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Ágrip 

Í ritgerðinni hafa verið teknar saman íslenskar miðaldasögur sem segja frá sifjaspellum. 

Markmiðið með samantektinni er að skoða í hvaða mynd sifjaspellin birtast í sögunum, 

og með það fyrir augum er gerð stutt úttekt á efni hverrar sögu fyrir sig. Að lokum eru 

frásagnirnar bornar saman eftir því hvernig tengslum er háttað á milli þeirra sem í hlut 

eiga, það er hvort söguhetjurnar eru systkini, feðgin eða (stjúp)mæðgin.  

Aðaláhersla verður lögð á að greina frásagnir sem fela í sér sifjaspell í fimm sögum. 

Fjórar þeirra eru fornaldarsögur (Völsunga saga, Hrólfs saga kraka, Úlfhams saga og 

Hjálmþérs saga og Ölvers), enda langalgengast að minni sem fela í sér sifjaspell sé að 

finna sögum sem tilheyra þeirri bókmenntagrein. Einnig verður til skoðunar ein 

konungasaga (Jómsvíkinga saga), en að auki verður litið til sagna úr ýmsum áttum sem 

fela í sér tilbrigði af sifjaspellafrásögnum. Þessari samantekt er ætlað að varpa ljósi á 

eðli og einkenni sifjaspella í íslenskum miðaldabókmenntum. 
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Inngangur 

Ekki er hægt að finna dæmi þess að áður hafi verið gerð samantekt á sögum í íslenskum 

miðaldabókmenntum þar sem sifjaspell koma fyrir. Eitthvað hefur verið fjallað um 

sifjaspell í afmörkuðum sögum, til dæmis í kandídatsritgerð Aðalheiðar 

Guðmundsdóttur, þar sem rakin er þróun álagasendinga í stjúpusögum sem einhverjar 

segja af sifjaspellum. Einnig má nefna yfirstandandi doktorsrannsókn Ingibjargar 

Eyþórsdóttur um ofbeldi, þar á meðal sifjaspell, í sagnadönsum (sbr. fyrirlesturinn 

„Hvað syrgir þig, sætan mín? Sagnadansar, ást og ofbeldi“ á málstofunni Menntun og 

skemmtun: sagnadansar, rímur og ævintýri á Hugvísindaþingi Háskóla Íslands 2016). 

Þessar rannsóknir fjalla þó um sifjaspell sem hluta af stærra samhengi. Hér er því um að 

ræða fyrsta vísinn að því að bera minni um sifjaspell saman á kerfisbundinn hátt. 

Markmiðið með þessum skrifum er að safna saman sögum þar sem sifjaspell koma 

fyrir og athuga birtingarmyndir þeirra. Við öflun heimilda var fyrst og fremst stuðst við 

minnaskrá Inger M. Boberg, Motif-Index of Early Icelandic Literature. Boberg skráir 

samkvæmt aðþjóðlegu minnakerfi sem hinn svokallaði finnski skóli í þjóðsagnafræðum 

þróaði.1 Minnaskrá Boberg hefur aldrei verið þýdd og þar sem ný og óháð þýðing gæti 

valdið misskilningi er hér stuðst við heiti minna (e. motif) á ensku, sem er ráðandi í 

fræðunum. Sögurnar sem verða til umfjöllunar eru taldar upp undir þremur minnum. 

Tvö þeirra, T415 (brother-sister incest) og T418 (lustful stepmother), er að finna í 

kaflanum T. Sex undir flokknum T410 (incest). Hið þriðja, N365.2 (unwitting father-

daughter incest), skipast í flokkinn N360 (man unwittingly commits crime) í kaflanum 

N. Chance and Fait.2 Leitast verður við að sýna hvað einkennir minnið í hverri sögu og 

hvort um er að ræða einsleita meðferð minnisins eða tilbrigði af ýmsum toga. 

Burðarstólpar ritgerðarinnar eru fimm sögur sem fela í sér minni af sifjaspellum. Af 

þeim eru fjórar flokkaðar sem fornaldarsögur (Völsunga saga, Hrólfs saga kraka, 

Úlfhams saga og Hjálmþérs saga og Ölvers) og ein sem konungasaga (Jómsvíkinga 

                                                
1 Bandaríski þjóðfræðingurinn Stith Thompson þróaði áfram flokkunarkerfi sem á rætur að rekja til 

finnska skólans og gaf út alþjóðlega samantekt á þjóðsagnaminnum í Motif-Index of Folk-Literature 

(Thompson 1955-1958). Númerakerfi minnaskráa er því alþjóðlegt. 
2 Hér eftir verður aðeins vísað í númer og heiti minnisins sjálfs án frekari tilvísunar (minnin miðast 

við minnaskrá Boberg nema annað sé tekið fram). 
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saga).3 Til samanburðar verða svo heimildir úr ólíkum áttum sem ýmist eru taldar upp í 

minnaskrá Boberg eða hafa augljós tengsl við aðalheimildirnar fimm, líkt og The Tale of 

King Arthur (af Artúri Bretakonungi) sem sett er í samhengi við efni Völsunga sögu. 

Úlfhams saga er nátengd þeim miðaldasögum sem fela í sér minnið um ástleitnu 

stjúpuna, þó svo að í elstu gerð hennar sé um móður en ekki stjúpmóður að ræða. 

Stjúpuminnið er einnig að finna í öðrum miðaldatextum og elsta varðveitta dæmið um 

það er í Grógaldri Svipdagsmála (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2001:clxviii). Svipdagur 

vekur móður sína upp frá dauðum til að leita hjálpar hennar eftir að stjúpa hans leitar á 

hann og sendir hann í álagaför eftir konu (Sæmundar Edda hins fróða 1867:338). 

Stjúpu- og álagaminnið kemur einnig fyrir í nokkrum riddarasögum, eða Úlfars sögu 

sterka, Mírmanns sögu, Heiðmars sögu og Farbata og Játmundar sögu ljúfa 

(Aðalheiður Guðmundsdóttir 1995:29). Minnið kemur sömuleiðis fyrir í hefðbundinni 

mynd og með tilheyrandi ævintýrabrag í bæði Hjálmþérs sögu og Ölvers og Böðvars 

þætti Hrólfs sögu kraka. 

Hægt er að finna fjölmargar heimildir frá síðari öldum (til að mynda þjóðsögur, 

ævintýri og sagnadansa) þar sem sifjaspell koma fyrir.4 Töluverður fjöldi þeirra fjallar 

um samskipti stjúpmæðra og stjúpsona þeirra, enda stjúpu- og álagaminnið með 

eindæmum vinsælt á Íslandi (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2001:clxvii-clxviii). Ekki 

gefst svigrúm til að skoða yngri heimildirnar nánar hér, enda efni í aðra og viðameiri 

rannsókn. 

                                                
3 Fornaldarsagan Gautreks saga er talin upp undir minninu T415.5 (brother-sister marriage). Í 

upphafi sögunnar villist Gauti konungur á veiðum og endar á afskekktum bæ þar sem hann fær að hvíla 

hjá bóndadótturinni Snotru. Hún verður ófrísk og eignast soninn Gautrek en kennir bróður sínum barnið. 

Hann telur sig sekan um að hafa barnað hana og eins og tíðkast í þeirra einangraða samfélagi gengur 

bróðirinn fyrir kletta til að forðast offjölgun í fjölskyldunni. Snotra kemst seinna á brott með soninn og 

kemur honum til hirðar föður hans þar sem hann elst upp eftir það (Saga Gautreks konúngs FN III 1829-

30:2-53). Þar sem sagan segir hvorki af eiginlegu hjónaband á milli systkina né heldur samræði er ekki 

hægt að halda því fram að um sifjaspell (eða ásetning um þau) sé að ræða, þótt hugmyndin sé til staðar. 

Efni Gautreks sögu verður því ekki til frekari umfjöllunar hér. 
4 Boberg nefnir safn Hugos Gering, Islendzk æventyri, þar sem minnið T411 (father-daughter 

incest) kemur fyrir í sögunni Af konu er drýgði hórdóm við föður sinn (1882:129) og minnið T412 

(mother-son incest) í sögunni Af einni ekkju og syni hennar (1882:76). Boberg bendir einnig á umfjöllum 

eftir Ronald Grambo í sænska þjóðfræðiritinu Arv, um sifjaspell í hinu íslenska Margrétar kvæði 

(1954:117). Það er einnig að finna í Sagnadönsum Vésteins Ólasonar undir heitinu Kvæði af Margrétu og 

Eilíf (1979:248-252), en að auki koma sifjaspell fyrir í eftirtöldum fimm kvæðum: Kvæði af frú Kristínu 

og Herra Pétri (1979:128-132), Kvæði af Imnari og Elínu (1979:220-222), Systkina kvæði (1979:228), 

Soffíu kvæði (1979:256-259) og Kvæði af syndugri konu (1979:305-306). Einnig má sjá í atriðaskrá 

þjóðsagnasafns Jóns Árnasonar að sifjaspell eru nefnd í alls 25 sögum (Íslenskar þjóðsögur og ævintýri 

1961:299). 
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1 Almennt um sifjaspell 

Áður en umfjöllun um sifjaspell í miðaldaheimildum hefst er rétt að líta á hugtakið sjálft 

og notkun þess, bæði í nútímamáli sem og fyrr á öldum. Hugtakið er skilgreint svo í 

Íslenskri orðabók: „1 fornt/úrelt hjúskapartengsl við of náinn ættingja 2 samræði eða 

önnur kynferðismök við of náinn ættingja í beinan ættlegg eða milli systkina, 

blóðskömm“ (2010:848). Upphaflega átti orðið sifjaspell því ekki einungis við um 

samfarir blóðskyldra heldur einnig um hjúskap skyldmenna. 

Ein af merkingum orðsins sifjaspell er sögð vera blóðskömm sem er útskýrt sem 

„samfarir milli ættingja í beinan ættlegg eða milli systkina, sifjaspell“ (Íslensk orðabók 

2010:96). Samkvæmt þessu er orðið blóðskömm þrengra hugtak og betur til þess fallið 

að lýsa þess konar samneyti milli skyldmenna sem fjallað er um í þessari ritgerð.5 

Hefðin fyrir að nota orðið sifjaspell er hins vegar sterkari og notkun orðsins almennari 

og því verður það hugtak notað í eftirfarandi umfjöllun, þó með gefnum fyrirvara um 

merkingarbreytingu orðsins. Bæði hugtökin fela í sér þá merkingu að athæfið hafi verið 

litið neikvæðum augum og brotið í bága við samfélagsleg viðmið, samanber 

endingarnar -spell og -skömm. 

1.1 Sifjaspell í nútímanum 

Leit í lagasafni Alþingis leiðir í ljós að orðið sifjaspell kemur hvergi fyrir í núgildandi 

íslenskum lögum. Raunar er ekkert eitt ákveðið hugtak notað í lögunum, hvorki til að 

skilgreina óviðeigandi kynhegðun milli skyldmenna né kynferðisbrot gagnvart börnum.6 

Hugtakið sifjaspell er sem sagt ekki notað í lagalegum skilningi á sama hátt og gert er í 

faglegri og jafnvel almennri umræðu í dag.  

