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Ágrip 

Áður hefur því verið haldið fram að ekkjur á miðöldum hafi notið ákveðinnar velmegunar 

og frelsis miðað við aðrar konur. Í ritgerðinni verður sjónum beint að ekkjum á Íslandi á 

12. og 13. öld og réttarstöðu þeirra í íslensku miðaldasamfélagi. Rannsóknir á ekkjum á 

tíma þjóðveldisins eru skammt á veg komnar og er meginmarkmið ritgerðarinnar að efla 

umræðuna um stöðu þeirra fyrir áframhaldandi rannsóknir. Varpað verður ljósi á rétt 

ekkna til að stjórna sér sjálfar, fjármunum sínum og eignum og hversu sterkan 

ráðstöfunarrétt þær höfðu í raun og veru. Erfðaréttur kvenna var bundinn takmörkunum 

líkt og sjálfræði þeirra. Karlar voru í mun sterkari stöðu en konur, bæði hvað varðar 

ráðstöfunarrétt yfir eignum og öðrum fjármunum. Að auki áttu þeir meira tilkall til arfs 

og stóðu framar í erfðaröðinni en þær. Aftur á móti var fjárhags- og réttarfarsleg staða 

ekkna betri en giftra kvenna þar sem þær erfðu eignir og jafnvel völd eiginmanna sinna. 

Arfurinn gat til að mynda verið jarðeign, fjármagn eða goðorð sem þá voru í höndum 

ekknanna. Ekkjur nutu því ýmissa fríðinda og kjara sem tilheyrðu aðeins körlum á 

umræddu tímabili. Með það í huga verður einnig kannað hvort ekkjur hafi verið 

„karlmannsígildi“ með tilliti til þessara karllægu þátta og verður það umræðuefni nokkurs 

konar heildaryfirbragð ritgerðarinnar.  
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Inngangur 

Þat sumar bjóst Þorvarðr til útanferðar í Eyjafirði. Þá seldi Yngvildr Sturlu 
fjárheimtur sínar allar, ok tók hann sókn ok vörn allra hennar mála, sem hann væri 
aðili. Eftir þat réðst Yngvildr til ferðar á laun norðr til Eyjafjarðar ok skar sér skör 
ok karlklæði ... Ok gekk Yngvildr þar á skip ok fór í brott með Þorvarði – ok kómu 
við Nóreg.1 

 

Yngvildur Þorgilsdóttir var dóttir Kolfinnu Hallsdóttur og háttsetta höfðingjans Þorgils 

Oddasonar sem er ein aðalpersónan í Þorgils sögu og Hafliða í Sturlungu. Eiginmaður 

Yngvildar hét Halldór Bergsson en hjónaband þeirra var ekki farsælt og unni hún honum 

lítið. Eftir að Halldór lést í suðurferð til Rómar átti Yngvildur, sem þá var orðin ekkja, í 

nánu samneyti við bóndasoninn og síðar meir goðorðsmanninn Þorvarð Þorgeirsson. 

Yngvildur gerði síðan bú að Ballará en fór lítið út úr húsi því sagt er að hún hafi verið 

meidd á fæti. Kona ein að nafni Þórdís kom á bæ Yngvildar og fæddi skömmu síðar 

stúlkubarn sem fékk nafnið Sigríður. Menn grunaði að foreldrar barnsins væru Yngvildur 

og Þorvarður þannig þau tóku þá til ráðs að flýja burt úr landi. Ofangreinda textabrotið er 

tekið úr Sturlu sögu og segir frá brottför Yngvildar og Þorvarðs til Noregs árið 1158. Til 

dulbúnings brá Yngvildur sér í karlaklæði og skar hárið sitt stutt til að hún kæmist án 

vandkvæða úr landi til með ástmanni sínum.2 

Nær allt bendir til þess að Sigríður hafi verið dóttir Yngvildar og Þorvarðs. Þau 

voru þremenningar og þótti bróður Yngvildar, Einari Þorgilssyni, samband þeirra 

svívirðilegt og leitaði til biskups með málið.3 Ekkjur miðalda, á borð við Yngvildi, eru 

taldar hafa búið við betri kjör og verið í sterkari stöðu en til að mynda giftar konur. 

Fullyrðingin er vissulega réttmæt en hins vegar virðist hún ekki byggja á ítarlegri 

rannsókn sem rennir stoðum undir hana.4 Norski sagnfræðingurinn Ida Blom telur að við 

rannsóknir á kvennasögunni hafi rannsóknum á ekkjum, bæði á fyrri öldum og þeim 

síðari, verið sýnd viss vanræksla. Jafnframt telur hún að rannsóknir á eldri konum, einkum 

þeim sem voru komnar yfir barneignaraldur, hafi ekki þótt áhugaverðar meðal 

 
1 Sturlunga saga I, bls. 73.  
2 Sama heimild, bls. 63, 69 og 72–73.  
3 Sama heimild, bls. 73.  
4 Rannsóknir hafa þó verið gerðar á ekkjum víðast hvar í Evrópu, bæði á miðöldum og á síðari tímum. 
Philadelphia Ricketts gaf út bók um háttsettar ekkjur á Íslandi og í Yorkshire á miðöldum árið 2010 en 
rannsóknin hennar er samanburðarrannsókn. Sjá Ricketts, High-Ranking Widows in Medieval Iceland and 
Yorkshire. Ragnhild Ormøy hefur einnig fjallað um efnahagslega stöðu ekkna og lagarétt þeirra í norsku 
miðaldasamfélagi 14. aldar. Sjá nánar Ormøy, „Enkers økonomiske og rettslige stilling i norsk middelalder, 
bls. 455–470.  
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sagnfræðinga.5 Líklega liggja fleiri ástæður að baki en hafa ber í huga að ekkjur voru 

margar hverjar mjög ungar og enn á barneignaraldri.  

Meginrannsóknarefni ritgerðarinnar er um réttarstöðu ekkna á Íslandi á 12. og 13. 

öld. Ekkjur voru í allt annarri stöðu en giftar konur, bæði hvað varðar réttar- og 

eignarstöðu, sem gerði þeim kleift að ráðstafa sínum lífskjörum með öðrum hætti í kjölfar 

ekkjudómsins. Hér er hugtakið „réttarstaða“ notað um þann rétt einstaklings til að ráða 

bæði sér og sínum högum sjálfur. Markmiðið er að varpa ljósi á sjálfræði ekkna og hversu 

sterkan ráðstöfunarrétt þær höfðu í raun og veru og þá hvernig þær beittu þessum rétti 

sínum. Réttarstaða kynjanna var ólík á umræddu tímabili. Karlar höfðu yfirráð á hinum 

opinbera vettvangi og voru mun rétthærri en konur. Eftir andlát maka þurftu ekkjur 

gjarnan að reiða sig á aðra karla til að sjá um ýmis eftirmál, svo sem úthlutun arfs og 

skiptingu eigna. Yngvildur afsalaði til að mynda fjármunum sínum í hendur Hvamm-

Sturlu áður en hún fór úr landi. Með það í huga verður jafnframt kannað hvort ekkjur voru 

alfarið háðar körlum eða hvort þær gátu verið fyllilega sjálfstæðar. Umráð yfir 

jarðeignum, auðæfum og goðorðum var nær eingöngu í höndum karla en í kjölfar 

ekkjudómsins voru eigurnar orðnar að arfi sem ekkjurnar gátu komist yfir og varðveitt. 

Réttindi og hlunnindi ekkna eru því nokkuð áþekk fyrri forráðum eiginmanna. Með það 

fyrir augum verður einnig skoðað hvort ekkjur hafi verið „karlmannsígildi“ með tilliti til 

þessara karllægu þátta og hvort það sé skírskotun til þess að réttarstaða ekkna hafi verið 

einkar sterk.            

 Rannsóknin er einkum byggð á samtíðarsögum Sturlungu sem fjalla meðal annars 

um valdabaráttu og pólitísk átök höfðingja á Íslandi á 12. og 13. öld. Sturlunga er 

frábrugðin mörgum öðrum íslenskum miðaldatextum, eins og Íslendingasögunum til 

dæmis, að því leyti að hún fjallar um nýliðna tíð. Hún greinir frá atburðum 12. og 13. 

aldar og er einnig rituð á þeim tíma. Sökum þessa hefur sagan gjarnan verið talin 

endurspegla sannsögulega atburði og raunverulegar persónur sem gerir það að verkum að 

trúverðugleiki sögunnar hefur almennt verið í hávegum hafður. Sturlunga er frásögn um 

nærliðna atburði þannig að hún er annars vegar heimild um líf og hugsunarhátt manna á 

12. og 13. öld og hins vegar um bæði skoðun og túlkun sagnaritaranna sem hefur 

óneitanlega áhrif á sjónarhorn sögunnar. Nálgun fræðimanna á miðaldatexta verður því 

alltaf að rannsaka með ákveðinni gát og gagnrýninni hugsun. Þó svo að Sturlunga hafi 

almennt verið álitin raunsæ lýsing á fortíðinni ber að líta á söguna frá öðrum 

 
5 Blom, „The History of Widowhood“, bls. 192.  
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sjónarhornum. Til að mynda er hægt að líta á Sturlungu sem sagnfræðilegt verk með 

bókmenntafræðilegum einkennum.6  

Sturlunga er varðveitt í tveimur gömlum skinnhandritum sem nefnast 

Króksfjarðarbók (AM 122a fol.) og Reykjafjarðarbók (AM 122b fol.) og eru bæði 

handritin frá 14. öld.7 Hvorugt handritanna er lengur heilt og frumrit sögunnar er glatað. 

Sturlunga er stórt og viðamikið safnrit enda eru í henni margar sögur sem saman mynda 

heilsteypt samsteypurit. Helstu sögurnar eru: Þorgils saga og Hafliða, Ættartölur, Sturlu 

saga, Prestssaga Guðmundar góða, Guðmundar saga dýra, Hrafns saga 

Sveinbjarnarsonar, Íslendinga saga, Þórðar saga kakala, Svínfellinga saga, Þorgils saga 

skarða og Árna saga biskups.8 Talið er að Þórður Narfason (d. 1308), lögmaður á Skarði 

á Skarðsá, hafi safnað sögunum saman og reynt að fylgja tímaröðinni eftir sinni bestu 

getu.9 Rýnt var í allar sögurnar og í ritgerðinni verða tekin fyrir dæmi um ekkjur og þá 

verða fyrrnefndu sögurnar þar sem þær koma við sögu nefndar sérstaklega. Notuð var 

Sturlungaútgáfa Jóns Jóhannessonar, Magnúsar Finnbogasonar og Kristjáns Eldjárns frá 

1946 sem er viðurkennd fræðileg útgáfa sögunnar.10 

Íslendinga saga Sturlungu hefur verið eignuð sagnaritaranum og 

lögsögumanninum Sturlu Þórðarsyni (1214–1284) og er eina sagan þar sem höfundur 

ritsins er nafngreindur.11 Þó að líkurnar bendi til þess að sagnaritararnir hafi verið 

karlkyns þá er ekki hægt að útiloka þátt kvenna sem höfunda þó svo að hefðin mæli gegn 

því. Konur eru gjarnan nefndar sem traustir heimildarmenn um liðna tíma. Þar má sem 

dæmi nefna Þuríði Snorradóttur sem Ari fróði Þorgilsson (1067–1148) segir að hafi verið 

„margspǫk ok óljúgfróð“ í Íslendingabók sinni.12 Einnig má nefna Höllu Steinadóttur sem 

kom syni sínum, Þorláki helga Þórhallssyni, til mennta hjá Eyjólfi presti Sæmundssyni í 

 
6 Um þetta efni hefur Ármann Jakobsson, prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda,  greint frá í inngangi 
bókarinnar Illa fenginn mjöður  þar sem hann fjallar meðal annars um aðferðir og greiningar á 
miðaldatextum. Sjá Ármann Jakobsson, Illa fenginn mjöður, bls. 9–25. Um Sturlungu sem bókmenntaverk 
sjá einnig Guðrún Nordal, „Sagnarit um innlend efni“, einkum bls. 309–315. 
7 Króksfjarðarbók er kennd við Króksfjörð í Barðastrandarsýslu og Reykjafjarðarbók við Reykjarfjörð í 
Arnarfirði. Bæði handritin voru á Vestfjörðum á 17. öld. Til eru 17. aldar afrit af báðum handritunum. Sjá 
Sturlunga saga II, bls. xiii–xiv [inngangur]. 
8 Auk þessara sagna eru smáþættirnir Geirmundar þáttur heljarskinns, Haukdæla þáttur og Sturlu þáttur 
með í Sturlungasafninu, ásamt Arons sögu Hjörleifssonar en hins vegar var meira einblínt á þær frumsögur 
sem eru nefndar fyrir ofan.  
9 Sturlunga saga II, bls. xiii–xix [inngangur]. Nánar um samsetningu Sturlungu, sjá Úlfar Bragason, Ætt og 
saga, einkum bls. 20–28.  
10 Verið er að vinna að nýrri útgáfu Sturlungu sem eftir minni bestu vitund mun koma út á þessu ári. Hið 
íslenzka fornritafélag stendur að útgáfunni í umsjá Guðrúnu Ásu Grímsdóttur.  
11 Jón Jóhannesson, „Um Sturlunga sögu“, bls. vii–lvi. 
12 Íslenzk fornrit I, bls. 4. 
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Odda en í Þorláks sögu biskups segir að hún „kunni kenna honum [Þorláki] ættvísi ok 

mannfræði.“13 

Auk Sturlungu verður einnig rýnt í lagabálka Íslendinga á þjóðveldisöld. Lögin 

sem hér um ræðir er að finna í Grágás sem geymir umfangsmesta lagasafn norrænna 

manna frá miðöldum. Grágásarlög eru varðveitt í tveimur meginhandritum, Konungsbók 

(Gl. Kgl.sml. 1157 fol.) og Staðarhólsbók (AM 334 fol.) en almennt er talið að bæði 

handritin séu rituð í kringum 1250–1280. Efni Grágásarlaga er skipt niður í þætti og bálka 

og fjallar hver þeirra um ákveðið svið réttarins.14 Lögum Grágásar bregður vissulega fyrir 

í ritgerðinni en hins vegar verður lögð meiri áhersla á samtíðarsögur í Sturlungu. Helsta 

ástæða þess er sú að lögin eru regluheimildir sem fjalla um hvernig fólk á að hegða sér 

samkvæmt lögum, ásamt reglunum sem þeim ber að lúta, á meðan sögurnar fjalla beinlínis 

um hvernig fólk hagaði gjörðum sínum í samfélaginu. Til að mynda voru ströng 

refsiákvæði í lögunum ef konur gengu um í karlaklæðum en hvergi kemur fram í sögunni 

að Yngvildi hafi verið refsað fyrir klæðaburðinn.15   

 Ritgerðinni er skipt í fjóra meginkafla. Í fyrsta kaflanum er greint frá 

hjónaböndum á Íslandi á miðöldum í megindráttum ásamt erfða- og eignarétti ekkna í 

lagalegu samhengi. Þeim kafla er ætlað að veita yfirsýn yfir eignar- og ráðstöfunarrétt 

ekkna í íslensku samfélagi 12. og 13. aldar. Afdrif og hlutskipti ekkna var misjafnt í 

kjölfar ekkjudómsins. Í öðrum kafla er fjallað um ekkjur sem gengu aftur í hjónaband og 

kannaðar helstu ástæður og hvatar þess að þær giftust aftur. Hvort ekkjur fengu ráðið um 

hjónaefnið sitt eða hvort sú ákvörðun var alfarið í höndum karla.  

Í þriðja kafla verður vikið að ekkjum sem kusu að vera einhleypar í stað þess að 

giftast aftur. Þá verður sérstaklega skoðað nánar hvernig þær beittu sér í stöðu einhleypu 

konunnar. Sumar ekkjur hófu náin sambönd við aðra karlmenn á meðan aðrar leituðu út 

fyrir landsteinanna og byrjuðu nýtt líf í öðru landi. Skoðaðir verða helstu pólitísku hvatar 

og markmið þessara ákvarðana ekknanna. Jafnframt verður lögð áhersla á réttarstöðu og 

pólitíska stöðu einstæðu ekknanna og kannað hversu sjálfstæðar þær voru í raun og veru.16 

 
13 Íslenzk fornrit XVI, bls. 51. Nánar um Höllu Steinadóttur sjá, Ásdís Egilsdóttir, „Mannfræði Höllu 
biskupsmóður“, bls. 262–270.  
14 Konungsbók og Staðarhólsbók eru aðalhandrit Grágásarlaga, þau eru vissulega fleiri. Sjá Grágás, bls. 
vii, xi og xix [formáli og inngangur]. 
15 Grágás, bls. 125.  
16 Upphaflega hafði ég í hyggju að skoða einnig ekkjur sem urðu nunnur en hins vegar er skortur á 
heimildum þannig ekki var hægt að fjalla nánar um þær. Á þessum tíma var aðeins eitt nunnuklaustur 
starfrækt, klaustrið á Kirkjubæ, sem var stofnað árið 1186. Vitað er að systurnar Þuríður og Halldóra 
Gissurardætur, sem koma við sögu í Sturlungu, voru nunnur í Kirkjubæ en hvort þær voru ekkjur fyrir þann 
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Í fjórða og síðasta kaflanum verður litið á erfðamál og erfðadeilur milli niðja ekkna og 

kannað hvernig arfinum var ráðstafað eftir andlát ekknanna. Einnig verður farið yfir hvort 

að ekkjur gátu ráðstafað bæði eignum og arfi sjálfar eða hvort sá þáttur hafi verið 

takmörkunum háður. 

 

 

 

  

 
tíma er óljóst. Sjá nánar Steinunn Kristjánsdóttir, Leitin að klaustrunum, bls. 271 og Islandske Annaler 
indtil 1578. Skálholts-Annaler V, bls. 186. 
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1. Ekkjulíf íslenskra kvenna á miðöldum 

1.1 Forveri ekkjudómsins 

Við fyrstu sýn virðist hugtakið „ekkjudómur“ liggja ljóst fyrir. Ef eiginmenn giftra 

kvenna féllu frá urðu þær ekkjur. Hins vegar liggur margt á bak við ekkjudóminn, bæði 

aðdraganda hans og það sem við tók fyrir ekkjuna. Líf þeirrar konu sem varð ekkja 

umbreyttist til muna. Eftir andlátið þurfti að ráðstafa arfi eiginmannsins og skiptingu hans 

sem alloft leiddi til deilumála á þingi. Við tók sjálfstæður eignaréttur konunnar sem áður 

hafði verið í höndum eiginmannsins.17  

 Til þess að geta rannsakað ekkjudóminn nánar er vert að kanna undanfara hans 

sem hófst þegar kona og karl gengu í það heilaga. Hjónabandið var ein valdamesta stofnun  

þjóðveldistímans og gegndi veigamiklu pólitísku hlutverki ef litið er til kynjanna beggja. 

Ákvörðun hjónaefnis byggðist fyrst og fremst á gagnkvæmum hagsmunum þeirra ætta 

sem að þeim stóðu. Hver og einn einstaklingur bar með sér sinn eigin skyldleika úr báðum 

ættum. Alsystkini voru til dæmis með sömu fjölskyldutengsl í báðar ættir en með 

tildrögum hjónabandsins myndaði einstaklingur úr tveimur ættum, móður- og föðurætt, 

nú ný tengsl við aðra ætt. Hjúskaparvensl voru því að mörgu leyti áhrifarík leið til að 

sameina tvær ættir.18 Fjölskyldurnar skiptust gjarnan á gjöfum og voru gjafaskiptin 

mikilvægur þáttur í að mynda góð tengsl milli ættanna en að auki stuðluðu þau að 

pólitískum, félagslegum og efnahagslegum böndum sem styrkti samband beggja ætta.19 

Höfðingjar giftu dætur sínar þeim besta karlkosti sem völ var á til að mynda bandalög. 

