstir að sig kenna = þeir eru fæstir sem þekkja sjálfa sig 

ætlið þið ykkur og meiri dul en dæmi finnist til = þið ætlið að blekkja sjálfa  

ykkur meir en dæmi finnast til 

þið þykist alls ekki ykkur einhlítir = þið teljið alls ekki að þið þurfið ekki að  

reiða ykkur á aðra 

málvinur = kunningi 

virktavin = náinn vinur 



 44 

var það allt gjört á götu sem hann beiddi = hann gerði allt sem hann var 

beðinn um. 

dikta = (hér) hugsa upp 

 
 

Upprifjun:  
 

1. Hverjir eru þeir Randver sterki og Önundur grikkur og fyrir hvern starfa 

þeir? 

2. Hvernig vopn hefur dvergurinn smíðað handa þeim fóstbræðrum og af 

hverju þorir enginn að berjast við þá? 

3. Af hverju vilja Viktor og Blávus berjast við fóstbræðurna?   

4. Hvernig tengist Skeggkarl Samarjóni og hvernig er honum lýst? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Hvað finnst Kóder um þá ákvörðun Viktors og Blávusar að berjast við 

fóstbræðurna Randver og Önund? Eruð þið sammála Kóder eða er hann bara 

leiðindaskarfur sem reynir að standa í vegi hetjanna? Munið að rökstyðja. 

2. Úr hvaða erlenda máli haldið þið að sögnin stá sé komin, sbr. „Meir stár 

minn hugur...“?   

3. Finnið dæmi um málshátt í kaflanum og gerið grein fyrir merkingu hans með 

eigin orðum. 

4. Finnið dæmi um persónugervingu og ýkjur í kaflanum. 

5. Orðið eftirfarandi setningu með ykkar eigin orðum: „Það er þó satt að segja 

að þeir eru fæstir að sig kenna, og mun ykkur fóstbræðrum það í helsta lagi.“  

- „Heimspekingurinn“ Kóder heldur því hér fram að flesta menn skorti 

sjálfsþekkingu og það eigi ekki síst við um hina metnaðarfullu fóstbræður 

Viktor og Blávus. En eiga orð hans ef til vill við um unglinga á öllum 

tímum? Að hvaða leyti minna þeir Viktor og Blávus t.d. á þátttakendur í 

undankeppni Idol-stjörnuleitar?   

6. Hvað má hafa til marks um að þeir Randver og Önundur séu norrænir menn? 
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6. Af Skeggkarli og Dímus dvergi 

 

Síðan ganga þeir á land upp þrír saman og þar til að þeir koma að húsabæ einum 

kirfilegum. Þar gekk maður út, síðhærður og súreygður og [í] skauthettu yst klæða; hún 

var kneppt niður á millum fóta. Kóder veik að honum og kyssti hann og heilsaði honum 

glaðlega. En hann tók honum blíðlega, en hinum tveimur heilsaði hann alls ekki.  

Kóder mælti þá: „Samarjón heilsaði þér, Skeggkarl vinur, og það með að hann 

sendi þér þessa tvo menn, er hér standa hjá mér, til alls trausts og ásjár. Þótti honum hér 

meira á liggja að þú veittir þeim fylgd og framkvæmd heldur en sjálfum sér, því að 

hann ætlar nú að setjast um kyrrt. Treysti hann þar upp á að þú mundir svo gjöra, því að 

honum þótti nú á liggja.“  

Skeggkarl svarar: „Það er skylt að eg spari þar til hvorki fé né fjör, ef þá væri 

nokkuru nær en áður vilja Samarjóns, vinar míns, eður hvað stendur menn þessa eður 

hver eru nöfn þeirra?“  

„Annar þeirra,“ segir Kóder, „heitir Viktor, kóngur af Frakklandi og ætlar að 

berjast við Randver kappa og landvarnarmann Kaldíakóngs, en annar heitir Blávus, 

kynjaður úr Afríka. Hann ætlar að reyna bardaga við Önund grikk. Er og gott mönnum 

við að hjálpa, því að þeir báðir eru ágætir og umfram flesta menn aðra.“  

Skeggkarl hljóðnaði þá og hímdi niður í jörðina. Var það þá auðfundið á honum 

að hann þóttist hafa verið of fljótur í heitum um liðsemdina. 

 Mælti hann þá: „Hvað mundu vesalmenni þessi ætla sér að berjast við slíka 

kappa sem þeir Randver eru? Er ykkur þar bæði ráðin skömm og skaði, ef þið berið 

ykkur að því. Var það furðumikið feigðarfleipur, ef þið hafið það talað að berjast við þá 

bræður, því að þeir eru hverri kempu vopnfimari, hverjum kappa harðari, hverjum 

dreng djarfari, hverjum risa sterkari. Er það bæði að eg kann þar engi ráð til að leggja, 

enda vil eg eigi, og hverfið aftur þegar í stað, ella látið þið bæði líf og góss.“  

Viktor renndi þá gullhring af hendi sér og gaf Skeggkarli.  

„Vel sé þér, góði herra,“ sagði hann, „slíka hnoss sem þú valdir mér.“  

Blávus tók men af hálsi sér og gaf Skeggkarli. Færðust þá sýnt brýnn hans í lag, 

því að hann hafði verið mjög ófrýnilegur áður að sjá. 

 Hann mælti þá: „Það er þó satt að segja að eg þykist öngva ágætari menn 

fundið hafa en ykkur. Þykir mér og þess von, því að þið hafið til þess bæði kyn og 

kosti, enda eruð þið allvænlegir að sjá og furðu vel á fætur komnir og líklegir til 
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hamingju. En þó mun nú helst reik á ráðinu, því að við mikið ofurefli er að eiga á allan 

hátt. En þó skal eg allan hug á leggja að hjálpa til sem eg má, og mun eg þó aldrei geta 

launað góðgripi ykkra sem maklegt er, nema eg njóti annars við. Skal eg nú reyna 

fulltrúa minn, en það er Dímus dvergur. Það veit eg að hann sér ráð til að þeir verði 

unnir. Skuluð þið ekki spara fé við hann, því að þið eruð óróir en hann ómegðarfullur. 

Förum þegar í stað og finnum hann.“ 

 Ganga þeir þá þar til að þeir koma að stórum steini. Heyrðu þeir í steininn að 

hátt var blásið. Óp og kvein heyrðu þeir til barna dvergsins, og að þau mæltu að þeim 

félli allur ketill í eld, ef dvergnum, föður þeirra, yrði nokkuð. Skeggkarl gengur að 

steininum og klappar á lófa sínum, og lýkst upp steinninn. Gengur þar út dvergurinn 

Dímus. Hann var fótlágur og skammhryggjaður, miðdigur og mjög baraxlaður, 

handsíður og höfuðmikill. Hann víkur að Skeggkarli kunnlega heldur og kyssti hann, 

en engan ans gefur hann þeim fóstbræðrum. 

 Hann mælti þá: „Furðuilla hafið þér að sótt, því að eg hefi æpt upp af 

ofverkjum í alla nótt, en nú er sem [eg] hött hefi af höfði mér. En svo líst mér á menn 

þá tvo er þar standa hjá þér sem nokkuð mikið og eigi gott muni þeim í brjósti búa.“ 

 „Það er satt,“ segir Skeggkarl. „Vér höfum því hingað sótt í nátt til þín að vér 

væntum að þú leggir heil ráð á með oss, því að mér þykir nú á liggja, vinur.“  

Dímus segir: „Hafir þú þínu liði játað þeim, þá skal eg þar vera í öllum mínum 

ráðum.“  

Þeir Viktor og Blávus tóku þá fullan sjóð með skært silfur og digran gullhring 

og gáfu Dímus. Dvergurinn varð glaður við og spurði þá að nafni. Þeir nefna sig báðir. 

Dímus spurði þá til hvers að þeir vildu traust að honum hafa.  

Skeggkarl svarar þá: „Þeir ætla að berjast við bræður Randver og Önund og 

vilja þar til njóta þinna ráða og framkvæmdar.“ 

 Dímus lét þá síga brýnn, og gjörðist hann þá heldur ámátlegur að sjá og mjög 

svartur og stuttur í máli og sagði svo: „Þú, Skeggkarl, hefir svikið mig, eður hyggur þú 

að eg mundi vilja brjótast í vonarlausri dul. Því að engi ván er í því þeim að þeir muni 

sigrast á þeim bræðrum, því að slíkir garpar munu öngvir fæðst hafa um alla heimsins 

kringlu, enda það með að eg hefi smíðað þeim tvö vopn að þeir mega hvern mann til 

dauða kjósa ef þeir vilja. Og má við því engi gjöra, því að mín atkvæði verða að standa. 

Mun það og mála sannast að hér kemur það fram sem fornmælt er að [æ] sér gjöf til 

gjalda; gott er þeim sem ekki þágu. Vil eg ekki af halda því sem eg hefi talað, enda 

takið þið aftur fé ykkart.“ Kastar hann þá sjóðnum og gullinu burt á völlinn. 
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 Skeggkarl mælti þá: „Það vildi eg að þér yrði verr af því getið en mér, þó að 

skildi vináttu okkra. Mun sá verr hafa að til þín ætlar, því að þú munt þá verst duga að 

mest liggur á sem nú má sýnast. Hefi eg treyst þér áður fyrir hvern mann fram, en nú 

verður þú mér að öngu hvarfi, er mér þykir á liggja, enda förum vér nú veg vorn.“  

Snúa þeir þá í burtu.  

Dímus horfði þá niður í gaupnir sér og mælti síðan: „Mjög ertu styggur og 

orðhvass Skeggkarl, kompán minn. En hversu óvænlega sem horfir eður hvað sem á 

bak kemur, þá skal aldrei þína vináttu missa. Hef eg nú séð eitt ráð, hvort sem það 

dugar eður eigi, og hverf þú aftur.“  

Þeir Skeggkarl gjörðu svo og spurðu hvert ráð það væri. Dímus sagðist mundu 

smíða önnur vopn svo lík að lit og vexti, en væru þó deig og ekki til kosta gefin og vita 

„ef eg gæti skipt um vopnin svo að þeir yrðu ekki varir við.“  

Þetta líkaði þeim vel. Tekur Dímus nú aftur við fénu, en segir að þeir 

fóstbræður skulu hitta þá Randver og bjóða þeim til hólmgöngu á hálfs mánaðar fresti í 

ánefndan stað, - „því að eg mun þá hafa gjört mín ráð, ef þess verður auðið.“ Snýr hann 

þá inn í steininn, og heyra þeir þegar hamragang og belgjablástur.  

Fara þeir þá til skipa og síðan til móts við þá Randver. Og er þeir fundust 

sýndist þeim fóstbræðrum þeir bæði stórir og sterklegir og að öllu vel skaptir. Spurðust 

þeir þá almæltra tíðinda. Voru þeir bræður hinir blíðustu í máli og fréttu að erindum. 

En Viktor sagðist vilja reyna við Randver á hólmi hvor þeirra fremri væri, en Blávus 

við Önund. 

 Randver svarar þá: „Hvað munuð þið þess þurfa, því að mér þykir sem hvorki 

munið þið hafa við okkur afl né harðfengi, en það að auki að eg á brynþvara þann að þú 

ert þegar dauður að eg vil fyrir honum. Með slíkum atkvæðum er og kesjan Önundar 

bróður míns. En það er skaði mikill, ef þið, jafn mannvænlegir menn, skuluð þegar 

deyja. Vil eg hitt heldur að vér leggjum saman skip og menn og fylgjumst síðan, ella 

farið þið hvert sem þið viljið með allan ykkarn skipastól.“  

Viktor sagði að þeir yrðu að reyna með sér hversu sem gengi. Randver kvað þá 

nú mundu ráða, „munum við ekki halda lífi í ykkur ef þið viljið ekki annað en deyja.“  

Settu þeir þá hólmstefnu með sér í nefndan dag og stað. Fóru þeir fóstbræður 

síðan til skipa sinna. 
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Orðskýringar:    

kirfilegur = vel gerður 

súreygður = voteygður, augndapur 

skauthetta = einhvers konar skikkja með hettu 

ásjá = hjálp, liðveisla 

hvað stendur menn þessa? = hvað er þessum mönnum á höndum? 

feigðarfleipur = óráðstal 

hnoss = dýrgripur 

sýnt = augljóslega 

brýnn = augnabrúnir 

allvænlegir = mjög glæsilegir 

reik á ráðinu = óvissa um ráðið  

ómegðarfullur = barnmargur 

hátt var blásið = blásið var af miklum móð (í smiðjubelginn) 

þeim félli allur ketill í eld, ef dvergnum, föður þeirra, yrði nokkuð = þau yrðu 

dauðhrædd ef eitthvað kæmi fyrir dverginn, föður þeirra 

höttur = hetta, sítt höfuðfat 

ámátlegur = ógurlegur, óviðfelldinn 

dul = (hér) of mikið sjálfsálit, hroki 

æ sér gjöf til galda = gjöf þarf alltaf að endurgjalda 

skildi vináttu okkra = slitnaði upp úr vináttu okkar 

nú verður þú mér að öngu hvarfi = nú verður mér engin hjálp í þér 

horfði niður í gaupnir sér = horfði niður á lófana sína  

deig = mjúk, þ.e. bitlaus 

ekki til kosta gefin = ekki gerð af miklum tilkostnaði 

hólmganga = vopnaskipti tveggja manna eftir ákveðnum reglum, einvígi 

á hálfs mánaðar fresti = eftir hálfan mánuð 

skaptir = skapaðir 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvaðan er Blávus ættaður? 

2. Hvers vegna þótti Skeggkarli sem hann hefði heitið fóstbræðrunum liði of   

fljótt? 

3. Hvernig tekst fóstbræðrunum að telja Skeggkarli hughvarf? 

4. Hver er Dímus dvergur og hvernig er honum lýst? Hvar býr hann og hverjir 

eru fjölskylduhagir hans? 

5. Hvað gefa fóstbræðurnir Dímusi til að tryggja sér liðsemd hans? 

6. Hvernig bregst Dímus við þegar hann heyrir að fóstbræðurnir vilja berjast 

við þá Randver og Önund? 

7. Hvernig tekst Skeggkarli að telja Dímusi hughvarf? 

8. Hvernig hyggst Dímus klekkja á bræðrunum? 

9. Hvað finnst Randveri um þá Viktor og Blávus? Hvað leggur hann til í stað 

hólmgöngunnar?  
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Verkefni:  
 

1. 

a) Skeggkarl er kyndug persóna. Að hvaða leyti? Á hvaða persónu í 

Spaugstofunni minnir hann helst? 

b) Finnið dæmi um endurtekningu og hliðstæður í máli Skeggkarls. 

 

2. Finnið dæmi um málshátt í kaflanum og gerið grein fyrir merkingu hans með 

eigin orðum.   

 

3. Í Viktors sögu kemur fyrir að beitt sé blandaðri ræðu, þ.e. óbein ræða breytist 

í beina án þess að inngangsorð fylgi með. Nefnið a.m.k. tvö dæmi um þetta úr 

kaflanum. 

 

Hjálpargagn á bókasafni: Hugtök og heiti í bókmenntafræði (ritstj. Jakob 

Benediktsson 1983). 

 

4. Farið á bókasafn skólans og finnið Hugtök og heiti í norrænni goðafræði 

(Rudolf Simek 1993). Lesið það sem stendur um dverga á bls. 56-57 og svarið 

svo eftirfarandi spurningum: 

a) Uppruna dvergatrúar meðal germana má rekja langt aftur fyrir tíma 

kristninnar. Hvað gæti skýrt það að kristnir menn ömuðust ekki við þessum 

hluta þjóðtrúarinnar? 

b)  Hver er helsti munurinn á því hvernig dvergum er lýst í rómönsum 14. og 15. 

aldar og í heimildum frá heiðnum tíma? Hvernig kemur þessi munur heim og 

saman við lýsinguna á Dímusi dvergi? 

c)  Nefnið þrennt sem dvergar í rómönsum og heiðnum heimildum (Snorra-

Eddu og goðakvæðum) eiga sameiginlegt? Hvernig koma þessi atriði heim og 

saman við lýsinguna á Dímusi?   

d) Hvernig ná menn dvergum á sitt vald í rómönsum? 

 

5. Athugið vel hvernig móttökur Viktor og Blávus fá hjá þeim Randveri. 

Hvernig taka þeir Randver og Önundur tilboði þeirra Viktors um hólmgöngu og 

hvað segja viðbrögðin um innræti þeirra?   
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7. Dímus finnur bræðurna 

 

Dímus dvergur hefir nú gjört kesjuna og brynþvarann svo lík þeim vopnum er bræður 

hafa að hvorgi vopnin má kenna frá öðrum. Síðan býst hann nú til ferðar og hefir búið 

um vopnin í bagga sínum, en tekur sér sjálfum stafkarlsgervi og lætur þá allhrumlega, 

hafði og list til þess að mega sýnast þeim líkur sem hann vildi.  

Kemur hann nú til matsveina þeirra bræðra, og sýnist hann þeim gamall karl og 

spyrja þeir hvað honum sé best gefið, en hann segist kunna að skemmta bæði sögum og 

kvæðum. En er þeir bræður spyrja það, senda þeir eftir karli, og kemur hann á þeirra 

fund. Láta þeir hann þá skemmta. Kveður hann þá þar til að þeir báðir bræður eru 

sofnaðir og allir þeirra menn. Þá tekur Dímus brynþvarann Randvers og kesjuna 

Önundar, en lætur eftir þau vopn sem hann hafði nýsmíðað, hleypur síðan burt í 

myrkrið og svo heim til steins síns.  

Litlu síðar kemur Skeggkarl til steinsins. Dímus var þá úti og var allkátur og 

mælti svo: „Í heiði hefir oss sólin upp runnið, því að eg hefi náð báðum 

atkvæðavopnum frá þeim bræðrum, og er nú nokkur von að ykkur dugi að berjast við 

þá. Skuluð þér nú svo breyta sem eg skipa. Skeggkarl skal halda skildi fyrir Viktor, því 

að hann er áður reyndur að vopnfimi og vígdirfð, en Kóder skal halda skildi fyrir 

Blávus; mun hann honum best viljaður. En ef yður verður nokkuð afla fátt, þá mun eg 

styðja til, bæði með afli og atvikum. Mun mér það hægt, því að engi mun sjá mig, þó 

að eg sé þar. Læt eg og það verða um mælt að yður gangi nú bæði til heiðurs og 

frægðar.“  

Skildu þeir nú, og fóru þeir fóstbræður til skipa sinna.  

Sitt sverð hafði Dímus gefið hvorum þeirra, þau er hann sagðist hafa gjört og 

það á lagt að þau skildu verða þeim bræðrum að bana, og þau höfðu þeir fóstbræður 

síðan til hólmsins við þá bræður.  

Randver og Önundur vakna nú er karl var í burtu og spyrja hvar hann mun vera. 

Fannst hann þá hvergi sem von var.  

Randver mælti þá: „Þesslega hefir mig dreymt sem vér munum við brögð 

nokkur komnir, eður hvar eru vopn okkur hinu góðu?“ Og voru þau þá tekin og sýnd 

þeim bræðrum. Grunaði þá ekki að eigi væru hinu sömu, og þótti þeim þá þegar vel 

hver brögð sem önnur væru. 
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Orðskýringar:  

atvik = (hér) kænska 

þótti þeim þá þegar vel hver brögð sem önnur væru = þeim þótti þá gott að sjá 

vopnin sín hvað sem liði öðrum brögðum  

 
 

Upprifjun: 
 

1. Af hverju þekkja bæðurnir ekki Dímus? 

2. Hvernig svæfir Dímus bæðurna og heimafólk þeirra? 

3. Dímusi er ýmislegt annað til lista lagt en að smíða góð vopn. Hvernig hyggst 

hann hjálpa til ef í nauðir rekur? 

4. Hvernig vopn smíðar Dímus handa þeim Viktori og Blávusi? 

 
 

Verkefni:  
 

1. Hugið að draumi Randvers. Hvað dreymir hann og hvernig túlka þeir 

Önundur drauminn?   

2. Lesið eftirfarandi setningu og hugið að skáletruðu orðunum: „„Þesslega hefir 

mig dreymt sem vér munum við brögð nokkur komnir, eður hvar eru vopn okkur 

hinu góðu?““ 

a) Hvaða orðflokki tilheyrir orðið okkur í setningunni að framan og í hvaða 

kyni, tölu og falli stendur orðið? 

b) Hvernig beygðist okkar til forna og að hvaða leyti er hin forna beyging 

frábrugðin beygingu orðsins í nútímamáli?  

Hjálpargögn á bókasafni: Íslenska tvö. Kennslubók í íslensku fyrir 

framhaldsskóla (Ragnhildur Richter et. al. 2007), bls. 170; „Um þessa útgáfu.“ 

Íslendingasögur I (ritsj. Bragi Halldórsson et. al. 1987), bls. xi. 

c) Greinið kyn, tölu og fall greinisins í hinu góðu. 

d) Er beyging greinisins hér veik eða sterk?    

 

8. Hólmgangan 

 

Kemur nú að þeirri stundu sem hólmstefnan skyldi vera. Koma hvorirtveggju og voru 

herklæddir og vel búnir til bardaga.  

Taka þeir Randver og Viktor fyrst að berjast. Var þar harður atgangur, því að 

hvortveggi var vígfimur og vopndjarfur. Þess að þó var það auðséð að Randver var 

miklu sterkari. En þó var Viktor svo vopnfimur að Randver kom engu sári á hann, enda 
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dugði brynþvarinn harðla illa. Og er Randver sér það að hann mun eigi sigra Viktor í 

einfeldu vopnaskipti, þá mælti hann: „Dugi þú nú brynþvari og fær þenna mann til 

dauða.“ Hann leggur þá brynþvaranum til Viktors, en Skeggkarl kemur fyrir skildinum 

og festi brynþvarann eigi í stálinu, því að hann var deigur og hljóp út af skildinum og 

niður í völlinn. Laut Randver þá eftir mjög. En Viktor reiðir þá hart og ótt sverðið 

Dímusnaut og höggur til Randvers og kemur í miðjan skjöldinn og klýfur að endilöngu. 

Þar fylgdi höndin hægri af Randver, því að hann hélt sjálfur skildinum, og renndi niður 

með rifjunum og svo á fótinn og tók af fyrir ofan kné.  

Svo hafði Randver hart til lagið að hann hafði borið þá báða, Viktor og 

Skeggkarl, allt út á feldarskautið, svo að þeir hefðu fallið báðir á bak aftur, ef Dímus 

hefði eigi hlaupið undir herðar þeim og rétt þá. Var honum það hægt, því að hann var 

sterkur, en engi sá hann.  

Randver settist þá niður brosandi og mælti: „Séð er það nú að Dímus dvergur 

hefir svikið mig og stolið í burt brynþvara mínum sem hann sjálfur gjörði, en látið í 

staðinn annan deigan og svo líkan að eigi mátti kenna hvor var. Er það og satt að engi 

má treysta sínu megni eður riddaraskap, ef banadægrið er komið. Er og vant við vélum 

að sjá, en flestir álmar vilja þig nú hefja. Muntu taka eftir mig mikið fé, en þó meira 

metnað og orðlof. En það vildi eg þiggja af þér að þú létir verpa haug eftir mig og bera 

fé í, því að nú hefir þú það nóg til, og látir þar í koma brynþvarann er Dímus stal í 

burtu. Það vildi eg að þú létir heita eftir mér, og vænti eg að sá verði eigi ekki að 

manna er hefir nafn mitt, en er son þinn, enda mun nú ekki verða af talinu lengra.“  

Dó hann þá svo að hann hallaðist eigi til jarðar fyrr en örendur. 

 Önundur sá upp á fall bróður síns. Svall honum þá móður og reiði. Spratt hann 

þá upp og gekk til bardaga við Blávus og mælti svo: „Það læt eg um mælt að þú, kesja 

mín, verðir Blávus að bana, og er þó eigi fullhefnt Randvers bróður míns, þótt þið 

Viktor séuð drepnir báðir.“ Hann leggur þá kesjunni með mikilli reiði og grimmd hið 

beinasta framan á Blávus, en Kóder ber í móti skjöldinn, þann er gjör var af hinu 

sterkasta stáli og Samarjón hafði gefið honum. Festi kesjuna ekki í skildinum. En svo 

lagði Önundur fast til að þeir Blávus bárust út á feldarhornið og [voru] búnir til falls 

áður Dímus dugði þeim sem Viktor fyrri.  

En er Önundur fann að kesjan hrökk mælti hann: „Og er svo þó að Dímus hefir 

svikið mig og stolið burt kesju minni. Læt eg það um mælt að hann þrífist aldrei.“  
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Blávus höggur þá með sverðinu dvergsnaut til Önundar og kom í skjöldinn og 

klýfur allan að endilöngu, þrísettan af stáli, en blóðrefillinn nam brjóstið og ristur niður 

allan kviðinn, svo að iðrin féllu á jörð. 

 Önundur settist þá niður og blés ekki við og talaði óskelfdri röddu: „Engi 

skyldi taka sig fram úr máta né treysta sér lengur en heimurinn og hamingjan vill duga. 

Því að svo þóttumst við bræður bera af hverjum manni sem gull af blýi eður apaldur af 

greni. Höfum við margan kappa, kóng og jarl, að velli lagt og mikið fé saman dregið. 

En nú höfum við fundið þá tvo að bæði eru meiri og máttkari. Mun ykkur frægð og 

frami fara hvert land yfir, svo að við ykkur mun ekki vætta rönd reisa, hvorki menn né 

tröll, ef þið bregðið ekki af ráðum Randvers bróður míns. Vil eg biðja þig að þú látir 

kesjuna koma í haug hjá mér, og svo að þú létir heita eftir mér, og mun heiður fylgja 

nafninu. Mun nú skjótt skilja með okkur. Þykir mér og betra að deyja og vera færður í 

einn haug og bróðir minn heldur en lifa eftir hann dauðan, þótt eg hefði sigur fengið.“  

Litlu síðar dó Önundur.  

Létu þeir þá taka til haugsmíðar. Gekk það skjótt, því að margur var manninn. 

En er það var gjört voru þeir báðir bræður í haug lagðir. Sat á sínum stóli hvor þeirra, 

og höfðu tafl í milli sín. Þar var kesjan og brynþvarinn sett hjá þeim er þeir höfðu átt. 

Mikið gull og silfur var í hauginn borið. Síðan var hann luktur og læstur og vel um 

búið. Mælti Dímus þar yfir, svo að eigi mundi brotinn verða. 

 Blávus mælti þá: „Lítil frægð hefir mér aukist í, þótt að eg hafi Önund að velli 

lagt, því að það var meir af vél en karlmennsku.“  

„Satt er það,“ kvað Viktor, „að síður var eg jafn Randver að hann hefði lagið að 

jörðu slíka tvo sem eg er, ef svikalaust hefði verið. En hvað mun nú gjöra að syrgja þá 

dauða? En við það má helst una að slíkir prýðimenn munu öngvir fæðast á mínum 

dögum. Læt eg það um mælt að þeim sé friður og værð enda skilst eg þar við.“  

Skeggkarl beiddist að ráða fyrir eyjunum. Blávus sagði það gjört skyldi. Mikið 

fé og góða gripu gáfu þeir Dímus fyrir liðsemd sína. En hann þakkaði þeim og bað 

Blávus nefna sig á nafn, ef hann þyrfti nokkurs við, og kveðst þá mundu þar vera. 

Skildu þeir þar með vináttu hinni mestu. 

 

Orðskýringar: 

atgangur = viðureign 

rif = rifbein 

feldarskaut = (hér) horn á feldi sem afmarkar hólmgönguvöllinn 
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megn = afl 

vant = erfitt 

vélar = svik 

en flestir álmar vilja þig nú hefja = en flestir stríðsmenn vilja nú hefja þig til  

metorða 

metnaður = (hér) virðing 

orðlof = orðstír 

örendur = dauður 

svall honum þá móður og reiði = hann varð þá mjög ákafur og reiður 

voru búnir til falls = voru næstum því fallnir  

þrífist aldrei = vegni ávallt illa 

blóðrefillinn = sverðsoddurinn 

blés ekki við = stundi ekki 

engi skyldi taka sér fram úr máta = enginn skyldi ofmeta sjálfan sig 

apaldur = eplatré 

máttkur = máttugur 

við ykkur mun ekki vætta rönd reisa = ykkur mun alls enginn veita mótspyrnu 

mælti Dímus þar yfir = Dímus fór þar með galdraorð   

hvað mun nú gjöra að syrgja þá dauða? = hvað stoðar nú að syrgja þá dauða? 

 
 

Upprifjun: 

 
1. Hvers vegna virkar brynþvarinn hans Randvers ekki? 

2. Hvernig hjálpar Dímus dvergur þeim Viktori og Skeggkarli? 

3. Hvernig bregst Randver við á dauðastundinni og hvað vill hann að Viktor 

geri að sér látnum? 

4. Hvernig bregst Önundur við dauða sínum? Hverju spáir hann um framtíð 

þeirra Viktors og Blávusar? 

5. Hvað finnst Viktori um þá Randver og Önund og hvað skyggir á sigurinn? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Áhrif hetjusagna, þ.á.m. eldri fornaldarsagna, eru mjög áberandi í þessum 

kafla.  

a) Gerið grein fyrir hvernig örlagatrú birtist í orðum þeirra Randvers og 

Önundar á dauðastundinni. 

b) Auðveldar örlagatrú mönnum að sætta sig við dauðann? Rökstyðjið  

 

2. 

a) Hugið vandlega að orðum Önundar. Hvaða lærdóm dregur hann af 

ósigrinum?  

b) Rifjið upp 64. vísu í Gestaþætti Hávamála. Að hvaða leyti mætti bera 

lærdóm Önundar saman við boðskap vísunnar?  
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c) Mætti hugsanlega túlka orð Önundar sem varnaðarorð til Viktors og 

Blávusar? Gleymið ekki hvernig Dímus lýsir Randveri og Önundi í 6. kafla. 

Hverja hafa Viktor og Blávus eiginlega lagt að velli hér? Athugið einnig 

hvernig sagan gefur endurtekningu til kynna. Stóðu þeir Randver og 

Önundur e.t.v. í sömu sporum og Viktor og Blávus í upphafi síns ferils? 

Hugleiðið þessi atriði eftir því sem lestri vindur fram. 

 

3.   Finnið dæmi um úrdrátt í kaflanum. 

 

4. Farið á bókasafnið og finnið þar bókina Saga Íslands I (ritstj. Sigurður 

Líndal) Lesið það sem þar stendur á bls. 133-39 um greftrunarsiði íslenskra 

fornmanna og svarið svo eftirfarandi spurningum: 

 

a)  Hvernig litu kuml út? Hvernig var gengið frá líkum manna í heiðnum sið og 

hvað var venja að menn hefðu með sér? 

b) Hvers vegna tíðkaðist að leggja haugfé, hesta og jafnvel báta í hauga 

fornmanna?  

c) Hvað er líkt og hvað ólíkt með haug Randvers og Önundar og haugum 

íslenskra fornmanna? 

d)  Hvernig geta haugar fornmanna vitnað um þjóðfélagsstöðu þeirra?   

e) Af hverju ætli haugar íslenskra fornmanna minni svo mjög á haug þeirra 

Randvers og Önundar? 

f)  Af hverju vill Önundur leggjast í sama haug og Randver? Hvaða gripi hafa 

þeir með sér í hauginn?   

 

9. Viktor og Blávus halda til Kýpur 

 

Þeir fóstbræður sigla nú þaðan í burtu hinn besta byr. Fer nú og flýgur frægð þeirra 

fóstbræðra. Treystir engi víkingur þeim í mót að leggja.  

Það var einn dag að Viktor spurði menn sína hvar þeir vissu þann mann að þeir 

treystu „að halda stríði við okkur fóstbræður.“ Þeir sögðu að að sá mundi engi finnast. 

Kóder brosti þá. Þeir spurðu hví það sæti. Kóder kvað fátt svo ágætt að eigi finnist 

annað slíkt. „Er heimurinn víður, en margur maður bæði gildur og hraustur.“ 
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 „Þann vil eg finna,“ segir Viktor, „sem þú segir að treystast muni að berjast við 

mig.“  

„Finnast munu þeir,“ sagði Kóder, „að þið fóstbræður munuð meira við þurfa 

en dreiss og dul að sigra þá. En eigi þarf eg af því að nefna þessa menn að það er ykkar 

bráður bani, ef þið farið að finna þá.“  

Viktor sagðist að vísu reyna skulu, „eður hvað heita þessir menn?“ 

 „Annar þeirra heitir Falur,“ sagði Kóder, „en annar Sóti. Þeir ráða fyrir ey 

þeirri er Kýpur heitir. Þeir eru bláir berserkir og svo miklar hamhleypur að þeir 

bregðast í ýmissa kvikinda líki, eru ýmist í jörðu eður á. Spýja þeir eitri í bardögum, og 

engi járn bíta þá. Er það og engra mennskra manna að eiga við þá í orrustum.“ 

 „Þar skal þó til ráða,“ sagði Viktor, „og skaltu segja leið í stað eður skal þér 

annar verri.“  

„[Eg] mun það eigi ráða,“ sagði Kóder, „er öngum illt ofgott ef sjálfur vill 

hafa.“ 

 Síðan láta þeir í haf og léttu eigi fyrr en þeir koma við Kýpur, ganga á land og 

sjá hvar þeir Falur og Sóti sitja á stóli, bláir sem hel en digrir sem naut. Þeir fóstbræður 

ganga fyrir þá Sóta og bjóða þeim til hólmstefnu. En þeir verða við það óðir og æfir, 

segja þessa engan fyrr fýst hafa.  

„Er ykkur heldur ráðlegra að ganga í burtu lausgyrðir,“ segir Falur, „en við 

tökum fé ykkart og skip.“  

„Þenna kost viljum við eigi,“ segir Blávus. „Skulum vér að vísu þegar á morgun 

reyna með oss.“  

Binda þeir þetta með fastmælum. Fara þeir fóstbræður þá til skipa.  

Viktor mælti þá til Kóders: „Ekki þykir mér þú ofsögum hafa sagt frá fjándum 

þessum, eður hvert ráð leggur þú til að þessir skrattar verði unnir?“  

Kóder svarar: „Þið skuluð gjöra annað hvort, fóstbræður, að láta mig einn ráða 

hvern veg að er farið, ellegar mun eg leggja til ekki.“  

Blávus kvað að Kóder skyldi einn ráða.  

„Því mun eg þá,“ segir Kóder, „eigi verða nokkuð til að leggja.“  

Hann tók þá upp eina finnskjóðu og þar úr svo einkar vænt klæði að Viktor 

þóttist eigi annað slíkt séð hafa. Þar var innan við skinn af dýri því er asalabía heitir. 

Því fylgir sú náttúra að því má ekki eitur granda. Hann bað Viktor klæðast þeim 

búningi, og svo gjörði hann. Var þá huldur allur hans líkami og jafnvel gleri fyrir 

augun steypt.  
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Kóder mælti þá: „Nú treysti eg því að þér má eigi eitur granda. Skaltu hafa 

sverðið Dímusnaut en Blávus annað, því að á þeim má ekki eggjar deyfa. En hér er ein 

skyrta er Blávus skal klæðast. Má henni og eigi eitur granda, og flestir kostir fylgja 

henni. Hefir Dímus, vinur minn, þessi klæði sýjað, hvortveggi með áðurnefndum 

kostum og atkvæðum, því að hann vissi fyrir þenna fund yðvarn. Eruð þið nú svo búnir 

sem sjá má, og er það þó líkara að þið fallið fyrir illmennum þessum, nema auðna 

styrki ykkur framar en líkindi eru á.“  

 

Orðskýringar: 

gildur = (hér) mikils máttar 

dreiss = dramb, hroki 

bláir = (hér) dökkir  

berserkur = mjög sterkur maður sem tryllist í bardaga 

hamhleypa = sá sem getur skipt um ham, tekið á sig ýmsar myndir 

er öngum illt ofgott ef sjálfur vill hafa = sá sem kallar yfir sig illsku af fúsum 

og frjálsum vilja á hana skilið 

lausgyrður = (hér) allslaus, slyppur og snauður 

eigi verða nokkuð til að leggja = ekki þurfa að biðja um neitt meira 

finnskjóða = skinnpoki, frá Finnmörku í Noregi 

asalabía = nafn á dýri, tökuorð af ókunnum uppruna 

egg = skurðbrúnin á sverðunum 

sýja = sauma 

auðna = gæfa, hamingja 

 
 

Upprifjun:  
 

1. Hverjir eru þeir Falur og Sóti? Hvar búa þeir og hvernig er þeim lýst? 

2. Hvers vegna ráðleggur Kóder fóstbræðrunum að halda sig fjarri þessum 

mönnum? 

3. Hvernig bregst Viktor við efasemdum Kóders? 

4. Hvernig bregaðst Falur og Sóti við tilboði fóstbræðranna um hólmgöngu? 

5. Hvernig klæði gefur Kóder fóstbræðrunum og hvaða kostir fylgja þeim? 

Hver saumaði klæðin?   

 
 

Verkefni:  
 

1. Á hvern hátt hefur Viktor breyst eftir sigurinn á fóstbræðrunum? 

2. Hvaða ástæðu hefur Viktor til þess að berjast við þá Fal og Sóta? Berið þá 

ástæðu saman við þá ástæðu sem hann hafði til að berjast við Randver. 

3. Hvernig fremur Viktor hetjudáðir sínar? Finnst ykkur hann vera raunveruleg 

hetja? Rökstyðjið. 
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4. Er einhver eðlismunur á því hvernig Viktor fremur sínar hetjudáðir og 

Randver? Hvað hefur hamingja manna að gera með þetta? 

5. Gerið grein fyrir þeim siðferðilega mun sem er á persónum Randvers og 

Önundar annars vegar og Fal og Sóta hins vegar. Hafið hér í huga 

mismunandi áhrif þeirra á samfélagið í kringum sig.  

6. Ef hetjur í Viktors sögu njóta ætíð stuðnings yfirnáttúrlegra afla hvaðan má 

þá ætla að Falur og Sóti sæki mátt sinn? 

7. Að hvaða leyti mætti halda því fram að Viktor hafi siðferðilega ástæðu til að 

drepa berserkina? Hvernig mætti rökstyðja að Viktor sé með þessu að bæta 

fyrir syndir sínar?   

8. Finnið tvö dæmi um málshætti í kaflanum og gerið grein fyrir merkingu 

þeirra með eigin orðum.    

