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Ágrip 
 

Völsunga saga fjallar um forna kappa og kvenskörunga og svipar efni hennar til þeirra 

eddukvæða sem finna má í Konungsbók eddukvæða. Flestar persónur sögunnar eru vel 

þekktar; margir hafa heyrt minnst á Sigurð Fáfnisbana, Brynhildi Buðladóttur og 

Guðrúnu Gjúkadóttur. Færri hafa hins vegar heyrt nafn Signýjar Völsungsdóttur nefnt. 

Saga hennar er sögð í fyrri hluta Völsunga sögu en hún er föðursystir Sigurðar 

Fáfnisbana og er enginn eftirbátur Brynhildar og Guðrúnar hvað kænsku og 

hefndarþorsta snertir. Hún vílar ekki fyrir sér að svíkja eiginmann sinn, láta drepa börn 

sín og liggja með bróður sínum til að geta nógu sterkan einstakling til hefnda. Signý 

fæddist þó ekki svona grimm heldur varð það eftir því sem á leið sögu hennar. Hún er 

fórnarlamb samfélags þar sem konur eru undirokaðar og upp á náð karlkyns 

aðstandenda komnar. Því er hægt að nota ævi og örlög Signýjar til að varpa ljósi á 

félagslega mótun kvenna í hernaðarsamfélagi miðalda. Hernaðarsamfélagið var harður 

heimur þar sem heiður og sæmd voru í hávegum höfð. Karlar réðu þar lögum og lofum, 

átök voru nærri daglegt brauð og hefndarskyldan hvíldi þungt á herðum manna. Konur 

máttu hins vegar ekki taka beinan þátt í átökum og þurftu því að horfa upp á ástvini sína 

drepna án þess að geta veitt þeim hjálparhönd. Að auki máttu þær ekki hefna 

aðstandenda sinna, að minnsta kosti ekki með beinum hætti. Engan þarf því að undra þó 

að konurnar sem uppi voru í hinu harða samfélagi sem sögurnar lýsa hafi líkt og 

sögupersónan Signý Völsungsdóttir umbreyst úr ungum meyjum í kaldar konur.  
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Aðfaraorð 
 

Í heimi Íslendingasagna, eddukvæða og fornaldarsagna má finna margar kvenhetjur. 

Hallgerður langbrók og Guðrún Ósvífursdóttir eru þekktar fyrir gjörðir sínar og slíkt hið 

sama má segja um Brynhildi Buðladóttur, Guðrúnu Gjúkadóttur og Signýju 

Völsungsdóttur. Þessar sögupersónur eru stoltar og ráðagóðar en umfram allt 

vægðarlausar. En hvernig urðu þær svo kaldar? Varla hafa þær fengið þessa eiginleika í 

vöggugjöf heldur hefur uppeldi þeirra í því hernaðarsamfélagi sem sögur þeirra lýsa 

mótað þær. Líkt og svo margar raunverulegar konur voru þessar sögupersónur 

undirokaðar af körlum og raddir þeirra bældar niður. Engan þarf því að undra að þær 

verði að lokum kaldrifjaðar konur sem víla ekki fyrir sér að svíkja, drepa og blekkja. 

Þessi ritgerð er einhvers konar varnarræða þessara sögupersóna og leitast verður við að 

skilja af hverju þær eru eins og þær eru. Ég valdi til þess Signýju Völsungsdóttur vegna 

þess að fáir hafa heyrt hennar getið. Mikið hefur verið skrifað um söguhetjur seinni 

hluta Völsunga sögu en Signý virðist einhverra hluta vegna hafa gleymst. Eru það 

ómakleg örlög.  

Ég ætla ekki að hafa þessi aðfaraorð lengri en langar þó í lokin að þakka 

nokkrum aðilum. Fyrst ber að nefna leiðbeinanda minn, Aðalheiði Guðmundsdóttur. Vil 

ég ekki einungis þakka henni fyrir ómetanlega hjálp í tengslum við ritgerðina heldur 

einnig fyrir allar þær áhugaverðu umræður sem við höfum átt um miðaldabókmenntir 

almennt. Að auki vil ég þakka foreldrum mínum fyrir gagnlegar ábendingar og unnusta 

mínum, Mána Hafsteinssyni, fyrir þá þolinmæði sem hann sýndi mér meðan ég var á 

kafi í ritgerðarstörfum. Án þessara aðila hefði þessi ritgerð aldrei orðið að veruleika.  
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Inngangsorð 
 

Völsunga saga fjallar um forna kappa og kvenskörunga og er að efni til sambærileg 

þeim eddukvæðum sem finna má í Konungsbók eddukvæða. Ein söguhetja Völsunga 

sögu er Signý Völsungsdóttir. Hún er dóttir Völsungs konungs og á hún tíu bræður, 

meðal annars tvíburabróðurinn Sigmund (sem er faðir Sigurðar Fáfnisbana). Þegar 

Signý er orðin gjafvaxta er hún gefin gegn vilja sínum Siggeiri konungi. Í 

brúðkaupsveislunni verða hvöss orðaskipti milli Sigmundar og Siggeirs og heldur 

Siggeir á brott daginn eftir með konu sína. Seinna býður Siggeir Völsungi og sonum 

hans heim. Signý kemur að máli við föður sinn og segir að Siggeiri séu svik í huga. 

Biður hún föður sinn um að snúa við og leyfa sér að fara með honum. Völsungur neitar 

bón dóttur sinnar og býst til orrustu. Deyr hann í bardaganum og eru synir hans fangaðir 

og settir í stokk út í skógi. Um nóttina kemur ylgur og étur einn bræðranna og gengur 

þetta svo næstu nætur uns Sigmundur er einn eftirlifandi. Hann kemst undan með hjálp 

systur sinnar og hefst við í jarðhýsi í skóginum. Signý sendir Sigmundi tvo syni sína til 

að hjálpa honum að hefna en þeir duga skammt. Lætur hún þá bróður sinn drepa 

drengina. Hún skiptir síðan litum við seiðkonu og fer til Sigmundar. Þau liggja saman 

og eignast Signý soninn Sinfjötla í kjölfarið. Hún sendir hann til Sigmundar og hafast 

þeir við úti í skógi, meðal annars í vargslíki. Að lokum koma þeir í höll Siggeirs til að 

hefna en tvö börn Signýjar sjá til þeirra og segja föður sínum frá. Signý lætur Sinfjötla 

drepa börnin en skaðinn er skeður og eru þeir teknir höndum og settir í haug einn. Þeir 

komast hins vegar úr haugnum með hjálp Signýjar og brenna að lokum Siggeir og menn 

hans inni. Signý ákveður að fylgja eignmanni sínum í dauðann og segir hún Sigmundi 

faðerni Sinfjötla, kyssir þá feðga og gengur í eldinn.  

 Af þessu er ljóst að líkt og svo margar konur lifir sögupersónan Signý lífi sínu 

undir oki karlmanna, fyrst í föðurhúsum og síðar í hjónabandinu. Að auki lifir hún í 

samfélagi þar sem allt snýst um sæmd og heiður, um orrustur, víg og hefndir. Í 

eftirfarandi ritgerð verður því reynt að svara þeirri spurningu hvernig félagsleg mótun 

kvenna í hernaðarsamfélagi miðalda birtist í örlögum Signýjar Völsungsdóttur. Fyrst 

verður sagan sjálf skoðuð og sjónum beint að varðveislu hennar sem og fyrri 

rannsóknum. Næst verður athugað hvernig setja má ævi Signýjar í samhengi við líf 

kvenna almennt í hernaðarsamfélögum. Verður þá horft til stöðu kvenna á forkristnum 

tíma og á miðöldum, annars vegar í samfélaginu sjálfu og hins vegar í hjónabandinu. 
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Einnig verður staða konunnar sem syrgjanda skoðuð sem og hefnd kvenna en Signý 

gengur lengra en flestar konur í þeim efnum. Að auki verður athugað hvort aðrar 

ástæður (sem rekja má til þeirra gilda sem ríktu í hernaðarsamfélaginu) liggi einnig að 

baki gjörðum hennar. Að lokum er fjallað um hin sorglegu ævilok Signýjar og sýnt fram 

á skyldleika milli umfjöllunar um Signýju, Brynhildi Buðladóttur og Guðrúnu 

Gjúkadóttur. 
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1.  Varðveisla og fyrri rannsóknir 
 

Völsunga saga hefur einungis varðveist í einu skinnhandriti, NKS 1824b 4to, og er það 

talið vera frá um 1400. Einnig eru varðveitt þónokkur pappírshandrit af sögunni frá 17.–

19. öld en þau virðast öll vera runnin frá skinnhandritinu og hafa því ekki sjálfstætt 

gildi, í það minnsta ekki textafræðilega (Finch 1965:xxviii). Sagan sjálf er hins vegar að 

minnsta kosti hundrað árum eldri en elsta varðveitta handrit hennar. Hún er talin vera 

skrifuð ekki síðar en 1270 og líklega á Íslandi frekar en í Noregi (Finch 1993:711a). 

Líkt og nafnið gefur til kynna fjallar Völsunga saga um ætt Völsunga. Sagnaefnið er 

ekki hugarburður skrásetjarans heldur byggist sagan á eldri heimildum og þá einkum á 

hetjukvæðum sem nú eru varðveitt í Konungsbók eddukvæða. Skrásetjarinn hefur þó 

líklega ekki haft Konungsbók sjálfa við höndina heldur annað og eldra handrit sem nú 

er glatað (Finch 1965:xxviii). Völsunga saga varðveitir einnig efni sem ekki er í 

Konungsbók og er ástæða þess meðal annars sú að kver vantar í Konungsbókina. Þar 

sem Völsunga saga er byggð á sama kvæðaarfi má því nota hana til að fylla upp í hinn 

glataða texta. Fræðimenn eru reyndar ekki á sama máli um hve stóran hluta sögunnar 

megi nota í eyðufyllinguna. Sumir telja allan textann vera byggðan á eddukvæðum en 

aðrir (einkum eldri fræðimenn) telja að hluti hans hafi alla tíð verið í lausu máli (Finch 

1965:xxvi).  