Sé miðað við merkingu orðsins sifjaspell samkvæmt Íslenskri orðabók virðist sem 

hún hafi breyst frá því sem var eða þá að hún er í það minnsta nokkuð á reiki. Í 

                                                
5 Már Jónsson notar orðið blóðskömm í umfjöllun sinni í Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Hann 

færir þau rök fyrir því að í nútímanum sé orðið sifjaspell einskorðað við kynferðisofbeldi gegn börnum og 

hætt við að ef það er notað verði eldri og yngri merkingu orðsins ruglað saman (1993:18-19). 
6 Í 12. kafla almennra hegningarlaga (19/1940) er fjallað um kynferðisbrot. Í 200. grein er tilgreint 

bann á samræði eða öðrum kynferðismökum við barn manns eða annan niðja, sem og á samræði milli 

systkina. Í grein 201 er tiltekið bann við samræði eða öðrum kynferðismökum við kjör-, stjúp-, fóstur- eða 

sambúðarbörn á aldrinum 15, 16 eða 17 ára sem eru falin í umsjá manns til kennslu eða uppeldis. Það á 

þó aðeins við sé einstaklingurinn 15, 16 eða 17 ára og fullorðnum einstaklingum sem tengjast á 

fyrrnefndan hátt virðist því heimilt að eiga í kynferðissambandi. 202. grein nær yfir bann við 

kynferðismökum við öll börn yngri en 15 ára. 
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umfjöllun Dr. Guðrúnar Jónsdóttur í fræðsluritinu Sifjaspell sem gefið er út af 

samtökunum Stígamótum segir: 

Kynferðisofbeldi gagnvart börnum er yfirhugtak. Undir það falla sifjaspell, 

kynferðisofbeldi ókunnugra gagnvart börnum, barnavændi og barnaklám, þ.e. þegar 

börn eru notuð í klámmyndum. Sifjaspell eru algengasta form á kynferðisofbeldi 

gegn börnum … Sifjaspell eru hér skilgreind sem allt kynferðislegt atferli milli 

einstaklinga, sem tengdir eru tengslum trausts og þar sem annar aðilinn vill ekki slíkt 

atferli en er undirgefinn og háður ofbeldismanninum á einhvern máta. ... Blóðtengsl 

skipta heldur ekki máli varðandi stöðu þess, sem háður er þeim, sem valdið hefur og 

rýfur traust með kynferðis- ofbeldi [sic] (Guðrún Sigríður Jónsdóttir 2001:6-7). 

Sifjaspell eru með öðrum orðum skilgreind af fagfólki sem kynferðisbrot gagnvart 

börnum. Skiptir þá engu máli hvort gerandi og þolandi eru tengdir blóðböndum heldur 

einungis að þolandi þekki og beri traust til geranda áður en kynferðisbrot er framið. 

Þessi skilgreining virðist hafa náð almennri útbreiðslu þó orðið sifjaspell sé einnig notað 

um samræði milli náskyldra fullorðinna einstaklinga. 

Samböndum fullorðinna skyldmenna eru ekki settar miklar skorður í lagalegum 

skilningi í dag.7 Systkinabörnum hefur raunar verið heimilt samkvæmt lögum að giftast 

allt frá árinu 1775 (Már Jónsson 1993:235). Skoðanir almennings á slíkum samböndum 

virðast þó vera skiptar, hugmyndir sumra litast enn af gömlum viðhorfum en öðrum 

þykja hjónabönd systkinabarna sjálfsögð. 

1.2 Sifjaspell fyrr á öldum 

Engar heimildir eru til sem geta varpað ljósi á viðhorfið til sifjaspella á þeim tíma þegar 

fornaldarsögur voru að byrja að þróast í munnmælum. Margar aldir gátu liðið þangað til 

kjarni slíkra sagna varð að bókmenntum og vera má að viðhorf manna hafi breyst 

töluvert fram að þeim tíma. Jenny Jochens segir fáar takmarkanir hafa gilt um samneyti 

manna í heiðnum sið. Sumar reglur, eins og bann við samræði nánustu 

fjölskyldumeðlima, séu engu að síður sameiginlegar í nánast öllum mannlegum 

samfélögum og hafi því líklega einnig verið við lýði meðal norræna þjóða (1995:22). 

Karlamagnús keisari gaf árið 802 út þá tilskipun að „væru biskupar ekki tilbúnir að taka 

blóðskammara til fyrirgefningar og yfirbótar skyldi færa þá á hans fund“ (Már Jónsson 

                                                
7 Samræði er aðeins bannað milli systkina eða í beinan legg, samanber fyrrnefnda 200. grein 

almennra hegningarlaga. Þess utan er einu takmarkanir á samböndum fullorðinna skyldmenna að finna í 

hjúskaparlögum (31/1993). Í 2. kafla er fjallað um hjónavígsluskilyrði. Þar segir í 9. grein að hvorki megi 

vígja skyldmenni í beinan legg né systkini og í 10. grein er tiltekið að kjörforeldri og kjörbarn megi ekki 

giftast hvort öðru nema ættleiðing sé felld niður. 
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1993:28), sem bendir til mun mildari afstöðu gagnvart sifjaspellum en viðtekin varð 

síðar á öldum þegar sifjaspell urðu undantekningalaust refsiverð. 

Þegar leið á miðaldir voru sifjaspell að mati kirkjunnar manna ein alvaralegustu 

brot sem hægt var að fremja. Þau voru lögð að jöfnu við glæpi eins og morð, trúvillu og 

meinsæri og þeim fylgdi „missir mannorðs og útskúfun úr samfélagi kristinna manna“ 

(Már Jónsson 1993:27). Skilgreiningar miðaldakirkjunnar á sifjaspellum náðu yfir þrjá 

mismunandi flokka: frændsemisspell (að sniðganga tálmanir á hjúskap skyldmenna), 

sifjaspell (að ganga gegn reglum um hjúskap tengdra) og guðsifjaspell (að brjóta í bága 

við reglur um guðsifjar sem skapast í skírn og fermingu) (Magnús Már Lárusson 

1966:128-132). Sifjaspell gegnum mægðir (til dæmis þegar maður svaf hjá konu sem 

bræðrungur hans hafið getið barn við) voru þó ekki jafn saknæmar og sifjaspell skyldra 

(Már Jónsson 1993:29). 

Í elstu lagabók Íslands er kveðið á um að pari sé leyfilegt sé að „byggja sifjar og 

frændsemi, að fimmta manni hvort“ (Grágás 1992:110). Frá 9. og fram á 13. öld færðist 

dómsvald í siðferðisbrotum frá veraldlegum ráðamönnum til kristniréttar og harka fór 

að færast í refsingar við sifjaspellabrotum. Með lögleiðingu kristniréttar Árna 

Þorlákssonar biskups árið 1275 gekk í gildi „bann við samræði skyldra og mægðra í 

fjórða lið“ (Már Jónsson 1993:28). Það var þó ekki fyrr en eftir siðaskipti, nánar tiltekið 

með Stóradómi árið 1564, að sifjaspell fóru að varða dauðarefsingu (Már Jónsson 

1993:100). 
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2 Sifjaspell í íslenskum miðaldabókmenntum 

Sifjaspell er að finna í frásögnum allt aftur til goðsagna og nærtækt er að líta til 

norrænnar goðafræði. Í Gylfaginningu er sagt frá því að Óðinn getur soninn Þór við 

dóttur sinni Jörð. Tekið er fram að Þór hafi fylgt „afl ok sterkleikr“ (Edda Snorra 

Sturlusonar 1931:17), enda sonur tveggja goðmagna sem gegnir lykilhlutverki í því að 

verja goðin fyrir utanaðkomandi vá. Í Lokasennu er greint frá því að Vanaguðinn 

Njörður getur systkinin Frey og Freyju við systur sinni. Slíkt virðist hafa verið viðtekið 

hjá Vönum en tekið er fram að það hafið verið „bannat með Ásum at byggva svá náit at 

frændsemi“ (Heimskringla I 1941:13). Systkinin Freyr og Freyja eru frjósemisgoð og 

hafa afar mikilvægu hlutverki að gegna í samfélagi guðanna. Í sennu sinni við goðin 

notar Loki það gegn Nirði að hann hafi getið son við systur sinni en segir slíkt þó ekki 

verra en von sé til.8 Það er því málum blandið hvort sifjaspell hafi verið leyfileg í heimi 

guðanna en ljóst er að í báðum þeim tilfellum sem hér eru nefnd bera sifjaspellin 

magnaðan ávöxt. 

Þær miðaldasögur sem hér verða í aðalhlutverki segja af norrænum köppum og 

konungum, sem sumir geta rakið ættir sínar aftur til guðanna og hafa á sér goðumlíkan 

hetjublæ. Hér á eftir verður rakið efni þeirra fornaldar- og konungasagna þar sem minni 

sem lýsa sifjaspellum koma fyrir. Einungis er um yfirlit að ræða en gerður verður 

samanburður á sögunum og minnin skoðuð nánar í þriðja kafla.  

2.1 Fornaldarsögur Norðurlanda og skyldir textar 

Fornaldarsögur Norðurlanda voru mestmegnis ritaðar á 13. og 14. öld, þótt margar 

þeirra eigi sér rætur í enn eldri munnlegri hefð og einhverjar beri þess merki að byggja á 

kveðskap sem er eldri en sögurnar sjálfar. Vaninn er að aðgreina fornaldarsögur frá 

öðrum íslenskum miðaldatextum með tilliti til sögutíma og uppruna söguhetja, en einnig 

þarf að líta til efniviðar sagnanna. Fornaldarsögurnar segja frá norrænum hetjum, 

sorgum þeirra og sigrum, en eru að mörgu leyti afar ólíkar innbyrðis (Torfi H. Tulinius 

2006:167-169). 

Eldri fornaldarsögur (hetjusögur) hafa yfir sér harmþrunginn blæ og efni þeirra 

stendur nærri og er jafnvel byggt á hetjukvæðum eddu (Torfi H. Tulinius 2006:188). 

                                                
8 „Við systur þinni gastu slíkan mög og er-a þó ónu verr“ (Eddukvæði 2014:127). 
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Flestir fræðimenn hafa skilgreint fornaldarsögur sem sérstaka grein innan íslenskra 

miðaldabókmennta. Torfi H. Tulinius vill þó flokka yngri fornaldarsögur með 

riddarasögum og skilgreina sem „íslenskar rómönsur“ (2006:218-220). Aðalheiður 

Guðmundsdóttir telur hins vegar að slík flokkun sé „óhentug, þar sem „rómansan“ sem 

bókmenntategund felur í sér svo ólíkar sögur að nauðsynlegt yrði að greina hana niður í 

sams konar undirflokka eftir sem áður“ (2001:cl).  

