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„Trölli sýnist mér það líkara“
Merkingarleg þróun orðsins blámaður frá tólftu til 

tuttugustu aldar

Öll þekkjum við orðið blámaður þótt heldur fari lítið fyrir því núorðið. Einkum 
er það notað í niðrandi merkingu, sem kann að einhverju leyti að skýra tak-
markaðar vinsældir orðsins hér á landi, en einnig bregður við að það sé notað 
í gamni eða hreinlega af vanþekkingu á neikvæðari merkingu orðsins. Sem 
dæmi um hið fyrrnefnda mætti nefna persónu Steinþórs Steinssonar í skáld-
sögu Halldórs Laxness, Sölku Völku, sem segir að prófasturinn á Óseyri sé „sá 
þrautleiðinlegasti rexari og pexari sem ég hef nokkurntíma verið svo óhepp-
inn að rekast á í lífinu, og hef ég þó bæði samneytt blámönnum og sódómist-
um.“1 Um hið síðarnefnda er mér nærtækast að geta þess að einhverju sinni 
þegar ég átti í sam-
ræðu um rannsóknir 
mínar á blámönnum 
í bókmenntum var 
ég spurður hvort ég 
hefði þá ekki áreiðan-
lega kynnt mér sögu 
Hans Jónatans, „því 
ef einhver þeirra2 var 
blá maður, þá var það 
hann.“3
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Næsta sjálfsagt virðist hafa verið á tímabilum að nota orðið blámaður 
í almennri merkingu yfir hörundsdökkt fólk úr Afríku. Til dæmis birtist 
í Lestrabók handa alþýðu á Íslandi eftir Þórarin Böðvarsson teikning af 
myndarlegum manni sem sýnilega á að vera afrískur frumbyggi, en þó er sú 
mynd fjarri því að vera fordómalaus. Undir myndinni stendur: „Blámaður 
frá Suðurálfu.“4 Einatt fylgja slíkri notkun orðsins neikvæðir kynþátta-
bundnir undirtónar. Þar mætti nefna Ritgjørd tilheyrandi spendýrafrædi sem 
Jón Bjarnason skrifaði á milli 1845 og 1852. Þar talar hann um „mannbreyt-
ingar“ eða undirtegundir mannkyns og fimmti flokkur Jóns:

eru kalladir negrar, edur blámenn, sem byggja sudur álfu heimsins. Kolsvartir á 
lit, hár og hörund, med stutt og dún mjúkt hár. Á hörundid gljáir sem silki. Þeir 
eru dökkjarp eigdir, flat nefjadir, vara þykkvir og hvít tentir. Konur þeirra eru svo 
brjóst sídar ad þær géta slett þeim aptur á herdar sér annars hánga þaug ofan fyrir 
nabla. Sumir negrar géfa af sér ódauns stækju.5

Annað dæmi um þetta er bókin Blámenn og villidýr: Sannar sögur úr Afríku 
með myndum frá 1934. Vissulega er þetta þýðing á erlendri bók, þótt upp-
runalega bókartitilsins eða höfundar verksins sé hvernig sem á því stendur 
hvergi getið í þýðingunni, en bókin er engu minna athyglisverð fyrir því 
hvaða orð þýðandinn velur sér. Þar kemur til dæmis fyrir blámaðurinn Mjólk: 
„En við kölluðum hann þessu nafni að gamni okkar, ekki af því hann bæri 
þetta nafn með réttu, heldur þvert á móti, því hann var lang hörundsdekksti 
blámaðurinn, er við höfðum hitt.“6 Annað í bókinni er eftir þessu, kynþátta- 
og nýlenduhyggja höfundar fer ekki dult. Til dæmis sagan „Herferð gegn 
mannætum“: 

Í nokkrum hluta þessa lands bjuggu menn af Fúlaní-þjóð, og eru þeir ekki blámenn, 
þó dökkir séu þeir á hörund. Þeir stunda nautgriparækt og eru Múhameðstrúar. En 
mestur hluti landsins var byggður blámönnum, og voru þeir allir heiðingjar. Þeir 
skiptust í eitthvað 10 eða 12 kynþætti, en voru sameiginlega kallaðir Tangale eða 
Tangalar. Þeir töluðu allir svipaða tungu, en voru mjög fjandsamlegir hver í annars 
garð, og höfðu átt í sífelldum ófriði sín á milli, áður en Bretar slógu eign sinni á 
landið og friðuðu það. Allir voru Tangalar mannætur, og fangar, sem teknir voru í 
ófriði, fóru í pottinn, eins og líka var siður eftir hverja orustu, að sjóða eins mikið 
og hægt var að torga af föllnum óvinum.7

Í atriðisorðaskrá Íslenskra þjóðsagna og sagna sem Sigfús Sigfússon tók 
saman má finna uppflettiorðið blámaður: „sjá negrar“, og sé negrum flett 
upp þá segir færslan: „negrar blámenn svertingjar“.8 Þessi orð birtast hér 
öll saman sem vitnisburður um síðustu leifar þess tíma sem þau þóttu ekki 
móðgandi eða fordómafull. Þannig birtast þau óbreytt í endurútgáfunni frá 
1993, þegar orð eins og negri og blámaður voru hætt að heyrast nema í niðr-
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andi merkingu, en síðasta bindi frumútgáfunnar kom út árið 1959. Alveg víst 
er að ekkert þessara orða þykir brúklegt í almennu tali lengur. Árið 2016 
varð ritstjóra Morgunblaðsins það á að kalla þáverandi Bandaríkjaforseta 
múlatta í leiðara og viðbrögðin skáru ótvírætt úr um að það orð þykir einnig 
niðrandi og afhjúpandi fyrir kynþáttahyggju þess sem tekur sér það í munn.9

Þá mætti nefna fáein gamansamari dæmi, svo sem þá tilhneigingu sumra 
til að kalla leikmenn enska fótboltaliðsins Leicester City blámenn sakir 
blárra búninga þeirra, eða bandarísku listasveitina Blue Man Group sem 
hefur stundum verið kennd við blámenn á íslensku, en meðlimir þeirrar 
sveitar eru allir rakaðir um höfuðið og málaðir bláir. Það eru þó annars konar 
blámannasveitir sem hér verða teknar til skoðunar.

