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Ágrip 

Í þessari ritgerð er sjónum beint að ríki Franka í Evrópu. Uppgangur þeirra sem 

leiðandi afl verður til skoðunar og þá sérstaklega horft til valdatíma Karlunga. 

Skoðuð verður forsagan að því þegar ætt Karlunga náði völdum frá 

Mervíkingaættinni sem skipaði konunga landsins. Völd Mervíkinga fóru 

hnignandi og var svo komið um árið 700 að konungstitillinn fól í sér lítil sem 

engin völd. Raunveruleg völd Franka færðust yfir á embættismenn þar sem 

Karlungar höfðu sterka stöðu. Þeir stjórnuðu í raun þar sem að konungstitill 

Mervíkinga ættarinnar var eingöngu að nafninu til. Karlunga ættin náði konungs 

nafnbótinni þegar að Sakarías páfi samþykkti að Pipín III ætti að vera konungur 

Franka. Var hann krýndur af Boniface erkibiskupi árið 751 og aftur af Stefáni 

páfa sem varð páfi árið 752, árið 754.  

Meginhluti ritgerðarinnar fjallar þó um son Pipíns, Karlamagnús. Hann varð 

konungur eftir lát föður síns árið 768, reyndar ásamt bróður sínum í tvískiptu ríki 

næstu þrjú árin. Hann var mikill herforingi og leiðtogi sem stækkaði ríki Franka 

gríðarlega ásamt því að kristna heiðna þjóðflokka. Stækkun landsins fór ekki 

friðsamlega fram og var Karlamagnús í nær stöðugum styrjöldum allan sinn feril 

sem leiðtogi Franka og var það ekki stuttur tími. Karlamagnús var langlífur en 

hann lést þegar hann var um það bil sjötugur eftir að hafa stjórnað landinu í 46 

ár.  

Karlamagnús var krýndur keisari í Róm árið 800 af Leó III páfa og var fyrsti 

keisarinn sem var krýndur þar eftir að vestur-rómverska keisaradæmið féll árið 

476. 
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1.0 Inngangur 

Frankar voru germönsk þjóð sem stofnaði ríki eftir fall hins vestræna 

Rómarveldis árið 476. Þeir voru ekki eina þjóðin sem stofnaði ríki á þessu 

tímabili heldur voru fleiri germanskar þjóðir sem stofnuðu ríki eins og 

Langbarðar, Engilsaxar og fleiri. Frankar áttu eftir að verða voldugastir þessara 

germönsku þjóða og liggur því áherslan í þessari ritgerð á þeim. 

Menn af ætt Mervíkinga náðu snemma völdum hjá frankversku þjóðinni og hóf 

konungur þeirra það verk sem átti eftir að standa yfir í nokkrar aldir, að leggja 

undir sig ný lönd. Í bardaga við Alemana gerðust atburðir sem leiddu til þess að 

Kloðvík ,sem var konungur Franka á árunum 481–511, tók kristna trú og voru 

þeir konungar sem ríktu eftir hann kristnir. Fyrir andlát sitt þá skipti Kloðvík 

konungur landinu upp á milli sona sinna sem var viðtekin venja á meðal Franka. 

Þessi siður hélst í margar aldir og urðu oft erjur og jafnvel stríð á milli ættingja í 

valdabaráttu af þessum sökum. Konungar af Mervíkingaætt misstu smá saman 

völd sín yfir til embættismanna sinna. Þar urðu menn af ætt Arnúlfinga 

hlutskarpastir en sú ætt var síðar kölluð Karlungar og fjallar ritgerðin um þá. 

Í byrjun verður fjallað um það hvernig Karlungar komust til æðstu valda og er 

fyrst farið yfir feril Karls Martels sem varð valdameiri en konungur. Þá verður 

fjallað um son hans Pipín III, fyrsta konungs Franka af ætt Karlunga. Við andlát 

hans var ríkinu skipt í tvennt á milli sona hans, þeirra Karlamagnúsar og 

Karlmans. Sá síðarnefndi varð ekki langlífur þannig að Karlamagnús var einn, 

konungur Franka eftir lát bróður síns. 

Karlamagnús átti eftir að vera lengi við völd, heil 46 ár. Hann var mikill herforingi 

og einkenndist stór hluti valdatímabils hans af stríðsrekstri. Yfirleitt þurfti hann 
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ekki að standa lengi í stríði við hvern andstæðing til að vinna sigur, með 

undantekningum þó, sem er merki um getu hans sem hershöfðingja. Hann var 

mjög þrautseigur eins og sést á því að það tók hann rúmlega 30 ár að vinna 

endanlegan sigur á Söxum. Hann stækkaði landsvæði Franka gríðarlega með 

þessum stríðsrekstri og varð mjög voldugur í Evrópu og jafnvel í heiminum. 

Stríðsrekstur var ekki það eina sem Karlamagnús lagði áherslu á þegar hann 

var við völd. Hann var mjög trúaður maður og vildi veg kristni sem mestan. 

Skipulagning kirkna og klaustra voru honum hjartans mál og hafði hann sterkar 

skoðanir á því hvernig þessar stofnanir voru skipulagðar. Karlamagnús 

skipulagði einnig innra starf þessara stofnanna. Hann hafði meðal annars 

skoðanir á því hvernig menn innan þeirra áttu að starfa og jafnvel hvernig þeir 

áttu að haga sér.  

Stjórn Frankaveldis gat verið vandamál. Mervíkingar höfðu misst völdin til 

embættismanna sinna en það átti ekki eftir að henda Karlamagnús. Hann 

byggði stjórnkerfi sitt á grunni frá Mervíkinga tímabilinu en með þó nokkrum 

breytingum. Við það náði hann það góðum tökum á stjórnkerfinu að það hélt 

allan hans konungsferil. 

Karlamagnús var krýndur keisari árið 800 og í kjölfarið fór hann að huga að 

ýmiskonar umbótum í ríki sínu sem hann hélt áfram að sinna þar til að hann lést 

árið 814 og sonur hans Loðvík guðhræddi tók við embætti hans sem konungur 

og keisari Franka.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um aðdraganda þess að Karlungar komust til 

valda og valdatíma þeirra þar til að Karlamagnús lést. Farið verður lauslega yfir 

afrek Karls Martels, Pipíns III og sameiginlegan stjórnartíma bræðranna 
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Karlamagnúsar og Karlmans. Aðaláherslan er þó lögð á tímabilið þegar 

Karlamagnús var einn við stjórn. Fjallað verður um helstu stríð hans og 

landvinninga. Einnig verður rýnt í stjórnkerfið sem Karlamagnús notaði og 

hvernig  hann gat haft stjórn á og viðhaldið ríki sínu á 8. og 9. öld. Ríki hans var 

gríðarlega víðfeðmt og því erfitt fyrir Karlamagnús að fylgjast með hvað var að 

gerast í hinum ýmsum hlutum þess. Það hlýtur að hafa verið erfitt að koma 

valdboðum til skila og sjá til þess að þeim væri framfylgt. Einnig má ætla að 

erfitt hafi verið að treysta völdin og tryggja hollustu við sig. Hér verður reynt að 

útskýra hvernig honum tókst þetta með því að koma upp tvöföldu stjórnkerfi, 

veraldlegu og trúarlegu og hafa eftirlit með því. Einnig verður fjallað um þá 

atburði sem leiddu til þess að hann var krýndur keisari og að lokum andlát hans.  

Þegar vinna hófst við þessa ritgerð var ljóst að ekki var mjög mikið til af þýddum 

frumheimildum um efnið. Þess vegna var stuðst við enskar þýðingar af 

frumheimildum. Þær eru Carolingian chronicles, royal frankish annals and 

Nithards histories, The life of Charlemagne eftir Einhard og ýmis lög og skjöl frá 

því tímabili sem ritgerðin fjallar um og eru á vefsíðu Fordham háskóla í 

Bandaríkjunum. Að auki var notast við eftirheimildir eftir ýmsa fræðimenn. 

Einhard var samtíðamaður Karlamagnúsar sem ólst upp í Fulda klaustrinu. 

Hann starfaði við hirð Karlamagnúsar án þess þó að hljóta háa stöðu. Loðvík 

guðhræddi, arftaki Karlamagnúsar, gerði Einhard að einkaritara sínum og er 

talið að hann hafi ritað Life of Charlemagne einhvertíma á milli áranna 817 og 

830.1  

Þökkum vill höfundur koma til leiðbeinanda síns, Sveinbjarnar Rafnssonar, fyrir 

þær góðu leiðbeiningar sem hann gaf. Einnig vill höfundur þakka Einari 

                                                            
1 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 10. 
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Árnasyni og Ástu Bjarnadóttur en á heimili þeirra var ritgerðin skrifuð að miklu 

leyti. Hafdís Fjóla Ásgeirsdóttir fær þakkir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og 

Hallgrímur Kvaran fyrir aðstoð við þýðingar. Þá vill höfundur að lokum þakka 

fjölskyldu sinni fyrir mikla þolinmæði í sinn garð á meðan að skrifum 

ritgerðarinnar stóð. 
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2.0 Karlungar komast til valda 

Mervíkingar hét sú ætt sem að Frankar völdu konunga sína úr. Veldi þeirra má 

rekja til Kloðvíks (Clovis) sem var konungur frá árinu 481 til 511, yfir því landi 

sem kallað var Frankland og Karlungar náðu völdum yfir síðar meir. Helstu 

hlutar landsins voru Ástrasía og Neustría. Kloðvík gekk að eiga kaþólska konu 

og kynntist hann kristinni trú af henni, án þess þó að hann hefði gengið kristnum 

guði á hönd. Það var ekki fyrr en árið 496 þegar hann stóð í stríði við Alemana 

að augu hans opnuðust fyrir styrki guðs. Gerðist það í miðri orrustu þegar illa 

gekk hjá hermönnum hans og atvikaðist það þannig: 

Þegar konungurinn [Kloðvík] sá hvernig mönnum hans var slátrað og 

sá áræðni óvina sinna þá bjóst hann frekar við stórtapi heldur en 

sigri. Hann horfði í auðmýkt til himna og mælti svo: „Valdamesti guð, 

sem drottning mín Klóthildur (Clothilde) tilbiður og dáir að lífi og sál, 

ég heiti ævarandi þjónustu við trú yðar ef aðeins þér gætuð gefið mér 

sigur yfir óvinum mínum núna.“ Um leið og hann hafði mælt þessi 

orð, fylltust menn hans brennandi hugrekki og mikill ótti heltók 

óvinina, þannig að þeir snéru við og lögðu á flótta úr bardaganum, 

þannig að sigurinn varð konungsins og Franka. Konungur Alemana 

var felldur og Alemanar, þar sem þeir voru sigraðir og konungur 

þeirra fallinn, gáfu sig undir Kloðvík og Franka og gerðust honum 

skattgildir. Konungur snéri aftur til Franklands eftir sigurinn. Hann fór 

til Rheims og sagði drottningu sinni frá því hvað gerst hefði, og þau 

þökkuðu saman drottni. Konungurinn játaði kristna trú af öllu hjarta 

og með góðum vilja. 
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(When the King at length saw the slaughter of his people and the 

boldness of his foes, he had greater expectation of disaster than of 

victory. He looked up to heaven humbly, and spoke thus: "Most 

mighty God, whom my queen Clothilde worships and adores with 

heart and soul, I pledge you perpetual service unto your faith, if only 

you give me now the victory over my enemies." Instantly when he 

had said this, his men were filled with burning valor, and a great fear 

smote his enemies, so that they turned their backs and fled the 

battle; and victory remained with the King and with the Franks. The 

king of the Alemanni were slain; and as for the Alemanni, seeing 

themselves discomfited, and that their king had fallen, they yielded 

themselves to Chlodovocar and his Franks and became his 

tributaries.The King returned after this victory into Frankland. He 

went to Rheims, and told the Queen what had befallen; and they 

together gave thanks unto Our Lord. The King made his confession 

of faith from his heart, and with right good will.)2 

Eftir að Kloðvík tók kristna trú fékk hann mikilvægan stuðning sem konungur 

Franka frá páfastóli og biskupum Gallíu.3 Þegar að Kloðvík féll frá var landinu 

skipt á milli fjögurra sona hans samkvæmt hefðum Franka, en sú hefð leiddi 

oftar en ekki til þess að stríðsástand skapaðist í viðkomandi landi.  

Konungar Mervíkinga byggðu stjórnkerfi sín útfrá borgum og nánasta umhverfi 

þar sem greifar voru við stjórn. Sáu þeir um herkvaðningar, dómskerfi og 

                                                            
2 Vef. Chronicle of St. Denis: „ Chlodovocar, King of the Franks. The conversion of Clovis, two accounts, 
496”, Medieval sourcebook.  

3 John P. McKay: A history of world societies, bls. 203.  
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gjaldinnheimtu fyrir konungana. Við hirð konungs var starfandi embættismaður 

sem var kallaður hallarbryti (mayor of the palace). Hallarbryti hafði yfirumsjón 

margra mála á sínum höndum ásamt því að vera staðgengill konungs og stjórna 

í fjarveru hans.4 Staða hallarbryta varð sífellt stærri eftir því sem leið á og með 

þessari stöðu öðluðust Karlungar síðar vald sitt.  

Um árið 700 var svo komið að konungsvöld Mervíkinga voru nær einungis orðin 

að nafninu til og veldi þeirra óskipulagt og veikbyggt. Landi þeirra var í raun 

stjórnað af aðalsmönnum sem börðust innbyrðis um völd.5 Pipín II af Heristal 

var hallarbryti Ástrasíu og náði hann þeim áfanga að sameina landið eftir að 

hafa barist við og sigrað Neustríumenn við Testry árið 687. 

