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Vikingehjelme
med horn er en myte.
De gik med små læderhuer
med kaninøre-flapper,
syet af deres mødre

Vikingernes skibe og
kampteknikker gav

300
års
storhedstid

Myte
Selvom engelsk i dag præger
vores sprog, gav vikingerne mere
end 1000 låneord til engelsk. Fx:
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opfandt primitive

ski
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og løb på dem for sjov.
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cake sky

weak
slaughter
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Vikingerne gik langt for at få et sejt
udseende. De brugte øjenmakeup, og nogle
langt ude svenskere filede deres tænder

Håndstukkede tatoveringer laves
uden maskine og sådan er mennesker
gennem historien blevet tatoveret.
Men også malede mønstre er brugt
til alt fra krig til ritualer og her på
nogle fra Moesgaard Vikingetræf

Vikinger tog slaver (trælle)
med sig fra plyndringer og solgte
dem på slavemarkeder rundt om
i Europa og øst over

Floki
fra serien
Vikings

I 1994
opfandt
svenske
ingeniører
bluetooth og
gjorde den
danske konge Harald
Blåtand verdenskendt.
Han lagde navn til,
fordi han forenede
Norden, ligesom den
trådløse teknologi
forenede mobiler og
computere. Logoet er
runerne H og B

AF JEFF JØRGENSEN

VÆR HILSET på selveste Thors dag,”

råber Freja. Ved første blik ser hun ærlig talt
lidt tosset ud. Man kan ligesom se, at hendes
vikingetøj er noget, hun ofte går i. Kysen gør
det ikke ligefrem bedre. Men som dagen på
vikingetræffet skrider frem, forstår jeg, at
hun både er sød og helt normalt fungerende.
Det tager forbløffende kort tid at rejse tusind
år tilbage, og efter få timer med vikingerne
ved Moesgaard Strand i Aarhus er jeg selv
blevet tosset med vikinger. Både Freja, men
også Tveskæg og de andre good old vikings
fra dengang. Der er bare lidt mere skub i
historien om vores nordiske krigere end
landbrugsreformerne. God fornøjelse
med de næste 33 sider.

TIL VALHALL! YEAH!

HARALD BLÅTAND
Kendt for Jellingstenen
Verdensberømt for Bluetooth
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Anna Bech Sørensen
Journaliststuderende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
At skrive artiklen gør, at næste gang jeg hiver Stryhns
ned fra hylden i Netto, tænker jeg ikke bare på leverpostej,
men på et stykke af vores nordiske historie.

NORDENS STJERNER side 6
Emil Arenholt Mosekjær
Journaliststuderende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Det overrasker mig, at vores naboer i middelalderen så os
i Norden som fordrukne svin. Det er jo et ry, vi stadig
render rundt med. Det var og er ikke hele sandheden.

STIV SOM EN VIKING side 28

Ditte Birkebæk Jensen
Journaliststuderende, Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
Da vi blev præsenteret for emnet
vikinger, tænkte jeg: ”Fuck, det ved
jeg minimalt om.” Men det er endt
ud i en ret stor entusiasme for vores
fortidshelte og nåh ja, vores egen
vikinge-nørd og kendishomo Jim Lyngvild.
Hans vikingeborg er for vild!!!

JIM DEN VILDE side 18
Tone Julskjaer
Uddannet illustrator og animator
Da jeg skulle illustrere vikinge-magasinet,
fik jeg genopfrisket den seje nordiske mytologi.
Der er ikke mange andre historier, hvor man
finder ædekonkurrencer og ottebenede heste.

VIKINGERNES VERDEN side 22
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Louise Andersen
Student i sommer, Odder Gymnasium
Tv-serien Vikings fanger mig, fordi den foregår i Skandinavien. Det gør den mere realistisk.
Normalt er det en person, et forhold eller et emne, jeg kan relatere til i tv-serier, men i Vikings er det selve historien.

VIKINGER PÅ TV side 30

Magnus Fisker
Fotojournaliststuderende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
At lave en fotoreportage fra vikingetræffet gjorde stort
indtryk. De var venlige og gik meget op i, at alt var autentisk.
Jeg drak mig fuld i mjød og faldt om på et lammeskind
og nød morgensolen i vikingeselskab.

VIKINGETRÆF side 24

Ingen horn.
Fat det så!

Anne Sophie Lund Pedersen
Grafisk designer. Studerer kunsthistorie, Aarhus Universitet
Når vi lever i en tid, hvor mænd går på barsel og kvinder bliver statsministre,
er det klart, vi bliver forvirrede over kønsrollerne. Mænd klæder sig nu mere
maskulint og kvinder mere feminint. Men det overrasker mig, at vikingerne
også gik op i deres udseende ift køn, seksualitet og identitet.