 

10. Viktor berst við Fal 

 

Að upprennandi sólu, fagurlega birtandi veröldina með sínum glæsilegum geislum, 

vaknar Viktor snemma, komandi á þá sömu völlu sem hólmgangan skyldi vera. Kemur 

Falur þar skjótlega, grenjandi og bítandi í járnvarða rönd skjaldarins, svo talandi hárri 

röddu og dimmu hljóði: „Mikil er heimska manns þessa er hann vippar sér svo fram í 

dauðann, því að eg treysti, þó að slíkir væru tíu, þá mundi eg þá þó mega alla í hel slá 

með einu höggi.“  

„Því mun ráða auðna,“ segir Viktor, og það hvorum lengra líf er skapað, og 

þurfum við þetta eigi að dvelja lengur.“ 

Síðan tóku þeir að berjast, og var þeirra atgangur bæði harður og langur. Var 

Falur stórhöggur en Viktor vígfimur. Og er Falur sér að honum vill seint sækjast, þá 

bregst hann í flugdrekalíki og sækir að Viktor í ákafa, spýjandi ofan yfir hann ógurlegu 

eitri svo að öll herklæðin Viktors drafna niður af honum. En þá barg klæðið 

Kódersnautur honum að eigi tók líkama hans. Höggur hann þá til drekans og kemur á 

hlustina vinstri, og tók hana af. Og í því brast Falur aftur í mannslíki, og var þá af 

honum eyrað og vangafillan með hálfu skegginu.  

Gjöra þeir þá enn allharða hríð. Mátti þá enn ekki í millum sjá hvor sigrast 

mundi. Því næst bregst Falur í leónslíki og sækir þá að Viktor í harðafari og vill rífa 

með tönnunum. Leónið reiðir upp hramminn en Viktor höggur í móti og af honum 
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hramminn. Þá vill dýrið ljósta hann með halanum. Það sér Viktor að það mun hans 

bráður bani ef hann bíður þess. Stökkur hann þá í loft upp fimm álna hátt, en halinn 

kemur á jörðina og slær upp grundina, aur og steina, sjö álna á hvern veg. En er Viktor 

kom niður á jörðina, spennti hann báðum höndum meðalkafla á sverðinu Dímusnaut og 

höggur í sundur dýrið í miðju.  

Lá þar þá á grundunni Falur, dauður.  

 

Orðskýringar:  

grenja = (hér) öskra 

barg = bjargaði 

vangafilla = kinnhold, húðin og holdið á vanganum 

leónslíki = ljónslíki 

alin = lengdarmálseining, mislöng á ýmsum tímum. Frá 1200 og fram á 17. öld 

var ein alin 47,7 eða 55,6 cm. Og þá er bara að reikna. Þess má geta að 

heimsmetið í hástökki karla er 2.45 m.    

meðalkafla = handfangið á sverðinu 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hverjar metur Falur sigurlíkur Viktors? 

2. Í hvers konar líki bregður Falur sér og á hvern hátt bjargar klæðið 

Kódersnautur Viktori? 

3. Hvernig lyktar bardaganum? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Hvernig birtist hroki Fals? 

2. Lýsingin á bardaganum er í senn lifandi og myndræn. Þetta eru auðvitað 

alveg ógurlegar hamfarir. Teiknið mynd af átökunum. Veljið annaðhvort 

frásögnina af því þegar Falur bregður sér í flugdrekahaminn eða 

ljónshaminn. Munið eftir hástökkinu!   

3. Hvernig er önnur kennimynd sagnarinnar bjarga í Viktors sögu? Hverjar 

voru kennimyndir þessarar sagnar til forna og hvort var beygingin þá sterk 

eða veik? Hjálpargagn: Íslensk málsaga (Sölvi Sveinsson 2001, bls. 117-18)    

4. Í Viktors sögu er algengt að forsetningarliður komi á undan umsögn, sbr. ég 

í bæinn fór. Finnið a.m.k. eitt dæmi um þetta í kaflanum. 

5. Eins og þið hafið eflaust tekið eftir ber talsvert á framandi orðmyndum í 

Viktors sögu. Hugið að stofnsérhljóðunum í eftirfarandi sagnmyndum: 
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„Stökkur hann þá í loft upp...“ og „....höggur í sundur dýrið í miðju“. 

Hvernig haldið þið að persónubeyging þessara sagna verið í eintölu og 

fleirtölu nútíðar? 

6. Það getur verið gaman að velta fyrir sér orðsifjum eða uppruna orðanna. Í 

kaflanum kemur t.d. fyrir orðið berserkur en fræðimenn eru ekki sammála 

um hvaðan það orð er runnið. Flettið upp á orðinu í Íslenskri orðsifjabók 

(Ásgeir Blöndal Magnússon 1989) og greinið frá tveimur kenningum 

fræðimanna um uppruna orðsins.           

 

11. Blávus berst við Sóta 

 

Sóti sér nú fall Fals, bróður síns, og þrútnar hann mjög af reiði og illsku. Sprettur hann 

þá upp og biður Blávus upp standa og til koma hratt. Blávus seinkar því ekki, grípandi 

sín vopn, gangandi fram á völlinn. 

 Tóku þeir síðan til og börðust allhraustlega. Gekk svo lengi að ekki mátti í 

milli sjá. Og er Sóti finnur að Blávus gengur að öngu verr, þá tryllist hann og verður að 

ólmum hundi og færir klærnar framan í brjóstið á Blávus með svo miklu afli að brynjan 

slitnar, en hringarnir bresta, en Blávus var búinn að falla á bak aftur. Tekur hann 

sverðið dvergsnaut og leggur framan í bringuna og brjóstið, svo að yddi út um 

herðarnar.  

Féll Sóti þá dauður til jarðar.  

Áttu þeir fóstbræður þá miklum sigri að hrósa. Tóku [þeir] nú til verks og reistu 

haug mikinn og lögðu þar í báða berserkina með vopnum, jusu síðan hauginn með 

grjóti og sandi. Þeir fóstbræður fengu þar offjár í gulli og silfri, héldu síðan burtu og 

linntu eigi fyrr en þeir komu við Frakkland í þær hafnir sem hið beinasta lágu frammi 

fyrir höfuðborginni. 

 Þá hafði Viktor verið í burtu tólf ár í einu af Frakklandi. Hafði hann þá nógan 

auð á skipum sínum í gulli og silfri og mörgum öðrum dýrgripum. 

 

Orðskýringar:  

búinn = (hér) tilbúinn 

yddi út um herðarnar = stakkst út um herðarnar 
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Upprifjun:  
 

1. Í líki hvaða dýrs berst Sóti við Blávus og hvernig lyktar bardaga þeirra? 

2. Hve lengi hefur Viktor verið í burtu frá Frakklandi þegar hér er komið sögu?  

3. Hver er munurinn á fjárhag hans nú og í upphafi?  

 
 

Verkefni:  
 

1. Hvert var hið upphaflega markmið Viktors með því að yfirgefa Frakkland? 

Hefur hann náð markmiði sínu?     

2. Hugleiðið vandlega hvernig Viktor notar auð sinn í næstu köflum. Er hann 

örlátur eða ber hegðun hans merki um græðgi? 

3. Nú verða skil í frásögninni. Skrifið stuttan útdrátt (um 150 orð) úr fyrstu 

ellefu köflunum þar sem þið segið frá atburðum í réttri tímaröð. Munið að nota 

eigin orð.      

 

12. Bónorð Viktors og hrakfarir hans 

 

Jarl sá stýrði ríki með drottningunni, móður Viktors, er Ermón hét, náinn að frændsemi 

Viktor, sterkur að afli, prúður í lyndi en harður í huga og að öllu hinn mesti 

prýðimaður.  

En þegar að jarl varð var við að herinn var við land kominn, lætur hann herör 

upp skera og herliði safna. Drottning bað menn þá duga sem mannlegast, og væri nú þá 

betur að Viktor væri heima og mundi eigi herinn sigrast á landsmönnum. 

 Drífa þeir nú á land skipamennirnir en landsmúgurinn í móti. Drottning fylgir 

liðinu, því að hún þóttist þá gjörst vita hversu hver dygði. Hún sá mann ganga fyrir 

flokkinum. Sá var kurteislega á fætur kominn og furðu vænn að sjá. Sjá lyftir upp 

blikinu frá hjálminum og gekk að drottningu og kyssir hana heldur kunnlega. Þekkir 

hún þar þá kónginn Viktor, son sinn. Var þar þá hinn mesti fagnafundur, og þegar snúið 

til veislu virðulegrar, og öllum til boðið, þeim er til máttu koma. Var þar veisla hin 

fegursta, og allir með góðum gjöfum í burt leystir af Viktor, Blávus og drottningu og 

Ermón jarli.  

Settist Viktor þar nú um kyrrt og Blávus fóstbróðir hans.  
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Það var einn tíma að þeir sátu yfir drykkjuborðum að Blávus mælti svofelldum 

orðum: „Það eina þykir mér nú á skorta á virðing þína, fóstbróðir, að þú hefir eigi 

fengið drottningu þá sem væri við þitt hæfi.“ 

 „Hvar sérð þú þá drottningu?“ segir Viktor, „að þér þykir mér heyra?“  

„Víða er gott val á þeim,“ segir Blávus. „Kóngur á Saxlandi á eina dóttur væna. 

Skotakóngur á og fríða dóttur, og máttu biðja hvorrar sem þú vilt, og veit eg að laust 

mun fyrir liggja.“  

Viktor svarar: „Það hefi eg aldrei heyrt fyrr, fóstbróðir, að þú hafir fært að mér 

dár og spott, því að eg vildi fyrr vera brenndur í eldi en að eiga að skylda við slíkar 

fjöllyndiskonur.“  

Kóder talaði þá: „Eg veit eina jungfrú að svo ber af öllum kóngadætrum og 

öllum öðrum meyjum sem gull af blýi, eður það gras er lilja heitir ber birti af þeim 

eldibrandi er steinkol heita. Þó hefir hún meiri fordeild um visku og velkunnindi, með 

heiður og hverskyns hannyrðir. Og er það skjótast af að segja að hennar líki hefir eigi 

fæðst í allri heimskringlunni að vænleik og öllum kvenlegum listum.“ 

 Blávus mælti þá: „Auðséð er það hvert líkamslýti þú hefir mest, en það er að 

tungan er mikilsti löng í þér, og skaltu nú gjöra annaðhvort að ljúga ekki hér af meira, 

ella skaltu hanga við hinn hæsta gálga.“ 

 „Gjöra má eg það,“ segir Kóder, „að tala hér ekki af fleira.“ 

 Viktor grefst þá eftir og verður eigi vís að heldur. Og þar kemur um síðir að 

Viktor tekur þetta svo fast að hann leggst í rekkju og neytti hvorki áts né drykkju. 

Þóttist Blávus þá skilja af sinni visku að þetta mundi Viktor eigi endast mega. Talar 

hann þá við Kóder: „Kom þú nú, hinn armasti maður, til Viktors, og seg honum það 

efni sem þú talaðir af í fyrstu heldur en hann deyi af þessu og hungri til bana. Og væri 

betra að þú hefðir aldrei getið um þetta, því að hér mun langan kulda af kenna.“ 

 Kóder fór til Viktors og hóf svo sitt mál: „Það er þér að segja af konu þeirri er 

eg nefndi fyrr fyrir þér að hún heitir Fúlgíða og ræður fyrir Indíalandi hinu mikla. Þar 

eru tveir skattkóngar þeir að henni þjóna báðir. Heitir annar Serdus en annar Gerus. 

Margur maður hefir beðið Fúlgíðar, og hefir hún öllum frá vísað með undarlegum 

orðum. Nú er það mitt ráð, vinur, að þú léttir þar frá hug þínum og komir aldrei á þá 

stigu. En ef þú ferð þess erindis til Indíalands, þá færð þú bæði skömm og skaða, smán 

og svívirðing.“  

Viktor svarar: „Þótt þú sért svo linur og hjartablauður að þú þorir eigi að sjá 

Fúlgíðu, þá skal eg þó freista að finna hana og vita hvers kostur er.“  
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Hressist Viktor þá skjótt. Og þegar hann var albættur þá segir hann Blávus, 

fóstbróður sínum að hann vill fara til Indíalands að biðja Fúlgíðar kóngsdóttur sér til 

handa.  

„Vildi eg, fóstbróðir, að þú færir með mér, því að eg treysti þér best til allrar 

hamingju og framkvæmdar.“ 

 „Í þá ferð kem eg aldrei,“ segir Blávus, því að eg veit að hún verður til einskis 

metnaðar.“ 

 „Þótt þú viljir enga dáð drýgja,“ segir Viktor,  „og ekki með mér fara, þá skal 

eg þó einninn fara sem áður.“  

Lætur hann þá búinn verða skipastól úr landi, mjög prýðilegan að mönnum og 

fé. Kóder skal leið segja. Gefur þeim byri hið besta og lægja eigi seglin fyrr en í 

höfnum fyrir þeirri hall sem meykóngurinn sat í, kasta attkerum en skjóta bryggjum á 

land. Og þegar að meykóngurinn fréttir það, lætur hún verða sent til skipanna og boðið 

Viktor heim til ágætrar veislu hverja að Viktor sækir með þrjú hundruð manna. Tekur 

drottning við honum ágæta vel. Skorti engi föng til veislunnar þau er hafa þurfti. Var 

drottning hin blíðasta.  

Og yfir dagdrykkju var Viktor hinn glaðasti svo talandi: „Það er erindi mitt 

hingað til lands að biðja yðvar mér til handa.“ Drottningu setti ýmist rauða sem blóð 

eður svarta sem jörð, svofelldum orðum talandi: „Mikil undur er hvað mikil dirfð í 

hverjum manni liggur, er þú skyldir treystast að tala þvílíkum orðum við oss. Er þér 

það vonarlaus dul að eg muni vilja ganga með þér, þótt þú eigir hið fátæka Frakkland, 

þar sem eg á hið ágætasta land er í er heiminum sem Indíaland er, því að nægra er hér 

gull en bygghleifar á yðru landi. Værir þú og þess maklegur að eg léti þegar ganga að 

og drepa þig að þú hefir þetta borið svo upp að hver maður mátti heyra. Þar hefði verið 

nokkur von á því, með því að þú ert ungur maður og girnilegur, ef þú hefðir talað við 

mig eina saman, að eg hefði verið nær þér svo að engi mætti út bera, og unnið það til 

nokkurra þeirra fásénna dýrgripa. Er mér sagt að þú eigir kistil þann að sú náttúra fylgi 

að ef ein flórína er á botni hans eftir, þá er hann fullur annars dags með skært gull.“  

„Hvorki hann né neitt annað þykir mér ofgott yður, frú, ef þér viljið þá heldur 

en áður minn vilja gjöra.“  

Drottning segir það skal fram fara.  

Líður af dagurinn. Og að kveldtímanum umliðnum en nóttinni komandi, er 

Viktor leiddur í það sama herbergi sem drottning fyrir liggur og afklæddur, upp 

stígandi í þá sömu sæng. Og svo sem hann hefir niður lagst, ber ölseljan honum eina 
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krús að drekka. En Viktor vildi eigi, nema drottning drykki fyrri, því að hann grunaði 

að brögð mundu í vera. Drottning vill og að Viktor afhendi kistilinn góða hvað er hann 

samþykkir. Síðan tók drottning krúsina og drakk af. Við því sá Viktor eigi að krúsin 

var með tvennum gólfum, og var falslaus drykkur í því að drottning drakk af. En þegar 

Viktor drakk, þá datt hann niður sofinn. Lét Fúlgíða þá taka skæri og raka af honum allt 

hárið, og bar í tjöru eftir. Síðan lét hún hýða hann með vöndum og svipum þar til að af 

var öll húð hans líkama. Síðan lét hún færa hann til skógar og ganga þar frá honum.  

Nokkuru síðar kom Kóder þar og tók hann upp og bar til skipa. Síðan eftir það 

drógu þeir upp segl og sigldu heim til Frakklands. Og þegar að þeir fóstbræður fundust 

kallsar Blávus: „Er nú, fóstbróðir, hér komin Fúlgíða drottning með yður? Og ef það er, 

þá mun ráð að búast við brúðkaupi yðru.“ 

 „Ei þarftu, fóstbróðir, að dára mig. Ekki er Fúlgíða í minni ferð.“ 

 „Vissi eg það,“ segir Blávus, „að þú mundir fá ósæmd og vanvirðu en eigi 

drottningu, þótt þú færir.“ 

 „Eigi skal þó við létta,“ segir Viktor, og skal fara í annan tíma, og vildi eg að 

þú færir með, fóstbróðir.“  

„Með öngu móti,“ sagði Blávus, „og ekki vildi eg að þú færir.“ 

 Að árinu umliðnu býr Viktor mikinn skipaflota. Þar var Kóder settur enn til 

leiðsagnar. Viktor hafði með brögðum látið gjöra sér gamals manns ásjónu og sem 

líkasta Samarjóni. Létu þeir í haf og sigldu hið besta byrleiði allt þar til að þeir komu í 

hinar sömu hafnir og fyrr við land meykóngsins. Nefndist Viktor þá Samarjón 

kaupmaður og hafði með sér marga fáséna gripi. Blávus hafði og léð honum klæðið hið 

góða. 

 Og þegar er Fúlgíða spyr að þar var kominn Samarjón kaupmaður, sendir hún 

menn til skipa að bjóða honum heim til veislu ágætrar hvað er hann þekkist, og fór 

hann með þrjátigi manna. Var drottning hin blíðasta. Og sjö nátta veislu þá hann þar. 

 Það var einn dag að þau töluðust við, drottning og Samarjón. Hún mælti þá: 

„Hvort ertu svo ríkur, Samarjón, að gulli og silfri og öðrum gersemum sem sagt er?“ 

 „Mikið ætla eg að til þess sé haft,“ segir Samarjón.  

„Viltu sýna mér góðgripi þína?“ segir drottning. 

 „Þú skalt því ráða,“ sagði hann, og megum við þá fara út í grasagarð þinn ef þú 

vilt,“ hvað er þau gjörðu, gengu í garðinn út og nokkurir menn með þeim. Þangað lét 

Samarjón bera fulla kistu af góðum gripum. Hann breiddi þar niður klæðið þeirra 

Blávus og steypti þar niður á úr kistunni. Var það fagurt fé. Hann fer sjálfur upp á 
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klæðið, hefir hönd í fénu. Biður hann Fúlgíðu þangað til ganga og á líta „en ekki vil eg 

það fleirum mönnum veita að troða klæðið eður róta gersemum mínum.“  

Og er hún var komin á klæðið og hafði hönd í fénu, þá les hann upp stafina 

hinum hægra megin á klæðinu, og líður það þegar í loft upp, og verður drottning nú þar 

að fara, þó að hún vildi heldur eftir vera. Fer nú klæðið í lofti þar til er það kemur á 

Frakkland, og er það líður yfir einn stóran skóg þá mælti drottning: „Heimsk var eg, þá 

er eg lastaði Frakkland hið góða, því að mér lítast hér allvænir vellir og skemmtilegir 

skógar og ynnilegt aldin, girnileg grös og virðilegur vínviður. Vildi eg nú, minn kæri 

unnasti, að þú létir niður líða klæðið að eikinni þessi hinni vænu og tækir mér þar aldin 

af,“ hverjum er hann trúir hennar fagurmælum, lesandi stafina vinstra megin klæðisins 

þess, niður líðandi að einni stórri eik. Þá stöðvar Viktor klæðið og seilist í eikina eftir 

eplunum. En er Fúlgíða sér það stingur hún höndunum við honum og hrindir svo 

Viktor út af klæðinu að honum var búið við meiðslum eður bana sjálfum, áður [en] 

hann fær gripið í kvistu eikarinnar og heldur sér þar. En Fúlgíða les upp stafina hinum 

hægra megin, og líður klæðið upp aftur og heim til Indíalands með drottningu og allt 

féð.  

Settist hún þá um kyrrt og hældist þá heldur við Viktor, því að hún kenndi hann 

þegar að hún fór burt með honum, og svo sá hún öll hans brögð. Burtu var Kóder 

sigldur og heim til Frakklands, þá hún kom heim.  

En það er af Viktor að segja að hann leitaði ofan úr eikinni. Gekk hann þá um 

skóginn, og reif viðurinn af honum öll klæðin, og kom hann við það heim í 

höfuðborgina. Og er Blávus sér hann, spyr hann hvað manna hann sé, en Viktor nefnir 

sig og kveðst vera hans fóstbróðir.  

Blávus svarar og gjörir sig heldur reiðan: „Viljir þú, armur pútuson, dára Viktor 

fóstbróður minn, og segist hann vera, svo lélegur sem þú ert, þá skaltu fá hinn 

hæðilegasta dauða, þar sem þú ert fúll og félaus, svangur og soltinn.“ 

 „Þú munt ráða hversu að þú tekur mínum orðum,“ segir Viktor, „en hið sama 

mun eg til segja.“  

„Þetta mun vera dagsanna,“ segir Blávus, „og fyrirláttu mig, fóstbróðir, 

óviðurkvæmileg orð og atvik.“  

Síðan voru fengin Viktor góð klæði, og tók hann skjótt að hressast.  

Og ekki löngu síðar tekur Viktor fáleika mikla, og er Blávus finnur það talar 

hann svofelldum orðum: „Vertu eigi fár, fóstbróðir, þótt þú fáir eigi Fúlgíðar. En eg vil 

nú segja þér eitt. Eg skal fara heiman og biðja hennar mér til handa og vita að eg nái 
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klæði okkru. Og er það líkast að eg fari slíka för sem þú eður verri, og muntu þá betur 

við una ef við erum einn veg leiknir báðir.“  

Viktor gaf sér fátt um þetta.  

 

Orðskýringar:  

skera upp herör = kveðja menn til vopna 

jungfrú = jómfrú 

fordeild = prakt, dýrð 

Indíaland hið mikla = Indland 

þá skal eg þó einninn fara sem áður = þá skal ég þó samt sem áður fara 

meykóngur = ógift kona sem stýrir erfðaríki sínu  

sæng = (hér) rúm 

ölselja = framreiðslustúlka 

kallsa = spauga 

lélegur = (hér) hrörlegur, ómerkilegur 

fúll = (hér) illa þefjandi 

fyrirláta = (hér) fyrirgefa 

fáleikar = depurð, þunglyndi 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Að hvaða leyti telur Blávus að skorti á virðingu Viktors? 

2. Hvernig bregst Viktor við tillögum Blávusar? 

3. Hvernig lýsir Kóder jungfrúnni sem „ber af öllum kóngadætrum“? 

4. Hvernig bregst Blávus við ræðu Kóders? 

5. Af hverju leggst Viktor í rekkju og neitar að nærast? 

6. Hvað heitir kóngsdóttirin sem Kóder talaði um og hvar stýrir hún ríki? 

7. Af hverju telur Kóder að Viktor muni hljóta skömm og skaða biðji hann 

    Fúlgíðar? 

8. Hvernig tekur Fúlgíða á móti Viktor? 

9. Hvernig bregst Fúlgíða við bónorði Viktors?    

10. Hvaða skilyrði setur Fúlgíða fyrir því að Viktor fái að samrekkja henni? 

11. Hvað gerir Fúlgíða við Viktor eftir að hann hefur sofnað? 

12. Hvernig tekst Viktori að lokka Fúlgíðu með sér til Frakklands? 

13. Hvernig sleppur Fúlgíða úr höndum Viktors? 

14. Af hverju bregst Blávus svo illa við þegar Viktor segist vera fóstbróðir 

hans? 

 
 

Verkefni:  
 

1. Hverja teljið þið vera ástæðu þess að móðir Viktors stýrði ekki sjálf ríkinu 

meðan Viktor var í burtu? 

2. Hvers vegna skiptir það svo miklu máli fyrir Viktor að kvænast? 
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3. Hvort finnst ykkur viðbrögð Viktors við tillögum Blávusar um kvonfang 

lýsa hroka eða eðlilegum metnaði? Munið að rökstyðja svarið.  

4. Hvað finnst ykkur um þá hegðun Viktors að svelta sig af því að hann fær 

ekki að vita meira um Fúlgíðu? Hvað segir þetta um persónu hans?  

5. Hvernig myndmál er notað til að lýsa útliti Fúlgíðu? Hvers konar dygðum 

er hún prýdd? Hver er hennar helsti löstur?  

6. Ýkjur eru algengt stílbragð í frumsömdum riddarasögum, ekki síst 

mannlýsingum. Nefnið dæmi um slíkt í kaflanum. 

7. Hvers vegna er Fúlgíða nefnd meykóngur en ekki drottning? Hvers vegna 

teljið þið að hún sé svo andsnúin því að ganga í hjónaband? 

8. Nýtur Viktor aðstoðar einhvers á „konungsfundi“? Hvernig hefur Viktor 

unnið sín mestu afrek hingað til? Boðar þetta gott? Rökstyðjið svarið.  

9. Hugleiðið þá háðuglegu útreið sem Viktor hlýtur hjá Fúlgíðu. Í hverju felst 

hún? Nefnið tvennt.  

10. Hvernig mætti færa rök fyrir því að Viktor eigi þessa útreið skilið? 

11. Gæti hugsast að Kóder hafi frá upphafi ætlað Viktori að ganga í gegnum 

þessar raunir? Rökstyðjið svarið. 

12. Í kaflanum kemur fyrir tákn sem vísar í þekkta frásögn í 

bókmenntasögunni. Hver er sú frásögn og í hvaða skyni notfærir Viktors saga 

sér hana? Hugið einkum að hlutverkum þeirra Fúlgíðu og Viktors í þessu 

sambandi.     

13. Eftir heimkomuna til Frakklands vill Viktor helst halda sig til hlés.  Hvað 

skýrir þessa hegðun? Skammast hann sín bara fyrir útreiðina sem hann fékk 

hjá Fúlgíðu eða getur verið að fáleikar hans beri vott um iðrun? Rökstyðjið.      

 

13. Blávus og Kóder halda til Indíalands 

 

Litlu síðar hvarf Blávus og Kóder af Frakklandi á burt. En hvort [sem] þeir hafa farið á 

hestum, skipum eður flutningum, þá léttu þeir eigi fyrr en þeir komu fram í Indíalandi. 

Og höfðu [þeir] þá fengið munkaklæði og sögðust vera bræður að vígslu og komu sér í 

munklífi það sem harðla nær var höfuðborginni. 

 Sá ábóti, er þar var, var í mikilli vináttu við Fúlgíðu drottningu, svo að það var 

laust og bundið allra hennar ráða sem hann vildi að væri. Kærir urðu bræður þessir 
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skjótt ábóta. Það var hinum meira bróður til lista gefið að hverjar sóttir, sullir eður 

ómein sem voru, þá batnaði þegar sem á tók og yfir söng. Varð til hans mikil sókn um 

landið.  

Það bar til nýlundu að Fúlgíða drottning tók vanheilsu mikla en vildi þó öngum 

til segja hvað að heilsubrigði það var. Þó kemur þar um síðir að hún finnur að hún gat 

því eigi leynt og segir vin sínum ábótanum að hún hafi þá meinsemi að hörundssviði 

heiti. Beiddi hún þess ábóta að hann skyldi láta hinn meira bróður koma til að lækna 

sig hvað er ábóti talar við bróðurinn. En hann kveður fyrir þvert nei. 

 Líða nú enn nokkurir dagar, og vex meinsemi drottningar að eins, svo að hún 

getur varla borið sig. Sendir hún þá enn ábóta orð af nýju og þykir nú mikið á liggja að 

bróðir komi til og syngi yfir. Ábóti flytur þá mál drottningar, en bróðir vill engan á 

gjöra – segir það ekki klaustramönnum heyra að starfa að kvinnum, einkanlega þar sem 

komið var á millum fótanna.  

Og er ábóti sér að bróðir færist allur úr fangi, þá talaði hann svo: „Þér ábyrgi eg, 

bróðir, ef drottning deyr af þessi vanheilsu, ef þú vilt eigi hjálpa henni við með þínum 

listum.“  

Bróðir svarar þá: „Hér er harðlega að farið, og mun það og ekki duga að tala 

eigi nokkuð í móti. Mun eg nú fara til drottningar, en eg ábyrgi þér allt niðurfall minnar 

reglu það sem verða kann héðan af, er eg geng í burtu úr heilögu klaustri.“  

„Mér þykir ráð,“ segir ábóti, „að við höfum þetta tal að öngu.“  

„Ekki skal það þó vera,“ sagði bróðir.  

Fer hann síðan og finnur drottningu og henni segir að hann vill hana með engu 

móti lækna, nema hún láti þau vera hinu næstu sjö nætur í einu steinhúsi. Og þó að 

henni þætti mikið fyrir þessu þá fór það þó fram. Ekki hafði bróðir lengi yfir sungið 

áður en drottningu hægðist sýnt síns meinlætis.  

Einn dag talaði hinn meiri bróðir fyrir munni sér: „Eigi mun mér í annan tíma 

meiri þörf þín, Dímus félagi, að þú komir til með brögðum þínum en nú.“  

Það hafði drottning skilið til við bróður að sextigi manna skyldu vaka yfir 

steinhúsinu, svo að hann mætti ekki henni neinn prett gjöra.  

Það bar til nýlundu að fjallið uppi yfir steininum brestur í sundur, og hleypur 

þar ofan ógurleg skriða. Fylgdi þar með einn undarlegur maður, ef mann skyldi kalla. 

Hann var í skinnkufli og hafði járnstaf í hendi. Hann var lágur og læramikill, þunnleitur 

og þjóbrattur, úteygur og ennismjór, hálslangur og höfuðmikill, handsíður og 

herðamjór, boginn og baraxlaður. En við skriðufallið stukku allir menn frá steininum. 
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Þessi óvættur hleypur á hurð steinsins, brjótandi hana í smáan mola og inn gangandi í 

steinhúsið. Heilsaði bróðirinn, er Blávus var reyndar, Dímus kumpáni sínum, svo 

talandi: „Tak þú nú vinur hér við Fúlgíðu og fær hana heim í Frakkland. En með 

brögðum þínum skaltu láta hana hafa vöxt minn og yfirlit, en eg skal slíkur að öllu að 

sjá sem hún.  

Nú þekkir Fúlgíða þar bróður sinn og sér nú við hver brögð hún er um komin. 

Einn hafði verið faðir að þeim Blávus og Fúlgíðu, en sína móðir átti hvort þeirra. Var 

hún þrem vetrum yngri en hann.  

Hún talaði þá til Blávus, bróður síns: „Láttu mig vera í friði.“ 

 „Það skal eigi vera,“ segir Blávus, því að þú skalt fara heim í Frakkland og 

ganga að eiga Viktor, fóstbróður minn, því að þú munt aldrei þér röskara mann fá 

heldur en hann er um alla hluti. En hins værir þú makleg að eiga einn arman þræl sakir 

þeirra illinda er þú hefir sýnt og framið við Viktor. En nú nenni eg því eigi sakir 

frændsemi við þig, enda láttu þér þá verða vel af getið.“  

„Því mun það nú eigi vera verða,“ segir Fúlgíða. „Skal eg þínum ráðum fylgja, 

því að það mun mér vel gegna.“  

„Þá skaltu,“ segir Blávus, „nefnast mínu nafni, er þú kemur í Frakkland, og láta 

heldur kyrrlega yfir þér.“ 

 „Svo skal vera,“ sagði hún.  

Síðan gjörði Dímus svo með sínu kukli að þetta varð þegar í stað. Tekur hann 

þá Fúlgíðu á bak sér og ber hana í burtu. En er menn drottningar sjá að þessi óvættur er 

úr fjallinu hljóp hafði upp brotið steinhúsið, hafa þeir sig aftur fært að greindu húsi. Í 

því hleypur þessi óvinur út úr steinhúsinu og hefir kastað á bak sér fyrrsögðum bróður 

og hleypur til skógar sem ær væri, svo að hann var á lítilli stundu allur úr augsýn, 

léttandi eigi fyrr sinni ferð en hann kom heim í Frakkland með Fúlgíðu. Þykjast þar þá 

allir þekkja Blávus. Það undrast menn mjög að hann var svo fálátur í heimkomu sinni. 

Ekki vildi Viktor kallsa hann eður eftir spyrja um ferð hans, því að hann þóttist vita að 

hann mundi þvílíka hrakningsför farið hafa sem hann af ráðum og gjörð Fúlgíðar. Sitja 

þeir nú fóstbræður þar um kyrrt. 

 En það er að segja að menn Fúlgíðar heima á Indíalandi gengu inn í steinhúsið. 

Sáu þeir að bróðir var í burtu sem von var, en Fúlgíða drottning sat þar eftir, kát og 

glöð, gangandi meður þeim heim í sína höll. Var henni þá batnað allrar sinnar 

vanheilsu. Stýrir hún þá sínu ríki með heiður og sæmd, makt og virðingu, svo að öllum 
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vel líkaði. Burtu var horfinn og hinn minni bróðir, og vissi engi hvað af honum var 

orðið. Var og Kóder litlu síðar heim kominn í Frakkland.  

 

Orðskýringar: 

það var laust og bundið allra hennar ráða sem hann vildi að væri = engar 

ákvarðanir sem snertu drottningu voru teknar nema með vilja hans 

sullur = (hér) kýli, bólga 

hörundssviði =  fegrunarorð (skrauthvörf) yfir kynsjúkdóm 

að eins = sífellt, stöðugt   

þjóbrattur = mjaðmastór 

baraxlaður = með framstæðar axlir 

makt = vald 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvernig dulbúa þeir Blávus og Kóder sig í Indíalandi? 

2. Hvers konar meinsemi hrjáir Fúlgíðu? 

3. Hvers vegna vill hinn meiri bróðir ekki líta á meinsemd hennar? 

4. Hvaða skilyrði setur bróðirinn fyrir því að lækna Fúlgíðu? 

5. Hver er hinn meiri bróðir og hvaða brögðum beitir hann til að flytja Fúlgíðu 

til Frakklands? 

6. Hvaða brögðum vill Blávus að Dímus beiti þau Fúlgíðu? 

7. Hvernig er skyldleika þeirra Blávusar og Fúlgíðar háttað? 

8. Hvernig bregst Fúlgíða við kröfum Blávusar?    

 
 

Verkefni: 
 

1. Þessi kafli leiftrar af  kímni. Hvernig beinist háðið hér að Fúlgíðu? 

 

2. Segið í stuttu máli frá því hvaða hlutverk galdrar leika í ráðabruggi þeirra 

Kóders og Blávusar. 

 

3.  Athugið eftirfarandi setningu: „Beiddi hún þess ábóta að hann skyldi láta 

hinn meira bróður koma til að lækna sig hvað er ábóti talar við bróðurinn.“ 

Greinið kyn, tölu og fall skáletruðu orðanna. Hvort er beyging lýsingarorðsins 

veik eða sterk og að hvaða leyti er hún frábrugðin því sem gerist í nútímamáli?  

 

4. Lýsingin á Dímusi er enn gróteskari hér en í 6. kafla þegar hann er kynntur til 

sögunnar. Teiknið nú mynd af Dímusi. Ef orðskýringarnar hrökkva ekki til 

flettið þá upp í orðabók.     
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5. Setjið ykkur nú í spor Fúlgíðar og skrifið stutt dagbókarbrot (um hálfa 

blaðsíðu) fyrir hennar hönd. Hafið í huga eftirfarandi spurningar:  

 

             a) Er framkoma karlanna í garð Fúlgíðar sanngjörn? 

b) Hvað segir þessi framkoma lesandanum um stöðu kvenna í samfélagi 

sögunnar? 

 

14. Af Solldani kóngi og Rósíðu dóttur hans 

 

Solldan er kóngur nefndur. Hann réð fyrir Serklandi. Hann var hniginn á hinn efra 

aldur er hér var komið sögunni. Hann átti sér þá dóttur er Rósíða hét. Hún var allra 

kvenna fríðust þegar Fúlgíðu leið.  

Solldan kóngur kemur með her mikinn við Indíaland og gjörði meykónginum 

tvo kosti; að hún giftist honum eður þoli honum her. En er Fúlgíða heyrir þessa kosti 

sendir hún eftir skattkóngum sínum, Serdus og Gerus, leitandi ráðs við þá hverju að 

svara skal. En þeir segjast búnir að berjast við Solldan kóng og heldur vilja falla með 

heiður og sæmd en [að] hún giftist nokkurum manni nauðug. Fúlgíða drottning þakkar 

þeim fagurlega sína dygð og drengskap, en segist eigi vilja því launa þeim sína góðvild 

að leiða þá í svo mikinn lífsháska.  

„Þykist eg það sjá,“ segir hún, „ef vér höldum bardaga, að þér munuð falla, en 

eg mun verða að ganga með Solldani kóngi sem áður.“  

Það var hennar ráðtekja að hún giftist Solldani kóngi. Vill hann þá þegar gjöra 

brullaup til hennar. En Fúlgíða segir að henni þykir hann eigi gjöra svo mikla sæmd til 

sín sem hún vildi.  

„Er það minn vilji,“ segir hún, „að fara með þér heim til Serklands, og sé þar 

veitt brúðkaup okkart, og sæti Rósíða dóttir þín á brúðbekk með mér, og þætti mér í því 

hin mesta virðing.“ 

 Solldan segist eigi munu heldur láta það í móti henni en annað.  

Bjóst hún þá í burt með honum og hafði með sér góðgripi sína og einkanlega 

klæðið hið góða er hún vélti af Viktor. Setti hún eftir til ríkisstjórnar á Indíalandi 

kóngana Serdus og Gerdus. Héldu þau síðan heim til Serklands. Er þar fagnað Fúlgíðu 

ágætlega af Rósíðu og af öllum öðrum út í frá, og var þá þegar búið við ágætri veislu, 

og var Fúlgíða sett á brúðbekk. Gekk Rósíða henni hið næsta.  
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Og að veisludeginum liðnum en kveldtímanum komanda eru þær drottningarnar 

út leiddar til þess herbergis sem þau brúðurin og Solldan kóngur skyldu hvíla í. Og er 

þær drottningarnar komu í skíðgarðinn skemmunnar talaði brúðurin til Rósíðar: „Eg vil 

sýna þér gersemar mínar og launa þér því heiður og hæversku er þú sýnir mér.“ Tók 

hún þá klæðið góða og rekur sundur, breiðandi niður á jörðina, stígandi upp á klæðið, 

fram leggjandi marga fáséna gripi hverja að Rósíða fýsti að sjá og hafa hönd í. Síðan 

les brúðurin upp stafina hinum hægra megin á klæðinu. Og eftir fornum vana og 

náttúru klæðisins líður það í loft upp og þegar úr augsýn þeirra manna sem nálægir 

voru. Fór brúðurin þar með Rósíðu burt af Serklandi, sem þeir hugðu Fúlgíðu vera 

mundu, en Blávus var reyndar.  

Var þetta skjótlega sagt Solldani kóngi, að brúðurin var í burtu. Brá honum við 

þessa tíðindasögu furðu mjög, er hann missti brúðarinnar og dóttur sinnar, svo að hann 

lagðist í rekkju af, og neytti hann hvorki nálega svefns né matar. En með því að 

maðurinn var gamall en hafði fengið þrá mikla, þá dó hann af helstríði innan tólf nátta. 

Var hann fám mönnum harmdauði, því að hann hafði verið illur og ójafnaðarsamur, 

harður og herskár, ríkur og ráðgjarn, sinkur og svikall. Lýkur þar af Solldani kóngi að 

segja. 

