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Þessari ritgerð er ætlað að rannsaka áhrif femínisma á Artúrsbókmenntir sem skrifaðar hafa 

verið fyrir börn, og þá ekki síst bækur sem hafa stúlkur eða ungar konur í aðalhlutverki. Ég 

nota mestmegnis þríleik eftir breska rithöfundinn Veru Chapman sem hún skrifaði á árunum 

1975-1976 um ungar konur á tímum Artúrs konungs. Til að rökstyðja mál mitt mun ég nota 

fræðigreinar, en einnig taka dæmi úr öðrum bókum og kvikmyndum um sama efni, en sem 

komu út á eftir þríleiknum. 

 Við skrif bóka sinna vann Chapman upp úr persónum og atburðum úr 

Artúrssögninni, bætti við og þróaði áfram í sama anda. Þótt feðraveldið ráði ríkjum í 

sögninni ætla ég að sýna hvernig Chapman tókst að skapa sterkar kvenhetjur sem ráða eigin 

örlögum án þess að það brjóti í bága við sögu- og samfélagslegar staðreyndir tímabils 

frásagnanna eða Arthúrs-sögnina sjálfa. Ég vil einnig sýna hvernig þríleikurinn hefur þ.a.l. 

margt að bera af því sem femínískir barnabókmenntafræðingar eru kalla eftir í bókmenntum 

fyrir börn í dag. Í bókum hennar ríkir jafnvægi á milli kynjanna, stelpur eru aðalsöguhetjur, 

þær eru gerendur sem treysta á eigin gáfur, framtakssemi og útsjónarsemi í stað þess að 

lokatakmarkið þeirra sé að ná sér í mann. Þær  fá sínu framgengt og öðlast þau völd sem 

þær sækjast eftir, án þess að feta í fótspor karl eða grípa til hins fallíska vopns: sverðsins. 

Stelpurnar hennar Chapman nota hugmyndaflug, klæki og önnur sérkvenleg einkenni til að 

sigrast á samfélagslegum öflum sem hafi kúgað þær.  

 Í lokin dreg ég þá ályktun að Vera Chapman hafi verið femínisti sem varð fyrir 

hvatningu við endurvakningu kvennahreyfingarinnar á sjöunda áratugnum, lét til skarar 

skríða og skrifaði bækur um ungar herskáar konur sem létu ekki segja sér fyrir verkum.  
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Inngangur 

Bókmenntafræðingurinn og femínistinn Roberta Seelinger Trites segir í innganginum að 

bók sinni Waking Sleeping Beauty – Feminist Voices in Children´s Novels: „No organized 

social movement has affected children's literature as significantly as feminism has“ (1997: 

ix). Áhrifin komu ekki síst fram í því að höfundar höfnuðu mjög meðvitað viðteknum 

kynjahlutverkum, og að stelpum sem aðalpersónum bóka tók að fjölga (Trites 1997:4). Í 

Artúrsbókmenntum fyrir börn fóru þvi að skjóta upp kollinum stelpur sem dreymdi um að 

verða riddarar og vinna hetjudáðir, þvert á hefð sagnarinnar þar sem staða kvennanna er 

mjög veik. Innan hennar hafði hlutverk þeirra fram að þessu falist meira og minna í þvi að 

egna riddarana til afreka og vera svo verðlaun fyrir hetjuskap þeirra.  

 Þessari ritgerð er ætlað að sýna fram á að það sé nóg pláss fyrir sterkar kvenkyns 

hetjur í Artúrsbókmenntum fyrir börn. Máli mínu til stuðnings nota ég ýmsar bækur, 

kvikmyndir og sjónvarpsefni sem byggja á sögninni. Þríleikur eftir Veru Chapman um þrjár 

ungar konur á tímum Artúrs verður í forgrunni umfjöllunarinnar. Í bókum sínum tekst henni 

að skapa heillandi kvenpersónur sem eru gerendur, ekki verkfæri, á sama tíma og hún 

vinnur efnivið sinn úr Artúrssögninni af mikilli kunnáttu. 
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Femínismi í barnabókmenntum 

 Það er ekki hlaupið að því að skilgreina femínisma, enda ekki laust við að þar sýnist 

sitt hverjum, og tegundir femínisma séu fjölmargar. Judith Grant segir í bók sinni 

Fundamental Feminism: Contesting the Core Concepts of Feminist Theory: „The orthodoxy 

goes like this: There is no one feminist theory. Rather, feminist theory is multicentered and 

undefinable“ (1993:1). Í leit minni að grunnhugsun sem sameinar allar tegundir femínisma 

til að ganga út frá, rakst ég á orð Ritu Felski sem kemst að þeirri niðurstöðu að feminismi sé 

„all those forms of theory and practice that seek, no matter on what grounds or by what 

means, to end the subordination of women“ (Howey 2001:4). Við fyrstu sýn gæti þetta talist 

femínismi í sínum víðasta skilningi, en Trites víkkar skilgreininguna enn frekar út í 

ofannefndri bók sinni: „My definition of feminism relies on a belief in the worth of all 

individuals. I define feminism as the premise that all people should be treated equally, 

regardless of gender, race class or religion. ... The important thing is that girls – and boys – 

have choises and that they know they have choices“ (1997:2).  

 Orð Trites eru lýsandi fyrir það sem flestir feminískir barnabókmenntafræðingar og 

barnarithöfundar virðast vera sammála um; að það sé nauðsynlegt að finna jafnvægið á milli 

kynjanna. Það verði að skrifa fleiri bækur þar sem stelpur eru aðalsöguhetjur, og að þær séu 

gerendur sem treysta á eigin gáfur, framtakssemi og útsjónarsemi í stað þess að 

lokatakmarkið þeirra sé að ná sér í mann. Um leið verður einnig að passa upp á að 

strákarnir séu ekki fastir í gamaldags hugmyndum um karlmannlega hegðun, heldur fái að 

sýna tilfinningar; gráta, vera ásteitnir og hræddir. Trites (1997:ix) talar um að í barnabókum 

sem séu undir áhrifum femínisma leiti stelpur meira ævintýra utan heimilisins og læri að 

bjarga sér. Hún segir útsjónarsemi einn áhrifamesta arf femínismans; hann styrki 

sjálfsmynd kvenhetjunnar, í stað þess að vera alltaf að hugsa um aðra, hugsi hún nú líka um 
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sjálfa sig. Trites er á móti því að stelpur villi á sér heimildir með því að klæða sig í strákaföt 

til þess að fá sínu framgengt eða öðlast völd. Það sé ekki rétta aðferðin til að sigrast á 

samfélagslegum öflum sem hafi kúgað þær. Stelpur eigi að nota hugmyndaflug og klæki til 

að fá sínu framgengt, sérkvenleg einkenni og kunnáttu sem tengd hefur verið konum. 

Femínismi eigi að vekja hina kvenlegu hetju til vitundar um völdin sem hún hefur sem 

kona, vekja hana upp af sofandahætti, óvirkni og þögn og hvetja hana til að láta til sín taka 

(sbr. Trites 1997:1-9). 

 Ástralski barnabókahöfundurinn og fræðikonan Mem Fox tekur undir með Trites um 

mikilvægi þess að barnabækur séu undir áhrifum femínisma, eins og Trites túlkar hann, 

þegar hún segir:  

 

 Everything we read, from sexist advertisments and women's magazines to romance novels and 

 children´s books, constructs us, makes us who we are, by presenting our image of ourselves as 

 girls and women, as boys and men. We who write children's books, and we who teach through 

 literature, need to be sure we are opening doors to full human potential, not closing them (Fox 

 1993:84). 

 

Eftir endurvakningu kvennahreyfingarinnar á sjöunda áratugnum, hafi margar barnabækur 

komið út á ensku sem endurspegla markmið hennar. Konur fóru að berjast með hnefann á 

lofti fyrir jöfnum framatækifærum á vinnumarkaði á áttunda áratugnum, og um leið 

skrifuðu höfundar um herskáar konur sem létu ekki segja sér fyrir verkum (Trites 1997:4, 

Lehr 1995:200). Endurvakningin hafði einnig áhrif á endurskrif Artúrssagnarinnar, þar sem 

konur hófu að skrifa mikið af Artúrsbókmenntum (Lupack 2007:201-2). Nokkrar stelpur 

risu þannig upp af síðum barnabóka í fullum herklæðum, en fram að þeim tíma má segja að 

langflestar konur innan Artúrssagnarinnar hafi komið að lokuðum dyrum hvarvetna.  
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Hlutverk kvenna í Artúrsbókmenntum 

 Ekki er vitað hvort Artúr konungur hafi nokkurn tímann verið til. Mögulega var 

hann hershöfðingi sem barðist fyrir Bretland gegn Söxum á 5. öld, ef til vill á hann rætur 

sínar að rekja til keltneskra guða og kannski er hann bara sögupersóna skálduð í pólitískum 

tilgangi (Chapman 1976, Lupack 2007, MacCulloch 2004). Artúrssögnin er hins vegar í 

stöðugri þróun í höndum margvíslegra höfunda, atburðir og ekki síst persónur hverfa út, 

nýjar bætast inn í og aðrar breytast í gegnum tíð og tíma. Sumar eiga sér keltneskar rætur, 

aðrar eru samtímapersónur ákveðinna höfunda, og eru þá gjarnan byggðar á sögulegum 

persónum, þótt oft sé lauslega farið með staðreyndir.  