Þó að orðið blámaður hafi að mestu horfið úr daglegu tali þá er annað 
orð sambærilegt sem víða er notað nútildags og virðist að mestu laust við 
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sömu neikvæðu merkingu: blökkumaður. Það má spyrja sig hvers vegna 
blökkumaður þykir gjaldgengt orð eftir að blámaður er orðið næsta ónot-
hæft vegna neikvæðra tenginga. Sjálfur tel ég að skýringarinnar á því megi 
leita í sögulegu samhengi orðsins blámaður, hvernig það hefur verið notað 
gegnum aldirnar til að lýsa fólki á neikvæðan hátt. Blökkumaður, þótt það sé 
nánast samhljóðandi orð, er aftur á móti nýtt orð sem hefur ekki – ennþá að 
minnsta kosti – náð að hlaða utan um sig sambærilegri neikvæðri merkingu.

Á fylgjandi síðum mun ég fara yfir þessa sögu og taka fjölmörg dæmi um 
hina margvíslegu merkingu orðsins blámaður.

Fornmálsorðabækur

Svo virðist sem fornmálsorðabækur séu undir nokkrum áhrifum frá nútíma-
merkingu orðsins blámaður og má vera að það hafi sömuleiðis ýtt undir 
túlkun fræðimanna á blámönnum í miðaldatextum. Orðabók Cleasbys og 
Guðbrands Vigfússonar gefur þannig upp merkinguna: „a black man, negro, 
i.e. an Ethiopian,“ og bætir við að þeir séu þannig aðgreindir frá Serkjum og 
Aröbum og að í riddarasögum eða rómönsum séu blámenn nefndir sem eins 
konar berserkir.10 Orðabók Fritzners er ítarlegri og þar sést vel hversu marg-
slungin merking liggur að baki orðinu, en þó fellst hann á að almenna merk-
ingin sé: „Menneske, som er sort over sit hele Legeme, især brugt om Negre 
eller Æthioper hvor Æthiops ogsaa er oversat med blámaðr.“11 Norræna forn-
málsorðabókin gefur fyrst upp merkinguna „sort person, neger (om personer 
fra forskellige dele af Afrika)“ og næst „om en djævel.“12 Fritzner kemst næst 
hinu sanna en raunin er þó enn viðameiri en skilgreining hans nær utan um. 
Orðskýringar fræðimanna hafa á hinn bóginn sýnt tilhneigingu til að fella 
sig við þá skýringu sem þeim er nærtækust, það er að segja nútímamerking-
una: svartur maður úr Afríku.13 Ef miða ætti við samsetningu orðsins eina 
sér þá liggur slík túlkun enda beint við, þótt erfitt sé að álykta annað um 
litinn bláa í þessu samhengi en að hann tákni óræðan dökkan lit auk þess að 
sá litur er ekki alltaf bókstaflegur; stundum er hann táknrænn fyrir djöful-
legt eðli hins bláa manns.14

Blámenn sem djöflar

Ef aðeins er miðað við elstu heimildir er blámaðr oftast þýðing á aethiops 
úr latínu, sem merkir hörundsdökka manneskju úr Afríku norðan Sahara. 
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Samhengi orðsins ljær því engu að síður aðra merkingu en þessa uppruna-
legu, því í evrópskum helgisögum var títt að brúka það um djöfla. Elstu 
heimildir íslenskar sem blámenn koma fyrir í eru þýðingar á slíkum ritum og 
blámaðr því þýðing á aethiops og einnig haft um djöfla í þeim textum. Hér 
er um að ræða sögur á við Tveggja postula sögu Símons og Júdass, ólíkar 
gerðir Bartholomeus sögu og Maríu sögu, en jafnframt má sjá orðið í þess-
ari merkingu í frumsömdum helgisögum á við Guðmundar sögu biskups. 
Sambærilegt líkingamál má einnig finna í austnorrænum heimildum, svo 
sem í einni danskri stólræðu frá sextándu öld þar sem talað er um skreytna 
konu sem gengur inn í kirkju:

Bag paa hendiss kiortel som hwn slæbede efter sig sade mange vtalige diøffle smaa 
som røtther oc sorte som blaamend de loge oc skogrede oc klappede deriss hender 
til hobe ocden ene spranck offuer den anden som fiske gøre i en wod.15

Blámenn sem heiðingjar eða múslimar

Heiðingjar í miðaldatextum eru gjarnan tengdir hinu djöfullega og blámenn 
eru tengdir hvoru tveggja. Í Fagurskinnu er til dæmis talað um blámenn og 
Serki í sömu andrá en ljóst er af samhenginu að átt er við Mára,16 sem svo 
voru nefndir eftir yfirbragði.17 Í Morkinskinnu leggur Sigurður konungur 
Jórsalafari að velli blámenn og þar er einnig átt við Mára.18 Heilagra þriggja 
konunga saga tekur sérstaklega fram að með orðinu Márar sé átt við blá-
menn.19 Þá kemur fram í Orkeyinga sögu að „Saraceni; þat kaullum vér 
Maúmets villumenn“,20 fari um á drómundum21 og margt blámanna sé í liði 
með þeim. Í Vitae patrum er blámönnum líkt við varga meðal lamba en að 
jafnvel þeir muni kristnast á endanum: 

Vargar munu fæðaz með lömbum, óarga dýr og uxi munu báðir samt seðiaz sadum. 
Ver saam ok þar, segir sæll Jeronimus, blalenzka menn med munkalifnadi ok marga 
af þeim umfram gangandi aðra munka í siðsamlegri bindindi og krafti hugarins, 
svo að þeim sýndiz fyllaz su ritning er sva segir: Blaland mun til Kristz koma fyrir 
hans hendr22 