 

Orðskýringar: 

Serkland = lönd Serkja (Mára) í Norður-Afríku, Marokkó, Alsír 

þegar Fúlgíðu leið = næst Fúlgíðu 

skíðgarður skemmunnar = girðing úr viðarstaurum umhverfis skemmuna 

dó hann af helstríði = (hér) dó hann úr ástarsorg  

sinkur = nískur, fégjarn   

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hver er Solldan kóngur? Hvað heitir dóttir hans og hvernig er henni lýst? 

2. Hvaða kosti gerir Solldan Fúlgíðu drottningu? 

3. Hvers vegna ákveður Fúlgíða að giftast Solldani kóngi? 

4. Hvers vegna vill Fúlgíða að þau gifti sig í Serklandi? 

5. Hvernig tekst Fúlgíðu að lokka Rósíðu upp á klæðið? 

6. Hvers vegna hörmuðu svo fáir dauða Solldans?  
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Verkefni: 
 

1. Höfundur Viktors sögu (og sjálfsagt viðtakendur sögunnar einnig) hefur 

mikinn áhuga á kynferðislegum öfuguggahætti. Hvernig birtist hann í þessum 

kafla?      

2. Hvað á Rósíða sameiginlegt með Fúlgíðu? Nefnið tvennt.  

3. Að hvaða leyti er þjóðfélagsstaða þeirra Fúlgíðar og Rósíðar ólík? Getur 

verið að hún skýri mismunandi afstöðu þeirra til hjónabandsins?   

 

15. Sögulok 

 

Skal þar nú til taka að Blávus kemur heim til Frakklands með Rósíðu. Skipta þau nú 

systkin aftur yfirlitum sínum. Var þar nú fagnafundur með þeim fóstbræðrum hinn 

mesti. Var nú og skjótt ráðum ráðið og til kaupa snúið. Gifti Blávus Fúlgíðu systur sína 

Viktor fóstbróður sínum, en hann sjálfur gengur að eiga Rósíðu Solldansdóttur.  

Gerus kóngur á Indíalandi átti dóttur er Seferína hét. Eftir henni senda þau 

Blávus og Fúlgíða og biðja hennar til handa Kóders. Var það þegar gjört eftir vilja 

þeirra systkina og kemur hún skjótlega í Frakkland með góðu föruneyti. Er þá búist 

þegar við ágætri veislu. Var til boðið múg og margmenni um allt Frakkland og 

höfðingjum öllum af hinum nálægustum löndum. Gengu þessi brullaup fram ágæta vel. 

Voru allir höfðingjar með gjöfum burt leystir.  

Og að afliðinni veislunni sest Viktor að Frakklandi með drottningu sína, en 

Blávus fer heim til Serklands hins mikla og stýrir því með Rósíðu drottningu sinni. 

Indíaland gáfu þeir fóstbræður Kóder vin sínum og launuðu honum svo langa fylgd og 

mikla dygð að hann hafði þeim sýnt. Stýrði hann Indíalandi allt til dauðadags.  

Blávus átti þann son með drottningu sinni er Önundur hét, en Viktor átti þann 

son að Randver hét. Og þegar þeir höfðu aldur til þá gjörðust þeir fóstbræður og lögðu í 

hernað. Þessir hinu ungu menn sóttu kesjuna og brynþvarann í hauginn sem Randver 

hafði ráð fyrir gjört. Voru þeir í hernaði langa tíma og þóttu hinu frægustu menn, þar til 

að þeir mættu þeim herkóngi er Geirminir hét. Hann átti að ráða fyrir Danmörku. Hann 

var ágætur af sínum hernaði, svo að óvíst er að vita hver meiri kappi hefir verið um 

hans daga en hann í norðurálfunni. Þeir börðust þrjá daga fulla og fasta. En með því að 

Geirmini varð eigi það lagað að verða vopndauðum, heldur andast úr sótt með 

náttúrlegu eðli heimsins og deyja veglega í sínum kóngdómi, þá féllu þeir fóstbræður 
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fyrir honum báðir, Randver og Önundur, með góðum orðstír og mikilli hreysti. Eignast 

Geirminir kóngur þá bæði atkvæðavopnin, kesjuna og brynþvarann, sigldi síðan heim 

til Danmerkur og settist um kyrrt að ríki sínu.  

Hann átti tvo sonu. Hét annar Hrönguður hinn hugumstóri en annar Helgi hinn 

hvassi. Hrönguði gaf Geirminir bæði fólkvopnin, kesjuna og brynþvarann, og fyrir 

þeim vopnum féllu þeir Kári og Örnólfur. Bar Hrönguður þau til dauðadags.  

Lyktast hér saga af hinum volduga Viktor og hinum ágæta Blávus.   

 

Upprifjun:  

1. Hverjir giftast hverjum? 

2. Hvaða land gefa fóstbræðurnir Kóder? 

 
 

          Verkefni: 
 

1. Hvað er líkt með sonum þeirra Viktors og Blávusar og þeim Randveri og 

Önundi sem sagt var frá fyrr í sögunni? Hvers vegna er hamingjan þeim 

ekki hliðholl? 

2. Skoðið eftirfarandi setningu: „Var til boðið múg og margmenni um allt 

Frakkland og höfðingjum öllum af hinum nálægustum löndum.“ Greinið 

kyn, tölu og fall skáletruðu orðanna. Hvort er beyging lýsingarorðsins veik 

eða sterk? Hvernig væri beygingin í nútímamáli? 

3. Hver er Geirminir og að hvaða leyti er hlutskipti hans sambærilegt 

hlutskipti þeirra Viktors og Blávusar? 

4. Hvers vegna ætli Hrönguður hljóti ekki sömu örlög og synir Viktors og 

Blávusar? 

5. Skrifið stuttan útdrátt (um 150 orð) úr köflum 12-15 þar sem þið segið frá 

atburðum í réttri tímaröð.      
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Mírmanns saga 

 

1. Hér byrjar sögu Mírmanns jarls 

 

Á dögum Klemens pápa var ágætur kóngur í Frakklandi, sá er Hlöðvir hefir heitið.
81

 

Hann var í heiðnum sið einn hinn spakasti höfðingi. Hann var kvongaður og átti eina 

jarlsdóttur er hét Hírena. Hún var ættuð af Ungaralandi. Þá var allt fólk heiðið fyrir 

norðan Múndíufjöll. 

Þessu samtíða var einn ríkur jarl í Saxlandi, sá er Hermann hét. Hann var mikill 

fyrir sér. Sæti sitt hafði hann lengstum í borg þeirri er Meginsa hét. Og þó að annar 

bæri kóngsnafn þá var þar þó lausn og band allra stórmæla og stjórnar landsins sem jarl 

var. Engi mátti þrífast fyrir honum í landinu, þjófur né ránsmaður, en hann gjörði góða 

menn alla sér svo holla með gjöfum og góðum orðum að þar vildu allir lifa og deyja 

sem hann var. Og hefir það verið hinn mesti skaði er hann var eigi kristinn maður.  

Jarl var kvongaður maður, og með því að hann var sjálfur víðfrægur, þá hafði 

hann sæmilega fyrir því séð. Hann átti þá konu er Brígiða hét, dóttir Jadings kóngs af 

Ungaralandi. Hún var á ungum aldri þá er hún kom til jarls. En svo var hún góðleg 

yfirlits að engi maður sá lýti á andliti hennar. Kunnusta hennar var með því móti að það 

þótti allt sem barnavípur er aðrar konur gjörðu hjá því sem hún gjörði. En spektarmál 

og veraldarviska sú, er hún hafði numið af heiðnum bókum, stóðust henni eigi hinir 

bestu klerkar, og sigraði hún með snilldarorðum kónga og klerka, ef orðaskipti áttu við 

hana.  

En hér var sem mælt er að fár er vamma vanur. Þessi fylgdi náttúra hennar máli 

að hún gjörðist grimm og ríklynd, svo að það skyldi standast um öll stórmál er hún 

vildi að væri. En ríkismenn, ef þeir mæltu í móti henni, barónar eða jarlar eða riddarar, 

þá fengu þeir brátt af henni fjárskaða eða limalát eða með öllu líflát. Svo og, ef 

ríkismenn áttu nokkurar gersemar þær, er hún vildi hafa, og sendu henni eigi þegar hún 

gjörði eftir, þá var eigi langt að bíða einhvers ófagnaðar þess er báðar hendur mátti á 

festa. Og höfðu þau jarl þá verið ásamt sex vetur og áttu þó ekki barn hvað þeim þótti 

mikið mein, því að þau áttu gnótt fjár og annars veraldarfagnaðar. 

                                                 
81

 Í aðalhandritinu Sth. Perg. 4:o nr 6 byrjar setningin svo: „Á dögum Klemens pápa ... Róma b[org] var 

þá Neró ...“ Punktalínurnar tákna ólæsilega stafi og orð.  
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Orðskýringar: 

Klemens pápi = Klemens I. páfi frá Róm (1. öld), píslarvottur og dýrlingur    

Hlöðvir = Clovis, konungur Franka á árunum 481-511. Snerist til kaþólskrar 

trúar en talið er að áður hafi hann aðhyllst Aríusartrú. Kristnaði Frakka.    

Ungaraland = Ungverjaland 

Múndíufjöll = Alpafjöll 

Saxland = hérað í Þýskalandi, norðurhluti Þýskalands 

Meginsa = borgin Mainz í Þýskalandi 

barnavípur = barnaleikur, hégómi 

spektarmál = speki, viska 

fár er vamma vanur = fáir eru án nokkurs lýtis 

 
 

Upprifjun: 
 

1.  Hvernig stjórnandi er Hermann jarl? 

2.  Hvernig er Brígiðu konu Hermanns lýst? 

3.  Hvernig kemur Brígiða fram við þá sem neita að láta að vilja hennar? 

4.  Hvað skortir á ríkidæmi þeirra hjóna?    

 
 

Verkefni: 
 

1. Eitt af því sem greinir Mírmanns sögu frá flestum frumsömdum 

riddarasögum er mikil nákvæmni í staðfræði. Ólíkt Viktors sögu þar sem 

sögusviðið nær allt frá Frakklandi í norðri og Serklandi (Norður-Afríku) í 

suðri, til Indlands í austri, er sögusvið Mírmanns sögu Vestur-Evrópa. 

Verkefni ykkar nú felst í eftirfarandi:  

a) Finnið öll þau lönd, borgir og önnur landfræðileg heiti sem getið er í 

kaflanum í landakortabók eða landakortum á netinu.   

b) Farið inn á http://geography.about.com/library/blank/blxeurope.htm. og 

prentið út landakortið af Evrópu sem þar er. Merkið svo öll landfræðileg 

heiti sem þið hafið fundið inn á kortið. Geymið kortið.   

 

2. Hvenær gerist sagan? Fær ytri tími sögunnar staðist? Rökstyðjið. 

 

3. 

a)   Í samanburði við margar frumsamdar riddarasögur er stíll Mírmanns sögu 

óbrotinn og látlaus og hliðskipaðar setningar óvenju algengar. Finnið a.m.k. 

tvö dæmi um hliðskipun og undirskipun í kaflanum.      

http://geography.about.com/library/blank/blxeurope.htm
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b) Finnið a.m.k. þrjú dæmi um stuðlasetningu í kaflanum. 

c) Finnið tvö dæmi um hliðstæður í kaflanum. 

              

4. Hvernig er Brígiðu lýst og á hvern hátt einkennist persónulýsing hennar af 

andstæðum? 

5. Að hvaða leyti er Brígiða andstæða eiginmanns síns? 

Hjálpargagn á bókasafni með spurningum 2-4: Hugtök og heiti í 

bókmenntafræði (ritstj. Jakob Benediktsson 1983). 

6. Í Mírmanns sögu er tvíhyggja (t.d. guð-djöfull) áberandi enda gætir mikilla 

áhrifa frá kristni í sögunni. Skoðið lýsinguna á Hlöðvi í þessu ljósi. Hvers 

konar heiðingi er hann?  

 

7. Hlöðvir eða Clovis eins og hann nefnist á frönsku er söguleg persóna. Farið 

nú inn á skólavef Encyclopædia Britannica http://www.school.eb.co.uk/ 

(Britannica Student) og lesið það sem þar stendur um Clovis. Svarið svo 

eftirfarandi spurningum: 

 

a) Hverrar trúar var Clovis upphaflega og hvernig bar það til að hann gerðist 

kristinn? 

b) Hvernig brást Clovis við sögum munkanna af krossfestingu Krists? 

c) Hvert var helsta pólitíska afrek Clovisar?   

  

2. Mírmann fæddur 

 

Nú er frá því að segja að eina nótt, er þau hvíldu í sæng sinni, þá ræddi hún við jarl 

þessum orðum að hún mundi eigi einsaman vera og kallar heldur vænt til getnaðar með 

þeim. En jarl þagði langa hríð. En hún spurði hví það sætti, „hugði eg að þetta mundi 

þér feginsaga, því að hér til hefir okkur bæði lengi til langað.“ 

Jarl svararði þá: „Ef þessi getnaður verður að fagnaði, þá væri vel. En mér 

sýndist fyrir skömmu í svefni kynlegur hlutur, og er eg því fáræðinn um.“ 

Hún spurði hvað hann dreymdi. 

http://www.school.eb.co.uk/
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„Mig dreymdi,“ sagði hann, „að þú hafðir orm einn í serk þér og þótti mér vera 

undarlega mikill og ólmur. En þá er eg vildi hann taka og kippa honum frá þér, beit 

hann mig svo að eg hafði ekki afl við honum.“ 

En hún svaraði: „Lítils þykir mér vert um draum þenna. Manst þú í sumar, er 

við lékum okkur, að þú skeindist á tygilknífi mínum er eg hafði í serk mér? Og er þetta 

eigi meira mark.“ 

Jarl mælti: „Eigi skorta þig orð og harðlyndi. En hversu sem þú sléttir þetta með 

tungu þinni, þá vildi eg heldur að niður hefði sokkið hálft ríki mitt er eg á á Saxlandi, 

og hefði mig þetta eigi dreymt.“  

En nú féll þessi ræða að sinni.  

Og líður nú brátt að þeim tímum, er drottning fær sótt og fæðir son, og er það 

mikill fagnaður öllum vinum jarls, þeim er gjarnastir voru til hann að styrkja og styðja 

sér til trausts og landsstjórnar. Þessi sveinn var vatni ausinn og nafn gefið og kallaður 

Mírmann. En um það þarf eigi langt að gjöra með hversu mikilli virðingu þessi sveinn 

var upp fæddur er einkabarn var þvílíkra manna. Þau fyrst sjálf með mikilli rækt og þar 

með allir aðrir, sælir og fátækir, stunduðu á þenna hinn unga svein sér til langframa og 

hjálpræða. En vegur jarls og beggja þeirra óx og styrktist við þenna getnað, og þjónaði 

jarli allur lýður fyrir ást og góðvilja, en Brígiðu drottningu fyrir hræðslusakir, því að 

þegar sá ógagn á þeim, ef þeir gjörðu öðruvís en hún vildi. 

En þessi sveinn ,Mírmann, glíktist snemma móður sinni á vöxt og vænleik. Og 

þá er hann var sjö vetra gamall var hann eigi minni eða ósterkari en þeir, er voru tólf 

vetra gamlir. Hann var og svo harðleikinn þegar í æsku við önnur ungmenni. En jarl 

hirti hann mjög að því og bað hann hafa afl til sæmdar sér en eigi öðrum til svívirðu. 

En Brígiða, móðir hans, hafði ekki að því, nema hló að lítinn þann, er hún sá að hann 

knúskaði þau. En jarl gat þess stundum fyrir henni að það mundi hún gráta af bragði er 

nú hló hún. „Veit eg aldrei það,“ sagði hún, „að eg gráti það að son minn sé ríkari en 

þorpara börn.“ 

En er Mírmann var átta vetra gamall, þá lét móðir hans kenna honum 

latínustafi, og varð hann brátt svo greiður og harður í þess háttar námi sem roskinn 

maður væri. Síðan setti hún fram fyrir hann latínubækur sem hún átti og á voru margar 

listir, þessi hin fyrsta er grammatica hét og margar aðrar fornar bækur. Nú síðan ræddi 

hún við son sinn þessum orðum: „Eg hefi sýnt þér nú bækur, og hefi eg þessar flestar 

allar numið, og veit eg, ef þú vilt eigi vera grey eða ættarskömm, þá munt þú nema 

vilja þvílíka atgjörvi sem hefir einn kvenmaður. Nú af því að þú ert þess manns son er 
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eg veit mestan höfðingja fyrir vestan Grikklandshaf, og sumir menn mæla að móðir þín 

sé engi fjörbrosa, þá munu menn það mæla, ef þú verður illa að þér, að það væri mikil 

óhamingja að þvílíkur ættleri skyldi koma frá hraustum mönnum, og væri miklu betra 

að þú kæmir eigi í heiminn. Kann og vanda að bera þér til handa; þá væri betra að 

kunna góða úrlausn sjálfum en þú þurfir að sjá til þeirrar visku, og eigi sýnt að þú fáir, 

nema þú lútir undir skegg þeim með tollum og svívirðingu, og hefi eg þig þá til ills upp 

fætt. 

En Mírmann sat og heyrði til ræðu hennar og ansaði fá, en þó fannst honum 

mikið um. Síðan lét hún leita að meistara þeim sem hún vissi bestan í því landi og lét 

kenna honum margar latínubækur, en honum skildist það harðla vel. Og hafði þetta svo 

fram farið nokkura fimm vetur og er nú sveinn þrettán vetra. 

Og nú lýstur sótt meistara hans og kunni Mírmann því illa en móðir hans verr. 

Og nú spyr hún jarl hversu með svein skal fara: „Hann hefir nú að námi verið nokkura 

hríð og þykir mér enn allmikið á skorta.“ 

Jarl svarar á þessa lund: „Vorir ættmenn hafa ekki verið verr að sér en aðrir 

menn, og námu þeir eigi allar bækur þær sem í heiminum eru eða íþróttir er mönnum 

hafa í hug komið. Og ef hann skal nema það allt, þykir mér von að þú verðir að freista 

fleiri landa en þessa eins er vér erum á fæddir, og tel eg þó eigi víst að hann fái allt 

numið, eða hvert vilt þú nú fyrst að hann fari?“ 

Hún svarar: „Ekki þykir mér það illa, þótt son minn væri fróðari nokkuru en þú, 

því að heyri eg þig þá þegja, er góðir klerkar tala spektarmál, og þykir mér það lítill 

sæmdarauki. Enda hefi eg ætlað hvert hann skal fara. Hlöðvir heitir kóngur í 

Frakklandi og er virktavin okkar. Þar er með honum meistari sá er eg veit bestan á 

Norðurlöndum. Þar má hann og margskonar listir nema.“  

Jarl mælti: „Ærið starf leggur þú á þenna mann, og þykir mér voði að komi að 

illu haldi. En gjarna vildi eg að hann færi í brott og kæmi aldrei aftur.“ 

En hún varð reið við orð hans og spyr hví hann mælti svo erfiðlega til 

einkabarns þeirra, það er svo nokkuð var mannlegt og glíklegt til góðs. En sú ræða 

lyktaðist þar að sinni. 

 

Orðskýringar: 

kynlegur = skrýtinn 

serkur = kyrtill, skyrta, líklega ermalaus eða með stuttum ermum 

tygilknífur = hnífur sem borinn var í tygli (reim eða bandi) um hálsinn 
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stunduðu á þenna hinn unga svein = lögðu rækt við/elskuðu þennan unga svein 

ógagn = skaði, tjón 

hló að lítinn þann = hló dálítið að þeim (hæðnishlátri) 

af bragði = á augabragði 

grammatica = málfræði 

fjörbrosa = (hér) léttlyndiskona 

ættleri = sá sem hefur úrkynjast 

en þú þurfir að sjá til þeirrar visku = en þú þurfir að reiða þig á aðstoð viturra 

manna 

virktavin = náinn vinur 

 

Upprifjun: 

1. Hvers vegna fagnar Hermann ekki getnaðinum? 

2. Hvernig er Mírmanni lýst í byrjun? Hvoru foreldrinu líkist hann? 

3. Hvað lætur Brígiða kenna Mírmanni og hvernig stendur hann sig í náminu? 

4. Hvers vegna telur Brígiða svo brýnt að setja Mírmann til frekara náms? 

5. Hver er munurinn á afstöðu Brígiðar og Hermanns til þess að Mírmann læri 

  meira? 

6. Hver er helsti veikleiki Hermanns að mati Brígiðar? 

7. Hvert vill Brígiða senda Mírmann og hvað finnst jarli um brottför hans? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Hugið vandlega að draumi Hermanns. Hvað dreymir hann og hvernig túlkar 

hann drauminn? Hvernig túlkar Brígiða drauminn? 

2. Ormurinn er þekkt tákn í bókmenntum. Til hvaða frásagnar í 

bókmenntasögunni vísar ormurinn í draumi Hermanns?   

3. Hvaða frásagnarlega hlutverki gegnir draumur Hermanns? Hvernig tengist 

draumurinn hugmyndinni um forlög? 

4. Takið vel eftir lýsingunni á Mírmanni. Hvernig kemur hann fram við önnur 

börn og hvernig bregst Hermann við framkomu hans? 

5. Finnið dæmi um úrdrátt í kaflanum. 

6. Hvers vegna teljið þið að Brígiða leggi svo mikið kapp á að setja Mírmann 

til frekara náms? Hvernig mætti rökstyðja að aðrar ástæður en bara þær að 

koma Mírmanni til mennta liggi hér að baki hjá henni?  
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3. Orðsending Brígiðar 

 

Nú gjörir Brígiða drottning menn með bréfum til Hlöðvis kóngs og leitar þangað 

fósturs sveini. En fyrir sakir vináttu þeirrar er Hlöðvir kóngur hafði við jarl, veitti hann 

þetta blíðlega, og fóru sendimenn aftur við slíkum erindum. En móðir hans lét hann þó 

vera heima um veturinn og lét kenna honum reið og tafl og þess konar skemmtan. En 

svo er sagt að eigi fundust þeir allmargir með jarli er í söðli gætu setið fyrir honum, og 

var hann þá fjórtán vetra gamall. Svo var um aðra atgjörvi, þá er hann freistaði, að 

öngvir menn stóðust honum.  

Einn hlutur var sá í fari hans, er Brígiðu móður hans þótti mikils áfátt og svo 

öðrum mönnum að þegar menn fóru að blóta goð þau er þeir trúðu á, þá fann Mírmann 

sér aðra skemmtan og kom þar aldrei. Og er menn spurðu hví það sætti er hann vildi 

eigi göfga goð þau er faðir hans trúði á og aðrir vitrir menn í landinu, þá svaraði hann á 

þessa lund: „Eg hefi um hugsað, og sé eg eigi og eigi skil eg hví þér leggið þangað hug 

yðvarn, því að þá er eg hefi þar komið, stendur það og blígir augum og mælir ekki. 

Öngum sé eg það skemmta með fortölum og öngum gefa gersemar. Hinu þykir mér 

líkara að það sé matvélar þeim, er þar hokra eða skríða að þjóna því, og veit eg það 

víst, ef eg væri sjálfræði, að eg skyldi hitta önnur forræði fé mínu en bera þangað og 

taka ekki í mót nema spott og hégóma.“ 

En þeir riddarar er þetta heyrðu mæltu: „Eigi munt þú svo gjöra vilja, þegar þú 

kannt að að hyggja.“ 

En Mírmann svaraði: „Ekki ætla eg að vor vingan skuli vaxa við það. Eg ætla, 

ef eg hefði þvílíkt ríki sem faðir minn, að eigi skyldu margir dagar líða, áður eg skyldi 

brjóta í sundur hverja spík er í þeim er, svo að ekki skyldu þrífast í landinu.“ 

En öllum þóttu undarleg orð hans og þorðu eigi margt um að hafa. En jarl faðir 

hans ræddi ekki um hvort sem honum þótti vel eða illa, og svo lét hann sem hann vissi 

eigi hvort hann var hans son eða eigi. En er ríkismenn spurðu jarl, þá svaraði hann 

þessu: „Ekki sýnist mér athæfi hans oss nytsamlegt landsmönnum. 

 

Orðskýringar:  

söðull = hnakkur  

blóta goð = dýrka goð 

blígir augum = starir 

fortölur = það að telja um fyrir e-m, reyna að sannfæra e-n 

að það sé matvélar þeim = að það (goðið) steli mat frá þeim 
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hégómi = (hér) fals, þvaður 

spík = mjó spýta  

 
 

Upprifjun:  
 

1. Hvers vegna vill Mírmann ekki blóta goðin? 

2. Hvernig skýra aðrir riddarar hegðun Mírmanns? 

3. Hvað finnst Hermanni jarli um hegðun sonar síns? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Mírmann er óvenju uppreisnargjarn unglingur. Hvað finnst ykkur um ræðu 

hans um goðin? Er hún sanngjörn eða til marks um ofsa? Hafið stöðu 

Hermanns í huga og þá staðreynd að friður ríkir í samfélaginu. Munið að 

rökstyðja vel. 

2. Hvernig skýra aðrir riddarar hegðun Mírmanns? Hafa þeir rétt fyrir sér? 

Rökstyðjið. 

3. Lesið eftirfarandi setningarbrot og hugið að skáletruðu orðunum: „Eg hefi 

um hugsað, og sé eg eigi og eigi skil eg hví þér leggið þangað hug 

yðvarn...“  

 

a) Hvaða undirflokki fornafna tilheyrir orðið þér og í hvaða tölu og falli 

stendur það hér?  

b) Að hvaða leyti var formdeildin tala (sbr. eintala og fleirtala) nákvæmari í 

fornu máli en nútíðarmáli?   

c) Hvaða undirflokki fornafna tilheyrir orðið yðvarn og í hvaða kyni, tölu og 

falli stendur það hér?      

d) Hvernig beygðist yðarr í fornu máli í öllum föllum kk. et. og ft.? 

e) Hvaða orð myndi nú á dögum vera notað í stað yðarr í setningunni að 

framan og hvernig myndi það beygjast í öllum föllum kk. et. og ft.? Hver 

er munurinn á hinni fornu beygingu og beygingunni í nútímamáli? 

 

Hjálpargögn á bókasafni: Íslensk málsaga (Sölvi Sveinsson 2001), bls. 119-

20; „Um þessa útgáfu.“ Íslendingasögur I (ritsj. Bragi Halldórsson et. al. 

1987), bls. xi; Íslenska tvö. Kennslubók í íslensku fyrir framhaldsskóla 

(Ragnhildur Richter et. al. 2007), bls. 169-70. 
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4. Mírmann fer til Hlöðvis kóngs 

    

Nú sumrar, og batnar veðrátta. Þá býr Brígiða drottning ferð sonar síns og fékk honum 

fjóra menn þá sem eftir skyldu vera með honum, undarlega vel búna að hestum og 

herklæðum. Sá dagur er nú kominn, er Mírmann jarlsson er búinn til ferðar. En svo 

hagaði jarl til að Mírmann fann hann eigi, áður hann reið í brott. En móðir hans reið 

allan dag með honum og kenndi honum mörg ráð, og nú skildust þau. Riðu þeir þá upp 

með Rín til Boslaraborgar, eftir það til Vífilsborgar og þaðan í Frakkland og fréttu að 

Hlöðvir kóngur var í Reinsborg, og sóttu þeir þangað og fram komu, og var kóngi sagt 

hver kominn var, og sendi hann þegar eftir sveini og fagnaði honum vel og öllu liði 

hans. En eigi er það sagt hve lengi þeir riddarar dvöldust er honum höfðu þangað fylgt. 

En hinir fjórir voru eftir með honum.  

Kóngur gjörði það og svo að hann fékk Mírmann þann meistara er bestur var í 

París að kenna honum þar allar íþróttir er á þótti skorta. Hlöðvir kóngur lét Mírmann 

sitja í hásæti hjá sér og veitti honum gott yfirlæti. Mírmann stundaði og svo kónginum 

að þjóna að hann mátti það eigi framar gjöra, þótt hann væri til þess settur. En hann var 

svo fésterkur, bæði að því er hann hafði heiman haft og því er móðir hans sendi honum, 

að hann hafði þess ærna gnótt. Neytti hann þess og svo að hann gaf á tvær hendur. Við 

það varð hann svo vinsæll að hver vildi svo sitja og standa sem hann vill. 

Hlöðvir kóngur var vitur höfðingi og ágætur. Hann hafði Gyðingatrú, elskaði 

Guð, en fór ekki með blót sem Saxar eða Spánverjar vestur og gjörðist nú hnignandi 

maður.  

Það er nú því næst tíðinda að drottning Hlöðvis kóngs fær sótt og andaðist, og 

þótti mönnum það mikill skaði. En þau áttu ekki barn á lífi. En nú liðu fram nokkurar 

stundir; þá töluðu jarlar kóngs og barónar þessum orðum við hann: „Vér höfum að 

hugað nauðsynjum lands vors og sýnist oss sem yður sé engi til annar en leita yður 

kvonfangs. Fyrir því að mönnum er mikil elska á yður, þá vildi allur lýður á það stunda 

að efla það ráð sér til hugganar og landsstjórnar eftir þína daga.“  

Kóngur svaraði þessu: „Mér er eigi mikill hugur á að freista þess máls oftar, 

með því að eg líð nú á efra aldur og vant að ráða unga konu, af því að eg veit eigi víst 

að vér finnum þá er bæði hafi til náttúru og viturleik, með því að miseldri er mikið, að 

stilla sitt lunderni hæfilega í alla staði, að bæði væri mér hróplaust og henni, en þó eigi 
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víst, að við sé leitað, að sá verði maður gjör er allvel sé til fallinn að setjast í mitt sæti 

eftir minn dag. Nú sé eg annað ráð skjótara og betra, ef það mætti fram ganga.“ 

En þeir spurðu hvað það væri. 

Kóngur mælti: „Gefa Mírmann fóstra mínum ríkið eftir minn dag, ef hann vill 

þiggja og viljið þér honum þjóna, því að eg veit öngvan jafnvel til fallinn. Ætti eg og 

eigi þann son er eg ynni betur að njóta.“ 

Þeir svöruðu: „Vel er fyrir því séð, ef hann vill.“ 

Kóngur mælti: „Eg vil að þér ræðið þetta mál við hann.“ – Og þeir gjörðu svo.  

En Mírmann þagði langa stund og svaraði þó þessu: „Mikil þökk er mér á 

góðvilja kóngs er hann hefir við mig sýnt síðan eg kom til hans, og eykur hann enn 

með góðu. En þó hefir hann eigi vandlega að hugað hver vöxtur á er þessu máli. Mér 

sýnist sem kóngurinn megi enn vel og lengi ráða landi sínu og er eigi víst, þó að hann 

sé aldri orpinn, hvor okkar lengur lifir. Og ef hann lifir lengur, þá er sú von þrotin. 

Kóngur á og marga dýrlega frændur í landinu, þá er einhver mun til þess vera vel 

fallinn að taka ríki eftir hann, og veit eg að það mundi verða með öfund, ef eg tæki það 

ríki sem þér ættuð. Nú er það heldur mitt ráð að kóngur leitaði sér kvonfangs og freista 

að honum snerist það til gæfu og hans vinum.“ 

Nú sögðu þeir kóngi svör Mírmanns. Nú stóð þetta mál svo um hríð að þeir 

minna kóng oft á, og svarar hann jafnan hinu sama, - „eða hvert viljið þér vísa mér til 

konu?“ 

En þeir svara: „Vér höfum víst að því hugað. Aðalráður kóngur í Englandi á 

unga dóttur og fríða.“ 

Kóngur mælti: „Þér gátuð þess að hún væri ung og fríð, og það létuð þér eigi 

fylgja að hún væri vitur og staðföst.“  

En þeir svara: „Með því að faðir hennar er vitur kóngur og góður höfðingi, 

væntum vér að það muni fylgja.“ 

„Já,“ sagði kóngur, „eg mundi til hætta ef hún væri honum lík. En ef hún er lík 

móður sinni vildi eg aldrei að hún kæmi í Frakkland.“ 

En Mírmann sat hjá ræðu þeirra og lagði ekki til. En kóngur spurði hví hann var 

svo fáræðinn um nauðsyn hans, en hann svaraði þessu: „Eg þykist eigi til fær, ungur 

maður og fákunnugur, að tala þetta mál, því að hér sitja hjá vitrir og gamlir menn. Mér 

sýnist og svo sem þú munir eigi fá konuna bæði unga og væna til getnaðar og þó 

alreynda til vits og staðfestu, með því að það má finnast á fornum bókum, að fátt sé 

vandara að stilla en skap konunnar, af því að það verður stundum of hart en stundum of 
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veikt. Og ef það verður of hart, mátt þú heldur marmarasteininn í sundur gnúa en þú 

fáir þar hóf á gjört. Svo er og, ef það verður of veikt og eigi staðfast, þá er eigi hægt að 

gjöra þar réttan tíma, þó að allvitur maður stilli um. En eg ætla þær þó allfáar vera 

konurnar, að eigi fylgi þvílík lýtin og sé beint með hófi. Nú er sem mælt er, að skjóta 

verður til fugls áður fái, og munt þú reyna verða í einhverjum stað hverja giftu þú berð 

til þessa máls eða þínir vinir.“ 

En kóngur svaraði þvísa: „Vel hefir þú mælt, son minn, og viturlega, og vil eg 

þetta gjöra eftir því sem þér leggið ráð til, þótt mér þyki vandi fylgja.“ 

 

Orðskýringar: 

Boslaraborg = borgin Basel í Sviss 

Vífilsborg = bærinn Avenches, nú í Sviss, áður Wifilsburg 

Reinsborg = borgin Reims í Frakklandi 

mátti það eigi framar gjöra = megnaði ekki að gera það oftar 

miseldri = aldursmunur 

að bæði væri mér hróplaust og henni = að hvorki yrði gert gys að mér né henni 

aldri orpinn = orðinn gamall 

beint með hófi = stjórnað með hófi 

allfáar = mjög fáar 

gifta = gæfa 

þvísa = þgf.af ábfn. þessi 

 
 

          Upprifjun: 
 

1. Hvernig líst Hlöðvi konungi á Mírmann og af hverju verður hann svo 

vinsæll í ríki konungs? 

2. Hverrar trúar er Hlöðvir og að hvaða leyti er trúarhegðun hans frábrugðin 

trúarhegðun annarra heiðinna konunga? 

3. Hvers vegna vill Hlöðvir ekki kvænast í annað sinn? 

4. Hvers vegna hafnar Mírmann þeirri tillögu Hlöðvis að hann erfi ríkið?  

5. Hvers vegna hefur Hlöðvir efasemdir um ágæti dóttur Aðalráðs 

Englandskonungs? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Takið eftir upphafssetningu kaflans „Nú sumrar, og batnar veðrátta.“ Á 

hvern hátt stingur þessi setning í stúf við heim riddarasagna? 

2. Merkið eftirfarandi staði inn á landakortið: Rín, Boslaraborg, Vífilsborg, 

Frakkland, Reinsborg, París.  
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3. Í Mírmanns sögu er algengt að sagnir í persónu- og fallháttum standi aftast 

í aukasetningum, sbr. ...ef ég mætti þangað fara; ...hvor þeirra betur 

syngur. Finnið a.m.k. eitt dæmi um hvorttveggja í kaflanum og skrifið 

setningarnar í beinni orðaröð. Hvaða áhrif hafa þessar setningarfræðilegu 

tilfærslur?    

4. Hlöðvir konungur er heiðinn en samt er lýsing hans jákvæð. Hvað skýrir 

mannkosti Hlöðvis? 

5. Af hverju teljið þið að Frakkar vilji fyrir alla muni að Hlöðvir eignist 

erfingja?  

6. Hvað finnst ykkur um þá tillögu Hlöðvis að Mírmann erfi ríkið? Er hún 

skynsamleg? Munið að rökstyðja svarið.  

7. Hvernig tekst Mírmanni að sannfæra Hlöðvi um að biðja dóttur Aðalráðs?  

8. Rifjið nú upp það sem segir um Clovis á skólavef Enyclopædia Britannica 

http://www.school.eb.co.uk/ (Britannica Student). Að hvaða leyti er hinn 

sögulegi Clovis ólíkur Hlöðvi í Mírmanns sögu? Nefnið tvennt.      

9. Finnið dæmi um málshátt í kaflanum og gerið grein fyrir merkingu hans 

með eigin orðum. 

 

5. Hlöðvir kóngur fær Katrínar 

 

Nú er þetta ráðið, og voru búnir jarlar tveir til þessarar ferðar og þar með barónar og 

riddarar þeir sem best voru til fallnir eftir kóngs ráði, og er þeirra för búin í alla staði 

ríkulega. Og síðar ríða þeir af Reinsborg vestur til París og þaðan til Sendinis og 

Kampanie og svo norður til Dofra og spurðu að kóngurinn var í Lundúnum, og sóttu 

þeir þangað. Og síðan létu þeir segja kóngi að þeir vildu tala við hann erindi 

Frakkakóngs, þegar honum þætti tími til.  

Og í þann tíma ákveðinn, bera þeir upp erindi sín og segja orð kóngs og vilja og 

þar með ráðagjörð allra hinna vitrustu manna í landinu. Kóngur svarar þeim vel og 

blíðlega og bað þá bíða sjö nætur úrskurðar þess er hann veitti um þetta mál. Þeir gjöra 

nú svo. En kóngur ber nú upp þetta mál fyrir jarla sína og ráðgjafa, segir erindi og vilja 

Hlöðvis kóngs. En þar urðu allir á eitt sáttir að sú ráðagjörð þætti vænleg að samtengja 

kyn sín Hlöðvi kóngi og gjöra samband milli tveggja kónga til styrks, ef vanda ber á 

annað hvort landið. 

http://www.school.eb.co.uk/
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Kóngur lætur og þá þar sinn vilja til falla og ræðir þetta mál við dóttur sína 

Katrín, en hún svarar þessu máli vel og gat þess í sinni ræðu að maður væri gamall. En 

hún þorði þó með öngu móti að brjóta vilja föður síns.  

Lýkur svo því máli að þeir fastna kóngsdóttur Hlöðvi kóngi eftir því sem bæði 

voru til lög og landssiður og kveða á þann tíma er í móti henni skyldi koma. 

Og nú lyfta þeir ferð sinni og létta eigi fyrr en þeir koma í Frakkland til Hlöðvis 

kóngs og segja honum sína ferð. En hann varð fáorður um og þakkar þeim þó ferðina.  

Svo líður nú fram að þeirri stundu er til var ætlað. Býr þá Hlöðvir kóngur ferð 

þeirra manna er í móti skulu fara kóngsdóttur, gjörir þá ferð bæði margmenna og 

göfugmenna. Og þegar þeir eru búnir, ríða þeir leið sína og koma á fund Aðalráðs 

kóngs, og fagnar hann þeim einkar vel og veitir þeim fagra veislu, er þeir sögðu kóngi 

að þeir voru heimfúsir. En hann kvað það skyldi í þeirra valdi.  