 Þannig kemst Artúr fyrst á blað snemma á 9. öld í Historia Brittonum sem rituð var 

af munkinum og sagnfræðingnum Nennius sem lýsir honum sem miklum hershöfðingja í 

átökunum við Saxa. Lokabardagi hans, þar sem hann fellur, er talinn hafa átt sér stað við 

Mount Baden þar sem hann á að hafa drepið yfir 900 menn. Næst er minnst á hann á 10. öld 

í velsku annálunum Annales Cambriae, þar sem sagt er frá því að Artúr ásamt systursyni 

sínum og óvini Medraut (Mordred) hafi fallið í orrustunni við Camlann (MacCullogh 

2004:184).  

 Geoffrey of Monmouth, sem uppi var á tólftu öld, nýtti sér velsku sögnina um Artúr 

konung við ritun konungasögu Bretlands Historia Regum Britanniae. Hann segir frá bæði 

móður Artúrs, Igerne, og Guinevere sem verður drottning hans, en í frásögn hans eru þær 

einungis valdalausar eignir eiginmanna sinna. Sögnin segir að Igerne hafi verið lokuð inni í 

rammgerðum kastala af fyrri eiginmanni sínum, Gorlois hertoga af Cornwall. Hann hafi 

viljað forða henni frá yfirkonungi Breta, Uther Pendragon, sem girntist hana. Uther hafi 

samt náð til hennar, getið henni Artúr þá sömu nótt og gifst henni síðan (MacCullogh 

2004:185). Geoffrey von Monmouth lýsir Guinevere sem góðum kosti fyrir Artúr; hún sé 
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bæði af góðum ættum og auk þess fallegasta konan á eyjunni (1996:221). Í sögu hans 

kemur fram að Artúr var mikið að heiman og eitt sinn þegar hann var að berjast við Saxa, 

yfirtók Mordred krúnuna og giftist Guinevere. Artúr kom tilbaka, drap Mordred, og var 

sjálfur lífshættulega særður og færður til Avalon þar sem gera átti að sárum hans. Guinevere 

gekk í klaustur og dvaldi þar til æviloka. Alan Lupack segir að Geoffrey of Monmouth hafi 

skapað heilmikinn sagnagrunn fyrir síðari tíma höfunda, allt frá miðöldum til dagsins í dag, 

til að byggja á og túlka (2007:7). Það eru ekki síst getnaður Artúrs og ótryggð Guinevere, 

síðan tengd við Lancelot, sem hefur verið rithöfundum mikið hugðarefni. 

 Chrétien de Troyes sem uppi var á seinni hluta tólftu aldar innleiddi hugmyndafræði 

hirðástar inn í sögurnar af riddurum Artúrs. Riddarasagan hefur síðan blómstrað sem 

bókmenntagrein frá miðöldum og allt fram á okkar daga. Hann upphóf hlutverk kvennanna 

þannig að nú snérist frásögnin um að fá hól fyrir riddaralegar og heiðvirðar gjörðir og vinna 

hjarta þeirra heittelskuðu (Lupack 2007:83). Þessu fylgdu hins vegar engin völd konunum 

til handa, hetjudáðir riddara voru áfram í forgrunni.  

 Þremur öldum síðar ritaði Sir Thomas Malory, ævintýramaður af aðalsættum, Le 

Morte d'Arthur, á meðan hann sat í fangelsi fyrir ýmis misyndisverk í miður riddaralegum 

anda (Baines 1962:i). Le Morte d'Arthur þykir eitt af bókmenntalegum afrekum miðalda, en 

engin bók hefur verið jafn mikið endurunninn og haft jafnmikil áhrif á enskumælandi 

bókmenntir og hún (Lupack 2007:132). Malory vann verkið upp úr bæði frönskum og 

enskum riddarasögum, og í meðförum hans verður hið fallíska vopn, sverðið, að allt að því 

helgu tákni sem hefur leikið stórt hlutverk í Artúrssögninni fram til dagsins í dag. Bæði 

sverðið sem Artúr dregur úr steininum til að sanna að hann sé réttmætur þjóðhöfðingi 

Bretlands, sem og Excalibur sem hann fær frá Lady of the Lake gegna það ákveðu hlutverki 

(Lupack 2207:135). Á miðöldum máttu konur ekki bera sverð eða beita þeim, mögulega þar 

sem sverðið stendur fyrir tákngildi eins og vald, vernd, styrk og hugrekki: eiginleika sem 
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þær voru ekki taldar hafa eða máttu ekki öðlast (University of Michigan 2009). Þessi 

áhersla Malorys á sverðið hefur því síður en svo bætt stöðu kvenna innan 

bókmenntagreinarinnar. 

 Maureen Fries skilgreinir í ofannefndri grein sinni hlutverk kvenna og karla í 

Artúrsbókmenntunum:  

 

 „Males roles [...] are easy to defy in Arthurian literature: Arthur enacts the king; Merlin, the seer; 

 Gawain, Lancelot and the others, the warrior. But female roles are more fluid and far more 

 ambivalent. Arthurian women are essentially ancillary to the male actors of that literary 

 tradition“ (Fries 1996, 61).  

 

Samkvæmt Fries eru það karlarnir sem bera og beita sverðunum í hlutverkum kónga og 

riddara, en konurnar virðast ekki hafa neitt fast hlutverk í Artúrssögninni, heldur eru 

minniháttar aukapersónur til hliðar við hetjurnar sem sveifla sverðunum. Fries segir 

ennfremur að konur á miðöldum hafi verið álitnar veikgeðja, og því var talið að þær þyrftu 

á leiðsögn karla að halda (Fries 1996:59). Þetta viðhorf hefur komið fram í 

Artúrsbókmenntum í gegnum tíðina og þar sem karlar voru í miklum meirihluta þeirra sem 

skrifuðu út frá Artúrssögninni á miðöldum og allt fram á seinni helming síðustu aldar 

kemur það kannski ekki á óvart að allar sterku konurnar eru galdrakonur, sem „indicates the 

inability of male Arthurian authors to cope with the image of a woman of power in positive 

terms“ (Fries 1996:70). Í þróun sagnarinnar breytist Morgan Le Fay til að mynda úr 

umhyggjusömum heilara, sem ber Artúr til Avalon, í að verða einn versti óvinur Artúrs sem 

reynir hvað eftir annað að hrifsa af honum völdin (Lupack 2007:1). Í Le Morte d'Arthur 

eftir Malory er Morgan Le Fay eini óvinur Artúrs sem honum tekst ekki að sigrast á.  

 Undanfarna áratugi hafa konur hins vegar verið einna duglegastar við að endurrita 
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Artúrssögnina og frá um 1980 hefur verið mjög vinsælt að skrifa út frá sjónarhóli kvenna. 

Þessi umfangsmikla artúríska kvennabylgja virðist hins vegar ekki hafa náð fótfestu í 

bókmenntum fyrir börn og unglinga. Mjög margir höfundar hafa skrifað barna- og 

unglingabækur upp úr Artúrssögninni sem og kvikmyndir og sjónvarpsefni, en líkt og í 

gömlu riddarasögunni er einblínt á hetjuleg afrek riddara hringborðsins og mjög fá þessara 

verka hafa stelpu eða unglingsstúlku sem aðalsöguhetju. Í þeim bókum sem það gerist vinna 

höfundar sjaldnast beint upp úr Artúrssögninni sjálfri, heldur byggja á eða leggja út af 

annað hvort persónum eða atburðum þekktum úr Artúrssögninni.  

 Maður skyldi ætla að þegar höfundar skrifa stúlkur sem aðalhetjur inn í jafn 

harðnaðan karlaheim og Artúrssögnin geymir, að þar liggi að baki hugsjónir í anda 

kvenfrelsis. Aðalhetjan verður væntanlega að berjast á móti samfélagslegum öflum sem 

reyna að kúga hana með því að koma henni fyrir á þeim stað sem henni hefur verið úthlutað 

– sem konu. Sú söguhetja sem ekki reynir að ná sínu fram og láta drauminn rætast, heldur 

lætur feðravaldið ráðskast með sig, er varla líkleg til vinsælda. Það virðist hins vegar ekki 

hlaupið að því að skrifa stúlkur sem vilja vera metnar á eigin forsendum samkvæmt 

femínískum gildum. Margir höfundanna misstíga sig en nokkrum tekst ansi vel upp og er 

Vera Chapman ein af þeim. Eins og ég mun sýna fram á skrifaði hún kvenhetjur sem falla 

inn í Arthúrshefðina en gefa um leið feðraveldinu, og þeim klisjum sem það hefur troðið 

upp á konur, langt nef.  

 

Vera Chapman og hetjurnar hennar 

 Hin breska Vera Chapman (1898-1996) er lítt þekktur rithöfundur, en ekki síður 

merkileg þrátt fyrir það. Hún var meðal fyrstu kvennanna sem komust inn í Oxford háskóla 

sem fullgildur nemandi upp úr fyrri heimstyrjöldinni og árið 1969 stofnaði hún The Tolkien 
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Society, sem er enn við lýði í dag. Hún notaði Artúrssögnina í flest sín skáldverk, sem urðu 

alls sjö að tölu, en hún hóf rithöfundarferil sinn 77 ára að aldri. Fyrstu bækurnar sem hún 

skrifaði voru þríleikur þar sem hún sækir efnivið sinn í höfundarlausa miðaldaljóðabálkinn 

Gawain and the Green Knight, Le Morte d'Arthur eftir Sir Thomas Malory og Perceval eftir 

Chrétien de Troyes. Í bókunum vann Chapman upp úr persónum og atburðum úr 

Artúrssögninni, bætti við og þróaði áfram í sama anda af mikilli kunnáttu. Hún skáldaði 

nýjar persónur og hafði unglingsstúlkur sem aðalsöguhetjur í öllum bókunum. Þetta eru 

sannar riddarasögur þar sem ást, hetjudáðir og bardagar leika stór hlutverk. 