2.1 Karl Martel 

Karl Martel var sonur Pipíns II og afi Karlamagnúsar, hann erfði völd föður síns 

árið 719 og hélt þeim til dauðadags 741. Valdatími hans einkenndist að miklu 

leiti af því að verja landamæri ríkisins.6 Hann þurfti að berja niður uppreisn 

Neustríumanna ásamt því að sigra margar germanskar þjóðir og breiða út 

kristna trú. Eudes hertogi Akvitaníu ( Aquitaine) var meðal annars einn þeirra 

sem hann þurfti að berjast við og sendi Karl herleiðangur í land hans árið 731 

án þess þó að ná stjórnaryfirráðum yfir landinu. Önnur hætta var farin að steðja 

að Akvitaníu sem var öllu alvarlegri en óttinn um að missa stjórnina til Karls en 

það voru Arabar frá Spáni sem voru múslímar og gerðu sig líklega til að ráðast 

inn í landið. Arabarnir voru komnir að Tours og bað því Eudes um hjálp frá Karli 

sem hann og fékk. Karl var mikill hershöfðingi og skemmst er frá því að segja 

að hann vann sigur á Aröbunum sem flúðu til baka yfir Pýrenafjöllin, ásamt því 

                                                            
4 John P. McKay: A history of world societies, bls. 348. 
5 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 7. 
6 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 285. 
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að hann felldi foringja þeirra Abd ar-Rahman. Þessi sigur á Aröbunum veitti 

Karli stjórn yfir Akvitaníu og setti hann Hunaud, son Eudesar, hertoga yfir 

landið.7 Sigur Karls við Tours markaði tímamót og varð hans helsta minnismerki 

því sigurinn stöðvaði framrás múhameðstrúar til Evrópu. Eftir sigurinn við Tours, 

þar sem sagt er að her Franka hafi fellt 300 þúsund menn úr liði Araba en misst 

1.500 menn úr eigin röðum, fékk hann Martel nafnið sem hefur fylgt honum allt 

til dagsins í dag en nafnið þýðir hamar og er til marks um það hvernig hann 

kramdi óvini sína.8 

Á tímabili Mervíkinga efnaðist kirkjan mikið því það tíðkaðist að gefa kirkjum og 

klaustrum miklar gjafir og landsvæði. Þennan auð nýtti Karl sér til að fjármagna 

stríðsrekstur landsins því hann var gífurlega kostnaðarsamur. Hann tók lönd 

kirkjunnar sem voru orðin mjög mikil og úthlutaði til lénsmanna (vassi) sinna 

sem þjónuðu honum sem vel vopnað riddaralið9 ásamt því að útvega hermenn. 

Raunveruleg völd voru í höndum hans þrátt fyrir að annar aðili væri krýndur 

konungur og þegar Thierry konungur lést árið 737 var ekki krýndur nýr konungur 

yfir landið heldur tók Karl við stjórnartaumnum og stjórnaði þar til hann lést árið 

741. Sem dæmi um að völd Franka væru raunverulega í höndum Karls Martels 

er bón Gregoríusar III (Gregory) páfa um aðstoð gegn Langbörðum árin 739 og 

740.10 Áður en að Karl lést hafði hann skipulagt að ríkinu yrði skipt á milli sona 

sinna að gömlum sið. Hann átti þrjá syni og skyldi elsti sonurinn Karlman átti að 

fá Ástrasíu, Alemanníu og Thuringíu. Pipín III átti að fá Neustríu, Búrgund og 

                                                            
7 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 286. 
8 Vef. Chronicle of st. Denis: „ Arabs, Franks and the Battle of Tours, Three accounts”, Medieval 
sourcebook. 
9 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 8. 
10 Vef. Pope Gregory 2: „ Appeal to Charles Martel 739. Pope Gregory to his most exellent son Karl sub 
king”, Medieval sourcebook. 
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Provence. Þriðji sonurinn Grifo átti að fá land en ekki völd.11 Pipín III og 

Karlman urðu því hvor um sig hallarbrytar  í Neustríu og Ástrasíu. Þeir bræður 

stjórnuðu veldi Franka næstu árin og reyndist það tímabil ekki friðsamt. Meðal 

annars lýsti maður að nafni Theutbald sjálfan sig hertoga yfir Bæjaralandi, 

Saxar réðust á nágranna sína og Grifo bróðir þeirra gerði uppreisn. Bræðurnir 

brugðust við með því að taka Grifo höndum, hertóku Akvitaníu 742 og réðust á 

Alemana. Einnig brugðust þeir við þeim Frönkum sem vildu ekki lúta stjórn 

þeirra með því að setja Hildirík III (Childeric) sem konung árið 743 en stjórnuðu 

samt sem áður sjálfir áfram. Á meðan þeir börðust á austurvígstöðvunum við 

Saxa gerði hertoginn af Akvitaníu uppreisn sem var barin niður árið 745. 

Karlman steig niður af stól sínum árið 747 og ákvað að gerast munkur og varð 

þá Pipín einn hallarbryti12 og gengdi þeirri stöðu til ársins 751. Það ár markaði 

tímamót í sögu Franka þegar varð Pipín III varð konungur þeirra, sá fyrsti af ætt 

Karlunga. 

2.2 Pipín III konungur Franka 

Að gegna stöðu hallarbryta var ekki nóg fyrir Pipín og vildi hann tryggja völd sín 

enn frekar. Árið 750, eftir að friður hafði ríkt í tvö ár í landinu, sendi Pipín þá 

Burchard biskup og Fulrad ábóta til Sakaríasar páfa í Róm til að fá úr því skorið 

hver væri í raun konungur Franka. Hann vildi vita hvort hann sjálfur væri 

konungur landsins þar sem hann stjórnaði í raun öllu og framkvæmdi eða 

Hildiríkur III sem var krýndur konungur en stjórnaði í raun engu. Svar 

Sakaríasar var skýrt, hann sagði að Pipín væri raunverulegur konungur með 

valdi Péturs postula og skildi hann verða smurður konungur af Boniface sem var 

                                                            
11 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 288. 
12 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 290. 
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erkibiskupinn af Mainz og átti athöfnin að fara fram í Soissons13 sem varð að 

veruleika ári síðar. Örlög Hildiríks III voru þau að hann missti konungstignina og 

var sendur í klaustur.14 Sakarías páfi lést 15. mars 752 og Stefán II (eða III)15 

tók við embætti hans. Árið 754 hitti páfi Pipín, staðfesti smurningu hans og 

krýndi til konungs16 ásamt sonum hans, Karlamagnúsi og Karlman, og tilnefndi 

þá alla sem verndara rómversku kirkjunnar. Markaði þessi atburður endalok 

valdatíma Mervíkinga og upphaf Karlunga ættar sem konunga Franka en sú ætt 

hafði þó verið lengi með raunveruleg völd í landinu, ættin var valdameiri en 

konungarnir eins og fyrr hefur verið bent á. Þetta var ekki eina erindi Stefáns við 

Pipín en hann fór þess a leit að fá aðstoð til að vinna á Langbörðum. Pipín sem 

var orðin opinber verndari kirkjunnar á þessum tíma fór að ósk páfa og sendi 

árið 755 leiðangur til Langbarðalands til að kanna hvað gengi á í landinu. Árið 

eftir sendi hann síðan herlið til að aðstoða páfa við að vinna Langbarða. Eftir að 

Pipín vann þá veitti hann páfa völd yfir Róm.17 Á þessum tíma voru völd Pipíns 

voru orðin mjög mikil og hélt hann áfram herbrölti sínu og tók Septimaníu árið 

759 og beindi því næst spjótum sínum að Akvitaníu sem hann hertók og lét 

hann lífláta hertoga Akvitaníu þann 2. júní 768. Nú var hann þar með komin 

með stjórn landsins í sínar hendur og skipaði greifa yfir landinu. Saxar voru 

farnir að herja á land Franka en voru hraktir til baka og gert samkomulag við þá 

árið 768 sem fól í sér að Saxar skyldu láta Pipín fá 300 hesta árlega til að halda 

                                                            
13 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 291. 
14 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 23. 
15 Eftir lát hl. Sakaríasar var rómverskur prestur Stefán að nafni valinn sem páfi. Hann lést hins vegar 
fjórum dögum síðar áður en hann var vígður, sem samkvæmt kirkjurétti þess tíma hefði markað upphaf 
páfadóms hans. Fór önnur kosning strax fram og bar sá heitið Stefán (II) sem valinn var til að taka við af 
heilögum Sakaríasi. Báðir eru þeir nú taldir til páfa. 
16 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 146. 
17 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 8. 
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frið.18 Pipín III lést það sama ár en fyrir andlát sitt hafði hann skipt landinu upp á 

milli sona sinna þeirra Karlamagnúsar og Karlmans.19  

2.3 Karlamagnús og Karlman 

Karlman fékk landið sem nafni hans og föðurbróðir hafði stjórnað áður og þótti 

það betri hlutinn. Karlamagnús fékk aftur á móti hlutann sem faðir hans hafði 

haft á sinni könnu þegar hann gegndi stöðu hallarbryta ásamt bróður sínum. Sá 

hluti lá í einskonar hálfmána utan um landssvæði Karlmans. Það var líklega ekki 

tilviljun því að land Karlamagnúsar lá að landamærum þar sem þörf var á 

hervernd og var hann reyndari herforingi en bróðir sinn.20 Þeir bræður voru við 

stjórn í tvískiptu landi Franka í um það bil þrjú ár eða þar til Karlman lést þann 4. 

desember 771.21 Sambandið á milli bræðranna var ekki upp á sitt besta þessi 

þrjú ár eins og sjá má með því að horfa til Akvitaníu. Þar reyndi Hunold að ná 

völdum eftir lát Pipíns III. Karlamagnús bað bróður sinn um að leggja sér lið við 

að berja uppreisnina niður. Karlman tók vel í beiðni hans og hélt með her sinn 

áleiðis til Akvitaníu en þegar á hólminn var komið dró hann her sinn til baka og 

hélt heim án þess að koma bróður sínum til aðstoðar.22 Litlu munaði að stríð 

brytist út á milli bræðranna vegna þessara atburðar.23  

Desideríus konungur Langbarða hóf strax að styrkja ríki sitt þegar Pipín fór 

þaðan og tók Spoleto og Benevento á suður Ítalíu árið 758 og varð landið 

sjálfstætt aftur. Ekkja Pipíns var í mun að halda friðinn og fékk Karlamagnús til 

að giftast dóttur Desideríusar sem hét Desiderata. Karlman lést árið 771 og 

yfirtók Karlamagnús ríki hans án þess að horfa til tveggja ungra sona bróður 

                                                            
18 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 295. 
19 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 26. 
20 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 323. 
21 Roger Collins: Charlemagne, bls. 41.  
22 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 27–28. 
23 Paolo Delogu: „ Lombard and Carolingian Italy“, bls. 300. 
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síns en samkvæmt ríkjandi hefð skyldu þeir að erfa veldi föður síns. Ekkja 

Karlmans leitaði ásjár Desideríusar í borginni Pavíu og tók börn sín með sér.24 

Á sama tíma skildi Karlamagnús við eiginkonu sína, sendi hana heim í föðurhús 

í Langbarðalandi og giftist Hildigunni (Hildegarde) af Swabíu. Ekki hefur það 

mildað hug Desideríusar í garð Karlamagnúsar að fá dóttur sína heim með 

þessum hætti og reyndi hann að þvinga páfa til að viðurkenna erfðarétt sona 

Karlmans til krúnu föðurs þeirra með því að ráðast á lönd páfagarðs og 

umkringja Róm.25 Hadríanus, sem varð páfi 772, bað Karlamagnús um aðstoð 

gegn Langbörðum. Karlamagnús varð við beiðninni, líkt og þegar afi hans og 

einnig síðar faðir hans forðum þegar Gregoríus og Stefán páfar báðu þá um 

aðstoð gegn Langbörðum. Hann hélt til Pavíu, vann sigur á Langbörðum og lét 

senda Desideríus í klaustur.26 Hann lét ekki þar við sitja heldur kom í veg fyrir 

að sagan endurtæki sig með því að reka son Desideríusar og erfingja í útlegð, 

ekki bara frá Langbarðalandi heldur frá allri Ítalíu.27 Hann gerðist sjálfur 

konungur yfir Langbarðalandi með því að setja járnkórónu þeirra á höfuð sér og 

árið 781 lét hann Hadríanus páfa smyrja son sinn Pipín sem konung 

Langbarða28 en hann var þá aðeins fjögurra ára gamall.29 Eftir að Karlamagnús 

hafði tekið Langbarðaland árið 774, kallaði hann sig konung Franka, Langbarða 

og verndara Rómar.30 

                                                            
24 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 27. 
25 Rose Williams: From Rome to reformation, bls. 17. 
26 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 99. 
27 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 29. 
28 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 29 
29 Paolo Delogu: „ Lombard and Carolingian Italy“, bls. 304. 
30 Georg Childs Kohn: Dictionary of wars, bls. 113. 
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3.0 Karlamagnús konungur Franka, stríð og landvinningar 

Nú var svo komið að Karlamagnús var einn orðinn konungur yfir hinu víðfeðma 

Frankaveldi og átti hann eftir að stækka það enn meira. Hann var konungur 

Franka í 46 ár sem er mun lengri tími heldur en að ættmenni hans höfðu verið 

konungar. Hann var mjög valdsmannslegur útlits og lýsir Einhard honum svo: 

Karlamagnús var mikill vexti, sterkur og hávaxinn, þó ekki óhóflega 

hávaxinn (hæð hans er vel þekkt og var sjö sinnum lengd fótar hans). 