FASHIONABLE FIGHTERS side 16
Illustrati

on: Ton

e Julsk
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Hop ombord
og tag på tur
med redaktionen
i Nordens fortid

>>>

Jeff Jørgensen
Redaktør, Folkeuniversitetet
Tatoveringer vil give mig max street credit og gøre mig max mandig.
Mere viking. Men når alt kommer til alt, er jeg en ubeslutsom, nærig
bangemås, som hellere vil på skiferie end købe dyre tegneserier
på kroppen. Er ikke stolt af det, men sådan er det.
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Nordens stjerner

VIKINGER

Vi er godt tilpas med
fortællingen om dengang
vikingerne var klassens frække
dreng i Europa. Historien
styrker i dag fællesskabet i
Skandinavien, men dengang
var det ligeså hjerteligt, som
en februardag i Sibirien
Lynhurtige skibe, der skærer sig
igennem tårnhøje bølger på Nordsøen, lastet med brutale mænd,
der voldtager og plyndrer sig frem.
Sådan opfatter mange Skandinaviens
storhedstid. Vikingerne var dog langt
fra et forenet folk, der drog samlet
ud. De sloges også internt. Fællesskabet i Skandinavien begyndte hverken
kønt eller fredligt, men de udviklede
bedre skibe, der samlet gav dem et
forspring ift resten af Europa. Det
forklarer museumsinspektør på Moesgaard Museum Jeanette Varberg:
”Hvis vikingerne ikke havde haft
skibene, havde der ikke været nogen
vikingetid.”
Ikke SÅ voldelige
Forestillingen om de brutale vikinger
holder kun delvist. Vikingerne havde
en hedensk krigerkultur mod et
kristent Europa. Så de angreb uden
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anger både til jul og påske. Men ifølge historiker Kasper H. Andersen ved
danmarkshistorien.dk var vikingerne
hverken mere eller mindre voldelige
end andre på den tid:

”Vikingerne var uden tvivl frygtede
og dygtige krigere i Europa, men
samtidig spillede de på mange måder
samme politiske spil som andre
europæere, bl.a. som alliancepartnere
i interne magtopgør.”
Den rosenrøde udgave
Vikingerne vidste ikke, at de gik
rundt i vikingetiden og senere ville
blive kendt som barbarene fra nord.
Det var først i 1800-tallets nationalromantiske Europa, man omtalte
tiden som en historisk helteperiode,
der styrkede den nordiske identitet.
For her var noget at være fælles om,
forklarer Jeanette Varberg. Vi har
ellers i Norden historisk set altid sloges - også i Vikingetiden. Fx var det
en norsk konge, der brændte Hedeby
ned - datidens største by i Danmark.
Stryhns postej
Vikingetidens 300 år har stor værdi
i dag. Det kommer især til udtryk i
Nordens branding. Fra vikingemarkeder i Norge til vikingetegninger
på Stryhns leverpostej herhjemme.
Jeanette Varberg uddyber:
”Vikingetiden er Nordens stærkeste brand, så det er klart, at det

bliver brugt. Det kan brandes på
den gammeldags måde, som den
hornede hjelm fra Stryhns. Andre har
en mere moderne tilgang, som Jim
Lyngvild på Ravnsborg,” siger hun og
fortsætter:
”Det har ikke så meget at gøre med
det historisk korrekte, men det viser
en stærk tid, vi gerne vil drømme os
hen til. Vi har en konsensus om, hvad
en viking er, men det er ikke nødvendigvis, hvad en viking var. Vi har
genopfundet tiden, så den passer ind
i vores selvbillede og samfund.”
Vikingerne gjorde Norden berømt
Vikingernes nordiske arv er kollossal,
fordi de blev så berømte. Men Nordens fælles historie koncentrerer sig
dog ikke kun om de 300 års storhed,
understreger Jeanette Varberg. For
der har været en fælles udveksling af
folk, der vandrede rundt op igennem
hele oldtiden.
”Vikingetiden bærer symbolikken om
vores fælles nordiske rødder, men
de går helt tilbage til stenalderen,”
redegør arkæologen fra Moesgaard
Museum.
Nu er fællesskabet i Skandinavien
heldigvis mere hjerteligt end en
februardag i Sibiren. Vikingerne lyser
i dag som stjerner over de nordiske
nætter.

Vildfarne æsler

VI HAR GENOPFUNDET
VIKINGETIDEN,
SÅ DEN PASSER IND
I VORES SELVBILLEDE
OG SAMFUND

Ikke alle så vikingerne som
helte. Den omrejsende
arabiske diplomat Ibn
Fadlan skrev fx i 922:
“De er høje som
daddelpalmer og
rødmossede [...] De er
de mest skidne af Guds
skabninger. De gør sig
ikke rene efter at have
udtømt ekskrementerne
[...] og de vasker sig ikke
efter sædudtømning. Ja,
de er som vildfarne æsler
[...] Og han har omgang
med sin pige, mens hans
kammerater ser ham. Ofte
hænder det, at de alle er i
gang med dette, den ene
for øjnene af den anden.”

Jeanette Varberg,
museumsinspektør,
MOMU
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AF EMIL ARENHOLT MOSEKJÆR / ILLUSTRATIONER: KAMPSCENE: OPLEVELSESCENTER KONGERNES JELLING. VÅBEN: TONE JULSKJAER

vikingernes
lynangreb
Et vikinge-raid var datidens svar på et shock and awe-angreb.
Et hurtigt, overraskende og frygtsomt angreb og så afsted i en fart
ud over bølgen blå. Det var opskriften på 300 års vikingesucces

våben
Øksen

Øksen var for den jævne viking. Den var enkel at
lave, kunne bruges til arbejde derhjemme og var
brutal og effektiv i kamp. Forbindes ofte med
tordenguden Thor pga ligheden med en hammer.

Sværdet
Medmindre du havde samlet et op fra en død fjende
på slagmarken, var det oftest kun de velhavende,
der havde sværd. De var dyre, men var forbundet
med ære. Måske også fordi de blev set som fallossymboler. Forbindes med krigsguden Tyr og
frugtbarhedsguden Frej.