 Söguhetjurnar þrjár eru allar mjög ólíkar, sem og hlutverk þeirra innan 

bókaflokksins. Fyrsta bókin í þríleiknum er The Green Knight (1975), og eins og titill 

bókarinnar bendir til, byggð á Gawain and the Green Knight. Hún skartar hinni 15 ára 

Vivian í aðalhlutverki, sem er hugarfóstur Chapmans. Hún fellir hana inn í ættartré Artúrs 

eins og Malory sá það fyrir sér, og lætur hana vera af galdraættum, en Merlin galdramaður á 

að hafa verið afi hennar. Vivian notar galdrakunnáttu sína til að bjarga riddaranum Gawain 

sem hún er ástfangin af.  

 Önnur bókin nefnist The King's Damosel (1975) og segir frá hörkutólinu Lynett. 

Chapman byggir þessa bók á sögunni „The Tale of Sir Gareth“ sem er að finna í Le Morte 

d'Arthur eftir Malory. Hún skáldar framhald bókarinnar og notar sömu persónur. Lynett 

gerist erindreki Artúrs konungs, finnur hinn heilaga kaleik og notar hann til að lækna 

elskhuga sinn Lucius af blindu. King Arthur's Daughter (1976) er síðasta bók þríleiksins. 

Söguþráðinn hefur Chapman skáldað frá grunni og notar þá hugmynd að Artúr konungur 

hafi eignast dóttur. Hún gefur henni nafnið Ursulet og sem arftaki Artúrs konungs berst hún 

fyrir yfirráðum Bretlands, auk þess sem hún, ásamt elskhuga sínum Ambris, mun viðhalda 

ætt og blóði Artúrs þar til hans tími kemur aftur.  

 Í raun má segja að Vivian, Lynett og Ursulet séu allar riddarar hver á sinn hátt. Hvað 
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er annað hægt að segja um konur sem bjarga þeim heittelskaða, finna hinn heilaga kaleik og 

og eru í forystu fyrir her sem berst fyrir yfirráðum Bretlands í nafni Artúrs? Þær gegna 

öllum þeim störfum sem Fries segir hér að ofan að hafi tilheyrt körlunum í Artúrssögninni: 

Vivian er „seer“, eða galdramaður, eins og afi hennar Merlin, Lynett er „warrior“, eða 

hermaður Artúrs eins og hinir riddararnir, og Ursulet tekur við af föður sínum Artúr sem 

„king“ þá reyndar meykóngur sem leiðir þjóðina í stríði gegn óvinum. En þar sem konur á 

miðöldum máttu hvorki bera sverð né berjast í stríði beita Vivian, Lynett og Ursulet sínum 

eigin kvenlegu vopnum (Fries 1996:59 og 72). Þær þurfa ekki sverð til að vernda, sýna 

styrk og hugrekki. Þær eru samt sem áður jafningjar riddara að hetjuskap, þær eru 

sverðlausir riddarar. 

 

Hetjurnar þrjár með augum Maureen Fries 

 Þrátt fyrir að taka að sér þessi dæmigerðu artúrísku karlastörf, falla þær Vivian, 

Lynett og Ursulet allar undir vissar gerðir kvenpersóna sem finna má í Artúrssögninni 

samkvæmt fræðikonunni Maureen Fries. Með því að skrifa þessar sterku konur inn í sínar 

bækur hefur Chapman hvorki farið út fyrir sögnina, né skrifað neitt sem gæti ekki átt heim í 

ekta riddarasögu. Hún einfaldlega dregur fram sterku kvenpersónurnar og setur þær í 

forgrunn. Í grein sinni „Female Heroes, Heroines, and Counter-Heroes – Images of Women 

in Arthurian Tradition“ segir fræðikonan Maureen Fries eftirfarandi um hlutverk karla og 

kvenna í riddarasögum:  

 

 Romance [...] centers upon male heroes and not female love-objects.  As was consistant with 

 medieval religious, political and moral theories, men are the agents of the action and women – 

 when they are heroines – the instruments. [...] Guinevere exists, like other heroines of the 

 Arthurian and other romance, to get into trouble the hero must get her out of.  The incentive to 
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 heroic action, she is at the same time its reward. Functionally Guinevere is unable to act on her 

 own. She is carried off and imprisoned; fought for and defended; freed and returned home; and 

 fought for again; all at the will of and/or agreement between the males in the tale (Fries 

 1996:63).  

 

Hér lýsir Maureen Fries algengasta hlutverki kvenna innan Artúrssagnarinnar, en 

aðalsöguhetjurnar í bókum Chapman koma ekki nálægt því. Vivian, Lynett og Ursulet 

bjarga sér sjálfar, og bjarga frekar sínum heittelskuðu en að þeir bjargi þeim. Þær eru ekki 

verkfæri í höndum karla heldur gerendur. Vivian í The Green Knight bjargar Gawain sínum 

í tvígang og notar til þess galdrahæfileika sína og lækningamátt. Hún forðar honum frá 

dauða í einvígi og gerir svo að þeim sárum sem hann hlýtur í einvíginu. Lynett í The King's 

Damosel ræðst á illmenni að nafni Sir Bagdemagus sem nauðgaði henni og lendir illa í því. 

Lucius bjargar lífi hennar, en með hinum heilaga kaleik getur hún uppfyllt eina ósk hans; 

annað hvort að lækna hann af veikindunum sem eru að draga hann til dauða eða veita 

honum sjónina á ný. Hann velur hið síðarnefnda. Enginn bjargar Ursulet, í King Arthur's 

Daughter, þegar hún er á flótta undan óvinunum Söxum og Jótum. Auk þess bjargar hún 

sjálfri sér með hyggjuviti og úrráðasemi undan nokkrum hjónaböndum sem á að neyða hana 

í. Hún lendir ásamt félögum sínum í lífshættulegum átökum við dreka, en Ursulet stýrir 

árásinni á hann af áræðni og hugrekki og bjargar lífi félaga sinna. 

 Þessi algengasta tegund kvenpersóna innan Artúrssagnarinnar sem Fries lýsir hér að 

ofan er jafnframt sú veikasta en hún hefur lifað góðu lífi allt fram yfir miðja 20. öld í 

bókum fyrir alla aldurshópa, eða þar til femínisminn fór að hafa áhrif á bókmenntir. Í 

fyrrnefndri grein flokkar Fries nefnilega konur í Artúrssögninni í þrjá flokka: Heroines, 

Female Heros og Counter-Heros, sem ég kýs að þýða: kvensöguhetjur, kvenhetjur og 

gagnhetjur (Fries 1996:61). Þær skilgreinast í stuttu máli á eftirfarandi vegu: 
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Kvensöguhetjur: Algengastar og veikastar. Íhaldssamar og óvirkar. Þær hvetja riddarana 

til hetjudáða og eru sömuleiðis verðlaunin fyrir glæst afrek þeirra. Eina vopn þeirra er 

fegurðin og því beita þær til að láta æðsta draum sinn rætast: að giftast vel. Dæmigert 

hlutverk kvensöguhetja er að viðhalda reglu með því að m.a. vera heima og sleppa þar með 

ævintýrinu. Það sem einkennir þær er aðgerðarleysi og undirgefni við siði feðraveldisins, 

skírlífi, hlýðni og þögn.   

Kvenhetjur: Hetjur um stund. Þær stuðla óbeint og í afmarkaðan tíma að breytingum í 

karlaheiminum sem þær búa í. Þannig óhlýðnast þær feðraveldinu sem þær í raun virða,  

staðfesta með því kjark og kvenlegan hetjuskap og öðlast hreyfanleika og frelsi frá heimili 

sem vanalega bindur þær. Vopn kvenhetjanna eru galdrahæfileikar, vitsmunir og mælska. 

Þær sýna oft af sér svokallaða dæmigerða kveneiginleika eins og umhyggju og samúð. 

Gagnhetjur: Neita opinskátt að vera í kvenlegu aukahlutverki í átökum sem snúast um 

heiður karla samkvæmt reglum karla. Gagnhetjur breyta kvenfjandsömum heimi þeirra með 

beinum aðgerðum. Þær breyta heiminum sjálfar, í stað þess að aðstoða aðra við það. Þær 

taka að sér það dæmigerða karlahlutverk að kanna hið óþekkta fyrir utan þann stað sem 

þeim hefur verið úthlutað í samfélaginu. Þær vekja ótta þar sem þær brjóta reglur 

feðraveldisins og eru frjálsastar allra þessa kvenna. Auk þess eru gagnhetjur aldrei hreinar 

meyjar, ólíkt hinum hetjunum. Vopn þeirra eru lækningar, kænska og mælska.  

 Það má segja að kvenhetjur og gagnhetjur séu femínískar hetjur, en að 

kvensöguhetjan sé ófemínísk þar sem hún sýnir af sér hegðun dæmigerða fyrir 

kvenpersónur áður en femínisminn fór að hafa áhrif. Kvenhetjur eru eins og áður sagði 

hetjur í afmarkaðan tíma en samkvæmt goðsagnafræðingnum Joseph Campbell teljast þær 

vera sannar hetjur. „The man or woman who has been able to battle past his personal and 

local historical limitations to the generally valid, normally human forms. Such a one's 

visons, ideas, and inspirations come pristine from the primary springs of human life and 
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thought“ (Campbell 1968:20). Þær óhlýðnast og vinna gegn feðraveldinu, og þegar þær 

snúa aftur inn á heimilið til dæmigerðari kvennastarfa, miðað við þeirra tíma, er ekki 

spurning að þær er hamingjusamari og fullnægðari manneskjur eftir að hafa látið sitt af 

hendi rakna til að gera heiminn betri fyrir konur, „to end the subordination of women“ eins 

og Rita Felski sagði hér í upphafi ritgerðar um femínisma (Howey 2001:4). Gagnhetjan er 

auðvitað femínisti og sem slík er hún algerlega frjáls undan yfirráðum karlmanna og virðir 

hvorki feðraveldið né þá sem styðja það.  