2.1.1 Völsunga saga 

Völsunga saga er rituð um miðja 13. öld og telst til eldri fornaldarsagna. Efni hennar 

byggir að mestu á eddukvæðum (Grimstad 2000:13-14). Hetjukvæði eddukvæða spanna 

efni sögunnar allt frá lokum áttunda kafla og til enda, en sú hugmynd hefur komið fram 

að fyrsti hluti hennar byggist líka á kvæðum, þó glötuð séu (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir 2009:3). Hér verður einungis til umfjöllunar efni tíu fyrstu kafla 

Völsunga sögu, en í þeim kemur minnið T415 (brother-sister incest) fyrir.9 

Völsungur konungur, sem á ættir að rekja til Óðins, tekur sér jötunmeyna Ljóð fyrir 

konu og á með henni tíu syni og eina dóttur. Elst barnanna eru tvíburarnir Sigmundur og 

Signý, sem bera af systkinunum. Þegar Signý er orðin gjafvaxta er hún nauðug gefin 

Siggeiri konungi af Gautlandi. Þegar brúðkaupsveisla Signýjar og Siggeirs stendur sem 

hæst kemur aðvífandi ókunnugur maður, hávaxinn og eineygður, í skikkju og með hatt. 

Hann stingur sverði allt að hjöltum í stofn trés eins mikils sem vex við höll Völsunga og 

segir veislugestum að hver sá sem bregði sverðinu úr trjástokknum vinni sér það til 

eignar. Enginn nær að hagga sverðinu fyrr en kemur að Sigmundi sem losar það með 

léttu. Siggeir falast eftir sverðinu en reiðist þegar Sigmundur neitar honum um það og 

flýtir heimför. Hann býður tengdaföður sínum og mágum til veislu á Gautlandi að 

þremur mánuðum liðnum. 

Völsungur og synir hans halda til Gautlands þar sem Signý bíður þeirra og varar 

við að Siggeir konungur hyggist ráðast gegn þeim. Hún biður þá að halda heim til að 

safna liði en Völsungur neitar að flýja af hólmi. Siggeir ræðst til atlögu við Völsung og 

menn hans, sem falla allir að undanskyldum bræðrunum tíu. Þeir eru teknir til fanga, 

fætur þeirra festir í stokk og þeir færðir til skógar. Á hverri nóttu kemur úlfynja og étur 

einn bræðranna, þar til Sigmundur er einn eftir á lífi. Hann nær með hjálp Signýjar að 

                                                
9 Árið 1961 kom út skáldsagan Sonur minn Sinfjötli eftir Guðmund Daníelsson, en viðfangsefni 

hennar er einmitt efni þeirra tíu kafla Völsunga sögu sem fjallað er um hér á eftir. 
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drepa úlfynjuna og losnar úr stokknum. Að frelsinu fengnu leynist Sigmundur í jarðhýsi 

í skóginum en Siggeir heldur alla karlmenn af Völsungakyni dauða. Signý sendir eldri 

son sinn og Siggeirs til Sigmundar, sem prófar hreysti og þor drengsins. Sigmundi þykir 

lítið til hans koma og Signý segir honum að drepa drenginn sem hann og gerir. Hún 

sendir honum svo yngri son sinn og allt fer á sömu leið. Signý ákveður nú að taka til 

sinna ráða, leitar á náðir seiðkonu og breytir útliti sínu. Hún heldur í jarðhýsið til 

Sigmundar og liggur hjá honum þrjár nætur. Þegar fram líða stundir elur Signý 

sveinbarn og nefnir Sinfjötla. Hann vex úr grasi og þykir „bęði mikill ok ſterkr ok vęnn 

at aliti ok miok i ętt volſungha“ (Vǫlsunga saga 2000:94). 

Þegar Sinfjötli er tíu ára sendir Signý hann til Sigmundar. Hann leggur fyrir 

Sinfjötla sömu prófraun og hálfbræður hans og hann stenst hana með glans. Sigmundi 

þykir Sinfjötli sverja sig mjög í ætt við Völsunga en hyggur hann hafa grimmd Siggeirs 

föður síns því að Sinfjötli eggjar Sigmund mjög til hefnda. Þegar Sigmundi finnst hann 

hafa hert kjark Sinfjötla til fullnustu láta þeir til skarar skríða. Feðgarnir fela sig í höll 

Siggeirs konungs en tvö börn Signýjar og Siggeirs verða þeirra vör og láta föður sinn 

vita. Þegar Signý heyrir það segir hún feðgunum að drepa börnin. Sigmundur neitar en 

Sinfjötli drepur þau bæði og kastar fyrir föður þeirra. Siggeir sendir menn til að 

handsama feðgana og lætur að því búnu gera mikinn haug, setur Sigmund og Sinfjötla 

hvorn í sinn helming haugsins og hellu mikla á milli. Þegar verið er að loka haugnum 

hendir Signý þangað inn fullu fangi af hálmi. Sinfjölti uppgötvar í hálminum fleskbita 

sem í stendur sverð Sigmundar og í sameiningu rista feðgarnir sundur helluna og 

brjótast úr haugnum.10 Að því búnu halda þeir til hallarinnar og kveikja í henni. 

Sigmundur býður Signýju að ganga út og lofar bótum fyrir mann hennar. Hún svarar: 

„Nv ſkalltu vita hvart ek hefi mvnað siggeiri. konungi. dꝛ ap volſungſ konungſ. ek 

let dꝛ ępa baurn ockr er mer þottu ofsein til favdur hefnða. ok ek foꝛ  i ſkog til þin i 

volfv liki ok er sinfiotli ockar ſon. Hefir hann af þvi mikit kapp. at hann er bęði ſonar 

ſon ok ðottur ſon volsungs konungſ. hefi ek þar til vnnit alla lvti at ſiggeirr konungr 

ſkyllde bana fá hefi ek ok sva mikit til vnnit at fram kęmizt hefndinn at mer er med 

aungum koſti lift. ſkal ek nv deygia med siggeiri konungi loſtig er ek atta hann 

navdig“ (Vǫlsunga saga 2000:102). 

                                                
10 Talið er að á myndsteininum Ardre VIII, sem er að finna á Gotlandi, megi sjá á innfelldri mynd 

hvar Signý færir Sigmundi og Sinfjötla sverðið (Aðalheiður Guðmundsdóttir 2009:5-7). 
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Signý kyssir síðan feðgana, gengur inn í eldshafið og ferst þar. Sigmundur og Sinfjötli 

halda heim til Húnalands þar sem Sigmundur tekur við ríkinu og kvænist konu að nafni 

Borghildur. 

Sinfjötli leggst í víking og hittir konu sem honum þykir álitleg. Hann berst við 

bróður Borghildar um hylli konunnar og vegur hann. Sinfjötli snýr heim en þegar 

Borghildur fréttir af vígi bróður síns krefst hún þess að Sigmundur geri Sinfjötla 

brottrækan. Sigmundur býður henni þess í stað vergildi fyrir bróður hennar og hún 

sættist á það. Í erfidrykkjunni eftir hann ber Borghildur fyrir Sinfjötla horn með eitruðu 

öli sem hann afþakkar en Sigmundur tekur við og drekkur (hann getur innbyrt eitur sér 

að skaðlausu en Sinfjötli þolir það aðeins útvortis). Stjúpa Sinfjötla endurtekur leikinn 

en hann neitar aftur að drekka. Í þriðja sinn eggjar Borghildur hann til að drekka til að 

sýna fram á að hann sé sannur Völsungur. Sinfjötli frábiður sér enn að fá sér af 

drykknum en þá segir Sigmundur: „lat gꝛ aun ſia ſonr“ (Vǫlsunga saga 2000:112). 

Sinfjötli drekkur þá en fellur jafnskjótt niður örendur. Sigmundur bugast nánast af sorg 

og gerir Borghildi konu sína brottræka úr ríkinu (Vǫlsunga saga 2000:76-112). 

2.1.1.1 The Tale of King Arthur 

Sagan af hinum goðsagnakennda Artúri, konungi Breta, er til í ýmsum myndum en 

heimildin sem hér er gengið út frá er The Tale of King Arthur, sem skráð var af Sir 

Thomas Malory á seinni hluta 15. aldar (Vinaver 1947:xiii). Ekki verður gerð grein fyrir 

sögunni um Artúr í heild sinni, heldur einblínt á þá hluta sem líkjast Völsunga sögu og 

þá sérstaklega allt sem lýtur að sifjaspellunum.11 Líkindin eru töluverð með ákveðnum 

efnisatriðum sagnanna þótt útfærslan sé önnur, líkt og nánar verður fjallað um síðar. 

Uther Englandskonungur fellir ástarhug til hertogafrúarinnar Igrayne, drepur mann 

hennar og tekur sér hana fyrir konu. Hún elur honum soninn Artúr (Arthur) en fyrir á 

hún fjórar dætur með hertoganum. Merlín (Merlyon), hinn fjölkunnugi ráðgjafi Uthers, 

kemur Artúri í fóstur hjá lávarði einum og drengurinn fær ekkert að vita um uppruna 

sinn. Þegar Uther fellur frá gera margir tilkall til krúnunnar. Merlín kemur sverði fyrir í 

steini nokkrum og því fær sá einn haggað sem er réttmætur konungur Breta. Artúr nær 

að draga sverðið úr steinunum og sanna að hann sé verðugur að taka við 

stjórnartaumunum. Þegar Artúr er sestur á valdastól kemur Morgause, dóttir Igrayne (og 

hálfsystir Artúrs), til hirðar hans en hvorugt þeirra hálfsystkinanna veit af 

                                                
11 Eftirfarandi eru útdrættir úr 1. og 3. bindi útgáfu Eugène Vinaver frá 1947. 
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skyldleikanum. Þó að Morgause sé gift öðrum manni fær Artúr hana til lags við sig og 

drengurinn Mordred kemur undir í kjölfarið. Merlín segir Artúr frá því hverra manna 

hann er og segir guð óánægðan með syndina sem hann hefur drýgt. Merlín spáir því að 

Mordred muni verða Artúri að falli og ræður Artúri að safna saman öllum drengjum sem 

fæddir eru í maí, þar á meðal Mordred, og senda burt með skipi. Skipið strandar og 

Mordred kemst einn af. Hann er alinn upp af almúgamanni til unglingsára en fer þá til 

hirðar Artúrs (Malory 1947:1-56).  

Artúr kvænist síðar hinni fögru lafði Guinevere (lady Gwenyver), en hún verður 

ástfangin af Lancelot (Launcelot), einum göfugasta riddaranum við hirð Artúrs. 

Mordred segir Artúri frá ástarsambandi þeirra til að bola Lancelot burt frá hirðinni. 