Spyddet
Spyddet var pga. sin rækkevidde slagmarkens
konge, og enhver kriger burde have et. Et afgørende
våben, når vikingerne stod bag deres tætte skjoldmure.
Forbindes med gudernes konge, Odin, som havde
spyddet Gungner, der kunne trænge igennem alt.

Skjoldet
Enhver kriger havde et skjold som et nødvendigt
onde. Det blev set som noget kvindagtigt, da der
ingen ære var i at gemme sig bag et skjold.
Forbindes med kærlighedsguden Freja.

Buen
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Modsat visse andre krigerkulturer, bl.a. den
spartanske, var det blandt vikingerne ikke forbundet
med æreløshed at bruge bue og pil. Det var noget,
som alle fra barnsben af lærte at skyde med,
og som selv konger kunne finde på at bruge.

Det forreste skib er næsten nået i land,
da landsbyens hunde begynder at gø advarende. Masterne er lagt ned, og mændene
slider ved årerne. I det tidlige morgengry ville
man skulle være opmærksom for at opdage
de to skibe. Med en skrabende lyd skurrer det
første op ad stranden, og i samme nu hopper
de kampklædte vikinger i land med høje råb
og begynder at løbe op imod husene. Nogle
få søvndrukne mænd er kommet på benene,
men med deres økser og kæppe kan de intet
hamle op med de store, velforberedte krigere,
der hugger dem ned uden nåde.
Døre sparkes ind, kvinderne bliver kastet til
jorden og voldtaget. På kort tid har vikingerne
allerede slået et dusin mennesker ihjel og skabt
panik i det lille samfund. Høvdingen lader
sine folk rase ud i et stykke tid, men beordrer
derefter ro på tropperne. Modstanderne er
nedkæmpet, og de, der ikke har nået at flygte
ind i skoven, bliver samlet og bundet. Slaver
er en af de største økonomiske gevinster ved
vikingernes togter.
De begynder nu systematisk at gennemsøge
husene, og et hold krigere begiver sig imod
skoven for at indfange nogle af de landsbyboere, der nåede at flygte.
En times tid efter at de er gået i land, sejler de
videre, inden forstærkninger fra nabolands-

byerne kan nå frem. Før de begiver sig afsted,
sætter de ild til husene. Ånderne fra de døde
skulle jo nødig hjemsøge dem.

skibene som det helt afgørende for vikingernes succes. Foruden dem kunne de ikke have
overrasket fjenderne.

mændene mødtes for at diskutere og træffe
beslutninger - og du var gammel nok til at tage
med på togt.

Sådan kunne et typisk vikinge-raid i starten af
800-tallet have set ud ifølge den norske historiker og forfatter Kim Hjardar. Han har netop
været med til at skrive
bogen Vikinger i krig,
hvor der stilles skarpt på
de skandinaviske krigersamfund, og måden de
kæmpede på.

Mødte vikingerne ligeværdige modstandere,
stillede de op i kampformationer, der var
indøvet til hudløshed fra barnsben. Forrest
en mur af skjolde og folk
bevæbnede med spyd. Lige
bagved stod ofte folk bevæbnede med lange tohånds-økser, som de kunne ramme
modstanderne med hen
over kammeraternes skjolde. I midten stod lederen
sammen med bueskytter og
sin fanebærer. Det var udgangspunktet, og når
kampene var ovre, var det i en ruf fart tilbage
og laste skibene og afsted på nye togter.

Ikke bare opdragelsen, men hele samfundet og
religionen var militariseret. Enhver fri mand
forventedes at bære våben. Det var en ret og
en pligt, da man skulle kunne forsvare fællesskabet. Mænd uden våben blev regnet for
uværdige og uden stemme.

Óðinn á
yðr alla!

”Vikingerne var iblandt
de bedste krigere i datidens Europa. Et raid var datidens svar
på shock and awe - det begreb der brugtes
om amerikanernes lynkrig i Irak i 2003.
Med hastighed, styrke og frygt skulle
fjenden overvældes på kort tid,” siger
Kim Hjardar.
Uden skibe, ingen vikingetid

De slanke og hurtige langskibe tillod dem på
kort tid at komme vidt omkring; helt op på
strande og op ad lave floder og åer. Eksempelvis sejlede en vikingehær i 845 op ad Seinen
og plyndrede Paris.
Museumsinspektør på Moesgaard Museum
Jeanette Varberg understreger også netop

15-årige vikinger

De nordiske krigere blev opdraget til at kæmpe og dø. Ære skulle vindes på slagmarken, og
sammen med et respektindgydende eftermæle
ventede der fede tider i Valhal, hvis de faldt i
kamp. Det forklarer den norske historiker Kim
Hjardar. Allerede som 5-årig begyndte drengene deres basale kamptræning. Som 10-årig
forventedes du at dyste på lige fod med voksne
i forskellige sportsgrene. Og når du nåede
de 15 år, var du i samfundets øjne voksen.
Du kunne nu sige din mening på tinge, hvor