 Í þríleik Chapmans getur engin hetjanna þriggja flokkast sem kvensöguhetja. Í 

fyrsta lagi halda þær allar á vit ævintýranna og taka eigin örlög í sínar hendur í stað þess 

að sitja heima aðgerðalausar. Þær eru alls ekki undirgefnar feðraveldinu og siðum þess; 

þær hvorki hlýða né þegja, heldur fara sínu fram og segja hug sinn. Síðast enn ekki síst 

notar engin þeirra helsta vopn kvensöguhetjunnar: fegurðina. Galdrakonan Vivian getur 

breytt sér í allra kvikinda líki og til að bjarga Gawain afsalar hún sér fegurðinni með því 

að breyta sér í gamla kerlingu til að fá að hjúkra honum, þrátt fyrir að hafa þegar nefnt 

hversu illa henni sé við það: 

 

  „But one [disguise] I disliked, although it was a useful and affective disguise, and that was of 

 an old woman. I hated to have to impair my fine healthy body, and make it withered and 

 feeble – to see my face go wrinkled and colourless, and my teeth seem to disappear; to feel 

 my limbs heavy and stiff, and my eyesight dim“ (Chapman 1975a:82-83).  

 

Lynett finnst hún sjálf mjög ófríð, og þegar hún verður ástfangin, er henni mikil þægð í því 

að Lucius sé blindur, en reynir hins vegar ekki að fela neitt fyrir honum. „Oh, he exclaimed, 

I think you must be beautiful. - I'm not, she said. I'm ugly – I always have been ugly. My 

colour is pale and yellowish, my hair is black as night and straigt as candles, my lips are 
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thin and have no redness, there's no beauty about me at all“ (Chapman 1975b:129). Þegar 

Ursulet hittir fyrst Ambris, framtíðareiginmann sinn, hefur hún farið huldu höfði meðal Jóta 

í sex ár og unnið sem þræll. Hún er ofurþreytt í alltof stórum kjól úr strigapokaefni af 

húsmóður sinni sem hún bindur um sig með heybaggabandi. „Her long pale hair was 

without colour or lustre, and was screwed to the back of her head in a tight bun. Her face 

was brickdust brown, in the midst of which her luminous light-grey eyes looked out 

startingly. Her feet were as tough as leather, and as brown“ (Chapman 1976:43). Ekki nóg 

með að hetjurnar þrjár séu ekki upp á sitt besta þegar þær verða ástfangnar, er viðhorf þeirra 

til ástarinnar heldur ekki kvensöguhetjulegt. Takmarkið hjá þeim er engan veginn að giftast 

vel og koma sér þægilega fyrir, heldur að fá að vera með þeim sem þær elska og vera þær 

sjálfar.  

 

Af kvensöguhetjum sem þróast 

 Líkt og margar kvenpersónur undir áhrifum femínisma, þróast Vivian og Ursulet úr 

því að vera veikar konur í upphafi bókar í að vera sterkar konur í lokin. 

 

 The most powerful way that feminist children's novels reverse traditional gender roles, however, 

 is by their reliance on the protagonist´s agency. In these novels, the protagonist is more aware of 

 her ability to assert her own personality and to enact her own decisions, at the end of the novel 

 then she has been at the beginning. Unlike her literary antecedents ... the feminist protagonist 

 need not squelch her individuality, her choice, and her nonconformity are affirmed and even 

 celebrated (Trites 1997:6). 

 

Bæði Vivian og Ursulet eru uppaldar í klaustri, en á miðöldum voru stúlkur af göfugum 

ættum gjarnan sendar þangað til að læra að verða dömur. Það er vitanlega mjög verndað 
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umhverfi og þegar saga þeirra hefst eru hugmyndir þeirra um lífið enn undir áhrifum af 

heimspeki feðraveldisins, og þær eru því kvensöguhetjur. Ömmusystir Vivian, sjálf Morgan 

Le Fay, kemur að ná í hana í klaustrið. Í einu af ráðabruggum sínum til að ná völdum yfir 

Bretlandi neyðir hún Vivian til að giftast kærastanum sínum Bertilak. Vivian gerir ekkert í 

málinu, er óvirk eins og kvensöguhetja - auk þess sem hún hugsar eins og kvensöguhetja: 

„Oh, it was usual enough for a young maid to be given away ruthlessly without her consent 

– but he?“ (Chapman 1975a:35). Hún hugsar meira um kærasta Morgan le Fay en sjálfa sig 

og tekur því þegjandi og hljóðalaust að siðum feðraveldisins sé þröngvað upp á hana að 

henni forspurðri. Það sama á við um Ursulet. Þegar abbadísin spyr hana í upphafi bókar 

hvort hún ætli ekki að verða nunna svarar Ursulet: „Mother, I think my disposition might be 

towards being a wife in due time“ (Chapman 1976:17). Þetta hljómar eins og hún sé sönn 

kvensöguhetja sem ætli að giftast vel og helga sig barnauppeldi og öðrum viðurkenndum 

störfum eiginkonunnar. Um leið og Vivian og Ursulet kynnast lífinu af eigin raun utan 

klaustursveggjanna sést að það eru töggur í þeim, enda taka þær báðar örlögin í sínar 

hendur og berjast gegn mótlætinu sem mætir þeim. 

 Vivian þróast síðan í dæmigerða kvenhetju sem óbeint og í afmarkað langan tíma 

kemur á breytingum í heimi karla með því að haga sér sjálf eins og riddari; hún bjargar 

sínum heittelskaða Gawain og fær hann svo að launum. Hún þjónar líka hagsmunum 

karlkyns riddarans, og þar með feðraveldinu, með því að hjúkra Gawain og leiða hann á 

rétta braut í prófraun sinni. Næst fréttum við af Vivian í King Arthur's Daughther þegar hún 

hefur eignast son sinn Ambris og að því er virðist helgað líf sitt barnauppeldinu. Vivian 

heldur sig allan tímann við hin dæmigerðu kvennahlutverk: hún fóstrar, nærir, hjúkrar og 

galdrar. Hins vegar finnst henni gaman að óhlýðnast smá og prófa forboðnu karlahlutverkin 

með göldrum og dulargervum: „Most of the disguises I enjoyed – I liked being a 

swaggering man-at-arms, or pageboy, or a mincing clerk ...“ (Chapman 1976:82).  
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 Ursulet gegnir hins vegar engum dæmigerðum kvennahlutverkum. Að hætti 

gagnhetja neitar hún opinskátt að vera í kvenlegu aukahlutverki í átökum milli karla þegar 

hún neitar fyrst að giftast mönnum sem vilja komast yfir völdin hennar sem arftaki Artúrs 

jafnvel þótt þeir búi yfir her til að verja Bretland. Þannig reynir hún að breyta kven-

fjandsömum heimi með beinum aðgerðum. Hún ögrar feðraveldinu með því að fara út fyrir 

sinn dæmigerða kvennastað í samfélaginu með því að taka þátt í stríði. Hún vill deyja á 

vígvellinum eins og sannur riddari eftir að tapa stríðinu, en fær það ekki því hlutverk hennar 

er að eignast börn og viðhalda þannig ætt Artúrs konungs. Það má túlka það sem hún sé 

bara tímabundið að stuðla að breytingum í feðraveldinu eins og kvenhetja er siður, og að 

Ursulet flokkast því á milli þess að vera kvenhetja og gagnhetja.   

 Það hvernig Chapman færir Vivian og Ursulet úr óvirkri stöðu kvensöguhetjunnar 

yfir í virka stöðu kven- og gagnhetjunnar með því að láta þær ögra feðraveldinu og neita að 

falla að hefðinni er mjög í anda femínískrar hugmyndafræði. Samkvæmt því sem Trites 

segir í lok kaflans hér á undan, eru Vivian og Ursulet femínískar persónur því þær ráða 

eigin för, eru þær sjálfar og stoltar af því að fara eigin leiðir, ólíkt bókmenntalegum 

formæðrum sínum, sem voru langflestar kvensöguhetjur. Ég held að enginn vafi leiki á því 

að lesandinn upplifir þessa persónulegu þróun með Vivian og Ursulet og verði fyrir áhrifum 

af henni. Hann eða hún áttar sig vonandi á að líkt og þær stöllur eru honum allir vegir færir, 

líka þeir sem leiða út fyrir það hlutverk sem hann skynjar að honum hefur þegar á unga 

aldri verið úthlutað í samfélaginu.  

 

Af stelpum í brynjum 

 Þótt Lynett sé gagnhetja frá upphafi bókar til enda þróast hún samt frá því að vera 

óörugg með sig, þar sem hún er öðruvísi, í það að vera ánægð og stolt af því að fara 



 20 

ótroðnar slóðir. Í „The Tale of Sir Gareth“ sem er að finna í Le Morte d'Arthur eftir Malory 

sem The King's Damosel er byggð á, segir frá þegar Lady Lynet1 kemur til hirðar Artúrs 

konungs og biður um hjálp þar sem The Red Knight of the Red Lands, eða Rauði riddarinn, 

haldi systur hennar Lady Lyoness fanginni í kastala sínum, þar sem hún neitar að giftast 

honum. Lady Lynet neitar hins vegar að segja til nafns og því má Artúr ekki veita henni 

hjálp. Þá býður sig fram ungur maður sem kallaður er Beaumains og hefur unnið í 

eldhúsinu hjá Artúri í ár. Lady Lynet er síður en svo ánægð með að fá einungis aðstoð 

„eldhússtráks“ og veit ekki frekar en aðrir að hér er á ferð Gareth sonur eins frægusta 

hringborðsriddarans, Sir Gawains af Orkney. Hann reynist Lady Lynet hins vegar sannur 

riddari, bjargar systur hennar úr klóm rauða riddarans og fær hana að lokum að launum. 

