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Ágrip 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að greina samskipti Býsansmanna og Væringja, þ.e. norrænna 

málaliða í þjónustu Miklagarðskeisara út frá hugmyndum beggja hópa um karlmennsku. 

Tímabilið sem ritgerðin fæst við er 10.-12. öld en ýmsar frumheimildir sem stuðst er við eru frá 

13. öld. Stuðst er við bæði býsanskar og norrænar heimildir. Litið verður til Íslendingasagna, 

konungasagna og dróttkvæða um hugmyndir norrænna manna um karlmennsku og Býsanska 

ríkið. Sömuleiðis verður litið til býsanskra heimilda á borð við Alexíusarkviðu um hugmyndir 

Býsansmanna um hvað það sé  að vera karlmaður svo og álit þeirra á norrænum mönnum. 

Verður þetta borið saman til að fá heildarmynd af því hvað var líkt og ólíkt með 

karlmennskuhugmyndum þessara tveggja menningarheima. Hér verður farið almennt yfir 

samskiptasögu Væringja og Býsansmanna og litið til þess hvað var talið vera karlmannlegt sem 

og ókarlmannlegt í samfélögum þeirra. Skoðuð verður staða geldinga í býsönsku samfélagi og 

það hvernig hún mótaði hugmyndir Býsansmanna um karlmennsku og að sama skapi hvernig 

hún kann að hafa átt þátt í að móta hugmyndir Væringja um skort Býsansmanna á henni.  

Tilgátan sem sett verður fram í þessari ritgerð er tvíþætt. Í fyrsta lagi að norrænir menn 

hafi notað hugmyndir sínar um karlmennsku sína og bardagagetu til þess að hefja sig upp yfir, 

eða vera a.m.k. jafnokar Býsansmanna sem stóðu þeim mun framar að auðlegð og glæsileika, 

þættir sem ég mun sýna fram á að hafi skipt norræna menn mjög miklu máli. Í öðru lagi mun ég 

halda því fram að þrátt fyrir þetta hafi fordómar norrænna manna gegn Grikkjunum ekki náð 

sömu hæðum og í Vestur-Evrópu því að sömu pólitísku og trúarlegu hvatir krossferðanna voru 

ekki til staðar á Norðurlöndum (þótt vissulega hafi þær haft áhrif). 
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1. Inngangur 

Sú hefð að treysta á hermenn frá löndum utan Rómarveldis, þ.e. „barbara“, var jafn gömul og 

borgin Konstantínópel sjálf. Konstantínus mikli hafði heiðrað hermenn úr Cornuti-

þjóðflokknum fyrir það mikilvæga hlutverk sem þeir sinntu í orrustunni við Milviusarbrúna 

(lat. Pons Milvius) árið 312 eftir Krist en sigurinn í henni tryggði honum keisaratignina. Frá 

árdögum Konstantínópel voru sett saman sérstök herfylki sem áttu að gæta borgarinnar og 

keisarans; þau voru hluti af tagmata, þeim hluta hersins sem var staðsettur í og í kringum 

höfuðborgina. Aðild Væringja að býsanska hernum kemur fram í heimildum svo snemma sem 

árið 911. Norrænir menn gátu þjónað ásamt öðrum málaliðum af margs konar þjóðernum. Hins 

vegar virðist ekkert sérlegt herlið Væringja hafa verið stofnað fyrr en árið 988, þegar keisarinn 

Basileios II (ríkti 976-1025) fékk Væringjalið sent frá Vladimír Rússakonungi. Þeir voru 

notaðir til að berjast fyrir hönd keisarans við uppreisnarmenn. Í býsönskum heimildum er 

stundum vísað til Væringjanna sem axarberandi barbara, eða þeirra sem vingsa sverðunum af 

hægri öxlinni. Slík var myndin sem Grikkirnir höfðu af þeim þar sem bardagatækni þeirra var 

að fella andstæðinginn með exi og síðan deyða hann með sverðinu. Væringjar voru aðallega 

norrænir menn fram á seinni hluta 11. aldar en eftir að Vilhjálmur bastarður lagði undir sig 

England árið 1066, flúðu bæði engilsaxneskir og danskir aðalsmenn landið og gengu í 

Væringjalífvörðinn en norrænir menn voru áfram í hópi Væringja fram til fjórðu 

krossferðarinnar árið 1204.
1
 

Furðu lítið hefur verið fjallað um Væringja af íslenskum sagnfræðingum og eru þeir 

tveir sem hafa fjallað hvað ítarlegast um viðfangsefnið. Annar er Sigfús Blöndal en hinn er 

Sverrir Jakobsson og verður stuðst mikið við verk þess síðarnefnda í þessari ritgerð. Af þeim 

erlendu fræðimönnum sem stuðst verður hvað mest við eru m.a. tveir norskir sagnfræðingar, 

Bjørn Bandlien og bók hans Man or monster?: Negotiations of Masculinity in Old Norse 

Society sem og hinn kunna miðaldafræðing, Sverre Bagge og hér verður notuð ritgerð hans í 

safnritinu Hellas og Norge þar sem hann fjallar um og ber saman hinn norræna heim og hinn 

býsanska af kostgæfni. Af fræðimönnum utan Norðurlanda verður helst stuðst við verk ensku 

fræðikonunnar H.R.E. Davidson: The Viking Road to Byzantium.  

Rannsóknarvinna þessarar ritgerðar byggist á frumheimildum og má þar fyrst nefna 

ýmsar Íslendingasögur líkt og Njálu og Laxdælu og konungasögur eins og Fagurskinnu, 

Morkinskinnu og Heimskringlu. Líka er stuðst við býsanskar heimildir líkt og Alexíusarkviðu 

                                                           
1
 Davidson, The Viking Road to Byzantium, bls. 177-181. 
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eftir Önnu Komnene og Chronographia eftir Mikhael Psellus sem bæði fjalla um býsanska 

keisara en á meðan Anna tekur fyrir einn þá fjallar Mikhael um fjórtán. Með notkun þessara 

heimilda verður fjallað um karlmennskuviðhorf fyrri alda í tveimur ólíkum menningarheimum. 

Mun ég fjalla um hvað var líkt og ólíkt með karlmennskuhugmyndum Væringja og 

Býsansmanna og hvernig þær mótuðu samskipti þeirra og hugmyndir um sitthvorn hópinn. 

Sýnt verður fram á að norrænir menn mátu auð mikils og hvernig þeir notuðu hugmyndir sínar 

um karlmennsku sína til þess að hafa eitthvað til að jafnast á við hinn mikla auð og glæsileika 

Býsansmanna, án þess þó að ganga jafn langt og latneskir menn (Vestur-Evrópubúar) í 

fyrirlitningu á „Grikkjunum“. Þegar það kemur að því að rannsaka hugarfarssögu skiptir máli 

hversu gamlar heimildirnar eru.  Á meðan norrænu heimildirnar sem notaðar eru hér voru 

ritaðar á 12. og 13. öld, löngu eftir atburðirnir sem þær lýsa gerðust þá eru þær býsönsku að 

mestu leyti samtímaheimildir, eða ritaðar skömmu eftir að atburðirnir gerðust og hefur það 

áhrif á sjónarhorn höfunda þeirra. Þegar sagnfræðingar rannsaka hugarfar fyrri alda þá geta þeir 

treyst þeim býsönsku betur til að sýna viðhorf fólks á atburðatímanum. Í norrænum heimildum 

er ekki alltaf víst hvort sé viðhorfin sem koma fram tilheyri sagnapersónunum eða 

sagnaritaranum en kvæðin í þeim eru mikilvæg því þau eru það sem kemst næst því að vera 

samtímaheimildir. Það er von mín að með notkun á þessum heimildum muni mér takast að 

skapa annað sjónarhorn á karlmennskuhugmyndir miðalda. Tekið skal fram að þar sem 

Býsansmenn litu á sig sem Rómverja en norrænir menn og latneskir menn kölluðu þá Grikki og 

verður sitt hvort heitið um Býsansmenn notað eftir viðhorfi þess hóps sem fjallað er um. Einnig 

vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Sverri Jakobssyni og öðrum þeim sem aðstoðuðu mig við 

gerð þessarar ritgerðar.  
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2. Karlmennska í hinum norræna heimi 

2.1 Titlar og níð 

 

Hilmir vann at holmi 

hjalmskóð roðin blóði 

-hvat of dylði þess hölðar?- 

Hörð ok austr í Görðum. 

Rógs brá rekka lægir 

ríkr valkera líki. 

Herstefnir lét hröfnum 

hold flæmingja goldit
2
 

 

Í umfjöllun sinni á titlum þeim sem norskir konungar og jarlar báru hefur Rikke 

Malmros sýnt hvernig höfðingjarnir voru hylltir sem fremstir meðal stríðsmanna á 10. öld. 

Ráðamenn voru oft kallaðir hilmir, það er, sá sem ber hjálm á höfði eða tengt því, hilmir 

hjalmfaldinn, ægishjálmberi og faldinn holmfjöturs hjalmi, sá sem ber hjálm Miðgarðsormsins. 

Dæmi um önnur heiti yfir konunga voru ræsir, sá sem ræsir aðra til hernaðar, vísi, sá sem leiðir 

eða sýnir leiðina áfram og hefstefnandi, sá sem kallar saman herinn.
3
 Þessi heiti voru öll notuð í 

jákvæðri merkingu yfir leiðtoga og getu þeirra til þess að leiða menn í stríði og má sjá þau 

notuð í dróttkvæðinu úr Fagurskinnu hér að ofan. Til þess að vera fær um slíkt þurfti auðvitað 

að vera „sannur“ karlmaður. En hvaða orð voru notuð þegar tilgangurinn var að draga úr 

karlmennsku einhvers? 

Bjørn Bandlien hefur bent á að hinn norræni orðaforði yfir níð var næstum því jafn 

fjölbreyttur og orðaforði Inúíta yfir snjó. Má þar nefna orð eins og flím, háð, hneisa, hnæfilyrði, 

kanginyrði, níð, spott og ýki. Slíkt níð var tekið alvarlega í lögunum og fylgdi því annaðhvort 

sekt eða útlegð. Það voru margs konar móðganir sem þurfti að greiða sekt fyrir, t.d. ef maður 

sagði við annan að hann hefði fætt barn, að það hafi verið farið að fullu inn í hann, kallar hann 

meri, tík eða hóru eða líkti honum við kvenkyns dýr af nokkru tagi.
 