Lancelot flýr til Frakklands en Artúr heldur þangað með her gegn honum og á meðan er 

Mordred settur yfir landið. Þegar stríð Artúrs í Frakklandi dregst á langinn falsar 

Mordred bréf um að faðir hans hafi látist og lætur krýna sig til konungs eftir hann. Hann 

reynir að þvinga Guinevere í hjónaband og hótar biskupinum af Canterbury afhausun 

þegar hann mótmælir ráðahagnum. Þegar Artúr snýr aftur til Englands til að 

endurheimta völd sín taka margir þegnar hans afstöðu með Mordred þar sem ekki hafði 

þótt friðsælt í valdatíð föður hans. Þegar Gaweyne, einn traustasti riddari Artúrs, liggur 

banaleguna uppgötvar hann svik Mordreds. Hann sendir Lancelot bréf til að friðmælast 

við hann og biðja hann að koma Artúri til hjálpar. Þegar Gaweyne er látinn kemur hann 

til konungsins í draumi og boðar honum feigð ef hann berjist við Mordred áður en 

aðstoð Lancelots berst. Artúr biður Mordred um mánaðarvopnahlé og hann sættist á það 

en á meðan feðgarnir drekka friðarskál skellur á orrusta á milli fylkinga þeirra fyrir 

misgáning. Bardaganum lýkur með því að feðgarnir vega hvor annan (Malory 

1947:1155-1260). 

2.1.2 Hrólfs saga kraka  

Sú gerð Hrólfs sögu kraka sem varðveist hefur er talin frekar ung, eða frá því á 14. öld 

(Torfi H. Tulinius 2006:232), en sagan sjálf er þó talin til eldri fornaldarsagna. Efni 

Hrólfs sögu kraka er meðal annars varðveitt í eldri mynd í Bjarkamálum hinum fornu 

(Vésteinn Ólason 2006:175-176). Hér verður rakið það efni sem máli skiptir fyrir 

umræðuna, fyrst það sem fellur undir minnið N365.2 (unwitting father-daugther incest) 



 

11 

 

og að því búnu T418 (lustful stepmother), en það kemur fyrir í Böðvars þætti sem er 

stutt innskot í Hrólfs sögu kraka. 

N365.2 

Helgi Hálfdánarson, sem þykir mörgum kostum prýddur og mikill hermaður, siglir með 

lið manna til Saxlands. Hann býður sér til veislu hjá Ólöfu drottningu sem þykir góður 

kvenkostur, en drambsöm og fégjörn og auk þess lítt hneigð til karlmanna. Ólöf tekur 

Helga með kostum og kynjum og tekur vel í bónorð hans en þegar hún hefur hellt hann 

fullan stingur hún honum svefnþorn, rakar af honum hárið, nýr höfuð hans tjöru og 

lætur flytja hann í húðfati til skipa hans. Því næst safnar Ólöf liði gegn Helga sem 

heldur heim við illan leik og hyggur á hefndir. Hann snýr aftur dulbúinn sem stafkarl og 

nær að narra hina fégjörnu Ólöfu til skógar með loforði um að þar sé fjársjóð að finna. 

Hann nemur hana svo á brott til skipa sinna og hefur hana hjá sér margar nætur en 

heldur að svo búnu á brott. Ólöf er afar ósátt við hlutskipti sitt og þegar hún eignast 

dóttur nefnir hún hana Yrsu eftir hundi sínum. Stúlkan er sett í fóstur hjá hjónum sem 

eru þrælar Ólafar og fær ekkert að vita um uppruna sinn í uppvextinum. Þegar Helgi 

kemur í þriðja sinn til Saxlands hittir hann Yrsu og fellir ástarhug til hennar, nemur hana 

á brott og kvænist henni.12 Ólöfu sýnist þetta geta orðið Helga til ógæfu og lætur því 

ekkert uppi um sannleikann í málinu. Helgi og Yrsa eignast soninn Hrólf og Ólöf fer þá 

loks á fund dóttur sinnar og segir henni allt af létta um faðerni hennar. Yrsa getur ekki 

hugsað sér að búa áfram með Helga og heldur á brott með móður sinni. Hrólfur verður 

eftir hjá föður/afa sínum, sem leggst í rúmið af sorg eftir konu sína. Yrsa er gefin Aðils 

Svíakonungi en hinn hugsjúki Helgi heldur til Uppsala, ákveðinn í að nema konu/dóttur 

sína á brott frá honum. Aðils tekur vel á móti Helga en lætur berserki sína ráðast á hann 

þegar hann heldur til baka til skips. Helgi fellur og Aðils býður Yrsu bætur fyrir hann 

sem hún sættist á en er upp frá þessu þung í skapi og samband þeirra hjóna verður ekki 

samt á eftir. 

Hrólfur konungur kraki ríkir eftir Helga föður sinn. Hann fer til Uppsala með lið 

manna til að vitja föðurarfs síns og hittir á leið sinni bóndann Hrana sem ráðleggur 

Hrólfi að taka aðeins með sér tólf kappa sem honum fylgja af mikilli tryggð. Þegar til 

                                                
12 Árið 2008 skrifaði hin norska Margit Sandemo skáldsöguna Yrsa: den glömda drottningen um 

þau Helga og Yrsu. Sagan var þýdd á íslensku árið 2011 undir heitinu Yrsa: hin gleymda drottning 

Danmerkur. 
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Uppsala er komið hafa Hrólfur og félagar betur í viðureigninni við Aðils en hann 

sleppur með brögðum. Hrólfur heldur heim á leið og Yrsa kveður hann að skilnaði með 

gjöfum sem nema ríflega föðurarfi hans. Á heimleiðinni kemur Hrólfur aftur að bæ 

Hrana sem býður honum vopn að gjöf. Hrólfur afþakkar gjöfina og Hrana bónda fellur 

það stórilla. Þeir halda brott en Böðvar, einn af köppum Hrólfs, áttar sig seinna á að 

þarna hafi Óðinn sjálfur farið og óttast að eftir þessa uppákomu sé úti um sigursæld 

Hrólfs í bardaga. Það reynist rétt, því þótt Hrólfur ríki lengi í friðsæld eftir að hafa 

móðgað guðinn fellur hann í fyrsta bardaganum sem hann lendir í eftir það (Saga Hrolfs 

konungs kraka, FN 1829-30:2-109). 

T418 

Hringur nefnist konungur og á soninn Björn. Hann missir konu sína og sendir flokk 

manna að leita nýrrar drottningar. Þeir finna hina fögru Hvít og halda með hana í ríki 

konungs þar sem brúðkaup er haldið. Eitt sinn þegar Hringur fer að heiman stingur Hvít 

upp á því að Björn sonur hans haldi með henni um stjórnartaumana í fjarveru konungs. 

Hringi finnst það þjóðráð en Björn tekur því fálega og segir föður sínum að hann hafi 

illan bifur á drottningunni. Þegar kóngur er farinn vill Hvít að þau Björn deili rekkju 

meðan þau eru tvö heima við. Björn tekur þessu illa og rekur henni löðrung. Drottning 

slær hann að launum með úlfhanska og leggur á hann að hann skuli breytast í grábjörn 

og aðeins geta haft fénað föður síns sér til matar. Björn hverfur á braut og enginn veit 

hið sanna í málinu nema Hvít. Björn leggst á fé föður síns í bjarnarham en kvöld eitt ber 

ástvina hans, karlsdóttirin Bera, kennsli á hann í bjarnarhamnum og þau dveljast saman 

í helli hans um hríð. Hringur konungur fréttir af bjarndýrinu við heimkomuna og sendir 

lið manna að drepa það að áeggjan drottningar. Áður en Björn fellur segir hann fyrir um 

að Bera sé ófrísk að þríburadrengjum og hvað þeir eigi að heita. Hann varar hana að 

síðustu við að borða kjöt sem Hvít muni bera fyrir hana. Þegar drottning býður Beru 

kjötið, sem er af Birni, borðar hún fyrst lítinn bita en bara örðu af öðrum bitanum og 

segist fyrr deyja en að borða þann þriðja. Hún fæðir þríburana og álög Hvítar á 

bjarnarkjötið koma þannig fram að elsti drengurinn er elgur niður frá nafla (nefndur 

Elg-Fróði) og annar er með hundsfætur frá rist (kallaður Þórir hundsfótur). Yngsti 

bróðirinn, Böðvar, fæðist hins vegar alheill og allir verða bræðurnir hinir mestu kappar. 

Böðvar ræður seinna niðurlögum stjúpu föður síns og hefnir fyrir grimmilega meðferð 
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Hvítar á fjölskyldu hans. Eftir það gengur hann til liðs við Hrólf konung kraka (Saga 

Hrolfs konungs kraka, FN 1829-30:47-55). 

2.1.2.1 Skjöldunga saga 

*Skjöldunga saga13 er talin til konungasagna. Þótt sagan sjálf sé í raun glötuð hafa brot 

úr henni og tilvísanir í hana varðveist í ýmsum ritum, til að mynda í Ynglinga sögu, 

Snorra Eddu og Ólafs sögu Tryggvasonar. Heillegust er þó frásögnin í Danasögu 

Arngríms lærða, sem er talin meginheimildin um *Skjöldunga sögu (Bjarni Guðnason 

1982:xix-xxii). Þau sögubrot *Skjöldunga sögu sem nefna sifjapsellaminnið N365.2 

(unwitting father-daughter incest) eru Danasaga Arngríms lærða, sem nánar verður 

greint frá hér, og Ynglinga saga, sem fjallað verður sérstaklega um hér á eftir. Eins og í 

Hrólfs sögu kraka segir hér af feðginunum Helga og Yrsu. 

Danasaga Arngríms lærða 

Helgi Danakonungur leggst í víking og herjar á Saxland þar sem hertogaynjan Ólöf 

(Álof) ríka situr í fjarveru manns síns. Hún tekur vel á móti Helga en aðeins vegna þess 

að hún hefur ekki ráð til að veita honum mótspyrnu. Ólöf lætur bera Helga vín þar til 

hann er rænulaus og lætur að svo búnu flytja hann til skipa með skorið hár og höfuðið 

núið tjöru og fiðri. Helgi heldur heim til Danmerkur en snýr til baka til að hefna harma 

sinna, tekur hana nauðuga og hefur hjá sér í þrjár nætur. Þau eignast upp úr þessu 

dótturina Yrsu, sem elst upp hjá móður sinni á Saxlandi en verður seinna drottning í 

Svíþjóð. Helgi fer síðar með her á hendur Svíum og fer með sigur af hólmi. Hann tekur 

Yrsu Svíadrottningu höndum og gengur að eiga hana, óafvitandi um að þau séu feðgin. 

Þau eiga soninn Hrólf kraka. Ólöf fréttir þetta og heldur að þremur árum liðnum til 

Danmerkur á fund Yrsu og segir henni allt af létta. Yrsa segir Helga alla söguna og 

biður um leyfi til brottfarar, sem Helgi veitir henni. Hrólfur verður eftir hjá föður sínum 

og verður konungur eftir hann átta ára gamall þegar Helgi fellur í hernaði 

(Danakonunga sögur 1982:23-25). 