Fyrstu sjö kaflar Völsunga sögu og megnið af áttunda kafla svara ekki til þekktra 

eddukvæða. Í lok áttunda kafla er hins vegar fjallað um brúðkaup Sigmundar og 

Borghildar og upp frá því á frásögnin sér nokkuð nákvæma samsvörun í 

eddukvæðunum. Hvaðan skrásetjari sögunnar tók efnivið fyrstu kaflanna er ekki vitað 

með vissu. R. G. Finch (1965:xxvii) taldi þá sem og flesta kaflana sem ekki eiga 

samsvörun í Konungsbók eddukvæða vera byggða á týndri sögu sem hann nefnir 

*Sigurðar sögu og telur vera skrifaða um 1200. Sú saga gæti hafa verið byggð á 

kvæðum og innihaldið einhver vers. Að auki telur hann Völsunga sögu byggja á Þiðreks 

sögu af Bern. Aðrir fræðimenn telja að *Sigurðar saga hafi verið varðveitt í munnlegri 

geymd um tíma og að hún sé ekki einungis forveri Völsunga sögu heldur sæki sum 

eddukvæði efnivið sinn í hana. Sagan hafi þá borist til Íslands á 12. öld og í kjölfarið 

hafi fornaldarsagan Völsunga saga verið skrifuð niður um hundrað árum seinna. Jenny 

Jochens telur að hin mikla hjátrú sem finna má í sögunni sem og notkun töfra styðji 

þessa niðurstöðu. Hún telur þó Signýju einnig hafa eitt helsta einkenni germanskra 
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kvenhetja: hún gerir allt hvað hún getur til að hefna fjölskyldu sinnar (Jochens 

1997:157). 

Aðrir fræðimenn aðhyllast þá kenningu að fyrsti hluti sögunnar byggi á 

glötuðum eddukvæðum. Aðalheiður Guðmundsdóttir (2009:4–7) hefur til að mynda 

bent á ýmsar vísbendingar sem styðja þá tilgátu að til hafi verið kvæði sem fjölluðu um 

sama efni og kaflar 1–8. Í áttunda kafla sögunnar eru til dæmis fjögur vísuorð undir 

kviðuhætti sem fjalla um það þegar Sigmundur og Sinfjötli brjótast úr haugi Siggeirs og 

gætu verið leifar glataðs kvæðis. Einnig sýnir mynd á steininum Ardre VII frá Gotlandi 

ef til vill Sigmund og Sinfjötla fjötraða í haugnum en steinninn er talinn vera frá 8. eða 

9. öld. Á steininum má einnig greina konu sem heldur á aflöngum hlut og gengur í átt að 

haugnum. Gæti sú kona verið Signý en í Völsunga sögu smyglar hún einmitt sverði 

Sigmundar inn í hauginn. Að auki er minnst á þá frændur (og feðga) í Helgakviðum I og 

II og í Eiríksmálum.  

Greinilegt er því að Sigmundur og Sinfjötli hafa verið þekktar persónur á 

norrænu málsvæði, ef til vill allt frá 8. öld. Hróður þeirra hefur þó einnig borist til 

Bretlandseyja og er þeirra getið í Bjólfskviðu. Hún er varðveitt í handriti frá um 1000 og 

er almennt talin vera frá 8. öld (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2009:7). Þar er Sinfjötli 

sagður vera systur- eða bróðursonur (fe. nefan) Sigmundar. Þar sem skyldleikatengsl 

þeirra eru tekin fram má áætla að systir Sigmundar hafi einnig verið mönnum kunn, að 

minnsta kosti var vitað að Sigmundur átti systkini. Í Winchester á Englandi hefur að 

auki fundist brot af steinmynd sem talin er vera úr höll Knúts konungs og sýnir úlf 

sleikja andlit manns (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2009:7–10).  Í fimmta kafla Völsunga 

sögu er sagt frá því þegar ylgur sleikir andlit Sigmundar eftir að Siggeir hefur bundið 

hann við stokk og skilið eftir úti í skógi. Vel getur því verið að maðurinn á steininum sé 

Sigmundur og sé sú túlkun rétt rennir þetta enn frekari stoðum undir þá kenningu að 

sögur af Sigmundi og Sinfjötla (og ef til vill Signýju) hafi verið þekktar á 

Bretlandseyjum.  

Að lokum er vert að nefna að margar sögupersónur Völsunga sögu gætu verið 

byggðar á sögulegum fyrirmyndum sem voru uppi á þjóðflutningatímanum á 4. og 5. 

öld eftir Krist. Jörmunrekur konungur gæti til að mynda átt samsvörun í Ermanaricusi 

en hann var konungur Austgota á 4. öld og féll fyrir eigin hendi þegar Húnar réðust inn í 

ríki hans um 375. Á 6. öld skrifar gotneski sagnaritarinn Jordanes um Ermanaricus og 

segir að bræðurnir Sarus og Ammius hafi reynt að ráða hann af dögum til að hefna 

dauða systur sinnar, Sunildu (Guðni Jónsson 1950:xiv). Svipar bæði nöfnum 
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systkinanna sem og söguþræðinum óneitanlega til þeirra atburða sem greint er frá í 

lokaköflum Völsunga sögu. Fræðimenn hafa einnig rakið þá Gjúka, Gunnar og Guttorm 

til búrgúndísku konunganna Gibica, Gislaharius og Gundaharius en sá síðastnefndi var 

drepinn af Húnum árið 431. Atli húnakonungur var einnig vissulega til en hann fannst 

látinn í rúmi sínu árið 451. Þegar hann lést var ung brúður hans með honum í rúminu. 

Hún er í heimildum nefnd Ildico en nafn hennar gæti einnig hafa verið Hildico. Það 

nafn er náskylt nafninu Hildur og því er sennilegt að stúlkan hafi verið af germönskum 

ættum. Nafnið Kriemhilt er talið komið af nafni Hildicoar en Kriemhilt er ein af 

söguhetjum Niblungenlied sem fjallar einmitt um sama efni og seinni hluti Völsunga 

sögu. Með tímanum urðu Hildico og Gundaharius því systkini og farið var að líta á 

dauða Atla sem hefndarmorð. Söguhetjur fyrri hluta Völsunga sögu gætu einnig verið 

byggðar á manneskjum sem voru til í raun og veru. Til að mynda gæti Sigmundur að 

einhverju leyti verið byggður á búrgúndíska konungnum Sigismund en hann ríkti frá 

árinu 516 til 523 (Finch 1965:xxii–xxxiv).  

Af öllu framansögðu má sjá að uppruni Völsunga sögu er sveipaður þoku. Það 

eina sem hægt er að segja með nokkurri vissu er að hún var sett saman á 13. öld, ef til 

vill eftir handriti sem var forveri Konungsbókar eddukvæða, og byggir á sagnaefni sem 

á rætur að rekja allt aftur til þjóðflutningatímans á 4. og 5. öld eftir Kristsburð. Hvað 

rannsóknir á Völsunga sögu snertir er rétt að nefna að margir fræðimenn hafa rannsakað 

söguna í mismunandi samhengi. Fáar rannsóknir finnast hins vegar sem fjalla um 

Signýju að einhverju ráði enda virðast fræðimenn almennt séð áhugasamari um þær 

kvenhetjurnar sem birtast í seinni hluta sögunnar. Carolyne Larrington, Jenny Jochens 

og Aðalheiður Guðmundsdóttir hafa þó allar skrifað um Signýju og Sigmund og verður 

því stuðst við rit þeirra í eftirfarandi ritgerð. Einnig komu rannsóknir Agnesar S. 

Arnórsdóttur og Georges Duby um stöðu kvenna á miðöldum sem og rit Williams Ian 

Miller um samfélög sem byggjast á heiðri að góðum notum. 
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2.  Hin unga brúður 
 

Í Völsunga sögu er þrisvar greint frá orðaskiptum Signýjar við föður sinn. Í fyrsta 

skiptið biður hún um að þurfa ekki að fara með Siggeiri manni sínum því „eigi giorir 

hugr minn hle̜gia vid honum, ok veit ek af framvisi minne ok af kynfylgiu varri, at af 

þessu rade stendr oss mikill ufagnadr, ef eigi er skiott brugdit þessum radahág“ 

(Vo̜lsunga saga ok Ragnars saga loðbrókar 1906–1908:8). Er skemmst frá því að segja 

að Völsungur virðir orð hennar að vettugi. Í annað skiptið kemur Signý til föður síns og 

greinir honum frá svikum Siggeirs. Vill hún að faðir hennar og bræður snúi til baka og 

safni saman meira herliði til að geta sigrað Siggeir. Faðir hennar neitar aftur. Þá grætur 

Signý sárlega og biður um að þurfa ekki að snúa aftur til manns síns. Líkt og áður er 

bón hennar hafnað.  

Viðbrögð Völsungs við ráðum dóttur sinnar skýrast að nokkru leyti af stolti 

hans. Hann hefur svarið þess eið að flýja hvorki eld né járn og því er orðspor hans og 

heiður í húfi ef hann hörfar. Hann getur heldur ekki tekið við Signýju aftur því 

tilgangurinn með hjónabandi hennar var að mynda hernaðarbandalag við Siggeir. Snúi 

hún heim til föðurhúsanna er það bandalag að fullu brostið. Völsungur ákveður því að 

heiður hans og hagsmunir skipti meira máli en hamingja Signýjar. Í orðaskiptum 

Signýjar og Völsungs má glöggt sjá hver staða kvenna var á þeim tíma er sagan varð til. 

Í eftirfarandi kafla verður þetta athugað nánar og reynt að varpa ljósi á hvernig örlög 

Signýjar endurspegla örlög annarra kvenna. Er þá hvorutveggja horft til stöðu 

germanskra kvenna á miðöldum í víðu samhengi, sem og til stöðu kvenna á Íslandi á 13. 

öld þegar sagan var færð í letur.  

 

i.  Samfélagsleg staða kvenna 

 
Hvort sem litið er til þess tíma sem kallaður hefur verið víkingaöld, 

hámiðaldir eða síðmiðaldir má slá því föstu að konur voru 

undirokaðar. Þær voru skilgreindar eftir stöðu sinni innan 

fjölskyldunnar og í samræmi við stöðu fjölskyldunnar innan 

samfélagsins. Undirokun kvenna er eitt af því sem einkennt hefur 

formgerð samfélagsins, hvort sem um er að ræða miðaldasamfélagið 

eða tuttugustu öldina (Auður G. Magnúsdóttir 2002:289). 