Í hinum norsku 

Gulaþingslögum var líka lögð refsing við því að segja að einhver væri eiginkona níundu hverja 

                                                           
2
 Fagrskinna, bls. 143. 

3
 Bandlien, Man or monster?, bls. 90. 
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nótt.
4
 Þarna sést vel hvað það þótti mikil móðgun að vera gefnir kvenlegir eiginleikar. Sjá má 

dæmi um slíkar móðganir í verki í Njálu: 

 

Flosi mælti: "Ef þú vilt það vita þá mun eg það segja þér hvað eg ætla. Það 

ætla eg að til hafi gefið faðir þinn, karl hinn skegglausi, því að margir vita 

eigi er hann sjá hvort hann er heldur kona eða karlmaður."Skarphéðinn 

mælti: "Slíkt er illa mælt að sneiða honum afgömlum er engi hefir áður til 

orðið dugandi maður. Megið þér og það vita að hann er karlmaður því að 

hann hefir sonu átt við konu sinni. Hafa fáir vorir frændur legið óbættir hjá 

slæðurnar en kastaði brókum blám til Flosa og kvað hann þeirra meir þurfa." 

garði vorum svo að vér höfum eigi hefnt."Síðan tók Skarphéðinn til sín 

Flosi mælti: "Hví mun eg þeirra meir þurfa?" Skarphéðinn svarar: "Því þá ef 

þú ert brúður Svínfellsáss sem sagt er hverja hina níundu nótt og geri hann 

þig að konu."
5
 

 

Þarna hæðist Flosi líkt og Hallgerður hafði áður gert að skeggleysi Njáls. Skarphéðinn 

svarar á móti að Njáll sé þó fær um að feðra börn ólíkt Flosa sem var barnlaus. Hann bítur svo 

höfuðið af skömminni með því að segja að tröllið á Svínafelli hafi kynferðisleg not af Flosa 

níundu hverja nótt. Þarna er Skarphéðinn á móðgandi en óbeinan hátt að segja að Flosi sé ekki 

karlmaður. Þetta virðist allt mjög ýkt og kannski er það einmitt tilgangurinn. Ármann 

Jakobsson hefur fjallað um hvernig höfundur Njálu notar hugmyndina um kyn til þess að 

gagnrýna hina öfgafullu karlmennskuhugmynd hins norræna heims á miðöldum. Hún sýni 

hvernig hugmyndin um karlmennsku getur orðið svo ýkt að engar málamyndanir eru leyfðar og 

hún verði þrúgandi. Njála sé hliðholl þeim ókarlmannlegu í stað þeirra sem saka aðra um skort 

á karlmennsku og snúi karlmennskunni á haus, hið undarlega verði hið eðlilega og þeir sem 

reyni að stjórna karlmennsku annarra enda sem minni menn.
6
 Það voru þó til beinskeyttari 

leiðir til þess að hemja þá sem reyndu að gera lítið úr karlmennsku annarra en með 

bókmenntum. Í sænska lagabálknum Hednalagen frá því í kringum aldamótin 1200 er sagt frá 

því að ef einn maður móðgar annan með því að segja: „Þú ert ekki eins og karlmaður, og ekki 

karlmaður í eðli þínu“, þá ætti hinn að svara „Ég er jafnmikill karlmaður sem og þú“. Síðan 

ættu þeir að mætast í einvígi á krossgötum; ef að sá sem var níddur fellur í einvíginu skal hann 

                                                           
4
 Sama heimild, bls. 98. 

5
 Brennu-Njáls saga, bls. 313-314. 

6
 Ármann Jakobsson, „Masculinity and Politics in Njáls Saga“, bls. 214-215. 
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bættur að hálfu, ef að sá sem sagði orðin fellur skal lík hans grafið í óvígðri jörð.
7
 Fátt sýnir 

betur þann stóra sess sem karlmennskan hafði í huga norrænna manna að möguleg refsing við 

að draga úr henni hjá öðrum einstaklingi var að fá ekki almennilega greftrun, eitthvað sem var 

grundvallaratriði í kristnum samfélögum. Hvað segir þetta okkur um hinn mikla ótta í 

norrænum miðaldasamfélögum við að vera talinn ókarlmannlegur? 

 

2.2 Sannur víkingur 

Væringjar höfðu á sér orðspor sem úrvalshermenn sem hægt væri að treysta á. Dæmi um slíkt í 

norrænum heimildum má finna í frásögnum af orrustunni við Beroia/Stara Zagora sem átti sér 

stað árið 1122 í valdatíð Jóhannesar Komnenosar. Var þetta lokaorrustan við þjóð Petsjenega 

sem hafði valdið Býsanska ríkinu miklum búsifjum. Óvinurinn varðist vel og víggirti sig með 

fjölda vagna sem voru þaktir uxahúðum. Samkvæmt íslenskum heimildum reyndu þá hermenn 

úr hópi Grikkja, Franka og Flæmingja að brjótast í gegnum varnir Petsjeneganna en mistókst 

sem reitti keisarann til mikillar reiði. Hermennirnir sögðu honum að hann ætti að nota 

vínbelgina sína en með því áttu þeir við Væringjana. Í Flateyjarbók er þessu frekar móðgandi 

heiti skipt út fyrir hið kurteisislegra orð „vini“ en þrjár sögur notast við vínbelgjaheitið.
8
 

Keisarinn svaraði því að hann vildi ekki sóa dýrgripunum sínum en Væringi einn sagði honum 

að þeir myndi með glöðu geði stökkva í eld ef það gerði keisaranum til geðs. Þeir báðu síðan til 

Ólafs helga, sóttu fram og gerðu það sem hinum hermönnum keisarans tókst ekki og sigruðu 

Petsjenegana.
9
 

Það að meta hugrekki fram yfir öryggi eigin lífs líkt og í myndlíkingu Væringjans um 

að stökkva í eld er algengt þema í íslenskum miðaldabókmenntum. Dæmi um slíkt má finna í 

Njálu þegar Gunnar Hámundarson ákveður að halda sig heima á Hlíðarenda í stað þess að 

fylgja bróður sínum, Kolskeggi, til útlanda, ákvörðun sem jafngildir dauðadómi. Á sama tíma 

er bróðir hans skynsamur og endar að lokum í Væringjaverðinum og kemur aldrei aftur heim.
10

 

Það má líka sjá þetta þema í lýsingu Snorra Sturlusonar á lokakafla orrustunnar við Stamford 

Bridge eftir að Haraldur Harðráði hafði fallið og menn hans vilja frekar deyja heldur en þiggja 

grið: 

 

                                                           
7
 Bandlien, Man or monster?, bls. 108. 

8
 Þessar þrjár sögur eru Ólafs Saga ins helga, Saga Ólafs konungs og Hákonar Saga Herðibreiðs.  

9
 Davidson, The Viking Road to Byzantium, bls. 191. 

10
 Brennu-Njáls saga,  bls. 182-183. 
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En áðr saman sigi orrosta, þá bauð Haraldr Guðinarson grið Tósta jarli, 

bróður sínum, ok þeim mönnum öðrum, er þá lifðu eftir af liði Norðmanna. 

En Norðmenn æpðu allir senn ok segja, at fyrr skyldi hverr falla um þveran 

annan, en þeir gengi til griða við enska menn; æpðu þá hróp. Tókst þá 

orrosta í annat sinn.
11

  

 

Annað dæmi um þetta hugarfar er hjá Magnús berfætt, Noregskonungi, í orrustu á 

Írlandsströndum. Þar mætir her hans miklu ofurefli og allir í liði hans flýja, nema Magnús 

sjálfur. Hann stendur staðfastur og af hugrekki sættir hann sig við örlög sín. Endar hann þar ævi 

sína.
12

 Það þótti ekki göfugt að flýja og fela sig líkt og Haraldur Harðráði gerði eftir að hafa 

særst í Stiklastaðaorrustu árið 1030.  Samdi hann við það tilefni þessa vísu: 

 

Verð ek skóg ór skógi 

skreiðask lítils heiðar; 

hverr veit nema ek verða 

víða frægr um síðir?
13

 

 

Greina má bæði örvæntingu og von í vísu þessari sem hann harmar hlut sinn og vonar 

að hann nái að vinna sér frægð í orrustu síðar meir. Fyrir Harald var það að felast fyrir óvinum 

sínum vissulega skynsama leiðin en í hinum norræna huga fólst í því engu að síður skömm.  

Reynsla hans í þjónustu Miklagarðskeisara átti þó eftir að hafa áhrif á hugarfar hans því ef það 

var eitthvað sem reynsla Haralds í Býsanska ríkinu breytti í fari hans var það hvernig hann 

öðlaðist einstaka þolinmæði, sjálfsstjórn og hæfileika til að beita klækjum og til að sitja á 

svikráðum við óvini sína. Hann áttaði sig á því hvernig klækjabrögð gætu stundum verið 

öflugra vopn en hernaðarmáttur og nýtti sér það óspart til þess að tryggja sér norsku krúnuna. 

Slíkt passaði kannski ekki inn í hina þröngu karlmennskuímynd hins norræna heims en eins og 

viðurnefni hans bendir til var hann nógu illvígur til þess nýta sér öll ráð sem hann hafði til að 

losna við andstæðinga sína.14  

Í þessum kafla hefur komið fram hvernig bæði titlar og níð gátu verið notuð bæði til að 

auka og draga úr karlmennsku annarra líkt og þegar Flosi gerir mikið úr skeggleysi Njáls. 

Karlmennskan skipti öllu máli fyrir norræna menn og þetta sést hjá Væringjum sem segjast 

                                                           
11

 Snorri Sturluson, Heimskringla III, bls. 191. 
12

 Morkinskinna, bls. 69. 
13

 Morkinskinna, bls. 83.  
14

 Bagge, „Harald Hardråde i Bysants“, bls. 177-179. 
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ekki hika við að stökkva í eld fyrir keisarann. Klækir og ýmis kænskubrögð þóttu ekki jafn 

göfugar aðferðir í hernaði og beinskeytt árás. Þetta var eitthvað sem Haraldur harðráði var ekki 

sammála enda nýttust slíkar aðferðir Býsansmönnum vel, en um þá verður fjallað í næsta kafla.  

 

3. Karlmennska í Býsanska ríkinu 

3.1 Alexíus og Róbert 

Alexíusarkviða eftir Önnu Komnenos er einhver besta heimild sem við höfum um Býsanska 

ríkið á 11. og 12. öld. Verkið er í raun áróðursrit fyrir minningu föður Önnu, keisarans 

Alexíusar I (1081-1118), sem hún telur hafa verið fyrirmyndar leiðtoga og gull af manni. 