2.1.2.2 Ynglinga saga 

Í Ynglinga sögu er rakin saga Noregskonunga frá Ynglingum í Svíþjóð (sem rekja ættir 

sínar allt til Vanaguðsins Njarðar). Hana er að finna í Heimskringlu Snorra Sturlusonar, 

                                                
13 Stjörnumerking þýðir að rit sé glatað. 
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sem rituð er á fyrri hluta 13. aldar (Bjarni Aðalbjarnarson 1941:xxv-xxxi). Um sama 

minni er að ræða og í Hrólfs sögu kraka, N365.2 (unwitting father-daugther incest), 

enda er hér einnig fjallað um þau Helga og Yrsu. 

Aðils, konungur Svía, heldur í víking til Saxlands þar sem Geirþjófur konungur 

ríkir. Kona hans nefnist Ólöf (Álof) hin ríka. Geirþjófur er að heiman þegar Aðils ber að 

garði og rænir þar og ruplar. Meðal þræla sem hann hefur á brott með sér er hin 

undurfagra Yrsa. Hún þykir bæði vitur og vel máli farin og Aðils tekur hana sér fyrir 

konu. Á þessum tíma er Helgi Hálfdánarson konungur í Hleiðru. Hann heldur í hernað 

gegn Aðils og hefur á brott með sér mikið herfang sem og drottninguna Yrsu. Helgi 

flytur hana með sér heim, kvænist henni og á með henni soninn Hrólf kraka.14 Þegar 

drengurinn er þriggja ára kemur Ólöf drottning til Danmerkur og segir Yrsu að þær séu 

mæðgur og að Helgi sé faðir hennar. Yrsa fer þá aftur til Svíþjóðar til Aðils en Helgi 

fellur í hernaði og Hrólfur, þá átta ára, er tekinn til konungs eftir föður sinn 

(Heimskringla I 1941:56-57). 

2.1.2.3 Gesta Danorum 

Í Motif-index of Early Icelandic Literature er vísað á minnið T415 (brother-sister 

incest) í 2. bók Gesta Danorum eftir Saxo Grammaticus, þar sem enn og aftur segir af 

Helga og Yrsu.15 Frásögnin er í stórum dráttum hin sama og í Hrófs sögu kraka og í 

eftirfarandi endursögn er lögð sérstök áhersla á það sem greinir dönsku söguna frá þeirri 

íslensku. 

Helgi nauðgar stúlkunni Þóru (Thoru) og hún eignast eftir það dótturina Yrsu. 

Þegar Yrsa er komin á fullorðinsaldur sendir Þóra hana á fund Helga með þeim 

fyrirmælum að hún skuli sofa hjá honum. Yrsa elur Helga eftir það soninn Hrólf, en 

hann tekur við völdum þegar Helgi fyrirfer sér af sorg yfir að hafa drýgt sifjaspell. Yrsa 

giftist Aðils konungi og lætur við hann sem hún hati Hrólf en bruggar manni sínum 

launráð meðan hún þykist vera að véla um dauða sonarins. Hrólfur kemur til landa Aðils 

en Yrsa þekkir hann ekki aftur. Hann biður um beina og að hún saumi föt sín en þegar 

                                                
14 Fjallað er um Yrsu og Hrólf son hennar á tveimur stöðum í Skáldskaparmálum Snorra Eddu. Í 54. 

kafla (í Gróttasöng) er minnst á að Yrsa nefni sama mann bæði son og bróður (Edda Snorra Sturlusonar 

1931:138). Í 53. kafla er hins vegar aðeins minnst á að Yrsa sé gift Aðils og sé móðir Hrólfs (Edda 

Snorra Sturlusonar 1931:139). 
15Annað dæmi er tiltekið í kaflanum N. Chance and Fate, N365.2 (unwitting father-daughter incest), 

og vísar í 5. bók Gesta Danorum, en við nánari skoðun kemur í ljós að ekkert slíkt dæmi er þar að finna 

(Saxo Grammaticus 2005:277-278 [Lib. 5.1.3]). 
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hún neitar því segir hann það hart að móðir fæði ekki son sinn og systir saumi ekki föt 

bróður síns. Aðils gagnrýnir Yrsu og Hrólf fyrir gleðilæti við matarborðið og segir 

ósiðlegt að systkini sitji saman en Hrólfur svarar því til að það sé ekkert ósiðlegt við að 

sonur sé umfaðmaður af elskandi móður. Yrsa og Hrólfur flýja saman (Saxo 

Grammaticus 2005:159-165 [Lib. 2.5.5-2.6.6]). 

2.1.3 Úlfhams saga 

Elsta varðveisluform Úlfhams sögu er rímnabálkurinn Vargstökur, sem talinn er ortur á 

14. öld, væntanlega eftir glataðri fornaldarsögu, líkt og Aðalheiður Guðmundsdóttir 

hefur fært rök fyrir í doktorsritgerð sinni um Úlfhams sögu (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir, 2001:xix-xxi). Í rímunum segir frá drottningunni Hildi sem leitar ásta 

við Úlfham son sinn.16 

Auk rímanna er Úlfhams saga varðveitt í þremur prósagerðum frá 17., 18. og 19. 

öld. Í stórum dráttum er frásögnin sú sama nema að í B-gerð, sem skrifuð var af Jóni 

Ólafssyni Grunnvíkingi um miðja 18. öld, er Hildur sögð vera stjúpmóðir Úlfhams en 

ekki móðir hans líkt og fram kemur í rímunum (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2001:cxxi-

cxxii). Breytingin er eðlileg miðað við aldur B-gerðar, stjúpusögur voru orðnar mun 

staðlaðri á ritunartíma hennar en áður hafði verið og Jón samræmir sína gerð Úlfhams 

sögu sögum sem segja frá ástleitnum stjúpum (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2001:cxxi-

cxxii). Í B-gerð samsvarar frásögnin því minninu T418 (lustful stepmoher). 

Vargstökur 

Hálfdán konungur vargstakkur og Hildur kona hans eiga börnin Úlfham og Dagbjörtu, 

en hana hefur móðir þeirra uppfrætt í fjölkynngi. Hálfdán er undir álögum og liggur á 

skógum sem úlfur á veturna, en því kann Hildur illa. Hún drepur Hálfdán og reynir því 

næst að táldraga Úlfham son sinn en hann hafnar henni. Hún reynir að freista hans enn 

frekar með því að bjóða honum hönd sína í hjónaband og þar með konungstign en 

Úlfhamur neitar henni aftur og flýr. Vinir Úlfhams, jarlssynirnir Skjöldur og Hermann, 

dvelja hjá honum í virki sem hann byggir sér í skóginum. Hildur stýrir ríkinu eftir 

Hálfdán og skipuleggur jafnframt aðra atlögu að Úlfhami. Hún gerir úrslitatilraun til að 

draga son sinn á tálar og Úlfhamur er einn í virkinu þegar móðir hans mætir með lið sitt. 

                                                
16 Árið 2004 var Úlfhams saga sett á svið af leikhópnum Annað svið undir leikstjórn Maríu 

Ellingssen, í leikgerð Andra Snæs Magnasonar. 
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Hildur setur Úlfhami afarkosti og blæs í herlúðra þegar hann hafnar henni í þriðja sinn. 

Jarlinn, föður Skjaldar og Hermanns, hafði dreymt fyrir um sókn Hildar að Úlfhami og 

þeir feðgar koma honum til hjálpar en Hildur kemst undan með göldrum. Hún hefur 

enga eirð í sínum beinum vitandi að Úlfhamur er á lífi og býður honum til veislu en 

hann segir miður að hún láti ekki af ástleitni sinni. Úlfhami er ráðið frá að fara til 

veislunnar en vill ekki skorast undan og heldur á fund móður sinnar. Hildur tekur 

fleðulega á móti honum en í veislunni leggur hún álög á Úlfham, Skjöld og Hermann. 

Dagbjört leggur þá gagnálög á móður sína, sem er að lokum brennd. Álögin á Úlfham 

felast í því að hann skuli sitja fastur í haugi þar til kona komi sjálfviljug og leysi hann af 

í vistinni. Stúlkan Ótta leysir Úlfham úr prísundinni og sest í stað hans í hauginn. Sá 

böggull fylgir skammrifi að um leið og Ótta sest í hauginn gleymir Úlfhamur henni með 

öllu. Úlfhami er gefinn drykkur sem hressir upp á minni hans og bjargar hann þá Óttu úr 

haugnum (Úlfhams saga 2001:3-37). 

2.1.4 Hjálmþérs saga og Ölvers 

Hjálmþérs saga og Ölvers er meðal yngri fornaldarsagna. Torfi H. Tulinius skipar sem 

fyrr segir slíkum sögum í flokk með frumsömdum riddarasögum og nefnir rómönsur 

(2006:218-220). Slíkar sögur voru ritaðar hér á landi á 14. og 15. öld. Minnið sem 

kemur fyrir í sögunni er T418 (lustful stepmother). 

Yngi, konungur Mannheima, sendir Hjálmþér son sinn í fóstur til jarlsins Herrauðs. 

Hjálmþér og Ölver, sonur jarlsins, verða mestu mátar og gerast fóstbræður. Hjálmþér 

gerir sér kastala og heldur þar til með hundrað menn. Eftir þetta missir Yngi konungur 

konu sína og er þjakaður af sorg. Dag einn ber bát að landi og úr honum stígur hin 

forkunnarfagra Lúða. Hún segist vera ekkja eftir konung í fjarlægu landi og hafa flúið 

morðingja manns síns. Konungurinn kvænist Lúðu, sem nýtur ekki vinsælda meðal 

þegna hans. Hjálmþér og Ölver halda í víking og vinna miklar hetjudáðir. Þegar þeir 

snúa aftur hafa þeir vetursetu í kastalanum. Lúða drottning fréttir af heimkomu 

Hjálmþérs og heldur á fund hans til að reyna að draga hann á tálar. Hjálmþér, sem ekki 

hefur hitt stjúpu sína fyrr, bregst hinn versti við og slær hana utan undir svo blæðir 

undan. Hún segir þeirra samskiptum ekki lokið og lætur sig að því búnu sökkva ofan í 

jörðina. Hjálmþér og Ölver ríða eftir þetta á veiðar og lenda í villum og vondum veðrum 

en yfirvinna hindranir sem verða á vegi þeirra með hjálp góðra vætta. Lúða drottning 

leggur á Hjálmþér í annað sinn, nú að una sér hvergi fyrr en hann finni Hervöru nokkra 
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Hundingsdóttur. Hjálmþér leggur á hana á móti að hún skuli ekki mæla aftur en þurfi að 

standa með sinn fótinn á hvorum hamrinum (og eldar skuli kyntir þar undir) þar til hann 

snúi aftur úr álagaför sinni. 

Hjálmþér finnur Hervöru og Hunding konung sem leggur fyrir hann þrjár þrautir. 