 

 

Víkingaöldin og miðaldir voru aldir karlmanna og hlutverk kvenna snerist oft einna 

helst um að þóknast þeim. Hjá germönum tíðkaðist að nota konur sem eins konar 

verslunarvöru þar sem kona úr einni ætt var gefin karlmanni úr annarri til að innsigla 
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friðarsamninga og hernaðarbandalög. Skipti þá miklu máli hversu frjósöm konan var 

því börnin sem fæddust í hjónabandinu komu til með að styrkja bandalagið enn frekar. 

Einnig styrktu þau völd föður síns því drengirnir fóru í hernað þegar þeir komust á legg 

og hægt var að nota dæturnar til að koma á frekari bandalögum. Ef konan eignaðist ekki 

afkvæmi eða ef börn hennar dóu gat friðurinn hins vegar rofnað. Þessu gat sömuleiðis 

verið öfugt farið, ef friðurinn var rofinn gat það haft í för með sér dauða barna sem 

tengdust báðum ættum (Larrington 2013:146). Konur voru enn undirokaðar á Íslandi á 

12. og 13. öld.1 Þær voru þó ekki allar settar í sama flokk og nutu konur af göfugu 

ætterni trúlega virðingar í samfélaginu. Ekki ber að skilja þetta sem svo að konur sem 

voru hærra settar í samfélaginu hafi verið sjálfstæðari en þær lægra settu. Allar konur 

voru háðar nánustu karlkyns skyldmennum, hvort sem það voru faðir, bræður, 

eiginmaður eða synir (Auður G. Magnúsdóttir 2002:289). Konur af lægri stigum voru 

hins vegar lítils virði, til að mynda var ekki refsivert fyrir karlmenn að liggja með 

fátækri (ógiftri) förukonu svo lengi sem þeir gengust við barninu sem gat komið undir. 

Lægi karlmaður með konu sem ekki var förukona var litið á það sem brot gegn 

aðstandendum hennar og skyldi hinn seki greiða eiginmanninum bætur fyrir ef konan 

var gift en ættingjum annars. Skipti þá ekki máli hvort konan hafi verið viljug eður ei. 

Ef sannað þótti að konan hefði lagst með manninum af frjálsum vilja var hægt að sækja 

hana til saka. Refsingar kvenna voru reyndar vægari en refsingar karla. Konan þurfti að 

borga 48 aura og ef hún gat ekki borgað þá mátti leggja á hana skuld. Hvað karlmenn 

snerti var litið á legorðssök sem jafngildi vígsakar en fór það eftir stéttar- og 

hjúskaparstöðu konunnar hvaða refsingu þeir fengu (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:100–

101).  

 Lagalega séð urðu konur sjálfráða tvítugar en karlmenn sextán ára. Ef konur 

giftust fyrir tvítugt urðu þær þó sjálfráða. Hins vegar gátu giftar konur ekki ráðið yfir 

eignum sínum sjálfar heldur voru þær háðar lögráðendum sínum (sem voru þá 

eiginmenn þeirra). Reyndar gerðu lögin ráð fyrir að allar konur sem áttu einhvern auð 

hefðu karlkyns forráðendur yfir honum. Í Grágás stendur til dæmis að konur hafi mátt 

eiga jarðeignir en ekki selja þær nema með leyfi frá lögráðanda sínum. Þær máttu 

sömuleiðis eiga goðorð en einungis karlar máttu fara með goðorðið. Einu konurnar sem 

gátu ráðið einar yfir eignum sínum voru ógiftar konur eldri en 20 ára og ekkjur. Til að 

                                                 
1 Grágás er samheiti á lagaritum frá lýðveldistímanum og í eftirfarandi umfjöllun er því miðað við hana. 

Árin 1271-1273 var lögbókin Járnsíða lögtekin á Íslandi og tíu árum síðar tók Jónsbók gildi (Ólafur 

Lárusson 1958, bls. 124 og 134). 
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kona yrði fullkomlega sjálfráð áður en hún væri tvítug þurfti hún því að vera orðin ekkja 

fyrir þann aldur. Karlmenn gátu hins vegar ráðstafað fé sínu eftir eigin vilja þegar þeir 

voru orðnir sextán ára og skipti hjúskaparstaða þeirra ekki máli í þeim efnum (Agnes S. 

Arnórsdóttir 1995:87–89).  

Af þessu má sjá að meðal kvenna var staða ekkna einna sterkust í íslensku 

miðaldasamfélagi. Ekkjur nutu almennt meiri virðingar í samfélaginu en giftar konur og 

gátu jafnvel tekið við rekstri búsins og séð um fjármuni barna sinna og arf. Ef konurnar 

giftust aftur misstu þær hins vegar sjálfstæði sitt og tók hinn nýi eiginmaður við 

forráðum bús og eigna. Konur höfðu heldur ekki aðgang að formlegum valdastofnunum 

samfélagsins. Líkt og áður kom fram máttu þær ekki fara með goðorð en einnig komu 

þær ekki nálægt lagasetningum, dómsvaldi eða stjórn kirkjustofnana (Auður G. 

Magnúsdóttir 2002:290–293). Slíkt virðist hafa verið afturför frá fyrri tíð, þar sem 

germanskar konur gátu sinnt opinberum málum og haft pólitísk völd (Agnes S. 

Arnórsdóttir 1995:37). Þær voru þó ekki algjörlega valdalausar því lögum samkvæmt 

máttu þær velja hvort þær vildu vera ráðandi innan veggja heimilisins eður ei. 

Karlmennirnir áttu hins vegar að ráða utanstokks. Þegar kom að arfi voru réttindi 

kvenna einnig minni en karla. Arfur átti að vísu að erfast bæði í kven- og karllegg og 

áttu nánustu ættingjar að vera í forgangi. Hins vegar erfðu bræður hins látna á undan 

móðurinni og ef karlar og konur voru jafnskyld hinum látna áttu karlarnir 

undantekningarlaust að erfa. Samkvæmt Grágás gátu konur því ekki erft ef þær áttu 

albræður á lífi (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:44–46, 95 og 175). 

Carol J. Clover (1993:7–17) telur þó að samband kynjanna gæti hafa verið 

flóknara en virðist við fyrstu sýn. Hún telur að í norrænu samfélagi á forkristnum tíma 

hafi aðeins verið eitt kyngervi (e. gender) og því einungis einn staðall sem bæði konur 

og karlar voru dæmd eftir. Þetta kyngervi tengdist karlmennsku og valdi. Þótt venjulega 

hafi verið litið á karlmenn sem valdamikla og „hvata“ og konur sem valdalausar og 

„blauðar“ gat hvort kynið um sig fært sig yfir á yfirráðasvæði hins kynsins. 

Karlmennska og kvenleiki voru því ekki föst við líffræðilegt kyn heldur voru 

hreyfanleg. Kvenleikinn (eða öllu heldur það valdaleysi sem oft var tengt 

kvenleikanum) var almennt fyrirlitinn, hvort sem hann kom fyrir hjá körlum eða konum. 

Því nutu konur aðeins virðingar (og voru því nefndar í sögum og heimildum) ef þær 

sýndu „karlmannlega eiginleika“. Vegna þessa gat kona komist til sömu valda og 

karlmenn en einnig gátu karlmenn fallið niður á plan þess kvenlæga. Tvískipting 

samfélagsins snerist því ekki um flokkun milli karla og kvenna heldur frekar milli hinna 
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dugandi karla (og einstöku kvenna) annars vegar og hins vegar allra hinna. Í síðarnefnda 

flokknum voru þrælar, börn, eldra fólk, fatlað fólk, flestar konur og karlmenn sem féllu 

ekki í fyrri flokkinn. Með tilkomu kristninnar og aðlögun Norðurlanda að evrópskum 

siðum varð kvenleikinn hins vegar betur skilgreindur og með tilkomu riddarasagna fór 

hin norræna karlmennska inn á svið sem fyrrum höfðu aðeins tilheyrt hinu kvenlæga. 

Samkvæmt þessu hafa konur á miðöldum auðveldlega getað samsamað sig 

söguhetjunni Signýju. Líkt og Signý þurftu þær að beygja sig undir vilja föður síns í 

einu og öllu og áttu ekki að skipta sér af því sem gerðist utan veggja heimilisins. Er úr 

föðurhúsum kom urðu þær að lúta valdi eiginmannsins og öðluðust ekki sjálfstæði fyrr 

en með láti hans. Signý er því táknmynd hinnar kúguðu konu og endurspeglast sú mynd 

einnig í því að hún ákveður að fylgja eiginmanni sínum í dauðann frekar en að verða 

sinn eiginn herra. Sé ályktun Clover (1993:18–19) rétt má hins vegar gera ráð fyrir því 

að konur hafi ekki einungis samsamað sig Signýju heldur hafi konur jafnt sem karlar 

dáðst af styrk hennar og karlmennsku. Vert er þó að athuga að Signý fer aldrei að fullu 

yfir á yfirráðasvæði karlanna þar sem hún tekur hvorki beinan þátt í átökum né 

uppfyllingu hefndarskyldunnar. 

 

ii. Staða kvenna innan hjónabandsins 

 
Firstly, this agreement was based on the principle, obstinately 

asserted, that women were weak creatures who had necessarily to be 

subjugated because they were naturally depraved, that they were 

destined to serve men in marriage, and that men had a legitimate right 

to make use of them (Duby 2000:25). 