Lady Lynet er hins vegar gefin bróður Gareths, Gaheris að nafni.  

 Hér tekur Chapman upp þráðinn og bók hennar gerist í framhaldi af þessari sögu. 

Bókin hefst á brúðkaupi þeirra systra og bræðra, þar sem við komumst að því að Lynett er 

ástfangin af Gareth en neyðist til að giftast bróður hans. Hjónaband Lynett og Gaheris 

endist ekki út nóttina og Lynett fer aftur til hirðar Artúrs þar sem hún gerist erindreki 

konungs. Það hlutverk felur í sér að ferðast eftir landinu endilöngu og biðja smákónga í 

nafni friðar að gefa sig undir Artúr konung. Ef til átaka kemur hefur hún sér til stuðnings 

hringborðsriddarana fræknu Sir Lancelot, Sir Bors, Sir Percival og Sir Gwalchmei. Hún er 

tekin til fanga af nauðgara sínum Sir Bagdemagus en flýr í gegnum göng undir kastala hans. 

Þar kynnist hún hinum blinda og dauðvona Luciusi sem hún verður ástfangin af. Til að geta 

læknað hann leitar hún hins heilaga kaleiks ásamt Lancelot, Bors og Percival, finnur hann 

og Lucius læknast af blindunni. Hann deyr síðan og hún heldur starfi sínu áfram.    

 Lynett virðist aldrei hafa fundið sig í hinu hefðbundna og óvirka kvenhlutverki, því 

þegar hún var yngri var hún svokölluð strákastelpa. „But Lynett was always ready to ride 
                                                
1 Nafn Lady Lynet úr Le Morte d'Arthur er skrifað með einu té-i í endann, en nafn Lynett úr King's Damosel með tveimur.  
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out on a horse too big for her, or shoot arrows at a wildcat, or tickle trout in the stream“ 

(Chapman 1975b:8). Öfugt við systur sína sem situr kyrr heima og lætur riddara bjarga sér, 

er Lynett hreyfanleg eins og karlmaður og fer út fyrir kvenhlutverk sitt með sínu óvenjulega 

starfi. Líklega hefði kona á miðöldum hefði ekki komist nær því að verða riddari en Lynett í 

starfi sínu sem erindreki konungs. Eins og aðrar gagnhetjur er hún ekki hrein mey, þar sem 

henni var nauðgað, auk þess sem hún nýtur síðan ásta með Luciusi. Með því að láta Lynett 

skilja strax við eiginmanninn, ólíkt upphaflegu sögunni, færir Chapman hana úr hópi 

kvenhetja, þar sem hún hefði bara beitt sér í vissan tíma og síðan orðið eiginkona, yfir í að 

vera gagnhetja sem er frjáls undan yfirráðum karlmanna. Lynett neitar að vera í 

aukahlutverki í heimi karla. Hún er sjálf í aðalhlutverki með karlkyns aðstoðarmenn þegar 

hún ríður út á land sem erindreki Artúrs. Hún ræðst á nauðgara sinn án nokkurrar hjálpar og 

gerir þannig sitt til að breyta kvenfjandsömum heimi. Síðast en ekki síst finnur hún hinn 

heilaga kaleik af eigin rammleik og fer þannig langt út fyrir sinn gefna stað í samfélaginu 

og breytir heiminum að hætti karla. Hún brýtur lög feðraveldisins með allri hegðun sinni og 

tilveru og er langtum frjálsust hetjanna okkar þriggja.  

 „The female counter-hero derives from a [very] powerful figure, Magna Dea“ (Fries 

1996, 68), sem segja mætti að sé einskonar Móðir Jörð, en Fries segir hana hafa tvöfalt eðli 

þess sem nærir og þess sem eyðileggur. Gawain, ástin hennar Vivian, í The Green Knight er 

systursonur Lynett og hann lýsir henni þannig: „...but the ruffians of the forest seem to have 

some respect for her, perhaps because she is a remarkably good physician. ... Or perhaps 

it´s her sharp tongue they are all afraid of“ (Chapman 1975a:44). Þótt Lynett hjúkri fólki og 

sýni þar með mjúka hlið á sér og kunni að koma fyrir sig orði eins og kvenhetjum og 

gagnhetjum sæmir er drifkrafturinn innra með Lynett afl eyðileggingarinnar, reiðin vegna 

nauðgunarinnar. En þetta tvöfalda eðli hennar gefur henni kvenlega hlið sem hún virðir 

sjálf. Hún reynir aldrei að vera neitt annað en hún er eða að villa á sér heimildir. Þótt hún sé 
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ekki mjög kvenleg, klæðir hún sig alltaf þannig að það sjáist að hún sé kona; í síðu pilsi og 

með sérstakan hatt eða skuplu á höfði. Ef einhver heldur að hún sé karlmaður verður hún 

öskureið og heimtar að komið sé fram við sig eins og hefðardömu.  

Sumir höfundar sem skrifa um stelpur sem aðalsöguhetjur í sögum byggðum á 

Artúrssögninni og aðrar riddarasögur, virðast ekki ná valdi yfir þessu tvöfalda kveneðli 

gagnhetjunnar. Bandaríski rithöfundurinn Tamora Pierce hefur skrifað minnst tólf 

unglingabækur sem gerast á miðöldum í landinu Tortall. Þessar bækur gerast í 

fantasíuheimi með eigin tímatali, en reglur riddaranna eru þó þær sömu og hafðar eru í 

heiðri í Artúrssögninni. Í bókaflokknum „Song of the Lioness“ segir frá stúlkunni Alönnu 

sem vill verða riddari. Hún klæðir sig sem strákur og kemst að hjá hirðinni í þjálfun. Í átta 

ár felur hún kyn sitt og vill í raun ekkert af því vita að hún sé stelpa. „Maybe I was born that 

way, but I don't have to put up with it!“ segir hún grenjandi við þjón sinn sem bendir henni 

á að hún sé stelpa (Pierce 2005:135). Hún hugsar enn fremur: „She was still a girl 

masquerading as a boy, and sometimes she doubted that she would ever believe herself to 

be as good as the stupidest, clumsiest male“ (Pierce 2005:99). Alanna hefur greinilega litla 

trú á eigin kyni og má því segja að hún sé karlremba. Lissa Paul háskólakennari í 

barnabókmenntum segir einmitt að „novels that engage in simple role reversal are no more 

feminist then their counterparts; such characters are simply hero[es] in drag“ (1987:199). 

Frekar en að Alanna sé í dragi má segja að hún sé hálfgerður kynskiptingur, alla vega 

andlegur, því hún vill ekkert kannast við eigið kyn. Það er mjög sjaldan á það minnst í 

bókinni að hún sé stelpa og bókin gæti allt eins fjallað um strák sem lendir í sömu 

ævintýrum. Öfugt við Lynett afneitar Alanna sérkvenlegum hliðum sínum sem er alls ekki 

femínískt að mati Trites: „Instead of completely rejecting femininity ... feminist 

protagonists recognize and rely on traits that gave their literary foremothers strength: 

compassion, interconnectedness, and communication“ (1997:5). Þessa hæfileika nýta hins 
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vegar Vivian, Lynett og Ursulet sér allar, enda stoltar konur. Alanna býr yfir galdra- og 

lækningahæfileikum eins og Vivian og þegar pest ríður yfir höllina, notar hún ekki 

hæfileikana fyrr en einn vinur hennar er dáinn: „As to the other, I want to be a knight. 

Using my Gift doesn't seem fair, somehow. It's as if I'm fighting dirty“ (Pierce 2005:109). 

Henni finnst hún greinilega svindla ef hún er hún sjálf og notar hæfileika sína. Hins vegar 

kemur í ljós í næsta bókaflokki eftir sama höfund „Protector of the Small“ að Alanna er í 

raun gagnhetja og þar með femínisti. Hann fjallar um Keladry of Mindelan sem einnig vill 

læra til riddara. Keladry þarf ekki að fela kyn sitt í átta ár, því Alanna hefur í millitíðinni 

fengið það í gegn við hirðina að stúlkur megi nema til riddara. Þannig hefur Alanna barist 

fyrir réttindum kvenna, breytti heimi karlanna, þótt hún hafi gert það á mjög ófemíniskan 

hátt: það er með þvi að vilja ekki kannast við sitt eigið kyn.     

 Pierce er alls ekki eini höfundurinn um að klæða stelpur í brynju og rétta þeim sverð. 

Þýski metsöluhöfundurinn Cornelia Funke, sem búsett er í Bandaríkjunum, skrifaði 

barnabókina Princess Knight sem ætluð er fyrir 5-8 ára gömul börn. Þar er prinsessan 

Violetta alin upp sem riddari og hún ákveður að sanna að hún sé jafngóður riddari og 

bræður hennar. Þegar hún er 16 ára vill faðir hennar kóngurinn halda burtreiðarkeppni fyrir 

efnilega unga riddara og hönd Violettu á að vera verðlaunin. „What! she cried. You want 

me to marry some dimwit in a tin suit?“ (Funke 2003:18). Ef henni finnst riddarar svona 

heimskir, af hverju er hún þá að reyna að líkjast þeim? Violetta snýr síðan á karlana með 

því að mæta til keppni og vinna. Seinna giftist hún svo syni garðyrkjumeistara hallarinnar. 