Dæturnar voru því notaðar sem beinir tengiliðir tveggja ætta til að styrkja samböndin og 

mynda órjúfanleg vináttubönd.20  

Aðdragandi hjónabandsins fór fram í nokkrum skrefum. Fyrst fóru festarnar fram 

en þegar kona var föstnuð manni fól það í sér ákvörðun um að kona og karl gengju saman 

í hjónaband. Jafnframt var skipting eigna þeirra lögð til grundvallar. Fjölskylda konunnar 

lagði fram fé sem kallaðist „heimanfylgja“ en fé karlmannsins „mundur.“ Eflaust mætti 

líta á festarnar sem trúlofun í nútíma samhengi, það er loforð um að ganga í hjónaband.21 

Samkvæmt Grágásarlögum var það karlmaðurinn sem festi sér konu sjálfur á meðan 

 
17 Cavallo og Warner, „Widowhood, ‘widowerhood’“, bls. 3–4. 
18 Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vígamenn, bls. 146–147. 
19 Viðar Pálsson, Language of Power, bls. 27 og 29.  
20 Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vígamenn, bls. 125 og 168.   
21 Gunnar Karlsson, Ástarsaga Íslendinga að fornu, bls. 176.  
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lögráðandi konunnar samdi um festarnar fyrir hennar hönd. Lögráðandinn var oftast faðir 

konunnar eða hennar nánasti karlkyns ættingi. Lögræði konunnar fór frá föður hennar og 

til eiginmannsins og sá síðarnefndi fékk síðan ráðstöfunarrétt yfir heimanfylgju hennar.22 

Ákvæði festanna í Grágásarlögum var virkt eins og sjá má í Sturlungu en í nær öllum 

tilfellum voru það karlarnir sem sömdu um festarnar. Um þetta er þó undantekning. Í 

Íslendinga sögu segir að þegar Halldóra Tumadóttir giftist Sighvati Sturlusyni var það 

móðir hennar, Þuríður Gissurardóttir, sem var bæði viðstödd við festarnar og sá um 

ráðahag dóttur sinnar.23 Tíma- og staðsetning brúðkaups tilvonandi hjóna voru alla jafna 

ákveðin þegar festarnar fóru fram. Í Sturlungu fá brúðkaupsveislurnar nokkuð rækilegar 

lýsingar en hjá stórhöfðingjum voru þær að jafnaði haldnar með glæsibrag. Eftir 

brúðkaupið gilti sú almenna regla að eiginkonurnar flyttust heim á bæ eiginmannsins og 

tækju þar við búi og búsforráðum. Hins vegar eru einnig dæmi um að eftir brúðkaup hjóna 

færu þau á bæ þeirra beggja. Í Guðmundar sögu dýra segir frá því að þegar Otkatla 

Þórólfsdóttir og Teitur Guðmundsson voru gefin saman fóru þau á bæ þann er þau áttu 

bæði. Búið var því þeirra sameiginlega eign.24 

Forræði og valdsvið yfir rekstri og umsjón jarðar var kynjaskipt. Í almennum 

skilningi var valdsvið konunnar „innan stokks“ sem fól meðal annars í sér að hún réði 

öllu innan heimilisins og sá um búrekstur. Völd karla teygðu sig út fyrir veggi heimilisins 

en valdsvið þeirra fól í sér þátttöku í opinberri valdabaráttu og að auki höfðu þeir umsjón 

yfir jörðinni.25 Ráðstöfun fjármuna og annarra eigna var alfarið í höndum eiginmannsins. 

Ef kona varð ekkja áttu ýmis þessara hlunninda eiginmannsins eftir að falla í hennar 

hendur. Fríðindin sem ekkjan gat komist yfir voru meðal annars heimanfylgjan og 

kvonarmundurinn, eignir og jafnvel goðorð sem hún hafði þá rétt á að varðveita. 

Á tímum íslenska þjóðveldisins var hjónabandið ekki með trúarlegu ívafi heldur 

þráðbein veraldleg stofnun. Hjónabandið átti síðar meir eftir að þróast jafnt og þétt frá því 

að vera samningur tveggja ætta yfir í að vera guðleg stofnun.26 Breytingin var tilkomin 

vegna nýrra kirkjulaga sem voru lögtekin á síðari hluta 13. aldar eftir að Grágás féll úr 

gildi. Járnsíða og Jónsbók komu í stað Grágásar og kristinréttur Grágásar féll úr gildi 

þegar kristinréttur Árna var samþykktur árið 1275.27 Umskiptin stuðluðu að því að 

 
22 Grágás, bls. 115.  
23 Sturlunga saga I, bls 234–235.  
24 Sama heimild, bls. 160–161.  
25 Ólafía Einarsdóttir, „Um vald húsfreyja á Íslandi á fyrri tíð“, bls. 12.  
26 Agnes S. Arnórsdóttir, Property and Virginity, bls. 21–22. 
27 Magnús Lyngdal Magnússon, „Kátt er þeim af Kristinrétti, kærur vilja margar læra“, bls. 50, 58 og 69–
70.  
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hjónabandið hætti að vera veraldleg stofnun og fór að verða guðleg stofnun. Með komu 

nýju kirkjulaganna höfðu konur jafnframt rétt á að neita að ganga í hjónaband og bægja 

biðlum burt.28 Kirkjan átti nú hlut að málum konunnar sem tengdust bindingu hennar og 

varð mun áhrifameiri þegar hjónaefni voru ákveðin. Hjónabandið var ekki lengur 

samkomulag á milli tveggja ætta heldur var það kirkjan sem réði mestu ásamt 

einstaklingunum sjálfum.29  

 

1.2 Erfða- og eignarréttur ekkna í Grágás og Sturlungu 

Að taka við arfi var ein mikilvægasta leiðin til að efnast og verða valdameiri. Bæði kynin 

gátu fengið arf en réttur kvenna í erfðamálum var hins vegar mun minni en karla. Konur 

gátu tekið arf til varðveislu á meðan ráðstöfun arfsins var oftast í höndum karlmanna.30 

Jafnframt gátu bæði kynin erft eignir en réttur kvenna til að ráðstafa eignunum var 

takmarkaður. Konur gátu átt jörð og goðorð en þeim var ekki leyfilegt að selja eignina frá 

sér eða fara með goðorðið. Þeir sem höfðu ráðstöfunarrétt yfir eignum kvenna voru þeirra 

nánustu karlkyns ættingjar. Ráðstöfunarréttur yfir eignum var nær eingöngu í höndum 

karla en ef kona varð ekkja þá breyttist bæði fjárhags- og réttarfarsleg staða hennar. 

Eignarréttur ekkna var mun meiri en giftra kvenna því eftir andlát eiginmannanna gátu 

ekkjurnar fengið eignina í sínar hendur.31  

 Í Erfðaþætti Grágásarlaga er kveðið á um hverjir eiga rétt á að taka við arfi 

samkvæmt lögum og þá hvaða forsendur liggja þar að baki. Samkvæmt erfðabálki 

Grágásarlaga erfðu skilgetnir synir báða foreldra sína. Ef hjón áttu aðeins skilgetna dóttur 

þá erfði hún þau bæði. Hjón erfðu ekki hvort annað lögum samkvæmt heldur voru það 

skilgetin börn þeirra sem stóðu fremst í erfðaröðinni. Ljóst er að karlar höfðu meiri 

erfðarétt en konur samkvæmt lögum og skilgetin börn voru fremri þeim óskilgetnu. Í 

Erfðaþættinum eru eftirfarandi lög um arf giftra kvenna og ekkna: 

 

Svo fremi á karlmaður arf að taka er hann er sextán vetra gamall. En kona, sú er 
gefin er, hvort sem hún er sextán vetra gömul eða yngri, og á hún arf að taka þegar 
er undir hana ber, og svo fjárvarðveislu annarra manna. Ef hún er ekkja yngri en 

 
28 Agnes S. Arnórsdóttir, Property and Virginity, bls. 21–22.  
29 Agnes S. Arnórsdóttir, „Marriage in the Middle Ages“, bls. 182.  
30 Auður G. Magnúsdóttir, „Becoming visible“, bls. 181.  
31 Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vígamenn, bls. 87 og 139.  
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sextán vetra gömul, og á hún arf að taka og svo fjárvarðveislu annarra manna ef 
undir hana ber, ef lögráðandi hefir fyrir ráðið.32 

 

Sjálfræðisaldur kynjanna var ekki sá sami. Karlar urðu sjálfráða sextán ára en konur ekki 

fyrr en þær urðu tvítugar. Konur undir tvítugsaldri og giftar konur voru með takmarkað 

fjárræði og lögráðandinn sá alfarið um fjárhag þeirra. Höftin voru ekki þau sömu og fyrir 

konur yfir tvítugt eða ekkjur því þær gátu farið með eignirnar sínar sjálfar samkvæmt 

lögum. Erfða- og eignarréttur kvenna í lögunum var því háður bæði hjúskaparstöðu og 

aldri. Konur gátu erft jarðeignir eða fengið jarðir sem heimanfylgju. Þetta gerði þær afar 

eftirsóttar meðal vonbiðla sem vildu komast yfir jarðeignir þeirra.33  

Grágásarlög kveða einnig á um að ekkjur réðu mannsefninu sjálfar hefðu þær í 

hyggju á að giftast aftur en ef þær áttu föður á lífi þá réði hann. Að auki er þess getið að 

ekki má neyða konu til að giftast aftur ef hún kýs frekar að gerast nunna.34 Samkvæmt 

Grágásarlögum höfðu ekkjur því rétt á að neita biðlum ef feður þeirra voru látnir og gátu 

einnig ráðið hverjum þær giftust. Sumir sagnfræðingar og aðrir fræðimenn eru þeirrar 

skoðunar að jafnrétti hafi ríkt á milli kynjanna á tímum þjóðveldisins út frá 

Grágásarlögum. Að konur hafi verið jafnar körlum þegar kom að stöðu þeirra í 

samfélaginu, erfðamálum og eignum almennt.35 Hins vegar telur höfundur þessa verks 

það vera nokkuð ljóst að karlar hafi verið mun rétthærri í íslensku miðaldasamfélagi 12. 

og 13. aldar, bæði út frá sjónarhorni Grágásarlaga og Sturlungu. Auðvelt er að líta á 

hlutverk kynjanna á umræddu tímabili með gagnrýnum augum sem eru ef til vill undir 

feminískum áhrifum. Þó er vert að athuga að hugmyndin um jafnrétti kynjanna var ekki 

sú sama á miðaldatímum og þekkist nú til dags, hún var jafnvel yfir höfuð ekki til. 

 Hafa ber í huga að arfi var ekki alltaf skipt nákvæmlega eftir lögum Grágásar. Þó 

svo að lögin kveði á um að skilgetin börn standi fremri þeim óskilgetnu í erfðaröðinni þá 

gátu þau síðarnefndu fengið arf og þá einnig óskilgetnar dætur. Til að mynda erfði 

óskilgetin dóttir Sæmundar Jónssonar í Odda, Solveig Sæmundardóttir, til jafns við 

bræður sína eftir andlát Sæmundar. Að sama skapi fékk Hallveig Ormsdóttir, óskilgetin 

dóttir Orms Jónssonar arf eftir lát föður síns.36 Ekki er hægt að taka Grágásarlögum 

 
32 Grágás, bls. 51.  
33 Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vígamenn, bls. 87–89.  
34 Grágás, bls. 109.  
35 Sjá til að mynda Ólafía Einarsdóttir, „Staða kvenna á þjóðveldisöld“, einkum bls. 20–21 og 25. Ricketts, 
High-Ranking Widows in Medieval Iceland and Yorkshire, einkum bls. 51–67 og Damsholt, „The Role of 
Icelandic Women in the Sagas and in the Production of Homespun Cloth“, einkum bls. 79–81.  
36 Sturlunga saga I, bls. 270 og 299.  
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bókstaflega heldur er skynsamlegra að líta á þau sem ákveðið viðmið því óvíst er hvort 

einstök lagaákvæði voru í gildi á 12. og 13. öld.37 Með öðrum orðum þá samsvara 

þjóðveldislögin ekki endilega raunveruleika þjóðveldistímans og arfskipti gátu því farið 

á annan veg en lögin kveða á um. Erfðamál og erfðadeilur koma víða við sögu í Sturlungu 

og er arfskiptunum oft hagað öðruvísi þar og eru ekki í eins föstum skorðum og lögin 

mæla fyrir um. Þegar rýnt er í ýmis erfðamál í sögunni eru margar frásagnir af 

erfðadeilum ekki sambærileg þeim reglum og skyldum sem lögin kveða á um.38 

 Ekkjur voru vissulega í sterkari réttarstöðu en aðrar konur þegar kom að 

erfðamálum. Arfur maka gat til að mynda verið jarðeign eða aðrir verðmætir fjármunir 

sem gerðu ekkjurnar bæði vellauðugar og eftirsóttar. Með arf eiginmannsins í höndunum 

var ráðstöfunarréttur arfsins þó takmarkaður hjá ekkjum. Ekkjurnar tóku gjarnan arfinn í 

sína vörslu ef börnin þeirra voru enn ung að árum. Ef ekkjurnar erfðu jarðeignir þá gátu 

þær séð fyrir búinu sjálfar en oftast bjuggu synir þeirra með þeim. Til að mynda eftir að 

Halldóra Tumadóttir varð ekkja eftir andlát Sighvats Sturlusonar, eiginmanns síns, fengu 

Halldóra og Tumi sonur hennar Grund í Svarfaðardal og bjuggu þar saman. Eftir lát 

eiginmannsins voru það oftast konurnar sem völdu sér lögráðanda sjálfar. Meginhlutverk 

lögráðandans var að sjá um arfskiptin en þá voru ekkjurnar helst að huga að því að gæta 

réttar síns og barnanna. Þess má þó geta að konurnar virðast hafa haft fullan rétt á að velja 

lögráðanda sinn sjálfar. Í Þorgils sögu Hafliða er til að mynda þess getið að eftir víg 

Hneitis fór Björg ekkja hans á fund við Þorgils Oddason ásamt sonum sínum um lyktir 

mála. Á þessum tíma (1118) voru bæði Þorgils og Hafliði Másson valdamestu 

höfðingjarnir á Íslandi. Hneitir hafði verið í þingi með Hafliða svo það mætti halda að 

Björg hafi frekar átt að leita til Hafliða með málið en hún leitaði þó til andstæðings hans 

sem var Þorgils. Vígamaður Hneitis var aftur á móti í liði með Hafliða þannig ætla má að 

hún hafi fremur leitað á náðir Þorgils en til þeirra manna sem urðu eiginmanni hennar að 

bana.39 

 

 

 
37 Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vígamenn, bls. 90. 
38 Um erfðamál og erfðadeilur er greint frá í fjórða kafla ritgerðarinnar. 
39 Sturlunga saga I, bls. 19–20 og 323. 
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2. Karlagirnd: Þær sem giftust aftur 

Unglingspiltar sunnan úr Laxárdal fóru að venja komur sínar í laugina, þeir 
frændur og vinir Kjartan Ólafsson og Bolli Þorleiksson. Guðrún sat með þeim í 
lauginni og margt var spjallað. Hún var nýorðin ekkja, þroskuð og lífsreynd kona 
sem hefur heillað þessa ungu sveina … Líklega hafa þau verið nakin í lauginni og 
ekki er að efa að drengjunum hefur risið hold í heitu vatninu. Ekkjan unga hefur 
setið berbrjósta andspænis þeim eins og freistingin holdi klædd … Báðir urðu þeir 
ástfangnir af kátu ekkjunni í vatninu og hún stjórnaði eftir þetta öllu þeirra lífi.40 

 

Árið 2016 gaf geðlæknirinn og rithöfundurinn Óttar Guðmundsson út bókina Frygð og 

fornar hetjur sem fjallar meðal annars um kynlífsathafnir og ástarlíf Íslendinga á söguöld. 

Ofangreinda klausan er fengin úr bók Óttars þar sem hann ræðir um fundi Guðrúnar 

Ósvífursdóttur og frændanna tveggja í lauginni í Sælingsdal sem margir þekkja úr 

Íslendingasögunni Laxdælu. Frásögnin er vissulega tilbúningur þar sem aðstæðurnar eru 

ýktar og Guðrún lituð sem holdleg kynvera á meðan frændurnir reynast vera óreyndir 

smásveinar. Guðrún varð ekkja eftir að síðari maðurinn hennar, Þórður Ingunnarson, 

drukknaði við Skálmarnes á Barðaströnd. Í Laxdælu segir að Kjartan Ólafsson hafi oft 

farið í Sælingsdalslaug og alla jafna bar svo til að Guðrún var þá einnig í lauginni. Ólíkt 

frásögn Óttars er þess hins vegar getið að Kjartan hafi vanið komur sínar í 

Sælingsdalslaug fyrir þær sakir að honum þótti gott að tala við Guðrúnu „því hon var 

bæði vitr ok málsnjǫll.“41 Unga ekkjan heillaði Kjartan fyrir mælsku sína og vitsmuni en 

ekki fyrir holdafar og fyrri kynlífsreynslu.42 

Ekkjur gripu gjarnan auga hugsanlegra vonbiðla en það voru einkum eignir þeirra 

sem þóttu eftirsóknarverðar. Þeir menn sem höfðu í hyggju að giftast ekkjum sóttust eftir 

öllu því sem fylgdi þeim, hvort sem það voru fjármunir eða jarðeignir, er þær höfðu fengið 

eftir andlát eiginmanna sinna. Í ritinu Widowhood in Medieval and Early Europe telja 

Sandra Cavallo og Lyndan Warner, ritstjórar bókarinnar, að konur hafi áfram verið ekkjur 

eftir að þær giftust aftur. Að ekkjudómurinn hafi fylgt konunum inn í nýja hjónabandið.43 

Í þessari rannsókn verður hins vegar ekki tekið undir þá fullyrðingu Cavallo og Warner. 

Sjálf tel ég einfaldlega réttar að segja að ef ekkja giftist aftur, þá varð hún fyrrum ekkja 

 
40 Óttar Guðmundsson, Frygð og fornar hetjur, bls. 151. 
41 Íslenzk fornrit V, bls. 99–100 og 112.  
42 Sjá frekari umræðu um kvenlægt sjónarhorn í Laxdælu, Helga Kress, „You will find it All Rather 
Monotonous“, bls. 181–195 og um vitsmuni Guðrúnar Ósvífursdóttur, Ármann Jakobsson, „Laxdæla 
Dreaming“, bls. 33–51.  
43 Cavallo og Warner, „Widowhood,‘widowerhood’“, bls. 9–10.  
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sem nú var tvígift. Aftur á móti tek ég undir það að ekkjur hafi tekið „ekkjuarfinn“ með 

sér inn í nýja hjónabandið, hvort sem það voru fjármunir, jarðeignir, goðorð eða börn sem 

fylgdu með þeim. 

 

2.1 Græðgi í gripi auðugra aðalskvenna 

Að giftast auðugri ekkju gat styrkt bæði pólitíska- og samfélagsstöðu þeirra manna sem 

vildu efla völdin sín enn meir. Ef til vill voru þeir á uppleið í samfélaginu en til að ná 

hátindi ferilsins gat komið sér vel fyrir þá að finna sér féríkan förunaut. Segja má að 

höfðingjaferill Sturlu Þórðarsonar í Hvammi, sem er meginpersóna Sturlu sögu, hafi 

hafist þegar hann tók til sín ekkjuna Álofu Þorgeirsdóttur44 sem bjó í Svínaskógi og 

eignaðist með henni fimm börn. Sturla leitaði síðan út fyrir sitt nærsvæði og bað 

höfðingjadótturinnar Ingibjargar Þorgeirsdóttur úr Eyjafirði sem þá var ekkja og „vænst 

kvenna í þann tíð á Íslandi.“ Þorgeiri, föður Ingibjargar, leist afar vel á tilvonandi 

tengdason sinn því „hann var mikilmenni ok ættstórr ok líkligr til höfðingja.“45 

Álof var nágrannakona Sturlu og hefur hún sennilega verið vel stæð kona en þó 

sá Sturla ekki ástæðu til að giftast henni og ekki er hennar meira getið í sögunni. Ef til 

vill þótti Ingibjörg betri kostur sem eiginkona en Álof þar sem að Sturla gat þá formlega 

bundið vináttu við föður hennar. Ráðahagurinn hefur reynst bæði Sturlu og Þorgeiri 

mætavel því Sturla var að klífa metorðastigann og var nú kominn með áreiðanlegan og 

voldugan bandamann sem gat til að mynda komið sér vel í erfiðum málum á þingi. Þegar 

mál voru tekin upp á Alþingi gat öflugt tengslanet við höfðingja úr öðrum 

landsfjórðungum verið einkar mikilvægt fyrir úrskurð málsins. Sturla þótti einnig 

tiltölulega gott efni í tengdason en hann var bæði stórættaður og upprennandi höfðingi. 

