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Sydenturar 

 

No når frosten bit i kjakane og kvelden kjem om ettermiddagen er det mange som lengtar til sol 

og varme. For 1000 år sidan var det neppe færre som gjorde det, for då var husa kaldare og 

lampene dårlegare. Den gongen, som i dag, var det ein del som tok konsekvensen, og reiste til 

varme land og møtte eksotiske kulturar.  

 

På 8-900-talet nådde somme av vikingtoga varme land – via elvane i Russland og Ukraina til 

Svartehavet og Middelhavet, eller via Sørvest-Europa og Gibraltar. Dette førde til at skandinavar 

tok teneste som leigesoldatar hos keisaren i Bysants – no Istanbul, på norrønt Miklagarðr, som 

tyder ’den store byen’. Keisaren oppretta ein eigen garde av skandinavar, på norrønt kalla 

væringar. Særleg på 1000-talet må det ha vore mange som reiste til Bysants. Ferder til Grikland, 

som det bysantinske keisarriket vart kalla, er nemnde på ikring 30 svenske runesteinar frå denne 

tida, og i katedralen Hagia Sofia i Istanbul er det to runeinnskrifter av typen ”Kilroy was here”. 

Gulatingslova har ein eigen regel om fullmakt til å forvalte gods for folk som fór til Grikland. 

Den mest kjende væringen var Harald Sigurdsson, som tente hos keisaren i sju år på midten av 

1000-talet. Han vart leiar for  Væringgarden og var med på felttog ikring heile Aust-Middelhavet, 

før han kom heim og vart kong Harald Hardråde – kan vi lese i Heimskringla.  

 

Ein annan type langferder var pilegrimsferdene, etter kristninga ikring år 1000. Dei gjekk særleg 

til heimlege, kalde stader, som Røldal og Nidaros, men heldigvis låg dei største helgedomane –

Roma og Jerusalem – i varme land, og dit var det òg ein del som fór. Frå ikring 1140 har vi ei 

reiseskildring frå ei pilegrimsferd til Roma, kalla Leiðarvísir ’vegvisar’, av den islandske 

abbeden Nikolas Bergsson. Han fortel slikt som kor langt det er mellom dei ulike byane, kva 

språk som blir snakka i dei ulike landa, osb. – men òg meir fantastiske opplysningar, som at ”Det 

var her Sigurd Fåvnesbane drap draken” – ved Nidda i Tyskland.  

 

Eit slag pilegrimsferder var òg krosstoga, til landa ikring Jerusalem. Kong Sigurd Jorsalfare fekk 

tilnamnet sitt fordi han leidde ”det norske krosstoget” i 1108-1111, til Jórsalir, som var den 

norrøne forma av namnet Jerusalem.  

 

Dei som fór på slike ferder fekk sol og varme, og gledde seg nok over det. Men den gongen fann 

ingen på å reise berre for å slappe av i sola, og få ville hatt råd til det. Dei fleste reiste nok mest 

for å oppleve eventyr og leggje seg opp litt pengar – slik som dei som vervar seg til Afghanistan i 

dag? Væringane tente godt, og Harald Hardråde kom heim med så stor rikdom at han kunne 

kjøpe støtte hos kven han ville. For pilegrimane var målet ein annan type rikdom. Den største 

skilnaden frå i dag er kanskje at ein den gongen ikkje kunne unngå baksida av sol og varme-

medaljen: Når væringane blodsleit med bygging av festningsverk eller på ilmarsjar i dirrande 

ørkenhete, så lengta dei kanskje heim til kaldt og friskt vêr?  
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