
Ideen om boken hadde
levd lenge i Kim Hjar-
dar. Arbeidet som ble
påbegynt for seks år si-
den, er nå ute i butikk-
hyllene og er mange
historikeres drøm.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

EEIIDDSSFFOOSSSS:: Vikingenes herjinger
forente de spanske kongedøm-
mene og stanset Karl den store
og frankernes fremrykning i Eu-
ropa. Overalt der vikingskipene
ferdes fulgte enorme lidelser i
deres kjølvann, men i møtet
mellom kulturene forandret
både de europeiske og nordiske
samfunnene seg.

Krigerkunst, våpen og tokter
Aldri før har vikingtidens krigs-
kunst, våpen og tokter blitt pre-
sentert samlet. Denne boken vi-
ser fram vikingenes offensive og
defensive krigføring, deres vå-
penteknologi, militære tradisjon
og taktikk. Underveis tas leseren
med på de omfattende plyn-
drings- og erobringskampan-
jene som brakte vikingene helt
til de muslimske rikene rundt
Kaspihavet i øst, til Bagdad og
Jerusalem i sør, til dagens Russ-
land i nord og til indianerne i
Amerika i vest.
Gjennom detaljerte rekonstruk-
sjoner, illustrasjoner, kart og
foto gir Vikinger i krig et levende
innblikk i en av de mest spen-
nende epoker i Europas historie.

Den historiske utviklingen
For vikingene var krigen til stede
overalt. Den gjennomsyret sam-
funnet, den var rå og brutal.

- Denne boken viser den his-
toriske utviklingen, årsakene til
og forutsetningene for plyn-
dringstoktene, erobringene og
de militære kampanjene som
sprang ut fra Skandinavia, for-
teller Hjardar. Han legger til at
mange av de viktigste militære
hendelsene og sentrale historis-
ke skikkelser og grupper blir
presentert i boken.

Boken viser forskjellige aspek-

ter ved offensiv og defensiv krig-
føring, våpenteknologi, militær
tradisjon og tenkning og taktikk.

- Vi håper at vi kan utfordre en
del etablerte forestillinger om
vikingen som fredelig handels-
mann, håndverker og eventyr-
lysten bosetter, og i stedet gi et
bredere syn på vikingene, føyer
han til.

Undervisningsmateriell
Det er første gang at vikingenes
metoder, tokter og våpenbruk
blir presentert sammen i en bok.

Dette skaper stor interesse i fag-
miljøet.

Hjardar selv har gitt uttrykk
for at han ønsker å ta boken i
bruk som undervisningsmateri-
ell. Forfatterne får fram samti-
dens Norden, lagdelingen i sam-
funnene i en krigsorientert reli-
gion og opptatthet av våpenfer-
digheter og styrke som struktu-
ren rundt menneskenes liv og
virke.

Visuell opplevelse
Boken gir leseren en visuell opp-

levelse. Dette er et viktig virke-
middel for å gi leseren en helhet-
lig opplevelse av vikingene i krig.

Kim Hjardar og hans kompan-
jong Vegard Vike presenterer et
møysommelig arbeid som har
høstet gode kritikker både fra
forskningsmiljøet og riksmedi-
ene generelt. Nytt er det også at
boken skal lanseres i Sverige,
trolig i løpet av neste år. Det ar-
beides også med å få til en avtale
om oversettelse til flere språk.

Denne boken kan bli å finne
under mange juletrær i år.
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Skrevbokom“Vikinger ikrig”
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PÅ VINTERDEKK!

KNALL-
TILBUD

DIN LOKALE DEKKLEVERANDØR

TYFOON

RROOSSEESS AAVV HHIISSTTOORRIIKKEERREE:: Kim Hjardar har nylig gitt ut Vikinger i Krig, som blir rost opp i skyene av både
historikere og riksaviser. Boken omhandler vikingenes krigføringer og tokter på en ny måte og gir leseren
en helhetlig opplevelse. (Foto: Hege Frostad Dahle)

FFAAKKTTAA
FFAAKKTTAAOOMM
KKIIMMHHJJAARRDDAARR
•Hjardar er historiker og lektor
med hovedfag i vikingtid og
nordiskmiddelalderkultur fra
Universitetet i Oslo.
Han har lang erfaringmed for-
midling av vikingtiden
gjennom tekst, bilder og arran-
gementer.
Han er opprinnelig fra Fredrik-
stad,men er bosatt i Eidsfoss,
og det var først etter at han bo-
satte seg der for seks år siden
at boken og ideen begynte å se
dagens lys.

Ungdom
medtalerett

BBIILLDDEETTIITTTTEELL:: Her kommer det
en bildetekst

HOF
Velkommen til

en hyggelig handel!

Stengt mandag 24., tirsdag 25. og
onsdag 26. oktober grunnet omgjøring.

Post , Bank og Tipping vil være åpent
fra kl. 9-17.

Nyåpning torsdag 27. oktober kl. 10.00
Mange gode tilbud på åpningsdagen
og ut uken.

Ada Vagnild Evju la inn
en interpellasjon til
kommunestyret tirsdag.
Forslaget var at lederen
for Ungdommens kom-
munestyre skal ha opp-
møte- og talerett i kom-
munestyret.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOFF:: I sin interpellasjon påpekte
e hun at kommunen var heldige
som hadde engasjerte ungdom-
mer.
- Dette engasjementet bør vi
dyrke og styrke. Ungdommens
kommunestyre må gis reell inn-
flytelse, sa Ada Vagnild Evju.

Hun mente videre at ungdom-
mens kommunestyre burde
være noe mer enn en lekegrind
eller et symbolsk tiltak, noe mer
enn bare opplæring i hvordan et
kommunestyre kan fungere.

Ordføreren var positiv til inn-
spillet og skal be administrasjo-
nen se på representantens
spørsmål i forbindelse med den
forestående revisjonen av folke-
valgt reglementet.