Var þá búin ferð Katrínar kóngsdóttur með mikilli sæmd og kónglegum 

gersemum, en faðir hennar leggur og fyrir hana mörg heilráð og fagrar fortölur áður 

þau skildi. En það er eigi víst að hún nýti allar vel. 

Og nú lyfta þau ferð sinni úr borg og koma í Frakkland og til Reinsborgar. Og 

Hlöðvir kóngur var þar þá fyrir og allir hinir æðstu menn í landinu, og fagnar hann 

sjálfur og allir aðrir Katrínu kóngsdóttur einkar vel sem von var.  

Og var þar þá dýrleg veisla, er Hlöðvir kóngur veitti brullaup sitt og stóð sjö 

daga. En síðan fór það fólk aftur er til þess var ætlað, en konur og karlar voru eftir, þeir 

er þjóna skyldu kóngsdóttur í góðu yfirlæti. 

 

Orðskýringar:  

Sendinis = bærinn St. Denis í París í Frakklandi 

Kampanie = bærinn Compiègne í Oisesýslu í Frakklandi 

Dofrar = bærinn Dover á Suðaustur-Englandi 

fortölur = það að telja um fyrir e-m, reyna að sannfæra e-n 

 
 

Upprifjun:  
 

1. Hvernig bregst Katrín konungsdóttir við bónorðinu? 

2. Hvar má finna efasemdir sögumanns um mannkosti Katrínar? 

 

Verkefni: 

1. Merkið inn á landakortið eftirfarandi staði: Sendinis, Kampanie, Dofrar, 

Lundúnir. 
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2. Hvernig haldið þið að Katrínu líði þegar karlarnir semja um hjónaband 

hennar? Setjið ykkur í spor Katrínar og skrifið stutta dagbókarfærslu fyrir 

hennar hönd (um hálfa blaðsíðu).  

 

6. Af list og kurteisi og riddaraskap Mírmanns 

 

Svo er sagt frá kóngsdóttur að hún væri hverri konu fríðari, mjúk í orðum en mild af fé, 

svo að hún gaf á tvær hendur gull og silfur, og varð hún af því þokkasæl við 

landslýðinn.  

En í annan stað vonu bráðara, tók hún að hyggja að vænleik Mírmanns jarlssons 

og atgjörvi er hann hafði, sem fyrr var sagt, umfram aðra menn, bjart andlit og 

stórmannlegt, og að allri list og kurteisi fannst engi honum jafn, eigi að klerkdómi. 

Engi var og sá riddari í öllu Frakklandi eða Saxlandi að í söðli mætti sitja fyrir þessum 

sveini, ef hann vildi að ríða. Svo var honum og farið um hinar smærri íþróttir að engi 

þurfti við hann að keppa. 

Nú fannst Katrínu drottningu um þetta allt saman framar en góðu hófi gegndi. 

Og er svo sagt að heldur mundi mega vikum telja en mánuðum að hún skipti skapi sínu 

og vilja og ást og þó eigi réttlega, af því að hún sneri allri upp á jarlsson, en þar felldi 

hún niður sem hún átti upp að taka, er kóngurinn var. En hún hafði list til að gjöra skjól 

og yfirdrepsskap fyrir alþýðu. En hún var opinber fyrir sjálfum honum, því að þegar 

kóngur var eigi nær, þá gaf hún honum mörg erindi, bæði um klæðabúnað og veislur og 

marga skemmtan aðra og hafði slíkar gildrur fram til ósæmilegra veiða. En Mírmann 

lést eigi vilja vita ást hennar og virti alla blíðu hennar og þýðu sem hann nyti kóngs að 

því. En hún gaf eigi því minna kost til að véla hann, þótt hún sæi að hann forðaðist, og 

fékk hún eigi svo búið, því að hann virti meira gæsku þá er hann hafði af kónginum en 

skammsýni hennar. Og talaði hann um fyrir kóngi hversu mikla vingan hann reyndi af 

drottningu.  

„Já, son minn,“ sagði kóngur, „allt skalt þú það vel af henni þiggja er henni 

samir vel að veita.“ 

En hann kvað því eigi framar á að hann sá að Mírmann var staðfastur og sá við 

framarlega. En hann vissi þó gjörla hvað fram fór, því að eigi var gott að dylja vitran 

kóng um slíka hluti, þó að hann vildi fátt um hafa. 

Og líður þetta nú svo fram nokkurar hríðir. 
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Orðskýringar:  

þokkasæll = vinsæll 

vænleikur = fegurð 

kurteisi = hæverska, siðprýði 

klerkdómur = (hér) lærdómur 

fannst Katrínu drottningu um þetta allt saman = fannst Katrínu drottningu mikið 

til þessa koma 

yfirdrepsskapur = uppgerð, hræsni 

alþýða = (hér) almenningur 

véla = (hér) tæla, draga á tálar 

framarlega = mjög 

 

Upprifjun: 

1. Af hverju fellur Katrín drottning fyrir Mírmanni? 

2. Hvernig bregst Mírmann við ástleitni drottningar? 

3. Af hverju bregst Hlöðvir konungur ekki harðar við þegar Mírmann segir 

honum frá framferði drottningar? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Að hvaða leyti reynist grunur Hlöðvis um hverflyndi Katrínar á rökum 

reistur? 

2. Í upphafi kaflans er tekið fram að Mírmann hafi tekið öllum fram „að allri 

list og kurteisi“. Kurteisi er höfuðdygð í riddarasögum. Verkefni ykkar nú 

er að kíkja á Vísindavef Háskóla Íslands (http://visindavefur.hi.is/) og lesa 

það sem Símon Jón Jóhannsson þjóðfræðingur skrifar þar um kurteisi. 

Svarið svo eftirfarandi spurningum: 

 

a)  Hvaðan er orðið kurteisi komið í íslenskt mál og af hvaða orði er það 

 dregið? 

b)  Hvað merkir orðið?   

 

3. Á hvern hátt ber hegðun Mírmanns í garð Hlöðvis vott um kurteisi? En í 

garð Katrínar? 
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7. Hlöðvir kóngur og Mírmann taka rétta trú 

 

Í þenna tíma kom hinn helgi Díónísíus í Frakkland með umráðum Klemens pápa. Og 

með því að Hlöðvir kóngur var sjálfur góðviljaður og sá og heyrði sannar jarteinir 

almáttugs Guðs og hans heilagra manna og þessa hins blessaða biskups er þar var 

kominn, þá tók hann skírn og rétta trú og allir aðrir þeir sem í voru hans landi, bæði 

ríkir og fátækir. En Mírmann jarlsson tók trú og skírn af fortölum Hlöðvis kóngs fóstra 

síns.  

En þeir er eigi vildu undir ganga trúna stukku úr landi, sumir vestur til 

Spaníalands, -  þar réð fyrir jarl sá er Bæringur hét; hann var víða kunnugur um 

veröldina af frækleik sínum í orustum og einvígjum, en sumir á hendur Hermanni í 

Saxland. Þeir þóttu líkastir um hvatleik.  

En er Hermann jarl og Brígiða drottning frágu þau tíðindi að Mírmann son 

þeirra hafði við kristni tekið, þá urðu þau ákaflega reið og hrygg og sendu þegar menn 

með bréfum til Frakklands og færðu honum [Hlöðvi] bréfin. En þessi orð stóðu þar á: 

„Hlöðvi kóngi í Frakklandi sendir Hermann jarl og Brígiða drottning heilsukveðju goða 

vorra. Vér höfum fengið þau tíðindi er vér viljum varla trúa að þú hafir fellt niður lög 

þau er þú ættir með réttu að hafa og þínir ættmenn hafa elskað, og þykir oss það mikill 

skaði er svo vitur maður skal fyrir svo mikilli villu hafa orðið að þú hefir fyrirlátið goð 

vor er vér höfum alla hjálp af tekið. Nú með því að þú vilt halda á þessi villu lengur, þá 

send þú heim ættarskömm þá er illa er að manni orðinn þar hjá þér; og haf ekki annarra 

manna börn í þessi villu, þó að þú verðir sjálfur að undrum. Það skalt þú og víst vita að 

allan fjandskap þann er eg má draga og bera þér til ósæmdar og þínu ríki, þá skal þér 

heimill vera, ef þú lætur eigi af undrum þessum er þú hefir upp tekið.“ 

En er Hlöðvir kóngur hafði lesið bréfið, þá lét hann kalla til sín Mírmann fóstra 

sinn og seldi honum bréfið og bað hann lesa. Og þá er hann hafði yfirlesið mælti hann 

þetta: „Já,“ sagði hann, „slíkra orðsendinga var mér rétt von að þeim að svo vöxnu 

máli, og víst veit eg að þeim líkar stórilla það er vér höfum til ráðs tekið hér á 

Frakklandi. Og þaðan munum vér mega vænta heldur stórvandræða héðan frá en 

vináttu.“ 

Hlöðvir kóngur svaraði: „Þú, son minn, munt satt segja, en mér er það þó mikill 

skaði að láta slíks manns vináttu, og vildi eg gjarna að við fyndum til nokkuð ráð það 

er samþykkt yrði með oss um kristnina.“ 
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„Hvert er það ráð?“ sagði Mírmann. 

Kóngur svaraði: „Að við fengjum til þá menn er vitrastir eru í Frakklandi, og 

færu þeir til jarls og teldu fyrir honum hvað postular Guðs og pápar kenna mönnum eða 

jarteinir þær er Guð gjörði.“ 

Mírmann mælti: „Það veit eg að þú hefir séð jarl og bæði þau hjón en kannt þau 

eigi. Miklu eru þau harðari í sínu lyndi en þeim megi koma af sinni forneskju, en þó 

mátt þú freista; en lítið munt þú hafa erindið.“ 

„Reyna vil eg,“ sagði kóngur. 

Nú var svo gjört. Fóru þeir og komu á fund jarls og kveðja hann vel og tígulega. 

En jarl tók illa kveðju þeirra. Þar voru þeir þá nótt. Um morguninn gengu þeir til móts 

við jarl og drottning og sögðu erindi þau er kóngur hafði boðið þeim. En jarl þagði 

langa stund og svaraði síðan: „Spurt hefi eg það að Rómverjar hafa villtan Hlöðvi 

kóng, og þykir mér það illa að þeir skulu hafa gabbað svo góðan höfðingja og með svo 

miklu fári að hann hefir látið hylli goða vorra og margra vina sinna, þeirra er líf sitt 

vildu leggja við hans nauðsyn. Og fyrir það er hann hefir fyrstur gengið undir þessi 

ódæmi á Norðurlöndum, þá munum vér Saxar og Spánverjar og Englismenn fara með 

her á hendur honum, og mun hann þá reyna hvort sá Kristur stendur þá fyrir honum er 

nú trúir hann á. En með því að hann hefir spillt okkarri vináttu með svo mikilli 

heimsku, þá segið honum svo að sá einn skal honum verri er meira má en eg og þeir 

allir er eg fæ til með mér, Hlöðvi kóngi til ófagnaðar og öllum hans mönnum.“ 

Síðan bjuggust þeir til heimferðar. En er þeir voru búnir, þá lét Brígiða 

drottning kalla þá til sín og mælti: „Eigi mun yður mikið að vinnast yðru erindi. En eg 

ræddi við jarl í nótt um þetta mál, og varð eg þess vís, ef Mírmann son hans kæmi til 

fundar við hann og telur fyrir honum, þá er þess meiri von að hans skaplyndi mýkist. 

Segið svo Hlöðvi kóngi að annað hvort mun það stoða eða ekki.“ 

Nú skilja þau, og fóru þeir á fund Hlöðvis kóngs og sögðu honum ræðu jarls og 

Brígiðar drottningar. En Mírmann var nær og gat þess að svo nokkuð fór sem hann 

varði. 

 

Orðskýringar: 

hinn helgi Díónísíus = (Sögulega) Ítali sem boðaði kristni í París og varð 

píslarvottur um miðja 3. öld, verndardýrlingur Frakka. Í upphafi 9. aldar bárust 

til Frakklands rit hins svonefnda Gervi-Díónísíusar (Pseudo-Dyonisius), óþekkts 

heimspekings sem uppi var í lok 5. aldar, en sá eignaði heilögum Díónísíusi 

Areopagita lærisveini Páls postula verk sín. Á 9. öld og jafnvel fyrr varð sú 
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skoðun útbreidd í frönskum sagnritum að hinn helgi Díónísíus og Gervi-

Díónísíus Areopagita væru einn og sami maðurinn. Þannig töldu Frakkar sér trú 

um að upphaf kristindóms í landinu mætti rekja til frumherja kristninnar á 1. 

öld. Í Mírmanns sögu er tekið undir þetta þar sem gert er ráð fyrir að kristniboð 

hins helga Díónísíusar hafi verið á vegum Klemens I. páfa.                         

jarteinir (jartegnir) = kraftaverk 

Spaníaland = Spánn 

frágu =  þt. af fregna, fréttu 

fyrirlátið = (hér) yfirgefið 

pápar = (hér) páfar 

forneskja = (hér) heiðin trú 

Englismenn = Englendingar 

svo nokkuð fór sem hann varði = svo fór nálega sem hann grunaði 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hverjir tóku trú af hinum helga Díónísíusi? 

2. Hvert flýðu þeir sem ekki vildu gangast undir kristna trú?  

3. Hvað stendur í bréfinu sem þau Hermann og Brígiða senda Hlöðvi konungi? 

4. Hvernig tekur Hermann jarl á móti sendimönnum Hlöðvis? 

5. Hvaða ráð gefur Brígiða sendimönnum áður en þeir snúa aftur til 

Frakklands? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Hvernig réttlætir Hermann þá ákvörðun sína að fara með her á hendur 

Hlöðvi og hvað segir þessi ákvörðun um persónu hans? 

2. Hugleiðið stöðu Brígiðar. Hvers óskar hún heitast? 

3. Hvort beygist sögnin fregna sterkt eða veikt í Mírmanns sögu? Flettið upp á 

þessari sögn í orðabók og greinið frá því hverjar hinar fornu kennimyndir 

hennar voru. Hverjar eru kennimyndir sagnarinnar nú á dögum?  

 

8. Mírmann sendur af kóngi 

 

Nú líður þetta svo fram þar til er kóngur kallar til sín Mírmann og mælti: „Illa þykir 

mér er faðir þinn tekur svo þunglega þeim erindum er eg lét til hans flytja að næstu. Og 

er mér það mikill skaði, ef eg skal heldur eiga af honum von fjandskapar en vingunar, 

og vildi eg að við freistuðum þess er móðir þín lagði til að þú færir að finna hann, ef 

hann vildi á þín orð hlýða heldur en annarra manna. Veit eg og öngvan þann er betur 
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kunni að tala um Guð sjálfan og hans stórmerki en þú, son minn. Skortir þig hvorki 

snilld né visku.“ 

Mírmann segir: „Skyldur væri eg til að leggja heil ráð fyrir þau og svo að fara 

hvert er þú vilt senda mig. En um það er eg hræddur að við höfum eigi þau erfiðislaun 

að okkur sé fagnaður í; en þér skuluð ráða. En allnauðugur fer eg, og illa segir mér 

hugur um.“ 

Kóngur spyr hversu fjölmennur hann vill vera. Mírmann segir að hann skal fá 

honum hundrað riddara, þeirra er fræknastir eru í Frakklandi, - „því að eg veit að 

nokkuð mun háskasamlegt verða í þessi ferð.  

En kóngur spurði hvaðan sá ófriður mundi koma. En Mírmann vildi þá ekki 

fleira um tala að sinni. 

Mírmann jarlsson býr nú ferð sína, og voru til ferðar valdir með honum þeir 

riddarar er bestir voru í Frakklandi. En allir voru þeir búnir að fylgja honum og voru 

allir brynjaðir og hestar þeirra og höfðu gyllta hjálma. Og er þeir eru búnir, ríða þeir af 

Reinsborg, og mátti langan veg sjá ljóma af vopnum þeirra.  

Þeir riðu til Vífilsborgar og þar sem skiptist Þýskaríki og Frakkland. Þá bauð 

Mírmann jarlsson riddurum sínum að þeir hefðu góða vörðu á sér og lést vita að þeir 

mundu koma í einhverja freistni brátt. Þeir gjörðu nú svo og voru búnir til bardaga 

bæði nætur og daga, héldu fram ferðinni og riðu ofan með Rín, þar til er þeir komu til 

Meginsuborgar.  

Og þegar var jarli sagt hver kominn var, og sýndi jarl á sér mikinn hryggleik. 

En Brígiða móðir hans kallar með sér mikinn fjölda karla og kvenna og gekk til þess 

herbergis er Mírmann son hennar var í og fagnar honum með mikilli blíðu og bað hann 

ganga að finna föður sinn. Mírmann gekk nú með móður sinni og margt hans manna og 

fyrir jarl og kvaddi hann. En jarl leit til hans og svaraði öngu. 

Mírmann mælti: „Herra,“ sagði hann, „eg vildi tala við yður erindi 

Frakkakóngs, þegar tóm er til og þér viljið heyra.“ 

Jarl svaraði: „Öngva stefnu mun eg til þess leggja, því að mér er engi forvitni 

á.“ 

En jarl varð svo hryggur að hann mælti við öngvan mann á þeim degi. 

Nú sá Mírmann að jarl var stirður og vildi ekki við hann tala. Þá átti hann ráð 

um hvort hann skyldi heim fara við svo búið eða freista að tala við hann, og þótti 

honum hæðilegt að segja það Frakkakóngi að hann hefði eigi áræði til að tala við föður 

sinn. Og um nóttina dreymdi hann að björn einn mikill kom að honum og ógurlegur og 
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réð til hans og beit hann. Og í því vaknaði hann og sagði drauminn riddurum sínum og 

bað þá herklæðast og láta búa hesta þeirra. Nú kallar hann á móður sína og segir að nú 

vill hann leita til fundar við jarl, -  „og vil eg móðir að þú sért nær ræðu okkarri, og lát 

kalla til þá hina vitrustu menn er í eru borg.“- 

Og svo gjörir hún. „En þó skalt þú, son minn, varlega mæla, því að hann mun 

eigi blíðlega taka orðum þínum. Svo mundir þú og mæta af mér mörgum hörðum 

orðum fyrir villu þína, ef eg gjörði eigi fyrir ástar sakir við þig. En nú mun eg fátt um 

ræða, þótt mér líki illa.“ 

 

Orðskýringar: 

að næstu = fyrir skemmstu 

allnauðugur = mjög nauðugur 

Þýskaríki = Þýskaland 

hefðu góða vörðu á sér = gættu sín vel 

Rín = stórfljót sem fellur um vestanvert Þýskaland 

kvaddi hann = heilsaði honum  

öngva stefnu mun eg til þess leggja = ég vil engan fund um það mál 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvers vegna telur Mírmann að hann þurfi að hafa með sér hundrað bestu 

riddarana í Frakklandi í Saxlandsferðinni? 

2. Hvernig eru Mírmann og riddarar hans búnir í ferðinni?  

3. Hvernig tekur Hermann á móti syni sínum? En Brígiða? 

4. Hvers vegna ákveður Mírmann að reyna að telja um fyrir föður sínum í 

stað þess að fara heim til Frakklands? 

5. Hvað dreymir Mírmann og hvernig túlkar hann drauminn? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Að hvaða leyti telur Hlöðvir Mírmann betur til þess fallinn en aðra menn 

að ræða um ágæti kristindómsins við Hermann?  

2. Er Mírmann líklegri en aðrir menn til að ná eyrum Hermanns? Rökstyðjið.   

3. Í kaflanum kemur fram að Mírmann fari „allnauðugur“ á fund föður síns. 

Munum að hann þekkir föður sinn betur en Hlöðvir. Hvers vegna haldið 

þið að hann láti undan vilja Hlöðvis? Gæti þetta haft eitthvað með stolt 

hans að gera? Hvað með örlögin? Rifjið upp draum Hermanns í 2. kafla.    
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4. Hvað finnst ykkur um þá ákvörðun Mírmanns að halda áfram að reyna að 

ná eyrum föður síns í stað þess að fara heim til Frakklands? Ber stolt hans 

skynsemina ofurliði? Rökstyðjið.    

 

9. Mírmann talar fyrir föður sínum 

 

Eftir þetta ganga þau til jarls, en hann var staddur í blóthúsi sínu hjá goði sínu Maúmet. 

En Mírmann kvaddi fimmtán riddara með sér af sínu liði, og voru þeir allir brynjaðir. 

Hann sjálfur var í góðri brynju og [hafði] sverð í hendi en hjálm undir möttli. En alla 

aðra sína riddara bað hann bíða úti hjá hofinu með hesta þeirra búna. Nú gengu þeir í 

hofið, og settist Mírmann nær jarli og Brígiða móðir hans. En jarl átti sverð það er 

Ylfingur hét. En þau voru minni til þess að sverðið hafði verið þar sem vargagren voru 

nær, og hafði úlfurinn dregið eitt lík inn í grenið, en sá maður var gyrður þessu sverði 

og var af því kallaður Ylfingur, og hefir eigi betra sverð verið með Dýrumdala, sverði 

Rólants. En þetta vopn hefir jarl í hendi hvar sem hann fór. Og nú hefir hann brugðið 

því til miðs og bent um kné sér og sat nú þann veg með öllu reiður.  

En Mírmann jarlsson hefur ræðu sína á þá leið: „Hlöðvir kóngur sendi mig 

hingað, herra jarl, til yðvars fundar fyrir vináttu sakir og ástsemdar. Hafið þér það reynt 

að hann hefir yðvar bestur vin verið, og svo vill hann enn vera. En eg veit að þér hafið 

spurt að Hlöðvir kóngur hefir við kristni tekið og látið af skurðgoðavillu eftir 

boðorðum pápa og annarra höfðingja þeirra er kristni boða, og finnur hann það og 

margir aðrir að þeir hafa lengi á illu staðið og þjónuðu stöllum og steinum þeim er 

öngvan mátt hafa nema þann er púkinn gefur þeim. En nú með því að hann er 

sannfróður að orðinn um þann guð er öllu ræður og stýrir, þá vill hann nú honum þjóna 

með öllum góðvilja, og hann sendi yður orð, herra, með mikilli bæn og þar með jarlar 

hans og barónar og allir hinir bestu menn í landinu að þér skylduð samþykkjast við 

hann um trúna, því að hann veit, ef þið fylgið einu ráði, þá munuð þið miklu góðu til 

leiðar koma um Guðs kristni. Nú lítið þér á nauðsyn yðra og látið af illu ráði er þér 

hafið of lengi elskað, og látið yður eigi fyrir þykja, þótt ungur maður gefi ráð til, því að 

engi er til gamall gott að nema. Er eg skyldur að snúa áleiðis yðru ráði, ef eg mætti 

nokkuð að gjöra. Nú vænti eg af yður góðra svara, þeirra er yður mætti langælegt gagn 

af standa og Hlöðvi kóngi mætti fagnaður á verða, en löndunum snerist til friðar.“  
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En jarl þagði langa stund og mælti síðan: „Satt sagðir þú það að mér þykir þú 

ungur til ráðanna við mig, þó að þú legðir eigi svo illt fyrir mig sem nú gjörir þú að eg 

muni fyrirláta Maúmet goð mitt, það er mér hefir gefið sigur og heilsu og mörgum 

öðrum, og eg mundi gjöra það umskipti á að þjóna dauðum manni, þeim er eigi gat sér 

forðað, en kallaður [er] guð. Nú far ekki með þvílíkar fortölur hér fyrir frændum 

þínum, ef þú vilt eigi óþrífast, eða ríð heim í Frakkland með villu þína, og verð því 

feginn að þú komist óbarður í braut.“ 

„Já,“ sagði Mírmann, „vel þykir mér það að eg verði ekki barður. Mun það og 

sumum einum hlýða að berja mig. En það er þú talaðir um Maúmet að það gæfi þér 

heilsu, þá er slíkt höfuðhégómi, því að það vita margir menn að sá maður var í ferð 

með drottni vorum er Nikulás Athemas hét. En síðan drottinn lét pínast til lausnar öllu 

mannkyni og sté upp til himna í dýrð sína, þá fór þessi Athemas til Frakklands. En litlu 

síðar gjörði hann sjónhverfingar með fjandans krafti og kallaðist guð vera og villti svo 

það vesla fólk að það trúði á hann, og hefir sú villa hin illa farið svo víða að nálega er 

af því allur heimur gabbaður. En það skalt þú vita að öngum má hann heilsu gefa. 

Fjandinn gjörir vél þessa að yður: Hann kastar á yður sorgum og sóttum og illsku, en 

þá er þér heitið á þessa vonda manns líkneskju, þá lætur fjandinn af að pína yður, og 

þykir þá sem þetta valdi er bæði er blint og dauft. En sá maður er þér þjónið liggur 

kvaldur í helvíti, og svo munu allir þeir er honum þjóna.“ 

En jarl svaraði af mikilli reiði: „Ekki þarft þú að svívirða goð vor, því að mér 

þykir þín trúa ekki betri er þú trúir á þann mann er sjálfur lét drepa sig og svívirða, eða 

hvað segir þú til þess hví hann þoldi þá skömm, er þú kveður hann öllu ráða?“ 

Mírmann mælti: „Aldrei munt þú svo ófróður að þú vitir eigi hvaðan menn eru 

komnir?“  

Jarl svaraði: „Vitum vér að menn eru frá Adam komnir.“ 

„En hvað grunar þig,“ sagði Mírmann, „hver skóp Adam?“ 

Jarl mælti: „Heyrt höfum vér það að Guð hinn gamli skóp hann.“ 

Mírmann mælti: „Illa er það er þú ert eigi svo fróður um annað sem um þetta. 

Vit þú það víst að sjá hinn sami Guð skóp alla skepnu, himinn og jörð, menn og engla. 

Og þá er hann hafði engla skapað, þá tók einn þeirra, sá er virðulegastur var, og reisti 

öfundarflokk í móti honum. En er Guð sá illsku hans, varp hann honum úr himinríki, 

og varð hann að svörtum djöfli og þeir allir er honum fylgdu. Þeim þjónið þér, heiðnir 

menn. En þá er Guð sá skaða þann sem á var orðinn, þá skapaði hann Adam og Evu og 

setti þau í Paradísarsælu og ætlaði þeirra kyni að fylla þann hlut himinríkis er englarnir 
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týndu. En [þau] báru eigi meiri giftu til en fjandinn sveik þau, og brutu þau boðorð 

Guðs og voru í brott rekin úr þeirri sælu og í þessa heims veröld. Nú með því að Adam 

gjörði þá synd er öllum heimi var þyngri, þá varð sá að bæta er öllum heimi var betri. 

Þá sendi Guð son sinn úr himinríkis hæð eftir flýjanda þræli, að hann stigi yfir þann 

grimma víking er honum kom í þessa myrkvastofu. En með því að englar máttu eigi 

leysa mannkynið frá píslum, þá tók Guðs son fullan manndóm til lausnar mönnum. En 

það skalt þú víst vita að þessi er allur einn Guð og sá er Adam skapaði, og hann kenndi 

Nóa að gjöra örkina og gaf honum líf og sonum hans og leiddi Móýses yfir Hafið rauða 

en skaut niður Pharaóni kóngi, þá er hann vildi eftir þeim fara. Hann gaf styrk Davíð 

kóngi, þá er hann drap Golíam risa. Hann gaf líf Daníeli spámanni, þá er honum var 

kastað í gröf með sjö leónum. Þessar jarteinir gjörði Guð fyrir burð sinn. En þá er hann 

var hér í heimi, þá reisti hann Lasarum af dauða er fjóra daga hafði í gröf legið og 

gjörði vín úr vatni að einu brúðlaupi og fæddi að einu máli fimm þúsundir manna af 

fimm hleifum brauðs og tveimur fiskum. Og margar eru aðrar jarteinir er Guð gerði. En 

í því eðli, er hann var maður, tók hann dauða óverður og leysti dauða menn frá 

helvítiskvölum og sté yfir djöfulinn er Adam sveik og lauk upp himinríki. Síðan reis 

hann af dauða og sté upp til himna. Síðan gaf hann postulum sínum vald og styrk til 

jartegna slíkra sem urðu í Rómaborg, þá er Símon hinn illi gekk í móti Petro postula og 

gjörði þá sjónhverfing að hann fló í lofti með fjandans krafti. Þá bað Petrus að Guð 

skyldi leggja villu hans, og þá féll Símon ofan og brast í fjóra hluti, og lauk svo hans 

æfi. Svo var og, þá er Zaroes og Arphaxat gengu í móti tveimur Guðs postulum, 

Símoni og Júda. Þeir dæmdu þá til dráps með öðrum villumönnum, en Guð hegndi 

þeim með eldingu, og lauk svo þeirra æfi. En þó að eg telji fáar jartegnir, þær er Guð 

gjörði, bæði fyrir písl sína og eftir, þá eru bæði margar og stórar, og mátt þú gjörla 

skilja, ef þú vilt, að þér hæfir að láta af þessi villu sem þú heldur á. Og má þá svo vel 

fara að þú nýttir af veraldarblóma og nytir þó eilífrar sælu, ef þú snýst til þess Guðs er 

öllu ræður og alla gæsku gefur. En ef þú vilt í þessu óráði vera til dauðadags, þá launar 

fjandinn þér þína þjónustu sem öllum öðrum eilífum kvölum og illsku, því að hann 

hefir ekki annað til en það er illt er.“ 

Þá er Mírmann hafði þetta talað og margt annað, þá svöruðu jarlar og barónar 

að hann talaði af miklum sannleik. 
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Orðskýringar:  

Maúmet = mynd úr tré eða steini af Múhameð spámanni, skurðgoð.  

mötull = skikkja 

ylfingur = úlfsungi 

vargagren = úlfagreni 

Rólant = systursonur Karlamagnúsar keisara og einn frægasti kappi 

riddarabókmenntanna. Frá honum segir í Karlamagnússögu sem þýdd er eftir 

franska kappakvæðinu Rólantskviðu (La Chanson de Roland). 

brugðið því til miðs = að hálfu dregið það úr slíðrunum  

skurðgoðavilla = hjáguðavilla 

til gamall = of gamall 

snúa áleiðis yðru ráði = beina viti þínu í réttan farveg 

langælegt = langvinnt 

óþrífast = reiða illa af 

hlýða = sæma, hæfa 

skepna = (hér) allt sem skapað er, bæði lifandi hlutir og dauðir 

að einu máli = í einni máltíð 

fló = þt. af fljúga 

nýttir af veraldarblóma = hefðir gagn af veraldarblóma 

 

Upprifjun: 

1. Hvað heitir goð Hermanns?  

2. Hvernig er Mírmann búinn þegar hann mætir á fund föður síns? 

3. Hvað nefnist sverð Hermanns og hver er uppruni þess? 

4. Hvaðan þiggja stallar og steinar heiðinna manna mátt sinn samkvæmt ræðu 

Mírmanns? 

5. Hvernig tekur Hermann ræðu Mírmanns og hvaða skoðun hefur hann á Jesú 

Kristi? 

6. Hver er Nikulás Athemas og hvernig tengist hann vélum fjandans? Hver 

urðu örlög hans að sögn Mírmanns? 

7. Hvernig bregðast jarlar og barónar í Saxlandi við ræðu Mírmanns? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Athyglisvert er að í Mírmanns sögu eru Saxar (e. Saxons) sagðir aðhyllast 

Íslam. Hvernig kemur þetta heim og saman við sögulegar heimildir? Kíkið 

t.d. inn á skólavef Enyclopædia Britannica (hér dugir Primary Britannica)og 

athugið hvað þar segir um trúarbrögð Saxa. 

 

2. Hvað er athugavert við það frá sögulegu sjónarmiði að Hermann skuli dýrka 

mynd af Maúmet í blóthúsi sínu? Rifjið t.d. deilurnar sem spruttu af 

teikningunum af Múhameð í Jyllandsposten fyrir nokkrum árum.    
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3. Í kaflanum er Ylfingi, sverði Hermanns, líkt við sverð Rólants (e. Roland), 

Dýrumdala. Rólant er frægasta persóna hinna svokölluðu kappakvæða sem 

á frönsku nefnast chansons de geste. Kíkið nú aftur inn á skólavef 

Enyclopædia Britannica (Britannica Student) og lesið það sem þar segir um 

kappakvæðin. Svarið svo eftirfarandi spurningum: 

 

a)  Hver er aðalpersóna kappakvæðanna og hverjir voru helstu andstæðingar 

 hans? 

b)  Hvað á Rólant í Rólantskviðu sameiginlegt með Mírmanni?  

 

4. Hvers vegna þykir Hermanni svo lítils til Krists koma?  

5. Hvað finnst ykkur um hina guðfræðilegu ræðu sem Mírmann heldur yfir 

föður sínum? Hvaða áhrif hefur lærdómurinn haft á Mírmann? Rifjið nú upp 

viðhorf Hermanns til þess að Mírmann gangi menntaveginn í 2. kafla.          

  

10. Hermann jarl reiðist Mírmanni 

 

En jarl var of mjög illsku þrunginn og þóttist vera yfirstiginn af orðum sveins. Þá varð 

hann reiður og mælti: „Ef nokkur minn maður gengur eftir þessa manns orðum, þá skal 

hann láta líf og limar. En þú Mírmann, far í braut og kom eigi í Saxland með þvílíku 

erindi. En ef þú kemur, þá skal eg gefa þér þann reiðskjót er einn hinn versti þjófur á að 

hafa, og skalt þú þar á ríða.“  

Mírmann svaraði: „Margir heita sínum sonum betri gjöfum. Þykir mér og 

fullgott að ríða heim til Frakklands. En ef eg kem aftur, þá skal flestum þorpkörlum 

þykja fullgist, þar sem eg kem að garði. En ef eg nái þeim hinum fúlum goðum er þú 

faðmar, þá skal eg brjóta í sundur hverja spík er í þeim er og hafa til eldibranda.“ 

En jarl brá eigi betur lunderni við þetta mál með þungum fortölum en hann 

spratt upp og bregður sverðinu og höggur til sonar síns. En það var jafnskjótt að 

Mírmann sá æði jarls og setti hjálminn á höfuð sér og kom í hjálminn og skaut niður á 

hálsbjörgina og beit hana í sundur, svo að í beini stóð, en riddarar hlupu upp og vildu 

stöðva jarl. En engi gætti sveins. En þar var þó eigi gott að erta illt skaplyndi, því að 

hann var illa beiddur, og þá hefir Mírmann brugðið sverði sínu fyrr en þeir fyndu og 

hjó jarl banahögg í höndum þeim, og þrífur Mírmann nú til Ylfings og mælti: „Eg ætla 

að engi maður sé skyldari að bera þig, Ylfingur, en eg, með því að jarl skal af þér láta.“  
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Og nú snýst hann út til liðs síns og stígur á bak og ríður þegar af borg. En þeir 

ungir riddarar, er mesta elsku höfðu á honum, fylgdu honum af borg og hörmuðu verk 

hans, er hann bar eigi betra þol við bráðlyndi föður síns. En Mírmann svaraði: „Hví 

þurfti hann að ráða á mig með jafn mikilli illsku er hann var grimmur sjálfur, en hann 

hafði þá konu fengið er eg veit mesta ylgi á Norðurlönd komið hafa. Þá var honum þess 

von að hann mundi úlf undir fæða en eigi héra.“ 

En þó að Mírmann mælti þessi orð að þau skyldu lengi uppi vera, þá skildi hann 

þó glæp sinn og ófarnað. Og ríða nú við svo búið. 

En eigi þarf að telja harm þann er í Saxlandi var eftir þenna atburð, látinn jarl er 

þeir unnu sem sjálfum sér, og svo þenna hinn unga mann er helsti þótti vænlegur til 

góðs, ef eigi hefði honum þvílík ógifta fylgt. Og þykir nálega hver maður hálfdauður í 

því landi.  

Látum nú drottninguna syrgja og hennar menn. 

 

Orðskýringar: 

yfirstiginn = sigraður 

hálsbjörg = hlíf um hálsinn á hjálmi eða brynju 

hann var illa beiddur = hann hafði orðið fyrir misrétti 

ylgur = vargynja, kvenúlfur 

 

Upprifjun: 

1. Hvernig bregst Hermann við ræðu sonar síns? Hverju hótar hann? 

2. Hvernig ögrar Mírmann föður sínum? 

3. Athugið vel kringumstæður drápsins. Hvernig bregst Mírmann við æði jarls 

og hvernig stendur á því að honum tekst að drepa hann? 

4. Hvað er það fyrsta sem Mírmann gerir eftir að hafa vegið föður sinn? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Reiði er ein hinna sjö kristnu höfuðsynda (dauðasynda). Hverjar eru hinar 

sex? Þið getið fundið heimildir um þetta á vefslóðinni 

http://visindavefur.is/?id=505 á Vísindavef Háskóla Íslands.  

2. Reiður maður samkvæmt kristinni siðfræði er ekki með sjálfum sér og lætur 

stjórnast af hatri. Hvernig birtist reiði í orðum þeirra Hermanns og 

Mírmanns í kaflanum og hvaða afleiðingar hefur hún?  

http://visindavefur.is/?id=505
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3. Skoðið listann yfir höfuðsyndirnar sjö. Ber hegðun Mírmanns vott um 

einhverja aðra synd en reiði? Rökstyðjið.  

4. Reiði er höfuðsynd í Stjörnustríðsmyndunum. Kíkið inn á eftirfarandi 

vefslóð: http://www.yodajeff.com/multimedia/sounds/. Finnið a.m.k. þrjú 

dæmi þar sem Yoda tjáir sig um reiðina. Hver eru viðhorf hans til reiðinnar? 

5. Þótt Hermann verði „illsku þrunginn“ og reiður eftir að hafa hlustað á ræðu 

Mírmanns er viss reisn yfir framkomu hans í garð sonar síns. Að hvaða 

leyti? 

6. Hvernig skýrir Mírmann ófarir sínar? Skilur hann ábyrgð sína? Rökstyðjið.    

7. Skrifið stuttan útdrátt (um 150 orð) úr köflum 1-10 þar sem þið segið frá 

atburðum í réttri tímaröð.    