Efri hluti höfuðs hans var kringlótt, augu hans mjög stór og lífleg, 

nefið frekar langt, ljóshærður og andlitið var brosmilt og glaðlegt. Þá 

var viðvera hans ávallt virðuleg, hvort sem hann stóð eða sat, þrátt 

fyrir að hann var með stuttan og þykkan háls og ístru, annars 

samsvaraði líkami hans sér svo vel að þessir útlitsgallar voru vart 

sýnilegir. Göngulag hans var ákveðið, karlmannleg framkoma og 

röddin skýr, en ekki svo sterk sem búast mátti við vegna stærðar 

hans. 

(Charles was large and strong, and of lofty stature, though not 

disproportionately tall (his height is well known to have been seven 

times the length of his foot); the upper part of his head was round, his 

eyes very large and animated, nose a little long, hair fair, and face 

laughing and merry. Thus his appearance was always stately and 

dignified, whether he was standing or sitting; although his neck was 

thick and somewhat short, and his belly rather prominent; but the 

symmetry of the rest of his body concealed these defects. His gait 
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was firm, his whole carriage manly, and his voice clear, but not so 

strong as his size led one to expect.)31 

Hann háði mörg stríð á sínum ferli. Hann barði niður uppreisn í Akvitaníu og 

sigraði Langbarða eins og fyrr hefur verið lýst.  Frankar, undir stjórn 

Karlamagnúsar, áttu eftir að standa í hernaði nær allan hans feril sem konungur 

þeirra. Það stríð sem varði lengst allra var við Saxa, nágranna Franka í norðri.  

3.1 Saxar 

Saxar voru heiðingja þjóðir sem byggðu löndin norðan frá Egðu (Eider) suður að 

Hessen og Thüringen og austan frá Saxelfi (Elbe) vestur að Rín. Þeir þóttu mjög 

herskáir og frumstæðir og herjuðu á Franka þar sem landamæri þeirra lágu 

saman á löngum svæðum, með þjófnaði, morðum og íkveikjum. Þetta gátu 

Frankar ekki þolað og hófu stríð við Saxana sem átti eftir að verða langvinnt og 

stóð í 33 ár.32 

 Karlamagnús fékk nóg af árásum Saxa auk þess sem að hann vildi breiða út 

kristni. Hélt hann þing í Worms árið 772 þar sem samþykkt var að ráðast inn í 

Saxland.33 Herferðin gekk vel og Frankar tóku kastalann í Eresburg þar sem 

heiðið líkneski var eyðilagt og fóru að ánni Weser. Þarna virtust Saxar gera sér 

grein fyrir að við ofurefli var að etja og haldnar voru friðarviðræður milli 

fylkinganna. Niðurstaða þeirra var sú að Frankar héldu heim á leið með tólf 

gísla sem áttu að tryggja að friður héldist.34 Eftir þennan herleiðangur þurfti 

Karlamagnús að aðstoða páfa gegn Langbörðum, eins og nefnt hefur verið. 

                                                            
31 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 50. 
32 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 30–31. 
33 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 48. 
34 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 49. 
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Fljótlega eftir að her Franka hélt til Langbarðalands réðust Saxar á lönd Franka 

við landamærin. Þeir brenndu bæi þeirra og reyndu að brenna kirkjuna í 

Fritzlar.35 Saxar þurftu ekki að bíða lengi eftir viðbrögðum frá Karlamagnúsi. 

Strax og hann var búinn að vinna Langbarða sendi hann fjórar herfylkingar til 

Saxlands árið 774 til að stöðva upphlaup þeirra. Í janúar 775 hélt hann þing þar 

sem samþykkt var stórárás á Saxa með það markmiðið var að þvinga þá til að 

taka kristna trú, að öðrum kosti átti að eyða þeim.36 Her Franka var komin vel 

inn í Saxland þegar Karlamagnús virtist hafa breytt áætlunum sínum því að 

hann lét herinn hætta að herja á Saxa og snéri honum til Franklands, en 

hermenn voru skyldir eftir í virkjum Saxa sem höfðu verið hertekin.37 Árið eftir 

urðu enn og aftur róstur í Saxlandi sem Karlamagnús þurfti að kveða niður. Fór 

svo að Karlamagnús hélt þing í Paderborn árið 777. Þangað komu höfðingjar 

Franka og höfðingjar frá öllum landssvæðum Saxlands ásamt höfðingjum frá 

Spáni. Undantekningin var að Wittekind, einn helsti herforingi Saxa, mætti ekki 

því hann hafði leitað hælis hjá Sigfreði (Siegfried) Danakonungi.38 Þarna sóru 

Saxar Karlamagnúsi hollustu og skírðust til kristinnar trúar. Nýtt 

landamærahérað varð til hjá Frönkum og því skipt upp í kristinboðs svæði.39  

Á þessum tímapunkti mætti ætla að fimm ára baráttu Karlamagnúsar við Saxa 

væri lokið en það var nú öðru nær. Wittekind snéri aftur til Saxlands og fékk 

marga Saxa til þess að gera uppreisn gegn nýju valdhöfunum.40 Þeir notuðu 

tækifærið þegar Karlamagnús fór með her til Spánar,41 herjuðu með látum um 

                                                            
35 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 50. 
36 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 51. 
37 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 359. 
38 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 55. 
39 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 359. 
40 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 127. 
41 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 56. 
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landið,  komust að ánni Rín á móti Köln og á leið sinni brenndu þeir margar 

kirkjur og klaustur.42 Karlamagnús sendi her til að kljást við þá og 

uppreisnarliðið lagði á flótta og hörfaði inn í Saxland. Gekk Frönkum vel að reka 

Saxana á unda sér en þó lenti einn herflokkur þeirra í fyrirsát þar sem hann var 

að fara yfir á og Saxarnir felldu stóran hluta af þessum herflokki Franka en 

einhverjum tókst að flýja.43  

Karlamagnús náði aftur stjórn á landinu og boðaði til þings árið 782 þar sem 

mættu til að mynda fulltrúar Danakonungs og leiðtogi Avara. Á þessu þingi skipti 

Karlamagnús Saxlandi upp í héruð og skipaði greifa yfir þeim hvorutveggja af 

frankverskum og saxneskum uppruna.44 Einnig voru þarna samankomnir allir 

helstu leiðtogar Saxa nema, eins og áður, Wittekind sem endurtók leikinn og 

gerði aftur uppreisn um leið og Karlamagnús fór til Franklands eftir þingið.45 

 Wittekind hélt áfram að berjast gegn Frönkum, lét brenna kirkjur og myrða 

marga presta því að hann sá samhengi á milli kristni og stjórnar Franka í 

landinu.46 Frankar söfnuðu enn og aftur liði til að berja niður uppreisnina. Í 

orrustu í Süntel fjöllum var herflokkur Franka stráfelldur og fórust þar margir 

aðalsmenn, þar á meðal foringjarnir Adalgis og Gailo, fjórir ónefndir greifar 

ásamt um það bil tuttugu öðrum aðalsmönnum.47 Karlamagnús brást skjótt við. 

Hann safnaði saman fjölmennum her á skömmum tíma og hélt með hraði til 

Saxlands. Foringjar Saxa virðast hafa óttast þennan fjölmenna her sem og 

reiðan Karlamagnús því að þeir gáfust upp en Wittekind var sem fyrr flúinn til 

                                                            
42 Roger Collins: Charlemagne, bls. 51. 
43 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 360. 
44 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 127. 
45 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 59. 
46 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 361. 
47 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 60. 
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Danmerkur.48 Karlamagnús safnaði öllum aðalsmönnum Saxa saman þar sem 

þeir sóru honum hollustu, enn og aftur. Að auki heimtaði hann að allir þeir sem 

höfðu tekið þátt í orrustunni í Süntel fjöllum yrðu framseldir. Höfðingjar Saxa 

urðu við þeim kröfum og framseldu 4.500 menn sem höfðu tekið þátt í 

umræddum bardaga. Fengu þessir menn þau örlög að Karlamagnús lét aflífa þá 

alla á einum degi í Verden.49 Þessi verknaður hlýtur að hafa gert Saxa hrædda 

við Karlamagnús þrátt fyrir að lög beggja aðila hafi kveðið á um dauðarefsingu 

fyrir að hafa rofið eiðana sem búið var að gefa Karlamagnúsi og guði.50  

Í framhaldinu kom Karlamagnús á algerri stjórn Franka í landinu með því að 

skipa frankverska greifa yfir því öllu,51 einnig setti hann ströng lög (capitulary) til 

að tryggja hlýðni við sig og guð, þar sem dauðarefsing lá við því að játast ekki til 

kristni, eyðileggja kirkjur eða taka þátt í uppreisnum gegn konungi.52 Þrátt fyrir 

þetta urðu nokkrar uppreisnir en þó ekki eins alvarlegar. Árið 783 voru 

uppreisnir stöðvaðar nærri Paderborn og við Haase.53 Svipuð saga varð árið 

eftir, nokkrar minniháttar uppreisnir sem þurfti að stöðva. Saxar voru almennt 

búnir að sætta sig við vald Franka og gafst Wittekind upp á að ná völdum. Hann 

kom því heim frá Danmörku, skírðist til kristinnar trúar og sór hollustueið við 

Karlamagnús í Altigny árið 785.54  

Samt héldu sumir Saxar áfram smáskæruhernaði sem fór þó minnkandi enda 

voru Saxar að taka kristna trú og fór samstaða þeirra því þverrandi enda sættu 

þeir kristnu sig við vald Franka. Karlamagnús fór einnig að beita öðrum 

aðferðum til að ná tökum á ástandinu. Hann hóf nýlendustefnu á órólegustu 

                                                            
48 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 128. 
49 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 61. 
50 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 128. 
51 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 361. 
52 Vef. Charlemagne: “Capitulary for Saxony 775–790”, Medieval sourcebook. 
53 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 362–363. 
54 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 130. 
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svæðum Saxlands og lét flytja þúsundir Saxa til miðsvæða Franklands samhliða 

því sem hann lét flytja trausta Franka á órólegustu svæðin í Saxlandi.55 Þessi 

aðferð skilaði góðum árangri og það fór að hægjast um í Saxlandi og árið 804 

komst friður á og stríðinu milli Franka og Saxa lauk, eftir rúmlega þriggja 

áratuga baráttu,56 þegar Saxar höfðu tekið kristna trú og voru lýstir jafnir 

Frönkum.57 

Erfiðlega gekk fyrir Karlamagnús að vinna endanlegan sigur á Söxum. Í hvert 

sinn þegar að hann hélt að sigur væri unninn og hélt með her sinn úr landi, 

gerðu Saxar uppreisn. Getur það skýrst af því að það var ekki einn leiðtogi sem 

réði yfir öllum Söxum heldur margir. Það var leiðtogi á hverjum stað fyrir sig 

sem réð sínu svæði. Baráttan við Saxa var því mjög hörð og lýsir Einhard því að  

[e]kkert annað stríð sem frankverska þjóðin réðst í var unnið af jafn 

mikilli þrautseigju og biturð, eða kostaði svo mikið erfiði, vegna þess 

að Saxar, eins og næstum allar þjóðir í Þýskalandi, voru ofsafengið 

fólk, aðhylltist djöfladýrkun og var andsnúið kristinni trú, og þótti ekki 

vanvirðing að svíkja og brjóta öll lög, manna og guðs. 

(No war ever undertaken by the frank nation was carried on with 

such persistence and bitterness, or cost so much labor, because the 

saxons, like almost all the tribes of germany, were a fierce people, 

given to the worship of devils, and hostile to our religion, and did not 

consider it dishonorable to transgress and violate all law, human and 

divine.)58
 

                                                            
55 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 32. 
56 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 39. 
57 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 32. 
58 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 30. 
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3.2 Spánn 

Til þingsins í Paderborn árið 777 kom serknesk sendinefnd  frá Spáni. Var hún 

undir stjórn Sulayman al-Arabi, sem var höfðinginn í Barselónu (Barcelona).59 

Hann átti í illdeilum við Abderahman sem var höfðingi Serkja á norður Spáni 

með aðsetur í Cordóvu.  Sulayman al-Arabi gerði sér grein fyrir því að hann 

gæti ekki orðið ofan á gegn Abderahman þannig að hann snéri sér til 

Karlamagnúsar til að sækjast aðstoð. Hann ætlaði að afhenda Karlamagnúsi 

allar þær borgir sem hann réði yfir auk þess að taka Saragossu og afhenda 

hana Frönkum. Karlamagnús átti að fá Norður-Spán að ánni Ebro og stækka 

þannig ríki sitt inn á Íberíuskagann. Var þetta ekki lítið sem Frankar áttu að fá 

fyrir það að aðstoða Sulayman al-Arabi hernaðarlega í illdeilum hans við 

Abderahman. Karlamagnús var viljugur til aðstoðar og lofaði að hjálpa, kannski 

ekki síst vegna þess að Serkir voru múhameðstrúar og þess vegna þurfti að 

kristna þá og auk þess sá hann tækifæri til að stækka veldi Franka.  