Den som døde en ærefuld død med sit våben i
hånden, kunne ikke bare regne med evig hæder blandt sine ligemænd, men også en plads
i Odins sal, Valhal, hvor dagene blev brugt på
at kæmpe og nætterne på at drikke mjød og
spise flæsk.
Vikingerne var dygtige og stærke krigere og
på ingen måde bange for at dø. Ikke bare blev
fejhed i kamp set som noget af det mest skamfulde, du kunne gøre. En ærefuld død i kamp
blev ligefrem opfordret, da man kun på den
måde kunne få en plads i Valhal.
”Óðinn á yðr alla! (Odin ejer jer alle!)” var
et udbredt kampråb inden et slag. Meningen
med det var klart: Odin styrer slagets gang
og har allerede besluttet, hvem der skal dø.
Så man kunne lige så godt kæmpe hårdt
og møde sit endeligt med ære,” siger Kim
Hjardar.
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AF EMIL ARENHOLT MOSEKJÆR / FOTOS: PRIVAT

Den moderne

vikingekri
Når Nordens soldater nu
om dage drager i krig, er
det med en særlig blanding
af nordisk mytologi,
kristendom og krigerkultur
Han kigger ud over sine folk,

der står samlet omkring ham. Krigerne er
store, stærke og deres ansigter er dækket
af buskede skæg. Han hæver sit våben over
hovedet og råber:

I ER JÆGERNE, I ER
ROVDYRENE. TALEBAN ER
JERES BYTTE. TIL VALHALL
”HURRA, HURRA, HURRA,” svarer krigerne synkront, imens de taktfast løfter
deres våben imod himlen.
Scenen er hverken 1000 år gammel eller
taget fra en islandsk saga. Soldaterne er
norske, og filmet i Afghanistan i 2008. I
videoen ser man en kompagnichef tale til
sine mænd fra kølerhjelmen på et køretøj,
inden de drager i kamp. Videoen mødte
efterfølgende kritik fra visse norske politikere, der mente at ordvalget, og brugen
af nordisk mytologi, udtrykker en usund
kultur i hæren.
Soldaterne, hvis våbenskjold består af et
vikingeskib på en sort baggrund, skriver
sig dermed ind i en skandinavisk militærtradition for at trække på den fælles
nordiske vikingefortid. En fortid der passer
til selvopfattelsen hos mange af de soldater,
der de sidste 20-25 år har været udsendt til
verdens krigszoner. Og en fortid langt fra
de nordiske landes nuværende kristne kultur og det humanistiske velfærdssamfund.
Yggdrasil i Afghanistan
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I det danske forsvar har man i flere år brugt
nordisk mytologi. Både af Forsvaret som
institution og af enkelte soldater, der fx med
tatoveringer viser en kobling imellem den
moderne soldat og de nordiske forfædre.

”I den nordiske mytologi er krigermentaliteten
stærk. Meget stærkere end i kristendommen.”
Jacob Bech Joensen

ger

Lejrnavne,
våbenskjold,
store skæg og
tatoveringer
giver de nordiske
soldater en særlig
skandinavisk
identitet i det
fremmede.
Martin Mann t.v.

I Irak og Afghanistan har man haft lejre med navne som
Yggdrasil, Einhejrer og Viking, ligesom flere kompagnier igennem tiden både har været opkaldt efter nordisk
mytologi, og har haft våbenskjold med symboler derfra.
I den internationale Camp Bastion i Afghanistan hed et
af de danske områder Danelagen Lines opkaldt efter de
områder i England, som danske vikinger kontrollerede i
800- og 900-tallet. En dansk oase midt i det fremmede.
”I den nordiske mytologi er krigermentaliteten stærk.
Meget stærkere end i kristendommen, som jo i bund og
grund er pacifistisk,” siger Jacob Bech Joensen, der tidligere har været sergent i hæren. Han er i dag sognepræst
i Virklund, men på baggrund af sine observationer som
udsendt soldat til Afghanistan i 2010-11 skrev han senere på sit teologistudium ved Aarhus Universitet speciale
om: Asatro og de danske soldater.
Mange af de begreber, som danske soldater forbinder
med vikingerne såsom ære, broderskab og offervilje,
findes også blandt soldater i andre lande. Græske soldater forbinder det nok snarere med oldtidens spartanere,
forklarer Jacob Bech Joensen. Det er dog langt fra alt i
militæret, der refererer til nordisk mytologi, understreger han. Fx blev den danske base Armadillo i Afghanistan opkaldt efter en afdød kompagnichefs maskot; et
bæltedyr.
Ingen ateister i skyttegravene

Oversergent Martin Mann fra Ingeniørregimentet i Skive var udsendt til Afghanistan for første gang i 2007 som
panseringeniør. Fem danske soldater døde og mange
andre blev såret i kampene mod Taleban.
”Efter et stykke tid begyndte man at miste troen på alt
det der med at gøre en forskel. Også fordi det ikke virkede som om, at der skete noget fremskridt. Der var behov
for noget at holde fast i og noget at tro på. Noget der
kunne få dig til at gå ud igennem porten hver dag,” husker Martin Mann. På halsen har han tatoveret For Gud,
konge og fædreland, men det er ikke lige til at regne ud.
Det er nemlig skrevet med vikingetidens runer. Tatoveringen fik han lavet, da han vendte hjem fra Afghanistan:
”For mig blev det mere til at kæmpe for overlevelse, for
mine kammerater og for mit land. Og sætningen var en
påmindelse om, hvad jeg kæmpede for. For mig kom
runerne til at symbolisere danskheden, da vikingerne jo
også rejste langt hjemmefra for at kæmpe.”