 

11. Af Bæringi jarli og Mírmanni 

 

Tökum nú þar til, er Mírmann kemur heim í Frakkland. Hann vill eigi segja sjálfur 

Hlöðvi kóngi þessi tíðindi. En hann fregn þó skjótt og kallar til sín Mírmann og mælti: 

„Ill þykir mér ógifta þessi er þér hefir til handa borið, og veld eg of miklu af er jarl réð 

á þig saklausan, þó að þú stæðist það eigi, er þú varst illa beiddur. Nú munt þú þykjast 

hafa látið föðurleifð þína í þessu óhappi, og því skalt þú taka hér það er þú vilt af 

löndum og lausum eyri, og ver kátur og vænt hjálpar af Guði.“ 

Mírmann þakkaði honum orð sín og mælti: „Mér þykir því glæpur minn verstur 

að hann er svo fátíður að menn munu það hyggja að engi maður muni jafn óvitur komið 

hafa í veröldina sem eg, er eg bar eigi meira þol við þetta mál. En eg vil yðrum ráðum 

víst fylgja og hrinda þessum þunga af mér, þó að mér þyki mikils áfátt.“ 

Nú er Mírmann með kóngi í góðu yfirlæti. Og nú koma njósnarmenn Hlöðvis 

kóngs vestan af Spanía og segja að Bæringur jarl kallar út óvígan her og ætlar á hendur 

Hlöðvi kóngi og vinna með herskildi Frakkland. En er Hlöðvir kóngur spyr þessi 

tíðindi, þá stefnir hann til sín jörlum og barónum og öðrum ríkismönnum og leitar ráðs 

við þá. En þeir gáfu allir eitt ráð til, að hann kallaði út her sinn og færi í móti Bæringi 

jarli og berðist við hann, og yrði þá að því kaupi sem mætti og Guð vildi. Nú var svo 

gjört að kóngur kallar út her sinn af Frakklandi og Flæmingjalandi, og fara [þeir] vestur 

til borgar þeirrar er Gísorðs hét og setja þar landtjöld sín og bíða þá tvær nætur Bærings 

jarls. Þá kom hann vestan með miklum her heiðingja og setur herbúðir öðrum megin 
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dals nokkurs. Og þegar er ljóst var um morguninn, þá reið Bæringur jarl og kallar á þá 

menn er næstir voru og segir að hann vill tala við Hlöðvi kóng. Og nú var Hlöðvi kóngi 

sagt, og lét hann búa hesta sína og ríður til tals við jarl, og Mírmann jarlsson reið með 

honum, og tólf voru hvorir. Þriggja nátta grið voru sett. 

Nú ríða hvorir í mót öðrum. En þegar heyra mátti, kallar Bæringur jarl og 

mælti: „Spurt hefi eg, Hlöðvir kóngur, að þú hefir villu fengið af Rómaborgarmönnum, 

og þykir mér það illa er þú ert svo leiðilega gabbaður, svo góður höfðingi sem þú 

þykist vera, að þessi ódæmi féllu á þig, en það annað að þú dregur þenna níðing eftir 

þér er drepið hefur föður sinn, þann hinn besta vorn vin er mér þótti eigi verri en faðir 

minn eða bróðir, og er það mest mitt erindi hingað í Frakkland að hefna hans. Og eru 

tveir kostir, annað hvort að þú skalt fá þenna illa mann í mitt vald, ella skal eg reka þig 

úr Frakklandi eða með öllu af lífi taka, ef Maúmet, guð vor, vill duga.“ 

En Hlöðvir kóngur svaraði: „Eigi hefi eg til þess gjört að þú herjir land mitt. En 

þar er þú beiðist að eg gefi upp Mírmann fóstra minn, það skalt þú eigi af mér fá, því 

að eg vil heldur liggja hér eftir á þessum velli með drengskap en láta hann við ósæmd.“ 

Bæringur jarl mælti: „Hvort er sá maður hér með oss er þetta hefir gjört? Og 

sýnið mér hann, því að eg vil tala við hann. Mér er hann sagður mikill áburðarmaður.“ 

En Mírmann var nær staddur og mælti: „Hér er sá maður er þú spyrð að. Hvað 

vilt þú við mig tala?“ 

Bæringur jarl mælti: „Ef þú ert nokkuru hæfur með öðrum riddurum, þá kom þú 

hingað í morgin í sólarroð og ríð til einvígis við mig. En mig grunar að þér verði hér 

annað fyrir grönum en kyssa Katrín drottningu í eplagarði sínum. Og víst skal eg eigi 

fyrr af Frakklandi fara en þér er launað níðingsverk, er þú drapst föður þinn, hinn besta 

minn vin.“ 

Mírmann svaraði: „Eigi kann eg því illa, þótt þú lastir það er illa var gjört. Þeim 

manni varð eg þar að skaða er óskaplegt var, ef gifta hefði fylgt. Og vil eg það mál 

hvorki verja með vopnum né orðum, nema það legg eg á miskunnardóm almáttugs 

Guðs, þess er eg vil þjóna. En er þú stefnir mér til einvígis, þá veit eg, að eg er illa til 

fallinn, fyrir sakir aldurs lítils og kunnustu, við slíkan berserk sem þú ert. En með því 

að eg er mjög sakbitinn, og þarf eg að Guð leysi líkam minn, ef hann lætur mig lifa, og 

skal eg koma að vísu til fundar við þig.“ 

En Bæringur jarl varð feginn mjög, og riðu nú hvorirtveggja til herbúða sinna. 

Hlöðvir kóngur mælti við Mírmann: „Brátt hefir þú á þetta mál litið, því að það er 
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alkunnugt að engi maður er fræknari en þessi, en þú ert barn að aldri og ekki vanur 

bardögum, og þykir mér illa er þú leitaðir ekki ráðs við mig um þetta.“ 

Mírmann sagði: „Mér þykir líf mitt öngu neytt að svo búnu, og skal annað hvort 

vera að mér skal batna nokkuð, eða eg vil að öngum kosti lifa.“ 

Nú líður nótt sú, og er Hlöðvir kóngur í mikilli áhyggju og svo allur herinn, og 

þótti öllum þessi maður látinn. Um morguninn þegar í dagan, stóð Hlöðvir kóngur upp 

og Mírmann og lesa tíðir sínar. Og síðan létu þeir syngja þrjár messur, eina de Spiritu 

sancto og de sancta Maria og de omnibus sanctis. En síðan herklæddist Mírmann og 

gyrti sig sverðinu Ylfingi. Hlöðvir kóngur herklæddist og allur herinn og ríður með 

Mírmann til vígvallar. En Bæringur jarl var þar kominn og með honum átján þúsundir 

riddara og mikið fólk annað af Spanía, og var ógurlegt að heyra þys þeirra og 

vopnabrak. En þegar Bæringur sá Mírmann, kallaði hann hárri röddu: „Er þér alhugað 

Mírmann að eiga vopnaskipti við mig?“ 

Mírmann svaraði: „Ef Guð vill sem eg, þá reynir þú það, þá er sól er í miðju 

landsuðri.“ 

Þá mælti Bæringur jarl: „Hverju treystir þú, ungur sveinn, er þú þorir að berjast 

við mig? Lát heldur af þessum hégóma og villu og snúst til Maúmet. Far síðan með 

mér, og mun eg gjöra þig mikinn mann í ríki mínu og hjálpa svo lífi þínu.“ 

Mírmann svaraði: „Ekki er eg gamall né vanur bardögum. En eg treystist afli 

almáttugs Guðs, þess er styrkti Davíð, ungan svein, þann er er litlu áður geymdi sauða 

föður síns, og eftir það drap hann risa þann er Golías hét og varð konungur yfir 

Jórsalalandi. En er þú Bæringur, býður mér veg og þessa heims sæmd, þá finn eg að 

kominn er yfir þig ógn og hræðsla, og er sá hinn vondi Maúmet til einskis fær að duga 

þér, og eigi munt þú sigrast í degi.“ 

Bæringur jarl varð æfar reiður við orð hans og sat á hesti þeim er Marmóri hét. 

Engi hefir hestur verið betri fyrir norðan Grikklandshaf. Og nú lýstur hann hestinn 

sporum og reið að Mírmann. En hann sat á hesti er hann kallaði Bévarð er móður hans 

hafði sendur verið af Ungaralandi. Sá var mikill og sterkur. Hann reið þá í móti 

Bæringi jarli og söng vers þetta er Davíð orti í psaltara, Deus iudex iustus, fortis et 

paciens, numquid irascetur per singulos dies. Þetta þýðist svo: Heyr þú Guð, réttlátur 

dómari, styrkur og þolinmóður, eigi reiðst þú oss fyrir sérhverja daga. 
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Nú mætast þeir og leggur Bæringur jarl spjóti í skjöld Mírmanns og í gegnum 

skjöld hans og brynjuna og undir
82

 | höndina, og bjarg þá Guð að ei tók líkam hans. 

Mírmann lagði þá spjóti sínu til jarls, en spjótskaftið brast í sundur. Þá verður jarlinn 

feginn og verður hraðmæltur og segir: „Þess gat eg að þú mundir ei kunna þig sjálfur, 

og var sem eg vonaði að þér mundi ei til takast við mig,“ – og reið á spjótið og hugðist 

hafa lagt hann í gegnum. 

Mírmann mælti: „Sé þú fyrir að þú verður ei of bráðfeginn, og erum við enn 

varla skildir,“ – og tók þá Ylfing og hjó til jarls, og tók sverðið fyrst hjálminn og renndi 

síðan ofan á hálsbjörgina og tók hana í sundur og höndina með öxlinni, og féll allt 

saman til jarðar.
83

 |  

Jarl sótti blóðrás og ómegin, og sté hann þá af hesti sínum og mælti: „Illt goð 

ert þú, Maúmet, og engi maður skyldi á þig trúa.“ 

„Það hefur þú of seint fundið,“ sagði Mírmann og hjó þá til hans, svo að sér fór 

hvort, höfuð og bolur. Síðan sté Mírmann á bak hesti þeim er hann hafði átt, en sveinar 

hans tóku Bévarð. 

En er heiðingjar sáu fall jarls, þá flýðu þeir óttafullir, og fór hver sem mátti. En 

Hlöðvir kóngur og Mírmann jarlsson ráku flóttann um dagleið og drápu mörg hundruð 

riddara. Og síðan sneru þeir heim aftur í Frakkland og höfðu aflað sér mikils fjár og 

ágætis og þökkuðu almáttugum Guði þetta herfang og sigur. Mírmann jarlsson 

huggaðist og mjög af harmi sínum, því að hann sá að Guð vildi enn þiggja hans 

þjónustu, þótt hann væri syndugur. 

 

Orðskýringar: 

laus eyrir = lausafé 

Flæmingjaland = héraðið Flandur (Flandern), nú hluti af Belgíu, Frakklandi og 

Hollandi  

Gísorðs = (líklega) bærinn Gisors í Norður-Frakklandi 

grið = friður 

áburðarmaður = maður sem lætur mikið á sér bera 

granir = skeggstæði og skegg kringum munninn 

er óskaplegt var, ef gifta hefði fylgt =  sem hefði verið hræðilegt ef hamingjan 

hefði verið okkur hliðholl 

brátt = fljótt, skjótlega 

öngu neytt = til einskis gagns 

tíðir = bænir (á latínu) 

de Spiritu sancto = um heilagan anda 

                                                 
82

 Hér tekur AM 181g, fol. við af  Stock. Perg. 4:to nr. 6.  
83

 Hér lýkur AM 181g, fol. og AM 179, fol. tekur við.   
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de sancta Maria = um heilaga Maríu 

de omnibus sanctis = um alla dýrlinga  

alhugað = einlæg alvara 

landsuður = suðaustur 

hjálpa svo lífi þínu = veita þér sáluhjálp 

Jórsalaland = Gyðingaland hið forna, Ísrael 

í degi = í dag 

psaltari = saltari, sálmabók 

ómegin = magnleysi 

bolur = líkami (að undanskildu höfði og útlimum) 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvað þykir Mírmanni verst við glæp sinn? 

2. Hvaða tvo kosti gerir Bæringur jarl Hlöðvi? 

3. Af hverju tekur Mírmann tilboði Bærings um einvígi þrátt fyrir litlar 

sigurlíkur? Hvað finnst Hlöðvi um þessa ákvörðun? 

4. Hver heldur hlífiskildi yfir Mírmanni í bardaganum? 

5. Hvað skilur Bæringur á dauðastundinni? 

6. Hvernig bregst Mírmann við orðum Bærings á dauðastundinni? Hvernig 

drepur hann Bæring? 

7. Hvernig bregðast heiðingjarnir við ósigri leiðtoga síns? Hvað gera hinir 

kristnu þá? 

8. Hvernig túlkar Mírmann sigurinn?   

 
 

Verkefni: 
 

1. Merkið Spanía, Flæmingjaland og Gísorðs inn á landakortið. 

2. Hvað hefur Hlöðvir gert á hlut Bærings? Hefur Bæringur réttmæta ástæðu 

til þess að herja á ríki hans? Rökstyðjið. 

3. Athugið eftirfarandi setningarbrot: „...er drepið hefur föður sinn, þann hinn 

besta vorn vin...“  

a)  Hvaða orðflokki tilheyrir skáletraða orðið og í hvaða kyni, falli og tölu 

stendur það hér? 

b)  Í hvers konar máli er þetta orð helst notað nú á dögum?  

 

4. Athugið eftirfarandi málsgrein: „Hvort er sá maður hér með oss, er þetta 

hefir gjört?“ 

a)  Hvaða orðflokki tilheyrir skáletraða orðið og í hvaða tölu og falli stendur 

það hér?  

b)  Í hvers konar máli er orðið helst notað nú á dögum? 
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5. Hvernig réttlætir Mírmann drápið á föður sínum í þessum kafla? 

 

6. Finnið dæmi um ýkjur í kaflanum. 

 

7. Höfundur Mírmanns sögu er þaulkunnugur Biblíunni og vísar oft til hennar 

bæði beint og óbeint. Finnið dæmi um vísanir til Gamla- og Nýja-

testamentisins í kaflanum. Hjálpargagn: Matteusarguðspjall, 4. kafli. Þið 

getið nálgast hina nýju þýðingu Biblíunnar á vef Biblíufélagsins (biblian.is).  

 

8. Hverrar þjóðar er Bæringur og að hvaða leyti kemur trú hans betur heim og 

saman við sögulegar heimildir en trú Hermanns? Hjálpargagn: „Moors“ á 

skólavef Enyclopædia Britannica (Britannica Student).  

 

9. Hvað finnst ykkur um dráp Mírmanns á Bæringi og heiðingjunum? Eru þau 

réttlætanleg eða dæmi um ofsa?  Á hvern hátt birtir sagan samúð með 

Bæringi á dauðastundinni?         

  

12. Mírmann heldur á fund móður sinnar 

 

Nú líða ei langar stundir áður en Hlöðvir kóngur gefur Mírmann jarlsnafn og þriðjung 

alls Frakklands. Og nú er hann hefur þessa gjöf þegið, þá gjörðist hann mikill 

sæmdarmaður. Hann var blíður við fátæka menn og huggaði þá miskunnsamlega en 

stórgjöfull við ríka menn. Og leið þetta nú svo nokkura vetur.  

Það er nú því næst að sendimenn komu af Saxlandi til Mírmanns jarls og færðu 

honum eitt bréf, en hann kenndi þar innsigli móður sinnar. En þetta stóð á bréfinu: 

„Mírmann jarli sendir Brígiða kveðju þess guðs er þú trúir á og svo sína. Undarlegt 

þykir mér það er þú vilt ei koma á minn fund, svo mikla hörmungu sem eg hefi beðið. 

Og ef þú vildir gleðja mig með þínum orðum, þá mundi eg burt kasta mínum 

vandræðum. Finn eg það nú, og síðan þú sigraðir Bæring jarl að guð sá er vér trúum á 

er lítils verður. Og vil eg láta af þessari villu og fara í burt með þér til Frakklands, ef 

lýður þessi vill ei undir kristni ganga og yðvarri trú játa. En allt það sem eg hefi saman 

dregið, þá skal það á burtu búið og með mér til Frakklands flutt verða,“ – og biður hann 

nú þar fyrir að hraða ferð sinni og sín vitja. 
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Við þessa orðsending verður Mírmann glaður, en grunar þó að ei muni allt svo 

búið, og sýnir Hlöðvir kóngi bréfið. Kóngur fagnar því og eggjar fram að halda, en jarl 

svarar að það væri gott að gjöra, ef til góðs kæmi, - „en annað munum vér sanna um 

síðir.“  

En með því kóngur trúir hennar orðum og hvetur Mírmann jarl, þá var hann fús 

að freista og býr nú ferð sína og ríður til Saxlands og léttir ei fyrr en [hann] kemur til 

Megensuborgar. En þá er Brígiða drottning fréttir þetta, þá gekk hún í móti honum og 

fagnar honum einkar vel og bað hann heilan heim kominn og leiddi hann í höll föður 

síns og setur hann í hásæti og sýnir á sér mikla blíðu. Og Mírmann gjörir og svo í móti 

og var þar dýrleg veisla þann dag.  

Líður nú dagurinn og nóttin og um morguninn, er Mírmann var klæddur, var 

kölluð þangað móðir hans, og leitaði hann eftir vilja hennar og bað að þau orð skyldu 

haldast er honum voru gjör.  

En hún svarar: „Eg vildi, son minn, að þú værir hér í landi nokkur misseri og 

kannaðist við frændur þína og landslýð og vissir að þeir vildu láta að orðum þínum. En 

ef það stoðar ekki, þá vil eg fara með þér, sem eg hefi ætlað.“  

Jarl svarar: „Ekki sýnist mér þetta ráð, af því að eg veit að þú vilt til þess dvelja 

mig að eg skuli samþykkjast heiðni yðvarri, en það gjörir ekki fyrir mér að telja. Tak 

nú heldur mitt ráð og bú ferð þína móðir og lát af illu ráði, en eg skal gjöra þína sæmd í 

alla staði.“ 

En þegar hún sá að hann var staðfastur og hlýddi ekki hennar ráðum, þá sneri 

hún svo til að hún vildi allt það halda er hún hafði honum heitið. Og nú sýnir hún 

honum fjárhluti og gersemar þær er þau skyldu í burtu hafa og með sér, og var það allt 

búið þann dag.  

En um morguninn, er ljóst var orðið, þá spurði jarl, ef hún hefði nú sagt til 

fjárhluta þeirra er þau áttu. 

„Já,“ sagði hún. Allt hef eg sýnt nema ölgögn þín, og skulum við nú ganga 

þangað.  

En þá leiddi hún hann í steinhús eitt. Það var gjört í jörð niður, og var í bjór og 

vín. Og þar var annað hús yfir uppi, og voru þar öngvar dyr á, nema gluggur á gólfinu, 

og féll þar hurð fyrir. En þar var stígur niður fyrir glugginum í vínhúsið. En er þeir 

koma í vínhúsið, þá leit jarl um sig og sá hvar ker eitt stóð, og lét í kerinu sem þá er 

gjörð væri í, og spurði jarl hví það sætti. 
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„Eg lét blanda mjöð lítinn,“ sagði hún, „af því að það er heilsusamt að drekka 

fyrir mat.“ 

En þeir riddarar er fylgdu jarli kváðust drekka vilja. En sveinn einn var með 

henni af Ungaralandi. Hún mælti þá við hann, svo að þeir skildu ei. Hún gekk þá upp í 

stigann og tók skál úr lofthúsinu og seldi sveininum, en hún stóð í stiganum við 

glugginn. Sveinn sökkti í skálinni, en hún bað Mírmann jarl heilan drekka. Jarl tók við 

skálinni og gjörði mark hins helga kross yfir augum sér og drakk síðan. Og þegar var 

sem vatni köldu væri hellt yfir hann, og fann hann þegar að gjörningar voru í 

drukknum, og þá mælti hann: „Eigi hefir nú þessi verið móðurlegur drykkur er þú hefir 

mér gefið, og skipti Guð með okkur. Eg vildi fylgja þér til himnaríkis og eilífs 

fagnaðar, en þú hefir gefið mér vanheilsu og veraldarskömm.  

Hún svarar: „Þess varstu af mér verður. Þú fyrirkomst öllu mínu yndi, er þú 

drapst jarl, bónda minn, en nýddist á föður þínum. Og vildir þú ei hugga mig með því 

að vera hér hjá frændum þínum og bæta því yfir við oss öllsaman. Nú er því betur að eg 

hefi hefnt jarls, og hafði eg hvorki við sverð né spjót. En það hlægir mig að Katrín 

drottning í Frakklandi mun lítið augnagaman af þér hafa eður þú af henni.“ 

Og eftir það gekk hún sjálf upp í lofthúsið og lét falla aftur hlemminn, og 

skildust þau þar mæðgin með mikilli hörmung. Mírmann jarl gekk nú í brott og sté á 

hesta sína og allir hans menn og riðu heim í Frakkland. 

En hvorn dag frá öðrum kennir hann meir vanheilsu á líkama sinn, því að 

hörundið þrútnaði og blánaði, og hafði hann þá sótt fengið er lepra heitir á latínu en 

líkþrá á vora tungu. En augu hans voru svo fögur sem áður höfðu verið, og fann hann 

að það olli er hann gjörði mark hins helga kross yfir augum sér áður en hann drakk, og 

aldrei spilltust augu hans.  

 

Orðskýringar:  

kannaðist við frændur þína = bærir kennsl á frændur þína 

dvelja = (hér) tefja 

gjörir ekki = stoðar ekki  

ölgögn = ölföng 

gjörð = (hér) gerjun, ólga 

mjöður = hunangsvín 

sökkti í skálinni = lét eitthvað renna ofan í skálina 

skipti Guð með okkur = dæmi Guð okkur ólíkt 

fyrirkoma = drepa 

bæta því yfir við oss öllsaman = bæta þannig fyrir synd þína við okkur 

hlægir mig = kætir mig   
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líkþrá = holdsveiki 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvaða tignarheiti gefur Hlöðvir Mírmanni? Hvernig stjórnandi er Mírmann? 

2. Hverju heitir Brígiða drottning í bréfinu? Hvað er ólíkt með viðbrögðum 

Hlöðvis og Mírmanns við efni þess? 

3. Hvernig móttökur fær Mírmann í Saxlandi? 

4. Hvers beiðist Brígiða af Mírmanni og hvernig túlkar hann þá bón? 

5. Hvernig hefnir Brígiða sín á Mírmanni? 

6. Hvað nefnist sjúkdómurinn sem hrjáir Mírmann? Af hverju spilltust augu 

hans ekki? 

 

Verkefni: 

1. Hvað finnst ykkur um Hlöðvi? Er hann jafn spakur og gefið er til kynna í 1. 

kafla? Rökstyðjið.  

2. Athugið eftirfarandi setningarbrot: „Við þessa orðsending verður Mírmann 

glaður [...] og sýnir Hlöðvir kóngi bréfið.“  

a) Í hvaða falli stendur skáletraða orðið hér og hvernig myndi beygingin vera í 

nútímamáli? 

b) Hvaða ályktanir má draga um ritunartíma handritsins af orðmyndinni?   

c) Hvernig má ætla að orðið hafi beygst í öllum föllum á ritunartíma 

handritisins? 

Hjálpargagn: Íslenska tvö. Kennslubók í íslensku fyrir framhaldsskóla 

(Ragnhildur Richter et. al. 2007), bls. 168. 

 

3. Finnið dæmi um hvernig Mírmann beitir úrdrætti í samræðum sínum við 

Brígiðu. Hvaða áhrif hefur þetta stílbragð hér?   

 

4.  Brígiða refsar Mírmann harkalega. Á hann refsinguna skilið? Rökstyðjið.  

 

5. Farið inn á Vísindavef Háskóla Íslands (http://visindavefur.hi.is/) og lesið 

það sem þar stendur um holdsveiki (líkþrá). Svarið svo eftirfarandi 

spurningum: 

a) Hvers konar sjúkdómur er holdsveiki og hver eru sjúkdómseinkennin?  

b) Hvernig birtast þessi einkenni hjá Mírmanni? 
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13. Konungur og drottning ræða um Mírmann 

 

Koma þeir nú heim til Reinsborgar, og var nú bæði að kóngur sér og spyr þessi tíðindi. 

Og kann hann því svo illa að hann gáir varla landslýð að gæta né annarra hluta. Hann 

lætur senda eftir læknurum þeim er hann vissi besta, og vænti hann að þeir mundu 

vinna honum nokkura hjálp. En hvað sem að var gjört, þá fékkst á við það allt. Hlöðvir 

kóngur vill eigi að síður að Mírmann jarl sitji í hásæti hjá honum, þó að ógurlegt 

gjörðist hans mein. 

Nú bar svo að einn dag, að þau sátu yfir borði, að drottning mælti við kóng: 

„Kynlegur er siður þinn að þú vilt hafa svo vanheilan mann svo nær þér sem jarl er, og 

skyldir þú að þér hyggja, þótt þér sé mikil elska á honum, að þú gjörir ei mein sjálfum 

þér.“ 

Kóngur mælti: „Ei mælir þú þetta sem mig varði. Eg vissi fyrir skömmu að þér 

þótti jarl ei of nær þér. En með því að hann þarf nú miklu meir þinnar vináttu en 

minnar í sínum sjúkleik, þá láttu hann nú þess njóta að þú unnir honum þá mikið, er 

hann var heill.“ 

En henni varð ekki fyrir um svörin, nema hana setti dreyrrauða fram. En jarl 

heyrði hvað þau ræddu, en þau hugðu ei það.  

 

Upprifjun: 

1. Hvað finnst Katrínu drottningu um að Mírmann sitji í návist Hlöðvis?  

2. Hvernig bregst Hlöðvir við orðum Katrínar? Hvernig tekur hún orðum 

Hlöðvis?  

 
 

Verkefni: 
 

1. Skoðið eftirfarandi setningarbrot: „Hann lætur senda eftir læknurum 

þeim...“ 

 

a) Í hvaða falli stendur skáletraða orðið hér og hvernig myndi beygingin vera í 

nútímamáli? 

b) Hvernig má ætla að orðið hafi beygst í öllum föllum fleirtölu á ritunartíma 

handritisins? 
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2. Af hverju er Katrínu nú illa við Mírmann og hvernig kemur sjálfselska 

hennar fram í kaflanum? 

 

14. Mírmann heldur suður til Sikileyjar 

 

Líða nú fram dagar áður Mírmann jarl talar við Hlöðvir kóng: „Herra,“ segir hann, „þér 

hafið mikla gæsku við mig sýnt síðan eg kom í Frakkland sem Guð þakki yður. En þó 

að vilji yðar sé jafn við mig, þá verður yður ekki að okkrum samvistum utan 

harmsauki. Enda vil eg nú í brott fara, fóstri minn, og lifa þar þá stund sem Guð vill, er 

engi kennir mig. En þá stund sem eg dvelst, skal eg vera í einu húsi.“ 

Kóngur vildi að hann væri í hásæti hjá honum, en Mírmann kvað drottningu ei 

skyldi fá af því meinsemi. Svo er nú gjört sem hann vildi, og lætur kóngur nú búa eitt 

herbergi ágætt með mörgum gersemum. Þangað fór nú Mírmann jarl og sveinar tveir 

með honum, er hann trúði vel, og hétu Guðifrey og Rogerus. En engi maður kom til 

þeirra nema kóngur. Hann var oftlega á tali við Mírmann. 

Nú líður svo stund nokkur, og eitt sinn ræðir Mírmann við kóng: „Nú skalt þú 

segja sótt mína einkar mikla, og á sjö nátta fresti skaltu segja andlát mitt og svo gjöra 

kistu. Og útferð mína vil eg að þú gjörir í alla staði sem sæmilegasta. En eg gjöri þetta 

fyrir því að menn munu meir harma dauða minn hér í Frakklandi og svo biðja fyrir sál 

minni rækilegar en þeir spyrji til úr öðrum löndum.“ 

Nú gjörir kóngur svo sem Mírmann vildi, lét nú gjöra líkkistu, og eftir það býr 

hann hana sjálfur. Og síðan er þessi líkferð búin með hinni bestu virðing. En Mírmann 

var í leyni og þessir tveir sveinar með honum.  

En ekki þarf að segja meira frá harmi þeim er varð í Frakklandi, en var við þessi 

tíðindi grátur og harmur eftir þenna hinn göfga jarl Mírmann. 

Nú líða þrjár nætur áður Mírmann er búinn úr borginni og þeir tveir sveinar er 

fyrr voru nefndir. Kóngur sjálfur býr um nátt ferð hans, og svo ríður hann brott úr 

borginni. Hann reið hestinum Marmóra og hefir sverð sitt Ylfing. Sveinarnir hafa og 

góða hesta. Þeir höfðu mikinn fjárhlut með sér í gulli og silfri. Kóngur sjálfur fylgir 

honum út af borginni.  

Þeir ríða nú um nætur jafnan en sofa í leynum um dag. Svo fara þeir suður til 

Múndíufjalls að engi maður kenndi þá, og nú koma þeir í Lúnbardí og ríða um daga. 

Og er spurt er hver sá er hinn vanheili maður, þá nefnist hann Jústínus og hafi verið 

riddari kóngsins í Frans. Og nú fara þeir til Rómaborgar og þaðan út á Púl og létta ei 
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fyrr en þeir koma til Salernisborgar og tóku sér þar herbergi að eins ágæts manns og 

voru þar um nóttina.  

En um morguninn, er tíðum var lokið, spyr Jústínus hvar þeir læknarar voru í 

borginni er mönnum varð mest hjálp að. Bóndi svarar að þar var einn gamall maður, sá 

er Martínus hét, - „og vænti eg að hann muni heil ráð fyrir þig leggja.“ En Jústínus 

gekk til hans og spurði hvað ráða hann gæfi til um hans meinsemi. En Martínus leit á 

hann og mælti: „Illa er það, son minn, er þú skalt þessa vanheilsu hafa, svo fríður 

maður sem þú hefur verið, en mér sýnist svo sem þú hafir fyrir gjörningum orðið, og 

veit eg ei þann læknir er þér megi bót vinna. En ráð er það eitt er eg vil ráða þér. 

Cecilía heitir dóttir kóngs í Sikiley, ung að aldri, en hún er hinn mesti læknir, og öngvir 

standast henni, og hún hefur Guðs gjöf með sinni lækningu. Og hvergi veit eg þér 

hjálpar von með Guðs miskunn nema þar, og kalla eg ráð að þú freistir þess. 

Nú skiljast þeir, og fer Mírmann út að sundinu og fá sér þar skip út yfir sundið.  

Sikiley er svo nokkuð víð sem Ísland. Vilhjálmur kóngur var þá í borg Valerína 

er höfuðborg er í því landi, harðla langt frá sjó. Jungfrú Cecilía var fögur og náttúrlega 

sköpuð, svo að engi fannst hennar jafningi. Hún hafði og alls kyns íþróttir numið, þær 

er kvenmann prýddu. En eina íþrótt kunni hún, þá er lítt var við kvenna sið. Hún hafði 

vanda sig við burtreið sem karlar. En þó vissu það fáir menn, því að hún lék í skógi í 

karlmannsklæðum að fárra manna vitorði. En því gjörði hún svo að Guð er alla hluti 

veit fyrir vissi að hún mundi þess þurfa áður lyki.  

 

Orðskýringar:  

á sjö nátta fresti = eftir sjö nætur 

útferð = útför 

Lúnbardí (Langbarðaland)  = Norður Ítalía, Pódalur 

Frans = Frakkland 

Púll = Apúlía, hérað á Ítalíu 

Salernisborg = borgin Salernó í suðvesturhluta Ítalíu 

Valerína = hér er hugsanlega átt við Palermó, höfuðborg Sikileyjar. Valerína er 

þó ekki hafnarborg líkt og Palermó.   

burtreið = viðureign tveggja riddara eða riddaraflokka á hestbaki þar sem reynt 

var að fella andstæðinginn af baki með burtstöng 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvers vegna vill Mírmann ekki lengur vera í hásæti með Hlöðvi? 

2. Hvað heita sveinarnir sem fylgja Mírmanni? 

3. Hvernig taka Frakkar „dauða“ Mírmanns? 
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4. Hvað nefnist Mírmann á ferð sinni til Salernisborgar? Hvaða erindi á hann 

þangað? 

5. Hver er Martínus og hvaða ráð gefur hann Mírmanni? 

6. Hvernig er Cecilíu konungsdóttur lýst og að hvaða leyti er hegðun hennar 

sérstök? 

7. Hvaða skýringu gefur sagan á þessari hegðun hennar?  

 
 

Verkefni: 
 

1. Merkið eftirfarandi staði inn á landakortið: Lúnbardí, Rómaborg, Púll, 

Salernisborg, Sikiley, Valerína.  

2. Af hverju haldið þið að Mírmann vilji dulbúast? 

3. Af hverju haldið þið að Cecilía þurfi að vera í karlmannsfötum í 

burtreiðunum?  

4. Hvaða skýringu gefur sagan á þessari hegðun hennar?  

5. Hvað haldið þið að höfundi Mírmanns sögu finnist almennt um það að 

konur taki þátt í burtreiðum?  

 

15. Jústínus fer á fund Cecilíu konungsdóttur 

 

Nú er að segja frá ferð Jústínus. Hann sótti upp til borgar, og spilltist nú svo mikið hans 

mein að hann mátti ei ganga og varla á hesti sitja. Nú koma þeir í borg og taka sér gott 

herbergi að eins bónda og voru þar um nóttina.  

Og nú spyr Jústínus í hvert musteri kóngsdóttir gengi til tíða. En bóndi vísaði 

þeim, og fara þeir þangað, og settist Mírmann niður. Er þeir höfðu litla hríð setið, sjá 

þeir ferð kóngsdóttur, því að henni fylgdi mikill flokkur kvenna og karla, og fjöldi 

leikara fóru fyrir henni, bæði hörpur og gígjur og alls kyns strengleikar. En er 

kóngsdóttir kom mjög að musterinu, þá settist Mírmann beint í kirkjudyrnar, en hún 

nam þá stað.  

Mírmann mælti þá: „Frú Cecilía kóngsdóttir, eg hefi spurt að almáttugur Guð 

hefir gefið þér kraft og skilning til lækningar. Nú kalla eg á þig í þess Guðs nafni, og 

bið eg þig að þú freistir, ef hann lofar, að líkama mínum verði nokkur hjálp að þínum 

höndum.“  

En hún sá til hans og mælti: „Með því að þú hefur svo mikið efni í bænarstað 

þínum, þá þori eg eigi að synja þér hvað Guð vill að þínu máli gjöra.“ 
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Þá talaði hún við mann einn og bað fylgja þeim í það herbergi sem hún kvað á. 

Og nú komu þeir þangað, og voru þar fáir menn og vanheilir allir og ríkra manna synir 

þeir, sem voru [þar]. Nú voru þeir þar um stund. 

Og nú kemur Cecilía kóngsdóttir til þeirra, og var henni þar vel fagnað sem von 

var. Og þegar snýst hún þar að sem Jústínus var og settist hjá honum og spyr svo: 

„Hvert er nafn þitt góður maður, eður hvaðan ertu?“ 

Hann svarar: „Eg heiti Jústínus, en faðir minn er enskur að ætt og hefir verið í 

hirð Frakkakóngs og hafði þá iðn að hann gætti hesta hans Frakkakóngs hinna bestu, og 

var eg þar og þjónaði föður mínum.“ 

„Það sé ég,“ segir hún, „að Frakkakóngur hefir dýrlega menn, ef slíkt eru 

hestasveinar hans sem mér líst sem að þú hafir verið.“ 

„Eg veit, jungfrú,“ sagði hann, „að þér hafið séð á bókum að heiminum er svo 

farið að menn verða bjartari að yfirlitum norður í löndum en suður hingað undir 

sólina.“ 

„Eg veit,“ sagði hún, „að svo er. En hvað var tíðinda í Frakklandi, er þú fórst 

þaðan?“ 

„Þar voru engi önnur tíðindi en það jarl Mírmann andaðist litlu áður en vér 

fórum heiman.“ 

„Spurt höfum vér það,“ sagði hún, „að honum var fyrirgjört, og var það illa um 

svo hraustan mann og góðan riddara er slík ógifta skyldi til falla.“ 

Nú reynir hún sóttarfar hans, sem læknar eru vanir, og síðan mælti hún: „Mér 

sýnist svo sem þú munir fyrir gjörningum hafa orðið, og mun það í drykk verið hafa. 

En þar af hefir kveikst í kviði þínum sá illskukraftur að hann má líkari þykja ormi en 

maðki, og blæs hann og angrar allan þinn líkama. Og ei mun honum auðkomið úr því 

bæli sem nú hefir hann, nema honum bjóðist annað herbergi, eður hverja aufúsu 

mundir þú fyrirkunna þeim er það gjörði?“ 

Hann svarar: „Eg veit að það mun engi gjöra.“ 

Nú dvelur hann þar, og lætur hún búa honum drykki þá sem henni líkaði. Og er 

það er tilbúið, fer hún sjálf með honum í eitt lítið herbergi og einn sveinn sá er henni 

þjónar, og síðan tók hún sjálf drykkinn og bar að honum og mælti: „Svo mun nú fara, 

Jústínus, sem eg hefi sagt þér, að þetta kvikindi mun ei fara þaðan sem nú er hann, 

nema honum bjóðist annað herbergi í að fara. Nú þegar þú hefir tekið drykkinn, þá 

skulum við saman leggja munna okkra. Þá væntir mig að þetta illkvikindi renni upp í 
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háls þér og fram í munn mér. Þá tak þú þann hlut með tönnunum er að þér veit, en eg 

mun leita að geyma þess er að mér er. Og verði nú vilji drottins míns.“ 

Nú tók hann við drukknum og drakk, og vonum bráðara fann hann að 

illskukvikindið renndi í háls honum og lá þar um stund, en hún mælti til hans nokkur 

orð og særði hann í nafni drottins Jesú Kristí hins krossfesta að fara þá lengra. En þau 

lögðu þá saman sína munna. En þetta illkvikindi varð að hlýða orðum hennar og Guðs 

vilja, og renndi hann þá í munn henni. En hann beit þá í sporðinn, en hún geymdi 

höfuðhlutinn. En hún hélt á knífi og hleypti í sundur orminum í millum þeirra, og tók 

hún þegar báða hlutina og kastaði í eld.  

Þá mælti hún: „Hvað ætlar þú, Jústínus, hversu margar unnustur þú átt þær í 

Frakklandi er slíkt mundu við þig gjöra?“ 

En hann var þá svo máttlítill að hann mátti öngvu svara.  

Nú lét hún smyrja hann með þeim jurtum er balsamum heitir, og síðan sléttist 

hörund hans dag frá degi. 

 

Orðskýringar:  

gígja = fiðlutegund sem tíðkaðist á miðöldum 

strengleikar = (hér) strengjahljóðfæri 

með því að þú hefir svo mikið efni í bænarstað þínum = þar sem þú hefur svo 

mikla ástæðu til að biðja um hjálp 

fyrirgera = vinna tjón á, skemma 

nú reynir hún sóttarfar hans = nú kannar hún sjúkdómseinkennin 

blæs hann = (hér) spúir eitri 

aufúsa = gleði, fagnaðarefni 

eg mun leita að geyma þess er að mér er = ég mun reyna að gæta þess er að mér 

snýr 

særði = hét á, eggjaði 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvað segist Jústínus hafa starfað í Frakklandi? 

2. Af hverju efast Cecilía um að hann segi satt?  

3. Hvaða fréttir úr Frakklandi segir Jústínus Cecilíu? 

4. Hvað finnst Cecilíu um „dauða“ Mírmanns? 

5. Hvers konar kvikindi hefur tekið sér bólfestu í líkama Mírmanns? 

6. Hvernig hyggst Cecilía særa kvikindið upp úr Mírmanni og með aðstoð 

hvers? 