Þrællinn Hörður, sem fylgt hafði Lúðu til Mannheima og Hjálmþér fengið til fylgdar við 

sig, leysir þrautirnar fyrir hans hönd. Hann nemur Hervöru á brott frá föður hennar og 

flytur hana á skip til Hjálmþérs. Hundingur konungur hefur eftirför í hvalslíki en 

Hjálmþér yfirbugar hann með hjálp fylgdarliðs síns, Harðar og vættanna góðu, sem í 

ljós kemur að eru í raun konungssonurinn Hringur og systur hans. Lúða, sem áður hafði 

verið gift föður systkinanna, hafði hneppt þau í álög en Hjámþér afléttir þeim. Þegar 

Hjálmþér snýr aftur í ríki föður síns deyr stjúpa hans. Hringur kvænist Hervöru og 

Hjálmþér og Ölver sinni systurinni hvor (Sagan af Hjámtèr ok Ölver, FN 1829-30:453-

518). 

2.2 Konungasögur 

Konungasögur eru flestar skrifaðar á 12. og 13. öld. Þær fjalla um danska, sænska og 

norska konunga og segja ýmist frá ævi þeirra (ævisögur) eða rekja ættir þeirra 

(þjóðarsögur). Áhugi íslenskra fyrirmanna á ættartengslum við norska konunga kom þó 

ekki aðeins til af fróðleiksfýsn, „heldur gat svo göfugur uppruni verið talinn röksemd 

fyrir veraldlegum völdum með samtíð sagnaritaranna“ (Sverrir Tómasson 2006:358-

359). 

Jómsvíkinga saga er yfirleitt talin til konungasagna þó að hún hafi mörg 

bókmenntaleg einkenni fornaldarsagna (Torfi H. Tulinius 2006:186) og falli reyndar 

ekki vel að neinni einni tegund miðaldabókmennta. Minnið sem felur í sér sifjaspellin 

kemur fyrir í svipaðri mynd í Jómsvíkinga sögu og Ólafs sögu Tryggvasonar hinni 

mestu (hér eftir nefnd Ólafs saga Tryggvasonar) en hér verður fyrst og fremst fjallað um 

fyrrnefndu söguna og síðan tekið fyrir hvað er ólíkt með henni og hinni síðarnefndu. 

2.2.1 Jómsvíkinga saga 

Hér er stuðst við útgáfu af Jómsvíkinga sögu sem Ólafur Halldórsson bjó til prentunar 

árið 1969, eftir handritinu AM 291 4to. Þótt handritið sé að öllum líkindum skrifað 

skömmu fyrir 1300 þykir það „hafa um sumt svo fornlegan svip, að talið er að forrit 

þessa handrits hafi ekki verið yngra en frá 1220-1230“ (Ólafur Halldórsson 1969:7). 
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Jómsvíkinga saga er talin eldri en Ólafs saga Tryggvasonar og er því notuð sem 

aðalheimild en aðeins stuðst við þá síðarnefndu til samanburðar. Minnið sem um ræðir í 

sögunni er T415 (brother-sister incest). 

Í Jómsvíkinga sögu er getið um Arnfinn jarl og systur hans, en „hann lagði á hana 

þýðu meira en skyldi“ (Jómsvíkinga saga 1969:61). Hún elur honum son en 

barnsburðinum er leynt og drengurinn borinn út. Samkvæmt fyrirmælum jarlsins áttu 

þeir sem það gerðu þó að fylgjast með barninu þar til vitað væri um afdrif þess. Gormur 

Danakonungur finnur drenginn prúðmannlega búinn og sér að hann muni vera af góðum 

ættum. Hann ákveður að taka drenginn í fóstur og nefnir hann Knút. Knútur tekur við 

ríki eftir konunginn og fóstrar sjálfur son annars manns, Sigurðar orms í auga, og nefnir 

Hörða-Knút. Hann eignast soninn Gorm sem nefndur var hinn gamli eða hinn ríki 

(Jómsvíkinga saga 1969:61-63).  

Eftir þetta er ekki fjallað meira um þær persónur sem gerast sekar um sifjaspell eða 

niðja þeirra og því ekki ástæða til að rekja söguna nánar. 

2.2.1.1 Ólafs saga Tryggvasonar hin mesta 

Ólafs saga Tryggvasonar var sett saman úr eldri heimildum, þar á meðal Jómsvíkinga 

sögu, um 1300 (Vésteinn Ólason 2006:83). Í bókinni Danish Kings and the Jomsvikings 

in the Greatest saga of Óláfr Tryggvason hefur Ólafur Halldórsson tekið saman og gefið 

út efni um Dankonunga og Jómsvíkinga úr Ólafs sögu Tryggavasonar. Útgáfan byggist 

að mestu leyti á fyrri útgáfu frá 1958, með endurskoðun á aðalhandriti útgáfunnar, AM 

61 fol. (Ólafur Halldórsson 2000:4). Frásögnin af sifjaspellunum í Ólafs sögu 

Tryggvasonar er nánast samhljóða frásögninni í Jómsvíkinga sögu og flokkast þar af 

leiðandi undir sama minni, T415 (brother-sister incest), hjá Boberg. Hér verður 

einvörðungu tæpt á þeim atriðum sem ólík eru með sögunum. 

Jarlinn Armfermir og systir hans eignast son saman. Drengurinn er sveipaður silki- 

og líndúkum og þrír gullhringir hnýttir þar við en hann síðan borinn út. Menn Gorms 

konungs finna sveinbarnið í skógi og konungur tekur það að sér og nefnir Knút. Knútur 

á sjálfur soninn Gorm, sem tekur seinna son Sigurðar orms í auga í fóstur og nefnir 

Knút (síðar kallaður Hörða-Knútur) (Ólafur Halldórsson 2000:8-9). 

Hér er ekki, frekar en í Jómsvíkinga sögu, ástæða til að skoða söguna nánar eftir að 

frásögninni af ættinni sem sifjaspellin snerta lýkur.
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3 Samanburður sagna eftir skyldleika 

Í kaflanum hér að framan voru teknar fyrir fimm sögur sem fjalla um sifjaspell og finna 

má í að minnsta kosti tíu tilbrigðum. Í þessum kafla verður litið til sameiginlegra 

einkenna sagnanna. Ekki er heppilegt að flokka sögurnar eftir bókmenntagreinum þar 

sem fjórar þeirra eru fornaldarsögur en aðeins ein konungasaga.17 Því verður farin sú 

leið að greina sögurnar eftir fjölskylduvenslum þeirra sem sifjaspellin fremja. 

3.1 Sifjaspell systkina 

Frásagnir af sifjaspellum systkina er að finna í Völsunga sögu, The Tale of King Arthur, 

Jómsvíkinga sögu og Ólafs sögu Tryggvasonar. Völsunga saga fellur í flokkinn T415 

(brother-sister incest), þótt aðeins annað systkinið viti af því að það er að fremja 

sifjaspell. Frásögnin í The Tale of King Arthur er sambærileg nema að því leyti að þar 

veit hvorugt systkinanna af skyldleikanum þegar sifjaspellin eru framin.18 Jómsvíkinga 

saga lýsir sifjaspellum þar sem bæði systkinin vita af fjölskyldutengslunum og flokkast 

einnig undir T415 (brother-sister incest). 

Carolyne Larrington fjallar um samband systkina í bók sinni Brothers and Sisters in 

Medieval European Literature. Samkvæmt henni er afar sjaldgæft í evrópskum 

miðaldabókmenntum að sifjaspell séu framin að yfirlögðu ráði og gagngert til að geta 

hetju (2015:179), líkt og Signý gerir til að geta Sinfjötla í Völsunga sögu. Magnús Már 

Lárusson bendir á að það hafi verið gert „til þess að sá kæmi fram, sem væri nógu 

öflugur til að hefna ættarinnar“ og bætir við að Signý hafi ekki getað lifað áfram við 

„smánina vegna þessa verknaðar“ (1966:9). Í sama streng tekur Már Jónsson, sem segir 

fullum fetum að Signý hafi kosið dauðann vegna samræðisins við bróður sinn 

(1993:267). Ljóst má vera að gjörðir Signýjar hafi gengið afar nærri henni. Þó vegur 

þungt í þessu samhengi að Signý hafði ekki bara framið sifjaspell, heldur einnig látið 

myrða börn þeirra Siggeirs. Elizabeth Archibald lítur svo á að það séu svikin við mann 

hennar, þar með talin barnamorðin, fremur en sifjaspellin sem valdi sálarangist Signýjar 

(2001:220). 

                                                
17 Leiða má líkur að því að ekki hafi þótt við hæfi (og jafnvel legið blátt bann við) að segja frá 

slíkum siðferðisbrestum, sem sifjaspellin þóttu óneitanlega, í sögum af konungum. Í Jómsvíkinga sögu er 

það einmitt ekki konungurinn sjálfur sem fremur sifjaspellin heldur jarl við hirð hans. 
18 Þar sem The Tale of King Arthur er ekki íslensk kemur hún ekki fyrir í minnaskránni hjá Boberg 

en myndi falla í flokkinn N365.3 (unwitting brother-sister incest) í minnaskrá Thompsons. 
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Í Völsunga sögu drýgir Sigmundur sifjaspellin óafvitandi og ábyrgðin á 

verknaðinum er sem fyrr segir algjörlega Signýjar. Artúri er sömuleiðis ókunnugt um 

skyldleikann við Morgause í The Tale of King Arthur en Guð reiðist honum engu að 

síður, enda á hann frumkvæði að samneyti þeirra þó að Morgause veiti samþykki sitt 

(Malory 1947:41). 

Þó að mikil líkindi séu með ákveðnum þáttum Völsunga sögu og The Tale of King 

Arthur eru Sinfjötli og Mordred ekki að öllu leyti hliðstæðar persónur, enda hlutverk 

þeirra ólík. Sinfjötli er getinn til hefnda á óvinum Völsunga en Mordred hefur það 

hlutverk að verða föður sínum að falli. Artúr og Mordred hafa lítil tengsl önnur en 

skyldleikann, ólíkt feðgunum í Völsunga sögu. Sigmundur elur Sinfjötla upp frá tíu ára 

aldri og verður frá sér numinn af sorg þegar Borghildur verður völd að dauða sonarins. 

Ýmsir hafa fjallað um þann mátt sem virðist fylgja sifjaspellabörnunum. Magnús 

Már Lárusson segir það „alkunna ... úr hugmyndaheimi fornaldar, að afsprengi svo 

náinna frænda er goðmagnað eða afar öflugt“ (1966:9). Goðsögur af máttugum 

sifjaspellabörnum eins og koma fram í Gylfaginningu og Lokasennu og nefndar eru hér 

að framan eru mögulega fyrirmyndir að slíkum frásögnum í fornaldarsögum. Sinfjötli er 

dæmi um afburða hreystimenni sem verður til í sifjaspellum, enda ekki bara 

sifjaspellabarn heldur er líka hægt að rekja ættir hans (eða öllu heldur ætt) til Óðins. Því 

fylgir þó lítil blessun og eldalok Sinfjötla eru harmræn, eins og algengt er í erlendum 

miðaldabókmenntum þar sem segir af sifjaspellabörnum. Sifjaspell systkina í slíkum 

frásögnum hafa alltaf dauða í för með sér, ýmist þeirra sem sifjaspellin fremja eða þeirra 

sem falla fyrir hendi morðingja sem getinn er af systkinum (eins og Sinfjötla eða 

Mordreds) (Larrington 2015:171). 

