
Vikingen var meget
ettertraktet for sin
krigskunst. – De
var ansett som
fryktløse krigere
som slo fra seg,
sier Vegard Vike.
Sammen med Kim Hjardar er
han aktuell med boken om
«Vikinger i krig». Kim Hjar-
dar er historiker og Vegard
Vike er arkeologisk konserva-
tor. I seks år har de jobbet
med boken om vikingenes
krigskunst gjennom 350 år,
fra 750 – 1100 e. Kr.

Gode soldater
Vikingene brakte med seg
spennende varer hjem, og
selv var de verdifulle i utlan-
det som krigere.

– Vikinger var storslåtte
leiesoldater i den bysantinske
hær under keiseren, selv om
de var ansett som drukkenbol-
ter også, sier Vike.

– Engelske konger brukte
store avdelinger med vikin-
ger som soldater, og franker-
ne brukte dem i sine interne
kriger. De sloss ofte på hver
sin side – vikinger mot vikin-
ger. Til og med arabiske fyrs-
ter leide vikinger som solda-
ter, og de russiske fyrstene
gjorde det, sier Kim Hjardar.

– Var de overlegne med sin
krigskunst?

– De var langt fra overleg-
ne. Frankerne og engelsk-
mennene hadde formidabel
krigsmakt og utstyr, men de-
res krigføring kunne ikke
motvirke de uortodokse stra-
tegiene vikingene kom med.
De brukte skitne triks og
sjokkartede angrepsmetoder
og paralyserte motstanderen
fullstendig gjennom massiv
bruk av vold. De hadde stor
suksess med råskapen de ut-
viste i de tidlige angrepsbøl-
gene, men de vant ikke uan-
sett hvor de kom. De historis-
ke kildene er fulle av historier
om nederlag for vikingene, si-
er Hjardar.

– Mange var profesjonelle
krigere?

– Det er helt klart. Tok man
tjeneste hos en stormann,
måtte man kunne krigskunst
– mestre ulike våpen og ulike
idrettsgrener. Man startet
med våpenlek i fem-seksårs-
alderen, og i 12-årsalderen
fikk man være med ut på tokt.
Man fikk en formell opplæ-
ring. Samfunnet var militari-
sert, man kunne ikke skille
mellom en sivil del og en mili-
tær del. Krigsideologien gjen-
nomsyret samfunnet på alle
områder. Det var et konstant
jag om å hevde seg over andre
menn. Det var et veldig tøft
samfunn for de som ikke grei-
de å hevde seg, sier Hjardar.

Egil Skallagrimsson (ca.
910-992) er blitt regnet som en
dyktig skald og en formidabel
kriger. I sagaen heter det at
han allerede som treåring
kunne kvede dikt. I niårsalde-
ren drepte han en eldre gutt
under lek ved å hugge en øks i
hodet på ham. Som 12-åring
hevnet han seg på faren ved 
å drepe husslaven hans.

Bevæpning
I vikingtiden forventet man at
frie menn bar våpen. Bevæp-
ning var en rett og en plikt for
å kunne delta i forsvaret av
landet. I grunnutrustningen
kunne sverd, øks, spyd, kniv,

pil og bue og skjold inngå,
mens brynje og hjelm var for-
beholdt de rike.

– Kongen og hans mest pro-
fesjonelle krigere brukte
brynje. Det var den dyreste
våpenutrustningen – den kos-
tet like mye som en Lambor-
ghini gjør i dag, sier Hjardar.

– Sverd var det noble våpe-
net som ble båret av den ære-
fulle kriger med rett til å eie
egen jord og eiendom. Øksen
var mer arbeidskarens våpen.
Øksen var gjerne et tohånds-
våpen og ganske farlig å slåss
med, for du hadde ikke noe
skjold å forsvare deg med.
Men sverdet hadde man alltid
skjold sammen med – de var
et perfekt par, sier Vike.

– I krigføringen er øksen
noe som skiller vikingene fra
de europeiske motstanderne,
de anså ikke øksen som et
våpen man skulle bruke på
slagmarken, sier Hjardar.

Jakten på ære
Vikinger er en samlebetegnel-
se på befolkningen i Skandina-
via på denne tiden. Slett ikke
alle dro i viking, men mange
gjorde det.

– Hvorfor ?
– Det er et av de store mys-

teriene som man har prøvd å
finne svar på. Mange faktorer
spiller sammen: økt tilgang
på våpen, bruk av seil på ski-
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pene, økt sentralisering, økt
kamp om ressursene og fran-
kernes aggressive kristnings-
forsøk mot Skandinavia. I til-
legg er jakten på ære en viktig
forutsetning. Jakten på ære er
kanskje en av de sterkeste
motivasjonene som en nor-
disk mann hadde. I et sam-
funn som etter hvert ble regu-
lert gjennom tingordninger
og sterkere kongemakt, kunne
man ikke lenger bare dra til
nabobygda å plyndre og få
ære på den måten. Et alterna-
tiv var å reise ut i Europa, ta
fra de man ikke hadde kultur-
fellesskap med og bruke det
til å slåss om posisjoner i
samfunnet hjemme, sier
Hjardar.