7. Hvernig tekst aðgerðin og á hvern hátt birtist stolt Cecilíu að henni lokinni?  
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Verkefni: 
 

1. Hvað finnst ykkur helst einkenna Cecilíu eins og henni er lýst í þessum 

kafla?   

2. Er eitthvað erótískt við læknismeðferðina?  Hvað finnst ykkur? 

3. Finnið dæmi um hvernig stílbragðinu hluti í stað heildar er beitt í kaflanum.   

Hjálpargagn á bókasafni: Hugtök og heiti í bókmenntafræði (ritstj. Jakob 

Benediktsson 1983). 

      

16. Jústínus sleginn til riddara 

 

Þessu næst er frá því að segja einhvern dag að Cecilía kóngsdóttir kom í herbergi til 

Jústínus og lét kalla hann til sín og mælti: „Hversu er nú megin þitt Jústínus,“ sagði 

hún. 

„Það er nú Guði að þakka og þér, kóngsdóttir, að eg er nú heill sem þá er eg var 

best heill.“ 

Kóngsdóttir svarar: „Þá þykir mér sem vel dragist áleiðis. Hvað viltu nú að 

hafast Jústínus?“ 

Hann svarar: „Mun það ei líkast að fara heim til Frakklands og vera þar með 

feður mínum, því að hvorki skortir mig þar mat né klæði?“ 

Hún mælti: „Það líst mér að þú skundir ei svo skjótt frá oss. Mun eg heldur 

biðja föður minn að hann dubbi þig til riddara, og ver hér með oss þessa tólf mánuði, 

því að hers er von á hendur föður mínum, og er það því mannlegt að verða oss að því 

liði er þú mátt.“  

Jústínus spyr hvaðan þessa hers er von. 

Hún svarar: „Kóngur heitir Lúcidaríus og ræður fyrir því landi er Danubíum 

heitir. Hann er heiðinn og harður í bardögum. Þessi kóngur gjörir föður mínum kosti 

tvo: að hann gifti mig honum eður berjast við hann að öðrum kosti. En eg vil heldur 

deyja en ganga af trú minni og vera með heiðnum mönnum.“ 

En er Jústínus vissi þetta, var hann fús að dveljast. Og gjörðist Jústínus nú 

riddari Vilhjálms kóngs, og finnst öllum mikið um fegurð hans og ei minnst konum. En 

hann hafði atgjörvi sína lítt við veðri og ræddi um flesta hluti fátt. 

Og líður nú svo þessi vetur. 

 



 117 

Orðskýringar: 

megin = máttur, afl 

feður = gömul þágufallsmynd af  orðinu faðir  

dubbi þig til riddara = slái þig til riddara 

mannlegt = (hér) karlmannlegt 

Danúbíum = land vestan Ítalíu undir stjórn múslima 

hafði atgjörvi sína lítt að veðri = lét ekki bera á atgjörvi sinni 

 

Upprifjun: 

1. Hvers vegna vill Cecilía ekki að Mírmann hverfi aftur til Frakklands? 

2. Hver er Lúcidaríus og hvaða kosti hefur hann gert Vilhjálmi konungi? 

3. Hvaða nafnbót hlýtur Mírmann af hendi Vilhjálms? 

4. Hvað er það í fari Mírmanns sem helst heillar konur? Hvernig bregst 

Mírmann við athyglinni? 

 

Verkefni: 
 

1. Í þessum kafla er Jústínus sleginn til riddara. Verkefni ykkar nú er að fara 

inn á skólavef Encyclopædia Britannica (Britannica Student) og lesa ykkur 

til um riddaramennsku (knighthood) á miðöldum. Skrifið stutta lýsingu (um 

hálfa blaðsíðu) um líf og störf riddara á miðöldum. Hafið eftirfarandi 

spurningar í huga: 

 

a)  Af hvaða þjóðfélagsstétt voru riddarar á miðöldum? 

b)  Fyrir hvern vann riddarinn og í hverju var starf hans fólgið? 

c)  Hvenær hófst þjálfun riddarans og í hverju fólst hún? 

d)  Hvenær voru riddaraefnin jafnan slegin til riddara og hvernig fór sú athöfn 

fram?  

e)  Segið lítillega frá burtreiðum riddara á miðöldum. Hverjir fylgdust 

spenntastir með á áhorfendapöllunum? (Um þetta má lesa á eftirfarandi 

vefslóð: http://www.chronique.com/Library/Glossaries/glossary-

KCT/gloss_j.htm  

 

f) Hvaða hliðstæður gætu burtreiðar miðaldariddara sér átt í nútímanum?  

Rökstyðjið.  

 

2. Að hvaða leyti er Jústínus dæmigerður riddari eins og honum er lýst í þessum 

kafla? Hvað er óvenjulegt við það hvernig riddaratign hans ber til? 



 118 

17. Jústínus tekur þátt í burtreiðum 

 

Frá því er nú að segja að riddarar hafa mælt turniment sín í milli, þeir norðan af 

Rómanía við þá í Sikiley og Púli. Nú búast riddarar Vilhjálms kóngs.  

Þá gekk Jústínus til Cecilíu kóngsdóttur og mælti: „Forvitni er mér á, mín frú,“ 

sagði hann, „að sjá turniment þetta, og vildi eg að þú bæðir föður þinn að hann lofaði 

mér að fara.“ 

Hún svarar: „Ef þú hefir nokkurt traust á riddaraskap þínum, þá má til þess 

mæla, en ef það er eigi, þá vertu heldur heima, því eg veit ei hver þig leysir, ef þú 

verður tekinn.“ 

„Eg mun ætla mitt mál og leita þeirra er léttastir eru og vita, ef eg finn nokkuð 

það grey að eg geti af baki stungið.“ 

„Gjör sem þér sýnist,“ segir hún, „en ekki hvet eg þig.“ 

Og nú lætur hann gjöra sér stöng digra, svo að ekki þótti þess líklegt að það 

mætti burtstöng vera. Og þá spurðu menn hvað sá forkur skyldi. Rogerus svarar að þeir 

skyldu þar á bera hey til hesta sinna. 

Nú finnast þeir hjá borg þeirri á Púli, er Kapra hét. Og var nú kominn mikill 

fjöldi riddara af Rómverjum og svo annarra manna. En jarl var fyrir þeim Rómverjum, 

sá er Placidus hét. Hann var bestur riddari af Rómverjum. Hann reið ekki í turniment, 

nema þeir lofuðu er til móts voru. Það voru lög þeirra, ef riddari reið annan af baki, þá 

skal sá leysa sig er af baki var riðinn með fé. Engi skal þar rétt á sér taka, hvers kyns 

sársauka sem hann fær.  

Nú leitar Jústínus að í hljóði hverjir þekktu þá Rómverja er ríkastir væru og bað 

að þeir segðu honum til þeirra, en hann sat á hesti sínum Marmóra. En nú kom fram 

riddari sá er Flórentíus hét. Hann var af borg þeirri er Túsculana heitir. Hann var 

mikilsháttar maður og auðugur að fé. En þegar Jústínus sá hann, reið hann þvers á hann 

og lagði stönginni við síðu honum, svo að fætur vissu upp á hestinum en höfuð niður á 

riddaranum. Og nú hlaupa að sveinar Jústínus og grípa Florentíum og hest hans og 

leiða til landtjalda. Nú riðust þeir að æfar fast og brutu burtstengur sínar, en Jústínus 

reið að þeim riddara er Almakus hét. Hann var af þeirri borg er Smáterra heitir en 

Norðmenn kalla Sútaraborg. Því næst felldi hann þann er Valternir hét. Hann var af 

þeirri borg er heitir Leópandens en Norðmenn kalla Hangandiborg. En síðan reið hann 

út úr leiknum og leyndist, þar til þeir vísuðu honum hvern hann skyldi af baki stinga. 
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Nú þó að ei séu nefndir fleiri en þessir þrír, þá felldi hann þó fimmtán þá sem 

mestir þóttust og ríkastir af Rómverjum, og fóru allir heim með honum til landtjalda. 

En er Rómverjar komu til tjalda sinna um kveldið, þá var mikill kurr í liði þeirra og 

þóttust mikla sneypu farið hafa um daginn. Placidus jarl spurði hví það sætti, en þeir 

urðu varla á eitt sáttir. Sumir sögðu að einn maður hefði fellt þá alla, en sumir sögðu 

það ei vera. En Placidus jarl svarar: „Sannfróður skal eg að því verða áður annar aftann 

komi.“ 

Og um morguninn ríða þeir til leiksins hvorirtveggju og héldust á æfar fast. Nú 

kom fram riddari sá er Petrus hét. Sá var bestur riddari með jarli. Og þegar Jústínus sá 

hann, lagði hann burtstöng sinni undir hönd honum, svo að hærra fóru fætur en höfuð. 

Þá reið hann af baki þann mann er Markús hét. En eftir það, tók Jústínus að skipta 

klæðum og hestum, og hugðu þá margir að ýmsir væru mennirnir. Svo lýkur nú þann 

dag að Jústínus hefir af baki fellt og höndum tekið tuttugu riddara, þá er allir voru 

miklir höfðingjar.  

En Placido jarli líkaði illa þessi svívirðing og lætur nú leita um, ef þeir vildu 

lofa honum að ríða í leikinn. Nú mæla sumir í móti. 

Jústínus mælti: „Hví skal ei lofa jarli að ríða í leikinn? Með því að þér hafið 

tekið fyrir honum marga riddara en látið fá, þá varðar ei, þó að hann vinni af yður og 

jafni svo riddurunum saman. Og er þó ei illa að sitt hafi hvorir.“ 

Svo lýkur nú að jarli var lofað að ríða í leikinn. Og nú búast þeir til leiksins. Og 

þegar jarl kom fram, kallar hann til þeirra og mælti: „Ef einn yðar hefir fyrir mér flesta 

riddara fellt, þá skýt eg því á trú hans að hann gangi í gegn og ríði við mig, ef hann 

þorir.“ 

Jústínus mælti: „Hér er sá riddari er þú spyrð að.“ 

„Já, já,“ sagði jarl. „Hvert er nafn þitt eður kyn?“ 

Hann svarar: „Eg heiti Jústínus, og er eg barnfæddur í borg þeirri er Salestra 

heitir á Bolgaralandi.“ 

Jarl mælti: „Býst þú við nú, og vil eg freista hve góður riddari þú ert.“ 

Jústínus svarar: „Eg er nú búinn, þegar þú vilt,“ – og laust nú Marmóra hest 

sinn sporum og lagði stönginni í söðulbogann fremra og hann í sundur og svo í lær jarli 

og hóf hann upp úr söðlinum, svo að fjarri kom hann niður á vellinum. En sveinar 

Jústínus tóku þegar jarl. En riddarar jarls höfðu gjört ráð að hefna hans, og riðu fram 

hundrað riddarar og lögðu til hans svo sem við komust, sumir í skjöldinn, sumir hestinn 

undir honum. En Jústínus sat svo fast að hann bifaðist hvergi, og var það ei undarlegt, 
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því að engi riddari hefur betri verið á Norðurlöndum fyrir utan Rólant, systurson 

Karlamagnús keisara. En svo lýkur með þeim þann dag að Jústínus vinnur af þeim 

fimmtán riddara og umfram jarl, og hafði hann þá unnið fimmtigi riddara. 

En þar voru með Rómverjum klerkar tveir er verið höfðu í skóla á Frakklandi. 

En er þeir undruðust afl hans og reið, þá svöruðu þeir: „Þér þurfið þetta ei svo mjög að 

undrast, því að vér þekkjum þenna mann, hver hann er,“ sögðu þeir. „Þar er Mírmann 

jarl.“ 

En þeir hlógu mikið að þeim og sögðu þá að illur var þeirra hlutur, - „ef dauðir 

menn skulu sigrast á oss,“ - og göbbuðu þá svo, að þeir urðu því fegnir, er þeir þögðu. 

 

Orðskýringar:  
 

turniment = burtreið 

Rómanía = Norðurhluti Ítalíu 

hver þig leysir, ef þú verður tekinn = hver mun bjarga þér ef þú verður sigraður 

grey = hundur, (hér) vesæll maður 

forkur = (hér) heyforkur, heykvísl, þ.e. verkfæri til að moka heyi með 

Kapra = borgin Capua á Ítalíu 

engi skal þar rétt á sér taka... = enginn getur gert kröfu um bætur     

Túsculana =  hin forna borg Tusculum í Albanfjöllum á Ítalíu 

Smáterra (Sútaraborg) = bærinn Sutri á Ítalíu 

Leópandens (Hangandiborg) = bærinn Acquapendente á Ítalíu 

aftann = kvöld 

héldust á æfar fast = börðust af kappi 

skýt eg því á trú hans = skora ég á hann 

kyn = (hér) ætt 

Salestra = óþekkt borg 

Bolgaraland = Búlgaría 

býst þú við nú = vertu nú viðbúinn 

söðulbogi = söðulsveif, sveigður armur á kvensöðli til að veita stuðning. Af 

Mírmanns sögu að dæma hefur söðulbogi einnig verið hluti af reiðtygi manna í 

burtreiðum. 

göbbuðu þá = gerðu gys að þeim 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hverjir eigast við í burtreiðunum? 

2. Hver er bestur af riddurum Rómverja og af hverju tekur hann ekki þátt í 

burtreiðunum frá byrjun? 

3. Hvaða regla gildir um þá sem tapa í burtreiðum? 

4. Hvernig villir Jústínus um fyrir Rómverjunum? 

5. Hvað finnst Jústínusi um að hleypa Placidusi í leikinn? 

6. Hvernig lyktar viðureign þeirra Jústínusar og Placidusar? 

7. Hve marga af riddurum Rómverja leggur Jústínus að velli? 
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8. Hvað vita klerkarnir tveir sem dvalið höfðu í Frakklandi og hvað finnst 

Rómverjum um málflutning þeirra? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Finnið dæmi um úrdrátt í máli Rogerusar og útskýrið í hverju hann felst. 

Hvaða áhrif hefur þetta stílbragð hér á lesandann? 

2. Af hverju trúir Cecilía því ekki að Mírmann sé hestasveinn Frakkakonungs? 

3. Af hverju haldið þið að Jústínus vilji taka þátt í burtreiðunum? 

 

18. Riddarar leystir út 

 

Jústínus fer nú heim og það lið er honum fylgdi. Og var þetta nú frægt hversu þeim 

hafði leikurinn tekist. Og er Jústínus hefur heima verið um hríð, þá kom kóngsdóttir í 

herbergi hans og mælti: „Allgóður hestasveinn var faðir þinn er hann kenndi þér svo vel 

að ríða.“ 

„Þess nýt eg að þín, kóngsdóttir, að þú hefur allskostar góða hönd á mig lagt. 

Einskis þótti um reið mína vert, þá er eg var heima í Frakklandi.“ 

Nú koma þeir af Rómanía og leysa út bæði jarl og aðra riddara, þá er teknir 

voru, og voru sumir leystir með hundraði marka en sumir með sextigi marka eður 

fimmtigi marka. En Placidus jarl var út leystur með tveimur hundruðum marka. Og 

varð það alls, er hann tók í lausnina, tíu þúsundir marka, og er það mál manna að ei 

hafi fleiri skotpeningar unnir verið í leiknum.  

Nú þótti Cecilíu kóngsdóttur bæði illa og undarlega er hún skyldi ei vita hver 

þessi maður var er svo mikið snilldarbragð gjörði. En vita þóttist hún að hann var annar 

en hann sagði. 

 

Orðskýringar:  

allskostar = að öllu leyti 

mörk = mælieining, (um 1300) 214 eða 217 grömm.  

skotpeningur = skotsilfur 
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Upprifjun: 

1. Hvernig birtast grunsemdir Cecilíu um að Jústínus sé annar en hann segist 

vera? 

 

Verkefni: 

1.  Setjið ykkur nú í spor Cecilíu og skrifið stutt dagbókarbrot fyrir hennar hönd 

(um hálfa blaðsíðu). Hafið í huga hvað Cecilíu finnst um Jústínus og 

efasemdir hennar um að hann sé sá sem hann segist vera. 

 

19. Cecilía og Jústínus tefla 

 

Það er nú að segja eitt sinn að kóngsdóttir kom í herbergi til Jústínum, og lék hann að 

skáktafli. Nú spyr hún hvor best léki, en þeir sögðu, sem satt var, að Jústínus lék best.  

„Þá skulum við leika,“ sagði hún. 

„Þér skuluð því ráða kóngsdóttir,“ segir hann, „en það hefi eg heyrt sagt að ei 

sigrist allmargir við þig í taflinu.“ 

„Kom þú til mín,“ segir hún, „í morgin að prímamáli.“ 

Og nú gjörði hann svo. Og tóku þau nú að tefla og líður svo til miðdags, og var 

þá ekki vænna til lyktanna en áður. Þá mælti Jústínus: „Mun eigi mál að ganga til 

matar?“ 

„Nei,“ sagði hún, „tefla skulum við enn og reyna meir.“ 

Og nú tefla þau, þar til er hringir til nónu. Þá mælti Jústínus: „Frú,“ sagði hann, 

„viljið þér ei ganga til kirkju?“ 

„Tefla skulum við enn,“ sagði hún. 

Og er þau hafa leikið um hríð, þá vinnur hann af henni riddara. Og nú sér hún 

að hún mun eigi sigrast í taflinu. Enda vildi hún gjarna vita hver hann væri.  

Hún tók svo til orða: „Það ætla eg,“ segir hún, „að menn leiki vel tafl í 

Frakklandi.“ 

„Vel leika þar sumir menn,“ segir hann. 

„Já,“ sagði hún, „það hefi eg heyrt að jarl sá léki vel er andaðist af gjörningum 

er móðir hans gjörði honum.“ 

„Heyrði eg þess getið,“ sagði hann. 

„Var það satt,“ sagði hún, „að hann drap föður sinn?“ 
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„Heyrði eg það,“ sagði hann. 

Hún mælti: „Illa var það að hann skyldi svo mikla ógiftu henda, svo ágætur 

maður sem hann var sagður. Leikum nú skjótt, líður deginum.“ 

Nú gleymir hann taflinu og hyggur að ógiftu sinni. En hún hyggur því meir að 

því. Og þá vinnur hún af honum riddara í reiðibóli. 

Þá mælti hann: „Vélin drap nú riddarann, kóngsdóttir, en ei taflspekin.“ 

Hún svarar: „Ekki er það vél, þótt menn spyrji tíðinda úr öðrum löndum.“ 

Og í því hringdi til aftansöngs. Og þá mælti hún: „Ei skulum við nú lengur fara 

að hégóma þessum.“ 

Og skilja þau nú, og hefir hún nú það unnið með vitru sinni er hún varð ei 

sigruð í taflinu. En hún þóttist nú gjörla vita hver hann var. En þó hafði hún ekki um 

það fyrir öðrum. 

 

Orðskýringar: 

að prímamáli = kl. 6 að morgni 

miðdagur = hádegi 

var þá eigi vænna til lyktanna en áður = var þá ekki tekið að skýrast hvor myndi 

hafa betur 

nóna = nóntíðir, messa sungin að nóni eða kl. 3 að degi 

í reiðibóli = í gremjuástandi (hans) 

vélin = (hér) bellibrögð, svik  

aftansöngur = síðdegismessa 

ei skulum við lengur fara að hégóma þessum = við skulum ekki halda þessari 

vitleysu áfram 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Af hverju vill Cecilía ekki stíga upp frá taflinu þegar kirkjuklukkurnar 

hringja? 

2. Hvernig tekst Cecilíu að komast að því hver Jústínus er í raun og veru? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Sjónarhorn í frumsömdum riddarasögum er jafnan hlutlægt líkt og í 

Íslendingasögum. Höfundarnir dylja sig bakvið hlutlæga frásögn og fremur 

fátítt er að þeir skyggnist inn í huga persóna sinna eða leggi mat á atburði. Í 

þessum kafla má þó finna undantekningar frá þessu. Hverjar eru þær?   
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Hjálpargagn á bókasafni: Hugtök og heiti í bókmenntafræði (ritstj. Jakob 

Benediktsson 1983). 

 

20. Viðureign Jústínusar og Lúcidaríusar 

 

Litlu síðar komu njósnarmenn vestan af Danúbí og sögðu að Lúcidaríus kóngur var á 

ferð kominn með her sinn og vill á hendur Vilhjálmi kóngi, og hefur hann sjö hundruð 

galeiða og sextigi drómunda, þeirra er báru hesta hans. Og nú siglir hann vestan, og 

bægir honum norðanveður, og hefir hann suður um Sikiley og kemur við borg þá á Púli 

er Útrent heitir.  

Jústínus gengur þá til Cecilíu kóngsdóttur. Hún spyr hvað hann ætli fyrir sér. 

„Eg ætla í móti þessum heiðna kóngi, biðli þínum.“ 

„Hvað viltu þá að hafast,“ segir hún, „er þið finnist?“ 

Hann svarar: „Það er mér sagt að hann sé riddari góður og einvígismaður mikill. 

Ætla eg að ríða í móti honum af þinni hendi, og skal annaðhvort vera, að eg skal frelsa 

þig með miskunn allsvaldanda Guðs og styrk gæsku þinnar, eður hann skal mig 

yfirkoma, og skal eg láta líf mitt.“ 

Hún mælti: „Hví viltu láta þig svo mikið kosta ókunna konu?“ 

Hann svarar: „Eg var þér ókunnugur, þá er eg kom til þín, og veittir þú mér 

mikla hjálp með Guðs miskunn af þínum höndum. En nú má Guð veita þér frelsi fyrir 

mínar hendur.“ 

„Vel mælir þú,“ segir hún, „og gjör sem þú vilt, og gæti Guð þín.“ 

Nú skiljast þau, og fer hann eftir kóngi. En Lúcidaríus hefir sett herbúðir suður 

frá Útrent. En þegar Jústínus sá her hins heiðna kóngs, þá mælti hann að Vilhjálmur 

kóngur skyldi setja herbúðir sínar, og svo var gjört.  

Lúcidaríus kóngur sá her Vilhjálms kóngs. Þá kallaði hann á þá menn sem 

næstir voru og sagði að hann vildi tala við Vilhjálm kóng. Þeir sögðu kóngi, og reið 

hann til tals við Lúcidaríum kóng við átján menn og svo hann í móti. Jústínus fór og nú 

með kóngi, og nú kallaði Lúcidaríus á Vilhjálm kóng og mælti: „Veit eg að þér hafið 

spurt hvert erindi mitt er hingað. Eg vil að þú giftir mér dóttur þína, ellegar skal eg 

berjast til hennar.  

Nú svarar Jústínus: „Öllum vitrum mönnum sýnast málefni ósannleg, að þú 

heiðinn maður, munir fá kristna konu. Ef þú vilt ei láta af heimsku þessari, þá hefir hún 
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mann til fengið, þann er svör vill hafa fyrir máli hennar og ríða til einvígis við þig, 

þegar þú vilt.“ 

En Lúcidaríus kóngur varð glaður við þessi orð og spyr hver sá maður væri. En 

Jústínus kvað hann það öngvu varða, - „en hér skal hann kominn á morgun í sólarroð.“ 

Nú ríða þeir hvorutveggju til landtjalda. Nú líður af nótt sú. Og um morguninn 

eftir stóð Vilhjálmur kóngur þegar upp í dagan og Jústínus og létu lesa sér þrjár messur, 

eina de Spiritu sancto, aðra de Domina, þriðju de omnibus sanctis. Síðan herklæddist 

Mírmann og allur her Vilhjálms kóngs og riðu með honum til vígvallar. En þar var 

kominn Lúcidaríus kóngur og mikill her heiðingja með honum.  

Og þegar Lúcidaríus kóngur sá Jústínum, þá spyr hann: „Hvert er nafn þitt eður 

kynferði?“ 

Mírmann svarar: „Eg heiti Jústínus, en kyn á eg á Englandi og víðara annars 

staðar.“ 

„Langt hefur þú sótt til beinalagsins,“ segir Lúcidaríus, „eður hvort hefir þú 

spurt til sverðs þess er Míral heitir er Bæringur jarl, eiðbróðir minn, gaf mér? Og þar 

skaltu hafa fulla gisting af, ef Maúmet vill duga.“ 

„Eg ætla,“ kvað Jústínus, „að Maúmet muni þér svo duga, sem hann dugði 

Bæringi jarli eiðbróður þínum, þá er átján vetra gamall sveinn felldi hann við Gísorðs á 

Frakklandi. En hvort hefir þú heyrt getið þess sverðs er Ylfingur heitir er bæði beit 

höndina og höfuðið af Bæringi jarli eiðbróður þínum? Og svo vænti eg með Guðs krafti 

að af þér skal bíta.“  

Lúcidaríus mælti: „Hvaðan kom þér það sverð?“ 

„Eg tók það í arf eftir föður minn,“ sagði Jústínus. 

Lúcidaríus mælti: „Finn eg að hræðsla er komin undir þig. Hvað mundir þú taka 

það í arf eftir föður þinn, því að Mírmann jarl átti öngvan son eftir sig? En Hlöðvir 

kóngur tók sverðið, og af því mælir þú höfuðóra, og ert þú maður feigur.“ 

„Guð á vald á því en eigi þú. Mun þér og að öðru verða en hann Mírmann jarl 

sé dauður, og mun dettyrði þetta verða lítils vert í það mund er við finnumst.“ 

Nú reiddist Lúcidaríus við orð hans og sat á hesti þeim hann kallaði Medrad, og 

keyrði hann þá fram með sporum, en Mírmann sat á Marmóra, hesti sínum, þeim er 

hafði átt Bæringur jarl, og ríðast nú að. Leggur hvor til annars með spjóti, og brast í 

sundur spjótskaft Lúcidaríus kóngs. En Mírmann lagði spjóti sínu í skjöld hans og í 

gegnum skjöldinn og brynjuna og sjálfan hann, svo að yddi út um herðarnar. En svo 

fast sat hann að hann bifaðist hvergi.  
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Þá mælti Lúcidaríus kóngur: „Haf þökk fyrir,“ sagði hann, „vinn að 

hreystimannlega nú.“ 

Mírmann kippti þá Ylfingi úr slíðrunum og hjó til hans, og tók af fjórðunginn af 

skildinum og þar með fótinn fyrir ofan kné, og steyptist dauður til jarðar. 

Þá mælti Mírmann: „Ef þú værir kristinn maður, værir þú góður riddari.“ 

Nú sjá heiðingjar fall kóngs síns, og brast þá flótti á þeim. En Vilhjálmur 

kóngur og Jústínus létu þeyta lúðra sína og ráku flóttann og drápu þrjú hundruð 

heiðingja áður þeir náðu galeiðum sínum.  

Vilhjálmur kóngur fer nú heim til Sikileyjar með fögrum sigri og miklu 

herfangi. Og spyr kóngur þá Jústínum hví hann hefði það sverð er Bæringi varð að 

bana.  

Jústínus svarar: „Eg hafði það þá og jafnan.“ 

„Já,“ sagði kóngur, „lengi hefir þú fyrir oss leynst. Vér hugðum þig löngu 

dauðan.“ 

„Herra,“ sagði Mírmann, „mér þótti skömm að vera í Frakklandi við vanheilsu 

þá er eg hafði, og fór eg leynilega í brott.“ 

Kóngur mælti: „Mikið lið hefur oss að þér orðið, og eigum vér allir þinn vilja 

að gjöra.“ 

 

Orðskýringar:  

galeiða = lítið herskip sem þrælar reru, einkum notað á Miðjarðarhafi 

drómundur = stórt herskip (af grískum uppruna) 

Útrent = bærinn Otranto á Púli 

ósannlegur = (hér) ótilhlýðilegur, óviðeigandi 

De Domina = um Maríu mey 

kynferði = (hér) ætterni 

langt hefur þú sótt til beinalagsins = þú hefur komið langt að til að deyja 

eiðbróðir = maður sem hefur bundist öðrum manni með eiðfestum sáttmála 

höfuðórar = ímyndun 

og ert þú maður feigur = og munt þú senn eiga að deyja 

dettyrði = fljótræðisorð 

yddi út um herðarnar = stakkst út um herðarnar 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvers vegna segist Jústínus vilja leggja sig í hættu fyrir Cecilíu? 

2. Hvernig bregst Lúcidaríus við boði Jústínusar um einvígi? 

3. Af hverju trúir Lúcidaríus því ekki að Ylfingur hafi komist í hendur 

Jústínusar? 
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4. Hvað mælir Lúcidaríus á dauðastundinni? 

5. Hverju áttar Vilhjálmur konungur sig á eftir einvígið? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Merkið Útrent inn á landakortið. 

2. Hvað finnst ykkur um Lúcidaríus? Er honum alls varnað? Rökstyðjið. 

3. „Ef þú værir kristinn maður, værir þú góður riddari“, segir Mírmann eftir að 

hafa drepið Lúcidaríus. Hvaða skoðun hafið þið á þessum orðum 

Mírmanns?  

 

21. Mírmann kvænist Cecilíu 

 

Vilhjálmur kóngur setur nú Mírmann í hásæti hjá sér og veitir honum gott yfirlæti. Nú 

talar kóngur þá við hann og mælti: „Vér vildum [að] þú dveldist hér í landi með oss, og 

vil eg gefa þér þriðjung ríkis míns meðan eg lifi og afla þér kvonfangs þess er best er 

hér í landi.  

Mírmann þakkar honum orð sín, - „og ef þér, herra, viljið fá mér það kvonfang, 

sem best er hér í landi, þá mun eg víst dveljast.“ 

Kóngur mælti: „Vita þykist eg að þér mun vildastur kostur það þykja sem er 

Cecilía dóttir mín, og skal eg hana ei undan taka heldur en aðrar, ef hún vill mín ráð 

hafa.“ 

„Vel mælið þér herra,“ sagði Mírmann, „og skuluð þið tala þetta ykkar í milli.“ 

Nú gjörir kóngur svo að hann segir dóttur sinni þeirra tal. En hún svarar svo: 

„Lítill hugur hefir mér verið á því hingað til. En ef eg skal þess konar ráð með höndum 

hafa, mun eg þenna mann taka eður öngvan.“ 

Nú þó hér verði fleira um rætt, þá fýstu þessa allir vitrir menn, og verða þær 

málalyktir að Mírmann fastnar sér Cecilíu kóngsdóttur eftir því sem til stóðu lög og 

landssiður. Og eftir það var gjört brullaup þeirra með hinum mesta kostnaði. Og þá gaf 

Vilhjálmur kóngur Mírmanni jarlsnafn. Og síðan tókust þar upp fagrar ástir og listugar 

samfarir, og þóttist hver maður í því landi unna eiga Mírmann jarli, bæði ríkur og 

fátækur, fyrir mildi sína og lítillæti er hann sýndi öllu fólki. 

Og liðu nú svo fram nokkrir vetur. 
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Orðskýringar:  

yfirlæti = (hér) aðbúnaður, atlæti 

vildur = góður 

þá fýstu þessa allir virtir menn = þá hvöttu allir vitrir menn til þessa  

samfarir = (hér) hjúskapur 

 

Upprifjun: 

1. Hvað býður Vilhjálmur konungur Mírmanni gegn því að hann dvelji áfram 

á Sikiley? 

2. Hvernig svarar Cecilía bónorðinu? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Hvað finnst ykkur um viðbrögð Cecilíu við orðum föður síns? 

2. Af hverju getur Mírmann ekki spurt Cecilíu beint hvort hún vilji giftast sér?  

3. Skrifið stuttan útdrátt (um 150 orð) úr köflum 11-21 þar sem þið segið frá 

atburðum í réttri tímaröð.    

 

22. Mírmann heldur á fund Hlöðvis 

 

Einhvern dag talar Mírmann jarl við Cecilíu kóngsdóttur og mælti svo: „Frú mín,“ sagði 

hann, „eg bið yður að þér leyfið mér að ríða heim til Frakklands og finna Hlöðvir kóng, 

fóstra minn, því að eg veit að hann mun þann fagnað mestan bíða þessa heims, ef hann 

hittir mig heilan. En þú veist hversu gott eg á honum að launa.“ 

Kóngsdóttir svarar: „Sjálfur munt þú ráða ferðum þínum. En letja vil eg þig, því 

að þú hefur til þeirra landa vandlega öngva giftu borið. En þú ert hér sæmdarmaður 

mikill, og sé eg að þetta er þitt giftuland, ef þú kannt til að gæta. Nú með því að Guð 

hefir frelstan þig af vanheilsu og gefið þér fögnuð, og un þú því og hætt ekki á að 

nokkuð grand komi á þitt mál.“ 

„Eg mun litla hríð á burt vera. En eg vil að vinir mínir viti að eg hefi fengið 

heilsu mína.“ 

Nú latti hún, en hann vill fara ei að síður og býr nú ferð sína með sextigi 

riddara, og Guðifreyr fór með honum, en Rogerus var eftir hjá kóngsdóttur. 

Nú ríður Mírmann út af Valeríaborg og léttir ei fyrr sinni ferð en hann kom í 

Frakkland. Og nú sendir Mírmann Guðifreyr til Hlöðvirs kóngs að segja honum um 

ferðir sínar. Nú ríður hann sem mest fram til Reinsborgar og kom þar þann tíma er 
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kóngur sat yfir borðum. Hann gekk fyrir kónginn og kvaddi hann, en hann hafði skegg 

mikið, og kenndi engi maður hann.  

Og síðan mælti hann svo: „Jústínus Sikileyjarjarl sendir þér kveðju Guðs og 

sína.“   

En kóngurinn sat og sá á hann og spurði hver hann væri. 

En hann sagði: „Hér er nú Guðifreyr er í brott fór með Mírmann jarli, fóstra 

yðrum.“ 

„Er heill fóstri minn?“ kvað kóngur. 

„Já, herra, hann er heill og kátur og hefir fengið dóttur Vilhjálms kóngs í 

Sikiley, og er hann nú á för hingað, og mun hann koma eigi seinna í borgina en annan 

aftan.“ 

En ríkismenn þeir, er þar voru, spurðu hví hann mælti óra. 

„Nei,“ sagði kóngur, „Mírmann var lífs, er hann fór héðan, og hygg eg að hann 

segi satt.“ 

Nú þegar með myrgninum, er ljóst var, þá lætur Hlöðvir kóngur söðla hest sinn 

og ríður í móti fóstra sínum. En þegar um myrgininn, er þeir mættust og kennast, þá er 

engi svo harður riddari áður, er vatni mætti halda fyrir þeima fagnaði, hvorki þeir sjálfir 

né aðrir menn. Síðan ríða þeir til borgarinnar, og var þar mikill fagnaður, er jarl hitti 

vini sína. Og fóru menn til hans af öllu landinu og fögnuðu honum með miklum 

kærleika. 

Nú er svo sagt að hann hefir þar ekki lengi verið áður en Hlöðvir kóngur tekur 

sótt stríða og stranga. Og gjörði megin hans til þess líklegt að hann mundi þaðan brátt 

eiga upp að rísa, því að dag frá degi minnkaði megin hans og mátt, sem síðar reyndist 

að hann gaf lífið um. En þau áttu son saman, þau Katrín kóngsdóttir og Hlöðvir kóngur. 

Hann var þá þrevetur en eigi eldri, er faðir hans féll frá. Er nú þess getið að Hlöðvir 

kóngur talaði lengi við Mírmann jarl og bað hann vera þar tólf mánuði og ráða vini 

undir sveininn. En hann nennti ei að synja fyrir ástar sakir við kóng.  

Og eftir það andast Hlöðvir kóngur, og þótti það mikill skaði, þótt hann væri 

gamall, því að hann hafði verið góður höfðingi.  

Og nú sendi Mírmann Guðifrey og nokkura menn með honum suður til 

Sikileyjar að segja kóngsdóttur dvöl sína. En er þeir eru í brottu, hyggur Katrín 

drottning að vélum, og véla þar um með henni tveir ríkismenn hversu þau skulu dvelja 

jarl Mírmann. Þau gjöra það ráð að senda menn á veginn fyrir þá Guðifrey og segja 

þeim orð drottningar, að hún vilji finna þá áður þeir fara.  
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Og nú fer þetta eftir því að hún ríður til tals við þá Guðifrey og biður þá vera í 

ráðum með sér. Og er þau fundust, tók hún svo til orðs: „Vér höfum athugað nauðsyn 

landsins nú, er Hlöðvir kóngur er frá fallinn. Og þó að hann eigi son eftir, þá er hann 

ekki til landvarnar fallinn en landið höfðingjalaust, þegar jarl er í brottu. Nú með því að 

þér viljið þetta ráð með oss gjöra, þá vil eg gæða yður peningum, sem þér kunnið sjálfir 

beiðast.“ 

En Guðifreyr spyr hvert ráð það væri. 

Drottning mælti: „Hver er ágætastur maður í Sikiley og næstur kónginum?“ 

Guðifreyr svarar: „Stephanus jarl þykir mér þar ágætastur maður.“ 

Drottning mælti: „Það skalt þú segja að jarl hafi lagist með Cecilíu kóngsdóttur, 

og hann þarf eigi þangað að fara, nema með herskildi.“ 

Þar talar hún um fyrir þeim að þeir gína yfir þessari flugu. Og er þeir koma 

aftur, voru tekin þau bréf, er Cecilía kóngsdótir hafði sent Mírmann jarli, og skáru öll í 

sundur, en gjörðu önnur bréf og létu sem Rogerus hefði sent Mírmanni jarli og gjörðu 

lygi sína sem snjallasta.  

Og nú fóru þeir Guðifreyr til jarls og færðu honum þetta bréf. Og er hann hafði 

lesið, varð hann hryggur mjög og mælti: „Hví fór Rogerus ei hingað, ef hann vissi mína 

svívirðing slíka?“ 

„Því fór hann ei,“ sögðu þeir, „að kóngsdóttir lét setja hann í járn, þegar hann 

vildi brott.“ 

Mírmann jarl svarar: „Eigi veit eg hvað eg skal um þetta tala nema það, er 

mælti Salómon hinn spaki, að ei má konunni trúa um þann hlutinn. 

Nú gengu að margir riddarar og ríkir menn og glöddu Mírmann og létust fara 

skyldu við honum, þegar hann vildi, að reka harma hans. En Katrín drottning lét ei 

skorta blíðlæti, og svo er sagt að það mundi varla vera gjörningalaust. Og við þetta 

tekur hann nú að gleðjast og hyggur af þeirri góðu konu, er honum hafði mikla hjálp 

unnið, en tekur nú að leggja hug á þessa vondu konu er öngvu var nýt. 

Og nú eggja þeir hann þess að hann skuli fá Katrínar drottningar. Og það fór 

fram, þó illa sæmdi, að Mírmann jarl fær hennar. 