 

Einkvæni var algengasta form hjúskapar meðal germana og líkt og áður hefur komið 

fram var hjónabandið oft notað í pólitískum tilgangi. Sterk tilhneiging var til að gifta 

konur karlmönnum utan ættingjahópsins og oft var eiginmaðurinn af lægri 

þjóðfélagsstöðu en faðir brúðarinnar, enda fluttu konurnar bæði auð og heiður á milli 

ætta. Brúðguminn greiddi mund fyrir brúði sína (keypti hana), en hjónaskilnaður var þó 

leyfilegur. Með tilkomu kristninnar fór hins vegar að tíðkast að faðir brúðarinnar gerði 

hana að heiman. Þetta gerði feðrum auðveldara að ráða yfir dætrum sínum því ef þeir 

voru andsnúnir tilvonandi tengdasonum gátu þeir einfaldlega neitað að greiða 

heimanfylgjuna (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:37, 85 og 114). Leifar þess siðs að kaupa 

sér konu má enn sjá í orðinu brúðkaup. Að auki er til orðmyndin brúðhlaup og því gæti 

einnig hafa tíðkast hjá germönum til forna að ræna stúlkum – hlaupast á brott með þær – 
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til að giftast þeim (Gunnar Karlsson 2013:173). Jenny Jochens (1998:17–18) telur að sá 

siður að ræna stúlkum sé eldri en sú venja að kaupa þær. Meðan germönsku þjóðirnar 

voru á stöðugu flakki og stríð geisuðu er ekki ólíklegt að karlmenn hafi nauðgað konum 

í þeim tilgangi að eigna sér þær og að slík ofbeldissambönd hafi getað endað með 

hjónabandi. Með fastri búsetu og samfélagsmyndun úreltist þessi siður og við tók sú 

venja að kaupa sér konu. Kvennakaupin lifðu síðan áfram meðal afkomanda germana og 

enn í dag má greina leifar þeirra þegar faðir brúðarinnar leiðir hana upp að altarinu og 

gefur brúðgumanum hönd hennar.  

 Sá siður að skipta hjónabandsumræðum niður í tvö skref er einnig talinn vera 

sprottinn af germönskum rótum. Fyrst voru festar en á Íslandi á forkristnum tíma fóru 

þær fram með þeim hætti að biðillinn (eða faðir eða ættingi hans) heimsótti lögráðanda 

konunnar og bað um hönd hennar. Lögráðandinn gat verið faðir konunnar, bróðir, 

tengdasonur eða skilgetinn sonur eldri en sextán ára. Ef enginn þessara karlmanna var til 

staðar mátti móðir brúðarinnar fastna hana. Lögráðandinn gat neitað bónorðinu, til 

dæmis ef honum þótti ekki vera jafnræði á milli brúðkaupsefnanna, en ef honum leist 

vel á mannsefnið fóru fram samningar, meðal annars um kvonarmund og heimanfylgju. 

Þegar samningar höfðu náðst voru kölluð til vitni, skilmálarnir endurteknir og að lokum 

tókust karlmennirnir í hendur (Jochens 1998:24–27). Athygli vekur að brúðarefnið sjálft 

var aldrei viðstatt samningana, heldur varð að sætta sig við ákvarðanir lögráðandans 

hvort sem henni var það ljúft eða leitt. Með innleiðingu kristninnar kom hins vegar fram 

sú krafa að báðir aðilar þyrftu að vera samþykkir hjónabandinu. Einnig gat kona neitað 

að ganga í hjónaband ef hún vildi gerast nunna. Slíkir skilmálar hafa þó varla gagnast 

konum mikið. Hlýddu þær ekki feðrum sínum áttu þær á hættu að missa heimanfylgju 

sína og þar sem að kaupa þurfti klausturvist fyrir konur gat faðirinn einfaldlega neitað 

að borga undir þær (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:107 og 135).  

 Seinna skrefið var brúðkaupið sjálft en vanalega var samið um tímasetningu 

þess og staðsetningu við festar (Gunnar Karlsson 2013:178). Brúðkaupið þurfti þó að 

fara fram eigi síðar en ári eftir að konan var föstnuð og þurftu sex vitni að vera viðstödd 

þegar brúðhjónin gengu í fyrsta skipti í eina sæng. Eftir brúðkaupið flutti konan heim til 

eiginmanns síns. Mátti hún ekki fara frá bænum án hans samþykkis og hafði hann rétt til 

að flytja hana til baka með valdi ef hún gerði svo (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:112 og 

138). Konur þurftu því að sætta sig við að vera rifnar frá fjölskyldu sinni og flytjast inn 

á heimili karlmanna sem þær höfðu jafnvel hitt í fyrsta skipti á brúðkaupsdaginn. Þó að 

hjónabandið ætti samkvæmt kirkjunni að byggja á samþykki og vera sáttmáli milli 
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hjónaefnanna og guðs var tilgangur þess áfram pólitískur. Konan var nokkurs konar brú 

á milli tveggja ætta og átti hjónabandið að stuðla að friðsamlegum samskiptum og 

myndun bandalaga milli fjölskyldna (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:40). Konur hættu sem 

sagt ekki að tilheyra fjölskyldum sínum við giftingu og sést það til að mynda á því að 

efnahagur hjóna var aðskildur og áttu þau ekki að erfa hvort annað. Eiginmenn fóru þó 

með lögræði yfir fjármunum kvenna sinna og mátti kona einungis kaupa fyrir andvirði 

hálfs eyris á ári. Ef hún þurfti að eyða hærri upphæð varð hún að fá leyfi frá eiginmanni 

sínum. Einnig gat eiginmaður sótt konu sína til saka ef hún lánaði einhverjum hest gegn 

vilja hans. Karlmenn höfðu þó einnig skyldum að gegna gagnvart konum sínum. Þeir 

áttu að vera talsmenn þeirra utan veggja heimilisins og einnig áttu þeir að styðja 

tengdafeður sína í átökum (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:87–88 og 147).  

 Þótt bandalög ætta eða fjölskyldna skiptu miklu máli þegar efnt var til 

hjónabands var aðalmarkmið þess að eignast erfingja. Voru erfingjarnir mikilvægir fyrir 

báðar ættir því þótt synir tilheyrðu föðurættinni sterkar en móðurættinni höfðu þeir samt 

skyldum að gegna gagnvart þeirri síðarnefndu og gátu verið mikilvægir í valdabaráttum 

stórhöfðingjaætta (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:82). Barneignir voru sem sagt 

mikilvægur hluti hjónabandsins og var getnaður barna því litinn alvarlegum augum. 

Kirkjunnar menn töldu til að mynda kynlíf vera af hinu illa og og að ástríða og unaður 

væru ekki viðeigandi í kynlífi hjóna. Að sama skapi var það gjarnan álitið syndsamlegt 

ef hjón stunduðu samfarir oftar en þau nauðsynlega þurftu til að eignast erfingja 

(Gunnar Karlsson 2013:106). Samkvæmt kirkjunni áttu hjón sem sagt helst að lifa í 

skírlífi eftir barnsburð og átti ástin (amor) ekki að ríkja í hjónabandi heldur einungis 

kærleikur (caritas) (Duby 2000:32 og 43). Á sama tíma var það viðtekin skoðun að 

karlmaðurinn skyldi að ráða yfir líkama eiginkonu sinnar. Í bréfi frá lokum tólftu aldar 

segir Adam ábóti í Perseigne til dæmis að hver maður samanstandi af sál og líkama og 

sé guð eigandi hvorutveggja. Með hjónabandinu gefi hann síðan eiginmanninum réttinn 

yfir líkama konunnar og má hann nota hann að vild og láta hann bera ávöxt. Eiginkonan 

beitti því mann sinn óréttlæti ef hún neitaði að sænga hjá honum (Duby 2000:28). Á 

Íslandi var viðhorfið líklega einnig svo að eiginmaðurinn ætti líkama konunnar. Til að 

mynda eru til þrjár frásagnir í fornsögunum þess efnis að eiginmenn seldu eða gæfu 

öðrum konur sínar (Gunnar Karlsson 2013:189). Reyndar hefur sá siður varla tíðkast 

eftir að Ísland kristnaðist því í kaþólskri trú var hjónaskilnaður almennt ólöglegur.  

 Ekki voru þó öll sund lokuð fyrir konum því kirkjuyfirvöld gátu veitt 

undanþágur frá skilnaðarbanninu. Samkvæmt Grágás var hægt að fara fram á skilnað frá 
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maka sínum ef hjón komust að því að þau voru skyld eða tengd, vegna fátæktar og 

ómegðar, ef karlmaður flutti konu sína nauðuga úr landi, vegna ósættis (en þá þurfti 

biskup að samþykkja skilnaðinn) og ef þau veittu hvort öðru áverka (Agnes S. 

Arnórsdóttir 1995:114–115). Áverkarnir þurftu þó að vera umtalsverðir til að hægt væri 

að biðja um skilnað: „Hin meiri sár eru talin að skera úr manni tungu, nef, eyru, að 

stinga út augu eða brjóta tennur, skaða bein eða brjósk, gelda eða höggva svokallað 

klámhögg um þvera þjóhnappa“ (Gunnar Karlsson 2013:223). Af þessu má álykta að 

hægt hafi verið að beita maka sinn ýmsu „minniháttar“ ofbeldi sem og andlegu án þess 

að eiga hættu á skilnaði. Einnig þarf að athuga að samband ofbeldismanns við 

fórnarlamb sitt hefur áhrif á það hvernig þriðji aðili skynjar ofbeldið. Að auki fer 

skynjun á tilfinningalífi annarra eftir því hversu vel er hægt að samsama það eigin 

tilfinningalífi. Fyrir hina frjálsu karlmenn í samfélaginu hefur því ofbeldi heimilisfeðra 

gagnvart konum sínum, börnum og öðru heimilisfólki líklega ekki verið skilgreint sem 

ofbeldi heldur einungis sem hluti af forréttindum valdhafanna (Miller 1993:77–94). 

 Af þessu má sjá að staða kvenna batnaði ekki lagalega séð við giftingu. Líkt og 

Signý fengu þær engu ráðið um makaval enda var hjónabandið frekar veraldlegt 

bandalag en kristilegt samkomulag. Þegar í hjónabandið var komið varð konan 

hálfgerður fangi eiginmanns síns og varð að veita honum aðgang að líkama sínum hvort 

sem henni líkaði betur eða verr. Með lagasetningu kirkjunnar gat konan heldur ekki 

skilið við mann sinn nema hún næði að sanna á hann þeim mun alvarlegri ofbeldisverk. 

Að lokum má nefna að með hjónabandinu varð konan hluti af tveimur fjölskyldum en á 

sama tíma tilheyrði hún hvorugri fjölskyldunni að fullu. Ef upp kom missætti milli 

ættanna tveggja var staða hennar því ekki öfundsverð. 

 

iii. Ástvinamissir 

 
Hrørnar þo̜ll  

sú er stendr þorpi á, 

hlýrat henni bo̜rkur né barr; 

svá er maðr,  

sá er manngi ann, 

hvat skal hann lengi lifa? 