Öll börn sem koma undir í sifjaspellum í sögum sem hér eru til umfjöllunar eru 

drengir. Ef litið er til hlutverks og stöðu kvenna á þeim tíma sem sögurnar verða til er 

ljóst að stúlka gæti ekki drifið atburðarásina fram á sama hátt og drengur þar sem hún 

hefur ekki hlutverk hefnanda. Konur gegndu þó vissulega mikilvægu hlutverki þess sem 

eggjar, enda orð oft þeirra einu vopn og eggjun eitt af fáum úrræðum kvenna til að hafa 

áhrif á framvindu mála (Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013:17-20). Sinfjötli gengur 

raunar inn í bæði þessi hlutverk, hann eggjar Sigmund mjög til hefnda og tekur svo 

fullan þátt í vígunum sjálfur þegar á hólminn er komið. Sigmundi þykir Sinfjötli búa 
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yfir grimmd Siggeirs, sem er kaldhæðnislegt í ljósi þess að Sinfjötli er Völsungur í húð 

og hár og vægðarleysið því augljóslega úr ranni Sigmundar sjálfs. 

Frásagnirnar af sifjaspellunum í Jómsvíkinga sögu og Ólafs sögu Tryggvasonar eru 

afar efnislitlar. Í hvorri sögu er raunar aðeins ein setning sem lýsir því hvernig málin 

æxlast: „Jarlinn átti systur fríða, og svo ber til, að hann lagði á hana þýðu meiri en 

skyldi“ (Jómsvíkinga saga 1969:61); „En svá bar til at iarl gat barn við systur sinni“ 

(Ólafur Halldórsson 2000:9). Ekki er hægt að fullyrða neitt um það út frá þessum stuttu 

lýsingum hvort systir jarlsins sé fús til verknaðarins, en hins vegar er ljóst að 

systkinunum er báðum kunnugt um skyldleikann. Að auki kemur það viðhorf fram í 

Jómsvíkinga sögu að hegðun jarlsins hafi þótt ósæmilegm, samanber orðalagið „meiri 

en skyldi“. 

Í Jómsvíkinga sögu býr jarlinn þannig um hnútana að sonur hans finnist þegar hann 

er borinn út og virðist því annt um barnið. Í Ólafs sögu Tryggvasonar er tekið fram að 

drengurinn sem borinn er út sé vafinn dýru líni og gullhringir bundnir við reyfið, sem 

bendir til að vonir hafi verið bundnar við að hann fyndist. Í báðum sögunum komast 

drengirnir í fóstur hjá konungi og farnast afar vel, en hafa litlu hlutverki að gegna og 

aðalpersónurnar eru ekki blóðtengdir afkomendur þeirra. 

3.2 Sifjaspell feðgina 

Sagt er frá sifjaspellum milli föður og dóttur í fjórum sögum, Hrólfs sögu kraka, 

Skjöldunga sögu, Ynglinga sögu og Gesta Danorum. Allar sögurnar fjalla um sömu 

persónurnar, Helga og Yrsu. Feðginin eru óafvitandi um sifjaspellin í öllum 

frásögnunum, enda liggur það í heiti minnisins N365.2 (unwitting father-daughter 

incest), sem allar sögurnar flokkast undir. 

Í bókinni Incest and the Medival Imagination fjallar Elizabeth Archibald meðal 

annars um sifjaspell feðgina. Þar kemur fram að frásagnir af óafvitandi sifjaspellum 

feðgina séu afar sjaldgæfar í miðaldabókmenntum og raunar segist Archibald bara vita 

um tvö dæmi, þar af er annað af Helga og Yrsu í Hrólfs sögu kraka. Mun algengara er 

að bæði feðginin viti af skyldleikanum en faðirinn neyði dótturina til samræðis við sig 

(2001:184-186). Frásögnin af feðginunum Helga og Yrsu er sú eina af þeim sem hér eru 

til umfjöllunar þar sem skýrt kemur fram að konan er beitt nauðung, því að þótt Helgi sé 

saklaus af því að vita að hann er að fremja sifjaspell gerist hann vissulega sekur um 

brottnám og nauðgun á Yrsu (eins og reyndar móður hennar áður).  
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Út frá sjónarmiði nútímamanna eru viðbrögð Ólafar við fyrri árás Helga 

fullkomlega réttlætanlegar, en það viðhorf er þó ekki ríkjandi í sögunni sjálfri. Ármann 

Jakobsson tínir til ýmis dæmi úr texta Hrólfs sögu kraka sem benda til að skrásetjara 

sögunnar þyki Ólöf ganga of langt, bæði í drambi sínu og þeim refsingum sem hún 

beitir Helga (2003:178-180). Ólöf er meykonungur, en það er skilgreining á ungum 

ógiftum konum af göfugum ættum sem ríkja yfir eigin konungdæmi. Þeim er lýst sem 

hrokafullum og grimmum og eiga það sameiginlegt að hafna öllum biðlum með andlegri 

eða líkamlegri valdbeitingu. Meykonunga bíða undantekningalaust þau örlög að þeir 

lúta í lægra haldi fyrir karlkyns söguhetju (Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2013:107). Sú 

er einnig raunin er með Ólöfu, en hún nær þó fram hefndum að lokum. 

Í Hrólfs sögu kraka ákveður Ólöf að þegja yfir skyldleika feðginanna þegar Helgi 

nemur Yrsu á brott og kvænist henni. Markmiðið er að valda Helga skaða en það bitnar 

að sjálfsögðu líka á Yrsu og lýsir skeytingaleysi móðurinnar gagnvart henni. Það að hin 

konungborna dóttir sé látin alast upp hjá þrælum jafngildir að einhverju leyti útburði 

(Archibald 2001:185), enda ljóst af gjörðum Ólafar að hún kærir sig ekki um dóttur 

sína. Í Gesta Danorum er Yrsa send af Þóru, móður sinni, til Helga gagngert til að sofa 

hjá honum. Með því að verða völd að sifjaspellum feðginanna nær Þóra vissulega að 

klekkja á Helga, en beitir Yrsu fyrir sig á þann hátt að varla er hægt að tala um 

skeytingarleysi heldur frekar algjört miskunnarleysi í garð dótturinnar. 

Það er algengt í fornaldarsögum að guðirnir hafi afskipti af málefnum manna. Í 

Hrólfs sögu kraka hittir Hrólfur fyrir bóndann Hrana, sem gefur honum góð ráð en 

fyrtist við þegar Hrólfur neitar að þiggja af honum vopn að gjöf. Það reynist honum 

ógæfuspor, vegna þess að Hrani er guðinn Óðinn í dulargervi. Með því að móðga hann 

hefur Hrólfur „fyrirgert gæfu sinni og því fellur hann í næstu orrustu“ (Torfi H. Tulinius 

2006:189-190). Ekki kemur fram í sögunni að aðalsöguhetjan eigi ættir að rekja til 

Óðins, líkt og í Völsunga sögu, þar sem afskipti goðsins af afkomendum sínum reynast 

afdrifarík (þegar Sigmundur losar sverðið úr trjástofninum verður það til að hrinda af 

stað átökum við Siggeir konung sem valda því að ætt Völsunga þurrkast nánast út). 

Óðinn hefur því í báðum tilvikum áhrif á örlög sögupersónanna eða afkomenda þeirra. 

3.3 Sifjaspell mæðgina/stjúpmæðgina 

Boberg setur allar sögur þar sem um mæðgin ræðir undir sama hatt, minnið T418 

(lustful stepmother), hvort sem um er að ræða ástleitna móður (eins og er raunin í 
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Úlfhams sögu) eða stjúpu (eins og í Hjálmþérs sögu og Ölvers og Bjarka þætti Hrólfs 

sögu kraka). Þó það sé ekki augljóst af heiti minnisins vita allar hinar ástleitnu 

mæður/stjúpur í sögunum sem geyma stjúpu- og álagaminnið (Hvít, Hildur og Lúða) að 

hinir ungu menn sem þær reyna að táldraga eru (stjúp)synir þeirra, enda er sá gjörningur 

órjúfanlegur hluti minnisins. (Stjúp)synirnir vita líka af tengslunum og hafna ástleitni 

kvennanna einmitt á þeim forsendum. 

Sögurnar eru allar nokkurn veginn samhljóða í frásögn sinni af ásetningi um 

sifjaspell, hvort sem um er að ræða móður eins og í Úlfhams sögu eða stjúpmóður eins 

og í Hrólfs sögu kraka og Hjálmþérs sögu og Ölvers. Í öllum tilvikum leggja 

(stjúp)mæðurnar á (stjúp)synina eftir að hafa verið hafnað. Hins vegar greinir Úlfhams 

saga sig frá að því leyti að þar er konan sem leitar á hina ungu hetju (Hildur móðir hans) 

augljóslega eldri. Hvít í Bjarka þætti og Lúða í Hjálmþérs sögu og Ölvers eru hins 

vegar á svipuðum aldri og ungu mennirnir sem þær leita á. Samkvæmt Helgu Kress eru 

„gamlir karlar og ungar konur þeirra ... algengt minni í íslenskum fornbókmenntum, 

einkum fornaldarsögum og riddarasögum“ (1993:117-118). 

Í sögunum sem hér um ræðir eru það konurnar sjálfar sem sækja í sambönd við hina 

eldri menn. Stjúpurnar vilja verða drottningar og ná þannig völdum, en til þess svífast 

þær einskis, enda í eðli sínu „illar og leggja stund á galdra, og í ofanálag eru flestar 

þeirra tröllaættar og neyta bæði hrossakjöts og manna“ (Aðalheiður Guðmundsdóttir 

2001:clxix). Stjúpurnar gegna ákveðnu hlutverki í sögum sem við þær eru kenndar: „hin 

illa stjúpa er forsenda sögunnar og álögin drifkraftur hennar“ (Aðalheiður 

Guðmundsdóttir 2001:clxx). Eðli málsins samkvæmt koma engin börn undir í sögum 

um mæðgin/stjúpmæðgin þar sem synir/stjúpsynir hafna móður/stjúpmóður. Minnið 

T418 (lustful stepmother) gegnir því ekki sama hlutverki og minnin í hinum sögunum 

sem hér eru til umfjöllunar, þar sem börn getin í sifjaspellum eiga þátt í að knýja 

atburðarásina fram.  
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4 Niðurlag 

Fram hefur komið að minnin í sögunum gegna tvenns konar hlutverki. Annars vegar eru 

sögur þar sem tilgangurinn er að skapa kröftugt afkvæmi sem ýmist hefnir eða vinnur 

annars konar hetjudáð (eða verður að minnsta kosti afar mannvænlegt og mikils metið 

eins og í konungasögunum). Frásagnir af sifjaspellabörnum sem jafnvel búa yfir 

yfirnáttúrulegum kröftum bera að vissu leyti keim af goðsögnum. Hins vegar eru 

stjúpusögur, þar sem til verður samfélagslegt vandamál þegar konur vilja ekki bara vera 

giftar kóngum sínum, heldur ríkja með yngri manni. Þær sögur snúast þannig frekar um 

völd og minna að því leyti á meykonungasögur, sem fjallað er um í kaflanum hér að 

framan, þar sem rostinn er alltaf lækkaður í stjórnsömum konum. Í tilfelli stjúpanna eru 

þær hreinlega drepnar, enda ógn við viðtekið samfélagslegt mynstur. 