Ári síðar kom að því að Frankar stóðu við loforð sitt og sendu tvö herlið yfir til 

Spánar. Karlamagnús fór sjálfur fyrir öðru þeirra og stýrði liði sínu yfir 

Pýrenafjöllin að vestanverðu og hertók, þegar yfir fjöllin var komið, borgirnar 

Pamplónu og Huescu. Hitt liðið fór yfir austanverð Pýrenafjöll og tók yfir Gerónu 

og ætlaði einnig að taka Barselónu, sem hinn nýi bandamaður þess réði yfir. Átti 

það verk að ganga snurðulaust fyrir sig samkvæmt fyrrnefndum samningi við 

Sulayman al-Arabi. Borgarbúar Barselónu vissu annað hvort ekki af 

samningnum eða voru mótfallnir honum og héldu uppi vörnum við Franka. 

Herlið Frankanna gafst upp í baráttunni um borgina og hélt þess í stað til móts 

                                                            
59 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 106. 
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við Karlamagnús og herflokk hans sem kominn var til Saragossu.60 Þar lentu 

Frankar í svipuðum aðstæðum og við Barselónu. Íbúarnir þar áttu að vera 

vinveittir þeim samkvæmt serknesku sendinefndinni í Paderborn þar sem 

Sulayman al-Arabi ætlaði að vera búinn að hertaka borgina. Borgarbúar settu 

upp varnir þannig að Frankar náðu ekki að taka borgina frekar en Barselónu. 

Þegar Karlamagnús gerði sér ljóst að ekki væri unnt að ná þessum tveimur 

borgum, enda kom Sulayman al-Arabi aldrei til aðstoðar með her sinn,61 fór 

hann með her Franka, lagði Pamplónu í rúst og lagði undir sig spænska Baska 

og íbúa Navarre héraðs.62  

Karlamagnús fékk fréttir af uppreisn í Saxlandi og hélt því heim á leið með 

herinn yfir Pýrenafjöll í gegnum Roncesvalles dal sem átti eftir að verða 

áhrifaríkt.63 Dalurinn var mjög þröngur og hentaði því vel fyrir fyrirsát sem var 

það sem Baskar vissu enda voru þeir þar á heimavelli. Þarna réðust þeir á her 

Franka. Meginhluta hersins var hleypt í gegnum dalinn en Baskarnir réðust á 

afturher (rearguard) Frankanna og stráfelldu þá. Þarna féllu nokkrir aðalsmenn 

og þeirra frægastur Róland (Roland) sem var yfir landamærahéraðinu Bretóníu 

(Brittany),64 en um hann voru samin fræg ljóð á elleftu öld Chanson de 

Roland.65 Í kjölfarið styrkti Karlamagnús stjórn Franka í Akvitaníu, sem átti 

landamæri í suðri við Baska, til að koma í veg fyrir að þeir nýttu sér sigurinn og 

réðust á Frankland Til að mynda setti hann son sinn Loðvík sem þá var eins árs 

sem konung yfir Akvitaníu.66  

                                                            
60 Roger Collins: Charlemagne, bls. 67. 
61 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 108. 
62 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 56. 
63 Roger Collins: Charlemagne, bls. 67. 
64 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 34. 
65 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 113. 
66 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 114. 
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Frankar náðu smá saman völdum á Norður-Spáni og settu upp virki í hinu nýja 

landamærahéraði. Á árunum 809–813 voru árlega herferðir Franka um svæðið 

sem enduðu með því að þeir náðu Navarre og við lát Karlamagnúsar 814 var 

komin endanleg mynd á landamærahérað Franka á Spáni.67 

3.3 Bæjaraland 

Bæjaraland hafði frá tíð Mervíkinga verið hluti af veldi Franka og því voru íbúar 

þess kristnir. Tassilo leiðtogi þeirra (748–788) sem var frændi Karlamagnúsar, 

hafði svarið hollustueið við Pipín III árið 757 og tekið þátt í styrjöldum sem 

hermaður frankverska hersins og því trúr lénsmaður þeirra. Það breyttist 

tveimur áratugum síðar þegar hann gekk að eiga Liutberg dóttur Desideríusar 

konungs í Langbarðalandi og systir fyrri konu Karlamagnúsar, en upp frá því fór 

hann að líta á landið sem sjálfstæða einingu.  

Karlamagnús skipti sé ekki af þessu til að byrja með enda var landið kristið. 

Bandamenn hans í Bæjaralandi höfðu þó áhyggjur af ástandinu heimafyrir og 

biskupinn í Freising kom upplýsingum til Karlamagnúsar um hegðun Tassilios 

sem stefndi að sjálfstæði. Eftir að Frankar höfðu unnið Langbarða fór 

Karlamagnús að horfa til ástandsins í Bæjaralandi og árið 781 sendu hann og 

Hadrían páfi sendimenn til Tassilos til þess að fá hann til að endurnýja eiðinn 

sem að gefin var Pipín forðum. Tassilio gerði það sem fyrir hann var lagt og sór 

þeim hollustu með eiði. Eiðurinn stóð bara að nafni til og Tassilo sýndi 

Karlamagnúsi litla hollustu en þar sem Karlamagnús var með hugann við 

ástandið í Saxlandi var hann ekki að skipta sér mikið af því. Það var ekki fyrr en 

árið 787 þegar Wittekind hafði gefist upp fyrir Frönkum að Karlamagnús boðaði 

                                                            
67 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 117. 
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Tassilo á sinn fund til að endurnýja eiðinn aftur en hann neitaði að koma.68 Þá 

var Karlamagnúsi nóg boðið og að Bæjaralandi með þrjá heri umkringdi landið, 

og hugði að innrás. Það kom þó ekki til þess því Tassilo gerði sér grein fyrir að 

hann átti við ofurefli að etja og sá fram á hörmungar þjóðar sinnar ef til stríðs 

kæmi. Hann fór því á fund Karlamagnúsar þetta sama ár, gafst upp og sór 

honum hollustueið.  

Karlamagnús hélt að nú væri ástandið gegn frænda sínum og fyrrum mági 

komið í fastann farveg en því var öðru nær. Liutberg var ekki sátt því  eins og 

fyrr hefur verið greint frá hrakti Karlamagnús föður hennar frá völdum árið 774 

eftir hjálparbeiðni frá Hadríanusi páfa og sendi hann í klaustur þar sem hann er 

talinn hafa látist um 780.69 Því fékk hún mann sinn til að gera uppreisn gegn 

Karlamagnúsi enn eina ferðina. Gekk hann í bandalag við Avara og undirbjó 

sókn gegn Frönkum en þegnar hans sem voru andsnúnir fyrirætlunum Tassilios, 

framseldu hann til Karlamagnúsar áður en að til árásar kom. Var Tassilio 

dæmdur til dauða árið 788 en áður en að dauðadómnum var framfylgt mildaði 

Karlamagnús dóminn og sendi hann þess í stað í klaustur.70  

Þó að baráttan um Bæjaraland hafi tekið nokkur ár þá náði Karlamagnús 

völdum þar án þess að heyja stríð gegn þeim. 

                                                            
68 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 367. 
69 Jim Bradbury: The Routledge companion to medieval warfere, bls. 31. 
70 Margaret Deanesly: A history of early medieval Europe 476–911, bls. 368. 
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3.4 Avarar 

Avarar var þjóðflokkur sem lifði á sléttunum austan við ána Dóná (Danube) og 

voru þeir því nágrannar við Bæjaraland. Veldi þeirra er talið hafa staðið hæst á 

fyrsta áratug sjöundu aldar og réðu þeir yfir mörgum slavneskum þjóðum.71  

Frá árinu 742 höfðu Bæjarar stækkað veldi sitt til austurs og þrengt að Avörum. 

Eins og fyrr hefur verið sagt frá var Tassilo leiðtogi Bæjaralands að reyna að fá 

Avara til að aðstoða sig gegn Frönkum. Þeir sendu einn herflokk til Friúlí (Friuli) 

árið 788 og tvo herflokka til Bæjaralands þar sem að þeir ætluðu að sameinast 

Tassilio. Þar hafði ástandið breyst  og mættu þeir því mótspyrnu og voru hraktir 

til baka.72 Enda höfðu Frankar náð stjórn yfir Bæjaralandi og steypt Tassilo af 

stóli þegar Avarar komu til Bæjaralands. Þá er einnig hugsanlegt að Avarar hafi 

horft til Saxlands þar sem Frankar höfðu náð völdum í löndum Slava í norðri og 

því verið farnir að óttast um hag sinn við að fá Franka sem nágranna og þess 

vegna reynt að nota tækifærið, eftir að Tassilo var steypt af stóli, til að ná 

völdum í Bæjaralandi.73  

Ljóst var að Karlamagnús þurfti að eiga við Avara til að tryggja frið. Næstu ár 

reyndu Frankar og Avarar að koma sér saman um landamæri ríkjanna og ríkti 

friður á milli þjóðanna þann tíma. Þeim tókst ekki að koma sér saman um 

landamæri milli ríkjanna. Karlamagnús fékk að lokum nóg og skipulagði hernað 

gegn Avörum á þingi í Regensburg árið 791 undir því yfirskyni að um „óhóflegt 

og óþolandi framferði Avara gegn heilagri kirkju og kristnu fólki (of the excessive 

                                                            
71 Roger Collins: Charlemagne, bls. 92. 
72 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 134. 
73 Roger Collins: Charlemagne, bls. 92. 
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and intolerable outrage committed by the Avars against the Holy Church and 

the Christian people)”74 væri að ræða.  

Undirbúningur Karlamagnúsar fyrir stríðið gegn Avörum var mun meiri en fyrir 

nokkurt annað stríð sem hann háði. Þegar her hans kom að bökkum Dónár 

stöðvaði Karlamagnús her sinn og dvöldust þeir þar í þrjá daga við messuhald 

til undirbúnings gegn heiðingjunum [Avörum], og til að fá styrk frá guði til sigurs. 

75 Eftir að hafa fengið andlegan styrk var haldið af stað inn á landsvæði Avara 

eftir bökkum árinnar. Hernum var skipt upp í tvær fylkingar og fór Karlamagnús 

sjálfur fyrir annarri þeirra eftir suðurbakkanum en hin fylkingin fór eftir 

norðurbakkanum.76 Gekk herleiðangurinn vel og mættu þeir lítilli mótspyrnu að 

hálfu Avara sem höfðu yfirgefið virki sín og flúið undan her Franka. Það var ekki 

fyrr en komið var að ánni Raab að framganga Franka var stöðvuð og var það 

ekki vegna mótspyrnu óvinanna. Mótspyrnan kom í formi sóttar sem lagðist á 

hesta hersins, svo skæð að um það bil 90 prósent þeirra dóu.77 Neyddist því 

Karlamagnús til að snúa til baka með her sinn. Var þetta eina herferðin sem 

Karlamagnús leiddi her sinn sjálfur inn í land Avara en Pipín sonur hans fór fyrir 

öðrum herferðum inn i land þeirra.78 

Árið eftir hófst undirbúningur að annarri árás á Avara. Voru Frankar mjög 

stórhuga í undirbúningi sínum og á árinu 793 hófu þeir að grafa skipaskurð á 

milli ánna Rednitz og Altmühl, þar sem önnur áin rann í Rín og hin í Dóná, til að 

auðvelda flutning hergagna. Þeir voru búnir að grafa 2.000 feta (609,6 metrar) 

langan skurð og 300 feta (91,44 metrar) breiðan þegar þeir neyddust til að 

                                                            
74 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 69. 
75 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 38. 
76 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 69. 
77 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 70. 
78 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 38. 
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gefast upp á verkefninu vegna mikilla rigninga og óhagstæðs jarðvegs.79 Það 

kom ekki að sök því að Frankar þurftu að leggja áform sín á hilluna um innrás 

vegna vandræða við Saxa og Serki. Árið 795 kom sendinefnd frá einum af 

höfðingjum Avara til móts við Karlamagnús með þau skilaboð að hann vildi 

gerast þegn Franka og skýrast til kristni. Það sama á kom svo þessi höfðingi og 

gaf sig undir Karlamagnús ásamt fólki sínu og landi. Þar voru höfðinginn og fólk 

hans skírt til kristni og héldu þá heim á leið.80  

Avarar fóru að berjast innbyrðis og fór frankverskur her árið 796 inn í landið 

undir stjórn Erics hertoga af Friúlí. Komst herinn alla leið til hjarta landssvæðis 

Avara og rændi Hringinn (the ring), sem var helsti dvalarstaður aðals þeirra.81 Í 

Hringnum voru miklir fjársjóðir sem Avarar höfðu safnað saman á löngum tíma 

og sendi Eric sjóðinn til Karlamagnúsar sem var staddur í Aachen.82 Síðar þetta 

sama ár fór Pipín með her um land Avara og tók restina af fjársjóði Avara í 

Hringnum sem að Eric hafði skilið eftir.83 Var um gríðarleg verðmæti að ræða og 

segir Einhard í frásögn sinni:  

Allir peningarnir og fjársjóðirnir sem hafði tekið [Avara] mörg ár að 

safna, voru teknir [af Frönkum], og ekkert stríð sem að Frankar höfðu 

tekið þátt í, sem elstu menn mundu, hafði skilað þeim svo miklum 

auði og fjármagni.  