Han var ofte at finde på bænkene, når feltpræsten holdt
prædiken. Men det handlede ikke så meget om det religiøse, mere om at finde en mening midt i krigens kaos,
forklarer han og uddyber:
”Jeg har ikke tidligere været religiøs, men der er jo ingen
ateister i skyttegravene. Vi tog lidt forskelligt rundt omkring. Runer herfra, kristendom derfra og så lidt overtro.
Det blev en form for patchwork religion.”
Det hæftede sognepræst Jacob Bech Joensen sig også ved
i sine observationer. Han så folk med tatoveringer der
både signalerer kristendom, asatro og buddhisme. Det
er et eksempel på de moderne sammensatte religionsformer, forklarer han.
Dét der gør os nordiske

Under de fjerne himmelstrøg, langt væk fra det høje
nord, kan det være svært at skille sig ud. Alle soldater på
tværs af lande går i næsten ens uniformer. Det giver et
behov for at markere sig.
”I den danske hær må man gerne have fuldskæg modsat
fx USA, hvor folk skal være glatbarberede. Det gør de
danske soldater genkendelige som vikingekrigerne. Det
skaber et stærkt sammenhold, at vi har den her tydelige
identitet, vi kan være stolte af,” siger Martin Mann fra
Ingeniørregimentet.
Han oplevede under en NATO-øvelse i Tyskland,
hvordan de amerikanske soldater blev overrasket over
de almindeligt udseende skandinavere. De forventede,
at alle viking warriors var to meter høje, lyshårede og
langskæggede.
Jacob Bech Joensen mener da også, at vikingesymbolikken først og fremmest handler om at markere sin
identitet.
De danske lejre i Afghanistan er i dag nedlagt, men hos
soldaterne vil tatoveringerne og minderne fra krigen
dog altid være der.
”Tatoveringen giver mig stadig styrke den dag i dag.
Når det bliver træls, kan jeg kigge mig i spejlet og sige,
at jeg i det mindste ikke jokker rundt nede i de der
fucking majsmarker i Afghanistan og bliver skudt på,”
siger den moderne vikingekriger Martin Mann.
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Har du overvejet en tattoo?
Så lad blodet flyde og få prikket
den nordiske mytologi i huden.
Men var vikingerne egentlig
selv tatoveret?

De mest populære nordiske motiver er
Thors hammer, drager og livets træ
Yggdrasil. Men også runer, forskellige
kraftdyr og ravne er meget brugte og
typisk omkranset af nordiske mønstre,
skriver Kai-Uwe Faust, tatovør
ved Kunsten på Kroppen i sin bog
Nordic Tattoo (2015)
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TATTOOS
Yggdrasil, Thors hammer Mjølner og

andre nordiske motiver er populære at
få prikket i huden. Også for udlændinge.
Fx fortæller de hos Kunsten på Kroppen i
København, der er specialiseret i nordiske
tatoveringer, at halvdelen af kunderne er
fra udlandet. Tv-serien Vikings har nok
også gjort sit til at promovere den nordiske historie udlands. Men at få tatoveret
og malet kroppen er nu ikke et nyt fænomen. Historikere kender til kulturer langt
tilbage, der flittigt har lagt krop til udsmykninger af forskellig art - både håndstukkede og bemalede. Men hvad ved vi
om vikingerne? Arkæolog på Moesgaard
Museum Sara Heil Jensen forklarer:
”Vi har beskrivelser af vikinger med tatoveringer. Og vi har fundet det, der ligner
tatoveringsredskaber. Problemet er, at i
gravene finder vi skelettet og ikke huden,
så vi har ingen ide om tatoveringens
motiv. I forhold til bemaling og
krigsmaling har vi kilder om,
at de bruger makeup som
en eyeliner.”

En af de ældste vikingebeskrivelser stammer fra den arabiske diplomat Ibn Fadlan.
Han blev i 921 sendt vestpå fra Bagdad og
mødte vikinger på sin rejse. Han skrev:

FRA FINGERSPIDS TIL HALS
HAR HVER AF DEM EN
SAMLING TRÆER, FIGURER
OG LIGNENDE
Årsagen til at få sig en tatovering har ændret sig op gennem historien. Det forklarer
Inge-Mette Petersen, der er formidlingsmedarbejder ved Nationalmuseet:
”Historisk har tatoveringer været en måde
at vise, hvilken klan eller familie, du hører
til. Men de har også vist fx hvor mange
gange, du har været i krig, og hvor mange
du har dræbt. I dag er det subjektive grunde for at markere noget hos én selv og ikke
en del af samfundet eller gruppen.”

Inge-Mette Petersen,
Nationalmuseet
Hun forklarer, at i dag bliver folk tatoveret
for at skabe sin indentitet. Det kan være
nutidens vikingekrigere, der kan lide
at hygge omkring et bål, eller nogle der
vil signalere deres danske, norske eller
svenske baggrund og derfor får nordiske
historiske tatoveringer. En anden måde at
komme ind under huden på vikingetiden.
Og omvendt.

Patricia Perlt, 22 år, tatovør hos Kunsten på Kroppen, Kbh

Jeg er snart udlært som tatovør, og har lært alt hvad jeg ved om nordisk mytologi af min
læremester. Vi er specialeret i nordiske tattoos, og jeg har selv nogle, fordi de er flotte
og symboliserer min baggrund. Jeg holder meget af runerne, især når flere sættes
sammen. Det er enkelt og smukt. Også flowet i de nordiske mønstre er flotte.
Selve kunsten i at tegne designs interesserer mig, og jeg har nok
en lidt feminin og cute streg. Jeg elsker at give folk noget,
de bliver glade for, og som for evigt vil være med dem.