(Eddukvæði I 2014:331–332) 
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Í grein sinni Saga Motifs on Gotland Picture Stones fjallar Aðalheiður Guðmundsdóttir 

um Hildi Högnadóttur. Hún er numin brott af kónginum Héðni Hjarrandasyni og í 

kjölfarið brjótast út átök milli Héðins og Högna föður Hildar. Kallast átökin 

Hjaðningavíg og standa þau yfir allt til loka veraldar því á hverju kvöldi lífgar Hildur þá 

sem liggja í valnum við svo að þeir geti barist aftur næsta dag (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir 2012:60). Sögupersónan Hildur virðist eiga margt sameiginlegt með 

Signýju kynsystur sinni. Báðar þurfa þær að horfa upp á átök milli maka og fjölskyldu 

og báðar virðast þær leggja sitt af mörkum til að halda deilunni gangandi.  

Hildur og Signý eru þó langt frá því að vera einu konurnar sem þurfa að horfa 

upp á fjölskyldu sína og maka berjast. Í Helgakviðu Hundingsbana II segir frá því þegar 

Helgi Hundingsbani drepur föður og bræður Sigrúnar ástkonu sinnar og í Völsunga sögu 

drepa bræður Guðrúnar Gjúkadóttur Sigurð Fáfnisbana mann hennar. Síðar drepur Atli 

Húnakonungur, seinni eiginmaður Guðrúnar, Gunnar og Högna Gjúkasyni. Önnur dæmi 

um konur sem lenda á milli fjölskyldna sinna og maka eru danska konungsdóttirin 

Hildeburh sem fjallað er um í Bjólfskviðu og Ása hin stórráða sem meðal annars segir 

frá í Ynglinga sögu (Aðalheiður Guðmundsdóttir, væntanlegt: án bls.). Staða þessara 

kvenna verður enn þá erfiðari ef þær elska maka sinn, líkt og í tilfelli Sigrúnar og fyrra 

hjónabands Guðrúnar, því þá hefur niðurstaða deilnanna alltaf í för með sér 

ástvinamissi. Úr þessum jarðvegi spretta tregróf kvenna, þar sem þær harma fallna 

ástvini. Grátur og einsemd eru áberandi í þessum kvæðum en gráturinn sprettur af 

valdaleysi, sorg og reiði yfir hlutskipti kvenna í hernaðarsamfélagi karla. Gráturinn felur 

því einnig í sér uppreisnaranda sem karlmennirnir reyna að bæla niður. Reyndar eru til 

tregróf sem lögð eru í munn körlum en í þeim harma þeir dauða sinn, enda geta þeir 

ekki ráðið yfir honum. Konurnar harma hins vegar lífið af sömu ástæðu (Helga Kress 

1993:77–78). Einnig má benda á að ekki er ætlast til þess að fólk sé vinsamlegt í garð 

þeirra sem hafa drepið ættingja og því munu slík samskipti leiða til sektartilfinningar, 

blygðunar, reiði og fleiri tilfinninga sem fylgja því að brjóta samþykktar venjur 

samfélagsins (Miller 1993:100). Í öllum framangreindum tilfellum eru það kvenhetjur 

sagnanna sem missa ástvini og vel er hægt að ímynda sér að sú hafi einnig verið raunin í 

raunveruleikanum. Næsta víst er að margar íslenskar konur syrgðu ástvini sína í átökum 

Sturlungaaldar og jafnvel enn í dag horfa mæður óttaslegnar á eftir börnum sínum í 

stríð.  

Í grein sinni veltir Aðalheiður einmitt upp þeirri hugmynd að hlutverk Hildar sé 

ekki einungis að vera bitbein tveggja konunga heldur táknar hún einnig þá sem lifa af 
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átök. Hildur er þá táknmynd kvennanna sem lifa á átakatímum, kvennanna sem þurfa 

jafnvel ítrekað að takast á við ástvinamissi og óska einskis heitar en að geta heimt maka, 

feður, bræður, syni eða frændur úr helju. Á sama tíma sýnir goðsögnin um Hildi 

vanmátt kvenna, því hversu oft sem hún græðir sár mannanna halda þeir átökunum 

áfram (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2012:70). Signý bregst hins vegar við 

ástvinamissinum með öðrum hætti. Hún fyllist heift yfir örlögum bræðra sinna og föður 

og heltekur sorgin og hefndin líf hennar. Signý og Hildur sýna því ólíkar hliðar á sama 

peningi. Báðar missa þær ástvini en meðan Hildur tekst á við missinn með því að reyna 

að endurheimta ástvini sína bregst Signý við með því að hefna. 
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3. „quod vindicta nemo magis gaudet quam femina“ 

 

Eftir bardagann við Siggeir eru Sigmundur og Signý einu eftirlifendurnir af ætt 

Völsungs. Þau þurfa þó ekki einungis að takast á við lát föður síns og bræðra heldur 

fellur hefndarskyldan óneitanlega á þeirra herðar. Þar sem Signý er kona tekur hún ekki 

þátt í átökunum með beinum hætti og því kemur það í hlut Sigmundar og Sinfjötla að 

drepa Siggeir. Án Signýjar hefði hefndin þó aldrei komið fram. Hún bjargar bróður 

sínum þrisvar frá dauða og er Sinfjötli getinn vegna kænsku hennar. Signý er einnig sú 

sem er tilbúin að færa flestar fórnir fyrir hefndina. Hún lætur drepa öll börn sín sem hún 

á með Siggeiri og fremur vísvitandi sifjaspell með bróður sínum til að eignast verðugt 

afkvæmi. Að baki gjörðum Signýjar liggur þó ekki einungis hefndarskyldan. Hún er 

knúin áfram af hatri sínu í garð Siggeirs en líkt og upptalningin hér að neðan sýnir hefur 

hún ærna ástæðu til að hata hann: 

a) Er Siggeir biður um hönd Signýjar „tekr konungr [því] vel ok sva synir hans, 

enn hun sialf var þessa ufus“ (Vo̜lsunga saga ok Ragnars saga loðbrókar 

1906–1908:6). 

b) Eftir brúðkaupsnóttina segir Signý föður sínum að hún kunni ekki vel við 

eiginmann sinn. Faðir hennar vill ekki bregða ráðahagnum. 

c) Siggeir tekur Signýju nauðuga brott frá föðurhúsum. 

d) Signý fer til föður síns og biður hann grátandi um að leyfa sér að yfirgefa 

eiginmann sinn. Faðir hennar neitar og skipar henni að fylgja manni sínum.  

e) Siggeir drepur föður hennar og setur bræður hennar í stokk. Þarf Signý að 

horfa upp á þá deyja hvern á fætur öðrum og „þotti þetta mikit, ef þeir skulu 

sva fara allir, enn hun matte ecki duga þeim“ (Vo̜lsunga saga ok Ragnars 

saga loðbrókar 1906–1908:11). 

f) Eftir svikin heldur Siggeir áfram að vitja rekkju konu sinnar og elur hún 

honum fjögur börn. 

g) Með lokaorðum sínum hamrar Signý enn frekar á því að hjónaband hennar 

og Siggeirs var ekki gert með hennar vilja. 

Í eftirfarandi kafla verður hefnd Signýjar í aðalhlutverki en reynt verður að skýra gjörðir 

hennar allt til þeirrar stundar er hún gengur í eldinn. Athyglinni verður einkum beint að 

morðum kvenna á ástvinum, sifjaspelli og hlutverki kvenna í átökum. Titill kaflans er 
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því einkar viðeigandi en hann er sóttur til rómverjans Juvenalisar (1940:260) og myndi 

útleggjast svo á íslensku: „að enginn gleðst meira yfir hefndinni en kona“.  

 

i. Morð og móðurást 

Signy me̜llti: „Tak þu hann þa ok drep hann. Eigi þarf hann þa lengr at 

lifa.“ Ok sva giordi hann. Nú lidr sea vetr. Ok einum vetri sidar þa 

sendir Signy enn yngra son sinn a fund Sigmundar, ok þarf þar eigi 

saugu um at leingia, ok for, sem samt se, at hann drap þenna svein at 

radi Signyiar (Vo̜lsunga saga ok Ragnars saga loðbrókar 1906–

1908:13). 

Í hinu vestræna samfélagi dagsins í dag er nánast litið á það sem siðalögmál að allar 

mæður elski börnin sín. Fyrir nútímalesendann virka tilsvör Signýjar því æði 

kaldranaleg. Í geðlæknisfræðum er hins vegar til sjúkdómsgreiningin „parental 

relationship disorder“ sem snýst um tilfinningalega höfnun foreldris á barni sínu. Það 

eitt að slík greining er til sýnir að hið almenna viðhorf hvílir á alhæfingu. Varhugavert 

er þó að fullyrða að Signý hafi þjáðst af slíkri röskun en með því að skoða 

sjúkdómseinkennin nánar má ef til vill varpa einhverju ljósi á sálarlíf Signýjar.  

Höfnun móður á barni hefur verið skilgreind á þrjá vegu:  

a) móðirin sýnir tilfinningar á borð við fyrirlitningu og hatur gagnvart barninu. 

b) móðirin þráir að komast hjá því að hugsa um barnið. 

c) móðirin hefur óskað sér að barnið hverfi úr lífi hennar, til dæmis að það deyi 

skyndilega.  

Þessu fylgir oft árásargirni í garð barnsins, til dæmis reiði og löngun til að skaða barnið. 

Ástæður höfnunarinnar geta verið þónokkrar en sem dæmi má nefna þungun sem 

móðirin sættir sig ekki við (Brockington 2011:329–332). Í Völsunga sögu er lítið fjallað 

um sálarlíf sögupersóna. Séu orð og gjörðir Signýjar hins vegar skoðuð virðast þau falla 

að öllum skilgreiningunum hér að ofan. Að auki eru börnin sem Signý lætur drepa 

afsprengi ástlauss hjónabands og því hefur getnaður þeirra, sem og athöfnin sem leiddi 

til hans, varla verið velkominn. Önnur ástæða sem gæti hafa leitt til skertrar 

tengslamyndunar er sú að á forkristnum tíma gátu feður afneitað nýfæddum börnum 

sínum og voru þau þá borin út (Jochens 1998:85). Alla meðgönguna þurfti móðirin því 

að lifa í þeirri óvissu að þó að barnið lifði fæðinguna af átti hún samt á hættu að missa 
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það. Hlýtur þetta að geta skapað ákveðna fjarlægð milli móður og barns. Signý gengur 

þó skrefinu lengra en flestar mæður og lætur langanir sínar verða að veruleika, meðal 

annars undir því yfirskini að börnin séu ekki nógu sterk til að hefna. Ákveðin kaldhæðni 

felst í þessu því ein afleiðing höfnunar móður á barni eru lærdómserfiðleikar sem geta 

fylgt börnunum fram eftir ævinni (Brockington 2011:331). Það má því spyrja hvort það 

sé Signýju að kenna að börn hennar og Siggeirs eru ekki nógu sterk sem sannast á því 

að Sinfjötli, sem er getinn með vilja Signýjar, nær takmarkinu.  