Þannig er gefið til kynna að blámenn séu manna ólíklegastir til að taka 
kristni.23 

Í þeim tilvikum sem múslimar og blámenn eru eitt og hið sama eða að 
öðrum kosti í samkrulli er þeim ekki lýst á eins neikvæðan hátt og í ýmsum 
öðrum þeim tilvikum sem hér eru til umfjöllunar. Í raun er svo lítið látið 
með þá að þeir verða að einsleitum en sviplausum hópi óþokka sem eru í 
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andstöðu við kristindóminn og engin leið til að fást við þá önnur en að koma 
þeim fyrir kattarnef. Sigurður Jórsalafari berst við blámenn á spánsku eynni 
Formentera áður en hann nær leiðarenda og baðar sig í ánni Jórdan eins og 
sannur sendiboði Krists.24 Þannig er Sigurður sendiboði hins hvíta og sanna 
andspænis óskilgreindum herskara af dökkum sendiboðum djöfulsins.

Sophia Rose Arjana hefur nýlega gert skrímslisvæðingu múslima ítarleg 
skil í bók sinni Muslims in the Western Imagination. Af rannsókn henn-
ar að dæma er alveg ljóst að Serkir var hópur sem náði í senn yfir mús-
lima, Araba og Afríkumenn, og að á köflum var þeim slegið saman við gyð-
inga.25 Múhameð var ýmist sagður vera villutrúarmaður, aðskilnaðarsinni, 
Andkristur eða ógnarlegt skrímsl og Serkjum var lýst sem hræðilegri mergð 
hermanna Andkrists sem boðuðu heimsendi, skrímslaþjóð, hundshöfðum, 
djöflum og síðast, það sem sjaldgæfast er, eins konar göfugum hliðstæðum 
kristinna riddara.26 Gyðingum og múslimum var einnig spyrt saman og þeir 
gerðir samábyrgir fyrir ýmsu sem illt þótti jafnvel þótt það hafi átt sér stað 
fyrir tíð islam.27 Þannig má finna jafnt gyðinga og múslima á ýmsum mynd-
lýsingum af krossfestingunni, svo aðeins eitt dæmi af fjölmörgum sé nefnt.28

Arjana bendir ennfremur á að kristileg sjálfsmynd byggðist á því sem 
innan heimsmyndar kristninnar var talið vera staðalmynd hins samfélags-
lega viðurkennda (e. normative) og þar undir féll hörundslitur. Svart eða 
dökkt hörund gaf til kynna illt og syndsamlegt eðli en ljósum húðlit fylgdu 
þau forréttindi sem honum fylgja enn þann dag í dag. Svart hörund hafði 
allt frá fimmtu öld hið minnsta verið tengt fjandanum og álíka fígúrum og 
þar með var það í guðfræðilegum skilningi afleiðing syndar. Gregóríus páfi 
(540-604) hélt því fram að Eþíópía (þ.e. Afríka sunnan Nílardala og Sahara) 
væri sýnilegt vitni um syndafallið og aðrir kristnir lærdómsmenn þáðu frá 
honum sambærilegar hugmyndir um dökkt yfirbragð sem eins konar tákn 
syndar og glötunar. Múslimar koma fyrir þær sakir oft svartir, bláir eða 
fjólubláir fyrir sjónir í myndlýsingum miðalda. Fleiri sögur sama toga má 
finna víða, svo sem í ritinu Cursor mundi frá öndverðri fjórtándu öld þar 
sem segir af því þegar Davíð blessar fjóra blýsvarta Serki og þeir verða sam-
stundis mjólkurhvítir á hörund fyrir vikið.29 

Þá er ótalin sú hugmynd sem birtist í Morkinskinnu, að því fleiri heiðingja 
sem brytjaðir eru niður fyrir fjandann muni þeim mun fleiri vera við að etja 
þegar herdeildir djöfulsins láta til skarar skríða.30 Blámenn eru þannig stund-
um fulltrúar hinna bannsettu þjóða sem fjallað er um í Opinberunarbókinni, 
sem munu berjast við hlið Andkrists við endalokin. Í íslenska handritinu AM 
194 8vo frá árinu 1387 er sagt að Kanaan réði Blálandi,31 en Kanansmönnum 
var ítrekað lýst sem risum og þeir tengdir sömuleiðis við hinar bannsettu 
þjóðir.32 

Í Evrópu merkti hugtakið Serkur upphaflega einungis Araba en fljót-
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lega var það yfirfært á múslima, Eþíópa (í íslensku tilliti blámenn), og gyð-
inga; jafnframt þessu voru þeir stundum sagðir afsprengi sjálfs Andkrists.33 
Blámenn teljast stundum til Serkja og það hefur Sirpa Aalto sömuleiðis bent 
á, að Arabar og Márar eru taldir til blámanna í norrænum miðaldabókmennt-
um.34 Hugmyndir Evrópumanna um múslima má hæglega heimfæra upp á 
íslenskan hugmyndaheim.35 Greinarmunur var gerður á Afríkumönnum og 
þeim skipt upp í Egypta og aðra og það er síðarnefndi hópurinn sem iðulega 
er nefndur Eþíópar. Hvorum tveggja var þeim og Serkjum lýst sem svo að 
þeir hefðu svarta eða bláa húð sem síðan var yfirfært nánar á Afríkumenn og 
múslima, þar með talda Mára, og enn síðar á Berba. Dökkum húðlit fylgja 
og tengsl við djöfulinn eins og áður var nefnt.36

Arjana kemst að þeirri niðurstöðu að öll þau ólíku þjóðabrot sem síðan 
eru sameinuð undir Serkshugtakinu myndi að lokum blendingsskrímsl hinna 
ólíku þátta:

The monster that encapsulated all three of these entities – Saracen, Jew, and black 
African – is the Black Saracen. This is a hybrid monster, an African (implicated 
as Satan by his dark skin), Jewish (depicted executing a saint), and Muslim (by the 
moniker „Saracen“ as well as by the turban he often wears). With his black, purple, 
or brown skin, large lips, and curly hair, this monster is clearly meant to represent 
an Ethiopian, that is, a non-Egyptian African. Satan often masqueraded as a ser-
pent, a dragon, or a human with blackened skin. The Black Saracen is but one of the 
many forms that Satan took, a symbol of evil walking the earth.37

Hið sama gildir um blámenn í íslenskum miðaldaritum: saman mynda 
Eþíópar, Serkir, Márar og múslimar andkristilegar herdeildir hins illa, og 
hugtakið blámaðr er gjarnan notað sem samheiti yfir alla þessa hópa.