Honum er lýst svo að hann hafi verið herstjóri hermanna sinna lengi, deilt salti með þeim, barist 

af hugdirfsku í fyrirsátum og orrustum, hlíft hvorki lífi né limum né sjálfum sér manna sinna 

vegna. Hann hefði aftur og aftur farið með þeim yfir fjöll og firnindi, deilt með þeim ömurleika 

stríðs og skildi þá vel, bæði sem einstaklinga og sem liðsheild. Hann væri Aresi kær og mæti 

umfram allt hugdjarfa stríðskappa.
15

 

Það er merkilegt hvernig Anna lýsir því að í upphafi valdatíðar Alexíusar hafi það verið 

Anna Dallassena móðir hans sem var í raun stjórnandi ríkisins. Hann hafi verið sannfærður um 

það að hún hefði náð fullkomnun í þeirri list að stjórna og að hún væri fremri öllum mönnum 

þegar kæmi að forsjálni og skilningi á eðli ríkisins. Hann hafi elskað hana umfram allt og verið 

háður ráðum hennar. Hann hafi verið tól valda hennar og í raun hafi hann ekki verið keisari á 

þessu stigi þar sem hann hafði treyst móður sinni fyrir stjórn ríkisins.
16

 Hefði umfjöllunin verið 

á þennan hátt í áróðursriti fyrir norrænan leiðtoga? Í Haralds sögu Gráfeldar t.d. er sagt frá því 

á frekar neikvæðan hátt hvernig Haraldur og bræður hans láta stjórnast af móður sinni 

Gunnhildi konungamóður og eru þeir því kallaðir Gunnhildarsynir, í stað þess að vera kenndir 

við föður sinn Eirík blóðöx.
17

 

Erkióvinur Alexíusar var Normanninn Róbert Guiscard og fjallar stór hluti bókarinnar 

um baráttuna gegn honum á árunum 1081-1085. Eitt sinn sat Róbert um hina mikilvægu borg 

Dyrrakhion og það þurfti að ákveða hvernig skyldi takast á við her hans. Þeir herforingjar sem 

voru eldri og reyndari voru á móti því að mæta honum í beinni orrustu og vildu að Alexíus biði 

rólegur þar sem tíminn ynni með honum og gegn Róberti. Hins vegar vildi meirihluti yngri 

herforingjanna ólmur berjast sem fyrst, þar á meðal var Nampites, leiðtogi Væringjanna. 

                                                           
15

 Anna Komnene, The Alexiad, bls. 67. 
16

 Sama heimild, bls. 95. 
17

 Snorri Sturluson, Heimskringa I, bls. 199.  
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Alexíus ákvað að fylgja ráðum síðari hópsins og hefja orrustu. Áður en orrustan hófst ákvað 

Róbert að brenna skipaflota sinn svo að hermenn hans myndu ekki flýja, ákvörðun sem 

herforingjar hans samsinntu.
18

 Þegar orrustan hófst virtust yngri foringjarnir hafa haft rétt fyrir 

sér, býsanski herinn náði að hrekja stóran hluta Normannahersins á flótta þrátt fyrir uppátæki 

Róberts. Eiginkona hans Gaita, á þá að hafa riðið að hinum flýjandi Normönnum og hrópað að 

þeim og spurt hversu langt þeir ætluðu að hlaupa, þeir ættu að stoppa og hegða sér eins og 

karlmenn. Þegar þeir héldu áfram að flýja tók hún upp spjót og reið á móti þeim og sneru þeir 

þá loksins við og minnir þessi lýsing um margt á íslenska kvenskörunga. Á sama tíma höfðu 

Væringjarnir (sem Anna kallar axarberana) og leiðtogi þeirra farið langt fram úr rómverska 

hernum vegna reynsluleysis síns og bráðræðis, þeir höfðu farið of hratt yfir til þess að geta 

barist sem fyrst við Keltana (hugtak sem hún notar almennt um latneska menn) enda voru báðir 

aðilar ástríðufullir stríðsmenn. Segir Anna að Keltarnir hafi ekki verið minni bardagamenn en 

Væringjarnir. Róbert tók þá eftir því að Væringjarnir voru þegar orðnir þreyttir og andstuttir. 

Hraðinn á þeim, vegalengdin sem þeir höfðu farið og þyngd vopna þeirra sannfærði hann um að 

gera árás. Hann hafði rétt fyrir sér. Öllum Væringjunum í hernum var slátrað fyrir utan nokkra 

eftirlifendur sem flúðu til helgidóms eins. Þeir héldu að þar yrðu þeir öruggir en Keltarnir 

brenndu einfaldlega  helgidóminn og Væringjana með. Orrustan sem virtist vera unnin var nú 

töpuð og Alexíus slapp rétt svo lifandi undan Normönnunum.
19

 

Anna segir það ekki hreint út en ljóst er að hún telur að bráðræði Væringjanna hafi 

kostað föður sinn sigurinn. Þarna sést greinilega hvernig ólíkar hugmyndir norrænna manna og 

Býsansmanna um hugrekki skarast. Norrænir menn leggja áherslu á að hugrekki skipti öllu máli 

en Býsansmenn telja að hugrekki án skynsemi sé tilgangslaust. Þetta hugarfar má líka sjá í 

lýsingu Önnu á bróður Alexíusar, Ísaki. Á vígvellinum jafnaðist enginn á við hann í hraða, 

jafnvel þegar hann sjálfur stjórnaði herliði. Þegar hann sá óvinaher hunsaði hann allt annað og 

réðst að þeim líkt og stormsveipur, vani sem leiddi til þess að hann var handsamaður oftar en 

einu sinni í orrustu. Þessi vani hans að geta ekki stjórnað sér í orrustu var það eina sem Anna 

telur að hægt hafi verið að gagnrýna frænda sinn fyrir.
20

 

Í orrustu einni gegn ofurefli Skyþíumanna (hugtak sem sem Býsansmenn notuðu 

almennt um þjóðflokka þá sem dvöldu á sléttunum norðan Svartahafs og Kaspíahafs) var ljóst 

að Býsansmenn hefðu tapað. Einn embættismanna Alexíusar spyr hann af hverju hann haldi 

áfram að berjast, hví hann hætti á að glata lífinu í stað þess að huga að eigin öruggi. Hann 

                                                           
18

 Anna Komnene, The Alexiad, bls. 118-120. 
19

 Sama heimild, bls. 121. 
20

 Sama heimild, bls. 87. 
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svarar að það væri betra að deyja meðan hann væri að berjast af hugrekki en að vinna sér inn 

öryggi með því að gera eitthvað óverðugt. Embættismaðurinn svarar á móti, ef hann væri 

venjulegur hermaður þá ættu þessi rök kannski við en þegar dauði hans fæli í sér hættu fyrir 

allan herinn þá ætti hann að velja öruggari leiðina. Því ef keisarinn myndi lifa af þá myndi hann 

berjast aftur og sigra. Keisarinn sér þá hættuna sem hann var í og segir að orrustan sé töpuð og 

að stundin væri komin til þess að huga að eigin öryggi.
21

 

Í lýsingu á Róberti, hinum forna fjanda ríkisins segir Anna að hann hafi verið einstakur 

leiðtogi, fljótur að hugsa, borið sig vel, kurteis, klár og hávær samræðumaður, opinn fyrir öðru 

fólki, fylgdi vel siðum þjóðar sinnar, hann hélt sér vel við og var stoltur af því, hann hafði 

líkamsbyggingu sanns leiðtoga, hann kom fram við þegna sína af virðingu, sérstaklega þá sem 

höfðu sýnt honum óbilandi tryggð. Aftur á móti þá var hann einstaklega nískur og ágjarn, snjall 

í viðskiptum, þráði alltaf að fá meira en hann hafði og var mjög metnaðarfullur. Þar sem þessir 

eiginleikar heltóku hann fékk hann mikla gagnrýni frá mörgum. Sumir höfðu gagnrýnt Alexíus 

fyrir að berjast of snemma gegn Róberti því ef hann hefði beðið með það hefði hann sigrað 

óvin sinn auðveldlega þar sem Róbert þurfti að berjast gegn óvinum úr öllum áttum. Anna 

svarar á móti að karlmennska Róberts, hinir kyngimögnuðu stríðshæfileikar hans og hinn 

ákveðni persónuleiki hans hafi verið alþekktir. Hann hafi verið andstæðingur sem hafi ekki 

verið auðvelt að sigra, óvinur sem var mjög harður í horn að taka og var hugrakkari en nokkru 

sinni þegar ósigur vofði yfir.
22

 Útlitseinkennum hans lýsir hún svo að hann hafi verið vel 

byggður, með hár af réttri sídd og þykkt skegg. Þessi lýsing á skeggi Róberts er áhugaverð því 

þegar hún ber saman Alexíus og Ísak tekur hún fram að faðir sinn hafi verið með þykkra 

skegg.
23

 Skegg þykir hafa verið mikið karlmennskutákn í býsönsku samfélagi líkt og í því 

norræna eins og kemur fram í Njálu. Af hverju var skegg svona mikilvægt hjá Býsansmönnum? 

Ástæðan var kannski ekki sú regla að mönnum yxi skegg, heldur undantekningin. 

 

3.2 Geldingurinn skapar manninn 

Býsanska ríkið var bæði þekkt fyrir og aðgreint frá hinum vestrænu miðaldagrönnum sínum 

með tilvist og opinberu hlutverki geldinga. Vestrænir krossfarar sem komu til Býsanska ríkisins 

voru agndofa og fundu jafnvel til hryllings yfir því hvernig geldingar virtust vera á hverju strái 

en þeir störfuðu bæði við keisarahirðina og í stjórnkerfinu.
24

 Við hirðina gátu þeir verið allt frá 

                                                           
21

 Sama heimild, bls. 194-195. 
22

 Sama heimild, bls. 166-167. 
23

 Sama heimild, bls. 86. 
24

 Herrin, Byzantium, bls. 160. 
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lágt settum þjóni til þess að vera hægri hönd keisarans. Í skrifum embættismannsins 

Philotheosar frá árinu 899 kemur fram að nánast öll embætti stjórnkerfisins voru opin 

geldingum. Geldingar voru þó ekki einungis í þjónustu keisarans, þeir gátu líka verið í þjónustu 

yfirstéttarinnar og það sem meira er, lifað sjálfstæðu lífi og átt sitt eigið líf hvort heldur sem 

munkar, prestar, biskupar, söngvarar, leikarar, fylgisveinar eða kennarar. Geldingar voru 

áberandi í hinu býsanska samfélagi og að þjónusta þeirra var eftirsótt og vel metin. Á sama 

tíma var þó rótgróin andstaða í ríkinu gegn geldingum sem fékk oft útrás hjá þeim meðlimum 

karlkyns elítunnar sem höfðu enn yfir að ráða fjölskyldudjásnunum. Rót þessarar andstöðu 

virðist vera ótti við þau áhrif sem hirðgeldingar gætu haft á keisarann og þau nánu samskipti 

sem áttu sér stað milli keisarans og geldinga hans. Geldingarnir voru oft taldir vera illkvittnir, 

spilltir og rót illsku í heiminum. Slíkar skoðanir má finna í gervallri sögu ríkisins.
25

 

Eitt býsanskt orðtæki var á þá leið að ef þú ættir gelding skyldirðu drepa hann, ef þú 