 Signý er ekki eina móðirin í vestrænni sögu og sagnamenningu sem lætur drepa 

eða drepur börnin sín þó að dæmin séu vissulega fá ef ekki eru teknar með mæður sem 

bera börnin sín út við fæðingu (Larrington 2013:147). Þekktasta dæmið í norrænum 

sögum er án efa Guðrún Gjúkadóttir en hún drepur börn sín milliliðalaust og matreiðir 

þau í þokkabót handa manni sínum. Í Ummyndunum Óvíðs segir einnig frá konunni 

Procne sem er gift Tereusi og á með honum son. Tereus nauðgar og misþyrmir 

Philomelu, systur Procne, og í hefndarsyni drepa þær og matreiða son hans (Larrington 

2013:147). Í Frankasögu Gregoriusar af Tours eru einnig framin barnamorð en margir 

snertifletir eru á þeirri sögu og Völsunga sögu (Aðalheiður Guðmundsdóttir, væntanlegt: 

án bls.). Séu fyrstu þrjú dæmin skoðuð nánar sést þó að gjörðir kvennanna eru alltaf 

svör við gjörðum karla. Í tilfelli Guðrúnar og Signýjar er það enn fremur sameiginlegt 

að barnamorðin eru afleiðing dauða bræðra en hefndarskylda systur vegna falls bróður 

er talin vera afar forn. Ef hefndarskyldan fól í sér dauða eiginmanns þurfti fyrst að drepa 

börn hans til að kæfa hjá honum þá von að hans yrði seinna hefnt (Jochens 1996:140). 

Einnig sýna barnamorðin þá andúð sem sögupersónurnar hafa á eiginmönnum sínum. 

Þær fyrirlíta þá svo mikið að þær eru tilbúnar að drepa eigin börn til að þurrka út 

ættlegg þeirra. Jochens (1996:160–161) bendir þó á að ljóðin og sögurnar eru skrifaðar 

af karlmönnum og endurspegla því ef til vill frekar þeirra viðhorf en viðhorf kvenna. 

Það að höfundar láti systur vera svo trúar bróður sínum að þær drepi bæði eiginmenn og 

börn til að hefna sýnir að þeir hafi talið böndin sem myndast í æsku sterkari en þau sem 

myndast seinna á lífsleiðinni. Með því hafi þeir alhæft þeirra eigin tilfinningar yfir á 

kvenpersónur bókmenntanna.  

Einnig er áhugavert að það að móðir drepi barn sitt virðist á einhvern hátt 

ófyrirgefanlegra en ef annar (karlkyns) ættingi fremur voðaverkið. Signý skipar til að 

mynda einungis fyrir um dráp barna sinna en það eru bróðir og móðurbróðir þeirra sem 
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drepa þau í reynd. Samt virðist sökin alltaf liggja hjá Signýju frekar en gerendunum 

sjálfum. Alvarleiki ofbeldisins virðist því fara eftir því hvers kyns gerandinn er. William 

Ian Miller (1993:55–73) telur að ofbeldi byggist á samleik sjónarhorna fórnarlambs, 

geranda og áhorfanda og miðast skilgreiningin á ofbeldi við áhorfandann því hann er í 

stöðu dómarans. Fórnarlambið gerir sér oft ekki grein fyrir því að það er fórnarlamb og 

það sama má segja um gerandann. Áhorfandinn sér hins vegar alltaf sjálfan sig í öðru 

hvoru hlutverkinu eða jafnvel þeim báðum. Sjái hann sjálfan sig í fórnarlambinu 

hneykslast hann og hræðist ofbeldið en sjái hann sig sem geranda veitir það honum 

ánægju. Það fer því eftir hugarástandi áhorfandans hvort að hann flokkar atburðinn sem 

um ræðir undir ofbeldisverk. Þetta hugarástand stjórnast meðal annars af samfélaginu 

og þar sem ofbeldi tengist karlmennsku telur samfélagið ofbeldisfullar konur 

afbrigðilegri en ofbeldisfulla karla. Almennt hræðist fólk hið óþekkta og því er ekki 

óeðlilegt að í samfélagi þar sem karlar réðu lögum og lofum væri ákveðinn 

undirliggjandi ótti borinn til kvenna og þess heims sem þær áttu út af fyrir sig. Karlkyns 

hlustendur eða lesendur sögunnar hafa því að öllum líkindum frekar samsamað sig 

börnunum en móður þeirra, þeir höfðu jú sjálfir verið börn einu sinni en aldrei upplifað 

heim kvenna. Afstaða kvenna til gjörða Signýjar hefur hins vegar líklega verið klofin, 

sumar hafa fordæmt verk hennar og séð sjálfar sig í hlutverki fórnarlambsins en 

vafalaust hafa þær einnig verið til sem samsömuðu sig Signýju og hennar tilfinningum. 

Þó að ekki sé hægt að fullyrða neitt um sálarlíf Signýjar eða viðbrögð þeirra 

kvenna sem lásu um hana er þó vafalaust að þær hugsanir sem orð Signýjar og gjörðir 

bera vitni um eru ekki einsdæmi. Grískar goðsagnir sem og norrænar sögur staðfesta 

það. Einnig er höfnun foreldra á barni þekkt geðræn röskun og útskýrir hún í það 

minnsta að einhverju leyti hegðun Signýjar. Hugsanlegt er þó að gjörðir Signýjar beri 

frekar vott um hugmyndir karlmanna til kvenna frekar en raunverulegar tilfinningar 

þeirra. Að lokum skiptir staða áhorfandans máli við flokkun ofbeldisverka og því er 

líklegt að karlmenn hafi horft öðrum augum á glæpi Signýjar en konur.  
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ii. Systkini og sifjaspell 

Brœðr munu berjask 

ok at bo̜num verðask 

Munu systrungar 

sifjum spilla; 

(Eddukvæði I 2014:302) 

Flest samfélög banna hjónabönd á milli foreldra og afkvæma eða milli ömmu og afa og 

barnabarna. Fyrir utan þessa almennu reglu er mismunandi eftir löndum og 

tímaskeiðum hversu náin hjón mega vera. Í sumum samfélögum, til dæmis í 

Egyptalandi, Perú og Hawaii til forna, hafa systkinahjónabönd innan konungsættarinnar 

verið leyfð og heimildir sýna að á milli 300 fyrir Krist og 300 eftir Krist voru 

systkinahjónabönd meðal almennings í Egyptalandi frekar algeng (Archibald 2001:9). 

Sé kvæðisbúturinn sem birtist hér að ofan skoðaður sést þó að í heiðinni heimsmynd 

virðist það ekki hafa verið talið siðsamlegt að tvímenningar og skyldari ættust (Agnes S. 

Arnórsdóttir 1995:119). Rennur það stoðum undir þá kenningu Jenny Jochens (1998:23) 

að reglur um mök náinna ættingja séu af heiðnum uppruna. Reyndar eru margar fornar 

sögur sem vitna um bann við kynlífi náinna ættingja ekki skrifaðar niður fyrr en tveimur 

öldum eftir að Íslendingar tóku kristni og því er ekki hægt að segja án alls vafa að þær 

vitni um heiðinn sið (Gunnar Karlsson 2013:105). Í miðaldatextum virðist þó vera litið 

á mök systkina sem minni glæp en mök foreldris og barns og sé um þau getið í 

miðaldabókmenntum tilheyra þau frekar aukafléttu en hluta af aðalsöguþræðinum 

(Archibald 2001:192).  

Hægt er að skipta sifjaspellum milli systkina upp í sifjaspell sem tengjast valdi 

og sifjaspell sem tengjast aðbúð (e. nurture) (Bank og Kahn 1982:178, tilvitnað eftir 

Larrington 2015:156). Hið fyrrnefnda tengist kvalalosta, misnotkun og þvingun en hið 

síðarnefnda kynferðislegri nautn, tryggð, ást og samkennd og á sér helst stað þegar 

systkini, einkum þau sem hafa upplifað eitthvað áfall, snúa sér að hvort öðru og forðast 

þannig hið óþekkta og hættulega. Þó að slík sambönd byggist ekki endilega á 

þvingunum eða nauðung eru afleiðingar þeirra nærri alltaf hörmulegar (Larrington 

2015:156). Hugsanlegt er því að Signý leiti í faðm bróður síns vegna þess að hann er 

það eina sem eftir er af hennar fyrra lífi. Átökin sem fylgja hernaðarsamfélaginu hafa 
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gert hana ofsnauða ástvinum og blíða Sigmundar er því ef til vill eina huggunin sem 

henni stendur til boða. Heimsókn Signýjar hefur þó einnig annan og meiri tilgang: að 

geta verðugan hefnanda.  

Sú hugmynd að sifjaspell leiði til fæðingar barns sem mun hefna þess óréttis sem 

foreldrar þess hafa orðið fyrir virðist vera gömul. Í grískum goðsögum er til dæmis 

fjallað um Thyestes sem tælir dóttur sína, Pelopiu, því véfrétt ein sagði honum að það 

myndi leiða til fæðingar sonar sem myndi hefna hans. Að auki má nefna að í einni gerð 

sögunnar um Sisyphus tældi hann bróðurdóttur sína Tyro og var hann þess vegna 

dæmdur til þess að velta steini upp brekku í undirheimum að eilífu. Hafði véfrétt sagt 

honum að börn þeirra myndu hefna hans með því að drepa bróður hans Salmoneus sem 

var jafnframt faðir Tyroar. Þegar Tyro komst að þessu myrti hún börnin (Archibald 

2001:57). Mök systkina virðast hafa ákveðna sérstöðu að því leyti að þau leiða oft til 

fæðingar mikilfenglegra einstaklinga. Lokaorð Signýjar virðast staðfesta þessa tilgátu 

en rétt áður en Signý gengur í eldinn ljóstrar hún upp um faðerni Sinfjötla og segir að 

hún hafi sofið hjá Sigmundi til að nógu öflugur hefnandi myndi fæðast. Orð Signýjar 

bera því vott um skilning hennar á arfgengum eiginleikum og hvernig þeir magnast í 

börnum sem getin eru af systkinum. Önnur dæmi eru Mordred sem Artúr konungur 

eignaðist með systur sinni samkvæmt sumum sögnum og í Karlamagnús sögu er hetjan 

Rollant sagður bæði sonur og frændi Karlamagnúss (Larrington 2015:162–169). 