Blámenn sem berserkir
Blámenn eru títtnefndir meðal berserkja, bannsettra þjóða og illþýðis. 
Einstaka sinnum eru blámenn ekki einasta í slagtogi við berserki heldur eru 
þeir sjálfir berserkir.38

Þannig vita menn í Vilmundar sögu viðutan að „berserkir mundu uid 
landjt komner. þvuiat blamenn sauzt j lidj þeirra,“ enda kemur það á daginn 
þegar herinn lætur sjá sig „og uoru flest blamenn og berserkjr“.39 Dæmi um 
blámenn sem eru berserkir má finna í Hektors sögu þar sem í einum her 
eru margir blámenn „iorðu svartari“ sem grenja sem úlfar og leiðtogi þeirra 
er „saa berserkr er Balldvlfur het. enn hann uar allra þeirra liotaztr, mestr 
og sterkaztur. enn iarn bita hann ei. nema þau sem uoro uònnduth. og du-
ergar gerdu med suo mattugum atkuędum ath eckj matti uith standa.“40 Í 



176 ARNGRÍMUR VÍDALÍN ANDVARI

Sturlaugs sögu starfsama er sömu persónu sitt á hvað lýst sem blámanni og 
berserki.41 

Blámenn og tröll

Blámenn hegða sér sjaldan eins og manneskjur í miðaldatextum, heldur eru 
þeir dýrslegir. Þeir fara gjarnan um hrínandi, grenjandi, öskrandi og froðu-
fellandi. Þeir eru í grundvallaratriðum tröll og þar með umgangast þeir tröll.42 

Það er að þessu leytinu til sem blámenn verða hálfgerð erkitýpa miðalda-
skrímslisins gagnvart íslenskum heimildum. Miðaldafræðingurinn Jeffrey 
Jerome Cohen hefur dregið saman sjö tilgátur um skrímsl og sú heildarkenn-
ing, sem nú er viðtekin í skrímslarannsóknum, er mjög samhljóma rann-
sóknum Ármanns Jakobssonar á tröllshugtakinu. Þannig geta tröll íslenskra 
miðaldabókmennta verið fyllilega sambærileg við skrímsl evrópskra rita 
sama tíma að mörgu leyti, þótt hvert og eitt tröll geti haft sín sérkenni og 
að ýmis norræn sagnaeinkenni verði til að aðgreina þau frá frændum þeirra 
á meginlandinu. Blámenn sameina síðan ýmsa sértæka trölls- og skrímslis-
lega þætti í einni holningu en þar fer öllu minna fyrir norrænum einkennum. 

Ef blámenn eru bornir saman við skilgreiningu Cohens á skrímslishugtak-
inu kemur eftirfarandi í ljós: 1) Blámenn eru ætlaðir sem öfug spegilmynd 
tiltekinna vestrænna gilda; dökkir gagnvart ljósu fólki, vondir andspænis því 
góða, heiðingjar á móti kristnum. Við slíka villimenn skyldi ekki jafnast. 2) 
Blámenn geta verið afmyndaðir frá norrænum bæjardyrum séð, með krækt 
nef og varir niður á bringu, svartleitir með gul kattaraugu og ýmisleg önnur 
óhugnanleg útlitsleg einkenni sem virðast framandi. 3) Það er í hag ríkjandi 
viðhorfa kristins samfélags á miðöldum að draga upp þá mynd af framandi 
þjóðum að þær séu óæðri og í andstöðu við ríkjandi gildi. Með því að búa til 
óvin er við eitthvað að fást auk þess að dæmi um rétta breytni og lífshætti 
andspænis því sem rangt er verða handhæg. 4) Mun milli þess sem rétt er og 
rangt má í tilfelli blámanna skilgreina út frá trúarbrögðum í þeim tilvikum 
þar sem þeir eru múslimar eða heiðingjar, einkum uppruna þeirra í hinni fjar-
lægu og framandi Afríku, dökkum og þar með djöfullegum litarhætti þeirra, 
og ýmsum öðrum þeim einkennum sem hér hafa þegar verið talin og þau sem 
enn á eftir að nefna. 5) Blámönnum verður ekki með góðu móti kynnst af 
marka má dæmin; þeir búa varla yfir getu til að tala.43 6) Blámenn eru dýrs-
legir eins og betur verður getið í næsta undirkafla. Þeim er slegið saman við 
dýr og þeim oftlega lýst eins og um hunda sé að ræða. Þar við bætist athugun 
Sophia Rose Arjana, sem bendir á að múslimum, sem sjálfum er iðulega slengt 
saman við evrópska hliðstæðu blámanna, er oftlega lýst sem hundshöfðum.44
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Skrímsl og tröll virðast oft vera eitt og sama fyrirbærið eins og þau voru 
skilin á því tímabili sem hér er til athugunar og blámenn sameina alla helstu 
þætti hvors hugtaks um sig. Fá skrímsl eru eins fjölbreytileg að gerð eins og 
blámenn og við það bætist að þeir eru ekki einasta tröll í almennum skiln-
ingi, heldur eru þeir beinlínis kallaðir tröll, þeim er lýst eins og tröllum, og 
þeir hegða sér eins og tröll.