ættir hann ekki þá ættirðu að kaupa einn og drepa hann svo. Ástæðan fyrir þessari miklu óvild 

meðal margra Býsansmanna á geldingum má meðal annars rekja til þess að þrátt fyrir að þeir 

voru karlkyns þá skorti þá það sem samfélagið áleit vera karlmannleg einkenni, var þeim t.d. 

lýst á þann veg að þeir væru eins og fæddir af tveim konum. Álitu sumir að geldingar væru í 

raun þriðja kynið. Flestar geldingar voru gerðar áður en þeir náðu kynþroska sem olli því að 

þeim gat ekki vaxið grön, sem var mjög mikilvægt karlmennskutákn í býsönsku samfélagi frá 

og með 6. öld eftir Krist. S.F. Tougher setur fram þá tilgátu að þeir sem voru ekki geldingar 

fundu þörfina til þess að aðgreina sig frá hinum kvenlegu geldingum með skeggvexti svo að 

enginn gæti haldið að þeir væru úr hópi þeirra. Annað einkenni sem geldingar höfðu var hin 

mjög svo tónháa rödd sem þótti gera þá kvenlegri. Það var álitið að geldingar væru almennt 

samkynhneigðir og klaustur vildu helst ekki taka á móti geldingum þar sem gætu tælt munkana 

til að syndga með sér. Talið var að geldingar væru ófærir um að stjórna kynhvöt sinni líkt og 

konur og ein kenning var á þá leið að þeir væru svona kvenlegir í eðli sínu því að þeir eyddu 

mest öllum tíma sínum í hópi kvenna. Þeir þóttu hafa aðra ókarlmannlega eiginleika, að þá 

skorti kjark og þor og máttu ekki giftast og gátu ekki eignast börn. Af öllu þessu má ráða að 

hugmyndir Býsansmanna um karlmennsku voru á þann veg að karlmenn ættu að hafa skegg og 

djúpar raddir, vera gagnkynhneigðir og færir um að stjórna ástríðum sínum, forðast að vera 

sífellt umkringdir konum og eyða tíma sínum með karlmönnum, sýna hugrekki, giftast og 

eignast börn.
26

 Hvernig ætli geldingar hafi mótað sýn norrænna manna á karlmennsku 

Grikkjanna? 

                                                           
25

 Tougher, „Images of effeminate men“, bls 89-91. 
26

 Sama heimild, bls. 92-95. 
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3.3 Sannur Rómverji 

Hjá Rómverjum var heiður heimilisins fyrir öllu. Fjölskyldufaðirinn var talinn vera patria 

potestas, húsbóndinn á heimilinu, - hann var heimilið. Í valdatíð Ágústusar voru sett lög sem 

vörðu heiður húsbóndans. Það varð refsivert í rómverska ríkinu að sofa hjá konu sem tilheyrði 

öðru heimili, nauðga frjálsum manni eða ásaka frjálsan mann um að vera viðtakandi í 

kynmökum við annan karlmann, áður fyrr höfðu slík mál verið leyst af hálfu heimilanna. Þessi 

lagabreyting sýnir hversu alvarlega móðganir gegn kynferðislegri ímynd frjálsra Rómverja voru 

teknar enda gátu þær vanvirt patria potestas, sem var bæði undirstaða heimilisins og 

Rómarríkis.
27

 

Karlmennska í Rómarveldi var skilgreind þröngt til að aðskilja þá sem voru ekki 

Rómverjar. Þrælar, útlendingar og þá sérstaklega barbarar, féllu utan þessarar skilgreiningar og 

voru oft flokkaðir með hinum veikasta þjóðfélagshópi, konum. Hinir dæmigerðu karlar og 

konur voru skilgreind með andstæðum, karlar voru álitnir rökvísir, höfðu sjálfsstjórn og gátu 

ráðið sér sjálfir; konur voru órökvísar, skorti sjálfsstjórn og þurfti að stjórna. Rómverjar vissu 

að lífið var ekki svo einfalt en slíkur greinamunur var nytsamlegt rökfræðilegt og sjónrænt tæki 

til þess að búa til sameiginlega sýn höfundar og áhorfenda.
28

 

Það voru margar leiðir til þess að sannreyna karlmennsku og íþróttir eru ein þeirra. 

Glíma þótti einmitt mjög karlmannleg íþrótt í Býsanska ríkinu. Besta dæmið um þetta er 

hugsanlega saga fyrsta keisara makedónsku ættarinnar, Basileios I. Hann var af lágum stigum 

en líkamsstyrkur hans vann honum stöðu við býsönsku hirðina og sigrar hans gegn nokkrum 

búlgörskum glímuköppum vöktu athygli keisarans, Mikhaels III á honum. Leið Basileiosar upp 

metorðastigann var einstaklega skjót og hann varð brátt meðkeisari. Árið 867 lét hann myrða 

Mikhael í svefni og varð sjálfur keisari. Markaði það upphaf bæði mestu gullaldar Býsanska 

ríkisins og valdatíma makedónsku ættarinnar, ættar sem fékk færi að ná völdum ekki vegna 

stjórnvisku eða herkænsku upphafsmanns hennar heldur vegna glímuhæfileika hans. Glíma var 

líka vinsæl meðal norræna manna eins og kemur fram í Heiðarvíga sögu. Samkvæmt henni 

drap Gestur Þórhallsson Víga-Styr árið 1007 til þess að hefna föður síns. Þorsteinn, sonur hins 

myrta, elti Gest alla leið til Miklagarðs og gengu þeir báðir í lið Væringja. Dag einn, þegar 

Væringjar kepptu í glímu sín á milli tókst Þorsteinn á við Gest og særði hann með stuttu sverði 

sem hann hafði falið undir skikkjunni sinni, en sárið var ekki alvarlegt. Væringjarnir aðskildu 

þá og refsingin fyrir þetta brot var dauði. Gestur skarst á milli og býður hálfar tekjur sínar gegn 

hálfum tekjum Þorsteins sem lausnargjald og útskýrir hvernig Þorsteinn hafði talið sig þurfa að 
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 Bandlien, Man or monster, bls. 99-102. 
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 Harlow, „Clothes maketh man“, bls. 44-45. 
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hefna föður síns. Nokkrir menn þarna voru fjölskyldu Þorsteins kunnugir og studdu beiðni 

Gests um miskunn sem var síðan veitt. Gestur gaf Þorsteini fé til ferðar heim en hann varð 

sjálfur áfram í Miklagarði og sneri aldrei aftur til Íslands.
29

  

Væringjar voru þó ekki fengnir til Miklagarðs vegna glímuhæfileika heldur vegna 

bardagagetunnar. Býsansmenn dáðust að vexti þeirra og hæð, síðu ljósu hári og skærum bláum 

augum. Allt eru þetta einkenni, sem voru mjög fátíð meðal Grikkja og annarra þjóða á þeim 

slóðum en algeng meðal Norðurlandabúa. Á seinni hluta 10. aldar talar sagnaritarinn Leon 

djákni með aðdáun um einn Væringja sem hann kallar risavaxinn mann, annan kveður hann 

hafa stært sig af hermannlegu útliti sínu og hinn þriðja segir hann hafa verið mjög 

karlmannlegan á allan vöxt. Sami höfundur segir að þeir hafi allir verið rauðhærðir og 

bláeygðir og þeir hafi allir borið fótsíða skildi og hringabrynjur sem og axir. Í bardaga gerðu 

þeir áhlaup í þéttum órjúfanlegum fylkingum. Á undanhaldi hafi þeir hengt skildi sína yfir 

axlirnar sér til varnar aftan frá.
30

 Voru væringjar þrátt fyrir allt karlmannlegir þrátt fyrir að vera 

ekki Rómverjar? 

 Fjallað hefur verið um hvernig Alexíus I var að mati dóttur hans afbragðs maður og við 

förum að sjá muninn á karlmennskuímyndinni meðal Býsansmanna og norrænna manna, m.a. 

hvað varðar flótta í hernaði. Þó sé líka ýmislegt sameiginlegt líkt og karlmannleg staða 

glímuíþróttarinnar og fyrirlitning á geldingum en tilvist þeirra mótaði hugmyndir Býsansmanna 

um hvað fælist í því að vera karlmaður.  

 

4. Auðlegð og völd 

4.1 Drottning borganna 

Á miðaldatímum fram til 1204 var Konstantínópel ríkasta borg Miðjarðarhafsheimsins, 

siðfágun hennar, tæknivæðing og munaður hlýtur að hafa gert norræna menn agndofa. Borgin 

var vægast sagt risavaxin. Hún hafði meðal annars götulýsingu, holræsakerfi, sorphreinsun, 

spítala, munaðarleysingjahæli, almenningsböð, vatnsveitur, risavaxna vatnsgeyma og bókasöfn. 

Borgin var umlukin risavöxnum varnarmúrum sem voru næstum því tuttugu kílómetra langir og 

leifar þeirra þykja stórkostlegar enn þann dag í dag. Í borginni var mikið af stórkostlegum 

byggingum, höllum og kirkjum sem voru fullar af helgigripum og fjársjóðum frá öllum 

heimshornum. Á skeiðvelli Konstantínópel (Hippódrómos) gátu allt að hundrað þúsund 
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 Heiðarvíga saga, bls. 244. 
30

 Dascalakis, „Væringjar“, bls. 222.  
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áhorfendur horft á kappleika og aðrar skemmtanir.
31

 Allt þetta þótti þó ekki jafnast á við hina 

miklu kirkju Ægisif en henni er svo lýst í hinni íslensku Veraldar sögu og Leiðarvísi Nikuláss 

Bergssonar sem bæði eru upphaflega frá 12. öld:  

 

Jústíníanus lét gera í Miklagarði guðs mustari það er á Girka tungu heitir 

Agia Sophia en vér köllum Ægisif og er það hús best gert og mest í öllum 

heimi svo að vér vitum.
32

 

 

Næst Garðaríki til útsuðurs er Grikkja konungsríki. Höfuðstaður þess ríkis 

er Konstantínópólis er vér köllum Miklagarð. Í Miklagarði er kirkja sú er á 

þeirra lýðsku heitir Agiosophia og Norðmenn kalla Ægisif. Sú er kirkja 

dýrlegust og ítarlegust allra kirkna í heimnum að gerð og vexti.
33

 

 

Það getur kallað fram margbreytilegar tilfinningar hjá mönnum að sjá slíkan glæsileika, 

bæði aðdáun og öfund. Efnishyggja var rík í norrænum mönnum og þrátt fyrir að í Hávamálum 

sé varað við því að margur verði af aurum api var þeim boðskap ekki endilega fylgt.
34

 Þetta má 

sjá í sögum af tveimur norrænum konungum, Eiríki góða Danakonungi og Sigurði Jórsalafara 