FAKTA
KIM HJARDAR er lektor i histo-
rie ved St. Hallvard videregående
skole i Lier. 

Han har hovedfag i vikingtid og
nordisk middelalderkultur fra
Universitetet i Oslo. 

Kim Hjardar er også leder for Bor-
re Vikinglag, Norges største inter-
esseorganisasjon for levendegjø-
ring og formidling av historiske
håndverk fra vikingtiden.

VEGARD VIKE er arkeologisk
konservator ved Kulturhistorisk
museum ved Universitetet i Oslo. 

Han jobber til daglig med å pleie
arkeologiske funn for at de skal
bevares lengst mulig.

STORSLÅTT: Osebergdronningen ble haug-
seremoni i år 843. Slik ser illustratør Anders
historiker Kim Hjardar for seg hvordan det kan

LINDISFARNE: 8. juni 793 angrep vikingene det hellige Cuthbert
kloster på øya Lindisfarne i England. Bilder fra boken «Vikinger i krig» trykkes

med tillatelse av forlaget Spartacus. Illustrasjonene er laget av Anders Kvåle Rue.

Slik sloss 
vikinggene

KVINNELIGE KRIGERE: Kvinner kan ha opptrådt som krigere i
Norden i vikingtiden. Sagaen har flere beretninger om det. Her et
praktsverd fra en kvinnegrav i Finland, datert ca 900. sy7bfbbe



vikingenes krigsutstyr – økser, sverd, hjelmer og brynje.

lagt i en storslått
Kvåle Ruse og
ha foregått. 

BERSERKER: 
Berserker var en spesiell type
krigere, knyttet til guden Odin.

De var kjent for sitt raseri i
kamp. Her er de fremstilt som
sjakkbrikker, laget i hvalross-

tann i Trondheim på 1000-tallet.

HØVDINGEN Våpengrav-
funn fra Gjermundbu på Ringe-
rike innhold den mest komplett
hjelmen og brynjen som er gjort
i vikingtidsfunn i Skandinavia.
Dette er det nærmest man kom-
mer en fullt utrustet høvding.
Slik så han altså ut ca 950-975. 

Kim Hjardar & Vegard 
Vike: «Vikinger i krig»
Illustrert av 
Anders Kvåle Rue. 
Sakprosa 400 sider 
Kr. 449,- Spartacus

Det er noe raffi-
nert paradoksalt
over denne 

boken, illustrert med
flotte tegninger, vakre
fotografier av gjen-
stander og steder og
en rekke informative
kart. 

Extra kos
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Sobert om 
krigerske vikinger

Boken om de krigerske vikingene er
usedvanlig lekker. Kim Hjardars og Ve-
gard Vikes bok som kan matche både
som konfirmasjonsgave og som pen-
sumbok. Fokus er vikingtidens militære
historie, men boken fremstår som bred
gjennom den omfangsrike presentasjo-
nen av vikingtidens krigskunst, våpen-
teknologi og taktikk og en utstrakt bruk
av mange illustrasjoner og kart. 

Fokus er perioden 750–1100 etter vår
tidsregning, altså det vi gjerne kaller vi-
kingtiden. Det var en særdeles ekspan-
siv tid, og leseren bringes av sted på de
mange lange utferder og brutale plynd-
ringstokt, til Russland helt i nord, Bag-
dad og Jerusalem helt i sør, til muslim-
ske områder ved Kaspihavet i øst og til
Grønland og til møter med indianerne i
Amerika helt i vest – det er rett og slett
fascinerende– og usedvanlig godt doku-
mentert med kilder, stoff i rammer og
rekonstruksjoner sammen med Anders
Kvåle Rues tegninger, iblant i storslått
panoramaformat.

Eksempelvis av en vinterlig rekon-
struksjon av leiren og festningen i Rep-
ton i Mercia vinteren 873–874. Rundt
hver tegning følger historisk plassering
og sammenheng. En tegning av en hird-
mann og en bondesoldat med deres
lovlige våpen og deres klesdrakt, er
blant annet basert på billedveven på
Baldisholteppet. Forfatterne får fram
samtidens Norden, lagdelingen i sam-
funnene i en krigsorientert religion og
opptatthet av våpenferdigheter og styr-
ke som strukturen rundt menneskenes
liv og virke. Det vises hvordan Skandi-
navia ikke var noe isolert område, men
opererte med tette handelsforbindelser
og omgang med andre folk i det nordlige
Europa.

En omfattende krigføring var heller
ikke nytt for vikingtiden, de skandinavis-
ke samfunnene kunne organisere store
militære oppbud og føre krig også tid-
ligere, skriver forfatterne. Her er fullt av
små fine håndtegnede vignetter, stem-
ningsfulle foto og nytegnede, detaljrike
kart laget. 

Hjardar og Vike vil muligens provo-
sere noen ved å skille seg ut fra andre
fremstillinger, med sin ambisjon om et
mer nyansert syn på vikingene, samti-
dig som det på et vis er en kulturmilitær-
historisk bok. Utstyrsmessig er dette en
meget påkostet bok som forlaget skal
ha ære for å ha påtatt seg.

Guri Hjeltnes