Glímukeppni við blámann

Tröllsleg og dýrsleg hegðun blámanna er sérstaklega áberandi í tilteknu frá-
sagnarminni sem finnst jafnt í töluvert fornum heimildum og í þjóðsögum 
sem skráðar eru mjög seint, á nítjándu og fram á tuttugustu öld. Í sögnum af 

Úr handriti að Undrum austursins,  
MS Cotton Tiberius B.v., fol. 82r, geymt í British Library í Lundúnum.
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þessari gerð lendir söguhetjan upp á kant við valdamikinn aðila og þarf fyrir 
vikið að glíma við vart mennskan blámann sem sá síðarnefndi hefur á sínum 
snærum.45 Eignarhald hans á blámanninum er skýrt gefið til kynna með 
setningum á við „blámaðr hans“, „hann hefur blámann þann,“ „skaltu nú 
fásk við blámann várn“.46 Glímuminnið er að finna í þrem Íslendingasögum, 
tveim fornaldarsögum, og víða í þjóðsagnasöfnum svo sem þeirra Konrads 
Maurer (1823-1902), sem blés nýju lífi þjóðsagnasöfnun á Íslandi og varð 
því fyrirmynd hinna sem á eftir komu, Jóns Árnasonar (1819-1888), Sigfúsar 
Sigfússonar (1855-1935), Ólafs Davíðssonar (1862-1903) og fleiri. Halldór 
Laxness hefur einnig þekkt til minnisins því hann vísar til þess minnst 
tvisvar.47

Formgerð minnisins er þessi: Söguhetjan kemur sér í klandur gagnvart 
valdamiklum manni – jarli, konungi, skipstjóra, stýrimanni – oft með því að 
gera lítið úr honum, til að mynda í aflraun, en stundum er ekki alveg ljóst 
hverju sætir að hetjan skuli eiga að glíma við forynjuna. Það kemur hetjunni 
yfirleitt á óvart þegar hún kemst augliti til auglitis við andstæðing sinn hvers 
eðlis hann er, svartur og tröllslegur málleysingi, og kemst hetjan þá stund-
um svo að orði að ekki hafi hún vænst þess að eiga að fást við tröll. Þá er 
oft vísað til blámannsins í hvorugkyni eins og til að undirstrika ómennsku 
hans: „Ekki sýnist mér þat maðr; trölli sýnist mér þat líkara“.48 Hér er það 
ekki hvorugkyn orðsins tröll sem skilgreinir ábendingarfornafnið heldur 
ómennskt eðli blámannsins sem skilgreinir hann ókynjaðan og ómennskan 
og setur hann þar með í flokk trölla. Því næst er blámanninum sigað eins 
og hverjum öðrum hundi eða villidýri á söguhetjuna. Áður en það gerist 
hefur hetjan þó verið vöruð við af hliðhollum manni sem veit hvaða mann 
sá valdamikli hefur að geyma og oft hlýtur hetjan þá sérstakan búnað, til að 
mynda fangastakk, töfraskyrtu, eða vopn, sem mun gera henni betur kleift 
að verjast blámanninum og hafa sigur úr býtum. Í Sturlaugs sögu starfsama 
er brugðið frá þessari venju þar sem hetjurnar berjast við hóp óvina en þeirra 
á meðal er blámaður sem einnig er berserkur, svo sem ýmsir þeir sem nefnd-
ir eru hér að framan. Hrólfur nefja glímir við hann og hefur hvorki til þess 
sérstakan búnað né ráðleggingar og allar aðstæður eru aðrar. Glíman fer þó 
með sama móti fram og í öðrum sögum:

Hrólfr bjó sik til glímu allléttiliga. Síðan ráðast þeir á ok takast fangbrögðum 
allsterkliga, ok var þeira atganga bæði hörð ok löng. Mikill var aflsmunr með þeim, 
því at blámaðrinn mátti bera Hrólf í fangi sér, hvert er hann vildi. Berserkrinn 
vildi færa Hrólf þá niðr. Hann kom þó jafnan fótum undir sik. Þessi blámaðr var 
mikill sem risi, en digr sem naut, blár sem hel. Klær hafði hann svá miklar, at 
þær váru líkari gammsklóm en mannanöglum. Nú bar hann Hrólf at láginni, ok 
vildi blámaðrinn færa hann niðr á kylfuna, en Hrólfr stakk fótum við svá fast, at 
þeir hrukku frá í burt báðir, ok fell blámaðrinn á bak aftr, ok varð undir honum 
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steinn, ok brotnaði hryggr hans, en Hrólfr hljóp skjótt á fætr ok þreif kylfuna ok 
lamdi blámanninn skjótt til heljar, en Hrólfr var allr blár ok blóðugr ok rifit hold 
af beinum hans.49

Blámaðurinn er ávallt sterkari og söguhetjan þarf að hafa sig alla við til að 
koma honum undir. Að lokum verður fyrir þeim steinn eða hella í vellinum 
og hetjan brýtur blámanninn ýmist um rifin eða á bak aftur á steininum eða 
hellunni, stundum vantar herslumuninn og þá þarf að kyrkja blámanninn að 
hinstu með „fúlmannligum kverkatökum,“ eins og Hörður gerir í Hjálmþés 
sögu og Ölvis.50 Eins og fyrr segir er blámaður Sturlaugs sögu einnig ber-
serkur og í þrem af fimm miðaldafrásögnum um glímu við blámann er hann 
einnig sagður vera tröll. Blámenn eiga það til í þessum frásögnum að vera 
dýrslegir; þeir froðufella og fara um völlinn trylltir og grenjandi án þess 
þeir búi yfir nokkru tungumáli eftir því sem framast verður komist. Sem 
eign hins valdamikla manns minnir blámaðurinn á nýlenduþræla síðari tíma. 
Hann er til sýnis við hirð konungs, líkt og í Hákonar sögu Hákonarsonar þar 
sem Hákoni konungi eru færðir tveir blámenn að því er virðist til eignar,51 
og þegar þess þarf með má siga blámanninum á óæskilega gesti líkt og í 
Kjalnesinga sögu og Finnboga sögu ramma.52