Noregskonungi þegar þeir heimsóttu Miklagarð sinn á hvorum tíma. Hesturinn sem Eiríkur reið 

á inn í borgina var með gullskeifur og var ein þeirra vísvitandi sett laust á til þess að hún 

losnaði á leiðinni til hallarsvæðisins. Ætlunin var sú að Danirnir myndu halda áfram eins og 

ekkert hefði í skorist til þess að sýna Grikkjunum ríkidæmi Eiríks. Hvort þeir dáðust að auðlegð 

Eiríks eða hæddust að viðvaningshætti dönsku járningamannanna skal ósagt látið. Svipaða sögu 

er að segja af Sigurði Jórsalafara sem ferðaðist á sömu slóðir nokkru seinna. Hann mælti við 

menn sína að þeir skyldu ríða drambsamlega um borgina og láta sér lítið um finnast alla 

nýbreytni er þeir sáu og svo gerðu þeir.
35

 Það var greinilega nauðsynlegt fyrir þessa tvo kappa 

að sýna Grikkjunum að þeir hefðu yfir miklum auði að ráða. Það má greina vissa gagnrýni á 

þessa sýndarþörf í sögunni af Sigurði. Þar mælir spekingur einn í Miklagarði að virðing Sigurðs 

sem hafi vaxið einstaklega mikið muni minnka aftur, svo mundi fara hans konungdómur að þá 

mundi mest um þykkja vert en síðar minna.
36

 Ármann Jakobsson segir ævi konungs minna 

spekinginn á villidýr. Líkingin sé dregin af lögun ljónsins en minni um leið á dýrið sem býr í 

                                                           
31

 Davidson, The Viking Road to Byzantium, bls. 193-196.  
32

 „Veraldar saga“, bls 43-44. 
33

 „Leiðarvísir Nikuláss Bergssonar ábóta á Þverá“, bls 53. 
34

 Hávamál, bls. 67. 
35

 Snorri Sturluson, Heimskringla III, bls. 253.  
36

 Morkinskinna, bls. 99 
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hverjum siðfáguðum manni. Sigurður konungur sé nú stjarna í glysheimi. En innra með honum 

sé það sem verður honum síðar meir að falli. Ævi Sigurðar Jórsalafara sé dæmi um gleði sem 

breytist í sorg þegar hann verður vitstola. Ævi hans er veisla sem fer úr böndunum. 
37

 

Ólíkt sumum sögum frá Vestur-Evrópu þar sem Konstantínópel er getið er borginni ekki 

ítarlega lýst í Íslendingasögum. Varla er neinn vafi á því að borgin hafði á sér orðspor sem einn 

fegursti og ríkasti staður hins kristna heims. Í sögunni af Sigurði Jórsalafara á hann að vera 

aðalstjarnan og allar dáðir hans eru teknar vandlega fram. Sverre Bagge bendir á hvernig 

Íslendingasögurnar urðu til í samfélagi sem einkenndist af harkalegri samkeppni og því sé það 

ekki tilviljun að það sé stjarna Sigurðar sem sé látin skína skærast. Varla hafi Býsansmenn þó 

gert mikinn greinamun á Sigurði og öðrum barbarahöfðingjum frá framandi og fjarlægum 

löndum sem heimsóttu Konstantínópel.
38

 

Haraldur Sigurðarson harðráði kom til á heimaslóðirnar frá Miklagarði árið 1045. Hann 

hafði með í för gullsjóð mikinn sem hann hafði aflað á ferðum sínum. Um þetta segir hirðskáld 

konungs, hinn íslenski Valgarður á Velli: 

 

Skauztu und farm enn frízta 

frami veitisk þér beiti, 

farðir goll ór Gµrðum 

grunlaust, Haraldr, austan.
39

 

 

Fjallað var um þennan gullsjóð af fleiri skáldum enda var hann stærri og veglegri en 

áður hafði sést á norðurlöndum. Auðlegð var þó ekki einungis fengin með gullsjóðum heldur 

skipti líka máli hvernig menn voru búnir. Besta dæmið um það er kannski Bolli Bollason í 

Laxdælu sem kemur heim aftur frá Miklagarði búinn skarlatsklæðum og gullbúnum vopnum, 

hann fær viðurnefni Bolli hinn prúði. Félagar hans eru líka glæsilega búnir og vildu konur ekki 

horfa á neitt annað en skart Bolla og félaga.
40

 Fáar eða engar söguhetjur Íslendingasagnanna 

þykja glæsilegri en Bolli. Eins og þessi lýsing sýnir var það ekki bara vegna bardagahæfileika 

hans og líkamslegs atgervis heldur einnig vegna ríkulegs búnaðar hans sem er táknrænn fyrir 

auð Býsanska ríkisins. Búnaðurinn lýsir vel hvernig Íslendingar bjuggust við að mönnum yrði 

launað ef þeir þjónuðu Miklagarðskeisara vel, líkt og hin karlmannlega hetja, Bolli Bollason, 

                                                           
37

 Ármann Jakobsson, Staður í nýjum heimi, bls. 210-211 
38

 Bagge, „Harald Hardråde i Bysants“, bls. 170-171. 
39

 Snorri Sturluson, Heimskringla III, bls. 94. 
40

 Laxdæla saga, bls. 224-225. 



 
 

15 
 

hafði gert. En hver var þessi mikli og ríki höfðingi sem réð norræna menn til að berjast fyrir 

sig? 

 

4.2 Stólkonungurinn 

Keisarinn í Miklagarði er oft kallaður stólkonungur í íslenskum miðaldaritum og telja sumir 

fræðimenn að þar sé vísað til hins glæsilega hásætis sem hann átti og Luitprands frá Cremona 

lýsir í riti frá 10. öld.
41

 Samanborið við Miklagarðskeisara þá voru norrænir konungar litlu 

meira en smákóngar, bæði að auð og völdum, norræn menning var einfaldlega ekki á jafn háu 

stigi og sú býsanska. Sverrir Jakobsson hefur fjallað um það hvernig virðing norrænna 

höfðingja fyrir Miklagarðskeisara hafi ekki bara snúist um forna frægð og á 12. öld virðist 

Miklagarðskeisari hafa litið á norræna konunga sem lénsmenn sína. Því til rökstuðnings vísar 

hann til Sverris sögu þar sem árið 1196 sendi Kiraljax Girkjakonungur, þ.e. Alexíus III keisari 

mann að nafni Hreiðar til Sverris konungs „með bréfum og innsigli því er kallað var 

Gullbulluskrá“ en aðra með svipaðar orðsendingar til Knúts Danakonungs og Svíakonungs og 

bað þá um að senda sér hermenn. Þetta má skilja sem bón um áframhaldandi liðveislu sem 

norrænir menn höfðu veitt Miklagarðskeisara. Sverrir veltir svo fyrir sér hvort það hafi verið 

hentugt fyrir norræna konunga að viðurkenna æðri sess stólkonungsins enda ógnaði hann 

sjálfstæði norrænna konunga ekki með sama hætti og Saxakóngur.
42

 Það er ekkert að athuga 

við röksemdarfærslu hans en við hana má bæta að Saxakóngur gat ekki jafnast á við 

Stólkonunginn í myndugleik og orðspori. Eina leiðin til þess að gera Saxakonung meiri var 

með háði, líkt og gert er í Karlamagnús sögu þar sem Karlamagnús spurði drottningu sína að 

gamni hvort hún viti nokkurn konung jafnan honum sjálfum. Svaraði hún þá að hún vissi um 

einn sem sé fremri honum. Gerði það hann mjög reiðan og hótaði hann eiginkonu sinni lífláti ef 

þetta væri ósatt. Bætti  hún við að þótt hann væri ríkari að fé og gulli þá væri Karlamagnús mun 

betri riddari og fræknari í bardögum. Hún segir konung þennan vera Húgon Miklagarðskonung 

og ákveður Karlamagnús að heimsækja hann með sjöhundruð úlfalda, hlaðna gulli og silfri.
43

 

Hann ferðast til Konstantínópel og sem oft áður var borgin sveipuð ævintýrablæ og er 

höll Húgons mikið furðuverk sem snýst þegar vindur blæs. Um kvöldið spjalla Frankarnir um 

hvernig þeir gætu hrekkt Miklagarðskonung, allt frá hugmynd Frankans Ólivers að serða dóttur 

Húgons hundrað sinnum á einni nótti til tillögu biskupsins Túrpín að láta vatn flæða um alla 

borgina. Þeir vissu ekki að Húgon hafði látið njósna um þá og varð öskureiður yfir þessu. 

                                                           
41

 Sverrir Jakobsson,  „Haraldur Harðráði í samtíð og sögu“, bls 1.  
42

 Sverrir Jakobsson, Við og Veröldin, bls. 123-124. 
43

 Karlamagnús saga, bls. 739-741. 
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Skipaði hann þeim að framkvæma þrautir sínar eða láta lífið ella. Frankarnir gerðu þrautir sínar 

(reyndar lét Óliver sér nægja að kyssa konungsdótturina hundrað sinnum) og sú síðasta fór svo 

að Túrpín lét flæða um borgina og öll hús hennar og gerði Miklagarðskonung svo hræddan að 

hann flýði upp í hæsta turn. Húgon baðst miskunnar og: „vil gjarna gerast maður þinn og halda 

ríki af þér og vera skattgildur undir þig og gefa þér allt fé mitt og svo gripi, er þú kemur þessum 

vanda af oss.“ Samþykkti Karlamagnús það og vatnið hvarf. Þeir báru síðan kórónur sínar 

saman og ber Karlamagnús sína kórónu mun hærra því hann var hávaxnari og var það mál 

Frankanna að enginn væri honum jafntigulegur á jarðríki. Húgon hélt síðan í stigreipi 

Karlamagnús konungs, meðan hann steig upp á hest sinn, og svo héldu menn hans stigreipum 

Frankismanna, meðan þeir hlupu á bak. Konungsdóttirin vildi fara með Óliver til Frakklands en 

ekki kemur hvernig það fór. Síðan fór Karlamagnús konungur leiðar sinnar og var glaður í 

huga, er hann hafði svo ríkan konung lagt undir sig orrustulaust.
44

 Einn boðskapur þessarar 

sögu er að ríkidæmi sé ekki allt heldur þurfi líka hugrekki til. Íslenskar sögur sem fjalla á svo 

neikvæðan hátt um stólkonunginn eru þó frekar undantekning frekar en regla. 