Aðalheiður Guðmundsdóttir (2009:13) hefur einmitt bent á skyldleika milli sagnanna 

um getnað Sinfjötla og Mordreds. Í Morte d‘Arthur segir frá því er hálfsystir Artúrs, 

Morgan le Fay, fer til hans í dulargervi. Artúr sefur óafvitandi hjá systur sinni og getur 

Mordred sem seinna hefnir harma móður sinnar. Tengingin við Signýju og getnað 

Sinfjötla virðist því vera frekar afdráttarlaus.  

Í miðaldasögum virðist einnig sem dauði fylgi óumflýjanlega kynlífi systkina; 

annaðhvort deyja þau sjálf eða geta með athæfi sínu miskunnarlausa morðingja eins og 

Sinfjötla og Mordred. Að auki virðist ekki vera hægt að innlima börn systkina í ættina 

að fullu og því deyja þau oft ung og barnlaus (Larrington 2015:169–171). Athyglisvert 

er að þessar hugmyndir virðast að einhverju leyti hafa borist áfram inn í 

nútímabókmenntir. Í bókaseríunni A Song of Ice and Fire (betur þekkt sem Game of 

Thrones) er til að mynda fjallað um tvíbura sem eignast saman börn. Að minnsta kosti 

eitt þeirra er miskunnarlaus harðstjóri sem deyr þegar hann er rétt kominn á 
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táningsaldur. Kynlífi systkina fylgja þó fleiri afleiðingar en fæðing vægðarlauss 

hefnanda því í fornum sögum eru álögð hamskipti notuð sem refsing fyrir sifjaspell. 

Einnig virðast vera forn tengsl milli syndsamlegs kynlífs og dýra. Gætu þessi tengsl 

upphaflega verið komin frá Keltum en til er keltnesk saga sem fjallar um tvo bræður 

sem nauðga hreinni mey. Í refsingarskyni er þeim breytt í dýr af sitt hvoru kyni sem 

síðan makast (Archibald 2001:197–198). Larrington (2015:175) telur að á miðöldum 

hafi hundar einkum átt að tákna sifjaspell. Í sögunum um Artúr konung er til að mynda  

skrímslið „The Questing beast“ en það virðist vera í einhvers konar hundslíki og í 

sumum Artúrssögnum kemur dýrið fyrst til sögunnar eftir að Artúr hefur getið Mordred. 

Tilgátur Archibald og Larrington eru afar áhugaverðar og skýra þær ef til vill af hverju 

Sigmundur og Sinfjötli taka hamskiptum og eigra um skóga sem úlfar. Örlög Signýjar 

eru heldur ekki einsdæmi en tenging virðist vera á milli þess að fremja sifjaspell og falla 

fyrir eigin hendi. Til að mynda drepur Pelopia sig og sömu örlög hlýtur Jocasta, sem var 

bæði móðir og kona Ödipusar (Archibald 2001:59).  

Af öllu framansögðu er greinilegt að sifjaspell systkinanna má rekja til þeirra 

gilda sem ríktu í samfélaginu. Völsungur ákveður að hörfa ekki því heiðurinn skiptir 

meira máli en að halda lífi. Í kjölfarið deyja nærri allir ástvinir Signýjar og ef til vill 

leitar hún því til bróður síns eftir huggun. Þó vegur þyngra að á herðum hennar hvílir 

hefndarskyldan og er Sigmundur sá eini sem getur feðrað nógu sterkan einstakling til að 

hefna. Í kjölfarið fæðist Sinfjötli en hann sker sig úr fjöldanum, líkt og önnur börn sem 

eru getin undir svipuðum aðstæðum. Signý fær því ósk sína uppfyllta en hún þarf þó 

einnig að takast á við afleiðingar gjörða sinna og fremur hún að lokum sjálfsmorð. 

iii. Eggjunarhlutverk kvenna 

Hildigunnr lagði þá yfir Flosa skikkjuna; dunði þá blóðit um hann 

allan. […] Flosi kastaði af sér skikkjunni ok rak í fang henni ok mælti: 

„Þú ert it mesta forað ok vildir, at vér tækim þat upp, er o̜llum oss 

gegnir verst, ok eru ko̜ld kvenna ráð.“ (Brennu-Njáls saga 1954:291). 

Heiður var ein af grunnstoðum forkristins samfélags. Undir hann féllu ekki einungis 

samfélagslegar reglur sem nauðsynlegt var að fylgja heldur var hann hluti af allri 

meðvitaðri og ómeðvitaðri breytni fólks. Gerði fólk allt hvað það gat til að viðhalda 

heiðri sínum því sjálfsvirðing þess var háð þeirri virðingu sem það skapaði sér í 

samfélaginu (Miller 1993:118). Heiðurinn krafðist þess að fólk greiddi upp skuldir sínar 
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en undir skuldir féllu til dæmis gjafir. Gjafirnar gátu verið af ýmsum toga, bæði 

áþreifanlegar og óáþreifanlegar. Fólk leit til að mynda á hvers kyns móðganir og meiðsl 

sem „gjafir“ sem þurfti að endurgjalda. Skömm fólst einnig einungis í því að missa 

heiður en til að losna við skömmina og endurheimta heiður sinn þurfti að svara í sömu 

mynt. Skömmin gat þó einnig leitt til heiðurs því ekkert var virðingarverðara en að 

svara fyrir sig. Brotaþoli mátti þó ekki hefna sín of fljótt, því of hröð hefnd var einungis 

örlítið virðingarverðari en engin; allt fór því fram eftir nákvæmum siðareglum (Miller 

1993:6, 16 og 118–121). Eftir að kristnin náði fótfestu fór hins vegar mikilvægi heiðurs 

og hefndar að dala en samkvæmt kanónískum rétti var það ekki skylda ættingja að hefna 

og átti einungis gerandinn að gjalda fyrir brot sín. Í Grágás stendur einnig að einungis sá 

einstaklingur sem hafði verið beittur órétti mátti hefna og mátti hann aðeins hefna sín á 

gerandanum sjálfum. Ef um víg var að ræða máttu aðstandendur þess látna hefna. Konur 

máttu hins vegar hvorki hefna né vera aðilar vígsakar. Þær máttu þó sækja sökina með 

aðstoð karla eða fallast á sætt. Konur máttu ekki bera vopn og ef þær voru særðar fengu 

lögráðendur þeirra bætur en ekki þær sjálfar (Agnes S. Arnórsdóttir 1995:48–50 og 

186). Konur tóku því almennt ekki þátt í átökum og vígsökum, að minnsta kosti ekki 

með beinum hætti. Þess vegna eru gjörðir Guðrúnar mun alræmdari í germönskum 

bókmenntum en Signýjar þar sem aðferð Signýjar til að endurheimta heiður sinn felst í 

því að skipa öðrum fyrir á meðan Guðrún sér sjálf um framkvæmd hefndarinnar 

(Schulman 2007:226). 

 Þó að konur stæðu ekki á víglínunni sjálfri höfðu þær veigamiklu hlutverki að 

gegna í endurheimt heiðurs. Þær höfðu nefnilega yfir hættulegum vopnum að ráða, 

orðum, og þessi vopn notuðu konur til að eggja karlmenn til dáða. Teldi kona 

eiginmann eða ættingja vera tregan til að uppfylla hefndarskylduna gat hún hvatt hann 

áfram með því að syrgja hinn látna, sýna manninum til dæmis blóðug föt sem hinn látni 

hafði átt eða með því að smána hann með orðum. Gat hún sakað hann um hugleysi, líkt 

honum við konu og hótað að taka sjálf upp vopn (Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 

2013b:17). Ef um eiginmann konunnar var að ræða gat hún einnig hótað að skilja við 

hann en með því ógnaði hún fjárhagslegu öryggi hans. Að auki gat hún hótað að 

uppfylla ekki skyldur sínar sem eiginkona (nánar tiltekið að hleypa honum ekki upp í 

hvílu sína) fyrr en hann hafði hefnt (Jochens 1998:58). Eggjunin var þó ekki einungis 

ógnun, konur báru hag karlanna og ættarinnar fyrir brjósti og með eggjuninni bentu þær 

á að tíminn sem þeir hefðu til að hefna og endurheimta heiður sinn væri að renna út. Að 
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auki tóku konur ekki sjálfar upp á eggjuninni heldur var þeim beinlínis ætlað að eggja 

karlmenn til hefnda (Miller 1993:104 og 122). Einnig er hugsanlegt að karlar hafi 

viljandi reitt konur til reiði til að fá þær til að eggja sig áfram (Agnes S. Arnórsdóttir 

1995:192). Karlmennirnir notuðu síðan tækifærið til að skýla sér á bak við konurnar og 

tala um órökvísi kvenna og hefnigirni þeirra (Miller 1993:104).  

Fræðimenn eru reyndar ekki sammála um hvort að eggjunarhlutverk kvenna 

endurspegli raunveruleikann. Annars vegar eru þeir fræðimenn sem telja það uppspuna 

frá rótum, að slíkar konur hafi aldrei verið til heldur séu hugarburður miðaldahöfunda 

sem fyrirlitu konur og gerðu þær að blórabögglum. Hins vegar eru þeir sem telja að 

eggjunarhlutverkið sé sögulegt og hafi verið samfélagslega viðurkennt og sýni því að 

konur máttu að einhverju leyti taka þátt í þeim atburðum sem skeðu utan veggja 

heimilisins (Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013b:19–20). Í því sambandi má til dæmis 

vitna í Agnesi S. Arnórsdóttur (1995:191) en hún telur að hefð hafi verið fyrir því að 

konur eggjuðu karlmenn til hefnda og að sú hefð hafi lifað blómlegu lífi fram á 13. öld. 