Ingibjargar er ekki frekar getið í sögunni en saman eignuðust þau Sturla tvær dætur en 

hún lést á undan honum, í kringum 1160, og stuttu síðar fann hann sér annan lífsförunaut, 

konu sem var bæði kynstór og loðin um lófana.46  

Bróðursonur Hvamm-Sturlu, Þórður Sturluson, fetaði í fótspor föðurbróður síns 

en valdastaða hans á landsvísu jókst til muna þegar hann giftist ekkjunni Guðrúnu 

Bjarnardóttur. Áður var Þórður giftur Helgu Aradóttur en eftir að hafa skilið við hana var 

 
44 Í Ættartölum er Álof Vilhjálmsdóttir en í Sturlu sögu er hún Þorgeirsdóttir. Sjá Sturlunga saga I, bls. 52.  
45 Sturlunga saga I, bls. 64 og 66. 
46 Sama heimild, bls. 76. Umræddur förunautur er Guðný Böðvarsdóttir en um hana er fjallað nánar í þriðja 
og fjórða kafla ritgerðarinnar.  
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hann í tygjum við Hróðnýju Þórðardóttur sem þá var gift Bersa hinum auðga presti og 

tekur höfundur fram að sú vinátta hafi haldist lengi. Þremur árum síðar giftist Þórður 

Guðrúnu sem var hið fullkomna konuefni fyrir mann eins og hann. Guðrún hafði áður 

verið gift skagfirska goðanum Þorvarði hinum auðga Ásgrímssyni og var jafnframt systir 

goðorðsmannanna Flosa og Einars Bjarnarsona sem gerði Þórði kleift að mynda traust 

bandalag við þá í gegnum systur þeirra. Í Íslendinga sögu segir að „tók hann [Þórður] við 

henni [Guðrúnu] mikit fé. Gerðist Þórðr þá höfðingi.“47 Þórður hefði eflaust ekki orðið 

valdamikill höfðingi án þeirra kvenna sem hann var í tygjum við á lífsleiðinni. Eftir að 

faðir Helgu, fyrstu eiginkonu hans, lést þá tók Þórður arf eftir hann og sagði svo skilið 

við hana. Stuttu eftir skilnaðinn hóf hann samband við ríka prestsfrú og kom sér í mjúkinn 

hjá vel stæðum eiginmanni hennar. Þegar hann svo loks giftist Guðrúnu náði hann hátindi 

ferilsins en þá gerðist hann háttsettur höfðingi.48 

Í augum upprennandi höfðingja á borð við frændurna Hvamm-Sturlu og Þórð 

Sturluson var auður álitlegra ekkja það sem greip huga þeirra sem sóttu ávallt í meiri 

auðæfi. Fjármunir og umráð yfir búi tryggðu mönnum vissan stöðugleika og öruggan sess 

í samfélaginu. Umsjón yfir jörð og varðveisla fjár voru ekki einungis í höndum karlmanna 

en konur, þá einkum ekkjur, voru einmitt eftirsóknarverðar fyrir það að eiga jörð eða 

hugsanlega erfa jarðeign. Ekkjan Ragnheiður Aronsdóttir kemur við sögu í Hrafns sögu 

Sveinbjarnarsonar, sem er einnig til sem sérstök (Hrafns saga Sveinbjarnarsonar hin 

sérstaka). Áður hafði Ragnheiður verið gift Ámunda Úlfssyni og áttu þau saman fjórar 

dætur. Eftir andlát Ámunda var hún gefin í annað sinn, Þórarni Þorkelssyni, og eignaðist 

með honum sex börn. Ragnheiður virðist hafa verið býsna sjálfstæð frá unga aldri en í 

Hrafns sögu hinni sérstöku er sagt frá því að hún hafi tekið við búinu í Selárdal aðeins 

fimmtán ára gömul og búið þar til æviloka. Svo virðist sem að minnsta kosti tveir synir 

hennar, þeir Eyvindur og Tómas sem eru iðulega kenndir við móður sína, hafi búið með 

henni í Selárdal því í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar kemur fram að þeir voru sóttir 

þangað til að veita Þorvaldi Snorrasyni liðveislu árið 1210.49 Ragnheiður fær mun 

ítarlegri lýsingu í Hrafns sögu hinni sérstöku en í Hrafns sögu Sveinbjarnarsonar en í 

þeirri fyrrnefndu dregur höfundur lítið úr siðferðilegum yfirburðum Hrafns 

 
47 Sturlunga saga I, bls. 231–232.  
48 Nánar um valdayfirburði Þórðar Sturlusonar, sjá Helgi Þorláksson, „Ódrjúgshálsar og sæbrautir“, einkum 
bls. 114–117.  
49 Hrafns saga hin sérstaka er ekki í Sturlungaútgáfunni frá 1946 sem er stuðst við hér þannig notuð var 
útgáfa Sturlungu frá 2010 sem Örnólfur Thorsson ritstýrði. Sjá bæði Sturlunga saga II, bls. 899–900 
(Hrafns saga hin sérstaka) og Sturlunga saga I, bls. 213 og 219 (Hrafns saga Sveinbjarnarsonar).  
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Sveinbjarnarsonar og minnir sagan helst á helgisögu. Í Hrafns sögu hinni sérstöku er 

Ragnheiði lýst sem viturri og spakri konu en þeirri lýsingu er til að mynda sleppt í 

síðarnefndu sögunni. Þessi nána útlistun á Ragnheiði er ef til vill ekki handahófskennd af 

hálfu höfundar enda voru hún og Hrafn bræðrabörn og hafa ættartengslin sennilega ráðið 

úrslitum um frásögn af henni í sögunni. 

Í Prestssögu Guðmundar góða og Guðmundar sögu dýra er annað dæmi um ekkju 

sem var með umsjá yfir eigin búi. Arnþrúður Fornadóttir bjó á Völlum í Svarfaðardal (er 

búsett þar árið 1190) og hafði tvisvar sinnum orðið ekkja. Föðurnafna eiginmanna hennar 

er ekki getið í Sturlungu en sá fyrri hét Snorri og hinn síðari Eyjólfur. Hún átti tvo syni 

með hvorum þeirra og eru þeir kallaðir „Arnþrúðarsynir“ í sögunni. Síðar kemur fram að 

Arnþrúður var komin til Sökku í Svarfaðardal árið 1195 ásamt sonum sínum, Brandi og 

Klængi. Í Guðmundar sögu dýra kemur fram að hún hafi áfram búið að Sökku tveimur 

árum síðar með sonum sínum.50 Ekki er vitað meira um eiginmenn Arnþrúðar en eflaust 

tilgreinir höfundur ekki föðurnöfn þeirra sökum þess að þeir voru ekki ættstórir. Annað 

er að segja um Arnþrúði en hún var systurdóttir höfðingjans Guðmundar dýra51 og 

sennilega bera synir hennar eftirnafn móður sinnar sökum ætternis hennar. Arnþrúður 

virðist hafa haldið búinu eftir andlát eiginmanna sinna og dvalið þar ásamt sonum sínum. 

Dæmi Ragnheiðar og Arnþrúðar eru til vitnis um það að ekkjur gátu staðið fyrir eigin búi 

en hafa ber í huga að synir þeirra bjuggu með mæðrum sínum enda var jarðeignin arfleifð 

þeirra.  

Ekki er þörf á að leita víða í Sturlungu til að koma auga á mikilvægi ættarinnar.  

Synir Arnþrúðar Fornadóttur báru sennilega ekki föðurnöfn sín því ætt móður þeirra var 

ákjósanlegri en föðurættirnar að mati höfundar. Þuríður Gissurardóttir af ættum 

Haukdæla hafði verið gift höfðingjanum Tuma Kolbeinssyni af ætt Ásbirninga en eftir lát 

hans árið 1184 giftist hún goðorðsmanninum Sigurði Ormssyni af ætt Svínfellinga. 

Sigurður hafði áður verið giftur Sigríði en hún var dóttir Tuma úr fyrra hjónabandi þannig 

að dóttir Tuma og eiginkona hans höfðu nú verið með sama manninum. Að sjálfsögðu er 

þetta aðeins eitt af mörgum tilfellum í Sturlungu sem sýna þessi nánu tengsl milli 

mismunandi einstaklinga og að hver einstaklingur gat verið af mörgum ættum. Þuríður 

og Sigurður voru bæði ekkjufólk þegar þau giftust. Í Guðmundar sögu dýra segir að á 

meðan Kolbeinn Tumason, sonur Þuríðar úr fyrra hjónabandi, var utanlands hafði 

 
50 Sturlunga saga I, bls. 139–140 og 187. 
51 Sjá ættarskrá nr. 36 og 39 í Sturlunga saga II.  
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Sigurður mannaforráð í Skagafirði en Kolbeinn var einn voldugasti höfðinginn á 

Norðurlandi um þessar mundir. Þau hjónin bjuggu lengst af að Svínafelli sem Sigurður 

hafði fengið eftir lát föður síns en í Prestssögu Guðmundar góða kemur fram að 

Guðmundur biskup bauð Þuríði og Sigurði staðarforráð og fjárvarðveislu á biskupssetrinu 

á Hólum í Hjaltadal.52 Eftir andlát Brands Sæmundssonar Hólabiskups árið 1201 var 

Guðmundur Arason kjörinn biskup af tilskipun Kolbeins Tumasonar sem þá réði öllu 

Norðurlandi. Val biskups á Þuríði, móður Kolbeins, og Sigurði til að taka við 

staðarforráðum á Hólum hefur því að öllum líkindum ekki verið tilviljunarkennd.53  

Kolbeinn Tumason var elsti þálifandi sonur Tuma og Þuríðar. Faðir hans, Tumi 

Kolbeinsson, hafði verið mikill höfðingi í Skagafirði og treystu fyrrum liðsmenn Tuma 

Kolbeini mætavel til að feta í fótspor föður síns og fylgja honum.54 Þar sem Kolbeinn 

nokkurn veginn erfði höfðingjaembætti föður síns má velta því fyrir sér helstu ástæðum 

þess að Þuríður hafi gifst aftur en ekki haldið stöðu sinni sem einstæð ekkja. Arfur Tuma 

var tileinkaður niðjum hans en Þuríður sá um varðveislu arfsins. Eflaust hefði hún getað 

það ein síns liðs en það má vel vera að henni hafi fundist öruggara að gifta sig aftur til að 

tryggja varðveislu arfsins betur. Sigurður var einnig barnlaus svo ekki voru neinir synir 

til að ógna völdum Kolbeins. Síðara hjónaband Þuríðar virðist hvorki draga úr valdastöðu 

hennar né réttarstöðu. Trúlega var Sigurður ágætt eiginmannsefni fyrir konu í stöðu 

Þuríðar, auðugrar ekkju sem varðveitti arf eiginmanns síns og með upprennandi 

höfðingjason sér við hlið. Sigurður var einstæður ekkill, barnlaus og goðorðsmaður á 

Svínafelli sem gat bæði tryggt og varðveitt arfinn. Þess má einnig geta að þegar Þuríður 

var gift Sigurði þá sá hún um ráðahag Halldóru dóttur sinnar úr fyrra hjónabandi og var 

viðstödd við festarnar sjálfar. Að kona skuli hafa séð um festar er nokkuð óalgengt í 

Sturlungu enda var það samningur sem nánustu karlkyns ættingjar konu sáu almennt 

um.55 Samkvæmt Skálholtsannálum er síðast vitað til þess að Þuríður gerðist nunna en 

þar er hún skráð látin árið 1224.56  

 

 
52 Sturlunga saga I, bls. 155–157, 164 og 229. 
53 Sjá nánari umræðu, Sverrir Jakobsson, „Saints and Politicians“, bls. 193–210.  
54 Tumi Kolbeinsson lést árið 1184. Fæðingarár Kolbeins er ekki þekkt en sennilega hefur hann verið 
nokkuð ungur að árum þegar faðir hans féll frá. Skömmu eftir andlát Tuma er Kolbeinn viðurkenndur sem 
höfðingi í Skagafirði. Sjá Sturlunga saga I, bls. 161 og 229.  
55 Um festar Halldóru Tumadóttur sjá Sturlunga saga I, bls. 234–235. 
56 Islandske Annaler indtil 1578. Skálholts-Annaler V, bls. 186.  
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2.2 Flökkukonur 

Í Guðmundar sögu dýra er að finna frásögn af konu sem virðist hafa verið óánægð með 

öllum þremur eiginmönnum sínum. Guðrún Þórðardóttir var ung að árum þegar hún erfði 

Arnarnes eftir föður sinn og sagt er að „hon þótti þar beztr kostr jafnborinna kvenna.“ 

Fyrsti eiginmaður Guðrúnar hét Símon Þorvarðsson en hjónaband þeirra var ekki 

gæfusamt og í stað þess að eyða tíma með honum flakkaði Guðrún á milli staða, en Símoni 

stóð þó á sama um skyndiferðir konu sinnar. Eftir að hann drukknaði á Siglunesi bað 

maður að nafni Hrafn Brandsson frá Skagafirði Guðrúnar og fékk hennar. Fyrrum 

tengdafaðir Guðrúnar, Þorvarður kamphundur Þorgeirsson, sá um ráðahaginn og eftir 

giftinguna var land Guðrúnar á Arnarnesi orðið að sameign þeirra hjóna. Á 

brúðkaupsnóttunni er sagt að Guðrún hafi hlaupið úr rekkju sinni og flúið til Gríms 

Snorrasonar sem Hrafn var með í sveit. Grímur leyfði Guðrúnu að dvelja stutta stund hjá 

sér en vildi síðan að hún færi aftur til mannsins síns en þá hljóp hún enn og aftur á brott 

til Siglufjarðar þar sem að fyrrum tengdafaðir hennar, Þorvarður kamphundur, bjó. 

Guðrún grátbað Þorvarð að taka við sér og sagðist alltaf hafa elskað son hans. Þorvarður 

tók við henni og fékk hún að vera með honum um hríð. Guðrún fékk að fara með honum 

í ferðir um fjörðinn og í einni ferðinni kynntist hún Hákoni Þórðarsyni sem var 

bróðursonur Guðmundar dýra. Hákon gaf sig oft á tal við Guðrúnu og ekki leið á löngu 

þar til þau urðu mjög náin. Þorvarður fór síðan með Guðrúnu aftur á Arnarnes til 

eiginmanns hennar en þá fór Hákon að venja komur sínar þangað. Guðrún sagði við 

Hákon að hún vildi ekki að hann kæmi að heimsækja hana á meðan Hrafn væri á lífi og 

sagði: „en ger sem þér sýnist síðan.“ Stuttu síðar réðst Hákon á Hrafn sem lést af sárum 

sínum. Guðrún var sökuð um að hafa hafa verið hvatamaður að drápi Hrafns en hún 

þverneitaði því. Í kjölfar þessa var bætt fyrir víg Hrafns og Guðrún og Hákon gengu í 

hjónaband. Höfundur lýkur þó ástarævintýri þeirra ekki á góðum nótum og segir að 

„[Hákon] var við hana harðr ok kvað sér eigi skyldu þat verða, at hennar menn stæði yfir 

höfuðsvörum hans.“ Tæpum áratugi eftir giftingu þeirra sakaði Hákon mann að nafni 

Sigurður grikkur um að hafa legið þrisvar sinnum með Guðrúnu.57  

Guðrún var þrígift og tvisvar sinnum ekkja. Af Guðmundar sögu dýra að dæma, 

er nokkuð ljóst að hún hafi verið óhamingjusöm í öllum hjónaböndum sínum. Þó er ekki 

vitað nánar um hvernig hjónabandslíf Guðrúnar og Hákonar var en miðað við lokaorð 

 
57 Sturlunga saga I, bls. 168–171 og 198–199. 
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höfundar þá hefur hjónabandið sennilega verið fremur straumhart. Höfundur gefur heldur 

ekki til kynna hvort Guðrún hafi veitt sitt samþykki þegar hún gekk að eiga þessa þrjá 

menn en svo virðist sem annað hjónaband Guðrúnar hafi einungis verið samkomulag 

Hrafns og þáverandi tengdaföður hennar. Ástarsamband Guðrúnar og Hákonar var 

hentugt fyrir hana því Hákon var af voldugum ættum og hún hefur líklega talið að hann 

yrði betri eiginmaður en Hrafn. Jafnvel þó að Hákon hafi drepið Hrafn þá var hann með 

góðan stuðning að baki sér og mun valdameiri en frændur Hrafns þannig að hann átti ekki 

von á að fá þungan dóm. 

Ekki er beinlínis hægt að segja að Guðrún hafi eggjað Hákon til að drepa Hrafn 

en þó má segja að hún beitti óbeinni eggjunaraðferð í formi samtals til að fá sínu fram. 

Fyrst segist hún ekki vilja fá Hákon til sín á meðan Hrafn er á lífi en segir að Hákon ráði 

hvað hann gerir. Þar með er Guðrún óbeint að ýja því að hún vilji Hrafn feigan. Oft eru 

sérstök orð notuð í sögunum þegar konur hvetja menn sína til framkvæmda, ýmist eggja, 

hvetja eða frýja,58 en Guðrún ræðir aðeins við Hákon þegar hún beinir þessum orðum að 

honum og þar með er ekki hægt að líta á þau sem eggjunarorð í sjálfu sér. Til rökstuðnings 

má nefna Steinvöru Sighvatsdóttur sem beinlínis eggjaði þögla og hógværa eiginmann 

sinn, Hálfdán Sæmundarson, til að ganga í lið með Þórði kakala bróður sínum þegar hann 

vantaði liðveislu. Í Þórðar sögu kakala segir Steinvör í ræðu sinni að ekki væri hún vön 

að eggja til aðgerða en að þessu sinni myndi hún sjálf grípa til vopna ef Hálfdán færi ekki 

að ráðum hennar. Að lokum segir að „var Steinvör þá málóð um hríð, en Hálfdán þagði 

ok hlýddi til.“59 Guðrún tekur fram að hún vilji ekki fá Hákon til sín á meðan maðurinn 

hennar er enn á lífi og Steinvör hótar að grípa til vopna ef Hálfdán grípi ekki til aðgerða. 

Steinvör hefur gilda samfélagslega ástæðu til eggjunar en Guðrún hvetur Hákon óbeint 

þar sem hvötin er til illvirkja. Ástæðurnar sem Guðrún og Steinvör nefna við menn sína 

eru einhvers konar hindranir sem þeir geta ekki yfirstigið nema þeir gegni orðum þeirra. 

Í tilfelli Guðrúnar er hindrunin sú að Hákon fær ekki að hitta ástkonu sína meir á meðan 

Hálfdán sér fyrir sér vígakonu í hermannsklæðum en þá hefur honum eflaust ekki litist á 

blikuna.  