(All the money and treasure that had been years amassing was 

seized, and no war in which the Franks have ever engaged within the 

memory of man brought them such riches and such booty.)84 

                                                            
79 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 71. 
80 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 74–75. 
81 Roger Collins: Charlemagne, bls. 95. 
82 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 74. 
83 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 75. 
84 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 38. 
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Hluta af þessum fjársjóði notaði Karlamagnús til að styrkja sambönd sín við 

aðra leiðtoga í Evrópu. Hann gaf til að mynda páfanum, Offa konungi af Mersíu 

á Bretlandi ásamt fleirum, gjafir úr sjóðnum.85   

Samtals stóð stríðið við Avara í sjö ár. Sem dæmi um hernaðarlega yfirburði 

Franka þá fórust einungis tveir af leiðtogum þeirra í stríðinu, en það voru þeir 

Eric hertogi af Friúlí og Gerold höfðingi í Bæjaralandi.86 Aftur á móti eyddist öll 

yfirstétt Avara í stríðinu. Sigur Franka í stríðinu við Avara styrkti stöðu þeirra út 

á við. Avarar voru frá fornri tíð þekktir fyrir að vera miklir hermenn og hefur sigur 

Franka verið skilaboð til annarra stórvelda um styrk þeirra og bendir Einhard á 

að „ fyrir utan stríðið við Saxa, var þetta [stríðið við Avara] það mesta sem 

Karlamagnús háði. (... exept the Saxon war, was the greatest that he 

waged...“.)87 

3.5 Slavar 

Karlungar lýstu yfir stríði við Slava árið 789 til að koma í veg fyrir skærur þeirra 

á bandamenn sína Abodriti. Karlamagnús fór sjálfur fyrir her Franka sem 

samanstóð af Frönkum og Söxum88 þrátt fyrir að Saxar væru ekki orðnir hlýðnir 

þegnar hans ennþá.  Það þurfti einungis eina herferð gegn Slövum og vannst 

svo mikill stórsigur að Slavarnir gáfust upp og mótmæltu ekki yfirráðum 

Karlamagnúsar eftir innrásina.89 

3.6 Bretónar 

Bretónar voru flóttamenn sem flúið höfðu Bretland til vesturhluta Frankalands 

þegar Englar og Saxar réðust þangað. Þeir voru undir konungi Franka og höfðu 

verið þvingaðir til að borga skatt til hans. Þeir voru ósáttir við að vera undir 
                                                            
85 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 136. 
86 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 39. 
87 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 37–38. 
88 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 68. 
89 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 37. 
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stjórn Frankakonungs og hættu að borga skattinn þannig að árið 786 sendi 

Karlamagnús her undir stjórn Audulfs til Bretoníu (Brittany) til að lagfæra 

ástandið. Það reyndist ekki erfitt og vann hann kastala og virki Bretóna á 

skömmum tíma og náði stjórn á landsvæðinu.90 

3.7 Bæheimur 

Árið 805 sendi Karlamagnús her til Bæheims undir stjórn sonar síns Karls. Hann 

fór um Bæheim þveran og endilangan og náði að taka af lífi höfðingja þeirra 

Lecho.91 Árið eftir var aftur sendur her til Bæheims sem fór um landið og snéri til 

baka án þess að hafa lent í miklu mótlæti og reyndist frekar auðvelt að ná 

völdum yfir landinu. 

3.8 Linonian 

Linonianar voru slavneskur þjóðflokkur sem var staðsettur við miðjan Saxelf á 

hægri bakkanum.92 Karl yngri stjórnaði árás á Linonian árið 808. Hann lét 

byggja brú yfir Saxelf og réðist inn í landið yfir brúnna. En það var vegna þess 

að Goðfreð  (Godfred/Godofrid)  Danakonungur var farinn að seilast eftir 

völdum þar.93 Því þótti nauðsynlegt að ná landi þeirra til að setja upp virki á 

vesturbakka Saxelfs. 

3.9 Danmörk 

Danski konungurinn Goðfreð var orðinn nágranni Franka eftir að þeir tóku 

Saxland. Hann fór að með her inn í land Abodrita sem voru bandamenn Franka 

og vann þar sigra. Einnig hótaði Goðfreð því að hann skyldi ráðast inn í 

Frankland og taka Aachen94 sem var orðinn fastur dvalarstaður Karlamagnúsar 

                                                            
90 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 63. 
91 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 84–85. 
92 Julia M. H. Smith: „Fines Imperii: The marches“, bls. 173. 
93 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 88. 
94 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 39–40. 
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á þeim tíma. Karlamagnús sendi her til móts við Danina en friður var saminn 

áður en til bardaga kom.95 Sá friður hélt ekki lengi og sendi Goðfreð stóran 

skipaflota frá Danmörku til árásar á Frísland (Frisia).96 Karlamagnús sendi út af 

örkinni sendiboða um land sitt með herkvaðningu, yfirgaf höll sína í Aachen og 

hélt til móts við Danina. Áður en til bardaga kom var Goðfreð myrtur og danski 

flotinn hélt heim. 97 Saminn var svo friður við Hemming, sem tók við 

konungstitlinum í Danmörku eftir Goðfreð.98 

Eins og má sjá voru Frankar, með Karlamagnús í fararbroddi, mikil herþjóð. Þeir 

færðu út ríki sitt á nær öllum landamærum í tíð Karlamagnúsar. Var horft til 

þeirra sem mikils herveldis  og varð til grískt spakmæli sem sagði „Hafðu 

Franka sem vini þína, en ekki sem nágranna. (Have the Frank for your friend, 

but not for your neighbor.)”99 Ríki Franka var orðið gríðarlega víðfeðmt við lok 

valdatíma Karlamagnúsar og náði yfir stóran hluta Evrópu eins og sést á þessu 

korti. 

                                                            
95 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 226. 
96 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 91. 
97 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 92. 
98 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 93. 
99 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 43. 
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100 

Ekki var eingöngu um veraldlega hluti eins og sameiningu landsvæða að ræða í 

huga Franka því að trúmál spiluðu þar stóran þátt. Í öllum þeim löndum sem 

Frankar náðu yfir var stór hluti landsmanna heiðið fólk líkt og i Saxlandi. Það 

fólk var kristnað og áttu því Frankar, allt frá tímum Kloðvíks til Karlamagnúsar, 

stóran þátt í að kristna íbúa Evrópu. 

 

 

 

                                                            
100 Vef. M. Carhart: Old Dominion University. 
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4.0 Stjórn 

Erfitt var að stjórna svo víðfeðmu ríki, eins og ríki Karlamagnúsar var. 

Samgöngur voru ekki hraðar, miðað við það sem við þekkjum í dag og því erfitt 

að láta boð um tilskipanir og það sem konungi þótti mikilvægt fara um landið. 

Karlamagnús varð því að treysta undirmönnum sínum fyrir stjórn landsins á 

hverju svæði. Til þess notaði hann tvöfalt stjórnkerfi, veraldlegt og trúarlegt, 

ásamt því var hann með eftirlitskerfi til að fylgjast með að landinu væri stjórnað 

á þann hátt sem hann vildi. 

4.1 Veraldlegt stjórnkerfi 

Daglegum málum íbúa sem snerti veraldlegt líf þeirra, stjórnuðu aðalsmenn 

víðsvegar að úr ríkinu. Þeir þurftu að framkvæma boð Karlamagnúsar og sjá um 

að lífið gengi sinn gang. Helstir þessara stjórnenda báru titilinn greifi og voru 

þeir eins og ríkisstjórar eða sýslumenn yfir vissum landssvæðum. Einnig voru 

lénsmenn konungs valdamiklir. Hér á eftir verður fjallað um helstu hlutverk 

þessara stétta. 

4.1.1 Greifar 

Ríki Karlunga var skipt upp í héruð sem stjórnað var af greifum. Samkvæmt 

fyrra skipulagi var landinu skipt upp í héruð sem stjórnað var af greifum sem 

höfðu nær ótakmarkað vald án eftirlits þar sem eina hömlunin á ofríki þeirra eða 

jafnvel glæpsamlegu athæfi var ef margir íbúar kvörtuðu með rökstuðningi til 

konungs eða biskups. Skyldur greifa voru að innheimta sektir og þeir voru 

aðeins óbeinir starfsmenn konungs og heyrðu undir borgarstjóra. Karlamagnús 

fylgdi stefnu Pipíns, föður síns og vildi treysta stjórn sína á landinu og því var 

mikilvægt fyrir hann að treysta vald sitt yfir greifunum.101  Þegar ríki 

                                                            
101 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 25. 
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Karlamagnúsar var sem stærst var því skipt upp í nokkur hundruð héruð og var 

hverju þeirra stjórnað af greifa sem var fulltrúi konungs. Þessi skipting var engin 

nýlunda á dögum Karlamagnúsar því að fyrirkomulagið hafði verið á tímum 

rómversku Gallíu. 

 Greifarnir höfðu, fyrir stjórn Karlamagnúsar, verið af ýmsum uppruna en eftir að 

Pipín, faðir Karlamagnúsar var settur sem konungur Franka af Boniface árið 

751102 og staðfest af Stefáni páfi árið 754 ásamt því að Karlamagnús og bróðir 

hans Karlman voru smurðir konungar líka103, voru nær einungis skipaðir 

frankverskir aðalsmenn í þessi embætti. Til dæmis gerði Pipín það í Akvitaníu, 

til að brjóta niður sjálfstæðisanda og skipaði Franka í stöður greifa sem þóttu 

útlendingar í augum heimamanna.  Þessu fyrirkomulagi kom Karlamagnús fyrir 

á nýjum landsvæðum og styrkti stjórn greifanna.104 Frá árinu 774 voru 

frankverskir aðalsmenn settir í störf greifa á Ítalíuskaganum, árið 778 voru 

héruð stofnuð í Akvitaníu, árið 780 í Thuringia, 782 í Saxlandi og árið 788 í 

Bæjaralandi svo dæmi séu nefnd.105 Þeir feðgar brutu þá hefð sem var og 

bönnuðu að þessi embætti erfðust þó það hafi ekki alltaf verið raunin. Dæmi 

sýna að þessi embætti gátu erfst ef menn komu úr ríkum ættum sem voru 

konungi mikilvægar og erfðist embættið þá stundum frá föður til sonar. Sú varð 

til dæmis raunin í Efri Rín þar sem embættið erfðist frá Rubert sem lést árið 764 

til sonar hans Cancon sem lést árið 771 og til sonar hans Eimerics sem lést árið 

795. Embættið féll aftur í skaut ættarinnar árið 807 til manns sem hét Rupert og 

svo áfram til sonar hans.106 Þó má segja að almennt frá þessum tíma og allt til 

                                                            
102 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 23. 
103 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 40. 
104 Alessandro Barbero: Charlemagne. Father of a continent, bls. 156. 
105 Alessandro Barbero: Charlemagne. Father of a continent, bls. 157. 
106 Alessandro Barbero: Charlemagne. Father of a continent, bls. 158. 
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miðrar níundu aldar hafi greifarnir öðlast völd sín frá konungi og voru þá fulltrúar 

hans. Greifar báru því einungis ábyrgð gagnvart konungi, völd þeirra voru á 

sviðum stjórnunar, dómsmála, skattamála og hermála. Þeir höfðu því vald til að 

knýja á hlýðni við konungleg málefni, létu handtaka og lögsóttu glæpamenn og 

sáu um að refsa þeim. Sem yfirmenn dómsmála voru þeir yfir réttinum sem var 

eini rétturinn í borgunum fram að lokum áttundu aldar. Þá kom Karlamagnús 

með þá nýbreytni að á hverju svæði sem greifar voru yfir, skyldu vera tvö 

dómskerfi, greifanna og annað stjórnað af aðstoðarmönnum þeirra. Að auki kom 

Karlamagnús með þá breytingu að þegar greifar sóttu mál þá voru þeir einnig 

dómarar en höfðu ráðgjafa, valda úr aðlinum, til að aðstoða sig við að meta 

vitnisburð, seinna meir voru ráðgjafarnir valdir úr hópi manna sem voru 

sérmenntaðir í lögum.107  

Í sambandi við fjármál konungs þá sáu greifar um að innheimta sektir, 

markaðsgjöld og tolla en þetta voru í raun skattagjöld. Greifarnir sáu einnig um 

að boða menn í herinn ásamt því að bera ábyrgð á að verja héruð sín fyrir 

innrásum óvina. Greifar fengu ekki föst laun fyrir störf sín heldur fengu þeir að 

halda eftir þriðjungi af innheimtum sektum og einnig kom fyrir að yfirvaldið 

launaði þeim vel unnin störf með því að ánefna þeim klaustri eða landsvæði.108  

Greifar áttu erfitt með að sjá um þessar skyldur sínar einir og höfðu því 

aðstoðarmenn, missi comitis, sem störfuðu sem fulltrúar þeirra, vicarii, 

undirmenn valdir af greifa með fulltingi íbúa og vísigreifa sem hann gat úthlutað 

öllum sínum völdum.109 Samhliða héruðunum voru yfirleitt biskupsdæmi og voru 

biskupar álíka valdamiklir og greifarnir og hafði greifi ekkert vald yfir kirkjunum. 

                                                            
107 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 26. 
108 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 26. 
109 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 26. 
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Ef greifar sinntu starfi sínu vel gátu þeir haldið því til æviloka en ef þeim varð á 

gat konungur sett þá af. 

Í landamærahéruðum (marches) þar sem nágrannarnir voru heiðingjar, störfuðu 

ekki hefðbundnir aðalsmenn sem greifar. Herforingjar voru fengnir í starfið, 

stundum kallaðir hertogar eins og Grifo sem var settur yfir landamærahéraðið 

Bretoníu árið 748 og árið 790 var Karl sonur Karlamagnúsar settur í sama starf 

með sama titli. Þegar Loðvík guðhræddi (Louis the Pious) varð konungur 

breyttist þessi titill í markgreifi. Landamærahéruðin voru stærri en venjuleg 

héruð, til dæmis voru tólf venjuleg héruð innan Bretoníu. 