Einnig eru til fræðimenn sem telja að eggjunarhlutverkið hafi verið til á einhverjum 

tímapunkti þó að tilvist þess á miðöldum sé óvís. Jenny Jochens (1996:171–175) álítur 

til að mynda að eggjunarhlutverkið sé germanskur arfur og að það hafi upphaflega ekki 

einskorðast við konur heldur hafi karlmenn sem voru orðnir of aldurhnignir til að fara í 

stríð einnig eggjað áfram þá sem enn gátu tekið þátt í átökunum. Hún telur einnig að 

hugmyndin um konuna sem eggjar gæti tengst þeirri samfélagsgerð sem ríkti í 

nýstofnuðum konungsríkjum í Evrópu seint á sjöttu öld. Á þeim tíma var konum ekki 

lengur ætlað að taka þátt í stríði og fóru þær í staðinn að beita kynþokka sínum, frjósemi 

og eggjunum til að öðlast völd. Sumar konur urðu drottningar eða frillur nýkrýndra 

konunga og þar sem þeir höfðu ekki enn myndað almennilega ríkisstjórn urðu 

konungarnir fyrir miklum áhrifum frá konunum í sínu lífi. Jochens telur þó að þær 

konur sem birtast í íslenskum miðaldabókmenntum eggi ekki vegna þess að siðurinn 

hafi lifað góðu lífi fram á miðaldir heldur telur hún að þær beri vitni um samfélagslegar 

breytingar. Karlmenn áttuðu sig sífellt betur á því hvað fæðardeilur höfðu skaðleg áhrif 

en gátu ekki lengur stjórnað þeim eða vildu einfaldlega ekki gefa þær upp á bátinn. 

Sagnamenn og höfundar endurlífguðu því hina fornu kvenkyns eggjendur og létu þær 

taka á sig sökina fyrir hegðun karlanna. 



24 
 

Af þessu er ljóst að tækifæri kvenna til hefnda voru afar takmörkuð. Þær máttu 

lögum samkvæmt ekki hefna og ekki var þeim heldur heimilt að bera vopn. Séu fornar 

sögur teknar trúarlega gripu þær því til þess ráðs að eggja eiginmenn og ættmenni til 

hefnda en með því vildu þær tryggja að ættin héldi heiðri sínum. Signý er því 

trúverðugri persóna en Guðrún þar sem hún fylgir þeim lögum sem áheyrendur 

sögunnar þekktu. Að sama skapi virðist sem hefnd Guðrúnar eigi sér helst samsvörun í 

fornri goðsögu og sé þar af leiðandi minni sem sé bundið við bókmenntir frekar en 

raunveruleika. Hugsanlegt er þó að sögurnar endurspegli ekki raunveruleika kvenna 

heldur frekar vanmátt karla til að halda friðinn.  

iv. Endalok 

„Hefi ek þar til unnit alla luti, at Siggeirr konungr skylldi bana fa. Hefi 

ek ok sva mikit til unnit, at fram ke̜mizt hefndinn, at mer er með 

aungum kosti lift. Skal ek nu deygia med Siggeiri konungi lostig, er ek 

atta hann nauðig.“ Sidan kysti hun Sigmund brodur sinn ok Sinfiotla 

ok geck inn i elldin ok bad þa vel fara (Vo̜lsunga saga ok Ragnars 

saga loðbrókar 1906–1908:19–20). 

Hefndinni er náð og þar með er hlutverki Signýjar í sögunni lokið. Hún ákveður því að 

fylgja bónda sínum í eldinn líkt og Bergþóra, söguhetja Brennu-Njáls sögu, gerði löngu 

seinna ef miðað er við ytri tíma sögunnar. Ólíkt Bergþóru gerir Signý þetta ekki af ást 

eða skyldurækni við bónda sinn heldur gæti þetta verið hennar leið til að endurheimta 

þann heiður sem hún hefur glatað (Schulman 2007:222). Einnig er mögulegt að Signý 

geti ekki hugsað sér að lifa með skömminni sem fylgir uppljóstrun leyndarmáls hennar. 

Sigmundur var hins vegar óafvitandi þáttakandi í glæp systkinanna og getur því að 

lokum lifað eðlilegu fjölskyldulífi (Larrington 2015:169). Elizabeth Archibald 

(2001:220) telur hins vegar að það séu frekar svik Signýjar gagnvart eiginmanni sínum 

og morð barna þeirra sem veldur samviskubiti Signýjar og ákvörðun hennar að deyja. 

Því til stuðnings segir hún að það sé engin skírskotun í sögunni til banns við sifjaspelli 

né til þess að Signý hafi verið haldin yfirþyrmandi losta gagnvart bróður sínum og hafi 

þess vegna svipt sig lífi. Ástæða þess að Signý kýs eldinn getur þó einnig átt sér 

einfaldari skýringar. Líf hennar hefur snúist um það eitt að fá Siggeir drepinn og hefur 

hún bæði látið drepa börn sín og framið sifjaspell til að ná takmarki sínu. Þegar að 

lokastundinni er komið hefur Signý ekkert fleira til að lifa fyrir og því gengur hún inn í 

logandi höllina. Í stað hefndarinnar sem hefur brennt hana upp að innan tekur eldurinn 

við og brennir þá skel sem eftir er. 
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 Þó að Signý sé eina kvenhetjan í Völsunga sögu sem tekur sitt eigið líf með því 

að ganga viljug inn í eldhaf eru eldur og sjálfsmorð nátengd öllum þremur kvenhetjum 

sögunnar. Signý endurspeglar því að einhverju leyti bæði Guðrúnu og Brynhildi. 

Guðrún er reyndar enn á lífi í lok sögunnar en hún reyndi að stytta sér aldur með því að 

kasta sér í sjóinn eftir að hafa myrt börn sín og eiginmann og kveikt í höll hans. Hins 

vegar fremur Brynhildur sjálfsmorð eftir að hafa hefnt sín á Sigurði Fáfnisbana og er lík 

hennar brennt ásamt líki Sigurðar en hann var einmitt fyrrum festarmaður hennar. 

Brynhildur tengist þó eldi með öðrum hætti því í einu eddukvæðanna sem á sér stað eftir 

dauða Sigurðar er henni líkt við dreka. Sýnir þetta bæði sálarástand hennar en einnig 

hvaða augum skáldið og samfélagið leit Brynhildi. Vegna styrkleika síns er Brynhildur 

erfið kona og ögrar samfélagslegum gildum, gildum feðraveldisins. Hún er því sett út á 

jaðarinn og einkenni hennar ýkt. Að auki sýnir lýsingin okkur hvernig konur eru brotnar 

niður af hernaðarsamfélaginu sem kvæðin lýsa (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2016:65–

66). Hið sama má segja um Guðrúnu Gjúkadóttur en í Þiðreks sögu af Bern er henni lýst 

sem einhvers konar kvendjöfli. Umbreyting kvennanna í skrímsli varpar einnig ljósi á 

þann samfélagslega ótta sem beinist að konum sem nota orð til að gagnrýna ríkjandi 

samfélagsskipan og skilgreiningar karlmanna á réttri hegðun kvenna. Þessum konum 

sem fara sínar eigin leiðir í stað þess að fara eftir þeim leiðum sem karlmenn leggja fyrir 

þær er refsað með því að breyta þeim í óvætti (Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 

2013a:126).  

Þó að umbreyting Signýjar gangi ekki eins langt og Brynhildar og Guðrúnar má 

einnig segja að hún breytist í hálfgert skrímsli. Hún vílar ekki fyrir sér að blekkja 

eiginmann sinn og drepa sín eigin börn til að ná fram markmiði sínu. Líkt og hjá 

Brynhildi og Guðrúnu stendur ekkert í vegi fyrir hefnd hennar. Þessar þrjár 

sögupersónur fæddust þó ekki svona grimmar heldur urðu það sem á leið sögu þeirra. 

Hernaðarsamfélagið og þær afleiðingar sem því fylgdi mótuðu þær og gerðu þær 

harðbrjósta og kaldar. Þó að það hafi verið í verkahring karlanna að berjast voru það 

konurnar sem sátu uppi með afleiðingar átakanna. Það voru þær sem þurftu að sitja 

heima í sífelldri óvissu um hvort þær sæju ástvini sína á ný og takast síðan á við missinn 

þegar sá dagur kom að þeir skiluðu sér ekki heim. Það er því varla undarlegt að þær 

bókmenntir sem spretta úr og lýsa hernaðarsamfélagi karla skuli með þessum hætti 

umbreyta ungum meyjum í kaldar konur. 
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Lokaorð 
 

Saga Signýjar Völsungsdóttur er áhugaverð fyrir margra hluta sakir. Hún segir frá heiðri 

og hefnd, sifjaspellum og sjálfsvígum, barnamorðum og brennum, orðum kvenna og 

afleiðingum þeirra. Einnig má finna hugmyndir um fæðingu hefnanda sem hægt er að 

rekja allt aftur til grískra og rómverskra sagna. Fyrst og fremst sýnir sögupersónan 

Signý þó hvernig hernaðarsamfélag miðalda og sú undirokun kvenna sem því fylgdi 

mótaði konur. Í æsku voru þær undir valdi föður eða karlkyns ættingja uns að hann 

ákvað að gifta þær. Eftir það samdi sá hinn sami við biðilinn um brúðkaupið og fékk 

brúðurin sjálf engu að ráða. Eftir giftinguna var staðan síst skárri, eiginmaðurinn réði 

yfir fjármunum konu sinnar og hafði rétt til líkama hennar hvenær sem honum 

þóknaðist. Sumar konur voru heppnar með maka og lifðu góðu samlífi en líkt og saga 

Signýjar sýnir gilti það ekki um þær allar. Konur tilheyrðu þó áfram fjölskyldu sinni og 

því varð staða þeirra einkar slæm ef upp kom ósætti milli eiginmanns og ættingja. 

Heiðurinn bauð þeim að eggja karlana áfram en eftir það var þeirra þætti í átökunum 

lokið og þurftu þær að horfa upp á ástvini sína drepna án þess að geta lyft hendi þeim til 

varnar. Því þarf engan að undra að hið sífellda frelsisleysi, undirokun og ástvinamissir 

hafi gert konurnar sem uppi voru í því harða samfélagi sem sögurnar lýsa líkar Signýju 

Völsungsdóttur: harðbrjósta, bitrar og hefnigjarnar.  
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