Velta má fyrir sér hvers vegna Guðrún bregði frekar á það ráð að flýja frá 

eiginmönnum sínum í stað þess að skilja við þá. Til eru ýmis dæmi í Íslendingasögunum 

um að konur segi skilið við menn sína vegna ástarskorts, ófullnægju eða almennrar 

 
58 Jóhanna Katrín Friðriksdóttir, Women in Old Norse Literature, bls. 17.  
59 Sturlunga saga II, bls. 6.  
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óánægju í hjónabandinu sjálfu. Í Njáls sögu segir til að mynda frá því að Unnur 

Marðardóttir sagði skilið við Hrút eiginmanninn sinn því hann gat ekki fullnægt henni 

kynferðislega því Gunnhildur konungsmóðir lagði á hann álög sem gerði honum það 

ókleift.60 Hjónaskilnaðir fyrirfinnast vissulega í Sturlungu en hins vegar eru það alla jafna 

karlarnir sem eiga frumkvæði að skilnuðunum en ekki konurnar.61 Var konum sem sagt 

er frá í samtíðarsögunum óheimilt að skilja formlega við menn sína að fyrra bragði og 

flúðu í staðinn frá þeim? Í Grágásarlögum verður að vera gild ástæða fyrir skilnaðinum 

og hjón geta ekki skilið formlega án leyfis frá biskupi.62 Karlar virðast þó vera rétthærri 

en konur hvað varðar frumkvæði að skilnaði. Guðrún Þórðardóttir hefur eflaust viljað 

skilja við bæði Símon og Hrafn en ef til vill hafði hún ekki rétt á því sökum kynferðis síns 

og varð hún því að beita öðrum aðferðum til að fá sínu fram. Til að mynda gerði Hallbera 

Snorradóttir, dóttir Herdísar Bersadóttur og Snorra Sturlusonar, slíkt hið sama þegar hún 

giftist höfðingjanum Kolbeini Tumasyni. Hjónabandið virðist ekki hafa verið 

hamingjuríkt en eftir giftinguna ákvað Hallbera að vera ýmist með föður sínum í 

Reykholti eða móður sinni á Borg í stað þess að fara á bæ þeirra Kolbeins. Í Íslendinga 

sögu segir að Hallbera hafi orðið veik og stuttu síðar skildi Kolbeinn við hana og giftist 

annarri konu. Hallbera lést skömmu eftir skilnaðinn.63 Ekki er hægt að fullyrða að 

skilnaðarréttur kvenna í samtíðarsögunum hafi verið takmarkaður en þó er athyglisvert 

að hvergi kemur fram í Sturlungu að eiginkonur hafi átt frumkvæði að skilnaði við 

eiginmenn sína líkt og formæður þeirra.64 

Guðrún Þórðardóttir er ein af þeim fáu konum í Sturlungu sem flúði sjálfviljug á 

brott en ekki með þvingandi aðgerðum.65 Kvennarán á miðöldum voru ekki ný af nálinni 

og finna má nokkur dæmi um þau í Sturlungu.66 Jóreiður Hallsdóttir af ætt 

Staðarhólsmanna hafði verið gift Þórði Narfasyni af ættum Skarðverja og bjuggu þau í 

 
60 Íslenzk fornrit XII, bls. 21–22 og 26. Hér mætti vafalaust nefna fleiri dæmi um hjónaskilnaði að 
frumkvæði kvenna í Íslendingasögunum. Til að mynda Þórdís Súrsdóttir í Eyrbyggju og Gísla sögu, 
Steingerður Þorkelsdóttir í Kormáks sögu og Guðrún Ósvífursdóttir í Laxdælu sem lesa má nánar um í 
Íslenzkum fornritum.  
61 Þó er að finna dæmi um hjónaskilnaði í Sturlungu sem eru nokkuð óljósir og höfundur gefur ekki til 
kynna hver átti frumkvæði að þeim. Til dæmis er skilnaður Snorra Sturlusonar og Herdísar Bersadóttur 
óskýrður. Sjá Sturlunga saga I, einkum bls. 335.  
62 Grágás, bls. 119–122.  
63 Sturlunga saga I, bls. 335 og 345. 
64 Jenny Jochens telur að konur í Íslendingasögunum hafi mun oftar átt frumkvæði að skilnuðum en 
eiginmenn þeirra. Sjá nánar Jochens, „The Medieval Icelandic Heroine“, bls. 105–107. 
65 Hér mætti þó einnig nefna Þorgerði Þorgeirsdóttur sem kemur við sögu í Guðmundar sögu dýra og  
flakkaði á milli bæja af frjálsum vilja. Sjá Sturlunga saga I, bls. 171–172.  
66 Til dæmis rán mæðgnanna Hallgerðar Runólfsdóttur og Valgerðar. Sjá Sturlunga saga I, bls. 103–105. 
Nánari umfjöllun um kvennarán á miðöldum í evrópsku samhengi, sjá Brundage, Law, Sex and Christian 
Society in Medieval Europe, einkum bls. 209–210, 249–251 og 469–471.  
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Sælingsdalstungu ásamt dóttur þeirra Helgu.67 Í Íslendinga sögu segir að eftir lát Þórðar 

bað Ingimundur Jónsson, dóttursonur Ingibjargar Þorgeirsdóttur og Hvamm-Sturlu, um 

hönd Jóreiðar, sem þá var ekkja, „en hon vildi eigi giftast, því at hon vildi eigi ráða fé 

undan dóttur sinni.“ Ingimundur greip þá til örþrifaráða og nam Jóreiði á brott með sér til 

Sauðafells á bæ Solveigar Sæmundardóttur og Sturlu Sighvatssonar. Sturla reyndi að fá 

Jóreiði til að samþykkja ráðahaginn en hún neitaði að giftast Ingimundi og fór í 

hungurverkfall. Þar sem að Jóreiður gaf sig ekki lét Sturla að lokum senda hana aftur á 

bæ sinn í Sælingdalstungu. Frændum Jóreiðar var meinilla við ránið. Hið svokallaða 

„Jóreiðarmál“ var tekið upp á Alþingi árið 1226 og var gerandanum skylt að greiða 20 

hundruð í bætur fyrir brottnámið.68  

Vert er að athuga það að Jóreiður vísar í dóttur sína og notar hana sem ástæðu fyrir 

því að giftast ekki Ingimundi. Hún vildi gefa dóttur sinni féð í heimanfylgju frekar en að 

taka það sjálf inn í nýtt hjónaband. Tilraun Jóreiðar til sveltis gefur sterklega til kynna að 

hún hafi frekar viljað deyja en að giftast Ingimundi. Þess má geta að Þorgerður Egilsdóttir, 

dóttir Egils Skalla-Grímssonar, gerði slíkt hið sama en vegna vanlíðanar föður síns neitaði 

hún að borða fyrr en Freyja tæki á móti henni.69  

Sagnfræðingurinn Jón Viðar Sigurðsson telur að kvennaránin séu rammpólitísk 

og að tilgangur þeirra sé fyrst og fremst að lítillækka andstæðinga þeirra sem að þeim 

stóðu. Brottnáminu fylgdi skömm og svívirðing þar sem að heiður fjölskyldunnar var 

smánaður.70 Jón Viðar telur að Sturla Sighvatsson hafi viljað fá Ingimundi vini sínum gott 

konuefni, sem var fjárhagslega vel stæð ekkja, en einnig viljað hafa fé af liðsmönnum 

Þórðar Sturlusonar, föðurbróður Sturlu, sem voru andstæðingar hans.71 Jón Viðar kemur 

með ýmsar athyglisverðar nálganir á pólitíska hvata kvennaránanna og afleiðingar þeirra. 

Taka má undir með honum að uppspretta ránanna sé af pólitískum grunni og notuð til að 

auðmýkja mótherjana. Kvennaránin þóttu skammarleg og sá sem rændi konu var skylt að 

gjalda fyrir gjörðir sínar. Refsingar kvennarána í lögunum voru mun harðari en sektirnar 

sem voru greiddar fyrir í sögunum.72 Samkvæmt Grágásarlögum gat maður verið dæmdur 

 
67 Sjá bæði Sturlunga saga I, bls. 10 og ættarskrá Skarðverja nr. 20 í Sturlunga saga II. 
68 Sturlunga saga I, bls. 309–311. 
69 Íslenzk fornrit II, bls. 244.  
70 Benda má á að þessi nálgun Jóns að brottnám kvenna hafi verið aðferð til að gera lítið úr fjölskyldu 
kvennanna hefur áður verið rædd af öðrum fræðimönnum, einkum þegar verið er að ræða um kynferðisbrot 
á konum í norrænum textaheimildum miðalda. Sjá til að mynda Jochens, „The Illicit Love Visit“, bls. 357–
392 og Ljungqvist, „Rape in the Icelandic Sagas“, bls. 431–447.  
71 Jón Viðar Sigurðsson, „Konur og kvennarán á Íslandi á 12. og 13. öld“, bls. 74.  
72 Um refsingar kvennarána í norskum lögum frá 12. og 13. öld sjá Lyngvær, Kvinner og vold. En 
undersøkelse av norske middelalderlover, bls. 101–108.  
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til skóggangs73, næmi hann konu nauðuga á brott, ásamt þeim sem áttu hlutdeild í 

ráninu.74 Málin voru alla jafna tekin fyrir á þingi þannig að það hefur ekki farið framhjá 

mörgum hvað hafði átt sér stað og hverjir voru að verki. Í tilfelli Jóreiðar varð eiginmaður 

hennar ekki niðurlægður því hann var látinn og hún ekkja. Segja má að sá sem kom verst 

út úr „Jóreiðarmálunum“ hafi verið Sturla Sighvatsson því ætlunarverkið hans 

misheppnaðist illilega. Páll Hallsson, bróðir Jóreiðar, var prestur á Staðarhóli og leitaði 

til föðurbróður Sturlu, Þórðar Sturlusonar, með málið en Þórður var hans 

meginandstæðingur um þessar mundir. Þórður lét málið hins vegar í hendur Snorra 

Sturlusonar og Sturlu var skylt að greiða sekt fyrir gjörðir sínar.75 Að auki sannaði Þórður 

yfirburði sína gagnvart frænda sínum þegar hans eigin sonur, Sturla, gekk að eiga Helgu 

dóttur Jóreiðar.76 

Danski sagnfræðingurinn Jenny Jochens, sem sérhæfir sig einkum í kvennasögu 

miðalda, telur að konur í samtíðarsögum á borð við Sturlungu, hafi aldrei fengið að 

samþykkja sjálfar hverjum þær giftust. Þar með heldur Jochens því fram að ekkjur hafi 

engu ráðið um síðara hjónaband sitt.77 Í flestum tilfellum er sú staðhæfing Jochens 

réttmæt en hún nefnir þó ekki Jóreiði sem undantekningu frá þessari fullyrðingu. Jóreiður 

neitaði að giftast aftur og hún var ekki neydd til þess þó svo að Sturla hafi vissulega reynt 

að fá hana til að giftast Ingimundi. Dæmi Jóreiðar sýnir að í einstökum tilfellum höfðu 

ekkjur neitunarvald. Þó eru ekki til fleiri dæmi úr Sturlungu sem eru í líkingu við öfluga 

baráttu Jóreiðar gegn yfirráðum karla.  

Féð sem Jóreiður varðveitti og vildi gefa Helgu dóttur sinni í heimanfylgju átti 

eftir að koma að góðum notum síðar meir. Helga var erfingi Jóreiðar og heimanfylgjan 

hefði átt að fylgja henni þegar hún giftist Sturlu Þórðarsyni. Jóreiður gaf hins vegar 

barnabarni sínu, Ingibjörgu Sturludóttur, landið í Sælingsdal fyrir 40 hundraða þegar hún 

giftist Halli Gissurarsyni af ætt Haukdæla árið 1253. Féð sem var í varðveislu Jóreiðar 

fór því í heimanfylgju dótturdóttur hennar.78  

 
73 Skóggangur varðaði brottvísun úr landi og var ein þyngsta refsing sem hægt var að dæma. Sjá Grágás, 
bls. 557.  
74 Grágás, bls. 132.  
75 Sverrir Jakobsson, Auðnaróðal, bls. 168–169.  
76 Þetta gæti talist fremur hæpið en er þó umhugsunarvert. Þórði hafði tekist að innsigla deiluna sem hann 
kom vel út úr með því að gifta son sinn og einkadóttur Jóreiðar. Sjá nánar Sturlunga saga I, bls. 482. 
77 Jochens, „Consent in Marriage“, bls. 145.  
78 Sturlunga saga I, bls. 321, 480 og 482. 
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2.3 Hagsmunahjónabönd 

Þegar tvær ættir eða tveir voldugir einstaklingar áttu í hatrömmum deilum sín á milli var 

ekkert valdatæki sem gat leyst ágreininginn jafn vel og hjónabandið. Hér verða teknar 

fyrir tvær nokkuð ólíkar yfirstéttarkonur en ákvörðun og samkomulag hjónaefnis þeirra 

er heldur frábrugðið. Ingibjörg Sturludóttur var föstnuð höfðingjasyninum Halli 

Gissurarsyni aðeins þrettán ára gömul. Faðir Ingibjargar, höfðinginn og sagnaritarinn 

Sturla Þórðarson og faðir Halls, Gissur Þorvaldsson sem var voldugasti maður landsins 

um þessar mundir, höfðu verið hatrammir andstæðingar. Gissur, sem var af ættum 

Haukdæla, hafði látið drepa Snorra Sturluson, föðurbróður Sturlu, árið 1241 og þremur 

árum áður hafði hann ásamt Ásbirningum fellt marga Sturlunga í Örlygsstaðarbardaga. 

Til að binda endi á deilur þeirra tveggja, ákváðu þeir í sameiningu að gifta börnin sín og 

innsigla þannig sættirnar.79 Ákvörðunin var einkar mikilvæg því sáttargjörðin gat leitt til 

friðar á Íslandi fyrir fullt og allt. 

 Amma Ingibjargar, Jóreiður Hallsdóttir, hafði látið Ingibjörgu fá landið í 

Sælingsdal í heimanfylgju þegar hún var föstnuð Halli. Í Íslendinga sögu er sagt frá því 

að brúðkaupsveislan, sem haldin var í Flugumýri í Skagafirði árið 1253, hafi verið hin 

glæsilegasta en íburður hennar átti þó ekki eftir að vara lengi.80 Þremur dögum eftir 

brúðkaupið gerðu óvinir Gissurar aðför að honum og brenndu bæinn til kaldra kola. Gróa, 

eiginkona Gissurar, og þrír synir hans létust í eldsvoðanum en sjálfur náði hann að fela 

sig í sýrukeri og forða sér þannig frá eldinum. Áður en Gróa lést bað hún brennumennina 

að hleypa Ingibjörgu út og þyrma lífi hennar. Frændi Ingibjargar, Kolbeinn grön, 

samþykkti beiðni Gróu og varð Ingibjörg ekki eldinum að bráð. Stuttu eftir eldsvoðann 

var hún send til frænku sinnar, Halldóru Snorradóttur, í Odda.81 Ingibjörg var enn ung að 

árum þegar líf hennar tók stakkaskiptum. Hún var nýkomin á táningsaldur þegar hún var 

föstnuð manni í þágu tveggja voldugra manna. Stuttu eftir það gekk hún í hjónaband og 

einungis fáeinum dögum síðar var hún orðin þrettán ára ekkja.  

 Vinátta og samkomulag Sturlu og Gissurar hafði runnið út í sandinn í kjölfar 

Flugumýrarbrennu. Eftir sat Sturla með dóttur sem var nú orðin barnung ekkja á meðan 

Gissur stóð eftir sonarlaus. Þeir ákváðu hins vegar að gefa ekki upp vonina og reyna enn 

á ný að vekja upp vinskapinn. Ingibjörg Sturludóttir hafði verið ekkja í sex ár þegar hún 

 
79 Sturlunga saga I, bls. 480.  
80 Frá festunum og aðdraganda brúðkaupsins á Flugumýri er einnig sagt frá í Þorgils sögu skarða. Sjá 
Sturlunga saga II, bls. 149 og 160. 
81 Sturlunga saga I, bls. 480, 483, 491–492 og 494. 
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var gefin í annað sinn, nú Þórði syni Þorvarðs úr Saurbæ í Eyjafirði.82 Haldin var fjölmenn 

og fönguleg brúðkaupsveisla og skildu þeir vinirnir Sturla og Gissur í sátt. Eftir 

brúðkaupið gerðist Sturla lendur maður Gissurar sem þá var orðinn jarl og ásamt því hét 

Gissur honum Borgarfirði og naut Sturla mikillar virðingar frá jarlinum. Að auki gifti 

Sturla Guðnýju, systur Ingibjargar, Kálfi Brandssyni en Gissur hafði veitt Jórunni móður 

hans liðveislu og vináttu eftir að hún varð ekkja.83  

Bæði hjónabönd Ingibjargar voru samkomulag tveggja einstaklinga. Spyrja má 

hvers vegna Ingibjörg hafi ekki beitt neitunarvaldi eins og amma hennar hafði gert 

forðum. Hugsanlegt er að aldur og barneignir hafi áhrif á ólíkan rétt Ingibjargar og 

Jóreiðar á samþykki þeirra í síðara hjónabandinu. Vitað er að Ingibjörg var þrettán ára 

þegar hún varð ekkja og þar að auki barnlaus. Föður hennar hefur eflaust þótt nauðsynlegt 

að hún eignaðist erfingja. Ekki er vitað hvert fæðingarár Jóreiðar er en hún hefur verið 

eldri en Ingibjörg þegar hún varð ekkja þar sem hún átti hjónaband að baki og dóttur. 

Hins vegar var hún líklega enn á barneignaraldri. Þess má einnig geta að bæði faðir 

Ingibjargar og tengdafaðir réðu úrslitum þegar kom að hjónaböndum hennar en í tilfelli 

Jóreiðar voru engir karlkyns ættingjar hennar sem vildu þvinga hana til að giftast aftur 

heldur fékk hún dyggan stuðning frá frændum sínum.  

Í tilfelli Ingibjargar Sturludóttur voru það tveir aðilar sem gátu formlega staðfest 

bandalag sitt með því að nota hana sem tengilið. Ávinningurinn gat þó einnig verið hjá 

þeim ekkjum sem giftust aftur. Hallveig Ormsdóttir var dóttir Þóru Eiríksdóttur og Orms 

Jónssonar Breiðbælings og ólst upp á Breiðabólstað í Fljótshlíð. Móðir Hallveigar erfði 

Kolskegg bróður sinn og í Íslendinga sögu er sagt að Ormur hafi orðið auðugur að fé eftir 

arf eiginkonu sinnar. Þau voru hins vegar ekki gift og var Hallveig því óskilgetin eins og 

öll önnur börn Orms. Eftir andlát Orms ákvað þó Sæmundur föðurbróðir Hallveigar að 

öll börn hans skyldu erfa föður sinn. Hallveig giftist síðan Birni Þorvaldssyni af ættum 

Haukdæla og saman áttu þau synina Klæng og Orm.84 Björn hefur auðgast mikið eftir að 

hafa gifst Hallveigu enda tók hann við Dalverjagoðorði hennar og öllu fé Kolskeggs sem 

 
82 Í deilum Gunnars Karlssonar og Helga Þorlákssonar kemur Þorvarður í Saurbæ nokkuð við sögu. Sjá 
nánar greinar Gunnars Karlssonar, „Goðar og bændur“, bls. 5–57 og „Völd og auður á 13. öld“, bls. 5–30 
og svargreinar til baka, Helgi Þorláksson, „Stórbændur gegn goðum“, bls. 227–250 og „Stéttir, auður og 
völd á 12. og 13. öld.“, bls. 63–113.  
83 Sturlunga saga I, bls. 527.  
84 Klængur hefur verið nefndur í höfuðið á langafa sínum, Klængi Þorsteinssyni, sem var biskup í Skálholti 
og Ormur í höfuðuð á móðurafa sínum. Báðir báru þeir því nöfn fyrrum háttsettra manna. 
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Ormur hafði átt.85 Eftir þriggja ára hjónaband var Björn veginn í bardaga á Breiðabólstað 

árið 1221 og varð Hallveig þar með ekkja. Í Íslendinga sögu segir að hún hafi verið ríkasta 

kona landsins um þessar mundir enda hafði hún erft bæði föður sinn og eiginmann. Auður 

Hallveigar jókst enn fremur eftir að Kolskeggur hinn auðgi, móðurbróðir hennar, lést en 

þá erfði hún fé eftir hann.86 Um þessar mundir var Hallveig auðug og einstæð ekkja með 

tvo upprennandi syni sem voru enn ungir að árum. Nú var aðeins um tímaspursmál að 

ræða hvenær næsti vonbiðill myndi láta til skarar skríða. 