Lars Magnussen, 22 år, konstabel i Vikingekompagniet, kasernen i Holstebro

Jeg har altid haft en interesse for vikingerne og nordisk mytologi og har lavet flere opgaver om emnet
i skoletiden. Min tatoveringer er en ravn med runeskrift, hvor der står: ”Hugin og Munin flyver hver
dag Jorden rundt med ord til Odin.” Og armringe med ravnehoveder og gedebukkehoveder og en
ormeslyng snoet ind i rødder fra livets træ Yggdrasil. Jeg har valgt dotwork (håndstik), fordi det ser
federe ud, selvom det tager længere tid og koster knaster (ca 35.000 kr).
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Vores nordiske forfædre og især

vikingerne gik op i, hvordan de tog sig
ud. Mændene iførte sig bukser og langærmet skjorte (kofte), mens kvinderne
iklædte sig selekjole og lang, kropsnær
kjole med underkjole (særk). Tøjet var
af uld, hør, skind og pels. Overklassen
havde også råd til silke. Underklassen
ved man ikke meget om, fortæller
Sara Heil Jensen. Hun er arkæolog på
Moesgaard Museum og har haft fingrene
nede i fortidens grave og ved derfor, at
underklassens begravelser var fattige:
”Vikingerne holdt slaver i enorme
mængder, og de blev sandsynligvis ikke
begravet. De blev nærmere kylet om
bag møddingen.” Hun nævner også et
digt, hvor de fattiges tøj beskrives som
tarveligt, groft vævet fåreskind. Overklassen fik masser med i graven, som
arkæologer senere har fundet. Derfor er
vores billede af vikingerne forvrænget,
påpeger hun.

Foto: K

r i st

ia n

A

Klædt på efter rang
Vikinger gik ofte i blåt og rødt, men
kun de, der havde penge og teknik til at

pp

e lo

fremstille farverne. Planten vjad gav den
blå farve, men var svær at få til at lykkes,
mens planter, der gav gullige og brunlige farver, var nemmere at tilføre stoffet.
Hun sammenligner med en nutidig dyr
fransk Birkin-taske. Tasken er populær,
fordi den er svær at få fat på. Udover
en høj pris, skal man stå på en liste for
at kunne købe en. På samme måde var
viden om at udvinde den blå farve kun
for de eksklusive kredse og minder os
om noget, vi idag ofte glemmer, mener
forskeren: Nemlig at dragt er magt.
I dag kan man frit signalere, hvad man
vil, men det kunne man ikke i vikingetiden. Der var regler for, hvilket tøj du
gik i, og man identificerede hinanden ud
fra det dengang som i dag.
Mænd uden nedringede trøjer
Kønsrollerne var klart definerede i
vikingetiden. Hvor en pige i dag sagtens
kan gå i bukser som en fyr, forholdt det
sig anderledes dengang. Alt, der knytter
sig til en mands gerninger, knytter sig
også til hans klædedragt, forklarer Sara
Heil Jensen.

Der eksisterede regler om, at mænds
halsudskæring ikke måtte være for
nedringet. Så kunne han mistænkes for
at gå i dametøj, hvilket var skilsmisseårsag. Der findes omvendt beretninger om
kvinder i mandebukser for at provokere
deres mænd til en skilsmisse.
Pyntesyge vikinger
Englænderne beskrev med deres kristne
og ydmyge baggrund vikingerne som
pyntesyge. Og ydmyge kan man ikke
sige, vikingerne var. De havde et begreb,
mandjævning, som gik ud på at prale så
meget, de kunne. De pyntede sig også
med smykker som armringe, spænder
og halskæder med Thors hammer.
Smykker signalerede ens stand, fx om
man var gift, ligesom vi signalerer det
med ringe i dag. Vikingekvindernes hår
var ofte opsat med en fletning, hestehale eller knold i nakken. Hun bar sine
smykker henover brystet og omkring
halsen, fordi det opfattedes erotisk, men
dragten slørede dog silhuetten, modsat
nutidens stramme tøj. Men vikingerne
var på deres måde fashionable fighters.

n

jim lyngvilds bud på vikinge-trends
Vikinger er hotte, men sværd og hjelm med horn er no-go.
Få her modeanmelder og vikingeentusiasten Jim Lyngvilds
bud på need to have i vikingeskabet
Skæg
en
Pels mod kuld
Pels er nordisk og altid en del af
modebilledet. Intet er bedre mod
kulde. Hvis du er mand, kan en
pelskrave på vinterjakken gøre
det. Lidt er også godt.

–stort og ve
lplejet
Skæg, og meget af det, har længe været in.
Men et moderigtigt skæg skal ikke se
vildmandsagtigt, men velplejet ud, selvom
det er stort. Vikingerne var forfængelige
omkring deres skæg.