Í Eiríks sögu víðförla hittir söguhetjan Miklagarðskeisara sem leiðbeinir honum um 

grundvöll kristinnar heimsmyndar og svarar spurningum Eiríks varðandi þjóðir, lönd og 

skepnur frá öllum heimshornum. Keisarinn virðist ekki bara vera einstaklega valdamikill heldur 

vel bóklærður og búa yfir miklum andlegum styrk. Þetta er auðvitað andstætt öllum kenningum 

að Íslendingar hafi lagt mikið upp úr klofningi milli austur og vestur kirkjunnar, en það er 

nokkuð sem Sverrir Jakobsson hafnar algjörlega:  

 

Fréttir af klofningi og sundrungu innan kirkjunnar eða ágreiningi um trúmál 

voru ekki ofarlega á áhugasviði Íslendinga sem voru lausir við trúvillu eða 

aðra frumlega hugsun um trúarleg áhugamál. Hér skiptir einnig máli sú 

staða sem Mikligarður virðist hafa notið á Íslandi frá fornu fari. 

Stólkonungurinn var höfðingi allrar kristni, þá væntanlega í veraldlegum 

skilningi, líkt og páfinn í andlegum skilningi. Ágreiningur þeirra á milli 

hlaut að raska einingu kirkjunnar en íslenska menntaelítan virðist ekki hafa 

tekið slíka röskun í mál.
45

 

 

Í sögunni af Eiríki er sagt frá því að hvar sem föruneyti Eiríks kom um ókunnug lönd 

var þeim vel tekið af almenningi sem greiddi för þeirra vegna þess að þeir höfðu með sér 
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 Sama heimild, bls. 748-766. 
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 Sverrir Jakobsson, Við og veröldin, bls. 128. 
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innsigli Grikkjakonungs og patríarkans á Miklagarði á fjölda tungumála. Þar sagði hverjir þeir 

væru, hvert þeir væru að fara, að guð fylgdi þeim og að guð væri mikill vinur Grikkjakonungs 

og að hvar sem þeir færu skyldi taka vel á móti þeim. Telur Sverrir að þessi lýsing geri mikið úr 

því að lýsa dýrð keisarans og valdi hans í fjarlægum löndum.
46

 

Sá mikli heiður sem Miklagarðskeisari veitir leiðtogum líkt og Rögnvaldi Orkneyjajarli 

veldur því að orðstír þeirra verður öllu meiri eftir förina austur.
47

 Þarna skiptir fjárhagslegur 

ávinningur ekki öllu máli heldur þykir það mikilvægara að hafa hitt svo merkan mann. Í sögu 

Ólafs Tryggvasonar hinni mestu eru metorðum Þorvalds víðförla lýst svo að stólkonungurinn 

hafi tekið mjög vel á móti honum og honum fagnað sem upphaldsmanni réttrar trúar í öllu 

ríkinu. Keisarinn setti hann yfir alla konunga á Rússlandi og í öllu Garðaríki.
48

  

Sverrir álítur slíkar ýkjusögur sýna hvað íslenskir 14. aldar menn töldu að gæti hafa 

beðið landa sinna á austurvegi áður fyrr.
49

 Frami Þorvalds er þó fyrst og fremst trúarlegur en 

með veraldlegum einkennum enda er hann settur yfir alla Rússakonunga. Bæði í sögum Eiríks 

og Þorvalds er stólkonungurinn sýndur sem einstaklega valdamikill maður sem hafi mikil áhrif 

langt utan síns eigin ríkis og enginn maður getur jafnast á við völd hans og áhrif.  

Tekið hefur verið fyrir í þessum kafla hversu miklu máli auðlegð skipti norræna menn 

og hversu miklu máli það skipti þá að sýnast meiri en þeir voru í heimi þar sem auðurinn virtist 

vera á hverju strái og sérlega voldugur konungur ríkti. Hvernig hefur það verið fyrir þá að bera 

saman auðlegð Konstantínópel og heimaslóðanna? 

 

5. Samvinna og átök 

5.1 Við og hinir 

Sagnfræðingar eru margir hverjir farnir að sjá kyn sem tímabundið fyrirbæri sem er afmarkað 

af menningu, notað til varðveitingar samfélagsskipulagsins og sé að miklu leyti samfélagslegur 

tilbúnaður. Kynjakerfið sem skilgreinir yfirráð karla sem sjálfsagðan hlut er menningarlegan 

tilbúning sem treystir á stöðuga aðlögun að nýjum aðstæðum.
50

 

Jo Ann McNamara telur að á tímabilinu 1000-1150 hafi karlmenn í Evrópu blandað 

saman hugmyndum um hvað fælist í því að vera manneskja við karlmennskuhugmyndir sínar. 

Til þess að verja karlmennskuímynd sína þurftu þeir að verða sífellt karlmannlegri. Þeir þurftu 
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 Sverrir Jakobsson, „On the road to paradise“, bls. 941. 
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 Orkneyinga saga, bls. 54. 
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 Sverrir Jakosson, Við og veröldin, bls. 175. 
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að ofsækja með sífellt meiri ofsa hvern þann sem ógnaði hinum óvissa innri kjarna 

ímyndarinnar. Konur voru settar út undan í samfélaginu og karlkyns fórnarlömb, trúvillingar, 

samkynhneigðir, gyðingar eða hver sá sem passaði ekki inn í karlmennskuímyndina var gerður 

að konu. Þetta hafi verið harmleikur fyrir konur og þá „kvenlegu“ menn sem urðu fyrir þessum 

linnulausu ofsóknum. Þetta verið harmleikur fyrir þær andlega löskuðu verur sem kerfið 

skapaði en ekki á jafn augljósan hátt. McNamara spyr síðan spurningar sem sé jafn flókin og 

mikilvæg nú og fyrir þúsund árum. Af hverju hafa menn þessa þörf fyrir að vera karlmenni?
51

 

Á meðan ég er mjög ósammála því að flokka miðaldakarlmanninn sem andlega laskaða 

veru þá hefur McNamara rétt fyrir sér í því hvernig karlmennska hefur verið notuð til að 

aðskilja á milli „okkar og hinna“. En hvað segir þetta okkur um aðstæður þar sem tveir ólíkir 

menningarheimar rekast á, líkt og sá norræni og sá býsanski? Eru kannski átök alltaf 

óhjákvæmileg, er hægt að vita fyrir fram hversu vel þessum tveimur menningarheimum gengur 

að starfa saman? Bókmenntafræðingurinn Tzvetans Todorovs telur að gildismat tengist 

framandleika á tvenna vegu. Í fyrsta lagi þurfi að taka afstöðu til þess hvort hinir séu góðir eða 

slæmir, jafningjar eða fyrir neðan „okkur“. Þessari umræðu tengist sú spurning hvort það séu 

yfirhöfuð til almenn gildi sem öllum beri að aðhyllast. Í öðru lagi þarf líka að spyrja hvort 

menn viðurkenni gildi annarra og samsami sig þeim, hirði ekki um þá eða reyni að troða eigin 

gildum upp á þá.
52

 Þegar við skoðum samskipti Væringja og Býsansmanna þá verður að segjast 

að yfirleitt hafi þau gengið nokkuð vel. Þar spilar inn í að báðir aðilar höfðu mikla hagsmuni af 

áframhaldandi góðu sambandi. Væringjar áttu möguleika á meiri auð og orðspori en þeir gætu 

nokkurn tímann aflað sér á heimaslóðunum og Býsansmenn fengu trygga og hugrakka 

stríðsmenn til að verja ríkið. Þessir hagsmunir komu þó ekki í veg fyrir átök sem fjallað verður 

um í næsta kafla. 

 

5.2  Haraldur og Gyrgir 

Í íslenskum sögnum má sjá vissu norrænna manna um líkamlega og hernaðarlega yfirburði sína 

yfir Grikkjunum. Í 12. aldar kvæði  Einars Skúlasonar, Geisli er fyrrnefndri orrustu við Beroia 

(kafli 2.2) lýst á þá vegu að Grikkir flýja en Væringjar sjá um að sigra óvininn.
53

 

Slíka yfirburði Væringja má einnig sjá í sögunni af Haraldi harðráða þegar hann náði að 

hertaka margar borgir sem gríska herforingjanum Gyrgi (sem hét á grísku Georgíos Maníakes) 

mistókst að ná. Haraldur hafði ekki aðeins betur þegar það kom að orrustum heldur líka þegar 
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að því kom að velja sér náttstað en bæði Haraldur og Gyrgir vilja tjalda þar sem hæst er og 

vætan er minnst. Fór það svo að Væringjar höfðu betur í þessu sem öðru og segir sagan að 

Haraldur hafi ávallt haft betur er hann deildi.
54

 Sigfús Blöndal taldi að það væri áreiðanlega 

einhver fótur fyrir því að Haraldi og Gyrgi hafi ekki komiuð vel saman enda hafi Gyrgir verið 

hrotti og stórbokki (það er spurning hvaða lýsingar megi þá nota um Harald). Það sé mjög 

trúlegt að Haraldur og Væringjar vilji tjalda á hæðum en ekki á láglendi þar sem votlent. Það 

séu þó sjálfsagt ýkjur að svo langt hafi farið að Haraldur hafi náð að pretta Maníakes til að 

Væringjar myndu ráða um allt sem þeir deildu um. En líklegt sé að úrvalssveit eins og 

væringjar hafi ekki verið látin tjalda á stöðum þar sem þeir gætu orðið fyrir mýraköldu 

(malaríu).
55

 Þessari túlkun má þó taka með varúð enda var Sigfús nokkuð hlutdrægur í garð 

norrænna manna. 

Haraldur hafði líka betur við keisarann Mikhael V sem hafði látið handtaka hann fyrir 

meint fjárþvætti. Þetta er sami keisari og notaði geldinga frá Skyþíu sem lífvörð sinn í staðinn 

fyrir Væringja. Varla hefur hann verið vinsæll meðal norrænna manna? Ætli þeir hafi álitið að 

hann hafi valið þá ekki fyrst og fremst vegna bardagahæfileika heldur vegna holdlegra hvata? 