Snorri Sturluson hafði séð um arfskipti eftir lát Sæmundar Jónssonar í Odda þegar 

Hallveig Ormsdóttir reið á móti honum og er stutta fundi þeirra lýst svo: 

 

Hann [Snorri] gisti at Keldum. Var hann þar í kærleikum miklum við þær mæðgur 
[Keldna-Valgerður og Solveig Sæmundardóttir] … En er þau riðu frá Keldum, 
reið kona á mót þeim ok hafði flakaólpu bláa ok saumuð flökin at höfði henni. 
Hafði hon þat fyrir hattinn. Einn maðr var með henni. En þat var Hallveig 
Ormsdóttir, er þá var féríkust á Íslandi. Snorra þótti hennar ferð heldur hæðilig ok 
brosti at.87  

 

Björn Þorvaldsson, fyrri eiginmaður Hallveigar, var harður andstæðingur Snorra og í 

Íslendinga sögu er ýjað því að Snorri hafi egnt Loft Pálssyni gegn Birni og þannig orðið 

óbeint valdur að dauða hans.88 Jafnvel þó að Snorra hafi fundist einkennisklæðnaður 

Hallveigar fremur tilgerðarlegur og för hennar að honum spaugileg þá áttu þau síðar meir 

eftir að búa saman í um 17 ár. Árið 1224 gerði Hallveig helmingarfélag við Snorra og fór 

til bús hans í Reykholti.89 Þorvaldur Gissurarson, fyrrum tengdafaðir Hallveigar, sá um 

þann samning fyrir hennar hönd.90 Til eru fáein dæmi í Sturlungu um að hjón stofnuðu 

helmingarfélag sín á milli en þau eru hins vegar ekki algeng í Sturlungu enda voru 

 
85 Að fara með goðorð efldi bæði valdastöðu og pólitíska stöðu karla til muna. Hagkvæmt var því að giftast 
ekkju sem hafði erft goðorð þar sem eiginmaðurinn hafði þá rétt á að fara með það sökum kynferðis síns. 
Sjá nánar um hlutverk goðorða meðal höfðingja, Jón Viðar Sigurðsson, Frá goðorðum til ríkja, einkum bls. 
18–40.     
86 Sturlunga saga I, bls. 242–243, 270–271, 282, 299 og 302.  
87 Sama heimild, bls. 299.  
88 Sama heimild, bls. 279–284.  
89 Þegar kona og karl gerðu helmingarfélag sín á milli er almennt talið að þau hafi jafnframt gengið í 
hjónaband og því mætti líta á Hallveigu og Snorra sem hjón. Sumir fræðimenn líta þó á samband Hallveigar 
og Snorra sem eins konar konar langvinnt frillulíferni með ákveðnu samkomulagi sín á milli. Sjá til dæmis 
Ricketts, High-Ranking Widows in Medieval Iceland and Yorkshire, bls. 151 og Guðrún Nordal, Ethics and 
Action in Thirteenth-Century Iceland, bls. 137.  
90 Sturlunga saga I, bls. 304. 
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lagaákvæði um þau ekki komin fram í réttarbótum fyrr en á 14. öld.91 Helmingarfélag fól 

í sér að allar eignir hjóna voru sameiginlegar, bæði eignir og fjármunir sem voru lögð í 

búið frá upphafi hjúskaps og einnig það sem átti mögulega eftir að bætast við, eins og 

arfur.92 Þetta var því ákveðin leið til að semja um eignir og tryggja ráðstöfunarrétt beggja 

kynja í hjónabandi. Eftir samning Hallveigar og Snorra tók Snorri jafnframt að sér að 

varðveita fé sona Hallveigar sem nam átta hundruð hundraða. Þar með fékk Snorri bæði 

ráðstöfunarrétt og varðveislu yfir öllum fjármunum hennar sem var allmikið auðmagn. Í 

Íslendinga sögu segir að eftir samning þeirra Hallveigar hafi enginn verið jafn féríkur á 

Íslandi og Snorri Sturluson.93  

Áður í sögunni var Hallveig sögð vera féríkasta kona Íslands og nú fylgdi Snorri 

í hennar fótspor og voru þau orðin auðugustu hjón landsins. Ljóst er að samband þeirra 

byggðist á hagsmunum þeirra beggja. Fyrra hjónaband Snorra virðist einnig hafa verið 

hagsmunahjónaband en Herdís Bersadóttir, var dóttir Bersa hins auðga. Með 

helmingarfélagi Hallveigar og Snorra voru eignir þeirra sameiginlegar. Hallveig treysti 

Snorra til að gæta fjármuna sona sinna og Snorri hagnaðist jafnframt á sambandi sínu við 

Hallveigu að því leyti að hann gat tekið við Dalverjagoðorðinu sem hún hafði erft.94  

Áður hefur verið talið að helmingarfélög styrktu stöðu eiginkonunnar í hjónabandi 

og gættu eigna hennar betur en Hrefna Róbertsdóttir telur að helmingarfélögin hafi fremur 

átt að gæta hagsmuna erfingjanna.95 Agnes S. Arnórsdóttir sagnfræðingur telur að 

helmingarfélögin séu sprottin af annars vegar göfugu ætterni konunnar og hins vegar af 

fjármunum hennar.96 Hallveig tilheyrir báðum hópum en bæði var hún stórættuð og einnig 

vellauðug. Hún hefur líklega talið að helmingarfélag hennar og Snorra myndi koma sér 

fjárhagslega vel fyrir syni sína, Orm og Klæng, því eftir dauða hennar myndu þeir erfa 

hana. Þetta átti hins vegar eftir að fara á annan veg en Hallveig hafði hugsað sér því Snorri 

stóð ekki við sitt þegar Hallveig mætti örlögum sínum. Um það mál verður fjallað betur 

um í kafla fjögur.            

 
91 Sjá meðal annars helmingarfélag Steinunnar Jónsdóttur og Ögmundar Helgasonar, Sturlunga saga II, bls. 
95 og Þorlaugar Pálsdóttur og Þóris Þorsteinssonar, Sturlunga saga I, bls. 106. Nánar um réttarbætur og 
félög hjóna á síðari hluta 13. aldar og í byrjun 14. aldar, sjá Agnes S. Arnórsdóttir, Property and Virginity, 
bls. 101–105. 
92 Hrefna Róbertsdóttir, „Helmingarfélög hjóna á miðöldum“, bls. 32.  
93 Sturlunga saga I, bls. 304.  
94 Sverrir Jakobsson, Auðnaróðal, bls. 114, 116 og 160. 
95 Hrefna Róbertsdóttir, „Helmingarfélög hjóna á miðöldum“, bls. 36. 
96 Agnes S. Arnórsdóttir, Konur og vígamenn, bls. 162.  
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Vert er að athuga að þáverandi tengdafeður Hallveigar og Ingibjargar sáu um 

ráðahag þeirra beggja.97 Það hefði mátt ætla að fyrrum tengdafeður væru ekki eins tengdir 

fyrrverandi tengdadætrum sínum þar sem að þær voru ekki lengur í hjúskap með sonum 

þeirra en niðurstaðan er önnur. Svo virðist sem tengdafeður kvenna hafi haft jafn mikinn 

rétt á að sjá um hjúskap þeirra og blóðskyldir ættingjar.98 Spyrja má í hag hvers og hverra 

hjónaböndin voru í raun og veru. Ljóst er að í tilfelli Ingibjargar hafi faðir hennar og 

tengdafaðir hagnast mest, bæði í fyrra hjónabandinu og einnig í því síðara. Hún var í raun 

aðeins verið milliliður í sáttargerð þeirra en þó mjög mikilvægur milliliður. 

Helmingarfélag Hallveigar og Snorra var hentugt á báða bóga. Snorri auðgaðist bæði 

efnahagslega og samfélagslega á meðan hann varðveitti jafnframt fjármuni sona hennar. 

Upphaflega átti hjónaband Hallveigar og Snorra vissulega að vera hagkvæmur kostur 

fyrir þau bæði en þegar öllu er á botninn hvolft var það aðeins annar aðilinn sem 

hagnaðist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 Hér mætti einnig nefna Guðrúnu Bjarnardóttur sem var fjallað um í fyrri undirkafla þessa meginkafla en 
tengdafaðir hennar sá um ráðahaginn. 
98 Nánar um völd og áhrif tengdafjölskyldna sjá Jón Viðar Sigurðsson, Chieftains and Power in the 
Icelandic Commonwealth, einkum bls. 146–147.  
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3. Einstæðar ekkjur 

3.1  „Betra er að vera góðrar konu friðill en bölvaður biðill“99 

Frillulíferni var mikið stundað á Íslandi á 12. og 13. öld. Skilgreina má samböndin sem 

samneyti tveggja einstaklinga sem ekki höfðu gengið í hjónaband og var því einhvers 

konar óstaðfest samband óháð heitum hjónabandsins. Á meðan hjónabandið var formleg 

pólitísk sáttargerð tveggja ætta voru frillusamböndin festarlaus og mun óformlegri. 

Rannsóknir Auðar G. Magnúsdóttur hafa einkum beinst að frillulíferni á Íslandi á síðari 

tíma þjóðveldisins og telur hún að sambönd höfðingja og frillna hafi gegnt veigamiklu 

pólitísku hlutverki. Til að mynda gátu karlar sem voru í tygjum við nokkrar frillur í einu 

myndað bandalög við marga bændur og höfðingja sem gat eflt valdastöðu þeirra til muna. 

Frillur stórhöfðingja voru oftast af valdaminni ætt en samböndin við höfðingjana gerði 

þeim kleift að hækka samfélagsstöðu sína og þær giftust jafnvel mönnum af æðri stétt en 

þær sjálfar.100          

 Rannsóknir Auðar hafa nær eingöngu snúist um sambönd höfðingja og frillna og 

helstu pólitísku hlutverk þeirra. Hún telur að tilgangur frillusambanda hafi verið 

höfðingjum mikilvægur. Aftur á móti áttu konur, bæði kvæntar og ókvæntar, gjarnan í 

nánu samneyti við karla sem voru þá friðlar þeirra. Vert er að athuga hvort samböndin 

gátu einnig gegnt mikilvægum pólitískum hlutverkum fyrir konur. Hér verður sjónum 

beint að samböndum ekkna við friðla og helstu pólitísku hlutverkum og markmiðum sem 

friðlasamböndin gegndu fyrir þær.      

Í upphafi ritgerðarinnar var minnst á Yngvildi Þorgilsdóttur sem kemur aðallega 

við sögu í Sturlu sögu. Yngvildur varð ekkja eftir að maðurinn hennar lést í suðurferð í 

Róm. Nokkrum árum síðar átti hún í samneyti við Þorvarð Þorgeirsson og grunur lék á 

að þau hefðu eignast saman dóttur sem hét Sigríður en reynt að hylma yfir rétt ætterni 

barnsins. Kona að nafni Þórdís úr Eyjafirði var sögð vera móðir barnsins og faðir þess 

Þorsteinn Þorleifsson. Bróðir Yngvildar, Einar Þorgilsson, var sannfærður um að systir 

sín væri blóðmóðir Sigríðar og hóf málaferli gegn henni og leitaði með það til Klængs 

biskups. Systkinin voru skyld Klængi biskup en þau áttu sameiginlegan forföður, Ara 

 
99 Upphaflega er málshátturinn svohljóðandi: „Betra er að vera góðs manns frilla en gefin illa,“ en hér hefur 
honum verið breytt sem samsvarar meginumfjöllun undirkaflans.   
100 Sjá bæði Auður G. Magnúsdóttir, Frillor och fruar, einkum bls. 12–15, 52–55 og 82–83 og „Ástir og 
völd“, bls. 4–12.  
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fróða Þorgilsson, og voru því þremenningar.101 Í stað þess að standa í erfiðum málarekstri 

fóru Yngvildur og Þorvarður saman til Noregs árið 1158. Þorvarður kom aftur til Íslands 

nokkrum árum síðar en hins vegar er ekki vitað nánar um heimkomu Yngvildar. Tæpum 

þremur áratugum frá utanför þeirra Þorvarðs kemur Yngvildur aftur við sögu í Sturlungu. 

Hún hafði eignast dóttur með Klængi biskup og ásamt því átti hún að taka arf eftir Einar 

bróður sinn sem þá var látinn.102  

Velta má fyrir sér helstu ástæðum þess að bróðir Yngvildar fer í mál gegn henni. 

Þorvarður og Yngvildur voru þremenningar að frændsemi en var hneyksli Einars á 

sambandi þeirra einungis tengt sifjaspelli? Skömmin virðist ekki beinast að ættartengslum 

Yngvildar og Þorvarðs því höfundur minnist ekki á þau sem slík í Sturlu sögu. Einar telur 

sig hafa yfirráðarétt yfir Yngvildi en sennilega snúast yfirráðin fyrst og fremst um að vera 

fremri Sturlu Þórðarsyni. Sturla var mágur Þorvarðs og Yngvildur hafði handsalað honum 

fjárheimtur sínar áður en hún fór til Noregs en ásamt því sá Sturla um málið fyrir hennar 

hönd. Einar og Sturla voru miklir andstæðingar og tókust á í ýmsum deilumálum þannig 

að það má gera ráð fyrir að barátta Einars gegn Yngvildi og Þorvarði hafi frekar verið 

valdabarátta við Sturlu. Yngvildur velur sér bandamann sem var andstæðingur Einars og 

sýnir bróður sínum þannig mótstöðu, rétt eins og hann sýndi henni. Hún nýtir sér 

valdatogstreitu Sturlu og bróður síns til að skapa sér rými í einkalífinu og fá sitt fram.  

Bæði friðlasambönd Yngvildar hafa verið flokkuð sem hneykslismál. Í raun voru 

það afleiðingar sambandanna sem ollu hneykslinu. Í fyrra sambandinu hennar eignaðist 

Yngvildur dóttur í lausaleik þar sem ugglaust var ekki rétt farið með ætterni barnsins. 

Ekki er getið nánar um samneyti Yngvildar og Klængs en það hefur óneitanlega þótt 

skammarlegt þar sem að hann var biskup og þeim sennilega meinað að ganga í hjónaband. 

Eysteinn erkibiskup í Niðarósi sendi Klængi bréf nokkrum árum fyrir lát Klængs þar sem 

hann álasar íslenskum höfðingjum fyrir saurlifnað og hórdóm.103 Siðareglur kaþólsku 

kirkjunnar voru strangar og íhaldssamar og Klængur hafði vissulega brotið reglurnar 

þegar hann eignaðist laungetna dóttur með Yngvildi sem var jafnframt frænka hans.104 

Þegar Þorlákur Þórhallsson tók við biskupsembætti árið 1178, eftir andlát Klængs, gerði 

hann tilraun til að útfæra gildandi siðareglur innan kirkjunnar með því að betrumbæta 

 
101 Sjá skyldleika Klængs og Yngvildar, Björn Þórðarson „Móðir Jóru biskupsdóttur“, bls. 314–315 og 
Sverrir Jakobsson, Saga Breiðfirðinga 1, bls. 34.  
102 Sturlunga saga I, bls. 72–73, 117 og 230. 
103 Diplomatarium Islandicum I, bls. 221–223. 
104 Biskupar voru bundnir hlýðnisskyldu við erkibiskup og þurftu að lúta ýmsum ströngum reglum sem 
fylgdu embætti þeirra. Sjá nánar Guðrún Ása Grímsdóttir, „Um afskipti erkibiskupa“, einkum bls. 32–38.  
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kristilegt líferni og hegðunarmynstur höfðingja á Íslandi. Í Skriftarboðum Þorláks eru 

meðal annars tilmæli um hvernig á gera yfirbót fyrir hórdóm og lostalífi sem þótti 

ókristilegur lifnaðarháttur.105 Þess má þó geta að Jóra, dóttir Yngvildar og Klængs, var 

gift einum valdamesta höfðingja Íslands, Þorvaldi Gissurarsyni, og í Íslendinga sögu er 

hún sögð vera „biskupsdóttir“ sem hefur eflaust þótt virðingarvert þó svo að hún hafi 

verið óskilgetin. Að auki má nefna að Sigríður er sögð vera dóttir Þorvarðs og Yngvildar 

í Prestssögu Guðmundar góða og hún giftist síðar Hjálmi Ásbjarnarsyni sem var 

stórbóndi úr Vesturhópi.106 Laungetnu dætur Yngvildar giftust þar með báðar 

mikilsmegandi mönnum.  

Ekki voru þó öll friðlasambönd sem ollu ásteytingi, líkt og í tilfelli Yngvildar, 

heldur gátu þau verið fremur hagkvæm fyrir ekkjur. Guðný Böðvarsdóttir var dóttir Helgu 

Þórðardóttur og Böðvars Þórðarsonar í Görðum á Akranesi. Hún var síðari eiginkona 

Hvamm-Sturlu og brúðkaup þeirra var haldið í Hvammi, á bæ Sturlu, um 1165. Sturla 

stofnaði tryggt bandalag við tengdaföður sinn en þeir virðast hafa staðið saman í ýmsum 

deilumálum og veitt hvor öðrum dyggan stuðning.107 Böðvar fór einnig með 

Lundarmannagoðorð sem gerði hann að enn betri bandamanni. Guðný var á unglingsaldri 

þegar hún var gefin Sturlu en hann hefur verið töluvert eldri en hún, sennilega kominn á 

fimmtugsaldur þegar þau voru gefin saman.108 

Sturlu saga lýkur á dauða Sturlu Þórðarsonar í Hvammi árið 1183 og varð Guðný 

þar með ekkja. Í upphafi Íslendinga sögu segir frá því að synir Guðnýjar og Sturlu hafi 

búið í Hvammi með móður sinni, fyrir utan yngsta son þeirra Snorra sem var í fóstri hjá 

Jóni Loftssyni í Odda. Forn deilumál Sturlu voru óútkljáð og helstu andstæðingar hans 

voru enn á lífi. Þetta setti Guðnýju, þá einkum syni hennar, í viðkvæma stöðu gagnvart 

óvinum Sturlu þar sem öll spjót beindust að þeim. Stuttu eftir andlát Sturlu fór Ari sterki 

Þorgilsson að venja komur sínar í Hvamm og „gerðust með þeim Guðnýju kærleikar 

miklir.“ Ari var barnabarn og alnafni Ara fróða Þorgilssonar og goðorðsmaður á Stað á 

Snæfellsnesi. Guðný og Ari áttu síðar meir eftir að fara saman til Noregs en Ari var þó 

giftur Kolfinnu Gissurardóttur af ættum Haukdæla og með henni átti hann dótturina 

 
105 Diplomatarium Islandicum I, bls. 240–244. Nánar um Skriftarboð Þorláks, sjá Sveinbjörn Rafnsson, 
„Þorláksskriftir og hjúskapur á 12. og 13. öld“, bls. 114–129.  
106 Sturlunga saga I, bls. 153, 230 og 299. 
107 Sama heimild, bls. 52, 76 og 87.  
108 Sverrir Jakobsson, Auðnaróðal, bls. 48.  
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Helgu. Áður en þau Guðný fóru út gifti Ari einkadóttur sína syni Guðnýjar, Þórði 

Sturlusyni, og gaf honum búið sitt á Stað.109  

Segja má að tengsl Guðnýjar við Ara hafi eflt pólitíska stöðu hennar til muna. Ari 

var stórættaður og dyggur bandamaður sem gat tryggt hagi Guðnýjar og sona hennar.   

Guðný og Ari voru ekki gift en líta má á hjónaband barna þeirra sem ákveðna staðfestingu 

á þeirra eigin sambandi. Synir Guðnýjar og Sturlu urðu allir voldugir höfðingjar og móðir 

þeirra hefur tvímælalaust átt drjúgan þátt í að auka völd og auðæfi þeirra.110 Til 

rökstuðning má nefna að með tilstilli sambands Guðnýjar og Ara fékk Þórður, sonur 

Guðnýjar, greiðan aðgang til valda á Snæfellsnesi þar sem að Ari fékk honum bæði búið 

sitt þar og einkadóttur sína. Þórður skildi síðar við Helgu en hélt búi sínu á Stað sem var 

föðurleifð hennar. Ari hafði vissulega getað látið bú sitt í hendur annarra en Þórðar og 

hefur samneyti hans við Guðnýju vafalaust haft áhrif á ákvarðanatökuna. Guðný hefur 

því getað nýtt samband sitt við Ara til að efla valdastöðu sonar síns.111 Höfundur greinir 

einnig frá væntumþykju Guðnýjar og Ara þannig að segja má að samband þeirra hafi 

byggst á bæði hagsmunum og tilfinningum.112 

Guðný Böðvarsdóttir er ekki eina ekkjan í Sturlungu sem myndaði sterkt bandalag 

með friðli sínum til að efla stöðu sína. Þórdís Snorradóttir var laungetin dóttir Snorra 

Sturlusonar og frillu hans er hét Oddný en um ætterni hennar er ekki getið í sögunni. 