Líkt og Alanna er hún hetja í dragi, sem síðan fer sínar eigin leiðir; hún vinnur femínískar 

hetjudáðir með ófemínískum hætti.    
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Deilt á staðlaðar kynjahugmyndir 

 Chapman tekst einstaklega vel að gera kynin jöfn í þríleik sínum um Vivian, Lynett 

og Ursulet. Hetjurnar okkar þrjár og elskhugar þeirra vinna saman sem jafningjar og eru 

helstu liðsmenn hvors annars. Chapman leyfir karlkyns hetjum bókanna að vera hræddir og 

jafnvel gráta. Þeir þurfa ekki að halda karlmannlega andlitinu, ekki einu sinni frammi fyrir 

sinni heittelskuðu, sem þeir ættu samkvæmt riddarahefðinni að vera að bjarga úr ánauð. 

Chapman virðist vera í uppreisn gegn stöðluðum kynjahugmyndum og má segja að hún sé 

beinlínis að skrifa gegn því að festa aðalsöguhetjurnar okkar í klisjusessi: konurnar í 

artúrísku kvenlegu aðgerðaleysi og karlana í stöðluðu ímyndinni um hann harða karlmann. 

Hún lýsir samfélagi sem hefur reglur feðraveldisins í heiðri, en þrátt fyrir það eru 

aðalsöguhetjurnar okkar innan þess, bæði konur og karlar, frjáls undan hefðbundnum 

hegðunarmynstri kynjanna.   

 Í The King's Damosel ræðst Chapman á stöðluðu hugmyndina um meyna, um líkama 

konunnar og áhersluna á fegurð hans. Hún mótmælir því að konur meti sig út frá meydómi 

sínum og fegurð eins og kvensöguhetju sæmir. Hún kemur þeim skilaboðum á framfæri að 

þegar stelpur hafa eitthvað fram að færa þá skipti þessi atriði engu máli. Þegar Lynett er í 

áfalli eftir að hafa verið nauðgað af Sir Bagdemagus, birtist Merlin henni:   

 

  ‘I´ve lost all that a girl lives for.’ 

 He directed a thoughtful look at her. ‘I dont believe it, nor do you. If you really do believe that 

 that particular thing is a woman's whole life, why, yes, I suppose so. Some women – yes, for 

 some women, virginity is the only treasure they have to bargain with, and a place in a man's 

 house the only thing they want to use it to buy. But not you, I think. Am I right?’ 

 She nodded (Chapman 1975b:22-23). 
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 Í King Arthur's Daughter eru klisjan um konuna sem eign tekin fyrir. Í augum karla 

er Ursulet bara kona með möguleg völd sem þeir vilja komast yfir og alla bókina á hún í 

vök að verjast gagnvart körlum sem vilja eigna sér hana. En hún neitar að gangast inn á 

reglur feðraveldisins sem þessir karlar; prestar og ráðgjafar, ætla að neyða hana til að lúta 

með því að gifta hana þeim sem hentar Bretlandi á pólitískum forsendum. „I won't have it. 

You take me and give me, as if I were a possession to be bargained for. I'm not a thing. I'm 

a person -  a Christian soul if you like, My Lord Abbot - “ (Chapman 1976:107), segir 

Ursulet en þessum körlum dettur ekki í hug að hún geti stjórnað landi og hvað þá her.   

 Í fyrstu bókinni The Green Knight ræðst Vera Chapman gegn stöðluðu hugmyndinni 

um hinn hugaða riddara, og eru Vivian og Gawain í raun bæði aðalsöguhetjurnar. Þau 

skiptast á að vera sögumenn, en í síðasta kaflanum er Meloir, aðstoðarmaður Merlins, 

sögumaður. Oftast skarta femínískar barnabækur stelpu í aðalhlutverkinu, en það getur líka 

verið strákur. Trites tekur undir það: „Some of the most poignant feminist children's 

narratives are those which recognize that traditional gender roles have been as limiting for 

the boys as they have for the girls“ (Trites 1997:5). Eins og titill bókarinnar bendir til, er 

hún byggð á miðaldarljóðabálknum Gawain and the Green Knight. Hann fjallar um 

hringborðsriddarann Sir Gawain, systurson Artúrs konungs, og viðureign hans við 

ofurvaxinn riddara sem er grænn frá toppi til táar og að því er virðist ódrepandi. Chapman 

segir í inngangi bókarinnar að henni hafi ekki fundist Sir Gawain henta sinni sögu og hún 

hafi því skipt honum út fyrir yngri Gawain (Chapman 1975a:5), sem hún kallar Gawain le 

Jeune, eða Gawain hinn unga. Hann á að vera sonarsonur Sir Gawains, eða sonur Gareths 

og Lady Leonie systur Lynett. 

 Miðaldaljóðabálkurinn um Sir Gawain hefst í nýársgleði Artúrs konungs. 

Skyndilega riðst ofvaxinn grænn riddari inn og krefst þess að einhver taki áskorun hans um 

einskonar einvígi og reyni að höggva af honum hausinn. Sá hinn sami á svo að leyfa græna 
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riddaranum að svara í sömu mynt að ári liðnu. Sir Gawain bíður sig fram, og þótt honum 

takist að höggva hausinn af riddaranum, setur riddarinn hausinn bara aftur á sig og hvefur á 

braut. Eftir það segir frá því þegar Gawain leitar kapellu græna riddarans ári síðar til að 

uppfylla loforð sitt. Á leiðinni fær hann inni hjá hefðarmanninum Sir Bertilak og fagurri 

eiginkonunni hans. Eftir einvígið sem Gawain sleppur lifandi frá, viðurkennir græni 

riddarinn, sem reynist vera Sir Bertilak sjálfur, að þetta hafi allt verið ráðabrugg Morgan Le 

Fay. 

 Chapman heldur sig við söguþráðinn í grófum dráttum og bætir Vivian inn ásamt 

fleiri persónum úr Artúrssögninni. Í bókinni hefur Morgan Le Fay nýlega náð í Vivian í 

klaustrið, en hún verður ástangin af Gawain um leið og hann kemur til hallarinnar. Hún eltir 

hann þegar hann leggur af stað í einvígið í grænu kapellunni og bjargar lífi hans í tvígang. 

Gawain virðist óhræddur en í raun á hann í miklu innra stríði; hann efast um sjálfan sig og 

finnst hann ekki standast kröfur samfélagsins. Hann er að sligast undan kröfunni um 

karlmannlega hegðun, en Elaine Showalter hefur einmitt talað um það ástand: „...feminist 

children's novels demonstrate characters “turning inward” in “a search for identity” because 

some form of environmental pressure has made them aware that they are not upholding 

socially sanctioned gender roles“ (1977:13). Gawain er 18 ára og stærsta stund lífs hans er 

runnin upp: hann verður sleginn til riddara og er með háar hugmyndir um karlmannlegt 

hlutverk sitt. „I would be a pure knight to my life´s end. I would love the most beautiful 

lady in the world, and lay my chaste adoration at her feet“ (Chapman 1975a:46). 

Áramótagleðin hefst stuttu eftir vígsluna og Gawain er svo mikið í mun að sanna sig að 

hann býður sig fram til að mæta græna riddaranum. En alla bókina - í gegnum vígsluna, 

einvígið og ferðalagið að grænu kapellunni, er Gawain hræddur. Hann grætur og það líður 

jafnvel yfir hann. „I felt the tears spring into my eyes, and my chest tightening to explode 

into a catastrophe of weeping; but I held so tight to what was left to my control – I held so 
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tight that everything went dark and I lost consciousness“ (Chapman 1975a:64). Þótt hann sé 

sönn hetja að því leyti að hann tekst á við hluti sem hann hræðist af öllu hjarta, gengur í 

opinn dauðann fyrir konung sinn og snýr á sjálfa Morgan Le Fay, finnst honum hann ekki 

standast þær upphöfðu væntingar sem samfélagið og ekki síst hann sjálfur gera til hans sem 

riddara og karlmanns. „A knight must also have a range of virtues; and his ‘inner courage’ 

is as important as his physical prowess because it cannot be ‘overcome by any mere man’“ , 

segir Ramón Lull í miðaldarverkinu The Book of the Ordre of Chyvalry (Lupack 2004:85). 

 Vivian er hins vegar hugaðri en Gawain og er bjargvættur hans. Það er hálf 

kaldhæðið að Gawain segi: „... the idea hunted me, obsessed me, that I must respect all 

women, protect them, shield them from danger“ (Chapman 1975a:46), þegar það er í raun 

kona sem verndar hann frá þeim margvíslegu hættum sem hann lendir í. Chapman leyfir 

einnig Vivian að falla fyrir viðkvæmum manni sem hún þarf stundum að annast líkt og lítið 

barn, hafa vit fyrir, hugga og hjúkra þegar hann verður veikur og fær óráð. „Then at one 

time I thought my mother was there, and I clung to her, and I laid my head to her breast, 

and cried bitterly for a long, long while“ (Chapman 1975a:120). Gawain er ekki beinlínis 

ímynd hins hugaða riddara, en í þríleik Chapmans fá allir að vera mannlegir og vera þeir 

sjálfir. 

 Að þessi leyti eru þríleikur Chapmans mjög femínískur bókaflokkur. Karlkyns og 

kvenkyns hetjurnar þurfa allar að takast á við það innra með sér eða samfélagslega að fara 

ekki þá leið sem kynbræður og -systur þeirra hafa langoftast farið í gegnum tíðina. 