4.1.2 Lénsmenn 

Lénsmenn (Vassi dominici, eða vassals) voru menn sem lofuðu að vera trúir 

konungi eða öðrum valdamiklum manni samkvæmt eiði, berjast fyrir hann og 

fengu í staðinn land til að búa á. Þeir sem fengu land urðu ekki eingöngu 

mikilvægir þar heldur öðluðust þeir vald yfir íbúum landsins og þannig fékk 

konungur meira vald yfir þeim. Lénsmenn mynduðu nýja stétt fólks. Sem dæmi 

um mikilvægi þeirra er, þegar Karlamagnús lét þjóðina sverja sér eiða, þá sóru 

lénsmenn hann fyrir sendigreifa (missi dominici) eins og greifarnir en 

almenningur sór eiðana fyrir greifunum. Sumir lénsmenn fengu þó ekki land en 

bjuggu í höll konungs á hans kostnað en þeir sem fengu land störfuðu þar í 

embættisverkum, þó oft undir stjórn greifa.110 Sumir landeigendur notuðu sömu 

aðferð og konungur. Undirmenn þeirra sóru landeigendum sínum hollustu með 

sömu skilmálum en fengu eðlilega minna landsvæði að launum. Þannig gátu 

orðið til fleiri en eitt lag af lénsmönnum.111 Þá veitti konungur stundum 

                                                            
110 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 80. 
111 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 81. 
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valdamiklum landeigendum friðhelgi en það þýddi að greifar og aðrir 

embættismenn máttu ekki skipta sér af eða jafnvel ekki fara inn á landsvæði 

hans. Einungis konungurinn mátti það í eigin persónu sem var mjög sjaldgæft. 

Þeir voru þó áfram undir konungi og höfðu áfram sínar skyldur gagnvart 

honum.112  

4.2 Trúarlegt stjórnkerfi 

Hitt stjórnkerfið sem Karlamagnús notaði til að halda stjórn á íbúum ríkisins var 

trúarlegs eðlis í formi stofnananna kirkju og klaustra. Þessar stofnanir skipuðu 

mikilvægt hlutverk í ríki Franka þar sem fólk var almennt trúað. Karlamagnús, 

sem var mjög trúaður maður lagði mikla áherslu á að þessar stofnanir ynnu 

hlutverk sitt vel og hafði ákveðnar skoðanir á því hvernig þær ættu að starfa og 

gerði ýmsar endurbætur á starfsháttum innan þeirra. Hann gerði því ýmsar 

endurbætur á þeim og braut þá reglu að þjónar guðs hefðu bara einn herra og 

þjónuðu þar af leiðandi bara guði og lét þá þjóna tveimur herrum, guði og 

konungi.113 Með þessum breytingum náði hann stjórn yfir hvorutveggja kirkjum 

og klaustrum. 

4.2.1 Kirkjan 

Karlamagnús hafði ekki einungis trúarlegan áhuga á kirkjunni heldur sóttist 

hann eftir auði og áhrifum hennar þar sem að kirkjan útvegaði fjármagn og 

hermenn til stríða konungs og var sem slík tæki til mótvægis gegn aðlinum.114 

Samt var hann mjög trúaður maður allt frá barnæsku115 og hafði hann á hönd 

stjórn kirkjunnar sem yfirmaður hennar allan sinn valdatíma en eftir hans tíð fóru 

                                                            
112 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 83–84. 
113 J. L. Nelson: “Kingship and Royal Government”. The new Cambridge medieval history 2 c. 700–900, 
ritstjóri Rosamond McKitterick (Cambridge 1995), bls. 390. 
114 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 71. 
115 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 54. 
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biskuparnir að sækjast eftir völdum og komust í að verða jafnháttsettir og 

konungar.116 Kirkjulög höfðu fyrir tíma Karlamagnúsar komið víðsvegar frá og 

voru óskipulögð og ruglingsleg. Á fjórðu öldinni hófu biskuparnir í Róm að skrifa 

kirkjulögin117 og fyrsta bréfið með þeim sem vitað er um er frá árinu 385. Það 

skrifaði Sirikíus (Siricius) páfi til biskups Himerius af Tarragona.118 Á sjöttu 

öldinni voru  þessir textar orðnir margir og flóknir og reyndu menntamenn, hver 

á sínum stað, að safna þeim saman í einn texta þannig að úr urðu fleiri en ein 

útgáfa sem biskupar reyndu svo að nota. Þetta leiddi til þess að mismunandi 

útgáfur voru notaðar á hverjum stað fyrir sig. Karlamagnús vildi hafa einn réttan 

texta af kirkjulögum og fékk sent frá páfa Hadrian fyrsta, textasafn árið 774 sem 

var kallað Dionysio-Hadriana, samið í kringum 500 af munknum Dionysius og 

hafði verið uppfært af páfa.119 

Guðsmenn skiptust upp í tvo hópa, veraldlega klerka og reglu klerka. 

Veraldlegu klerkarnir störfuðu með almenningi en í þeim hópi voru biskupar, 

prestar og djáknar en reglu klerkarnir störfuðu innan reglu eins og munkar og 

nunnur. Það var óljós skipting á milli þeirra og þurfti að skilgreina hvert lag fyrir 

sig og skyldur þeirra.120 Endurskipulagning kirkjunnar stefndi á að bæta siðferði 

þegnanna en kom samt ekki í veg fyrir að konungur notaði eignir kirkjunnar í 

sína þágu eða hindraði hann í að gefa klaustur til stuðningsmanna sinna.121 

Karlamagnús hafði mikinn áhuga á helgisiðum kirkjunnar og fór mikið af tíma 

hans til að skoða þá. Eins fór hann oft til kirkju Einhard segir frá:  

                                                            
116 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 92. 
117 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 68. 
118 Detlev Jasper og Horst Fuhrmann: Papal letters in the early middle ages, bls. 11. 
119 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 68. 
120 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 67. 
121 Paul Fouracre: „ Frankish Gaul to 814“, bls. 108. 
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...svo lengi sem að heilsa hans [ Karlamagnúsar] leyfði fór hann 

reglulega til kirkju, kvölds og morgna jafnvel á nóttunni auk þess að 

hann mætti í messur. Hann lagði mikið á sig til að tryggja að kirkju 

athafnir væru framkvæmdar af mikilli reisn, og hann var alltaf að 

minna kirkjuverðina á að passa að ekkert óþrifalegt eða óhreint væri 

tekið inn í bygginguna eða skilið eftir þar. Hann gaf marga heilaga 

kaleika úr gulli og silfri, og marga messuskrúða, þannig að þegar 

kom að athöfn þurftu jafnvel þeir sem opnuðu og lokuðu hurðunum... 

ekki að gera skyldur sínar í hversdags fötum sínum. Hann lagði mikið 

á sig til að bæta hvernig sálmarnir voru sungnir og ritningin lesin, þar 

sem hann var vel þjálfaður í hvorutveggja, en samt sem áður las 

hann aldrei opinberlega né söng, nema þá með lágri röddu og með 

öðrum. 

(... as long as his health permitted, going morning and evening, even 

after nightfall, besides attending mass; and he took care that all the 

services there conducted should be administered with the utmost 

possible propriety, very often warning the sextons not to let any 

improper or unclean thing be brought into the building or remain in it. 

He provided it with a great number of sacred vessels of gold and 

silver and with such a quantity of clerical robes that not even the 

doorkeepers... were obliged to wear their everyday clothes when in 

the exercise of their duties. He was at great pains to improve the 

church reading and psalmody, for he was well skilled in both, 
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although he neither read in public nor sang, except in a low tone and 

with others)122 

4.2.2 Endurskipulagning veraldlegra klerka (Secular clergy) 

Það voru um það bil 250 biskupsdæmi í Karlungaríkinu árið 800 og tugir 

þúsunda af prestum, djáknum og lægra settum kirkjunnar mönnum sem 

störfuðu með almenningi. Þeir voru af öðrum meiði en reglu klerkar.123 

Karlamagnús hélt þing með biskupum, ábótum og almennum aðalsmönnum 

árið 789 og setti fram reglur, kirkjulög, kallaðar General Admonition sem hann 

lét vinna upp úr Dinonysio-Hadriana. Þessar reglur, sem var sérstaklega beint 

að veraldlegum klerkum, gáfu til kynna hvað hann vildi og hvað hafði farið rangt. 

Þær beindust að stjórn kirkjunnar og bentu biskupum á að þeir störfuðu ekki 

sjálfstætt heldur voru hluti af kirkjunni í heild. Þeir áttu að starfa í 

biskupsdæmum undir stjórn erkibiskupa. Hann skipaði þeim að starfa saman og 

halda átti þing tvisvar á ári til að ræða þessi innri mál kirkjunnar.124 Þessar 

reglur skýrðu um margt hvernig aðilar áttu að haga sér. Ef prestur framdi glæp 

átti biskup að dæma hann og ekki var hægt að áfrýja til konungs nema með 

samþykki kirkjuþings eða erkibiskups. Biskupar, prestar og djáknar máttu ekki 

búa með konum nema náskyldum. Biskupar áttu að hafa eftirlit með hverjir 

kæmust inn í prestastéttina, t.d. enginn undir 30 ára, og kanna þekkingu þeirra. 

Þá áttu prestar að þekkja og hlýða kirkjulögum.125 Söfnuðurinn stóð neðst í 

valdastiganum. Nær allir voru ólæsir og því þurftu veraldlegir klerkar að boða 

                                                            
122 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 55. 
123 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 72. 
124 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 74. 
125 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 75. 
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fagnaðarerindið til þeirra. Ráð Karlunga var að skipa smáar sóknir sem skylda 

var að vera í til að auðvelda boðskapinn.126 

4.3 Klaustur 

Ábótar og biskupar viðhéldu reglu innan samfélagsins ásamt því að koma með 

fjármagn og hermenn til ríkisins, auður klaustra og kirkna var því nauðsynlegur 

fyrir ríkið. Klaustrin höfðu fleiri mikilvægum hlutverkum að gegna fyrir 

samfélagið.  

4.3.1 Endurskipulagning reglu klerka (Regular clergy) 

Klaustur á tímum Karlunga voru mjög mikilvæg. Það voru yfir 650 klaustur í 

veldi Franka árið 800 og er þá Ítalía ekki talin með en þar voru til viðbótar 

nokkur hundruð klaustur. Hvert klaustur var fræðilega sjálfstætt þó að konungar, 

biskupar og aðalsmenn hafi stjórnað mörgum þeirra. Klaustrin voru af öllum 

stærðum og gerðum og mismunandi rekin eftir hinum ýmsu reglum.127 

Karlamagnús og Karlungar vildu að munkar og nunnur fylgdu reglu heilags 

Benedikts. Klausturregla Heilags Benedikts var sú regla sem hann reyndi að 

koma á og gekk það vel, sérstaklega í nýrri klaustrum en ýmsar klausturreglur 

voru þó enn við lýði, eins og regla heilags Martins í Tours. Þeir sem fylgdu reglu 

heilags Benedikts voru kallaðir munkar en aðrir kanokar (canons).128 Hvort sem 

klaustur fylgdu reglu heilags Benedikts eða ekki, þurfti að fylgja vissum 

grunnþáttum  til að viðhalda reglu.  

Karlamagnús skilgreindi sambandið milli klaustra og biskupa. Munkar máttu ekki 

koma að dómum og setti hann fyrir um innra skipulag þeirra. Þá skipti hann sér 

af mörgu í sambandi við klaustrin, hann vildi að ábótar þjónuðu í hernum og 

                                                            
126 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 81. 
127 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 77. 
128 C. H. Lawrence: Medieval monasticism, bls. 74. 
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sameinaði stundum nokkur klaustur undir einn ábóta til að mynda var Alcuin yfir 

sex klaustrum. Munka lét hann starfa sem trúboða og sendi þá meðal annars til 

Fríslands, Saxlands og landa Slava.129 Þrjár helstu ástæðurnar fyrir því að regla 

heilags Benedikts var valin, voru í fyrsta lagi að Engilsaxar höfðu iðkað regluna 

heimafyrir og fært hana til meginlandsins, í öðru lagi var reglan rómversk-

latnesk og hafði Gregoríus I (Gregory) páfi hælt henni í sínum Dialogues og í 

þriðja lagi fólust í reglu heilags Benedikts dygðir um hógværð, stigveldi og 

stöðugleika sem voru mótvægi við félagslegan, trúarlegan og pólitískan 

raunveruleika sem var í ríkinu. Þetta ferli hófst hjá Pipín, hélt síðan áfram hjá 

Karlamagnúsi og undir stjórn Loðvíks guðhrædda.130  

Karlungar kenndu fáfræði um óreglu innan kirkjunnar og stofnuðu því skóla og 

bókasöfn til að bæta úr því.131 Þá nýtti Karlamagnús sér þá hefð að ungir 

aðalsmenn voru við hirðina í einhvern tíma og hóf að mennta þá í latínu sem 

dvöldu þar undir stjórn Engilsaxans Alcuins sem hann bauð til hirðarinnar árið 

781.132  

4.3.2 Munkar 

Munkar áttu að biðja fyrir stöðugleika og öryggi innan veldis Karlunga og sem 

hermenn Guðs voru þeir heilagt mótvægi gegn óvinum ríkisins, sérstaklega 

heiðnum, ásamt því að gegna kennsluhlutverki og skrifa bækur.  