Sennilega var hún ekki stórættuð. Þorvaldur Snorrason, alla jafna kallaður Þorvaldur 

„Vatnsfirðingur“, hafði átt í deilum við Snorra sem hafði látið lýsa hernaðarsök á hendur 

Þorvaldi og á þinginu árið 1223 var hann dæmdur sekur skógarmaður. Til að binda endi 

á deilurnar, bað Þorvaldur um hönd Þórdísar ári síðar. Snorri tók bónorðinu nokkuð vel 

enda eignaðist hann þar með góðan bandamann en Þorvaldur var einn valdamesti höfðingi 

Vestfjarða um þessar mundir. Þorvaldur var þó umdeildur en hann hafði átt í ýmsum 

erjum við frændur sína og aðra valdamikla menn. Með því að giftast höfðingjadóttur 

tryggði Þorvaldur sér vissan stuðning á þingi og var kominn með dyggan liðsmann sér 

við hlið. Brúðkaupið fór fram í Stafholti í Borgarfirði árið 1224 og í Íslendinga sögu segir 

að sú veisla hafi verið hin glæsilegasta. Saman eignuðust Þorvaldur og Þórdís tvö börn, 

 
109 Sturlunga saga I, bls. 114 og 229.  
110 Torfi H. Tulinius og Viðar Pálsson hafa fjallað um auð og völd Sturlunga og nota báðir kenningar Pierre 
Bourdieu um ólíkar gerðir auðmagns sér til stuðnings. Sjá nánar Torfi H. Tulinius, „Snorri og bræður hans“, 
bls. 49–60 og Viðar Pálsson, „Var engi höfðingi slíkr sem Snorri“, bls. 55–96. 
111 Sverrir Jakobsson, „Konur og völd í Breiðafirði á miðöldum“, bls. 166–168.  
112 Auður G. Magnúsdóttir telur að samband Guðnýjar og Ara hafi einkum verið tilfinningasamband en hér 
hefur verið sýnt fram á pólitíska hagsmuni sambandsins þar sem þeir og tilfinningar hafa eflaust farið 
saman. Sjá Auður G. Magnúsdóttir, „Becoming Visible“, einkum bls. 183–185.  
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þau Einar og Kolfinnu. Þorvaldur hafði áður verið giftur Kolfinnu Einarsdóttur og áttu 

þau þrjú börn.113 Að auki var Þorvaldur í tygjum við nokkrar frillur og átti með þeim 

nokkur börn til viðbótar. Hann var því orðinn roskinn maður þegar Þórdís var föstnuð 

honum. Um fæðingarár Þórdísar er ekki vitað með vissu en hún er líklega fædd í upphafi 

13. aldar.114         

 Þorvaldur Vatnsfirðingur var óstýrilátur ófriðarmaður og átti í útistöðum við ýmsa 

mikilsmegandi menn. Meginandstæðingar Þorvalds voru synir Hrafns Sveinbjarnarsonar 

en hann hafði látið hálshöggva föður þeirra árið 1213. Synir Hrafns voru ungir að árum 

þegar faðir þeirra var veginn þannig að þeir hefndu ekki fyrir víg hans fyrr en þeir urðu 

fullvaxta. Hrafnssynir leituðu liðsinnis Sturlu Sighvatssonar, bróðursonar Snorra 

Sturlusonar, sem veitti þeim stuðning við að hefna fyrir víg Hrafns.115 Árið 1228, þegar 

Þorvaldur og Þórdís voru í heimsókn á Gillastöðum í Króksfirði, réðust Hrafnssynir til 

atlögu og brenndu Þorvald inni í eldhúsi bæjarins. Þórdís komst lífs af en sagt er að hún 

hafi verið dregin út í gegnum vegginn. Eftir brennuna á Gillastöðum sendi Snorri, faðir 

hennar, Jón son sinn til Vatnsfjarðar til að bjóða henni suður í Reykholt til sín. Þórdís 

neitaði boði föður síns og fór heldur að Mýrum í Dýrafirði en þau Þorvaldur höfðu átt þar 

bú. Eftir að Sturla Sighvatsson lét drepa syni Þorvalds Vatnsfirðings eftir árás þeirra að 

Sauðafelli fór Þórdís aftur til Vatnsfjarðar að ráði föður síns. Einar, einkasonur Þórdísar, 

erfði eigur bræðra sinna sem Sturla hafði látið drepa og síðan fluttu mæðginin saman til 

Vatnsfjarðar. Á meðan Þórdís bjó í Vatnsfirði ásamt syni sínum ákvað Snorri að senda 

Órækju son sinn og fjölskyldu hans til Vatnsfjarðar til að taka við búinu og 

mannaforráðum. Síðan bauð hann Þórdísi að koma til sín í Reykholt, þá í annað sinn. Sagt 

er að þegar Órækja mætti til Vatnsfjarðar „þótti Þórdísi illt upp at standa“ og eftir komu 

bróður síns flutti hún enn á ný að Mýrum í Dýrafirði.116 

Snorri gerði tvær tilraunir til að fá Þórdísi til sín í Reykholt. Ekki er hægt að segja 

með vissu en þó má álykta að ástæða þess að hann vildi fá dóttur sína nær sér, sé sú að 

hann hafði eitthvað ákveðið í hyggju fyrir hana. Ef til vill vildi Snorri gifta Þórdísi öðrum 

manni en sem ekkja hafði hún rétt á að taka sjálfstæða ákvörðun og kaus hún að neita 

boðum föður síns. Þórdís var einkar ósátt við komu bróður síns í Vatnsfjörð enda hafði 

faðir hennar skipað honum að taka við hennar hlutverkum, að vera með yfirumsjón með 

 
113 Sturlunga saga I, bls. 55, 242 og 304.  
114 Óskilgetin börn Snorra eru kynnt til sögunnar í kringum 1206. Sjá Sturlunga saga I, bls. 242.  
115 Málið á sér vissulega lengri aðdraganda. Sturla hafði áður verið í bandalagi við Þorvald en eftir að 
Þorvaldur giftist Þórdísi gekk hann úr því bandalagi og stofnaði nýtt bandalag með Snorra. 
116 Sturlunga saga I, bls. 322–323, 358 og 361.  
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búinu. Einkasonur Þórdísar hafði fylgt móður sinni hvert sem hún fór. Einar var réttmætur 

lögerfingi föður síns og einnig hafði hann tekið arf eftir víg bræðra sinna þannig hann var 

höfuð fjölskyldunnar ásamt móður sinni. Þórdís var forráðamaður Einars, eigna hans og 

arfs.           

 Eftir andlát Þorvalds var Þórdís í sambandi við nokkra friðla. Hún eignaðist barn 

með manni að nafni Ólafur Æðeyingur en um nafn og kyn barnsins er ekki vitað. Þórdís 

átti einnig vingott við Odd Álason en hann var giftur Steinunni Hrafnsdóttur. Saman 

eignuðust Þórdís og Oddur eina dóttur og í Íslendinga sögu er tekið fram að miklir 

kærleikar voru á milli þeirra. Órækja, bróðir Þórdísar, lét svo drepa Odd því hann taldi 

bæði Odd og systur sína vera að svíkja sig og sakaði þau um fjörráð. Síðar í sögunni er 

sagt að Þórdís hafi veitt Kolbeini unga, af ætt Ásbirninga, fullan stuðning í kjölfar 

Örlygsstaðarbardaga, en hann var valdamesti höfðingi Norðurlands um þessar mundir. Í 

Þórðar sögu kakala segir frá því þegar Kolbeinn ungi heimsótti mæðginin Einar og 

Þórdísi í Æðey í Ísafjarðardjúpi árið 1242 til að auka fylgi sitt í vesturhluta landsins með 

þeirra aðstoð.117 Ekki er vitað hvenær Þórdís lést en hún hverfur úr heimildum eftir 

heimsókn Kolbeins unga.  

Á meðan Þórdís og Þorvaldur voru gift hefur Þórdís eflaust vingast við helstu 

stórbændurna á Vestfjörðum og verið þeim alkunnug. Samband Þórdísar við Odd Álason 

hefur eflt pólitíska stöðu hennar en Oddur var einn voldugasti bóndinn á Vestfjörðum á 

þessum tíma og hefur hann verið einkar mikilvægur bandamaður fyrir hana. Oddur var 

einnig fylgismaður Sturlu Sighvatssonar, frænda Snorra, þannig Þórdís hefur valið sér 

bandamann í öðru liði en hjá föður sínum.118 Þórdís hefur greinilega verið mjög 

valdamikil kona fyrir vestan og mikilsvirt af vestfirskum stórbændum. Það kemur glöggt 

í ljós þegar Kolbeinn ungi leitaði til hennar til að fá stuðning frá stórbændum að vestan 

en þeir hafa treyst Þórdísi til að velja réttan foringja. Ráðstafanir Þórdísar sem ekkju hafa 

eflaust verið aðrar en faðir hennar hafði í huga. Eftir andlát Þorvalds hafði Snorri 

sennilega í hyggju að gifta hana aftur en í staðinn kaus hún að vera einhleyp ekkja og 

hefja náið samneyti við tvo menn. Að auki var Þórdís af Sturlungaættum en hún kaus 

frekar að ganga í lið með Kolbeini unga af ætt Ásbirninga og veita honum fullan stuðning, 

ásamt því að fá stórbændur að vestan til að ganga til liðs við hann. Þar með hefur Þórdís 

valið að mynda bandalag við mann úr gagnstæðri fylkingu, trúlega í óþökk föður síns en 

 
117 Sturlunga saga I, bls. 360–361 og 363–367 og Sturlunga saga II, bls. 67. 
118 Ricketts, „Power, Protection and Pleasure“, bls. 32.  
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sem ekkja þurfti Þórdís ekki að lúta feðraveldinu lengur.     

 Þegar greint er frá háttsettum höfðingjum í Sturlungu sem voru í tygjum við frillur, 

er þess gjarnan getið að þeirra mesti ókostur hafi verið að halda við margar konur í einu. 

Til að mynda segir í Guðmundar sögu dýra að „sá skaplöstur sótti Guðmund [dýra], at 

hann elskaði konur fleiri en þá, er hann átti.119 Aftur á móti leggur höfundur ekki sama 

þunga dóminn á konurnar sem voru í tygjum við friðla en hvergi í sögunni kemur fram 

að friðlasambönd kvenna, þar á meðal ekkna, hafi þótt einhvers konar brestur. Eina 

undantekningin væri friðlahald Yngvildar en höfundur tekur þó ekki beina afstöðu til 

sambanda hennar, hvorki við Þorvarð né Klæng. Þó svo að eftirmál sambanda Yngvildar 

yllu hneyksli þá mætti jafnvel líta á sambönd hennar sem tilraun til að efla sjálfstæði sitt 

og að fara sínar eigin leiðir.  

Óhætt er að segja að sambönd ekkna og friðla hafi gegnt veigamiklum pólitískum 

hlutverkum sem gátu styrkt stöðu ekknanna til muna. Sambönd Guðnýjar og Þórdísar við 

friðla sína byggðust fyrst og fremst á því að gæta bæði pólitískra og efnahagslegra 

hagsmuna sona þeirra. Staða Guðnýjar sem einstæð ekkja með þrjá syni var tiltölulega 

veik og voru þau auðvelt skotmark fyrir andstæðinga Sturlu þannig að samband hennar 

við Ara var bæði snjallt og hagkvæmt í senn. Ari var stórættaður og einnig goðorðsmaður 

sem gat varið fjölskyldu Guðnýjar gegn óvildarmönnum Sturlu. Slíkt hið sama gilti hjá 

Þórdísi en bæði hjónaband hennar og Þorvalds, sem og samband hennar við Odd Álason, 

gerðu henni kleift að efla tengslanet sitt við helstu stórbændur á Vestfjörðum. Það að 

Kolbeinn ungi hafi beðið Þórdísi að sjá til þess að helstu stórbændur fyrir vestan gengu í 

lið með honum gefur til kynna sterka valdastöðu hennar á Vestfjörðum. Þess má einnig 

geta að höfundur tilgreinir alúð og unað í friðlasamböndum Guðnýjar og Þórdísar og þar 

með má jafnvel segja að kærleikar og hagsmunir hafi farið saman.  

 

 

 

 

 
119 Sturlunga saga I, bls. 175–176.  
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3.2 „Út vil ek“120 

Eftir að Yngvildur Þorgilsdóttir varð ekkja, var hún í tygjum við Þorvarð Þorgeirsson og 

fóru þau saman til Noregs. Yngvildur dulbjó sig í karlgervi fyrir ferðina með því að klippa 

á sér hárið og bregða sér í karlaklæði. Í Sturlu sögu segir að þegar þau komu til Noregs 

fór Þorvarður til Inga Haraldssonar konungs en Gregoríus Dagsson tók við Yngvildi.121 

Gregoríus var lendur maður konungs og mikill höfðingi í Noregi en hans er getið í 

Heimskringlu sem er eignuð Snorra Sturlusyni.122 Nánar um dvöl Yngvildar í Noregi er 

á huldu og ekki er nákvæmlega vitað hvenær hún kom aftur til Íslands. Annað er að segja 

um Þorvarð. Í Prestssögu Guðmundar góða segir frá því að þegar Þorvarður var í Noregi 

gerðist hann hirðmaður Inga konungs og eftir að hann kom til Íslands giftist hann Herdísi 

Sighvatsdóttur. Þorvarður er sagður hafa verið átján ára gamall þegar hann fór til 

Noregs.123 Fæðingarár Yngvildar er óljóst en hún hefur sennilega verið eldri en Þorvarður 

þegar samband þeirra hófst.124  

Klæðaburður og gervi Yngvildar fyrir utanferðina gætu átt augljósar ástæður að 

baki. Ferðalög karla voru mun tíðari en hjá konum og það hefur eflaust verið meiri 

fyrirhöfn fyrir þær að fara úr landi. Með það í huga mætti jafnvel túlka dulbúning 

Yngvildar þannig að hún hafi ekki viljað koma upp um líffræðilegt kyn sitt og mögulega 

þurft að fara huldu höfði til að verjast kynferðislegu áreiti og ofbeldi. Samkvæmt 

Grágásarlögum varðaði fjörbaugsgarð125 „ef konur gerast svo afsiða að þær ganga í 

karlfötum,“ en refsingin gilti einnig um ef karlar gengju í kvennaklæðum.126 Sem dæmi 

má nefna að þegar óvinir Þorvalds Vatnsfirðings ætluðu að fara að honum, er hann lá í 

rekkju sinni með tvær frillur sér við hlið, breiddi hann kvenskikkju yfir sig og dulbjó sig 

þannig sem kona til að komast undan þeim.127 Til eru ýmis dæmi um klæðskipti (e. cross-

 
120 Flestir þekkja þessi fleygu orð Snorra Sturlusonar sem hann er sagður hafa mælt þegar Hákon 
Noregskonungur bannaði honum að fara aftur til Íslands árið 1239. Sjá Sturlunga saga I, bls. 444.  
121 Sturlunga saga I, bls. 73.  
122 Íslenzk fornrit XXVIII, bls. 338. Ekkert miðaldahandrit tilgreinir Snorra Sturluson sem höfund 
Heimskringlu og er því varhugavert að nefna hann höfund alls verksins. Nánar um Snorra Sturluson sem 
höfund Heimskringlu sjá Sawyer, Heimskringla, einkum bls. 3–6.  
123 Sturlunga saga I, bls. 116–117.  
124 Björn Þórðarson telur að Yngvildur sé fædd í kringum 1130 og ef marka má það ártal þá hefur Yngvildur 
verið að nálgast þrítugt þegar hún og Þorvarður fóru til Noregs. Sjá Björn Þórðarson, „Móðir Jóru 
biskupsdóttur“, bls. 293 
125 Fjörbaugsgarður var refsilöggjöf sem varðaði þriggja ára útlegð úr landi. Sjá Grágás, bls. 527.  
126 Grágás, bls. 125.  
127 Sturlunga saga I, bls. 295.  
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dressing) kynjanna í miðaldabókmenntum en ásamt lögunum þá leit kirkjan einnig 

„klæðskiptinga“ hornauga ef svo má að orði komast.128  

Bandaríski sagnfræðingurinn Carol Clover hefur meðal annars rannsakað 

kynjahlutverk í norrænum bókmenntum fyrri alda og fjallað mikið um þegar 

sögupersónur detta úr sínu hefðbundna kynhlutverki. Sjálf telur hún að kynjakerfi 

miðalda sé afar frábrugðið því sem þekkist nú til dags og að til voru ýmis afbrigði af 

kynjafræðilegum fordæmum (e. gender paradigms). Clover aðhyllist einkynja 

hugmyndafræði (e. one-sex, one-gender model) þar sem að persónur búa ekki yfir 

sérstökum karl- eða kvenleika og að kynhlutverk séu háð félagslegri stöðu en ekki 

líffræðilegu kyni.129 Með þá kenningu Clovers í huga er Yngvildur því ekki að yfirgefa 

kvenleika130 sinn þegar hún fer í karlaklæði heldur hafi hún getað gert það vegna 

samfélagsstöðu sinnar sem stórættuð ekkja. Helstu takmarkanir Yngvildar voru bróðir 

hennar, Einar, og líffræðilegt kyn hennar. Þar með mætti segja að karlgervi Yngvildar sé 

táknrænt fyrir tilraunir hennar til að yfirstíga félagslegar takmarkanir með því að efla 

sjálfstæði sitt, taka af skarið og fara sínu fram.  

Til er annað dæmi í Sturlungu um ekkju sem fór til Noregs ásamt friðli sínum. 

Eins og áður var getið þá var Guðný Böðvarsdóttir í berskjaldaðri stöðu sem einstæð 

móðir og ekkja gagnvart fyrri óvinum mannsins síns. Meginandstæðingurinn var Einar 

Þorgilsson sem Sturla hafði lengi deilt við og getið er um helstu deilumál þeirra í Sturlu 

sögu. Tveimur árum eftir lát Sturlu fór Einar til Guðbjargar Álfsdóttur að Heinabergi að 

heimta fé af henni. Einar og Sturla höfðu deilt um arf eiginmanns Guðbjargar. Þar sem 

að Sturla var látinn og sonur Guðbjargar, Þorleikur, enn ungur að árum hefur Einar eflaust 

séð kjörið tækifæri til að heimta fé af henni sem hann sjálfur taldi sig eiga. Vörnin var 

hins vegar veigameiri en sóknin því þríeykið Guðbjörg, Þorleikur og fóstursonurinn 

Snorri gengu í skrokk á Einari sem lést í kjölfarið af sárum sínum. Guðný og Ari liðsinntu 

Guðbjörgu og sonum hennar í málinu. Eftir úrskurð á Alþingi um víg Einars fóru Guðný 

og Ari saman til Noregs um 1186–1188. Ari seldi búið sitt á Stað í hendur Þórðar 

Sturlusonar og gifti honum jafnframt Helgu dóttur sína. Guðný seldi bú sitt í Hvammi 

manni sem hét Oddur dignari. Skömmu eftir utanförina lést Ari eftir að hafa ofreynt sig 

 
128 Kerkhof, Transvestite Knights. Men and Women Cross-Dressing in Medieval Literature, bls. 17–18.  
129 Clover, „Regardless of Sex“, bls. 1–28.  
130 Sjálf aðhyllist ég að kvenleiki sé mótuð samfélagsleg staðalímynd um óraunhæfar hugmyndir af 
sérstökum „kvenhlutverkum“ en hér vísa ég í orðaval Clovers, þ.e. femininity. Samanber hugmyndir um 
karlmennsku. Nánari umræða um þetta í miðaldasamhengi má til að mynda benda á ritin Feminea 
Medievalia 1 (1993) og Medieval Masculinities (1994).  
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við að bera þungan varning. Í kjölfarið sneri Guðný aftur til Íslands og tók við búinu sínu 

í Hvammi.131  

Guðný og Ari fóru til Noregs þegar búið var að kveða upp úrskurð um mál Einars 

Þorgilssonar sem var þeirra helsti andstæðingur. Bæði hafa þau látið bú sín í umsjá þeirra 

manna sem þau treystu fyrir eignum sínum. Ari var búinn að gifta einkadóttur sína syni 

Guðnýjar og hefur hann viljað að tengdasonurinn tæki við búinu á Stað. Guðný átti síðar 

meir eftir að gefa yngsta syni sínum, Snorra, búið í Hvammi í kvonarmund þegar Snorri 

gekk að eiga Herdísi Bersadóttur. Í Íslendinga sögu segir „at Snorri skyldi eiga bú við 

móður sína“ þannig að þau mæðginin áttu búið í sameiningu. Árið 1218 fór Snorri til 

Noregs og lét hann þá Þórð bróður sinn varðveita fé sitt en móður sína taka við búinu í 

Reykholti. Jafnframt tilgreinir höfundur að Guðný hafði einnig haft umsjón með búum 

Þórðar.132 Bræðurnir hafa treyst móður sinni mjög vel til að sjá um bú sín á meðan þeir 

voru að sinna öðrum málum. Guðný var þaulreynd kona þegar kom að búsforráðum en 

þegar hún tók við búi Snorra í Reykholti var hún orðin öldruð og lést þremur árum 

síðar.133          

 Ekki voru þó allar ekkjur sem fóru úr landi með friðlum sínum. Solveig 

Sæmundardóttir var óskilgetin dóttir Sæmundar Jónssonar í Odda og Valgerðar 

Jónsdóttur frá Keldum sem er kölluð „Keldna-Valgerður“ í sögunni. Sæmundur er sagður 

hafa verið einn göfugasti maður á Íslandi á þessum tíma, afkomandi Sæmundar fróða og  

vellauðugur goðorðsmaður. Hann var í tygjum við nokkrar konur og átti með þeim 

þónokkur börn.134 Sagt er að öll börn Sæmundar hafi verið fríð sýnum og vel menntuð. 