 

Orðskýringar: 

vandlega = nákvæmlega 

ef þú kannt til að gæta = ef þú ert aðgætinn 

grand = háski, tjón 
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fóstri = (hér) fóstursonur 

vatni mætti halda = varist gæti tárum 

ráða vini undir sveininn = afla sveininum vina 

hversu = (hér) hvernig 

dvelja = tefja 

gæða yður peningum = borga ykkur peninga  

gína yfir flugu þessari = láta ginnast af þessari fjarstæðu 

lét setja hann í járn = lét setja hann í hlekki 

ei má konunni trúa um þann hlutinn = enginn getur treyst konu í slíkum málum 

reka harma hans = leita honum hefndar 

hyggur af = gleymir 

 
 

Upprifjun: 
 

1. Hvaða erindi á Mírmann til Frakklands? 

2. Hvað finnst Cecilíu um að Mírmann fari til Frakklands? 

3. Af hverju trúa ríkismenn ekki Guðifrey? 

4. Hvers vegna biður Hlöðvir Mírmann um að staldra lengur við í Frakklandi? 

5. Í hverju felst ráðabrugg Katrínar drottningar? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Hugið að ráðabruggi Katrínar. Hvers vegna teljið þið að hún vilji halda 

Mírmanni í Frakklandi?   

 

2. Hvernig tekst Katrínu að sannfæra þá Guðifrey um að taka þátt í 

samsærinu? Hvað finnst ykkur um framkomu Guðifreys í garð Mírmanns? 

 

3. Hvað finnst ykkur um viðbrögð Mírmanns við meintu framhjáhaldi Cecilíu? 

Hefur hann ástæðu til að trúa þeim Guðifrey? Rökstyðjið.  

 

4. Af hverju gleymir Mírmann Cecilíu? Hverjum er um að kenna? Rökstyðjið. 

 

5. Hvað finnst sögumanni um hinn nýja ráðahag?   

 

 

23. Cecilía fréttir af högum Mírmanns 

 

Og nú spyr Cecilía drottning og kóngsdóttir þetta suður til Sikileyjar og kallar til sín 

Rogerum og spyr hvort hann hafi frétt hvað Mírmann jarl hafðist að. En hann sagðist 

frétt hafa. Hún frétti hverju slíkt mundi gegna. 
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„Það ætla eg,“ sagði hann, „að hún muni hafa logið á þig.“ 

„Það sama grunar mig,“ sagði hún, „og nú vil eg senda þig til móts við hann og 

vita hverju sæti.“ 

„Það vil eg gjarna,“ sagði Rogerus.  

Nú býr hún ferð hans og gjörir honum bréf og setti þar á mörg fögur orð og 

snjöll. Og nú fer hann leið sína og með honum tíu riddarar, og létta nú ei fyrr ferð sinni 

en þeir koma í Frans og á fund Mírmanns jarls, og kunni hann þess mikla þökk en 

Katrín drottning minni.  

Nú sýnir hann honum bréfið kóngsdóttur. Og er hann hafði það lesið, þá mælti 

hann Mírmann: „Sendir þú mér bréf með Guðifreyr?“ 

„Nei,“ sagði hann, „kóngsdóttir sendi þér bréfið með honum.“ 

„Ei sá eg það. Hitt sá eg, og var mér ei fagnaður á því.“ 

Og nú sagði jarl honum alla vöxtu á því máli. 

Rogerus mælti: „Illa hefir nú til tekist. Þú hefir látið þá mestu gersemi er í 

veröldu er, og þú hefir mesta gæfu af hlotið, en tekið í mót illa konu og vonda. Og mátt 

þú á það minnast hversu þessi rak þig frá borði, þá er þú varst vanheill, en Cecilía 

kóngsdóttir bauð sinn líkama að taka við því hinu illa kvikindi og græddi þig og gjörði 

heilan. En síðan gaf hún sjálfa sig undir þitt vald. En þú hefir henni illu launað. Nú lát 

af þessu vonda ráði og far heim til konu þinnar og ríkis, er Guð gaf þér, og statt ei á því 

er þér er bannað og fyrirboðið.“ 

En jarl þakkar honum orð sín og mælti svo: „Eg veit ei hvort eg kemst nú í 

brott, þó að eg vildi, fyrir landslýðnum.“ 

En þegar er Katrín drottning varð vör við þeirra erindi, þá skorti ei heift og 

harðyrði við þá Rogerum, og aðrir ríkismenn í landinu gengu að þeim og sögðu svo að 

þeir þurftu ei að teygja jarl að fara brott úr Frakklandi.  

[Drottning mælti]: „Með því [að] hann er hér barnfæddur, þá vilja frændur hans 

ei af honum láta. En menn vilja ekkert mein gjöra yður að sinni. En hver, sem á þessa 

vega kemur oftar, þá skal öngvu fyrir týna nema lífinu.“ 

Það verður um síðir að þeir verða því fegnir er þeir komust óskemmdir í brott. 

En er þeir komu til Sikileyjar, þá sögðu þeir Cecilíu kóngsdóttur að hún þyrfti ekki að 

vænta hans þangað. 

„Það vissi eg,“ sagði hún, „[fyrir] löngu að svo mundi fara, og er það illa um 

vaskan dreng og góðan riddara, er sú hin illa kona hefir véltan fengið og látið Guðs 

boðorð. Og er mál hans í mikilli ábyrgð, ef hann lætur líf sitt í þessu.“ 
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Nú líða þaðan svo nokkur misseri. 

 

Orðskýringar:  

hún frétti hverju slíkt mundi gegna = hún spurði hvað það mundi þýða 

teygja = (hér) freista, lokka 

látið Guðs boðorð = brotið Guðs boðorð 

 

Upprifjun: 

1. Hvað grunar þau Rogerus og Cecilíu? 

2. Hvers vegna kemst Mírmann ekki frá Frakklandi? 

3. Hverju hótar Katrín sendimönnum Cecilíu? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Hvernig bregst Cecilía við þegar hún fréttir af högum eiginmanns síns í 

Frakklandi? 

2. Hvað finnst Rogerusi um hinn nýja ráðahag Mírmanns? Hverjum kennir 

hann um ófarir Mírmanns? 

3. Hvers vegna teljið þið að landslýðurinn vilji halda Mírmanni í Frakklandi? 

4. Hvað meinar Cecilía með því að Mírmann hafi „látið Guðs boðorð“?  

5. Hvað meinar hún með því að mál Mírmanns sé „í mikilli ábyrgð“ ef hann 

lætur líf sitt að svo stöddu?    

 

 

24. Cecilía heldur norður til Saxlands 

 

Frá því er nú sagt einn tíma að Cecilía kóngsdóttir talar við Vilhjálm kóng föður sinn 

þessum orðum: „Eg bið yður, herra, að þér lofið mér að ríða norður til Útrent eður 

Brandaus að kaupa mér girska vefi eður fáséna gripi.“ 

„Það vil eg,“ sagði kóngur, „að þú ráðir sjálf ferðum þínum, eða hvað vilt þú 

liðs með þér hafa?“ 

„Eg vil hafa þrjú hundruð riddara, þeirra er eg kýs.“ 

„Því skaltu sjálf ráða,“ sagði hann.  

Og nú velur hún menn alla þá sem vitrastir voru og siðbestir í þeirra ríki, því að 

allir voru búnir henni að fylgja. Og nú sagði hún þeim allan vöxt í trúnaði á um ferð 

þeirra. Og nú, er hún er búin, þá gengur hún að hitta föður sinn og mælti: „Það skalt þú 
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nú segja að eg hafi tekið sótt yfrið mikla og öngum manni sé leyft að sjá mig nema þér. 

Lát þú ekki og undarlega, þó að eg komi seint heim.“ 

Kóngur játaði þessu. Hún hafði og á laun liðið saman dregið. Og nú ríður hún 

um nátt brott af borginni með þetta herfólk. Hún hefir karlmannsklæði og hjálm 

gullroðinn á höfði og glæsilegt glaðél í hendi. Allir voru riddarar hennar brynjaðir sem 

til bardaga. Og þegar þau komu yfir sundið, riðu þau vestur yfir Púl og þaðan með 

hafinu, þar til er þau komu til Fenídibotna. En þar réð fyrir jarl sá er Híringur hét. Hann 

var vænn maður að yfirlitum og ungur að aldri, víkingur mikill og víðfrægur af þessu. 

Þau sneru ferð sinni norður. Og er þau komu í Lungbardí, þá var spurt hver höfðingi 

væri fyrir þessu liði, en þeir sögðu að Híringur jarl væri. 

„Hvert ætlar hann?“ sögðu þeir. 

Hinir svöruðu: „Hann ætlar norður í Saxland, og hyggjum það mest jarls ætlan 

að biðja Saxakóngs dóttur.“ 

Sá spyr: „Er hann fríður maður, eður hvar er hann?“ 

Hinir svöruðu: „Þar ríður hann frammi og hefir silkihjúp yfir brynju og lagður 

fyrir og á bakinu með gulli og gullroðinn hjálm.“ 

„Já,“ sagði hinn, „víst er sá maður fríður og hæversklegur.“ 

Og svo bar til að hvar sem þeir komu til gistingar, þá gáðu einskis jarla dætur 

eður baróna eður aðrar heyskar konur nema að horfa á þenna fagra jarl. En hann sparði 

ei orð og tilmæli við þær. Og þess eina lysti þær að hlýða hans sögum og fögrum 

dæmum, því að þau voru orðin að gróa þóttu grösin við. En jarl sá var ekki eftir því til 

áræðis sem þær hugðu til. 

Við slíkan prís riðu þau norður til Trentudala og svo í Saxland, og fór mikil frétt 

af ferð þeirra. En Saxakóngur var í Kolni, og sóttu þeir þangað og fram komu. En er 

Saxakóngur spyr að Híringur er kominn, þá fagnaði hann honum vel og bað hann lengi 

með sér vera og taka þar þá kosti er honum þætti sæmilegir. En jarl sagði kónginum að 

Grikkjakóngur var honum reiður er hann vildi ei undir kristni ganga. Nú var þeim enn 

hálfu meiri fagnaður á hans þarkomu er hann vildi þeirra sið fylgja. Og dvaldist hann 

þar nú um hríð. En dóttir Saxakóngs fannst svo mikið um þenna hinn fagra jarl að 

henni var óhægt af. En bónorð hans varð með nokkrum afleiðingum, þá er hún hugði 

best til.  

Og er þeir höfðu verið þar mánuð, þá talaði Híringur jarl við Saxakóng og 

mælti: „Hvað hefst Mírmann jarl að í Saxlandi?“ 
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Kóngur svarar: „Hann herjar hingað á land vort, og sigrast hann þó ekki á oss 

síðan hann fékk konu þessa, og varla þykir oss hann hinn sami maður vera nú og fyrr.“ 

Jarl svarar: „Það sama þykist eg frétt hafa. En hví viljið þér nú ei reyna til við 

hann til fulls er þér eigið honum þó illt að launa?“ 

Kóngur mælti: „Því að maðurinn er svo frækinn að allt er hrætt við hann.“ 

Jarl mælti: „Hitt grunar mig að hann hafi tekið afl af guði og styrk, þeim er 

hann trúði á. En eg get þá ekki vera sátta, því að hann hefir látið konu sína, þá er hann 

átti í Sikiley og fengið annarrar, en eg ætla það ekki vera hans lög. Nú er það mitt ráð 

að þú kallir saman her þinn og freistum hans, því svo hefir mig dreymt sem vér munum 

sigrast á honum.“ 

En kóngur hlýddi á orð hans og stefnir til sín jörlum og ríkismönnum og biður 

þá stefna saman her sínum. Og nú kemur saman herinn, og þótti mörgum þetta óráð að 

fara á hendur Jústino jarli, - „er vér vitum öngan mann hlut hafa að berjast við hann, og 

viljum vér vita hver ráð hans eru.“ 

Og síðan gengu þeir til hans og spurðu: „Hvert traust hefir þú að berjast við 

Jústinum? Viltu ráða til einvígis við hann?“ 

„Ekki skal í móti því mæla,“ sagði hann. 

„Já,“ sögðu þeir, „víst ertu fríður maður sýnum, en ekki ætlum vér afl ykkart 

líkt í bardaga.“ 

„En það vil eg til skilja, ef jarl verður handtekinn og sigrist hann ei, þá vil eg 

eiga vald á honum og lífi hans. Svo og, ef kóngsdóttir verður höndum tekin, þá vil eg 

ráða lífi hennar, en granda engum manni öðrum. Nú með því að þér viljið þessu játa 

með trú yðvarri, þá vil eg fyrir það mál bindast, enda munum vér því að eins sigrast að 

þér gjörið sem eg mæli.“  

Nú þótti þeim orð hans vera staðfastleg, og verður þeim ógn mikil að tali hans. 

Nú játuðu því allir er hann mælti.  

Nú spyr Jústínus þessi tíðindi, að jarl hefur boðist til einvígis við hann og hann 

er kominn til Saxakóngs og þeir kalla út óvígan her. En hann safnar nú saman her 

sínum og fer í mót Saxakóngi og setti tjöld sín á heiðar þær er liggja fyrir norðan 

Vífilsborg.  

En Híringur jarl mælti: „Vér skulum ekki hvata ferð vorri, því að eg veit, ef 

Jústínus situr að bíða, þá mun hann senda eftir kóngsdóttur. En eg vildi fyrir eins [að] 

hún væri með honum.“ 
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Nú var svo gjört að þeir dvöldu ferð sína nokkrar nætur. En þegar Jústínó þótti 

seinkast koma þeirra, þá lét hann gera eftir kóngsdóttur. Og er hún nú kominn til hans. 

Nú fer Saxakóngur upp með Rín og svo til Vífilsborgar og setti tjöld sín þar sem hann 

mátti sjá tjald Jústíni.  

En Jústínus hafði fregið það að Híringur jarl hafði boðið honum til einvígis við 

hann. Nú ríður Jústínus til herbúða Saxakóngs og kallar hátt og spurði hvar sá frægi 

Híringur er: „Eg vil tala við hann.“ 

Það var sagt jarlinum, og ríður hann til tals við hann svo nokkru nær að þeir 

mega talast við. En þegar Jústínus sá hann, þá mælti hann: „Ertu sá hinn frægi jarl er 

utan komst úr Fenixbotnum og boðist hefir til einvígis við mig?“ 

„Ei hefi eg mikið af því tekið,“ segir hann. 

„Því muntu þetta mælt hafa að þú munt traust til bera og munt vera 

atgjörvismaður og eiga mikið undir þér, og hirði eg ei, þó við freistum atgjörvi okkar.“ 

Þá mælti Híringur jarl: „Vér vitum að þú ert góður riddari og vannstu þá mikinn 

sigur og prís í því, er þú varst einn fyrir þér. En nú ertu tvíkvongaður, og mun nú ekki 

vætta við þér standa. En þó ef sá guð vill nokkuð traust til gefa, er þú þjónaðir meðan 

þú varst nokkru nýtur, þá skal eg til þess máls hætta.“ 

Þá svarar Jústínus: „Hvað þarft þú að nefna þann guð, er eg þjóna, heiðinn 

maður?“ 

„Eg veit ei hver ódjarflegar má nefna hann en þú, enda mun eg þér önga sök á 

gefa, þótt þú nefnir guð.“ 

Jústínus mælti: „Kom þú hér í myrgin, og kann þá vera að þú komir öðru við en 

stóryrðum einum.“ 

Nú skilja þeir við svo búið, og ríður nú hvor til sinna búða. En um nóttina, er 

Mírmann var í svefni, þá lætur hann undarlega. Og er hann vaknar, þá var hann spurður 

hvað hann dreymdi. 

„Það dreymdi mig að eg þóttist sjá hrammdýraflokk. En þá er eg vildi að þeim, 

hleypur að mér óargadýr hið beinsta, og
84

 þótti mér kvendýr [vera], og stóð ilmur 

mikill af því, svo eg kunni ekki að hræðast.“ 

Nú spurðu þeir hvað hann ætli að vera mundi. 

                                                 
84

Hér lýkur AM 179, fol. og TCD MS 1000 tekur við.   
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Mírmann mælti: „Það ætla eg, ef karldýr væri, að eg mundi fara hneisuferð 

nokkra fyrir jarli þessum. En nú má það ekki verða, að kvendýr var, enda mun ekki ilm 

leggja af heiðnum manni.“ 

„Verða má,“ segja þeir, „að vér komum í ferð með konu nokkurri.“ 

„Vel má það verða,“ segir Mírmann. 

Nú féll sú orðræða niður að sinni, og líður nú nóttin.  

Og þegar ljóst var orðið bjóst Híringur jarl. Þá talar hann við menn sína og 

mælti: „Ef Mírmann jarl verður ofan riðinn, þá skulu níu af yður fylgja mér og 

handtaka hann, en hálft þriðja hundrað manna skal ríða til landtjalda þeirra og handtaka 

Katrínu drottningu og færa mér.“ 

 

Orðskýringar: 

Brandaus = borgin Brindisi á Ítalíu 

girska = gríska 

yfrið = mjög 

gullroðinn = gylltur 

glaðél = (hér) lensa, stutt sverð 

Fenídibotnar = Feneyjabotnar 

hæversklegur = kurteis, prúður 

og lagður fyrir og á bakinu með gulli = þakinn gulli að framanverðu og á bakinu 

þá gáðu einskis jarla dætur eður baróna eður aðrar heyskar konur... = þá hugðu 

dætur jarla eða baróna eða aðrar prúðar konur að engu öðru... 

sparði = sparaði   

ekki eftir því til áræðis sem þær hugðu til = ekki eins kjarkmikill og þær hugðu 

við slíkan prís = með slíku lofi 

henni var óhægt af = hún varð óró af því 

Kolni = borgin Köln í Þýskalandi 

frækinn = hraustur 

er vér vitum öngvum manni hlýtt hafa að berjast við hann = er við vitum engum 

manni hafa farnast vel að berjast við hann 

En það vil eg til skilja = En það vil ég setja að skilyrði 

granda = (hér) drepa 

óvígan her = fjölmennan her 

fyrir eins = sérstaklega  

fregið = lh.þt. af fregna (frétta) 

Fenixbotnar = Feneyjabotnar 

ei hefi eg mikið af því tekið = ég hef ekki gert mikið úr því 

að þú munt traust til bera = þú munt hafa nægt sjálfstraust 

eiga mikið undir þér = vera mikils máttar 

mun nú ekki vætta við þér standa = mun nú alls ekkert geta staðið þér í vegi  

í myrgin = á morgun 

hrammdýraflokkur = rándýraflokkur 

landtjöld = (hér) herbúðir 
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Upprifjun: 

1. Hvaða erindi þykist Cecilía eiga til Útrent eða Brandaus? 

2. Hvernig er Cecilía klædd þegar hún heldur af stað í ferð sína? 

3. Hvað veldur því að Cecilíu reynist auðvelt að telja mönnum trú um að hún 

sé Híringur jarl? 

4. Hverrar trúar er Híringur? 

5. Hvað finnst kvenþjóðinni um Híring jarl?  

6. Hvaða rök færir Híringur fyrir því að nú sé lag að herja á Mírmann?  

7. Hvað finnst Söxum um tillögu Hírings að ráðast gegn Jústínusi? 

8. Hvaða skilyrði setur Híringur hernum? 

9. Hvers vegna telur Híringur óviðeigandi að Jústínus taki sér nafn Guðs í 

munn? 

10. Hvernig túlkar Mírmann drauminn? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Cecilía fer vítt yfir lönd á leið sinni norður til Saxlands. Merkið eftirfarandi 

heiti inn á landakortið: Brandaus, Fenídibotnar, Kolni. 

2. Hvers vegna haldið þið að Cecilía tali ekki hreint út við föður sinn um 

ráðagjörðir sínar?  

3. Þótt kaflinn sé þrunginn alvöru bregður líka fyrir kímni. Í hverju felst hún? 

Finnst ykkur eitthvað fyndið í kaflanum? Rökstyðjið. 

4. Kannist þið við einhver önnur dæmi úr bókmenntum eða kvikmyndum þar 

sem konur taka á sig karlgervi eða öfugt? Ef svo er, segið þá lítillega frá. 

5. Hvaða ástæðu telur Cecilía vera fyrir því að Mírmanni hafi ekki tekist að 

leggja undir sig Saxland? 

6. Hvernig hæðist Híringur að Mírmanni? 

7. „Hvað þarft þú að nefna þann guð, er eg þjóna, heiðinn maður?“ Hugleiðið 

vel þessi orð Mírmanns. Hvað segja þau okkur um skilning Mírmanns á 

eigin trú?  

8. Rifjið upp lýsingar á draumum fyrr í sögunni. Hvað eiga lýsingar á 

draumum í Mírmanns sögu sameiginlegt annað en að spá fyrir um óorðna 

atburði?    
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25. Híringur og Mírmann jarlar berjast 

 

Um morguninn eftir máldrykkju komu hvorir til móts við aðra. Þá kallar Mírmann með 

hárri röddu og mælti: „Heyr þú það, heiðinn maður, að þú berst fyrir heiðinn lýð og 

herjar upp á Guðs kristni. Kom nú. Eg berst fyrir heilaga trú, og skýt eg okkar máli til 

Guðs.“ 

Híringur jarl mælti: „Enginn hugur er mér að herja á kristni yðar, og eigi girnist 

eg meira af Frakklandi en eg á með réttu.“ 

„Það skaltu fá sem þú beiðist,“ segir Mírmann og keyrði hestinn með 

sporunum.  

En Híringur jarl reið í móti honum og hafði stöng í hendi og lítið járn framan í, 

svo festa mátti í skildinum. Mírmann söng þá vers þetta sem Davíð orti í psaltaranum, 

Adjuva me domine salutare meum, allt til enda. Það þýðist svo: Hjálpa þú oss Guð, vor 

hjálpari, og fyrir sakir nafns þíns drottinn, leys þú oss, og líknsamur sért þú yfir vorum 

syndum &c. Þá varð undarlegur atburður. Mírmann jarl reið að Híring jarli og hugði að 

hann skyldi leggja hann í gegnum með spjótinu, en hann missti allt sitt afl svo 

gjörsamlega að hann gat varla haldið spjótskaftinu. En þessi jarl tók afl með Guðs 

krafti og skaut stöng sinni fyrir brjóst Mírmann jarli og hratt honum svo hart af 

hestinum að víðs fjarri kom Mírmann niður. En riddarar Hírings jarls tóku jarlinn 

höndum og hest hans og fluttu hann í landtjald Hírings jarls. En her Mírmanns jarls 

varð [svo] óttasleginn við fall hans að hver flúði og forðaði sér sem mest mátti. En þeir 

riddarar, sem til voru settir að taka Katrínu drottningu höndum, tóku hana og færðu 

hana Híring. En Híringur jarl var feginn að hann náði þeirri konu og þakkaði Guði 

þennan fagra sigur.     

Og eftir þetta lyftir Saxakóngur ferð sinni heim aftur. Varð þetta nú frægt hvern 

sigur Híringur jarl hafði unnið. Nú var Mírmann jarl settur í vagn og tjaldað yfir honum 

en Katrín drottning í annan vagn, og fóru svo ofan með ánni Rín með allan herinn.  

Þá kallar Híringur jarl Rodgeirum til sín og mælti: „Hverninn ætlar þú að 

Mírmann jarl þykist staddur vera?“ 

„Illa, mín frú,“ sagði Rodgeirus, „því Mírmann mun þykjast í valdi heiðinna 

manna.“ 

„Slíkt grunar mig,“ segir Cecilía. „Ríð þú þangað, og lát þú Mírmann þekkja 

þig, og gleð þú hug hans.“ 
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Rodgeirus mælti: „Frú,“ segir hann, „það vil eg gjarnan gjöra.“ 

Og ríður Rodgeirus og lyfti upp tjaldinu og bauð Mírmann góðan dag.  

En hann mælti: „Ertu þar Roðgeir, félagi minn?“ 

„Já, minn herra,“ segir Roðgeir, „eg er hér.“  

Mírmann mælti: „Því ertu með heiðnum mönnum?“ 

Roðgeir mælti: „Nauðsyn veldur, herra. Vertu glaður og kátur, þú ert ei hjá 

heiðnum mönnum.“ 

Nú lætur Roðgeir falla aftur tjaldið. En Mírmann gladdist við orð hans og vissi 

þó ekki hverju sætti. 

Nú ríða þeir ofan með ánni Rín og til Kolni. Þá var Mírmann jarli fengið gott 

herbergi, en Katrín drottning var sett í myrkvastofu.  

Og sem Híringur jarl hafði dvalist þar nokkrar nætur, þá talaði hann við 

Saxakóng og mælti: „Nú vil eg fara heim í mitt ríki, því nú hef eg sigrað Mírmann jarl, 

og þykir mér mikil sæmd að flytja hann í mitt ríki.“ 

Saxakóngur svarar: „Þú hlýtur að ráða ferðum þínum, en gæt þú að því að þú 

látir ei Mírmann jarl lausan.“ 

Nú töluðu menn Saxakóngs að hann skyldi biðja dóttur Saxakóngs. 

Híringur jarl svarar: „Það má eg ekki, því eg hef heitkveðið mig við dóttur 

jarlsins af Bólgaralandi, og má eg því ekki upp bregða.“ 

 

Orðskýringar: 

máldrykkja = drykkja þar sem hverjum manni er mældur drykkur 

psaltarinn = bók með Davíðssálmum 

&c = og svo framvegis 

myrkvastofa = dýflissa, fangelsi 

má eg því ekki upp bregða = ég verð að standa við hana (trúlofunina) 

 

Upprifjun: 

1. Athugið vel orð Mírmanns í upphafi kaflans. Fyrir hvaða málstað segist 

hann berjast og fyrir hvaða málstað segir hann að Híringur berjist? 

2. Hvernig fer fyrir Mírmanni í bardaganum? 

3. Hvað gera riddarar Mírmanns þegar þeir sjá fall hans? 

4. Hvert lætur Híringur setja Katrínu drottningu? 
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Verkefni: 
 

1. Á hvern hátt mætti rökstyðja að lærdómur Mírmanns verði honum að falli? 

(Hafið einnig í huga ræðuna sem Mírmann heldur yfir föður sínum í 9. 

kafla og orð hans um Salómon spaka í 22. kafla.)  

2. Að hvaða leyti minnir hlutskipti Mírmanns eftir bardagann á stöðu hans 

eftir að Cecilía læknaði hann af holdsveikinni (sjá 15. kafla)? 

3. Setjið ykkur nú í spor Katrínar og skrifið stutt dagbókarbrot (um hálfa 

blaðsíðu) fyrir hennar hönd. Hafið í huga eftirfarandi spurningar: Á Katrín 

sér einhverjar málsbætur? Hvaða örlög haldið þið að bíði Katrínar?   

 

26. Sögulok 

 

Nú býr Híringur jarl ferð sína. Og sem hann er búinn, gengur hann að dýflissu þeirri 

sem drottning Katrín sat í og Roðgeir með honum berandi ljós. 

Þá tók Cecilía svo til orða: „Nú er hér sú sem um hríð hefur Híringur jarl nefnst. 

En eg er Cecilía, dóttir Vilhjálms kóngs í Sikiley, og er eg kominn eftir Mírmanni jarli 

sem þú hefur villtan frá mér með illsku þinni. En nú hefur Guð því betur skikkað en þú 

vildir, því að nú muntu fara einsömul til helvítis, en eg mun fara með Mírmann jarl til 

himnaríkis.“ 

Síðan gekk Cecilía drottning að Katrínu og sló hana hálsslag, sem siður er til, ef 

maður vill öðrum manni skömm gera. 

Cecilía mælti: „Haf þú þetta og bíð svo annars verra.“ 

Nú skilja þær, og deyr Katrín drottning svo í myrkvastofunni.  

En Híringur jarl reið nú út af borginni og lið hans. Mírmann jarl var nú settur á 

einn múl, og reið í sínum flokki hvort þeirra. Og fóru svo nokkra daga. 

 Nú er það einn tíma að Roðgeir reið hjá Mírmann jarli. Þá gladdist jarl, er hann 

sá Roðgeir, og spurði: „Hvar er Híringur jarl?“ 

Roðgeir vísaði Mírmann til hans.  

Hann sagði: „Þessi maður er fríður og áþekkur Cecilíu kóngsdóttur í andliti.“ 

„Já,“ segir Roðgeir, „það hef eg oft sagt, og nú skuluð þið talast við.“ 

„Það má,“ segir Mírmann. 
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Og nú komu þeir að þorpi einu ríku og stigu þar af hestum sínum. Nú kallar 

Roðgeir [á] jarlana báða. Og sem þeir höfðu niður sest, þá tók Híringur jarl ofan 

hjálminn og mælti: „Þekkir þú þennan nokkuð, Mírmann jarl, sem talar við þig?“ 

En Mírmann jarl sat lengi og sá á hana, en mælti síðan: „Eg veit ekki hvað eg 

skal um þetta mæla, en mér sýnist að þú munir heldur vera Cecilía, dóttir Vilhjálms 

kóngs í Sikiley en Híringur jarl af Fenedí.“ 

„Eg ætla nú ekki lengur að dyljast fyrir þér,“ segir kóngsdóttir, „en þó má vera 

að þér þyki nokkuð að um atburð þann, sem orðið hefur, að einn kvenmaður hefur riðið 

þig af baki, þvílíkur kappi sem þú ert. En eg veit að þú hefur vit til að skilja að þetta 

mátti eg ekki gjöra nema með Guðskrafti framar en eftir líkindum.“ 

Mírmann sagði: „Því kunni eg svo vel ,kóngsdóttir, að eg sé að Guð hefur sýnt 

mér leyndan dóm og miskunnsamlegra en eg er verður, og öngvum manni á eg svo gott 

að launa sem þér. Og vil eg nú gjarnan með þér vera.“ 

Og varð þar mikill fagnaðarfundur með þeim öllum. Og stigu nú á hesta sína, 

og er nú ekki sagt af ferðum þeirra fyrr en þeir komu í Sikiley. Og var búin í móti þeim 

ágæt veisla, og stóð veislan sex daga.  

Nú líða ekki langar stundir áður en Vilhjálmur kóngur tók sótt og andaðist, og 

þótti það öllum mönnum mikill skaði. Mírmann tók eftir hann ríki og kóngdóm með 

vild og samþykki allrar alþýðu og með honum hin ágæta frú Cecilía drottning, og 

stýrðu vel og fagurlega sínu ríki í tólf ár.  

Og þá þeim þótti sem mest sitt yndi þessa heims, þá gáfu þau sig í klaustur eftir 

ráðum og áeggjan Cecilíu kóngsdóttur og þjónuðu þar Guði alla ævi í hreinlífi og 

hlýðni meðan þau lifðu.  

Þeim eina og þrenna Guði, er svo fagurlega verndar sína ástvini, sé vegsemd og 

æra, per omnia secula seculorum, amen.     

 

Orðskýringar: 

skikka = fyrirskipa, ákvarða 

múll = múlasni  

 þér þyki nokkuð að um atburð þann = þér þyki sá atburður nokkuð 

 einkennilegur 

því kunni eg svo vel = svo mikið veit ég  

Guð hefur sýnt mér leyndan dóm = Guð hefur opinberað dóm sinn um mig 

vild = (hér) góðvild 

per omnia secula seculorum = um allar aldir alda 

 
 



 143 

Upprifjun: 
 

1. Hvað fer þeim Cecilíu og Katrínu á milli í myrkvastofunni? Hvaða örlög 

segir Cecilía að bíði Katrínar? 

2. Hvernig bregst Mírmann við þegar Híringur tekur ofan hjálminn?  

3. Hvernig skýrir Cecilía sigur sinn í einvíginu? 

4. Hvernig túlkar Mírmann ósigur sinn? 

5. Hvert flytja þau Mírmann og Cecilía að lokum? 

 
 

Verkefni: 
 

1. Af hverju haldið þið að Cecilía láti Mírmann ríða á múlasna til Sikileyjar? 

2. Hver er hinn „leyndi dómur“ sem Guð hefur sýnt Mírmanni? Hugleiðið og 

skrifið svo um hálfrar blaðsíðu svar. 

3. Athugið vel endalok sögunnar. Hvaða ályktun um boðskap Mírmanns sögu 

má draga af þeirri ákvörðun Cecilíu og Mírmanns að ganga í klaustur á 

hátindi ferils síns?    

4. Skrifið stuttan útdrátt (um 150 orð) úr köflum 22-26 þar sem þið segið frá 

atburðum í réttri tímaröð.        
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Kennsluleiðbeiningar 

1. Frumsamdar riddarasögur og framhaldsskólinn 

 

Frumsamdar riddarasögur hafa aldrei áður verið gefnar út handa 

framhaldsskólanemum. Af einhverjum ástæðum hafa þær þótt eiga minna erindi til 

þeirra en t.d. Íslendingasögur sem til eru í mörgum útgáfum og endurútgáfum. Raunar 

má fullyrða að af veraldlegum sagnritum frá miðöldum gnæfi Íslendingasögur yfir 

aðrar bókmenntagreinar í skólaútgáfum. Á seinni árum hafa að vísu komið út vandaðar 

lesútgáfur á riddarasögum með nútímastafsetningu og geta þær vel nýst til kennslu. 

Sem dæmi má nefna kiljuútgáfu Vésteins Ólasonar á Tristrams sögu og útgáfu 

Aðalheiðar Guðmundsdóttur á Strengleikum en þeir eru safn þýðinga á stuttum 

ljóðsögum eftir frönsku skáldkonuna Marie de France.
85

 Loks má nefna skólaútgáfu 

Baldurs Hafstaðs og Kolbrúnar Berþórsdóttur á nokkrum þýddum riddarasögum (Með 

kurt og pí) en sú útgáfa er ætluð efstu bekkjum grunnskóla og fyrstu áföngum 

framhaldsskóla.
86

  

Eina skólaútgáfa frumsaminnar riddarasögu sem rekið hefur á mínar fjörur er 

útgáfa Silju Aðalsteinsdóttur og Guðnýjar Jónsdóttur á Mírmanns sögu.
87

 Sú útgáfa er 

hins vegar mikið stytt og aðeins ætluð nemendum á miðstigi grunnskólans. Þá er rétt að 

taka það fram að í kringum aldamótin 1900 voru allmargar frumsamdar riddarasögur 

gefnar út í alþýðuútgáfum, flestar í Reykjavík en nokkrar einnig á Íslendingaslóðum í 

Kanada.
88

 Hér er um að ræða sögur sem skrifaðar hafa verið upp eftir ungum 

handritum og má því ætla að flestar þeirra séu ungar. Þessar útgáfur eru auðvitað börn 

síns tíma fyrir utan að vera nú ófáanlegar. Að auki eru fæstar þeirra sagna sem 

prentaðar eru í þessum útgáfum frá miðöldum og hafa því ekkert gildi fyrir kennslu í 

miðaldabókmenntum. Eftir stendur að eina lesútgáfa frumsaminna riddarasagna sem 

mögulegt væri að nýta til kennslu í framhaldsskólum er sex binda safnútgáfa Bjarna 

Vilhjálmssonar frá miðri síðustu öld.
89

 Mírmanns saga er tekin með í þeirri útgáfu (III, 

                                                 
85

Tristrams saga. Vésteinn Ólason gaf út. Reykjavík 1987; Strengleikar. Aðalheiður Guðmundsdóttir gaf 

út. Reykjavík 2006. Í nýlegri Skímugrein fjallar Aðalheiður um hvernig nýta má Strengleika í kennslu í 

framhaldsskólum. Sjá Aðalheiður Guðmundsdóttir. „Riddarabókmenntir fyrir framhaldsskóla“, 49-50.     
86

 Með kurt og pí. Riddarasögur handa grunnskólum. Baldur Hafstað og Kolbrún Bergþórsdóttir gáfu út. 

Reykjavík 1988. Í bókinni eru eftirtaldar sögur: Parcevals saga (33-112); Valvers þáttur ( 115-137); 

Flóres saga og Blankiflúr ( 139-195); Möttuls saga ( 197-228).     
87

 Guðný Jónsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir (útg.). Grænkápa, 113-133. 
88

 Sjá Matthew J. Driscoll. „Þögnin mikla“, neðanmálsgrein 13, 167. 
89

 Riddarasögur I-VI. 
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bls. 1-94) en ekki Viktors saga og Blávus.
90

 Vandinn er hins vegar sá að útgáfan er ekki 

ætluð til kennslu og er þar að auki komin til ára sinna. Bjarni er t.d. töluvert 

íhaldssamari í stafsetningarmálum en nú tíðkast í skólaútgáfum og orðskýringar eru 

fáar.  

Af framansögðu má ljóst vera að frumsamdar riddarasögur geta naumast verið 

fyrirferðarmiklar í bókmenntakennslu í framhaldsskólum. Þetta þýðir þó ekki að 

nemendum sé ekki ætlað að vita eitthvað um þessar sögur. Samkvæmt íslenskuhluta 

Aðalnámskrár framhaldsskóla skulu bókmenntir og saga þeirra frá landnámsöld til 

siðaskipta vera höfuðviðfangsefni í áfanganum íslenska 303.
91

 Í kafla um markmið 

áfangans er m.a. tekið fram að nemendur skuli þekkja helstu sérkenni íslenskra 

frásagnarbókmennta á miðöldum, þ.m.t. riddarasagna.
92

 Þótt ekki sé beinlínis kveðið á 

um það í Aðalnámskrá að nemendur eigi að lesa riddarasögu
93

 í áfanganum þá er a.m.k. 

ljóst að þeir eiga að þekkja eitthvað til slíkra sagna. En þar sem útgáfur eru af skornum 

skammti má ljóst vera að nemendur í framhaldsskólum kynnast frumsömdum 

riddarasögum ekki með því að lesa þær. Þótt hér sé að vísu ekki stuðst við rannsókn má 

fullyrða að nemendur í íslensku 303 fái helst nasasjón af þessum sögum gegnum lestur 

á kennslubókum í bókmenntasögu og jafnvel einhverjum sýnisbókum þeim tengdum. 

Nemendur í íslensku 303 kynnast frumsömdum riddarasögum því aðallega með því að 

lesa um þær í kennslubókum (og væntanlega hlusta á kennarann tala um þær) og e.t.v. 

lesa einhver brot úr þeim í sýnisbókum.  