Konrad Maurer skiptir frásögninni í þrjá þætti eins og hún birtist í þjóð-
sögum: 1) Bóndi kemur sér í klandur gagnvart útlendum kaupmanni og 
kemst að því að kaupmaðurinn muni senda á hann blámann. Samkvæmt ráði 
vinveitts og víss manns sveipar hann sig lausri ull svo blámaðurinn muni 
eiga erfiðara með að ná á honum taki. Þetta fer svo sem gert var ráð fyrir og 
blámaðurinn er að lyktum „dreginn að hvössum steini, brotinn þar á honum 
hryggurinn og hann drepinn.“53 2) Kaupmaðurinn reiðist þegar hann kemst 
að því að bóndinn lifir og sigar á hann hundi. Aftur þiggur bóndinn ráð og 
sérstakan búnað og ræður örlögum hundsins fyrir vikið. 3) Kaupmaðurinn 
er reiðari en nokkru sinni áður og hótar því að drepa bóndann, en sá þiggur 
enn ráð sem felur í sér heilmikil yfirnáttúrleg viðskipti, en endar með því 
að hann kastar hálfri galdrabók í skip kaupmannsins, sakir þess að í henni 
„sé nefnilega fólginn helmingurinn af öllum göldrum veraldar, bókina sem 
hafi að geyma hinn helminginn muni kaupmaðurinn hafa með sér. En komi 
saman bækurnar tvær muni það óhjákvæmilega valda dauða þess sem hefur 
þær þá hjá sér.“54 Kaupmaðurinn og allt hans lið deyr sakir þessa við litla 
viðhöfn en bóndinn er loks laus sinna mála.55 

Margar sagnir af þessum toga eru varðveittar í yngri þjóðsagnasöfnum, 
svo sem þeim sem nefnd voru hér á undan, en Maurer gefur ekki til kynna að 
hann hafi kannast við frekari tilbrigði glímuminnisins. Þó notar hann orðið 
blámaðr með forníslensku endingunni og þýðir hugtakið sem wilde Mann, 
sem er þekkt þjóðsagnapersónugerð sem víða kemur fyrir í miðaldaritum,56 
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en ekki verður sagt að þau tengsl sem Maurer dregur þar upp séu sérstaklega 
beysin. Blámenn eru mun skyldari goðsögum um múslima á miðöldum líkt 
og rakið var hér á undan.

Þjóðsögurnar spretta bersýnilega úr sömu sagnahefð og frásagnir mið-
aldaritanna og fjalla yfirleitt um mann af lægri stétt sem niðurlægir valda-
mikinn mann, oft með því að bera helmingi meira en hann eftir að sá síðar-
nefndi hefur útmálað sig um eigið líkamlegt atgervi. Eftir að söguhetjan er 
vöruð við því hvern við er að eiga og hún hefur hlotið sérstakan búnað berst 
hún við blámann og þvínæst við hund, en stundum fer fyrst fram glímunni 
við hundinn. Lýsingar á glímunni eru ekki eins ítarlegar eins og í miðalda-
textum, en alltaf lyktar henni með fyrirhafnarlitlum sigri söguhetjunnar á 
bæði blámanni og hundi og aðeins í einu tilviki sleppur blámaðurinn undan 
með líftóruna fyrir miskunn söguhetjunnar. Í einni sögunni er blámaðurinn 
einnig nefndur jötunn og mikil áhersla er lögð á munn hans og hundsins. 
Bæði blámaður og hundur öskra, froðufella með gapandi kjafti, og báðir 
þiggja þeir hníf ofan í kokið. Raunar er svo lítill munur á því hvernig þeim er 
lýst að eins mætti tala um samlegðaráhrif: Blámaður verður hundur og hund-
urinn er sami jötunninn og blámaðurinn. Lýsingarnar eru svo samhljóma 
að væri hundinum skipt út fyrir blámanninn og öfugt væri engin leið til að 
taka eftir því. Stundum þarf söguhetjan að glíma við björn og í einu sérstak-
lega áhugaverðu tilfelli þarf hún að fást við ljón.57 Í því samhengi er vert að 
muna að í sambærilegri frásögn þarf Finnbogi rammi að glíma við björn, 
einkennilegan mann sem heitir Álfur, og loks við blámann.58

Áherslan á munninn er mikil. Páll sterki mætir blámanni sem hleypur á 
móti honum „með gapandi ginið,“ Ingjaldur á Kálfaströnd varðist „voða-
lega stórum og ljótum“ blámanni sem hljóp að honum „með gapandi kjafti“ 
með því að kasta að honum tíu punda smjörbita „en hann tók við með kjaft-
inum.“59 Í annarri þjóðsögu þar sem glímuminnið kemur ekki fyrir verður 
söguhetjan vitni að því þegar ógnarstór blámaður, sem bundinn er í lúkar 
skips, er fóðraður þannig að þrír menn moka upp í hann hafragraut með 
skóflum. 

Af þeim tuttugu og tveim þjóðsögum60 sem fundust sem innihalda blá-
menn fjalla fimmtán þeirra um glímuminnið, en allar eiga þær sameigin-
legt að blámönnum er lýst nálega sem dýrum og af fyrirlitningu sem ein-
kennist af kynþátta- og nýlenduhyggju. Þar eru blámenn haldnir eins og villt 
dýr meðal hunda, bjarna og ljóna og þeim sigað á grandalausa hafnarverka-
menn í íslenskum fiskiþorpum. Það kann að hljóma fjarstæðukennt en þó 
eru þetta sögur sem menn sögðu og höfðu ef til vill fyrir sannar þótt ýktar 
væru. Í þjóðsögum er blámönnum lítið lýst útlitslega en þó má telja líklegt 
að á þeim tíma sem þjóðsögurnar eru skráðar hafi hugtakið blámaður einna 
helst, ef ekki alfarið, verið haft yfir hörundsdökka Afríkumenn eins og rakið 
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var í inngangi þessarar greinar og merkingin sem gefin er í Íslenskri orða-
bók gefur til kynna. Yngstu gerðir glímuminnisins fjalla því vafningalaust 
um blámenn sem villimannsleg hörundsdökk skrímsl úr Afríku á meðan frá-
sagnir frá miðöldum hafa ekki svo skýrt skilgreinda merkingu, en þó er ekki 
ólíklegt að svipuð merking liggi þar að baki.61