Hår - Flettet og opsat
Masser af hår! Fletninger er stort som aldrig før.
Fra vikingetiden er der mosefund med flotte
fletninger, som pølser på hovedet eller på siden,
som prinsesse Leia fra Star Wars. Mænd kan fx
sætte langt hår op i en Bendtner-knold.
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bliver vi alle
mere vikinger?
Især én trend fra vikingetiden
ses tydeligt i dagens modebillede, forklarer arkæolog Sara
Heil Jensen. Mænd ser mere
maskuline ud og kvinder mere
feminine. Mænd går med store
fuldskæg og tatoveringer, og
kvinder går mere i kjole end
bukser. Måske udtrykker det et
ønske om nye kønsroller, spekulerer hun og peger især på unge,
der har svært ved at definere:
hvem er jeg?

Hvis vikingerne gik
catwalk omkring bålene,
ville du se hotties i
kofte og særk. Masser af
pels, skin og smykker
og malede kroppe.
Selvom meget siden
er ændret, klæder vi
os stadig efter køn
og tilhørsforhold,
forklarer arkæolog
Sara Heil Jensen

”I dag kan du nemt skifte
identitet. I vikingetiden blev
du givet en fast identitet at
vokse ud fra. Man flakkede
ikke rundt, som vi gør i dag.”

Foto: Kristian Appelon

Lagertha (Katheryn Winnick) fra serien Vikings.

AF DITTE BIRKEBÆK JENSEN

Naturens farver
Vikingerne lavede selv sine ting, så derfor er stiklinger,
vævninger og alt der skriger af håndværk i materialevalg
godt. Vil du tilbage til rødderne, er det ud i naturen og finde
farverne. Alle farver kan mixes, bare de er naturlige. Lange
kjoler med lange ærmer. Miniskirts er yt. Det går slet ikke!
Men lange kjoler, gerne kropsnære, holder. Vær ikke bange
for at mixe materialer fx silke med grove uldne materialer.

Grove smykker
I 80’erne var direkte kopier
af vikingesmykker populære,
og det vil komme igen. Alle
materialer er gode, også bronze
og rav. De bliver grovere og
større at se på.

Læder-accessories
Læder, læder, læder! Basalt vikingmateriale. Om det er sko, tasker
eller bælter. Store spænder på
bælterne. Enkle tasker med et
stort spænde giver tyngde.
15

ends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends vikinge-trends viki

VOGU

Vikinge

Vikingetrendspotting på
Marselisborg Gymnasium i Aarhus

Jonathan Vestergaard, 17 år

Taske i stærk blå - en af vikingernes
yndlingsfarver.
”Tasken er fra min mor og er nok blå,
fordi det er en drengefarve. Vikinger
forbinder jeg med langt skæg og
fletninger. Jeg vil gerne selv
anlægge skæg, når jeg
kan gro et. Så ser
man ældre ud.”
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Cille Langhøj, 18 år

Mikkel Beck, 17 år

Ruskindsblazer - et kvalitetsstof
som vikinger holdt af.
”Jeg synes blazeren er lækker.
Vikinger forbinder jeg
med modemæssigt
med brunlige lange
klæder. De spiser
meget, er store
og stærke, har
stort skæg og
vildfarent hår.

Mørkt skæg og langt hår
- næsten som vikinger havde.
”Jeg har mit skæg, fordi
min kæreste synes,
det er flot og gør
mig ældre. Håret er
langt, fordi jeg ikke
har tid til frisør.
Vikinger er nice
nok, de var beskidte
og kæmpede.

Tegn på du drikker
du er en

viking

du går klædt i pels og læder

du blæser i store horn (altså lyd/musik-instrument)

du taler i gåder

du har fantastisk hår
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Amanda Christensen, 19 år

Lang mørk kjole med lange ærmer
- typisk for kvinderne i vikingetiden.
”Kjoler er flotte og dejligt let og praktisk
at gå i. Vikinger forbinder jeg med druk
og gamle mænd, men nu, når I spørger,
så har de måske også den dér
Bohemé-stil over sig.

TEKST OG PORTRÆTFOTOS ANNE SOPHIE LUND PEDERSEN OG DITTE BIRKEBÆK JENSEN. FOTO: MAGNUS FISKER

Josefine Gabriel, 17 år

Sort pels - vikingerne pelsede
sig ofte til for at holde varmen,
og så var det nemt at skaffe.
”Altså min pels er ikke ægte, men
jeg synes den er pæn og så var
det lidt køligt i morges.”

Sophia Purdy, 18 år

Kobolt blå bukser – en af
vikingernes yndlingsfarver.
”Jeg kan godt lide at gå i stærke
farver, det giver outfittet et twist.
Jeg opfattter
vikingerne som
højtråbende
mænd med
hætter og
skæg.”

Alberte Spure, 16 år

Langt flettet hår - et must for vikingekvinder
”Jeg fletter altid mit hår, fordi jeg træner meget, og så er det
bare praktisk. Jeg synes vikingerne er spændende, de var
meget krigeriske, men kæmpede for det, de ville have.”