Slíkt slúður er ekki ólíklegt, enda voru þarna miklir hagsmunir í húfi fyrir þá.
56

 

Haraldur er líklega frægasti einstaklingurinn sem þjónaði í Væringjaverðinum og er 

ekki einungis fjallað um hann í norrænum heimildum heldur einnig býsönskum og má þar 

nefna Strategikon eftir Kekaumenos. Helsti munurinn á lýsingu Kekaumenos og norrænu 

saganna er hvernig þær lýsa Haraldi harðráða. Kekaumenos sýnir Harald sem aðdáanda 

Rómarríkis og lýsir ferli hans sem ferils innan býsanska stjórnkerfisins. Þrátt fyrir ósætti um 

brottför hans hafi Haraldur viðhaldið tryggð og ástúð við Rómverjana. Í umfjöllun sinni leggur 

Kekaumenos áherslu á stöðu erlends prins innan býsanska kerfisins og líka hvernig ástandið var 

í Býsanska ríkinu þar sem herinn hafði ekki jafn mikil áhrif og áður heldur voru völdin í 

höndum hinnar borgaralegu yfirstéttar á árunum 1025-1081, árum sem voru hörmuleg fyrir 

ríkið. Hjá Snorra Sturlusyni virðast vera andbýsönsk áhrif en það er spurning hversu mikið af 

þeim koma úr Morkinskinnu
57

. Það sést best í flótta Haralds frá Konstantínópel, hvernig hann 

hafnar umleitunum Zoe drottningar, tekur býsönsku prinsessuna Maríu með sér og blindar 

keisarann sem hefnd. Samkeppnin milli Haraldar og Gyrgis er meginþema í umfjölluninni um 

herferðina á Sikiley og mikið er gert úr árangri Haralds samanborið við Gyrgi í stríðinu gegn 

Aröbunum. Snorri lýsir afrekum Haralds sem sjálfstæðs foringja og minnist ekki á stöðu hans 
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innan býsanska stjórnkerfisins. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að ætlast til þess að Snorri og 

lesendur hans hafi ekki haft sérstakan áhuga á uppsetningu býsanska stjórnkerfisins þá er það 

engin tilviljun að Snorri sýni Harald sem leiðtoga á eigin vegum sem berst fyrir keisarann 

meðan það hentar honum. Á meðan Kekaumenos lýsir hæfileikaríkum og árangursríkum 

foringja þá dregur Snorri upp mynd af leiðtoga sem fór sínar eigin leiðir.
58

 

Vissulega eru konungasögurnar og aðrar miðaldasögur ekki öruggar sagnfræðilegar 

heimildir og það verður ávallt að taka því sem stendur þar með varúð. Lærdómurinn sem hægt 

er að draga af þeim snýst um viðhorf og hugarfar hjá mismunandi menningarhópum á 

miðöldum. Þegar tveir menningarheimar koma saman þá verður líklega einhver togstreita þar á 

milli. Vafalaust hafa Væringjar öfundað Býsansmenn af ríkidæmi sínu en öfundin hefur ekki 

verið einhliða. Annað getur varla verið þegar framandi og glæsilegir erlendir hermenn komu og 

slógu þeim við á ýmsum sviðum og þá ekki síst því sem mestu máli skiptir í hugum margra, að 

ná athygli kvenfólksins. Sjá má dæmi um slíkt í Býsanska ríkinu í lok Grettis sögu þegar 

Þorsteinn drómundur stelur hjarta grísku konunnar Spes og hún yfirgefur Sigurð, eiginmann 

sinn, fyrir hann,
59

 rétt eins og þegar Haraldur harðráði stal hjarta býsönsku prinsessunnar Maríu 

og nam hana á brott skamma stund til þess eins að sýna að hann gæti það.
60

 Að sama skapi má 

líta til Ólivers í Karlamagnús sögu sem nær að stela hjarta dóttur sjálfs Miklagarðskonungs.
61

 

Það má deila um hvað flokkist sem bein árás á karlmennsku annarra en það að táldraga erlendar 

konur er ekki líklegt til að vera vinsælt hjá hinum karlkyns samlöndum þeirra. 

Ólíkar hugmyndir Væringja og Býsansmanna um karlmennsku má sjá í viðhorfum til 

hernaðar. Í stríðum þar sem Býsansmenn höfðu betur náðu þeir oft undir sig þó nokkrum 

landsvæðum en ávinningurinn var í raun sjaldnast stórvægilegur. Býsansmenn voru mun 

reyndari í varnar en sóknarstríði og voru of varkárir til þess að fara í herferðir svo sem til að 

hernema Jerúsalem eða Bagdad og líklega átti þessi varkárni rétt á sér. Býsansmenn hugsuðu 

mest um innri styrk og samheldni ríkisins og þessu markmiði náðu þeir lengi vel með 

hernaðaraðferðum sínum.
62

  

Það má velta fyrir sér hvað Væringjunum hafi fundist um þá viðleitni Býsansmanna að 

verja frekar lönd í sinni eigu heldur en að hefja landvinninga. Ætli þeim hafi fundist það 

undarlegt að þessir Grikkir voru ekki metnaðarfyllri með þennan ógnarsterka herafla sem þeir 

réðu yfir? Mögulega velti Haraldur harðráði fyrir sér hversu miklu meira hann myndi afreka en 
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Grikkirnir ef hann réði yfir svo sterku ríki. Fór hann að móta með sér hugmyndir líkt og svo 

margir aðrir miðaldamenn um Grikkina sem veiklyndar kvenlegar verur sem voru of ragar til 

þess að berjast og réðu þess í stað málaliða? Hefðu þeir tekið undir með spænska gyðingnum 

Benjamín frá Tudela frá 12. öld sem sagði um Grikki að þeir réðu frá ýmsum þjóðum 

barbarahermenn til að berjast gegn Tyrkjunum því að þeir væru ekki hermannlegir, heldur eins 

og konur sem hefðu engan styrk til að berjast?
63

 

Býsansmenn lögðu áherslu á aga og það að takmarka mannfall og að forðast orrustu ef 

útkoman væri óviss, enda álitu þeir stríð frekar fyrir hinn skynsama en hinn hugrakka. Ef 

enginn annar kostur væri en að berjast þá ætti ávallt að miða við að geta hörfað ef illa færi. 

Norrænir menn líkt voru miklu fífldjarfari. Þeir hugsuðu talsvert minna um hernaðarskipulag 

og voru einbeittir í hugmynd sinni um heiður í bardaga sem er í raun aðeins ein táknmynd 

karlmennsku.
64

  

Erlendir málaliðar í þjónustu Miklagarðskeisara gerðu oft uppreisn eða tóku sér jafnvel 

land til þess að stofna ný ríki. Ekkert slíkt heyrist um Væringja, býsanskar heimildir nefna alls 

enga uppreisn, sem orðið hafi af þeirra völdum (þótt þeir hafi vissulega tekið þátt í slíku gegn 

Mikhael V) og er það möguleiki að býsanskir sagnaritarar hafi notað þá sem dæmi um göfuga 

hegðun barbara sem ætti að virða, líkt og Tacitus á fyrstu öld eftir Krist sem notaði lýsingar 

sínar á Bretunum og göfgi þeirra, hugrekki og frelsisást til þess að berja á keisurunum Neró og 

Domitían, sem hann hataði.
65

 Væringum var sýndur svo mikill trúnaður að þeir hafi verið látnir 

hafast við innan keisarhallarinnar hinar síðustu aldir og hinn keisaralegi sagnaritari Jóhannes 

Kantakouzenos skrifaði að þeim hafi verið trúað fyrir lyklunum að þeirri borg sem keisarinn 

var í hverju sinni.
66

 Það er víst að Væringjalífvörðurinn naut óttablandinnar virðingar. Þegar 

embættismaðurinn Jón Salómon var afhjúpaður sem svikari gegn Alexíusi I í upphafi 12. aldar 

var hann færður fyrir keisarann. Þegar hann sá Væringjana  með vopn sín á öxlunum fór hann 

að skjálfa og sagði frá öllu sem hann vissi um samsærið.
67

 Ólíkt Grikkjum voru þeir þekktir 

fyrir tryggð sína. Þegar Alexíus hafði sjálfur gert uppreisn gegn Nikefórosi, þáverandi keisara 

réðst hann á Konstantínópel árið 1081. Hann spurðist fyrir um þá sem gættu borgarinnar og 

komst að því að meðal þeirra væru Væringjar. Honum var ráðlagt að ráðast ekki gegn 

Væringjunum því þeir litu á tryggð sína við Miklagarðskeisara sem fjölskylduhefð og heilög 

bönd sem hefðu erfst í gegnum kynslóðirnar, þetta bandalag varðveiti þeir án nokkurra 
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efasemda og án þess að hugsa um svik.
68

 Þessi tryggð var víst ráðandi þáttur í því að þeir urðu 

hluti af keisaralífverðinum til að byrja með. Undir lok 11. aldar skrifaði býsanski 

fræðimaðurinn Mikhael Psellus hið merka rit sitt Chronographia sem fjallar um valdatíð 14 

býsanskra keisara á 11. öld. Það hefst á Basileiosi II og segir frá upphafi Væringjalífvarðarins. 

Þar er lýst hvernig Basileios gerði sér vel grein fyrir ótryggð Rómverja og valdi því lið 

Væringja  sem höfðu komið til að hjálpa honum. Þetta hafi verið góðir stríðsmenn sem hann lét 

berjast gegn uppreisnarmönnunum. Væringjarnir komu þeim á óvart að drykkju og gjörsigruðu 

þá svo illilega að þeir uppreisnarmenn sem eftir voru snerust gegn leiðtoga sínum.
69

                                                                                                           

Þessi tryggð gat þó verið hverful eins og kemur fram í skrifum býsanska 

sagnfræðingsins Attaleiatesar sem lýsir því hvernig drukknir Væringjar réðust að keisaranum 

Nikfórosi Botaniatesi (1078-81) og ritara hans í stigagangi keisarahallarinnar. Keisarinn varðist 

vel og var hjálpað af nokkrum meðlimum hirðarinnar þangað til grískir hermenn komu honum 

til bjargar. Þeir sem leiddu árásina voru ekki líflátnir heldur voru þeir sendir til herbúða langt 

utan höfuðborgarinnar og flestir hermennirnir voru náðaðir sem H.R.E. Davidson telur sýna 

miskunnsemi keisarans.
70

 Hún átti þó kannski rót sína í hagsýnni ástæðum en miskunnsemi 

heldur kannski því að hafa menn sem keisarinn gæti, vanalega, treyst. Í Chronographia kemur 

fram að þegar Mikhael VII (1071-1078) óttaðist um öryggi sitt kallaði hann á væringjalífvörðinn sem 

börðu skjöldum sínum saman, hrópuðu stríðsöskur, slógu sverði í sverð og fóru til keisarans sem þeir 

héldu að væri í hættu. Þeir mynduðu hring um hann svo enginn gæti komið nálægt. Þeir báru hann síðan 

upp á efri hæðir keisarahallarinnar og í öruggt skjól.
71 

Miklagarðskeisari var þó víst ekki ávallt sannfærður um þessa trygglyndi Væringjanna. 