Blemjur
Enn eru ótalin óhjákvæmileg tengsl blámanna við hugmyndir um þjóðflokk 
Blemja í Norður-Afríku.62 Þau tengsl eru tvíþætt: Annars vegar er það að 
Blemjur voru núbískur þjóðflokkur sem raunverulega var til á því land-
svæði þar sem nú heitir Súdan, og þar sem ekki er talað um Blemjur með 
því heiti er iðulega talað um Eþíópa. Hins vegar er það, eins og fram hefur 
komið, að blámenn falla ljóslega í hóp Eþíópa samkvæmt sömu formerkjum. 
Í raun er hér um að ræða ólík hugtök sem eftir samhengi geta öll merkt það 
sama. Hljóðlíkindin á milli orðanna blemmye og blámaðr eru einnig nokkur. 
Hljóðaðlaganir til íslensku er vel þekkt fyrirbæri, svo sem í orðunum píla-
grímur (lat. peregrinus) og Rúðuborg (fr. Rouen), eða í nöfnunum Jarizleifr 
og Burizleifr (Jarosłav og Bolisłav), eða eins og í því tilfelli þar sem Blemjur 
eru kallaðar Lamnies. Hversu líklegt er að blámaðr sé í senn merkingarbært 
orð eitt sér í forníslensku og um leið hljóðaðlögun við latneska orðið blem-
myae skal ósagt látið hér, en það að þau fyrirbæri sem orðin vísa til falli að 
nokkru leyti saman gefur til kynna að svo kunni að vera þótt setja þurfi alla 
tilskilda fyrirvara við það.63

Samkvæmt Hauksbók er ýmis skrímsl að finna í Blálandi og í Afríku og 
þeirra á meðal eru þeir „er hofuð lausir ero en á bringunní er beði munnr oc 
augu. sumir hofuð lausir þa er munnren ofan a bukenum. en augu a herðar 
bloðum. oc er har a sem a dyrum.“ Þá koma í AM 194 8vo fyrir Lamnies 
sem „ero á Indialandi hòfut-lausir, þeir hafa munn ok augu á briosti ok brár. 
Adrir hafa svira, en augu a herdarblaudum.“ Hér hafa Blemjurnar færst til 
Indíalanda, en að vísu náði Indíaland suður til Afríku eftir atvikum, rétt eins 
og Serkland er stundum í Afríku, Mesópótamíu, Palestínu eða á Spáni.64 
Stjórn staðsetur Blemjur aftur á móti í Norður-Afríku: „I libía feðaz ok hofut 
lauser menn eptir þi sem truiz hueria er libici kalla lemnía. þeir hafa múnn 
ok augun framan abríostínu. aðrer erv þeir sem þar fędaz at engan hafa ha-
alsinn enn augun áá oxlunum.“65 Útbreiðsla Blemjanna er því töluvert mikil 
í íslenskum lærdómsritum og yfirleitt búa þær á sömu svæðum og blámenn, 
en erlendar heimildir eru nákvæmari með það að Blemjur búa í Núbíu eða 
Eþíópíu.66 Þá segir í Kirjalax sögu:
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Solldan kongr hefir oflyianda her allra kynia ok þioda, blamanna ok iotna, ok 
skringilgar skepnur med hrædiligum ásionum, ok hafa sumir augu a brioste ok 
bringu ok eru haufud-lauser, sumir eru en haufut-lauser ok hafa mun ok naser á 
herdar blaudum, sumir hafa eyru svo micil, at þeir mega hylia sig i, sumir hafa 
hundz hòfut ok geyia sem hundar. Þeir hafa i dromundunum marga fila ok kastala 
med hernum ok eru þeir til þess ætladir hinir hrædiligu iotnnar ok skessiligu 
skrimsl ok blamenn at fylgia fram filunum i orostu ok hræda svo menzka menn 
bædi med hrædiligum rauddum ok grimligum ásionum, ok med þessu vinnr hann 
sigr aa aullum þiodum.67 

Hér koma Blemjur og blámenn fyrir í sama her ásamt öðrum plínískum 
skrímslum, svo sem Panótíum og hundshöfðum,68 en óljóst er hvort lýsingin 
á Blemjunum á við blámennina vegna þess að aðeins stendur að sumir séu 
höfuðlausir með augu á brjósti eða nasir á herðarblöðum. 

Að lokum skal nefnt sérstaklega merkilegt dæmi úr Maríu sögu þar sem 
djöfullinn birtist munki í gervi blámanns, en munkinum „syndizt, sem hans 
hendr stædi ut um eyrnaborurnar,“ sem minnir töluvert á útlit Blemja.69 Það 
er ekki þar með sagt að blámenn séu Blemjur, eða að Blemjur séu blámenn, 
enda þótt hvort tveggja séu skrímsl úr Afríku. En það undirstrikar ef til vill 
fljótandi merkingu hugtaksins blámaðr á miðöldum og hvernig mismunandi 
hugmyndir um skrímsl á jaðri heimsins gátu blandast saman í verkum lær-
dómsmanna og öðrum bókum sem ritaðar voru á Íslandi frá upphafi ritaldar 
og vel fram eftir öldum.

Samantekt
Merkingu orðsins blámaðr á miðöldum má draga fram í eftirfarandi atrið-
um:

1. Blámenn gátu verið tröll, sterkir sem tröll eða tröllslegir, jötnar, ber-
serkir og stórir sem risar, svartir, stæltir og sterkir sem naut. 