Minni sem fela í sér sifjaspell eru algengust í fornaldarsögum, sem einkennast oft 

af ævintýralegri heimi, enda gerast þær í fortíð sem er það fjarlæg að sögurnar koma 

ekki illa við menn á sama hátt og þá sem eru nálægari í tíma og rúmi. Eins og áður hefur 

verið tæpt á er líklegt að konungar, sem kostuðu jafnvel miklu til að fá sögur af sér 

sjálfum og ætt sinni sinni skrásettar, hafi verið lítt hrifnir af því að ættfeður þeirra væru 

bendlaðir við sifjaspell, enda er dæmið af jarlinum og systur hans í Jómsvíkinga sögu 

hið eina sem finna má í konungasögu. Líkindi erlendu heimildanna (The Tale of King 

Arthur og Gesta Danorum) við þær íslensku sýna að minnin hafa verið töluvert mótuð 

og að kjarni þeirra hafi gengið lítt breyttur á milli sagna, þótt sagnamenn og höfundar 

hafi svo hver sett mark sitt á sína sögu. 

Sögur sem lifa með þjóðum um aldir, líkt og þær sem hér um ræðir, segja alltaf frá 

sammannlegri reynslu. Ást og hatur, sorg, heiður og hefndir, allt eru þetta tímalaus 

umfjöllunarefni og snerta streng í brjósti nútímamanna þó viðhorfin til þeirra hafi 

vissulega breyst frá því á miðöldum. Sifjaspell í þeirri merkingu sem hér er lagt upp 

með vekja eðlilega ekki sömu viðbrögð og þegar um kynferðisbrot gegn börnum er að 

ræða. Margir hafa engu að síður ímugust á samböndum náskyldra einstaklinga. Um leið 

vekja slík sambönd forvitni á mannlegu eðli, því það virðist svo að mannskepnan laðist 

alltaf á einhvern hátt að því sem þykir forboðið. Sögurnar af Sinfjötla, Helga og Yrsu og 

Úlfhami virðast til dæmis allar geyma eitthvað sem höfðar til nútímans og hafa allar 

verið viðfangsefni síðari tíma rithöfunda eða leikskálda. 



 

25 

 

 

Heimildaskrá 

Aðalheiður Guðmundsdóttir. 1995. „Stjúpur í vondu skapi“. Tímarit Máls og menningar 

56 (3), bls. 25-36. 

Aðalheiður Guðmundsdóttir (útg.). 2001. Inngangur. Úlfhams saga, bls. xiii-cclxix. 

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi, Reykjavík. 

Aðalheiður Guðmundsdóttir. 2009. „Þar sem Sigmundur og Artúr mætast“. 

Greppaminni: rit til heiðurs Vésteini Ólasyni sjötugum, bls. 3-17. Hið íslenska 

bókmenntafélag, Reykjavík. 

Almenn hegningarlög. 1940. Sótt 1. maí 2018 á: 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html 

Archibald, Elizabeth. 2001. Incest and the medieval imagination. Clarendon Press, 

Oxford. 

Ármann Jakobsson. 2003. „Queens of terror: perilous women in Hálfs saga and Hrólf 

saga kraka“. Fornaldarsagornas struktur och ideologi, bls. 173-189.Uppsala 

universitet, Uppsala. 

Boberg, Inger M. 1966. Motif-index of Early Icelandic Literature. Bibliotheca 

Arnamagnæana, 27. bindi. Munksgaard, Copenhagen. 

Bjarni Aðalbjarnarson (útg.). 1941. Formáli. Heimskringla I, bls. v-cxl. Íslensk fornrit, 

26. bindi. Hið íslenzka fornritafélag, Reykjavík. 

Bjarni Guðnason (útg.). 1982. Formáli. Danakonunga sögur, bls. c-cxciv. Íslensk 

fornrit, 25. bindi. Hið íslenzka fornritafélag, Reykjavík. 

Danakonunga sögur. 1982. Bjarni Guðnason (útg.). Íslenzk fornrit, 12. bindi. Hið 

íslenzka fornritafélag, Reykjavík. 

Edda Snorra Sturlusonar. 1931. Finnur Jónsson (útg.). Gyldendal, København. 

Eddukvæði I. 2014. Jónas Kristjánsson og Vésteinn Ólason (útg.). Þórður Ingi 

Guðjónsson (ritstj.). Hið íslenzka fornritafélag, Reykjavík. 

FN = Fornaldar sögur Nordrlanda I-III. 1829-30. Rafn, C.C. (útg.). Kaupmannahöfn.  

Gering, Hugo. 1882. Islendzk æventyri. Buchhandlung des Waisenhauses, Halle an der 

Saale. 

Grágás. 1992. Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson, Mörður Árnason (útg.). Mál og 

menning, Reykjavík. 

Grambo, Ronald. 1954. „Motivene í folkevisa om Agnus Dei“. Arv 10, bls. 114-123. 

Grimstad, Kaaren (útg.). 2000. Introduction. Vǫlsunga saga = The Saga of the 

Vǫlsungs: the Icelandic Text According to MS Nks 1824 b, 4°, bls. 13-72. AQ-

Verlag, Saarbrücken. 

Guðrún Sigríður Jónsdóttir. 2001. Sifjaspell. 3. útg. Stígamót, Reykjavík. 

Heimskringla I. 1941. Bjarni Aðalbjarnarson (útg.). Hið íslenzka fornritafélag, 

Reykjavík. 

Helga Kress. 1993. Máttugar meyjar. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html


 

26 

 

Hjúskaparlög. 1993. Sótt 1. maí 2018 á: 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1993031.html  

Íslensk orðabók. 2010. Mörður Árnason (ritstj.). 3. útg. Forlagið, Reykjavík. 

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir. 2013. Women in Old Norse literature. Palgrave 

Macmillan, New York. 

Jochens, Jenny. 1995. Women in Old Norse society. Cornell University Press, Ithaca. 

Jómsvíkinga saga. 1969. Ólafur Halldórsson (útg.). Prentsmiðja Jóns Helgasonar, 

Reykjavík. 

Jónsbók. 2004. Már Jónsson (útg.). Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

Jón Árnason. 1961. Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri VI. Árni Böðvarsson og Bjarni 

Vilhjálmsson (útg.). Bókaútgáfan Þjóðsaga, Reykjavík. 

Larrington, Carolyne. 2015. Brothers and Sisters in Medieval European Literature. 

Woodbridge, York Medieval Press. 

Magnús Már Lárusson. 1966. „Frændsemis- og sifjaspell“. Skírnir 140, bls. 128-142. 

Malory, Sir Thomas. 1947. The Works of Sir Thomas Malory I-III. Eugène Vinaver 

(útg.). Clarendon Press, Oxford.  

Már Jónsson. 1993. Blóðskömm á Íslandi 1270-1870. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

Ólafur Halldórsson (útg.). 1969. Inngangur. Jómsvíkinga saga, bls. 5-55. Prentsmiðja 

Jóns Helgasonar, Reykjavík. 

Ólafur Halldórsson. 2000. Danish Kings and the Jomsvikings in the Greatest Saga of 

Óláfr Tryggvason. Viking Society for Northern Research, London. 

Saxo Grammaticus. 2005. Gesta Danorum: Danmarkshistorien I. Danske Sprog- og 

Litteratureselskab, København. 

Sverrir Tómasson. 2006. „Veraldleg sagnaritun 1120-1400“. Íslensk bókmenntasaga I, 

Vésteinn Ólason (ritstj.). 2. útg., bls. 263-308, 345-418. Mál og menning, 

Reykjavík. 

Sæmundar Edda hins fróða. 1867. Sophus Bugge (útg.). Norræn fornkvæði, Christiania. 

Thompson, Stith. 1955-1958. Motif-Index of Folk-Literature. Bloomington, Indiana. 

Torfi H. Tulinius. 2006. „Kynjasögur úr fortíð og framandi löndum“. Íslensk 

bókmenntasaga II, Vésteinn Ólason (ritstj.). 2. útg., bls. 165-245. Mál og menning, 

Reykjavík. 

Úlfhams saga. 2001. Aðalheiður Guðmundsdóttir (útg.). Stofnun Árna Magnússonar, 

Reykjavík. 

Vésteinn Ólason. 2006. „Eddukvæði“. Íslensk bókmenntasaga I, Vésteinn Ólason 

(ritstj.). 2. útg., bls. 73-187. Mál og menning, Reykjavík. 

Vésteinn Ólason. 1979. Sagnadansar. Rannsóknastofnun í bókmenntafræði og 

Menningarsjóður, Reykjavík. 

Vinaver, Eugène (útg.). 1947. Introduction. The Works of Sir Thomas Malory. 1. bindi, 

bls. xiii-cix. Clarendon Press, Oxford. 

Vǫlsunga saga = The Saga of the Vǫlsungs: the Icelandic Text According to MS Nks 

1824 b, 4°. 2000. Kaaren Grimstad (útg.). CarAQ-Verlag, Saarbrücken. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1993031.html

	Inngangur
	1 Almennt um sifjaspell
	1.1 Sifjaspell í nútímanum
	1.2 Sifjaspell fyrr á öldum

	2 Sifjaspell í íslenskum miðaldabókmenntum
	2.1 Fornaldarsögur Norðurlanda og skyldir textar
	2.1.1 Völsunga saga
	2.1.1.1 The Tale of King Arthur

	2.1.2 Hrólfs saga kraka
	2.1.2.1 Skjöldunga saga
	2.1.2.2 Ynglinga saga
	2.1.2.3 Gesta Danorum

	2.1.3 Úlfhams saga
	2.1.4 Hjálmþérs saga og Ölvers

	2.2 Konungasögur
	2.2.1 Jómsvíkinga saga
	2.2.1.1 Ólafs saga Tryggvasonar hin mesta



	3 Samanburður sagna eftir skyldleika
	3.1 Sifjaspell systkina
	3.2 Sifjaspell feðgina
	3.3 Sifjaspell mæðgina/stjúpmæðgina

	4 Niðurlag
	Heimildaskrá