Eftir að Sæmundur lést árið 1222 hafði hann ákveðið að Solveig skyldi erfa hann til jafns 

við bræður sína. Keldna-Valgerður sendi eftir Þorvaldi Gissurarsyni til að gæta réttar 

dóttur sinnar við arfskiptin á meðan bræður hennar óskuðu eftir að Snorri Sturluson skyldi 

stjórna arfskiptunum. Í sögunni er gefið til kynna að Snorri hefði hug á að giftast Solveigu 

enda hefði hann þar með getað aukið völd sín á Suðurlandi þar sem að Solveig var erfingi 

auðugs goðorðsmanns. Að auki „þótti Snorra allskemmtilegt at tala við hana.“ Snorri var 

þó ekki sá eini sem hafði augastað á Solveigu því hún var föstnuð Sturlu Sighvatssyni, 

bróðursyni hans, og líkaði Snorra það illa. 135      

 
131 Sturlunga saga I, bls. 229–231.  
132 Sturlunga saga I,  bls. 237 og 271.  
133 Islandske Annaler indtil 1578. Gottskalks Annaler (P), bls. 326. 
134 Auður G. Magnúsdóttir hefur fjallað um frilluhald Oddaverja, einkum pólitísk hlutverk þeirra. Sjá nánar 
Auður G. Magnúsdóttir, „Kvennamál Oddaverja“, bls. 46–59. Um völd Oddaverja, sjá einnig Helgi 
Þorláksson, Gamlar götur og goðavald, einkum bls. 14–26.  
135 Sturlunga saga I, bls. 242 og 298–299.  
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 Þegar Solveig var gift Sturlu varð hún vitni að heiftarlegum deilum sem Sturla var 

flæktur í og ekki munaði miklu að hún sjálf hefði beðið bana. Árið 1229 réðust synir 

Þorvalds Vatnsfirðings og aðrir Vatnsfirðingar á Sauðafell, bæ Solveigar og Sturlu, og 

drápu þar bæði konur og verkamenn.136 Sturla hafði verið að sinna öðrum erindum í 

Miðfirði þegar ófriðarseggirnir gerðu árás en húsfreyja Sauðafells var aftur á móti á 

bænum ásamt móður sinni og tveimur ungum dætrum þeirra Sturlu, Guðnýju og Þuríði. 

Árásamennirnir gengu að hvílu Solveigar og ógnuðu henni með blóðugum vopnum en 

særðu hana þó ekki. Sagt er að Solveigu hafi brugðið mikið en að öllum mæðgunum hafi 

verið þyrmt. Solveig eggjaði Ingimund Jónsson að fara á eftir mönnunum en móðir hennar 

vildi bíða með hefndaraðgerðir. Þegar Sturla heyrði tíðindin spurði hann hvort að Solveig 

væri óhult. Honum var sagt að svo væri og spurði hann þá einskis meir. Eftir Sauðafellsför 

reyndi Sturla að stuðla að sáttum en Solveig vildi efna til hefndarverka. Sturla fór að 

lokum að ráðum eiginkonu sinnar og lét drepa syni Þorvalds Vatnsfirðings. Húsfreyja 

Sauðafells var mjög ánægð með þá ákvörðun eiginmanns síns en í Íslendinga sögu segir 

að þegar Solveig frétti af drápi Þorvaldssona kvað hún „Vatnsfirðinga þá vita mundu 

hverja grimmd þeir höfðu sýnt þar í heimsókninni.“137  

Viðbrögð Sturlu gagnvart árásinni að Sauðafelli segja mikið til um væntumþykju 

hans til Solveigar. Að hann skuli einungis spyrja hvort það væri í lagi með konu sína, ekki 

hvort að bærinn væri brunninn eða því um líkt, gefur sterklega til kynna að hann hafi 

elskað Solveigu mjög mikið.138 Solveig virðist hafa verið mun meiri aðgerðasinni en 

Sturla þar sem að hún hvatti tvisvar til hefndarverka. Sturla reyndi frekar að stuðla að 

friði og var almennt ekki afskiptasamur um mál annarra en eigi að síður fylgdi hann 

orðum eiginkonu sinnar. 

Árið 1232 fór Sturla Sighvatsson til Rómar að gera yfirbót vegna bæði 

Grímseyjarfarar og einnig illrar meðferðar á Guðmundi biskup.139 Á meðan Sturla var í 

burtu flutti Solveig um tíma til tengdaforeldra sinna í Eyjafirði. Þegar Sturla sneri aftur 

til Íslands naut hann mikillar virðingar og jók veldi sitt til muna. Í fjölmennasta en 

 
136 Aðdragandi málsins er langur og ekki þykir ástæða að greina ítarlega frá honum hér. Sjá nánar um 
aðdraganda og afleiðingar „Sauðafellsfarar“ í Sturlunga saga I, einkum bls. 322–323, 325–328 og 356–
357. Jón Thor Haraldsson telur líklegt að Solveig og Þórður, sonur Þorvalds Vatnsfirðings, hafi átt í 
einhvers konar ástarsambandi og að aðdragandi Sauðafellsfarar megi rekja til fyrrum ásta þeirra og jafnvel 
afbrýðissemi Þórðar gagnvart Sturlu Sighvatssyni. Sjá nánar Jón Thor Haraldsson, „Hugdetta um Solveigu 
Sæmundardóttur“, bls. 287–288.    
137 Sturlunga saga I, bls. 325–329. 
138 Nánar um einkenni ásta í samtíðarsögunum sjá Bandlien, Strageties of Passion, einkum bls. 77–85. 
139 Hin svokallaða „Grímseyjarför“ var för feðganna Sighvats og Sturlu til Grímseyjar árið 1222 með 
margra manna lið að hefna fyrir víg Tuma Sighvatssonar. Sjá Sturlunga saga I, bls. 290–293 og 360. 
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jafnframt einum frægasta bardaga Sturlungaaldar, Örlygsstaðabardaga, þar sem 

Sturlungar, Ásbirningar og Haukdælir börðust sín á milli í Skagafirði, lét Sturla 

Sighvatsson lífið ásamt föður sínum árið 1238. Í kjölfar þessa varð Solveig ekkja. Hún 

ákvað að fara til Noregs tveimur árum eftir lát Sturlu og tók dætur þeirra, Guðnýju og 

Þuríði með sér út. Jón sonur þeirra hafði þá farið utan sumarið áður. Bú sitt að Sauðafelli 

lét hún í hendur Sturlu Þórðarsonar, frænda Sturlu Sighvatssonar. Ekkert er vitað frekar 

um utanför Solveigar en hún kom aftur til Íslands með mági sínum, Þórði Sighvatssyni 

kakala, árið 1242, ásamt börnunum sínum þremur.140 

Velta má fyrir sér helstu ástæðum þess að Solveig hafi ákveðið að fara úr landi 

eftir að hún varð ekkja. Af fyrri reynslu vissi Solveig að hún var skotmark helstu 

andstæðinga Sturlu en það hafði komið glöggt í ljós eftir Sauðafellsför 1229. Á meðan 

Sturla friðþægði fyrir syndir sínar í Róm fór Solveig með börnin sín á Grund í Eyjafirði 

en þar bjuggu tengdaforeldrar hennar. Solveig hefur sennilega talið sig vera í öruggari 

höndum hjá þeim en í Dölunum. Sem ekkja hefur hún metið stöðu sína varhugaverða og 

talið bæði sig og börnin sín hólpin í öðru landi en heimalandinu. Ákvarðanir Solveigar 

um að flytja sig á annan stað þegar staða hennar varð berskjölduð eru vissulega réttmætar. 

Hún hefur líklega upplifað sig varnarlausa þegar Vatnsfirðingar gerðu árás á Sauðafell og 

til að tryggja öryggi barna sinna þurfti hún að taka skynsamlegar ákvarðanir. Hún fór þó 

ekki til Noregs fyrr en tveimur árum eftir lát Sturlu. Solveig sat áfram á Sauðafelli og 

virðist hafa verið í forystu helstu stórbænda í Dölunum. Hún hefur því gegnt ákveðinni 

virðingarstöðu sem ekkja fyrrum foringja þeirra sem efldi pólitískt hlutverk hennar til 

mikilla muna. Eftir tveggja ára dvöl í Noregi sneri Solveig og fjölskylda hennar aftur til 

Íslands. Utanferðin virðist hafa styrkt stöðu Solveigar að því leyti að þar fann hún sér 

nýjan foringja og fylgdi honum til Íslands. Þórður kakali var sá sem gat endurheimt veldi 

Sturlunga og hefur hann fengið fullan stuðning frá Solveigu. Hvað Solveig gerði eftir 

heimkomuna er hins vegar ekki vitað. Hún er aðeins nefnd aftur í sögunni þegar höfundur 

tilgreinir dauða hennar, sex nóttum fyrir Jónsmessu þann 17. apríl árið 1254.141     

Áður en farið var úr landi þurfti að ráðstafa eignum og finna aðra eigendur sem 

gátu tekið við búinu. Ekki er að finna nein dæmi um að ekkjur hafi afsalað eignum sínum 

 
140 Sturlunga saga I, bls. 360, 447 og 472. 
141 Sjá dánarár Solveigar í bæði Sturlunga saga I, bls. 505 og Islandske Annaler indtil 1578. Annales 
Reseniani (K), bls. 26.  
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til annarra kvenna heldur voru eigendurnir alltaf karlkyns.142 Yngvildur hafði gert sér bú 

að Ballará eftir að hún varð ekkja en hvergi kemur fram í sögunni að hún hafi afsalað sér 

búinu þegar þau Þorvarður fóru til Noregs. Guðný og Solveig afhentu bú sín í hendur 

þeirra manna sem þær gátu treyst. Eftir að Guðný kom aftur til Íslands tók hún svo við 

búinu sínu í Hvammi á ný en hins vegar er þess hvergi getið að Solveig hafi gert slíkt hið 

sama. Höfundur er ansi hljóður um afdrif hennar eftir heimkomuna. Ólíkt Guðnýju og 

Yngvildi fór Solveig einsömul til Noregs, en hinar fyrrnefndu fóru með friðlum sínum. Á 

hinn bóginn kom Solveig aftur til landsins ásamt mági sínum á meðan Guðný kom ein. 

Heimför Yngvildar er óráðin en hvergi kemur fram í sögunni hvenær hún kom til Íslands 

og hvort hún kom ein eða með öðrum.  

Segja má að utanferðir kvennanna hafi eflt pólitíska stöðu þeirra en þó með ólíkum 

hætti. Bæði utanför Yngvildar og sambönd hennar við friðla sína tvo, hafa kannski ekki 

aukið virðingarstöðu hennar en líta má á ákvarðanir hennar sem tilraun til að auka 

sjálfstæði sitt og fara sínar eigin leiðir. Mannvirðing Guðnýjar hefur aukist verulega þar 

sem að synir hennar treysta móður sinni til að sjá um bú sín og hefur hún einnig náð að 

efla valdastöðu þeirra. Líta má á utanför Solveigar sem ráð hennar til að verja fjölskyldu 

sína. Þó að höfundur sé hljóður um afdrif Solveigar eftir heimkomu hennar þá má segja 

að utanferðin hafi styrkt stöðu barna hennar til muna. Dætur Solveigar giftust til að mynda 

allar höfðingjum og óhætt er að segja að þar hafi bæði ætterni og sterk valdastaða móður 

þeirra ráðið úrslitum um mannsefnin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Þetta átti einnig við um nýja eigendur til frambúðar. Sem dæmi má nefna Steinunni Jónsdóttir, ekkju 
Orms Klængssonar, sem kemur við sögu í Árna sögu biskups. Steinunn fékk mág sinn að sjá um bú sitt í 
Haukadal og seldi síðan landið Hrafni Oddssyni þegar hún flutti á annan bæ. Sjá Íslenzk fornrit XVII, bls. 
166–167.  
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4. Móðurarfurinn 

Erfðadeilur eru eigi fáar í Sturlungu og drjúgur hluti þeirra leiddi iðulega til deilumála á 

Alþingi og í sumum tilfellum til blóðugra átaka. Alloft var deilt um rétthæfan erfingja þar 

sem menn voru á öndverðum meiði. Eftir að einkasonur Guðmundar Eyjólfssonar á 

Helgastöðum, Teitur, lést í Noregi deildu menn um hvort Guðmundur væri réttborinn 

erfingi hans eða bræður Guðmundar, Björn og Halldór. Guðmundur var orðinn munkur á 

Þverá og bræðurnir álitu hann því ekki lögmætan erfingja sonar síns. Ekkja Teits, Otkatla 

Þórólfsdóttir, flæktist hins vegar ekki í erfðadeilurnar en í Guðmundar sögu dýra segir að 

eftir andlát hans hafi hún tekið til sín það fé sem hún átti, skipað löndum sínum og flutt 

aftur á bú föður síns. Valdamiklir eða upprennandi höfðingjar virðast einnig hafa getað 

yfirtekið erfðamál þó svo að ættartengslin hafi ekki verið til staðar. Í Íslendinga sögu er 

til að mynda sagt frá því að Magnús góði Guðmundsson allsherjargoði143 og Snorri 

Sturluson hafi tekist á um arf Jórunnar auðgu er átti land að Gufunesi en „átti engan 

erfingja, þann er skil væri at.“ Að lokum gerði biskup út um málið og lét búið að Gufunesi 

í hendur Atla, ábúanda Jórunnar.144 

Það er sennilegt að Jórunn hafi verið ekkja þar sem hún átti landið að Gufunesi og 

stóð fyrir eigin búi en þó er ekki hægt að fullyrða um það.145 Jórunn var barnlaus og fékk 

sambýlingur hennar arfinn eftir úrskurð biskups. Ef hún hefði hins vegar átt börn þá hefðu 

þau erft móður sína. Ekkjur sem áttu börn úr fyrri hjónaböndum báru ábyrgð á að 

varðveita föðurarf barnanna sinna ef þau voru enn ung að árum og ekki orðin fullþroska. 

Ekkjur sátu gjarnan eftir í óskiptu búi eftir andlát eiginmannsins ásamt niðjum þeirra 

hjóna. Ef ekkjur giftust aftur þá var varðveisla arfsins í höndum nýja eiginmannsins en 

einstæðar ekkjur höfðu möguleika á að varðveita sjálfar arfinn. Varðveisla arfs veitti 

ekkjunum óyggjandi fjárhagslegan stöðugleika og stuðlaði jafnframt að vissu sjálfstæði 

fyrir þær.          

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar var minnst stuttlega á Hróðnýju Þórðardóttur sem var 

gift Bersa hinum auðga presti en var einnig í tygjum við Þórð Sturluson á meðan á 

hjónabandinu stóð. Einkadóttir og jafnframt eini erfingi Hróðnýjar og Bersa var Herdís 

 
143 Niðjar landnámsmannsins, Ingólfs, gátu orðið svokallaðir allsherjargoðar og meginhlutverk þeirra var 
að helga Alþingi á samkomudegi þess. Sjá nánar Gunnar Karlsson, Goðamenning, bls. 82–83 og 230–231. 
144 Ætterni Jórunnar og Atla er ekki getið í sögunni. Sjá Sturlunga saga I, bls. 160–162 og 268.  
145 Í Íslenzku fornbréfasafni, nánara tiltekið „Bréf um tolla og ítök í Viðey“, segir að maður að nafni Ólafur 
Þorvarðsson og ónefnd eiginkona hans hafi fengið Gufunes í arf. Jón Sigurðsson (1811–1879) telur að hin 
ónefnda kona Ólafs hafi verið Jórunn auðga sem síðar varð ekkja hans. Sjá nánar Diplomatarium 
Islandicum I, bls. 497.  
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en hún var fyrsta eiginkona Snorra Sturlusonar. Þórður aðstoðaði Snorra með ráðahag 

hans og Herdísar og hefur Þórður þannig getað nýtt samband sitt við Hróðnýju með því 

að gifta bróður sinn auðugri prestsdóttur. Með Herdísi fylgdi veglegt fé en aftur á móti 

var Snorri fésnauður því Guðný móðir hans hafði eytt hans hluta föðurarfsins en í staðinn 

fékk Snorri búið í Hvammi í kvonarmund. Árið 1202 lést Bersi og þá kom sér vel fyrir 

Snorra að vera giftur dóttur hans því í Íslendinga sögu segir að Snorri hafi tekið arf eftir 

tengdaföður sinn. Herdís var réttborinn erfingi þar sem hún var skilgetin einkadóttir þeirra 

hjóna en hins vegar var hún gift Snorra sem hefur tekið allan arfinn til sín. Hróðný, móðir 

Herdísar, hefur þó átt einhverja fjármuni því síðar í sögunni er sagt frá því að Þórður 

Sturluson hafi gefið Jóni murti, syni Snorra, hundrað hundraða til utanfarar fyrir arf 

Hróðnýjar sem var móðuramma Jóns.146  

Þórður Sturluson hefur því séð til þess að barnabarn Hróðnýjar fengi arf eftir hana 

en hann sjálfur hefur þá varðveitt arfinn. Óvíst er hvenær Hróðný lést en Jón bað frænda 

sinn um fé fyrir utanför sína til Noregs árið 1229 þannig hún hefur verið látin fyrir þann 

tíma. Herdís var erfingi móður sinnar en hvergi kemur fram að hún hafi tekið arf eftir 

hana og ráðstafað honum. Þórður var friðill Hróðnýjar og hefur hann tekið arfinn í sína 

umsjá og ráðstafað honum sjálfur. Herdís virðist þó hafa haldið föðurleifð sinni á Borg á 

Mýrum því í Íslendinga sögu segir að Hallbera, dóttir hennar og Snorra, hafi farið þangað 

til móður sinnar í stað þess að dvelja norður á Víðimýri með eiginmanni sínum.147    

Guðný Böðvarsdóttir hafði haft umsjón yfir búum Snorra og Þórðar sona sinna og 

eytt síðustu æviárum sínum hjá þeim fyrrnefnda í Reykholti þegar hún lést árið 1221.148 

Þremur árum eftir andlát Guðnýjar hófst missætti milli Snorra og Þórðar um móðurarfinn. 

Í Íslendinga sögu segir að Guðný hafi viljað gefa Sturlu Þórðarsyni, sonarsyni sínum, féð 

sitt áður en hún lést. Föðurbróðir hans var þó fljótur til en í sögunni segir að „Guðný hafði 

andazt með Snorra, ok tók hann alla gripi þá, er hon hafði átt, ok var þat mikit fé.“149 

Þórður hafði ekki fengið sinn skerf af arfinum og í kjölfar þessa stirðnuðu samskipti þeirra 

bræðra. Skömmu fyrir þing sendi Snorri eftir Þórði og bauð honum til sín í Reykholt til 

að stuðla að sáttum. Í heimsókninni spurði Snorri Þórð jafnframt „hve lengi hann ætlaði, 

að Sturla Sighvatsson skyldi sitja yfir sæmdum þeirra.“150 Spurningin beindist að 

 
146 Sturlunga saga I, bls. 231, 237, 240 og 335.  
147 Sama heimild, bls. 335.  
148 Islandske Annaler indtil 1578. Gottskalks Annaler (P), bls. 326.  
149 Sturla Þórðarson, höfundur Íslendinga sögu, var sjö ára gamall þegar föðuramma hans lést. Með því að 
taka sérstaklega fram að Snorri hafi tekið alla gripi Guðnýjar gæti hann verið að gefa í skyn að frændi sinn 
hafi tekið féð sem hann sjálfur átti að fá. 
150 Sturlunga saga I, bls. 303.  
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Snorrungagoðorðinu sem var í eigu Sturlusona en Sturla Sighvatsson, bróðursonur þeirra 

bræðra, fór með goðorðið. Goðorðið, sem var erfðagoðorð Sturlunga, var upphaflega í 

eigu Hvamm-Sturlu en hann hafði gefið það til Sighvats sonar síns sem hafði gefið syni 

sínum Sturlu goðorðið í kvonarmund þegar hann gekk að eiga Solveigu 

Sæmundardóttur.151 

Á meðan Guðný var á lífi höfðu Snorri og Þórður fengið hana til að sjá um búin 

sín á ólíkum tímum en eftir andlát hennar hófust miklar deilur innbyrðis um móðurarfinn. 