Hetjurnar hennar Chapman standast þann þrýsting sem samfélagið og sjálfsefinn leggja á 

þau, og standa uppi sem sigurvegarar. Í því felast mjög mikilvæg skilaboð, jafnt til lesenda 

bókanna á útgáfuárum þeirra 1975-6, og í dag. Þær hugmyndir um kyngervin sem Chapman 

velur að leggja til atlögu við, lifa nefnilega góðu lífi enn í dag. Kröfurnar um óaðfinnanlegt 

útlit hafa sjaldan verið meiri og þá sérstaklega þegar kemur að ungum konum. Víða í hinum 
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vestræna heimi þykir enn aðdáunavert að ungar konur séu hreinar meyjar þegar þær giftast, 

en það á auðvitað ekki við um karlmenn. Þannig er enn verið að reyna að innræta fólki það 

hugarfar að konur eigi að vera fallegar eignir eiginmanna sinna, rétt eins og Igerne og 

Guinevere voru í augum Geoffrey of Monmouth. Karlarnir eiga svo auðvitað að vera 

sterkir, bæði andlega og líkamlega, karlar í krapinu sem standa við stjórnvölinn opinberlega 

og í einkalífinu. Trites segir að persónur eins og þær sem Chapman skapar geti hjálpað til 

við að brjóta niður óvænlegar hefðir um kyngervin: „Any time a character in children's 

literature triumphs over the social institutions that have tried to hold her down, she helps to 

destroy the traditions that have so long forced females to occupy the position of the Other“ 

(1997:7). 

 

Leitað út fyrir sögulegan sannleika? 

 Hversu langt má ganga í því að skapa persónur sem brjóta á bak aftur hefð sem 

neyðir konur óæðri stöðu gagnvart körlum? Hafa femínískir rithöfundar leyfi til að „beygja“ 

söguna örlítið verkum sínum í hag? Þótt Chapman fari ekki út fyrir hefð riddarasagnarinnar 

með því að skapa sterkar kvenpersónur eins og Vivian, Lynett og Ursulet, getur þá verið að 

hún sé að stíga út fyrir sögulegan sannleika? Bandaríski rithöfundurinn Janet Hickman 

hefur bent á mikilvægi þess að barna- og unglingabækur gefi rétta mynd af sögunni þar sem 

sögulegar bækur séu m.a. tæki fyrir börn til að púsla saman sinni eigin útgáfu af hinum 

stóra sannleika, og oft taki ungir og óreyndir lesendur vafasömum staðreyndum sem góðum 

og gildum. „So, while there is plenty of room for exaggeration and fractured facts in fantasy 

and comedy, it still makes sense to insist on an obligation to truth in any children's book 

that claims to portray the world as it is or as it was“ (Hickman 2001:92). Þar sem ekki er 

víst að Artúr konungur hafi nokkrum sinnum verið uppi gæti einhverjum þótt tæpt að kalla 
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bækur sem byggja á sögninni um hann sögulegar bækur. Chapman segir að hún skrifi bækur 

sínar inn í „civilization more or less that of the twelfth century (with pardonable overtones 

from the forteenth) but with the political situation from the sixth century“ (Chapman 

1976:7). Þannig gefa bækur hennar, og sjálfsagt margar aðrar Artúrsbókmenntir sem 

skrifaðar eru af þekkingarfólki um miðaldir, raunsanna mynd af samfélagi tímabilsins þó 

svo að persónurnar og atburðirnir séu uppspuni. Þannig ættu bækur Chapman einnig að gefa 

raunsanna mynd af samfélagsaðstæðum kvenna. Maureen Fries segir að flokkarnir þrír sem 

hún flokkar konur Artúrssagnarinnar í eigi það allir sameiginlegt er að hetjurnar séu 

takmarkaðar „by the inability to assume such traditional male roles as the warrior one of the 

physical combat“ (Fries 1996:72) en þannig var það í raunveruleika miðaldanna. Í þríleik 

Chapmans ber Lynett ávallt á sér rýting en að öðru leyti taka hetjurnar þrjár sér aldrei sverð 

í hönd. Þær láta sér ætíð nægja sín kvenlegu vopn - nema með einni undantekningu í síðustu 

bók þríleiksins King Arthur's Daughter. 

 Söguþráð bókarinnar hefur Chapman skáldað frá grunni, en notfærir sér þá útbreiddu 

hugmynd að Artúr sé ekki dáinn, hann hafi verið færður ásamt bestu riddurunum sínum á 

eyjuna Avalon eftir lokabardaga sinn, þar sem hann hvílir sig og mun snúa aftur þegar 

fólkið hans þarfnast hans. Einnig notar hún þá hugmynd að Artúr konungur hafi eignast 

dóttur: „Nobody can say that Arthur did not have a daughter. King's daughters, unless they 

make dynastic marriages, are apt to slip out of history and be ignored. So I present my 

invention of Ursulet, daughter of Arthur and Guinevere – Ursa minor“ (Chapman 1976:7). 

Saga Chapman hefst eftir dauða Artúrs en þá ríkir upplausn og stríðsástand í Bretlandi. 

Fjandmenn Breta, hinir villtu Jótar og Englar, hafa komið sér fyrir á víð og dreif um landið, 

og erkifjendurnir Saxar, eru við það að leggja undir sig landið. Þeir ráðast inn í klaustrið 

sem Ursulet er alin upp í og hún leggur á flótta. Ambris, hin aðalhetja bókarinnar, er sonur 

Vivian og Gawain úr fyrstu bókinni The Green Knight. Ömmusystir hans er Lynett úr 
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annari bókinni The King's Damosel, sem ásamt Sir Bertilak, einnig úr The Green Knight, 

senda Ambris út af örkinni að leita að Ursulet, réttmætum höfðingja landsins og stjórnanda í 

allri þessari óeirð. Hann finnur hana og þau verða strax ástfangin. Þau taka höndum saman 

ásamt Lynett og nokkrum gömlum riddurum og berjast fyrir yfrráðum Bretlands, m.a. á 

móti Mordred, valdagráðugum óskilgetnum syni Artúrs og hálfbróður Ursulet, og koma því 

í kring að Arthúr geti komið til baka þegar hans tími kemur. 

 Þegar þau eru á leið í stríðið fær Ursulet rýting sem hún álítur geta bjargað sér í neyð 

og hún burðast einnig með einskonar skjöld sem á að verja hana. „But they had not thought 

it right to give her a sword“ (Chapman 1976:133), sjálfur meykóngurinn fær ekki sverð í 

hönd vegna kynferðis jafnvel þótt hann sé á leið í stríð! En þegar Ursulet stendur síðan á 

vígvellinum og stríð upp á líf og dauða geysar allt í kringum hana, kærir hún sig kollótta um 

allar hefðir, siði og reglur og tekur sér sverð í hönd. „- and somehow the feel of it in her 

hand made her feel strange, more assured - she could do something now, not just dodge the 

blows. She swung it experimentally, and then thrust it full in the face of a fierce man who 

was bearing down on her“ (Chapman 1976:134). Þannig leiðir Ursulet heilan her í stríði og 

berst sjálf með vopni karlmanna, jafnvel þótt það gangi í bága við það sem hefðin bauð á 

þeim tíma. Þrátt fyrir það sem hér hefur áður verið sagt um að konur þurfi ekki sverð, þar 

sem þær búi yfir annars konar vopnum, finnst mér Ursulet á þessari stundu alls ekki vera að 

svíkja hlutverk sitt sem kona. Líkt og faðir hennar, Artúr, dró sverðið úr steininum til að 

sanna að hann væri réttborinn konungur landsins, grípur hún sverðið, beitir því og líður vel 

með það, því hún er sjálf lögmætur æðsti valdhafi Bretlands, og sverðið sannar það og er 

því táknið hennar. „These swords [sverðið í steinunum og Excalibur] are key emblems of 

Arthur's power and empowerment at many levels – political, personal, physical, magical, 

and mythic“ (Kellogg 2004:51-2).  

 Karen Cushman er bandarískur rithöfundur sem hefur skrifað sex sögulegar 
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skáldsögur fyrir börn og unglinga og unnið til verðlauna fyrir þrjár þeirra. Hún hefur verið 

gagnrýnd fyrir að skrifa mjög sterkar kvenpersónur inn í bækur sínar sem eiga að gerast á 

miðöldum. Gagnrýnisraddir halda því fram að sterkar konur á miðöldum séu tímaskekkja 

sem gefi börnum ranga mynd af sögunni (Lehr 2001a:199-200). Susan Lehr er ósammála 

þessu: „Authors should not invent or reinvent history, but there is adequate primary 

documentation to suggest that some women did not submit willingly to male hierarchies 

throughout history, perhaps more then few“ (2001a:200). Þekktasta dæmið um konu á 

miðöldum sem fór út fyrir sitt hlutverk, stóð uppi í hárinu á karlmönnum og leiddi þjóð sína 

í stríði er Jóhanna af Örk. Ef hún gat leitt heilann her, af hverju ætti ekki Ursulet að geta 

það líka? Eða eins og Lynett segir og hristir hausinn: „All men will have it that a woman 

must have a man to rule for her, that a woman can not rule alone or lead an army – God 

knows why not. And so they say you must take a husband“ (Chapman 1976:105).    

 Það er greinilegt að Cushman og Chapman eiga það sameiginlegt að vilja draga upp 

á yfirborðið konur sem sagan gleymdi, konur sem vissulega höfðu líka áhrif á söguna án 

þess að vera skrifaðar á spjöld hennar; sterkar konur sem eru hluti af þeim stóra sannleika 

sem börnin þurfa að púsla saman, konur sem veita ungum lesendum ferska sýn á söguna.  