                                                            
129 Jacques Boussard: The civilisation of Charlemagne, bls. 100–102. 
130 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 79. 
131 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 84. 
132 Joseph H. Lynch: The medieval church, bls. 87. 
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Annað mikilvægt hlutverk sem þeim bar að sinna var að kristna íbúa nýju 

landsvæðanna sem konungurinn náði yfirráðum á því að samkvæmt hans mati 

var trúarlegur samhugur jafngildi pólitískra valda.133 

Karlamagnúsi var umhugað um hegðun munkanna og vildi ekki að þeir kæmu 

að veraldlegum hlutum. Hann setti ýmsar reglur um það hvernig þeir ættu að 

haga sér, til dæmis að:  

þeir skulu ekki fá leyfi til að fara út fyrir klaustrin nema að það sé 

algjörlega nauðsynlegt...þeir mega alls ekki verða drukknir eða 

stunda veisluhöld...þar sem helsta von kristinna manna um sáluhjálp 

er talin koma frá líferni og skírlífi munka.  

(They shall not have leave to go outside of their monastery at all, 

unless compelled by a very great necessity... Let them entirely shun 

drunkenness and feasting... whereas the greatest hope of salvation 

to all Christians is believed to arise from the life and chastity of the 

monks.)134 

Munkar voru einnig mikilvægir í sambandi við eftirlífið í formi syndaaflausnar. 

Áður höfðu menn þurft að gera verklega yfirbót ef að þeir syndguðu. Gátu 

þessar yfirbætur verið það miklar að mönnum entist ekki ævin til að ljúka þeim, 

ef þeir höfðu verið óvarkárir. Á meðan þær stóðu yfir mátti syndgarinn einungis 

neyta vatns, brauðs og salts. 

Syndaaflausn var mjög mikilvæg fyrir fólk til að komast inn í ríki guðs. 

Hugmyndir um hreinsunareldinn voru ekki fullmótaðar og talið að ef menn næðu 

                                                            
133 C. H. Lawrence: Medieval monasticism, bls. 73. 
134 Vef. Charlemagne: „ Missi 17, 802”, Medieval sourcebook. 
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ekki að klára yfirbæturnar fyrir lát sitt, yrði sálu þeirra ekki borgið. Þetta viðhorf 

breyttist ekki fyrr en á tólftu öld.  

Hlutverk munka varð gríðarlega mikilvægt í sambandi við syndaaflausnir eftir 

þingið í Clovesho árið 747. Þar var samþykkt að hægt yrði að kaupa 

syndaaflausn með því að gefa ölmusu eða land til stofnana guðs. Ennfremur að 

hægt yrði að borga einhverjum til að biðja fyrir sálu gefanda, eða þess sem að 

hann vildi láta biðja fyrir og var það hlutverk munka.135 

4.3.3 Gjöf og mótgjöf 

Flest klaustur voru stofnuð af konungi, þar af leiðandi voru mikil tengsl milli hans 

og klaustra. Helsta ástæða þess að fólk gaf til klaustra var að verja sálu sína og 

ættingja, þar af leiðandi átti sú athöfn að stofna eða gefa klaustur til munka að 

vera trygging fyrir sáluhjálp gefandans og ættingja hans, hvorutveggja lifandi og 

dána. Fólk gaf til klaustra til þess að munkarnir myndu biðja fyrir sálum þess, og 

var einnig hægt að beina bænunum til annarra en gefandans ef hann óskaði 

þess. Það má segja að ein aðalástæðan fyrir því að fólk gaf til klaustra var til 

þess að öðlast sáluhjálp. 

Eins og hægt er að sjá af þessu gátu klaustur orðið ríkar stofnanir vegna þess 

að margir aðalsmenn gáfu til þeirra. Spilaði þar inn í að stjórnendur og 

almenningur, hafði svipaðar skoðanir á kenningarlegum forsendum um hagkerfi 

hjálpræðis.136 

Þar sem að Karlamagnús var yfirmaður trúmála í ríkinu, og þar af leiðandi 

klaustra, gat hann notað fjármagn þeirra á hvern þann hátt er honum þóknaðist. 

                                                            
135 Julia M. H. Smith: „ Religion and lay society”, bls. 667. 
136 C. H. Lawrence: Medieval monasticism, bls. 69. 
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5.0 Eftirlitskerfi 

5.1 Sendigreifar (Missi dominici) 

Erfitt var í jafn víðfeðmu landi og ríki Karlunga var, fyrir Karlamagnús að fylgjast 

með hvernig stjórnendur á hverjum stað framkvæmdu vald sitt. Á tímum 

Mervíkinga höfðu embættismenn jafnvel orðið mjög valdamiklir þannig að völd 

þeirra urðu jafnvel til samræmis við konungsvald og völd þeirra erfðust líkt og 

gerðist í ætt Karlunga. Karlamagnús var með ráð gegn þessu og sendi um allt 

ríki sitt sérstaka erindreka eða sendigreifa, sem höfðu eftirlit fyrir hann á 

stjórnkerfinu í landinu og höfðu þeir þar af leiðandi eftirlit með greifum og 

biskupum. Karlamagnús valdi í störf sendigreifa menn af háum stigum, ábóta, 

biskupa og aðra aðalsmenn. Voru þeir  sendir árlega um ríkið tveir og tveir í 

einu, yfirleitt fóru saman einn úr klerkastétt og annar af veraldlegum aðli,137 og 

voru þeir staðgenglar konungs, t.d. dæmdu þeir í mikilvægum málum, tilkynntu 

ákvarðanir konungs og rannsökuðu staðaryfirvöld.138 Þeir voru í raun ímynd 

persónu konungs og sem staðgenglar hans með sömu völd og konungur sjálfur. 

Ef menn notuðu vopn við að stöðva sendigreifa, var það eins og að bera vopn á 

konung og þeir sem það reyndu dæmdir til dauða. Hlutverk sendigreifa var 

einnig að boða ný lög (capitulary) sem konungur hafði skrifað og sjá um að 

þeim væri framfylgt. Sjálfur gaf Karlamagnús út tilskipun með sendigreifunum 

árið 802 og eru eftirfarandi úrdrættir úr henni: 

1. ...[Karlamagnús] hefur sent þá [sendigreifanna] um allt 

konungsveldi sitt, og hefur með eftirfarandi greinum gert mönnum 

kleyft að lifa í samræmi við rétt lög. ... 

                                                            
137 Friedrich Heer: Charlemagne and his world, bls. 39. 
138 Alessandro Barbero: Charlemagne. Father of a continent, bls. 162. 



47 

(...sent them throughout his whole kingdom, and through them by all 

the following chapters has allowed men to live in accordance with the 

correct law. ...) 

2 . Varðandi trúnaðareiða sem sverja skal keisaranum. Og hann 

skipaði að hver maður í öllu ríki hans... skuli nú sverja honum 

trúnaðareiða sem keisara, trúnað líkt og áður voru honum svarnir 

sem konungi... allir skulu vita að eiðurinn felur þetta í sér.  

 (Concerning the fidelity to be promised to the lord emperor. And he 

commanded that every man in his whole kingdom... should now 

promise to him as emperor the fidelity which he had previously 

promised to him as king... all may know that this oath contains in 

itself this meaning.) 

3.  Í fyrsta lagi að sérhver maður skal af frjálsum vilja leitast við 

samkvæmt þekkingu sinni og getu, að lifa alfarið í þjónustu við guð... 

. 

(First, that each one voluntarily shall strive, in accordance with his 

knowledge and ability, to live wholly in the holy service of God... .) 

4. Í öðru lagi að enginn maður, hvorki með meinsæri eða öðrum 

undanbrögðum eða svikum,... , skal neita að gefa aftur, eða dirfast til 

að taka á brott eða halda leyndum, landsetrum keisarans... eða hvað 

það sem tilheyrir honum. ... 
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(Secondly, that no man, either through perjury or any other wile or 

fraud,... ,shall refuse to give back or dare to abstract or conceal a 

serf of the lord emperor... or anything that belongs to him. ...) 

5. Að enginn skal reyna að ræna eða vinna nokkurt skemmdarverk 

með svikum á kirkjum guðs... . 

(That no one shall presume to rob or do any injury fraudulently to the 

churches of God... .) 

6. Að enginn skal dirfast til að leggja lénsgjöf keisarans í eyða eða 

gera hana að eign sinni. 

(That no one shall dare to lay waste a benefice of the lord emperor, 

or to make it his own property.) 

7. Að enginn skal reyna að hunsa herkvaðningu keisarans... . 

(That no one shall presume to neglect a summons to war from the 

lord emperor... .) 

8. Að enginn skal reyna að hindra að neinu leyti eða á nokkurn hátt 

bann eða skipun keisarans,... . Og að enginn skal dirfast til að 

vanrækja að greiða gjöld sín eða skatta. 

(That no one shall presume to impede at all in any way a ban or 

command of the lord emperor,... . And that no one shall dare to 

neglect to pay his dues or tax.) 

9. Að enginn, af hvaða ástæðu sem er, skal flytja málsvörn ranglega 

fyrir annan fyrir rétti... hver og einn skal verja sig sjálfur... nema sá 
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sem er sjúkur eða fáfróður; um málflutning fyrir þá einstaklinga skulu 

sendigreifar eða höfðingjar þeir sem eru í réttinum eða dómari sem 

þekkir viðkomandi mál flytja málið fyrir rétti... . 

(That no one, for any reason, shall make a practice in court of 

defending another unjustly, ... each one shall answer for his own 

cause... unless any one is infirm or ignorant of pleading; for these the 

missi or the chiefs who are in the court or the judge who knows the 

case in question shall plead before the court... .)139 

Þetta var þó ekki alltaf til fyrirmyndar. Stundum var hægt að múta 

sendigreifunum til að fá sitt fram eins og árið 798, þegar biskup Theodulf af 

Orléans og Leidrad af Lyons komust í embætti í Suður Gallíu.140 En þrátt fyrir 

það er ljóst að sendigreifarnir skipuðu eitt af lykilhlutverkunum í því að 

Karlamagnús náði að hafa stjórn á landi sínu. 

                                                            
139 Vef. Charlemagne: „ General capitulary of the missi, 802”, Medieval sourcebook. 
140 Alessandro Barbero: Charlemagne. Father of a continent, bls. 163. 
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6.0 Keisari 

Mikilvægur atburður átti sér stað í Evrópu árið 800 en þá var Karlamagnús 

krýndur keisari af Leó III páfa.  

Hadríanus páfi lést í desember 795 og Karlamagnús, sem var tilfinningaríkur 

maður eins og sést „...þegar honum var sagt frá láti Hadríunasar, rómverska 

páfans, sem hann hafði elskað mest allra vina sinna, grét hann eins mikið og 

hann hefði misst bróður, eða nákominn son. (...[W]hen he was told of the death 

of Hadrian, the Roman pontiff, whom he had loved most of all his friends, he 

wept as much as if he had lost a brother, or a very dear son”.) 141 Leó 3 var var 

krýndur páfi 27. desember það sama ár.142  

Leó var umdeildur í páfastóli og ásakaður um að ýmsa glæpi af íbúum Rómar. 

Hann lenti í fyrirsát þegar hann var á hestbaki í Róm. „ Honum var fleygt af hesti 

sínum, augu hans, eins og það leit út fyrir sjónum áhorfanda, stungin úr og 

tunga skorin af; hann var skilinn eftir liggjandi nakinn á götunni og hálf dauður. 

(He was thrown from his horse, his eyes, as it appeared to some observers, 

gouged out, and his tongue cut off; they left him lying in the street naked and 

half-dead.”)143 Honum var bjargað af Winigis af Spoleto en hélt þó sjóninni og 

gat talað.144 Karlamagnús frétti af atburðinum og lét færa Leó til sín í Paderborn 

þar sem hann hét Leó stuðningi sínum og sendi hann aftur heim. Í nóvember 

árið 800 hélt Karlamagnús til Rómar til að rannsaka hvað gerst hafði í sambandi 

við árásina á páfa og ásakanir á hendur honum. Leó páfi tók vel á móti honum 

og lét íbúa Rómar standa heiðursvörð við göturnar þar sem Karlamagnús fór 

                                                            
141 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 47. 
142 Roger Collins: Charlemagne, bls. 141. 
143 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 77. 
144 Roger Collins: Charlemagne, bls. 142. 
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um. Karlamagnús hélt réttarhald um ákærurnar á hendur Leó en enginn gaf sig 

fram við að birta þær og sór Leó þær af sér með eiðum. Var það látið heita gott 

og gilt og páfinn því saklaus.145 Á jóladag þegar að Karlamagnús var við messu 

var Karlamagnús krýndur keisari og fer hér lýsing á því:  

Leó páfi setti kórónu á höfuð hans [Karlamagnúsar], og var hann 

hylltur af öllum Rómverjum: Til ágústusar Karlamagnúsar, krýndur af 

guði, hinn mikli og friðsæli keisari Rómverja, líf og sigur! Eftir 

fagnaðarópin ávarpaði páfi hann á sama hátt og gömlu keisarana. 

Titilinn Verndari [Rómar] var felldur niður og hann kallaður keisari og 

Ágústus. 