2. Þeir eru oft dýrslegir: Þeir öskra, hlaupa grenjandi og froðufellandi 
með gapanda gin, þeir hafa klær. Þeir hrína eins og geltir þegar þeir 
berjast, þeir gefa frá sér hræðileg hljóð, góla sem úlfar, væla grimmi-
lega, þeim er sigað á fólk líkt og hundum, og stundum er vísað til 
þeirra í hvorugkyni eins og til að gefa til kynna ómennskt eðli þeirra: 
Ekki sýnist mér það maður. Trölli sýnist mér það líkara.70

3. Blámenn hafa hryllilega ásjónu, eru illilegir, ljótir, ógnarlegir, stórir, 
smáir, hárlausir, með gular tennur, bláir á líkamann, jörðu svartari, 
augabrýn þeirra hanga niður á nefbrodd, augun gul eins og í ketti, 
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tennur sem kalt járn og af þeim er daunn líkt og af öðrum djöful-
legum verum, svo sem Glámi í Grettis sögu.71 

4. Blár sem hel og digur sem naut virðist vera fast orðasamband til að 
lýsa blámönnum, og er einnig haft um afturgöngur Þórólfs bægifót-
ar og Gláms eftir að hann hefur verið drepinn af trölli. Þetta gefur 
til kynna tengsl blámanna við illa anda, enda birtist djöfullinn í líki 
svarts blámanns, myrkrahöfðingjadjöflar og blámenni getur merkt 
sama hlut, og blámenn eru oft fordæmdir og vesælir andar. 

5. Blámenn virðast hafa tengingu við fjölkynngi eins og tröll. Finnbogi 
rammi tekur eftir því að blámaðurinn sem hann glímir við er magn-
aðr ekki lítt. Blálenski konungurinn Margari á móðurina Obskúru 
sem getur tekið á sig form hvers kyns skepna, eins og nafn hennar 
gefur til kynna. Höfðingi blámanna í Hektors sögu, Atremon, er trölli 
líkari en mönnum og sömuleiðis fjölkunnugur. 

6. Blámenn eru heiðingjar, Márar, í liði með Maúmets villumönnum, 
þeir brytjaðir niður fyrir fjandann og þeim kastað niður til Helvítis. 
Þeir eru andstaðan við friðmenn. Þeir mynda oft óflýjanda her, sem 
þó flýr þegar höfðingi þeirra er drepinn. 

Blámenn eru með fáum undantekningum sýndir í neikvæðu ljósi í textum. 
Þeir eru illir andstæðingar hinnar réttu trúar. Hvaðan þeir eru upprunnir er 
oft algjört aukaatriði þegar þeir eru notaðir eins og hvert annað skrímsl í frá-
sögnina. Í Heimskringlu eru þeir til dæmis ekki frá Afríku heldur frá Skýþíu 
eða Svíþjóð hinni miklu.72 Þá dugar til að þeir eru framandi og frábrugðnir 
norrænu fólki. Þeir heyra jaðrinum til og þeir eru meðal verstu fjandmanna 
kristninnar, burtséð frá því hvort þeir eru menn eða djöflar hverju sinni.

Blámenn deila mörgum eiginleikum með tröllum og ef við berum þá 
saman við hina fjölbreytilegu merkingu orðsins tröll verður ljóst að blá-
menn heyra í flestum tilvikum undir sömu merkingarflokka. Ef við núm-
erum merkingarflokkana á sama hátt og Ármann Jakobsson þá (1) eru blá-
menn stundum jötnar, heldur illa skilgreind skepna úr handanheiminum sem 
hefur mannslíkingu en býr úti í villtri náttúrunni, (2) þeir eru oft ógnarstórir 
og gríðarlega sterkir, (3) þeir eru oft fjölkunnugir eins og tröll, (4) þeir eru 
stundum illir andar eða djöflar, sem geta einnig verið tröll, (5) blámenn geta 
verið berserkir, sem einnig er oft lýst sem tröllum, (6) notkun orðsins er nær 
ætíð neikvæð, stundum er það notað sem brigslyrði, (8) blámenn eru fram-
andi, (9) orðið getur falið í sér tiltekna eiginleika, svo sem skort á móður-
máli, froðufall og dýrslega hegðun, (13) dýr geta verið tröll, sem gerir dýrs-
lega eiginleika blámanna sérstaklega áhugaverða, (14) heiðnar vættir geta 
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verið tröll, sem einnig kemur við blámenn þegar hugtakið á að lýsa heið-
ingjum, (15) tröll getur bæði verið sá sem magnar upp illa vætti og vætturin 
sjálf, eins og blámaðurinn í Finnboga sögu, (17) og loksins eru blámenn, líkt 
og tröll, djöflar, seiðskrattar og heiðingjar, hinir verstu óvinir kristninnar.73 

Í heildina tekið deila blámenn að minnsta kosti tólf merkingarflokkum 
með tröllum af þeim sautján sem Ármann tilgreinir í rannsókn sinni. Ármann 
nefnir í einum flokkanna að vígreifir blámenn geti verið tröll (11), sem í 
ljósi undanfarandi greiningar á hlutverki blámanna í íslenskum miðaldabók-
menntum má telja að sé nú vel staðfest. Blámenn miðaldabókmennta eru 
tröll og sem slík heyra þeir til vídd hins djöfullega, hins fjölkunnuga og þess 
skrímslislega. Þeir eru ómennskir, heiðnir fjandmenn kristinna söguhetja. 
Nútímafrásagnir um blámenn eru leifar þessarar gömlu sagnahefðar, færðar 
í nútímalegri búning í samfélagi þar sem almenn þekking á heiminum er 
meiri en nokkru sinni áður, og því þrengist merking orðsins blámaður með 
tímanum þar til að endingu að orðið merkir einungis svartan Afríkumann og 
verður loks að svo niðrandi hugtaki að það verður ekki notað lengur nema í 
rannsóknum á orðinu sjálfu og þeim textum sem það er varðveitt í.
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