Sverrir Jakobsson telur að á meðan Guðný lifði hafi bræðurnir ekki treyst sér til að vera 

með ófrið hver gegn öðrum og hefur Guðný þá stuðlað að friði meðal þeirra.152 Engin 

sérstök umræða eða deilumál höfðu áður skapast um goðorð Sturlunga, um hver ætti rétt 

á að bera það, fyrr en Snorri vakti upp umræðuna við bróður sinn skömmu eftir lát móður 

þeirra. Um það má ígrunda nánar. Guðrún Nordal er þeirrar skoðunar að valdabarátta 

Snorra og Sturlu sé sprottin af konunni sem þeir vildu báðir eignast.153 Snorri hafði 

upphaflega viljað giftast Solveigu Sæmundardóttur en hún endaði á að giftast Sturlu 

Sighvatssyni og gefur höfundur sterklega til kynna að Snorra hafi þótt þau tíðindi sár. 

Snorri kynntist Solveigu í kringum 1222 og hún giftist Sturlu ári síðar. Hámark 

erfðadeilna þeirra bræðra um móðurarfinn voru í kringum 1224 þannig að kenning 

Guðrúnar gæti staðist miðað við tímasetninguna. Aftur á móti gætu ástæður Snorra einnig 

átt að baki bæði pólitískar og efnahagslegar forsendur. Bræðrasamband Snorra og Þórðar 

hafði yfirleitt verið byggt á stuðningi og ágætis vinskap. Snorri hefur þurft á stuðningi 

Þórðar að halda til að ávinna sér Snorrungagoðorðið. Í erfðadeilum voru traust bandalög 

einna mikilvægust. Án sáttargerðar við Þórð hefði Snorri komið sér í slæma stöðu ef 

Þórður hefði leitað á náðir Sturlu Sighvatssonar sem þá var með goðorðið. Snorri var 

meira hugfanginn af hagsmunalífi sínu en tilfinningalífi. Jafnvel þó að bróðursonur hans 

hafi gifst konunni sem hann hafði fyrirhugað að eiga þá var Snorri ekki á flæðiskeri 

staddur. Sama ár og erfðadeilurnar stóðu sem hæst gerði hann helmingarfélag við 

féríkustu konu Íslands.  

Hallveig Ormsdóttir hefur eflaust litið á samband sitt og Snorra sem ákveðna 

fjárhagslega tryggingu. Samningur þeirra fól í sér að Hallveig bæði handsalaði Snorra 

fjárheimtur sínar og setti föðurarf sona hennar, Klængs og Orms, úr fyrra hjónabandi 

 
151 Óskar Guðmundsson, Snorri, bls. 231–232.  
152 Sverrir Jakobsson, „Konur og völd í Breiðafirði“, bls. 172.  
153 Sjá bæði Guðrún Nordal, Ethics and Action in Thirteenth-Century Iceland, bls. 91–92 og „Freyr fífldur“, 
bls. 284.  
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alfarið í hendur hans. Þau höfðu verið í sambúð í um sautján ár þegar Hallveig tók sótt og 

lést í kjölfarið af veikindum sínum sumarið 1241. Í Íslendinga sögu segir að Snorra hafi 

þótt andlát hennar allmikill skaði. Eftir lát Hallveigar fóru bræðurnir Klængur og Ormur 

með margra manna lið til Snorra í Reykholt að ráðstafa móðurarfinum. Fjárskiptin gengu 

þó ekki fyrirhafnarlaust fyrir sig. Snorri neitaði að skipta jarðeignum, aðeins lausafé og 

gripum, en bræðurnir töldu sig eiga rétt á eignum sem Snorri þvertók fyrir. Upp frá þessu 

hófust hatrammar deilur milli Snorra og bræðranna. Þeir síðarnefndu tóku til skjótra ráða 

og leituðu liðsinnis Gissurar Þorvaldssonar sem þá var valdamesti höfðingi landsins og 

jafnframt föðurbróðir þeirra. Þann 23. september 1241 fóru Gissur, Klængur og fleiri 

menn í Reykholt og lét Gissur vega Snorra sem baðst vægðar sér en fékk ósk sína ekki 

uppfyllta.154  

Mikil ógn hefur stafað af hinu mikla föruneyti bræðranna í Reykholt. Ef til vill 

grunaði þá að arfskiptin myndu ekki ganga snurðulaust fyrir sig og vildu þar með ögra 

Snorra á ákveðinn hátt. Valdamiklir höfðingjar á borð við Snorra Sturluson gátu verið 

afar fastheldnir á eigur sínar. Snorri vildi ekki skipta jarðeignum milli stjúpsona sinna því 

hann taldi sig sjálfan hafa forræði yfir þeim en vildi þó skipta niður gripum og bókum. 

Svipað dæmi er að finna í Þórðar sögu kakala. Systir Hallveigar, Þuríður Ormsdóttir, 

hafði verið gift Tuma Sighvatssyni en Kolbeinn ungi lét hálshöggva hann árið 1244. Eftir 

andlát hans fór Þuríður til Flateyjar með Sighvat son þeirra hjóna á fund Þórðar kakala, 

mágs síns, til að ganga frá arfskiptunum. Þórður kakali lagði til að hann skyldi hafa umráð 

yfir þeim löndum í Dölunum sem höfðu verið í eigu hans og Tuma og að ekkja hans fengi 

fé sem þeir bræður höfðu átt. Að lokum tókust þau í hendur og í sögunni segir að „þótti 

Þuríði þetta gert af ástúð við sik.“155 Ólíkt arfskiptum Hallveigar þá leiddu arfskipti Tuma 

ekki til deilna og ef marka má frásögnina var Þuríður einkar sátt með sinn hlut. Sennilega 

eru helstu ástæður þessa þær að Sighvatur, sonur Þuríðar, var of ungur til að andmæla 

skiptingu föðurarfsins sem frændi hans stjórnaði og sömuleiðis var bakland Þuríðar ekki 

nógu sterkt til að fara með málið lengra.156 Bræðurnir Klængur og Ormur gátu aftur á 

móti leitað til föðurbróður síns og mynduðu með honum sterkt bandalag. Bræðurnir stóðu 

saman í málaferlum sínum gegn Snorra en þegar kom að víginu þá kaus Ormur að halda 

 
154 Sturlunga saga I, bls. 450, 452–454. Hér má einnig nefna að aðdragandi að dauða Snorra er vissulega 
lengri. Gissur var hirðmaður Hákonar Noregskonungs og konungur hafði skipað honum að senda Snorra til 
Noregs eða drepa hann. Snorri hafði óhlýðnast Hákoni þremur árum áður er hann sneri aftur til Íslands í 
óþökk konungs. 
155 Sturlunga saga II, bls. 49.  
156 Þuríður og Tumi giftust vorið 1241 þannig að Sighvatur hefur verið mjög ungur þegar faðir hans lést. 
Sjá Sturlunga saga I, bls. 447.  
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sig til hlés og fór ekki með Gissuri, Klængi og föruneyti þeirra í Reykholt að drepa Snorra. 

Sú ákvörðun átti eftir að koma sér vel fyrir Orm þar sem að Órækja, óskilgetinn sonur 

Snorra, hefndi fyrir víg föður síns og lét drepa Klæng í desember 1241.157 

Auðséð er að handhafar arfs voru valdamiklir. Ráðstöfunarréttur þeirra var öflugur 

enda gátu þeir ráðstafað arfinum eftir sínu eigin höfði. Eftir andlát Hróðnýjar Þórðardóttur 

hefur friðill hennar, Þórður Sturluson, tekið að sér að gæta arfsins. Í sögunni kemur hvergi 

fram að Þórður hafi nýtt arf Hróðnýjar í eigin þágu heldur lét hann barnabarn hennar fá 

fjármagn fyrir utanför sína. Hann hefur ef til vill talið sér skylt að láta son Herdísar fá 

arfinn. Karlar á 12. og 13. öld voru mun rétthærri en konur þegar kom að erfðamálum. 

Konur gátu þó vissulega tekið við arfi en ráðstöfunarréttur þeirra var takmarkaður. Í 

dæmunum sem tekin voru fyrir í kaflanum voru það einungis synir og sonarsynir sem 

fengu arf eftir móður eða formóður sína. Á þessu er þó undantekning. Ekkjan Jóreiður 

Hallsdóttir hafði neitað að giftast aftur því hún vildi verja arf einkadóttur sinnar. Hún gaf 

landið í Sælingsdal í heimanfylgju dótturdóttur sinnar, Ingibjargar Sturludóttur. Jóreiður 

er ágætt dæmi um að ráðstöfunarréttur ekkna var ekki alfarið takmörkunum háður. Hins 

vegar var Jóreiður enn á lífi þegar hún gaf Ingibjörgu landið í Sælingsdal á meðan 

ekkjurnar sem teknar voru fyrir í kaflanum voru fallnar frá og ráðstöfun arfsins fór fram 

eftir andlát þeirra. Guðný Böðvarsdóttir hafði gefið barnabarni sínu allt sitt fé en Snorri 

tók síðan féð til sín. Hallveig Ormsdóttir hefur eflaust séð fram á að sundurhlutun eigna 

hennar í umsjá Snorra yrði öðruvísi háttað en ella. Jóreiður hefur þar með verið ein af 

þeim fáu ekkjum sem fékk að ráðstafa eignum sínum eftir eigin höfði og hentugleika.158 

 

 

 

 

 

 

 

 
157 Sturlunga saga I, bls. 457.  
158 Jóreiður þurfti þó að þola töluverða mótstöðu þegar hún barðist fyrir að halda föðurarfi dóttur sinnar 
eins og greint var frá í undirkafla 2.2. Flökkukonur í ritgerðinni.  
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Niðurstöður 

Iðulega hefur verið fullyrt að ekkjur miðalda hafi notið ákveðinnar velmegunar og 

hagsældar vegna stöðu sinnar. Ekkjur á Íslandi á 12. og 13. öld höfðu þó ekki ótakmarkað 

forræði og frelsi til athafna. Vissulega voru ýmis lagaleg og réttarfarsleg fríðindi sem 

fylgdu ekkjulífinu en þrátt fyrir það var hið líffræðilega kyn þeirra háð vissum 

takmörkunum. Karlar voru rétthærri konum. Til að mynda höfðu þeir meiri 

ráðstöfunarrétt yfir eignum og fjármunum og jafnframt meira tilkall til arfs og jarðeigna. 

Ekkjudóminum fylgdi þó ákveðin virðingarstaða. Til að mynda gátu ekkjur tekið við 

forystuhlutverki eiginmanna sinna og verið með yfirumsjón yfir búum sona sinna um 

tíma. Virðingarstaða ekkna kemur glöggt í ljós þegar niðjar þeirra eru kenndir við mæður 

sínar. Synir Arnþrúðar Fornadóttur eru kallaðir „Arnþrúðarsynir“ í sögunni og synir 

Ragnheiðar Aronsdóttur bera eftirnafn hennar. Arnþrúður og Ragnheiður voru vel stæðar 

ekkjur og stóðu fyrir eigin búi ásamt sonum sínum og hafa þeir eflaust borið nafngjafir 

mæðra sinna með sóma. Þess má geta að synir Hrafns Sveinbjarnarsonar eru iðulega 

kallaðir „Hrafnssynir“ í sögunni enda var faðir þeirra mikilsvirtur maður í samfélaginu. 

Nafngjafir sona Arnþrúðar og Ragnheiðar gefa því sterklega til kynna að staða ekkna var 

virðingarverð. 

Ef litið er nánar á ekkjur sem gengu aftur í hjónaband og þær sem kusu að vera 

einhleypar er ljóst að bæði réttar- og valdastaða ekknanna var gerólík. Einstæðar ekkjur 

voru í mun ákjósanlegri réttarstöðu en ekkjur sem giftust aftur. Samkvæmt lögum fékk 

eiginmaður forræði og yfirráð yfir eignum og öðrum fjármunum konunnar við giftingu. 

Ekkjur sem giftust aftur misstu því þetta fjárhagslega frelsi. Einstæðar ekkjur voru ekki 

bundnar við einn mann heldur höfðu þær kost á að stofna til sambanda, jafnvel við nokkra 

menn í einu, og mynda þar með sterk bandalög. Alla jafna höfðu ekkjur ekki möguleika 

á að velja sér eða samþykkja mannsefni því það var lögráðandinn sem sá alfarið um 

ráðahaginn. Jóreiður Hallsdóttir er eina undantekningin, ekkja í Sturlungu sem gat beitt 

neitunarvaldi gegn því að giftast aftur. Baráttan var þó erfið og þurfti Jóreiður að þola 

mikla mótstöðu gegn ákvörðun sinni jafnvel þó hún hafi uppskorið sigur að lokum. 

Barnabarn Jóreiðar, Ingibjörg Sturludóttir, beitti til dæmis ekki neitunarvaldi líkt og 

amma hennar gerði þó svo að Ingibjörg hafi verið ekkja. Barátta Jóreiðar átti sér lagastoð 

því ef hún hefði gifst aftur þá hefði föðurarfur einkadóttur hennar ratað í hendur nýja 

eiginmannsins en sem einstæð ekkja gat hún varðveitt arfinn og ráðstafað honum sjálf, 

rétt eins og hún gerði. Réttar- og valdastaða þeirra ekkna sem giftust aftur var þó ekki 
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alfarið takmörkunum háð. Þegar Þuríður Gissurardóttir giftist Sigurði Ormssyni naut hún 

ákveðinnar virðingar. Hún var viðstödd festar dóttur sinnar úr fyrra hjónabandi en það 

var nær eingöngu vettvangur karla. Sömuleiðis má segja að staða einhleypu ekknanna 

hafi ekki ætíð verið stöðug og valdasterk. Fyrrum óvinir og andstæðingar látins 

eiginmanns gátu ógnað ekkjunum og fjölskyldum þeirra sem oft stóðu eftir óvarin. Með 

það í huga má segja að ekkjudómur kvenna á 12. og 13. öld gat verið sjálfstæður og 

berskjaldaður í senn.         

 Til að svara spurningunni um hvort ekkjur hafi verið fullkomlega sjálfstæðar og 

óháðar öðrum mönnum má segja að þær hafi ef til vill ekki verið háðar körlum en ljóst er 

að þær þurftu að treysta á þá í langflestum málum. Ekkjur gátu vissulega staðið einar og 

óstuddar en margar þeirra kusu fremur að mynda bandalög við aðra menn, hvort sem 

bandalögin voru í formi hjónabands eða friðlasambands. Ekkjur sem áttu uppkomna syni, 

eins og Halldóra Tumadóttir til að mynda, gátu hins vegar komist hjá því að mynda 

sambönd við aðra menn því synirnir gátu tryggt öryggi þeirra. Ekkjur gátu staðið fyrir 

eigin búi en aftur á móti er alltaf tekið fram að synir þeirra eða aðrir karlkyns ættingjar 

hafi búið með þeim. Í þessu samhengi má nefna Jórunni auðgu, sem hefur sennilega verið 

ekkja, og átti land að Gufunesi en með henni bjó maður að nafni Atli sem erfði síðar meir 

búið hennar. Hér væri auðvelt að nefna Jóreiði Hallsdóttur og Solveigu Sæmundardóttur 

sem undantekningar þar sem að hvorug þeirra var við karlmann kennd eftir andlát 

eiginmanna þeirra. Hins vegar treystu þær einnig á aðra karla í sínum málum. Jóreiður 

stóð vissulega ein þegar Sturla Sighvatsson reyndi að fá hana til að giftast Ingimundi 

Jónssyni en frændur hennar sáu um eftirmálin fyrir hennar hönd á þingi. Eftir andlát Sturlu 

fór Solveig ásamt dætrum sínum til Noregs en Jón sonur hennar hafði þá farið utan ári 

áður. Þegar hún sneri aftur til Íslands var mágur hennar, Þórður kakali, með í för. Karlar 

hafa því veitt ekkjum öryggi og séð um ákveðin mál fyrir þeirra hönd. En þar með er ekki 

hægt að segja að staða ekkna hafi verið valdaminni af því að þær þurftu að treysta á karla. 

Valdsvið karla var á hinum opinbera vettvangi en þar höfðu konur til að mynda engin 

formleg völd. Hin ólíku valdasvæði kynjanna gerði það að verkum að konur þurftu að 

efla eða mynda tengsl við aðra karlmenn til að ávinna sér rétt til eigna og fjármuna. Karlar 

stjórnuðu einvörðungu arfskiptum og úthlutun arfs en ekkjur höfðu þó rétt á að velja sér 

skiptastjóra sjálfar.  

Í raun snýst ekkjulífið ekki einungis um ekkjurnar sjálfar. Af öllum auðæfum voru 

börnin vafalaust þeirra verðmætasta eign. Ákvarðanirnar sem ekkjurnar tóku snerust fyrst 

og fremst um að vernda börnin, gæta hagsmuna og tryggja fjárhag þeirra. Ekkjurnar voru 
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margar hverjar í varnarlausri stöðu eftir óráðnar deilur látinna eiginmanna og fóru 

vígamennirnir gjarnan á eftir sonum þeirra. Hvamm-Sturla hafði til að mynda átt marga 

andstæðinga og við andlát hans hafði sáttum ekki verið náð í ýmsum deilumálum. Þeir 

sem báru ábyrgð á málunum voru því niðjar hans. Guðný Böðvarsdóttir hóf skömmu eftir 

andlát hans náið samband við Ara sterka sem reyndist henni dyggur bandamaður. Sumum 

ekkjum þóttu þær öruggari fjarri óvinunum. Solveig Sæmundardóttir sigldi burt úr landi 

með dætrum sínum til Noregs eftir lát Sturlu Sighvatssonar. Hér er því augljóslega 

ákveðið form af varnarmynstri hjá ekkjum. Til að vernda börnin og tryggja öryggi þeirra 

töldu ekkjurnar þörf á að ýmist hefja friðlasambönd við karla, fara úr landi eða gifta sig. 

Þetta var til að mynda öðruvísi hjá barnlausum ekkjum. Eftir andlát Teits Guðmundssonar 

tók ekkja hans, Otkatla Þórólfsdóttir, sinn hlut af arfinum og fór aftur á bú föður síns. Ef 

þau hefðu átt börn hefði Otkatla væntanlega þurft að ráðstafa högum sínum á annan máta. 

Sýnileiki karla í Sturlungu er býsna mikill, sérstaklega þeirra af göfugum ættum. 

Þeim er gjarnan lýst frá unga aldri til dauðadags, menntun þeirra, uppeldi, lifnaðarháttum, 

dómsmálum, ferðalögum og vígaferlum. Alla jafna eru þessir þættir á huldu hjá konum 

sem koma við sögu í Sturlungu. Ættstórar konur urðu ekki sýnilegar fyrr en þær giftust 

því þá voru þær kenndar við annan karlmann en föður sinn. Aftur á móti má segja að 

ekkjur hafi náð rækilega að ryðja sér til rúms og skapa sér rými í frásögninni. Ekkjur gátu 

staðið fyrir eigin búi og tekið við manna- og staðarforráðum líkt og karlar. Eftir andlát 

maka gátu ekkjur orðið tímabundnir pólitískir leiðtogar stórbænda líkt og Solveig 

Sæmundardóttir og Þórdís Snorradóttir. Dánarárs hinnar fyrrnefndu er bæði getið í 

Sturlungu og annálum sem er óvenjulegt þegar kona á í hlut. Dánardægur voru alla jafna 

aðeins tilgreind hjá háttvirtum karlmönnum. Þó svo að fæðingarár og uppvöxtur kvenna, 

þá einnig ekkna, séu dulin þá er almennt meira vitað um afdrif ekkna í kjölfar 

ekkjudómsins. Með það í huga má vissulega líta á ekkjur sem konur í karlgervi. Veldi 

karla var ríkjandi í lífi kvenna allt frá unga aldri og fram á giftingaraldur. Bróðir 

Yngvildar Þorgilsdóttur hóf alvarleg málaferli gegn systur sinni, sem þá var orðin ekkja, 

til að sanna yfirburði sína gagnvart pólitískum keppinauti. Yngvildur ögraði feðraveldinu 

með því að dulbúa sig í klæðum þess og yfirstíga þannig sínar félagslegu takmarkanir. 

Þar með má segja að ekkjur hafi átt möguleika á að losa sig úr viðjum feðraveldisins og 

verða eigin herrar.  
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