(Pope Leo placed a crown on his head, and he was hailed by the 

whole Roman people: To the august Charles, crowned by God, the 

great and peaceful emperor of the Romans, life and victory! After the 

acclamations the pope adressed him in the manner of the old 

emperors. The name patricius was now abandoned and he was 

called Emperor and Augustus.)146 

Samkvæmt Einhard þá var athöfnin óvænt og var Karlamagnús ekki hrifinn af 

því að hafa verið krýndur keisari. Hann hefði jafnvel ekki mætt í kirkju ef hann 

hefði vitað um áætlanir Leós páfa.147 Karlamagnús virðist þó hafa jafnað sig á 

því að hafa verið krýndur keisari því að hann hóf að nota titilinn í bréfum sínum 

                                                            
145 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 80. 
146 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 81. 
147 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 57. 
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eins og bréf hans til Fulrad ábóta sýnir en þar notar hann titilinn Ágústus og 

keisari.148 

6.1 Umbætur 

Eftir að Karlamagnús var krýndur keisari fór hann að snúa sér í meira mæli að 

„mýkri” málum í ríki sínu. Hann hóf að skrifa niður og einfalda lög landsins því 

hjá Frönkum höfðu verið í gildi tvö lagakerfi, Salic lög og Ripuarian lög. Hóf 

hann að leiðrétta lögin til samræmis við það sem hann taldi vera rétt lög ásamt 

því að koma í rit óskráðum lögum. Einnig lét hann þýða heiðin kvæði og skrifa 

þau upp.149  

Málfræði var ekki til fyrir tungu Franka og hóf hann það verk að láta semja hana. 

Ýmis nýyrði bjó hann til eins og um mánuðina sem höfðu borið latnesk nöfn en 

hann gaf þeim ný heiti í samræmi við tungumál Franka og nefndi mánuðina: 

janúar, Wintarmanoth; febrúar, Hornung; mars, Lentzinmanoth; apríl, 

Ostarmanoth: maí, Winnemanoth; júní, Brachmanoth; júlí, 

Heuvimanoth; ágúst, Aranmanoth; september, Witumanoth; október, 

Windumemanoth; nóvember, Herbistmanoth; desember, 

Heilagmanoth.150  

Hann lét ekki þar við sitja og gaf vindunum einnig ný nöfn. 

Karlamagnúsi var umhugað að mennta þjóð sína sem var almennt ólæs, eins 

og sjá má í bréfi hans til Baugaulf af Fulda, en þar kemur fram að hann vilji að 

                                                            
148 Vef. Charlemagne: „ Summons to army c. 804–811, letter of Charles to abbot Fulrad. 804–811”, 
Medieval sourcebook. 
149 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 57. 
150 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 58. 
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biskupssetur og klaustur taki að sér það hlutverk að mennta þá sem til þess 

hafa getu í lestri og skrift.151 

Karlamagnús safnaði að sér ýmsum helstu menntamönnum síns tíma eins og 

Alcuin, Pétri frá Pisa og Einhard svo einhverjir séu nefndir. Einhard segir frá því 

að Karlamagnús hafi einnig sest sjálfur á skólabekk hjá þessum mönnum og 

skýrir frá því að   

[h]ann [Karlamagnús] var ekki sáttur við að hafa eingöngu vald á 

móðurmáli sínu og lagði því áherslu á að læra erlend tungumál, og 

var sérstaklega góður í Latínu sem hann gat talað jafnvel og 

móðurmál sitt; en hann skildi grísku betur heldur en að hann gat talað 

hana. Hann var svo málsnjall maður að hann hefði jafnvel getað 

orðið kennari í mælskulist. Hann ræktaði frjálsar listir af áhuga, leit 

upp til þeirra sem kenndu þær með mikilli virðingu og veitti þeim 

mikinn heiður. Hann lærði málfræði hjá djáknanum Pétri frá Pisa. 

Annar djákni...Alcuin...sem var mesti fræðimaður þess tíma var 

kennari hans í öðrum námsgreinum. ... Hann reyndi einnig að læra 

að skrifa...hinsvegar þar sem byrjaði ekki að læra skrift ungur, heldur 

þegar að hann var orðinn fullorðinn, þá náði hann ekki tökum á 

skriftinni. 

(He was not satisfied with command of his native language merely, 

but gave attention to the study of foreign ones, and in particular was 

such a master of latin that he could speak it as well as his native 

tongue; but he could understand Greek better than he could speak it. 

                                                            
151 Vef. Charlemagne: „ Letter to Baugaulf of Fulda, c. 780–800”, Medieval sourcebook. 
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He was so eloquent, indeed, that he might have passed for a teacher 

of eloquence. He most Zealously cultivated the liberal arts, held 

those who tought them in great esteem, and conferred great honors 

upon them. He took lessons in grammar of the deacon Peter of Pisa. 

Another deacon...Alcuin...who was the greatest scholar of the day, 

was his teacher in other branches of learning. ... He also tried to 

write...however, as he did not begin his efforts in due season, but late 

in life, they met with ill success.)152 

Þá var hann hrifinn af byggingarlist og lét framkvæma ýmislegt í þeim 

málaflokki. Þar fer fremst í flokki hallarkapellan sem hann lét reisa í Aachen og 

er hún til enn í dag. Einnig lét hann brúa Rín við Mayence, brúin var byggð úr 

timbri og tók bygging hennar tíu ár. Brúin varð eldi að bráð árið 813 og brann til 

ösku á þremur klukkutímum.153  

                                                            
152 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 53–54. 
153 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 61. 
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7.0 Andlát Karlamagnúsar 

Karlamagnúsi varð margra barna auðið. Hann eignaðist níu börn með eiginkonu 

sinni Hildigunni frá Swabíu, fjóra drengi, þar af lést einn þeirra í bernsku, og 

fimm stúlkur, á meðal barna þeirra var Loðvík guðhræddi.154 Með öðrum konum, 

hvoru tveggja eiginkonum og ástkonum, eignaðist hann ellefu börn þar af sex 

drengi.155 Samtals eignaðist hann tíu drengi sem gátu samkvæmt hefð, erft titil 

föður síns. Karlamagnús horfði eingöngu til sona sinna sem að hann átti með 

Hildigunni, til að erfa ríkið. Árið 806 undirbjó hann framtíð Franklands og skipti 

landinu upp á milli á milli sonanna þriggja, Karls, Pipíns og Loðvíks, sem hann 

átti með Hildigunni.156 Það fór þó ekki þannig því að Pipín lést 8. Júlí 810157 og 

Karl 4. Desember 811,158 þar af leiðandi var Loðvík eini eftirlifandi sonurinn sem 

Karlamagnús átti úr því hjónabandi. 

Karlamagnús, sem hafði ávallt verið heilsuhraustur, missti heilsuna sem gamall 

maður. Árið 813 kallaði hann Loðvík guðhrædda son sinn, sem var eini 

eftirlifandi sonurinn sem hann átti með Hildigunni frá Swabíu,159 til sín ásamt 

öllum helstu mönnum ríkisins. Hann gerði Loðvík að samstjórnanda sínum og 

þar með að samkeisara. Í janúar árið 814 fékk hann mikinn hita og reyndi að 

vinna á honum, eins og venja hans var, með því að fasta. Þá þjáðist hann af 

miklum verkjum í síðunni. Það var svo að þann tuttugasta og áttunda janúar árið 

                                                            
154 Rosamond McKitterick: Charlemagne, bls. 90. 
155 Rosamond McKitterick: Charlemagne, bls. 92. 
156 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 85. 
157 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 92. 
158 Carolingian chronicles, royal frankish annals and Nithards histories, bls. 94. 
159 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 58. 
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814 að Karlamagnús lést, um það bil sjötugur að aldri á fertugasta og sjöunda 

ári valdatíma síns.160  

Hann skildi eftir sig mikið veldi og tók sonur hans Loðvík guðhræddi við 

valdataumunum í ríki Karlunga sem konungur þeirra og keisari. 

                                                            
160 Einhard: The life of Charlemagne, bls. 59. 
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8.0 Niðurstöður 

Frankar höfðu gríðarlega mikil áhrif á sögu Evrópu. Þeir urðu ráðandi afl í byrjun 

miðalda og áttu eftir að vera það lengi. Ætt Mervíkinga var ráðandi innan 

Frankanna til að byrja með og voru konungar Franka af þeirri ætt. Aðilar af ætt 

Karlunga fóru að vera meira áberandi í stjórn Frankaríkis þar sem þeir komust í 

stöður hallarbryta. Völd konunganna höfðu farið þverrandi og færst yfir á 

fyrrnefnda hallarbryta. Var svo komið að um árið 700 voru völd konungs nær 

eingöngu að nafninu til. Hallarbryti var þó ekki jafn valdamikill og konungarnir 

höfðu verið og fóru aðalsmenn að berjast innbyrðis um völd. Það var í þannig 

valdabaráttu sem að Pipín II, hallarbryti Ástrasíu náði völdum eftir að hafa 

sigrað Neustríu við Testry árið 687. Pipín II var af fyrrnefndri Karlungaætt og 

eftir sigur hans styrktu Karlungar völd sín yfir landinu. 

 Karl Martel, sonur Pipíns II, tók við völdum Hallarbryta eftir andlát föður síns. 

Hann styrkti stöðu sína og Karlunga, á sinni valdatíð. Herforingi var hann mikill 

og er hans sérstaklega minnst fyrir sigur sinn á Aröbum við Tours árið 732. 

Sigurinn var mjög mikilvægur fyrir alla kristna menn því að með honum var 

framganga Íslams til Evrópu stöðvuð. Karl stóð í fleiri orrustum og aðstoðaði 

páfa í baráttu hans við Langbarða og áttu eftirmenn hans einnig eftir að aðstoða 

páfagarð í framtíðinni og var því samband páfa og Karlunga mjög gott. Stríðin 

voru mjög kostnaðarsöm. Karl byrjaði á því sem eftirmenn hans áttu eftir að 

halda áfram að gera, en það var að fjármagna herinn með því að taka lönd og 

eignir, kirkju og klaustra, eignarnámi til að greiða hermönnum. 

Fyrsti konungur Franka af Karlungaætt var krýndur árið 751 og var það Pipín III 

sonur Karls Martels. Hann bað páfann að gera upp um það hvort að hann sjálfur 
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ætti að vera konungur Franka eða Mervíkinga konungurinn sem var eins og 

strengjabrúða, með engin völd. Páfi valdi Pipín sem konung enda voru öll 

raunveruleg völd í hans höndum. Pipín hélt áfram að styrkja stöðu Franka og til 

að mynda hjálpaði hann páfanum í Róm gegn Langbörðum. Saxar voru til 

vandræða og réðust á Frankland en hann hrakti þá í burtu og samdi frið við þá. 

Árið 768 lést Pipín og synir hans tveir, Karlamagnús og Karlman tóku við 

konungstigninni. Landinu hafði verið skipt á milli þeirra eins og siður var. 

Karlman lést í desember árið 771 og Karlamagnús varð einn konungur Franka. 

Karlamagnús var mikill herforingi sem átti eftir að koma í ljós og má segja að 

hann hafi bara tapað einni stríðsorrustu á sínum ferli og var það þegar að 

Baskar réðust á herflokk hans í Roncesvalles dal. Hann háði mörg stríð og 

færði út landamæri Franklands. Hann var kristinn maður, eins og allir konungar 

Franka frá því að Kloðvík tók kristna trú, og var því umhugað að kristna heiðna 

nágranna sína, eins og Saxa, Avara og fleiri.  

Stjórn landsins gekk merkilega vel undir hans stjórn. Hann skipti landinu upp í 

héruð sem greifar stjórnuðu. Þetta kerfi var líka notað þegar Mervíkingar voru 

við stjórn. Þá gátu menn orðið mjög valdamiklir og ógnað stöðu konungs. 

Karlamagnús gerði breytingu á kerfinu sem varð þess valdandi að menn gátu 

ekki orðið það valdamiklir að þeir færu að ógna konungi. Breytingin var í sjálfu 

sér einföld, embætti greifa erfðust ekki. Hann tilnefndi sjálfur greifa yfir héruð og 

gat sett þá úr starfi ef að þeir stjórnuðu illa. 

Kristin trú var mikilvæg Karlamagnúsi og fólkinu í landinu. Í gegnum hana var 

hægt að hafa stjórn á gjörðum fólks. Hann einfaldaði skipulag klaustranna sem 

voru mjög mikilvæg fólki í sambandi við syndaaflausnir og kom því á að þau 
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fylgdu reglu heilags Benedikts. Kirkjur og klaustur voru oft efnaðar stofnanir 

enda gaf fólk til þeirra vegna syndaaflausnar og nýtti Karlamagnús sér það. 

Hann gerði það að skyldu að guðsmenn hefðu tvo herra, hann sjálfan og guð. 

Þar með var hann orðin æðsti maður frankversku kirkjunnar og þar af leiðandi 

gat hann sjálfur skipað biskupa, ábóta og svo til látið þessar stofnanir 

framkvæma það sem hann vildi. 

Eðlilega gat verið erfitt að fylgjast með að allir stjórnendur, veraldlegir eða 

trúarlegir, væru að starfa eins og þeim var uppálagt að gera. Karlamagnús leysti 

þann vanda með sendigreifum sem fóru um landið og voru staðgenglar 

konungs. Þeir höfðu eftirlit með stjórnendum í landinu og færðu Karlamagnúsi 

fréttir um það hvernig menn stóðu sig. 

Það var erfitt að stjórna jafn stóru ríki og veldi Karlunga var. Karlamagnús 

einfaldaði hlutina fyrir sér með því að sameina þjóðina í kristinni trú. Með því 

hafði fólk, sem kom upphaflega frá ýmsum þjóðum, sameiginlegan þátt. Hann 

gerði umbætur á kirkju og klaustrum, einfaldaði hlutverk munka og náði taki á 

sinni trúuðu þjóð. Hann var hvorutveggja, allsráðandi ríkis og kirkju, hann 

tilnefndi ábóta, biskupa og greifa til starfa. Því var hann með sterk tök á þjóð 

sinni.  
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