Þegar Eiríkur góði Danakonungur heimsótti Miklagarð á pílagrímsferð sinni í upphafi 12. aldar 

var honum ekki hleypt inn um borgarhliðin þar sem Alexíus I var hræddur um að hann myndi 

fá Væringjana í keisaralífverðinum til að þess gera uppreisn gegn sér. Þessi mikla varkárni 

skýrist að hluta til af því að þetta var á krossferðatímanum og Býsansmenn óttuðust að allir 

þessir erlendu herir sem ferðuðust um lönd þeirra til þess að herja á múslimana myndu ráðast 

gegn Konstantínópel í staðinn, ótti sem fjórða krossferðin sýndi síðar meir að var á rökum 

reistur.
72

 Danirnir sem voru hjá keisaranum báðu leyfis til þess að fá að hitta konung sinn og 

hann leyfði það með því skilyrði að þeir færu í litlum hópum. Keisarinn sendi njósnara sem 

skildu tungumál Dananna. Þeir  heyrðu Eirík tala við Væringjana á þá vegu að þeir hefðu 
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fengið einstaklega góða meðferð hjá Miklagarðskeisara. Því ættu þeir að leggja sig fram við að 

þjóna honum vel í einu og öllu og að þeir ættu að meta hugrekki sitt frekar en varðveislu eigin 

lífs. Þegar þeir sneru aftur til Danmerkur þá myndi hann launa þeim fyrir trygga þjónustu sína 

og hann lofaði að ef þeir létu lífið á karlmannlegan hátt í orrustu myndi hann veita 

skyldmennum þeirra og vinum heiður. Þegar njósnararnir sneru aftur og sögðu honum frá þessu 

áttaði Alexíus sig á ranghugmyndum sínum um Eirík og veitti honum hina áðurnefndu 

glæsilegu innreið í borgina (kafli 4.1).
73

 

Hér hefur verið farið almennt yfir skoðanir nokkurra fræðimanna samskiptum ólíkra 

hópa og hugmyndum um karlmennsku og hvernig samskipti Væringja og Býsansmanna gátu 

verið á góðu og slæmu nótunum. Báðir aðilar höfðu þó mikla hagsmuni af þessum samskiptum. 

Hvernig hefðu þeir litið á hvorn annan ef þessir hagsmunir hefðu ekki verið til staðar? 

 

6. Niðurstöður 

Hvað er svona merkilegt við það að vera karlmaður? Eða líkt og Jo Ann McNamara spurði, af 

hverju hafa karlmenn þessa þörf fyrir að vera karlmenni? Í hinum býsanska heimi þá þurfti 

karlmaðurinn ekki einungis að vera hugrakkur, hann þurfti að vera skynsamur og hafa 

sjálfsstjórn, auk þess að hafa skegg. Sjálfsstjórn var eitthvað sem norræna menn virðist hafa 

skort (ólíkt skeggvextinum) líkt og kom fram í lýsingu Önnu á hegðun þeirra í orrustunni gegn 

Normönnunum. Hún kallar þá axarberandi barbara og þrátt fyrir að þeir hafi verið hugrakkir og 

miklir garpar þá höfðu þeir ekki sama aga og ætlast var af býsönskum manni. Engu að síður eru 

þeim gefin karlmannleg einkenni í býsönskum heimildir en líklegt verður að teljast að 

einhverju leyti hafi þeir verið notaðir sem fyrirmyndir fyrir aðra til að bera sig við, líkt og 

Tacitus notaði Bretana til að berja á keisurum Rómarveldis. 

Karlmennskuþörfin virðist hafa verið ennþá sterkar í hinu norræna samfélagi og því hafi 

ögrun til þess að véfengja karlmennsku annarra verið mikið notað í formi níðs. Karlmennskan 

var einskonar heilagt gral sem þurfti að sanna og endursanna. Að sama skapi þá hefur það verið 

mjög mikilvægt fyrir norræna leiðtoga að vera álitnir miklir stríðsleiðtogar. Var það sú ímynd 

sem Miklagarðskeisari hafði í augum norrænna manna? Svarið er einfalt, nei. Vissulega báru 

norrænir menn mikla virðingu fyrir honum og sést það kannski best að í heimildunum er oft 

talað um hann sem sjálfan stólkonunginn. En það er vegna valds hans og ríkidæmis, ekki 

vegna þess að hann væri mikill kappi. Stólkonungurinn var svo sannarlega enginn hilmir. Einn 
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af lærdómunum sem draga má af Karlamagnús sögu er að ríkidæmi sé ekki allt. Þetta sést 

kannski best þegar drottningin segir við söguhetjuna að vissulega sé Húgon ríkari að fé og gulli, 

en eigi sé hann svo góður riddari eða jafn frækinn í bardögum. Vissulega segir drottningin þetta 

eftir eiginmaður hennar hótar henni lífláti en það er ljóst hvor eiginleikinn þykir betri. Það 

sannast síðan að þessi orð eiga rétt á sér því að Húgon niðurlægir sig fyrir Karlamagnúsi þrátt 

fyrir auðlegð sína og völd.  

Hin ólíku viðhorf Væringja og Býsansmanna til hugrekkis í stríði má sjá í sögunum af 

því þegar Alexíus I og Magnús berfættur bregðast við ósigri á vígvellinum. Alexíus er 

skynsamur og flýr en Magnús er hugrakkur og bíður örlaga sinna Þessi frásögn um Alexíus 

kom úr Alexíusarkviðu eftir Önnu Komneinos, dóttur keisarans. Bók þessi var í raun áróðursrit 

fyrir minningu hans, þannig að þetta hefur þótt skynsamleg ákvörðun samkvæmt býsönsku 

hugarfari. Munurinn á því hvernig norrænar og býsanskar heimildir fjalla um það að hörfa frá 

tapaðri orrustu er sláandi og lýsandi fyrir ólíkt hugarfar þessara menningarheima. Á meðan 

Alexíus flýr af því það er rétti kosturinn í stöðunni harmar Haraldur harðráði hlut sinn og vonar 

að betri tímar séu framundan. Norrænar heimildir leggja áherslu á hugrekki en þær býsönsku á 

skynsemi. Að sama skapi er mikill munur á því hvernig fjallað um það að vera stjórnað af 

konu. Bæði Alexíus og Gunnhildarsynir stjórnast af mæðrum sínum en hjá öðrum er það kostur 

en hjá hinum löstur. Þær lýsingar sem Anna Komnenos notar um samband föður síns við ömmu 

hennar myndu vera notað sem gagnrýni á mann í norrænu samfélagi.   

Eins og áður sagði þá eru miðaldaheimildir ekki alltaf áreiðanlegar og erfitt getur verið 

að meta hvar sannleikurinn endar og hvar skáldskapurinn tekur við. Þrátt fyrir það eru þær 

afskaplega dýrmætar þegar kemur að því að meta hugarfar fólks þrátt fyrir að þær séu máski 

skrifaðar nokkru eftir atburðasöguna. Heimildir líkt og kvæðið Geisli sýna fullvissu norrænna 

manna um karlmennsku sína og stríðsgetu og þar má greina visst grobb. Karlmennskan var þó 

ekki allt. Ýmis dæmi hafa verið notuð hér til þess að sýna hversu miklu máli ríkidæmi skipti 

norræna menn. Upphaflega taldi ég að sögurnar af komu Eiríks góða og Sigurði Jórsalafara til 

Miklagarðs hafi verið gerð til að mikla þá en ég hef núna vissar efasemdir. Ef það var ætlan 

höfundar að gera t.d. mikið úr Eirík af hverju tók hann ekki það sjónarhorn á söguna að 

gullskeifan hefði einfaldlega dottið af hestinum af slysni og Dönunum hefði verið sama um 

það? Ráðagerð þeirra beggja til að sýnast meiri en þeir eru virðist sérlega smásálarleg og 

einkennist af minnimáttarkennd ef eitthvað er. Þessi sýniþörf hjá Sigurði er hluti af 

harmleiknum sem ævi hans er í Morkinskinnu. Saga hans lýsir manni sem reynir hvað hann 

getur til að hrífa íbúa ríkustu borgar hins kristna heims, en slíkir barbaraleiðtogar voru þar 

ekkert nýdæmi. Hinn norræni heimur mótaðist af harðri og sífelldri samkeppni og heimildirnar 
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sýna að hún snerist ekki bara um karlmennsku heldur einnig um auðæfi og völd. Hvernig hefur 

það verið fyrir menn eins og Sigurð og Eirík að fara frá heimaslóðunum þar sem þeir voru í 

hópi ríkustu og voldugustu manna og koma til Miklagarðs og sjá að þeir eru eins og aumir 

kotbændur samanborið við sjálfan stólkonunginn? Stoltið, það sem skipti norræna menn öllu, 

hlýtur að hafa orðið fyrir hnekki. Hvernig takast menn sem hafa alist upp í samfélagi sem var 

þrúgað af öfgafullri samkeppni á við slíkt? Jú, með því að notfæra sér það sem þeir voru 

sannfærðir um að hafa fram yfir Grikkina, karlmennskuna. Væringjar hlutu að vera sannir, 

hugrakkir stríðsgarpar, annars hefði stólkonungurinn ekki borgað þeim til að berjast fyrir sig. 

En voru þeir sammála Benjamín frá Tudela um að Grikkirnir væru eins og konur sem hefðu 

engan styrk til að berjast? Þrátt fyrir að heimildirnar bendi til vissu norrænna manna um 

yfirburði sína hvað karlmennsku varðar virðist ekki vera sama heift og fyrirlitning og hjá 

Benjamín eða í öðrum latneskum heimildum í garð Grikkja. Þrátt fyrir að Benjamín hafi ekki 

verið kristinn þá hefur hann væntanlega mótast af krossfarafordómum gegn Býsansmönnum. 

Norrænir menn höfðu ekki sama pólitíska og trúarlega ágreining við Býsansmenn og latneskir 

menn gerðu, ágreining sem mótaði hugmyndir þeirra um kvenlegu, svikulu Grikkina. Íslenskir 

sagnaritarar líkt og Snorri Sturluson hafa orðið fyrir áhrifum frá krossfarafordómum samtíðar 

hans en grundvallarhvati þessara fordóma var ekki til staðar hjá þeim líkt og hjá latneskum 

sagnariturunum.   

Það sem gerði býsanska heiminn hvað ólíkastan þeim norræna (sem og þeim latneska) 

var geldingarnir. Fyrst það var svona djúp fyrirlitning á þeim í samfélagi þar sem þeir höfðu 

verið til staðar í aldaraðir, hvernig urðu viðbrögð manna frá hinum norræna heimi þar sem 

geldingar voru framandi fyrirbæri? Líklegt verður að telja að viðbrögð þeirra hafi verið svipuð 

viðbrögðum krossfaranna, undrun og viðbjóður, þá ekki síst þegar Mikhael V tók geldinga fram 

yfir Væringja sem lífverði. Hvaða augum litu þeir á karlmennsku samfélags þar sem þessar 

skegglausu, skrækróma verur voru á hverju strái í ljósi þess að Væringjar komu úr heimi þar 

sem lögð nánast var þrúgandi áhersla á karlmennsku? Hvaða augum litu þeir samfélag þar sem 

voldugir konungar stjórnuðust af mæðrum sínum, álitu það að forðast orrustu geta verið dyggð 

frekar en löst og réðu málaliða og geldinga til að berjast fyrir sig? Þetta samfélag var kannski 

ríkt og voldugt en í huga Væringja var það alls ekki karlmannlegt.  
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