Nú er ljóst að nemendur kynnast bókmenntum aðeins að takmörkuðu leyti með 

því að lesa kennslubækur í bókmenntasögu. Í slíkum yfirlitsritum er einkum fjallað um 

innra og ytra samhengi bókmenntanna; tengsl þeirra innbyrðis og við samfélagið sem 

elur þær af sér auk þess sem einkenni einstakra bókmenntagreina eru rædd. Hér skal 

ekki dregið í efa að mikilvægt sé að nemendur kynnist miðaldabókmenntum af 

kennslubókum í bókmenntasögu. En slíkur lestur getur ekki komið í stað lesturs 

bókmenntanna sjálfra. Sjálfur kenndi ég áfangann íslensku 303 í Fjölbrautaskólanum 

við Ármúla á vormisseri árið 2008. Þar höfðu Íslendingasögur og eddukvæði langmest 

                                                 
90

Auk Mírmanns sögu eru eftirtaldar sögur í þessari útgáfu frumsamdar riddarasögur: Mágus saga jarls 

hin meiri (II); Sigurðar saga þögla (III); Konráðs saga (III); Samsons saga fagra (III); Flóres saga 

konungs og sona hans (V); Ála flekks saga (V); Rémundar saga keisarasonar (V); Vilmundar saga 

viðutan (VI); Sigurðar saga fóts (VI); Tristrams saga og Ísoddar (VI); Drauma-Jóns saga (VI); 

Jarlmanns saga og Hermanns (VI); Sarpidons saga sterka (VI).  
91

 Aðalnámskrá framhaldsskóla, 32. 
92

 Sama rit, 33. 
93

 Nákvæma skilgreiningu á hugtakinu riddarasaga er hvergi að finna í Aðalnámskrá  en það hlýtur þó að 

eiga jafnt við frumsamdar sem þýddar riddarasögur. 
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vægi. Í samræmi við hefð og það ákvæði Aðalnámskrár að nemendur áfangans skuli 

lesa a.m.k. „eina viðamikla Íslendingasögu“
94

 lásum við Egils sögu og alla Völuspá auk 

Gestaþáttar Hávamála. Aðrar bókmenntagreinar, þ.m.t. riddarasögur og fornaldarsögur, 

voru afgreiddar á vettvangi bókmenntasögunnar. Augljóst er að vegna skorts á útgáfum 

koma sýnisbækur að verulegu gagni í umfjöllun um þessar bókmenntagreinar. Sú 

sýnisbók sem við í Ármúlanum studdumst við nefnist Ormurinn langi og spannar 

íslenska bókmenntasögu í þúsund ár.
95

 Hér er um mikið og vandað verk að ræða en því 

miður finnast þar hvorki dæmi úr riddarasögum né fornaldarsögum. Ormurinn langi er 

m.ö.o. ekki lengri en svo að þar er skautað yfir tvær heilar bókmenntagreinar frá 

miðöldum. Því var ekki um annað að ræða en að ljósrita brot úr fornaldar- og 

riddarasögum úr útgáfum þeirra Guðna Jónssonar og Bjarna Vilhjálmssonar handa 

nemendum. Nær hefði þó verið að styðjast við sýnisbók Silju Aðalsteinsdóttur Orð af 

orði þar sem bæði fornaldar- og riddarasögur skipa þann sess sem þær eiga skilið.
96

 

Sú útgáfa á Viktors sögu og Blávus og Mírmanns sögu sem hér birtist er hugsuð 

sem tilboð. Henni er einkum ætlað að gefa kennurum í íslensku 303 kost á að gera 

frumsömdu riddarasögunum betur skil en áður hefur verið hægt. Meira máli skiptir þó 

að nemendur fá hér tækifæri til að kynnast frumsömdu riddarasögunum beint og 

milliliðalaust. Hér eru það sögurnar sjálfar sem eru leiddar í öndvegi; nemendur 

kynnast þeim með því að lesa þær í heild en ekki bara sögubrot sem eiga að varpa ljósi 

á tiltekin bókmenntaleg atriði. Að baki útgáfunni býr sú skoðun að nemendur í 

áfanganum íslensku 303 eigi rétt á því að kynnast fjölbreyttari textum en 

Íslendingasögum og eddukvæðum og þá ekki aðeins í brotum heldur heildstæðum 

lestri.  

                                                 
94

Aðalnámskrá framhaldsskóla, 33.  
95

 Bragi Halldórsson et.al. (útg.). Ormurinn langi. Leiftur úr íslenskum bókmenntum 900-1900. Reykjavík 

2005. Sá hluti bókarinnar sem snýr að miðaldabókmenntum (7-182) er að flestu leyti til fyrirmyndar. 

Orðskýringar eru ríkulegar og skopmyndir Hrefnu Bragadóttur vel heppnaðar. Ormurinn langi er nýjasta 

sýnisbók íslenskra bókmennta en samkvæmt lauslegri athugun var bókin á námsefnislista fyrir íslensku 

303 í að minnsta kosti fjórum framhaldsskólum á vorönn 2009: Fjölbrautaskólanum við Ármúla, 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Fjölbrautaskóla Suðurlands og Menntaskólanum á Akureyri.    
96

 Sjá Silja Aðalsteinsdóttir (útg.). Orð af orði, 236-255. Í samræmi við hefð gerir Silja þó þýddu 

riddarasögunum hærra undir höfði en frumsömdu sögunum. Í bókinni er Möttuls saga prentuð í heild 

sinni (241-55) auk brota úr Ívents sögu Artúrskappa (238) og Tristrams sögu og Ísöndar (239) en 

jafnframt eru tekin dæmi úr frumsömdu sögunum Ála flekks sögu (237), Rémundar sögu keisarasonar 

(237) og Tristrams sögu og Ísoddar (240). Því má svo bæta við hér að Sigurður Nordal, sem þó hafði lítið 

álit á frumsömdu riddarasögunni, gengur ekki svo langt að sniðganga hana með öllu í sýnisbók sinni frá 

árinu 1953. Í bókinni birtir Sigurður brot úr bæði Mágus sögu jarls hinni eldri og Konráðs sögu. Sjá 

Sigurður Nordal et. al. (útg.). Sýnisbók íslenzkra bókmennta til miðrar átjándu aldar, 254-59. Hér má þó 

minna á að samkvæmt þróunarkenningu Nordals eru frumsamdar riddarasögur misgamlar og ólíkar að 

gæðum. Sumar þeirra taldi Nordal að stæðu nær innlendri sagnahefð og væru eldri en aðrar og mun það 

einmitt eiga við um Mágus sögu jarls hina eldri og Konráðs sögu.                  
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Hin síðari ár hefur vegur frumsömdu riddarasögunnar vaxið mjög innan 

fræðasamfélagsins og það er löngu kominn tími til að slíkt hið sama gerist í skólunum. 

Þessar sögur eru nefnilega margar hverjar alls ekki jafn ómerkilegar bókmenntir og 

lengi var talið. Vissulega eru frumsömu riddarasögurnar afþreyingarbókmenntir síns 

tíma en að baki skemmtuninni geta leynst áhugaverðar heimildir um hugarfar og 

samfélag og jafnvel siðferðilegur boðskapur. Þótt ólíkar séu eru bæði Viktors saga og 

Blávus og Mírmanns saga dæmi um sögur sem geyma slíkan boðskap.                  

Ljóst er að kennurum er alltaf skammtaður naumur tími. Þetta á ekki síst við um 

íslensku 303 þar sem gera á allri bókmenntasögu miðalda skil á einu misseri og 

Aðalnámskrá kveður beinlínis á um að lesin skuli ein viðamikil Íslendingasaga. Á móti 

kemur að þær sögur sem hér hafa verið valdar eru báðar fremur stuttar. Hér hefur líka 

verið farin sú leið að hafa orðskýringar ríkulegar og ættu þær að hjálpa þeim 

nemendum sem höllum fæti standa í lestri. Mín reynsla er sú að nemendur séu yfirleitt 

þakklátir fyrir miklar orðskýringar þótt vissulega geti þær rofið lesturinn. Að auki má 

benda á að málið í frumsömdum riddarasögum er oft býsna tyrfið; stíllinn lærður og 

upphafinn, mikið um slettur og setningaskipan óhefðbundin. Ef í ljós kemur að 

orðskýringar hrökkva ekki til er mikilvægt að kennarar hvetji nemendur til að slá upp 

orðum í orðabók.    

Með sögunum fylgir inngangur þar sem fjallað er um uppruna og einkenni 

frumsaminna riddarasagna sem bókmenntagreinar. Þar sem Viktors saga og Blávus og 

Mírmanns saga hafa verið valdar til útgáfu er sérstök áhersla lögð á þær í 

innganginum. Mun ýtarlegar er fjallað um frumsömdu riddarasöguna í þessum 

inngangi en í hefðbundnum kennslubókum í bókmenntasögu miðalda. Ætti hann því að 

nýtast vel þeim kennurum sem vilja kynna bókmenntagreinina fyrir nemendum sínum 

áður en lestur hefst. Upprifjunarspurningar og verkefni fylgja á eftir hverjum kafla í 

sögunum og skal nú nánar vikið að þeim. 

 

2.Verkefnin 

 

Líkt og sögurnar sjálfar eru verkefnin sem þeim fylgja hugsuð sem tilboð til kennara. 

Þeim er að sjálfsögðu í sjálfsvald sett hvort og þá hvernig þeir nýta sér þessi verkefni. 

Hafa verður í huga að verkefnagerð af þessu tagi hlýtur að byggja á einhvers konar sýn 

eða túlkun. Finni kennarar hjá sér þörf til að velja úr verkefni eða jafnvel útbúa að öllu 
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leyti sín eigin þá er það vitaskuld í góðu lagi. Margir kennarar myndu vafalaust kjósa 

að kenna þessar sögur algerlega með eigin rödd. Vonandi geta verkefnin þó verið 

slíkum kennurum til leiðbeiningar.          

Ekki er tekin nein afstaða til þess hvernig heppilegast er að útfæra verkefnin í 

kennslu eða hve langan tíma ætla má að hvert og eitt þeirra taki. Markmið mitt er að 

útbúa kennsluefni en ekki kennsluáætlanir fyrir lengri eða skemmri tíma. Mörg 

verkefnanna eru þó þess eðlis að æskilegt er að nemendur vinni þau í hópum. Þetta á 

einkum við um verkefni þar sem spurningar eru opnar og krefjast túlkunar. Þá má 

nefna að sum verkefni eru þess eðlis að nemendur verða að hafa aðgang að 

hjálpargögnum, t.d. handbókum, til að geta unnið þau. Ef handbækur eru ekki tiltækar í 

kennslustofum ættu nemendur í flestum tilfellum að geta unnið verkefnin á 

skólabókasafni.     

 

2.1 

Upprifjunarspurningar 

 

Með báðum sögunum fylgja verkefni á eftir hverjum kafla. Á undan þeim eru 

spurningar til upprifjunar sem ætlað er að hjálpa nemendum að henda reiður á 

mikilvægustu staðreyndum hvers kafla. Dæmi: „Hverjir eru þeir Randver sterki og 

Önundur grikkur og fyrir hvern starfa þeir?“ (Viktors saga, 44); „Hvaða ráð gefur 

Brígiða sendimönnum áður en þeir snúa aftur til Frakklands?“ (Mírmanns saga, 92). 

Upprifjunarspurningarnar eru forsenda þess að nemendur geti tekist á við verkefni sem 

reyna á skilning og túlkun og eru ekki síst hugsaðar fyrir þá sem höllum fæti standa í 

lestri. Þessar spurningar skýra efnið fyrir nemendum og stuðla að heildstæðum og 

skipulegum lestri. Hraðlæsir nemendur átta sig á aðalatriðum hvers kafla hjálparlaust 

og þurfa því síður á spurningunum að halda. Upprifjunarspurningarnar eru einkum 

hugsaðar fyrir nemendur sjálfa meðan á lestrinum stendur og er þeim þá vitaskuld í 

sjálfsvald sett hvort þeir svara þeim í huganum eða skriflega.    

 

2.2  

Málfræði og bókmenntafræði 

 

Við verkefnagerðina hafa áfangamarkmið fyrir íslensku 303 eins og þeim er lýst í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla verið höfð að leiðarljósi. Í inngangskafla Aðalnámskrár 
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fyrir íslensku segir m.a. að íslenskukennsla í framhaldsskóla eigi að vera heildstæð og 

því skuli lögð áhersla á „innbyrðis tengsl þátta og viðfangsefna“.
97

 Í samræmi við þetta 

grundvallarmarkmið segir í áfangamarkmiðum fyrir íslensku 303: „Nemandi átti sig á 

orðaforða, orðmyndun og nokkrum helstu beygingareinkennum fornmáls í þeim textum 

sem lesnir eru, t.d. beygingu nafnorða, fornafna, lýsingarorða og sagna“.
98

     

Í verkefnunum eru allmargar spurningar sem reyna á málfræðileg atriði og þá 

einkum beygingarleg. Má hér nefna spurningar sem varða beygingu hinna fornu 

eignarfornafna, persónufornafna og ábendingarfornafna (sjá t.d. Viktors saga, 41 og 51; 

Mírmanns saga, 82 og 105. Um aðrar beygingarendingar, t.d. endingar 

viðtengingarháttarins forna, er erfiðara að spyrja þar sem þeim hefur verið vikið til 

nútímahorfs. Sama á við um ýmis viðskeyti; kunnigur er skrifað kunnugur, mannligt 

mannlegt o.s.frv. (sjá nánar um þetta í inngangi, bls. 29).
99

 Í nokkrum verkefnum eru 

spurningar sem varða setningarfræði en þær eru jafnan tengdar stílfræðilegum 

vangaveltum (sjá t.d. Viktors saga, 37 og 59; Mírmanns saga, 86). Þá má nefna að í 

nokkrum verkefnum er spurt um merkingu mikilvægra orða, t.d. orðanna kurteisi 

(Mírmanns saga, 89) og hamingja (Viktors saga, 39). Í báðum tilvikum er ætlast til að 

nemendur sæki sér upplýsingar um merkingu orðanna af vefnum, annars vegar af 

Vísindavef Háskóla Íslands, hins vegar af vef Árnastofnunar. Loks fá nemendur að 

spreyta sig í orðsifjafræði (Viktors saga, 60) og þarf Íslensk orðsifjabók Ásgeirs 

Blöndals Magnússonar þá að vera innan seilingar.       

Ljóst er að margir nemendur munu eiga erfitt með að vinna málfræðiverkefnin 

hjálparlaust. Vitaskuld skiptir miklu máli hér að í íslensku 212, sem samkvæmt 

Aðalnámskrá er undanfari íslensku 303, er málsaga á dagskrá.
100

 Um efnisatriði þess 

áfanga segir m.a. í Aðalnámskrá: „Lesin verða textadæmi frá ýmsum tímum og vakin 

athygli á málfarslegum einkennum þeirra...“.
101

 Með „málfarslegum einkennum“ er 

væntanlega átt við sömu atriði og nefnd eru í áfangamarkmiðum fyrir íslensku 303 og 

vitnað var til hér að framan. Til að auðvelda nemendum upprifjun á þessum atriðum er 

                                                 
97

 Aðalnámskrá framhaldsskóla, 9.  
98

 Sama rit, 33. 
99

 Vissulega má deila um réttmæti þess að víkja þessum orðmyndum til nútímahorfs. Nefna má að í 

nýlegum kennslubókum í málsögu er hinn forni viðtengingarháttur jafnan ofarlega á blaði. Sjá t.d. 

Ragnhildur Richter et. al. Íslenska tvö, 169; Sölvi Sveinsson. Íslensk málsaga, 116. Í bók sinni bendir 

Sölvi einnig á að endingin legur í beygingu lýsingarorða hafi að fornu verið ligr (120).        
100

 Hér verður að nefna að skipulag áfanga í framhaldsskólum er ekki alltaf í fullu samræmi við það sem 

segir í Aðalnámskrá. Í Fjölbrautaskólanum við Ármúla er málsaga t.d. kennd bæði í íslensku 212 og 

íslensku 203. Sjá Fjölbrautaskólinn við Ármúla. „ísl 212“ og „ísl 203“.   
101

 Aðalnámskrá framhaldsskóla, 31.    
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þeim bent á handbækur eða jafnvel nýjustu kennslubækur þar sem um þau er fjallað 

(sjá t.d. Viktors saga, 59; Mírmanns saga, 82). Þessi hjálpargögn ætti að vera hægt að 

nálgast á skólabókasafni. Hér má minna á hina fornu speki Rómverja að nám er 

upprifjun. Vefjist málsöguleg atriði fyrir nemendum ætti kennurum að vera í lófa lagið 

að rifja þau upp með þeim.      

Í mörgum verkefnum reynir á þekkingu nemenda á bókmenntafræðilegum 

hugtökum. Allt eru þetta hugtök sem nemendur í íslensku 303 eiga að hafa kynnst í 

fyrri íslenskuáföngum. Dæmi um stílfræðileg hugtök sem spurt er um eru 

stuðlasetning, hliðstæður, hliðskipun og undirskipun. (sjá t.d. Viktors saga, 37; 

Mírmanns saga, 76-77). Hinn lærði stíll Viktors sögu býður einnig upp á ýmsar 

spurningar um orðaröð og setningarfræðilegar tilfærslur (sjá t.d. Viktors saga, 37, 39 og 

59). Önnur bókmenntafræðileg hugtök sem hér reynir á eru ýkjur (Viktors saga, 44; 

Mírmanns saga, 106), hluti í stað heildar (Mírmanns saga, 116), persónugerving 

(Viktors saga, 44), úrdráttur (Mírmanns saga, 121) og sjónarhorn (Mírmanns saga, 

123). Athuga verður að mjög misjafnt er hve algeng þessi bókmenntalegu einkenni eru 

í textunum. Þannig er t.d. ljóst að ýkjur eru mun algengara stílbragð í þessum sögum en 

úrdráttur, einkum þó Viktors sögu. Þá má nefna að persónugervingar eru ekki algengar 

í frumsömdum riddarasögum. Í þessum verkefnum er stundum vísað til Hugtaka og 

heita í bókmenntafræði sem hjálpargagns.     

 

2.3  

Saga, landafræði og læknisfræði 

 

Í verkefnunum skarast ekki aðeins ólíkir þættir íslenskunámsins heldur er einnig leitast 

við að tengja þau öðrum greinum, s.s. sögu og landafræði. Þetta á einkum við í þeim 

verkefnum sem fylgja Mírmanns sögu en í henni koma fyrir ýmsar sögulegar persónur 

og atvik sem finna má stað í Evrópusögunni (sjá t.d. um Hlöðvi konung eða Clovis í 

Mírmanns sögu, 77). Hins vegar fer því fjarri að sagan fari rétt með sögulegar 

staðreyndir; hún er ævintýri en ekki sagnfræði. Með því að vísa til sögulegra persóna 

og atvika ljær höfundurinn sögu sinni hins vegar raunsæislegt yfirbragð. Tilgangurinn 

með því að láta nemendur bera saman Hlöðvi konung í Mírmanns sögu og hinn 

sögulega Hlöðvi er að gera þeim grein fyrir að þótt sagan byggi á sögulegum 

fyrirmyndum er hún eftir sem áður skáldskapur. Frá sögulegu sjónarmiði er einnig 

undarlegt að láta múslima dýrka skurðgoðið „Maúmet“ sem er afbökun á nafni 
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Múhameðs spámanns (Mírmanns saga, 98). Þá kemur það spánskt fyrir sjónir að 

Hermann jarl af Saxlandi skuli vera múslimi en íslam náði aldrei svo langt norður á 

miðöldum.  

Allt eru þetta atriði sem má benda nemendum á. Þann fyrirvara verður þó að 

setja að þessar „afbakanir“ á sögulegum staðreyndum kunna að þjóna tilgangi fyrir 

sögumarkmiðið. Það er t.d. mjög líklegt að höfundur Mírmanns sögu líti á Mírmann 

sem krossfara af svipuðum toga og Rólant í Rólantskviðu sem alltaf berst við heiðingja. 

Mírmanni er a.m.k. tvisvar í sögunni líkt við Rólant (95 og 120). Þessi samjöfnuður við 

Rólant gefur tilefni til þess að biðja nemendur að bera saman Mírmanns sögu og 

kappakvæðin frönsku (99).                              

Í öðrum verkefnum þar sem varpað er ljósi á tengsl sagnanna við sögulegan 

veruleika er fjallað um riddaramenninguna á miðöldum (einkum burtreiðar) og 

félagslegan bakgrunn riddarans (sjá t.d. Viktors saga, 37; Mírmanns saga, 117). Með 

Viktors sögu fylgja verkefni sem tengjast greftrunarsiðum norrænna manna á miðöldum 

(55) og uppruna og þróun norrænnar dvergatrúar (49). Vísað er til handbóka þar sem 

hægt er að nálgast heimildir um þessi efni. Að lokum skal á það bent að flest þeirra 

„sögulegu“ verkefna sem hér hafa verið nefnd þjálfa nemendur einungis í úrvinnslu og 

skráningu heimilda.                 

Landafræðiverkefni fylgja með Mírmanns sögu (sjá t.d. 105). Markmiðið með 

þeim er að vekja athygli nemenda á því hve sögusviðið í sögunni er vítt og mikillar 

nákvæmni gætir í staðfræði. Verkefni nemenda felast í því að fletta upp í 

landabréfabókum eða á netinu og merkja landfræðileg heiti (t.d. borgir, ár og fjöll) inn 

á kort sem finna má á netinu og hægt er að prenta út. 

Loks er að geta þess að í Mírmanns sögu kemur holdsveiki talsvert við sögu. 

Nemendur eru beðnir að lesa sig til um þennan sjúkdóm á Vísindavefnum. Þar er 

raunar einnig að finna mynd af holdsveikum manni (Mírmanns saga, 109) og segir hún 

meira en mörg orð um hvað málið snýst. Annars er lítið um myndræn verkefni og engar 

myndir fylgja útgáfunni. Í tveimur verkefnum eru nemendur þó beðnir að teikna mynd 

(Viktors saga, 59 og 70).         
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2.4 

 Alfræðirit og orðabækur á vefnum 

 

Í mörgum þeirra verkefna sem hér hafa verið nefnd er ætlast til að nemendur sæki sér 

heimildir úr orðabókum og alfræðiritum á netinu. Tvö slík rit hafa verið valin; annars 

vegar sérhæfð orðabók sem nefnist Knighthood, Chivalry and Tournaments og hins 

vegar skólavefur Encyclopædia Britannica (http://www.school.eb.co.uk/). Tengil á 

Britannciavefinn má nálgast á hvar.is.  

Báðir þessir vefir eru traustir og mikill kostur við Britannicavefinn að hann er 

aðgengilegur í sérstakri útgáfu handa framhaldsskólanemum. Greinar eru stuttar og á 

einföldu máli. Sjálfsagt má deila um réttmæti þess að láta nemendur í íslenskum 

bókmenntum afla sér heimilda úr alfræðiritum á ensku. En þá er á það að líta að 

alfræðirit á íslensku um riddarasögur og riddaramenningu eru ekki á hverju strái. 

Enskan á þessum vefjum er heldur ekki það flókin að hún ætti að vefjast fyrir 

nemendum. Ekkert getur verið óeðlilegt við að gera nemendum í framhaldsskóla grein 

fyrir því að á erlendum vefsíðum megi nálgast margvíslegar upplýsingar sem beint eða 

óbeint tengjast íslenskum bókmenntum. Hins vegar verða kennarar að hafa í huga að 

vefurinn er fljótandi miðill og því er engan veginn hægt að tryggja að aðgengi að þeim 

vefsíðum sem hér er vísað til verði hið sama í framtíðinni.      

 

2.5  

Ritunarverkefni 

 

Flestar verkefnaspurningar krefjast stuttra svara og formleg ritunarverkefni eru fá. Með 

báðum sögum fylgja þó útdráttarverkefni og er ætlast til að nemendur skrifi um 150 orð 

í hvert sinn (sjá t.d. Viktors saga, 61 og Mírmanns saga, 101). Í útdráttunum eiga 

nemendur að endursegja fléttu sögunnar með eigin orðum. Tilgangurinn með þessum 

verkefnum er svipaður og í upprifjunarspurningunum; nemendur fá tækifæri til að líta 

yfir farinn veg og rifja upp söguþráðinn.  

Ásamt útdráttunum eru það hinar svokölluðu dagbókarfærslur sem helst reyna á 

skipulega ritun. Í þeim verkefnum eiga nemendur setja sig í spor tiltekinnar persónu og 

skrifa um 150 orða dagbókarbrot fyrir hennar hönd. Mín skoðun er sú að þegar vel 

tekst til séu þetta einhver bestu ritunarverkefni sem hægt er að leggja fyrir nemendur, 

a.m.k. í kennslu fornbókmennta. Hinn hlutlægi frásagnarháttur íslenskra fornsagna sem 

http://www.school.eb.co.uk/
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lítið lætur uppi um sálarlíf persóna býður upp á verkefni af þessum toga. Kosturinn við 

þau er sá að nemendur fá tækifæri til að tengja persónurnar sínum eigin reynsluheimi. 

Nemendur samsama sig persónum og eiga fyrir vikið auðveldara með að átta sig á 

aðstæðum þeirra. Frelsið sem í þessu felst getur þó verið tvíeggjað. Ef nemendur halda 

sig ekki innan marka hins sennilega geta verkefni af þessu tagi hæglega misst marks. 

En ef vel tekst til geta þau opnað augu nemenda fyrir ýmsu í fari persóna sem erfitt er 

að greina með hlutlægri rannsókn. Framkoma persónu getur t.d. verið fráhrindandi á 

yfirborðinu en þegar nánar er að gáð kann hún að hafa sínar ástæður. Hér er farin sú 

leið að láta nemendur setja sig í spor kvenpersóna í sögunum (sjá t.d. Viktors saga, 71 

og Mírmanns saga, 88). 

 

3. Kennsluhugmynd: íslenskar riddarasögur og Stjörnustríð 

 

Ég þreytti frumraun mína sem kennari í Fjölbrautaskólanum við Ármúla á vorönn árið 

2008.  Í fyrstu kennslustundinni í íslensku 303 fékk ég spurningu frá nemanda sem olli 

mér nokkrum heilabrotum. Spurningin var á þá leið hvort ekki væri mögulegt að fá að 

lesa Egils sögu á íslensku! Svo allrar sanngirni sé gætt skal það tekið fram að 

nemandanum var ekki full alvara með spurningunni. Engu að síður varpar hún ljósi á 

þá staðreynd að textar fornsagnanna eru ungu fólki nú á dögum yfirleitt framandi.  

Ef ungt fólk les yfirleitt bækur nú á dögum má fullyrða að fornsögurnar séu 

ekki efstar á vinsældalistanum. Með öðrum orðum: nemendur sem setjast í íslensku 

303 hafa í flestum tilfellum engan áhuga á fornsögum. Sú tíð er liðin að ungt fólki vitni 

með aðdáun í hetjur á borð við Gunnar og Egil. Hetjur sagnanna eru yfirleitt bara 

einhverjir gamlir og leiðinlegir karlar og gildir þá einu hvort þeir geta stokkið hæð sína 

í öllum herklæðum eða bitið andstæðinga sína í barkann. Þetta er einfaldlega sá 

veruleiki sem blasir við öllum íslenskukennurum nú á dögum hvort sem þeim líkar 

betur eða verr. Í grein í Nýjum menntamálum frá árinu 1999 lýsir Þuríður Jóhannsdóttir 

honum svona: 

 

Kennarar standa gjarna ráðalausir frammi fyrir bekk sem þeir eiga að fara að kenna Njálu 

eða Sjálfstætt fólk og uppgötva að nemendurnir hafa svosem ekkert lesið af bókmenntum 



 154 

og úr vöndu að ráða við hvað á að reyna að tengja til að bókmenntirnar öðlist merkingu í 

huga lesandans.
102

  

 

Í greininni er þó enginn bölmóður eða uppgjafartónn. Þuríður er nefnilega þeirrar 

skoðunar að jafnvel þótt dregið hafi úr bóklestri ungs fólks hin síðari ár þýði það ekki 

endilega að það lesi minna nú en áður. Hugmyndin hér er sú að textahugtakið 

einskorðist ekki aðeins við bókmenntir heldur geti jafnframt átt við um frásagnir í 

öðrum miðlum, t.d. kvikmyndum og á netinu. Í framhaldi af þessu bendir Þuríður á að 

ungt fólk sé síður en svo hætt að lesa. Hins vegar lesi það annars konar texta en eldri 

kynslóðir sem ólust upp við einsleitara fjölmiðlaframboð.
103

 Þetta kallar á nýja hugsun 

og ný vinnubrögð í bókmenntakennslu:  

 

Bókmenntauppeldi eða bókmenntakennsla verður að vera meðvituð um hvernig sá 

sagnaheimur er sem barnið býr yfir þegar því er fengin bók að lesa. Það verður að velta 

fyrir sér móttökuskilyrðunum, ekki bara því hvort kennaranum eða foreldrunum þyki bókin 

góð og finnist að barnið eða unglingurinn hafi gott af að lesa hana, því hún hefur engin 

áhrif nema lesandinn hafi möguleika á að skilja hana með því að tengja hana fyrri reynslu, 

ekki bara beinni reynslu heldur einnig þeirri sem fæst með lestri bóka og því að horfa á 

myndir.
104

  

 

Auðvelt er að taka undir þau orð Þuríðar að í bókmenntakennslu sé mikilvægt 

að reyna að tengja kennsluna fyrri reynslu nemenda, bæði beina reynslu og þá sem þeir 

hafa öðlast af lestri bóka og mynda. Ef vel tekst til er þetta án efa ein áhrifaríkasta 

leiðin til að vekja áhuga nemenda á bóklestri. Nemendur átta sig á að bókmenntirnar 

vísa út fyrir sjálfar sig, í veruleika sem þeir þekkja af eigin raun eða í aðra texta sem 

þeim eru tamir, t.d. kvikmyndir.
105

 Þannig áttar nemandinn sig á að í bókmenntum er 

oft glímt við svipaðar spurningar og hann sjálfur hefur gert í eigin lífi. Nemandinn 
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 Þuríður Jóhannsdóttir. „Bókmenntir í sagnaheimi skjámiðla“, 41-42.  
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 Sama rit, 41. 
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skilur m.ö.o. að bókmenntirnar eru ekki helgigripir sem lýsa einhverjum ósnertanlegum 

veruleika utan og ofan við hann sjálfan. Ennfremur áttar nemandinn sig á að 

sagnaheimur bókarinnar er ekki svo fjarlægur og hann nær að mynda tengsl við texta 

sem að öðrum kosti er honum sem lokuð bók. Nemandinn áttar sig t.d. á að saga í bók 

lýtur að mörgu leyti svipuðum frásagnarlögmálum og saga í kvikmynd. Þetta getur t.d. 

haft verulega þýðingu í kennslu á bókmenntahugtökum sem mörg hver eiga sér 

samsvaranir í kvikmyndalistinni.
106

  

Nú má spyrja hvaða þýðingu þessar hugmyndir um reynsluheim nemenda og 

textatengsl hafi fyrir kennslu fornbókmennta. Í fyrsta lagi má benda á að í kennslu 

sígildra bókmenntatexta eins og Njálu eða Eglu hlýtur alltaf að vera mikilvægt að gera 

nemendum grein fyrir þeim sammannlegu viðfangsefnum sem sögurnar fást við og 

e.t.v. betur en aðrar sögur.
107

 Á hinn bóginn má ætla að ýmsar aðrar sögur séu líklegri 

til að vinna hylli ungmenna vegna þess að þær tengjast betur textum sem þeim eru 

tamir. Þannig hafa margir unglingar tilhneigingu til að laðast að goðsögum og 

ævintýrum svo sem vinsældir bóka og kvikmynda á borð við Hringadróttins sögu og 

Stjörnustríð vitna um. Í raun má segja að þær sögur sem sagðar eru í þessum 

bókum/kvikmyndum séu beinlínis sprottnar úr jarðvegi miðaldarómönsunnar, sem 

bæði frumsömdu riddarasögurnar og margar fornaldarsögur heyra til.  

Í þessu felast ýmis tækifæri fyrir bókmenntakennara sem vilja kynna 

frumsamdar riddarasögur fyrir nemendum sínum. Eitt af því sem rómansa eins og 

Viktors saga á t.d. sameiginlegt með Stjörnustríðsmyndunum er að hún er þroskasaga. 

Viktor er að vísu konungur þegar í upphafi sögu en hann á samt enn eftir að tileinka sér 

konunglegar dygðir (sjá umræðu í inngangi, 10-12). Í upphafi sögunnar gerir Viktor sig 

sekan um taumleysi í fjármálum en hann er líka fégráðugur og dómgreindarlaus á eigið 

ágæti. Það er Logi geimgengill í Stjörnustríði (The Empire Strikes Back, Irvin 

Kershner, 1980) líka þegar hann ákveður að mæta Svarthöfða áður en þjálfun hans er 

lokið. Bæði Viktor og Loga skortir sjálfsþekkingu og því ofmeta þeir sjálfa sig líkt og 

unglingum hættir stundum til að gera. Þeir minna svolítið á þátttakendurna í „Idolinu“ 

sem halda að þeir geti sungið en geta það í raun alls ekki (sjá verkefni með Viktors 

sögu, 44).  
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Líkt og saga Viktors endar saga Loga geimgengils með sigri; báðir standast 

freistingar hins illa og komast til andlegs þroska. Það gerir Anakin (Svarthöfði) hins 

vegar ekki og að lokum gengur hann myrkraöflunum á hönd (Revenge of the Sith,  

George Lucas, 2005). Þótt saga hans sé við fyrstu sýn harmsaga reynist svo ekki vera 

því í lokamynd Stjörnustríðsbálksins snýr Svarthöfði af vegi hins illa og drepur 

keisarann (The Return of the Jedi, Richard Marquand, 1983). Eins og allar 

miðaldarómönsur endar Stjörnustríðsbálkurinn farsællega; hið góða sigrar hið illa og 

friður kemst á í vetrarbrautinni.  

Allt eru þetta atriði sem mætti ræða með nemendum í samlestri á Viktors sögu 

og Stjörnustríðsmyndunum. Í verkefnum mínum geri ég ekki ráð fyrir slíkum samlestri 

og nefni hann hér aðeins sem kennsluhugmynd.    

Líkt og Viktors saga er Mírmanns saga þroskasaga þótt með nokkuð öðrum 

hætti sé. Sem frumsamin riddarasaga er sagan sérstök að því leyti hve kristnin leikur 

þar stórt hlutverk og greinarmunur hins veraldlega og andlega sviðs er skýr. Hinn 

andlegi þroski Mírmanns felst ekki í því að tileinka sér konungsdygðir líkt og í Viktors 

sögu heldur því að afneita hinu veraldlega lífi. Það gerir Mírmann í lok sögunnar með 

því að ganga í klaustur. Framan af er Mírmann hins vegar hrokafullur og lítil merki 

sjást um að hann iðrist þess að hafa vegið föður sinn (að vísu í sjálfsvörn). Mjög 

sterkur siðferðilegur tónn er í sögunni en því fer fjarri að spurningar um rétt og rangt 

snúist bara um trúarbrögð. 

Líkt og Viktors saga býður Mírmanns saga upp á samlestur með 

Stjörnustríðsmyndunum. Í einu verkefnanna með sögunni vottar fyrir slíkum lestri en 

þar eiga nemendur að bera viðhorf Jedimeistarans Yoda til reiðinnar saman við skilning 

Mírmanns sögu á þeirri höfuðsynd (Sjá Mírmanns saga, 101). Verkefninu er ekki síst 

ætlað að sýna nemendum hvernig kristin dygðasiðfræði hefur í þessu tilfelli 

bersýnilega haft áhrif á siðfræði Stjörnustríðsmyndanna.  

Fleiri möguleika mætti nefna í samlestri á Mírmanns sögu og Stjörnustríði. Til 

dæmis mætti velta fyrir sér hlutverki örlaganna í báðum textum og jafnframt kanna 

hvaða frásagnarlegu hlutverki draumar gegna. Í báðum textum eru dæmi um 

atkvæðamiklar konur þótt Mírmanns saga hafi óneitanlega vinninginn að því leyti. Þá 

gæti verið snjallt að spyrja hvað sé líkt og hvað ólíkt með kvenlýsingum í textunum. 

Svona mætti lengi telja. Það skal þó ítrekað hér að þessum hugmyndum er varpað fram 

án þess að nokkur tilraun hafi verið gerð til að útfæra þær. 
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Að lokum er rétt að benda á að vel má vera að í kennslu henti betur að lesa 

einhverja aðra texta með sögunum en Stjörnustríðsmyndirnar. Þótt varla verði á móti 

mælt að þær myndir teljist nú klassískar má velta fyrir sér hve vel þær skírskota til 

reynsluheims unglinga nú á dögum. Svo mikið er víst að rómönsur eru ekki síður 

vinsælar nú en á miðöldum. Rómansan er alltaf söm við sig hvaða nafni sem hetjan 

nefnist. Jafn ljóst er að nú á dögum heillast margir unglingar af rómönsum, einkum í 

kvikmyndum og sjónvarpi. Kennari sem vill nýta sér hugmyndina um textatengsl í 

kennslu á íslenskum miðaldarómönsum hlýtur að kanna hvaða rómönsur það eru sem 

höfða til nemenda hverju sinni. 

  

4. Lokaorð 

  

 Verkefnin sem hér hefur verið rætt um og fylgja með Viktors sögu og Blávus og 

Mírmanns sögu varða marga þætti íslenskunámsins. Nemendur þjálfast í lestri með því 

að afla sér heimilda í handbókum og alfræðiritum á netinu. Formleg ritunarverkefni eru 

fá og í flestum tilfellum aðeins ætlast til að nemendur svari stuttum efnisspurningum 

skriflega. Þessar spurningar reyna fyrst og fremst á túlkun og lesskilning og eru að 

sjálfsögðu að einhverju leyti mótaðar af túlkun útgefanda á sögunum. 

Upprifjunarspurningunum er hins vegar ætlað að hjálpa nemendum að henda reiður á 

mikilvægum staðreyndum sem er forsenda þess að þeir geti tekist á við 

túlkunarspurningar. Allmörg verkefni skarast við aðrar greinar, s.s. landafræði, sögu og 

ensku. 

Í verkefnunum er málfræði gert hátt undir höfði. Með þessu hefur verið leitast 

við að koma til móts við þau fyrirmæli Aðalnámskrár að íslenskukennsla í 

framhaldsskóla eigi að vera heildstæð. Sú tíð er liðin að íslenskukennarar í 

framhaldsskólum geti leyft sér að vera aðeins sérfræðingar á ákveðnum sviðum. Þetta á 

ekki síður við um kennslu fornbókmennta en nútímabókmennta eins og skýrt kemur 

fram í áfangamarkmiðum Aðalnámskrár fyrir íslensku 303.  

Textar á borð við Viktors sögu og Blávus og Mírmanns sögu eru í senn hluti 

íslenskrar bókmenntasögu og málsögu. Málfræði að fornu og nýju á hins vegar ekki að 

kenna í fræðilegu tómarúmi. Hana á þvert á móti að kenna samhliða lestri á 

raunverulegum textum, þ.m.t. bókmenntatextum. Í þessu felst að nemendur þurfa sífellt 

að vera að rifja upp hugtök og heiti. Í verkefnunum er tekið tillit til þessa með því að 
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vísa nemendum á margvísleg hjálpargögn. Meginhjálpargagnið hlýtur þó alltaf að vera 

kennarinn sjálfur.  

Þeim sem hugsa um nám og kennslu sem línulaga ferli kann að þykja þetta 

fjarstæðukennt. En er upprifjunin ekki einmitt forsenda alls náms? Er upprifjunin ekki 

einmitt móðir allrar visku? Hætt er við að nemandi sem lærir tiltekið hugtak og kann að 

beita því gleymi því fljótt fái hann ekki tækifæri til að æfa sig. Sama á við um 

bókmenntahugtök. Það getur varla þjónað miklum tilgangi að kenna nemendum hvað 

hugtök eins og úrdráttur og hliðstæður merkja ef þau verða aldrei á vegi þeirra síðar 

meir í námi. 
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