 

„Certainly there were few heroic role models for females in medieval life: they were only                

infrequently rulers and forbidden to bear arms or enter priesthood. ... In real life, however, 

women sometimes proved themselves the social equals of men. ... While most such women are 

rarely acknowledged in the public records, they do offer historical images of female heroism“ 

(Fries 1996:59-60).  
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Niðurstaða 

 Ég vona að mér hafi tekist í þessari ritgerð að sýna fram á að Vera Chapman hafi 

skrifað mjög sterkar og femínískar kvenpersónur inn í Artúrssögnina og þar með sannað að 

þær eigi fullt erindi í bækur sem byggja á sögninni þrátt fyrir að heimur þeirra lúti 

feðraveldinu. Persónur sem standast þann þrýsting sem samfélagið og stofnanir þess setja á 

börn og unglinga um að fylgja hefðum um kyngervin eru sigurvegarar sem geta hjálpað til 

við að brjóta á bak þessar hefðir samkvæmt Trites (1997:7). Ég er á því að það sé góð 

hugmynd að skrifa þessar sterku og sjálfstæðu persónur inn í þann karlaheim sem geymir 

Artúrssögnina, þar sem feðraveldið ræður ríkjum á yfirboðinu. Í nútímann liggur 

feðraveldið rétt undir yfirborðinu í allri sinni hræsni og er mjög líklega ósýnilegt ungu fólki 

sem er að átta sig á hvar það stendur í samfélaginu, hvort heldur sem kona eða sem maður. Í 

bókum Chapmans sjá lesendur afar greinilega við hvaða öfl þau eiga að etja; að jafnt strákar 

sem stelpur þurfa að berjast gegn stöðluðum kynjamyndum og þannig ná lesendur vonandi 

að tengja það betur við eigin aðstæður. Stelpur eiga að skilja að þær þurfa ekki að gangast 

inn á aðferðir karla til að ná völdum, þær þarfnast ekki hins fallíska sverðs, þær eru klárar 

og búa yfir kostum og hæfileikum sem þær geta beitt í stað þess.  

     Á heildina litið finnst mér þríleikurinn fjalla um jafnvægi, og ég er viss um að Chapman 

hefði tekið heilshugar undir með starfssystur sinni Jane Yolen: „I feel to overemphasize one 

gender in favor of the other does damage to where we as a (human) race want to be at the 

end of time: where boys and girls are equal. Where men and women are both heroes. Where 

there is an androgeneity of terms of success“ (Louie 2004:143). Chapman fjallar nefnilega 

ekki bara um jafnvægi á milli kynjanna, heldur einnig um jafnvægi hins karlæga og 

kvenlega innra með okkur öllum. Vivian og Gawain skipta tímabundið um hefðbundin 

kynjahlutverk þegar hún bjargar honum úr margskonar hættum sem að honum steðja, en 
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það skapar enga togstreitu á milli þeirra. Um leið og Lynett lærir að elska Lucius, lærir hún 

að  elska konuna í sjálfri sér. Þannig nær hún andlegu jafnvægi, verður tilbúin að leita 

kaleiksins og fullkomna riddarann í sjálfri sér. Á stríðsvellinum er það karl sem réttir 

Ursulet sverðið, vopn karlmannsins, líkt og sáttarhönd milli kynjanna. Hins vegar bjargar 

Ursulet engu – nema kannski eigin lífi -  sem stríðsmaður með sverð í hönd. Það mun hún 

hins vegar gera með því að vera kona, með manni, með því að viðhalda ætt Artúrs þar til 

hann kemur aftur. Frá upphafi eru Ursulet og Ambris fullkomnir jafningjar en þau eru 

táknræn fyrir framtíð og endurkomu Artúrsríkis sem verður hafið yfir alla kynjabaráttu, 

enda er Artúr mjög femínískt þenkjandi hjá Chapman og ákveður að Ursulet skuli erfa 

krúnuna. 

 En hvar standa bækur og kvikmyndir fyrir börn og unglinga sem skrifaðar eru inn í 

Artúrssögnina og riddarahefðina í dag? Hafa einhverjar framfarir orðið í femínískum 

skilningi síðan Chapman skrifaði sínar bækur fyrir rúmum þrjátíu árum? Því miður er erfitt 

að segja það. Ein nýjasta teiknimyndin sem byggð er á sögninni og hefur unga stúlku í 

aðalhluverki er Quest for Camelot (1998) sem Belginn Frederick Du Chau leikstýrði fyrir 

Warner Bros., en hún byggir einmitt lauslega á The King's Damosel. Myndin segir frá ungu 

stúlkunni Kayley sem er haldin mikilli þrá að verða riddari við hirð Artúrs konungs, líkt og 

pabbi hennar var. Í grein sinni í bókinni Adapting the Arthurian Legend for Children, segir 

ritstjóri hennar, Barbara Tepa Lupack, að myndin „... reflects a trend in certain recent works 

of Arthurian fiction and film toward more innovative and democratic approaches to the 

legends by focusing on female characters“ (2004:278). Satt er að þetta á við um bækur fyrir 

fullorðna, en ekki barna- og unglingabækur. Nefna má að í Quest for Camelot er lagt af stað 

með mynd um hetjulega framrás með unga stúlku í aðalhlutverki. Hins vegar er gefist upp á 

miðri leið og Kayley fær ekki að vera alvöru hetja nema með aðstoð karlkyns vinar síns 

sem þrátt fyrir að vera blindur er henni fremri þegar kemur að hetju- og riddaraskap. Það 
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geta varla talist góð meðmæli fyrir Kayley. Einnig er ýjað að því að þau giftist í lokin, við 

sömu athöfn og þegar þau eru slegin til riddara. Það gengur hreinlega ekki upp samkvæmt 

Artúrsbókmenntum, hvorki miðaldabókmenntum né þeim nútímabókmenntum sem 

innihalda þær þrjár gerðir kvenpersóna sem Maureen Fries greinir innan Artúrssagnarinnar. 

Ef kona hefði komist nálægt því að verða riddari, hefði hún svo sannarlega ekki verið gift 

kona. Hún hefði verið gagnhetja; frjáls undan heimili og yfirráðum kalrlmanns. Kayley er 

sett á tvo staði innan feðraveldisins samtímis og þannig er riddaraferli Kayleyjar lokið um 

leið og hann hefst. Svo virðist sem oft sé unnið með artúríska efniviðinn af vankunnáttu og 

jafnvel klaufaskap. Í Quest for Camelot er reynt að flétta saman tveimur andstæðum 

gildum; frelsi konunnar og heftingu hennar. Einnig má nefna bókina um Alönnu sem vinnur 

að femínískum gildum með ófemínískum hætti.  

 Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvers vegna Chapman hefi tekist svona vel 

upp feminískt séð. Var hún femínisti í húð og hár? Mjög lítið hefur verið skrifað um 

Chapman og því fáar uppýsingar til. Að hún skuli hafa verið meðal fyrstu kvenna til að fá 

inngang í Oxford háskóla gefur til kynna að hún hafi verið framsýn, auk þess sem hún 

byrjaði á því að hneyksla meðlimi skólans upp í skónum með því að fara í langan göngutúr 

eftir ánni Cherwell ásamt þáverandi heitmanni sínum án þess að „chaperone“ eða 

fylgdarmanneskja hafi verið með í för! (The Tolkien Society 2009). Þetta er alveg í anda 

Vivian, Lynett og Ursulet sem spyrja sig ekki hvað öðrum finnst þegar þær framkvæma. 

Önnur saga segir frá að Chapman hafi langað að klippa á sér hárið stutt en ekki þorað að 

verða fyrst kvennanna til þess. Hún spennti það því upp að aftan og uppskar mikinn 

aðhlátur skólafélaganna sinna (The Tolkien Society 2009). Ég efast um að hér hefðu 

hetjurnar okkar þrjár hikað eins og höfundur þeirra, en Karen Cushman talar meðal annars 

um að hún skrifi um stelpur sem eru eins og hún hefði sjálf viljað vera (Lehr 2001a:193). 

Mér finnst feminísk rödd höfundarins mjög oft koma sterkt í gegn og ekki síst þegar hún 
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talar um að ætt Artúrs konungs geti alveg eins erfst í kvenlegg eins og karllegg, en í þremur 

bókum lætur hún alls fjórar persónur tala um þetta, og þar af Artúr sjálfan tvisvar sinnum. 

 Á grundvelli þessara upplýsinga, boðskapar bókanna og persónusköpunar dreg ég þá 

ályktun að Chapman hafi verið framsýnn og klár femínisti sem ásamt fleiri kvenhöfundum 

hóf að skrifa um sterkar konur sem hafna viðteknum kynjahlutverkum þegar markaðurinn 

opnaðist fyrir þær með baráttu kvennahreyfingarinnar í lok sjöunda áratugarins og byrjun 

þess áttunda fyrir jafnrétti, en hún var þá komin á áttræðis aldur. Ég tel að bækur hennar 

hafi verið meðvitað svar við kúgun kvenna, uppreisn gegn þeim hefðbundu og heftandi 

myndum sem birtust af kynjunum í barna- og unglingabókum fyrir þennan tíma. Að draga 

upp á yfirborðið sterkar kvenpersónur sem þegar tilheyra Artúrssögninni, eins og Chapman 

gerir af mikilli þekkingu, hefur ekki bara uppeldisfræðilegan tilgang fyrir stelpur jafnt sem 

stráka, heldur styrkir það sögnina, afhjúpar hana í allri sinni breidd og dýpt, eykur vinsældir 

hennar og þar með langlífi. Susan Lehr segir í bókinni Battling Dragons: „Fantasy is an 

inner journey that helps readers ponder the big questions about one's raison d'etre“ 

(1995:198). Því skiptir öllu máli að áhrifa femínisma gæti í þeim barna- og unglingabókum 

sem á boðstólnum eru í bókasöfnum, í skólum og í verslunum, svo börnin okkar geti 

auðveldlega nálgast bækur sem gefa til kynna á ótvíræðan hátt að kynin séu jöfn, og að 

þeim séu allar leiðir færar þegar þau ákveða hver og hvernig þau vilja vera, nú sem börn og 

síðar sem  fullorðið fólk. Vera Chapman lagði sitt af mörkum til að svo gæti orðið. 
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