du har et kick ass skæg
ElskeR
du kan lide at slås

du er tatoveret
...overalt du ligner ham her

Foto fra filmen Vikings

du går med
seriøs eyeliner
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JIM DEN VILDE
Der sniger sig en lille viking med ind i alt, hvad Jim Lyngvild gør. For bag glimmer og glamour
glitrer en dyb passion for de nordiske rødder. Derfor bor han naturligvis også på en vikingeborg
Du kender ham sikkert som ham
fra tv, designeren, modemanden med
cremerne eller provokatøren med de skarpe holdninger. Men det er ikke derfor, Jim
Lyngvild er sat på jorden. Ifølge ham selv
er det for at gøre danskerne stolte af deres
kulturarv.
”Danskerne har et meget ambivalent forhold til vikingerne. Vikinger indgår tit i
en sammenhæng med Valhallategneserier,
hvor det bliver gjort barnagtigt og fjollet i
stedet for at se det som en stolt kulturarv,”
fortæller han.
Vikingerne har altid spillet en stor rolle
i Jim Lyngvilds liv. Som barn brugte han
det meste af sin fritid på biblioteket for
at læse historiske romaner om fortidens
helte. Først for nylig går det op for ham,
hvornår det hele startede, idet han er vært
på et vikingearrangement på Sagnlandet
Lejre, hvor du kan genopleve vikingetiden.
En af aktiviteterne på centeret foregår i
en såkaldt offermose, hvor man på ren
vikingemanér ofrer heste for at afværge
onde ånder:
”Jeg var som fem-årig på tur med børnehaven til Sagnlandet Lejre, hvor vi skulle
opleve vikingetiden. Jeg kan huske, at alle

de andre børn græd og var bange. Men jeg
var så betaget af de her døde heste, og syntes det var fuldstændig fantastisk.”
Vikingernes tro på karma

Jim Lyngvild er ikke bare vild med vikingerne, fordi de er en del af ham og danskernes historie. Det er deres formåen og
kunnen, som han mener, vi kan være stolte af. Han er træt af, at danskerne forbinder vikinger med voldtægt og plyndring,
fordi de var så meget mere end det.
”De skabte verdens største søfartsnation.
Knud Den Store erobrede Norge, Sverige,
Danmark og England. Vikingerne tog
sagen i egen hånd, var enormt dygtige og
brugte deres evner til at skabe et herredømme,” siger han med bestemt mine,
der erstatter det sædvanlige brede
colgatesmil.
Jim Lyngvild mener, at vikingerne om
nogen opførte sig ordentligt. De var velopdragne og levede sundt. De troede på, at
hvis man gør gode ting for andre og ikke
kun sig selv, så kommer det også til at gå
én godt. En slags oldnordisk tro på karma:
”Du kunne være utro eller slå et andet
menneske ihjel, men så vidste vikingerne

Født den 27. december 1978.
36 år gammel.

Bor i sin egen vikingborg
Ravnsborg på Sydfyn.

Gift og velsignet asatro med
Morten Paulsen, som er
adm. direktør i cremefirmaet
Raunsborg.

Medlem af Asa- og Vanetrossamfundet Forn Sidr.
Uddannet designer og er ivrig
fotograf, maler og kunstner.

også, at de fik nogen på nakken eller blev
landsforvist. Handling og konsekvens.”
Vikinger fremfor mode

Jim Lyngvild har gjort sin store interesse
for vikinger og sine nordiske rødder til
en stor del af hans levevej og karriere. For
selvom han er uddannet designer og er
modeekspert for Ekstra Bladet, så sniger
der sig en viking med ind i alt, hvad han
laver. Faktisk bruger han mere tid på vikingerne end alt andet:

ALT, HVAD JEG LAVER,
ER GENNEMSYRET AF
VIKINGER. DET ER LIGESOM
MED MIN SEKSUALITET,
DET ER EN STOR
DEL AF MIG, MAN IKKE KAN
LÆGGE BÅND PÅ
Han er forfatter til mange bøger om vikinger og nordisk mytologi. Han har i samarbejde med bryggeriet Vestfyen startet
bryggeriet Frejdahl, der laver øl som kombinerer smag med vores nordiske fortid.
Han har en vikingeparfume på vej, som
>>>

Modeekspert for Ekstra Bladet.
Har været med i flere tv-shows
blandt andet Robinson.

Har bryggeriet Frejdahl i
samarbejde med bryggeriet
Vestfyen, hvor de kombinerer
smag med nordisk historie.

Foredragsholder og forfatter
til bøger om vikinger, mode og
Kronprinsesse Mary.

Er blandt andet på vej med et
madkoncept med navnet
’Dannebrog’ inspireret af Norden.
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jim lyngvild

har fået
tatoveret en fjerdragt over det mest
af kroppen inspireret af vikingerne.
Den skal symbolisere at kunne løfte
sig selv op, når verden er svær.
Han har også fået tatoveret hovederne
fra Gokstadsskibet på sine hænder.
Foto: Kristian Appelon
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eftersigende skulle dufte nøjagtigt, som
vikingerne gjorde. Han har et helt nyt
madkoncept med navnet ’Dannebrog’
på trapperne, som også er inspireret
af vikingerne. Og nåh ja, så har han sit
cremefirma Raunsborg, hvor manden
Morten Paulsen fungerer som adm.
direktør. Jim Lyngvild drømmer om sit
eget vikingemuseum på Fyn:

DET STOPPER ALDRIG.
JEG BRUGER ALLE MINE
VÅGNE TIMER PÅ NOGET
MED VIKINGER
Vikingeborgen, asatroen og naturen

Når man besøger Jim Lyngvild, forventer
man måske en dyr penthouse lejlighed
i storbyen, men det er langt fra sandheden. Han har bygget og bor i sin egen
private vikingeborg Ravnsborg. Den ligger afsides på Sydfyn, langt fra glimmer
og glamour. Så langt, at den er placeret
op ad en naturpark, hvor du kan se træer
og dyreliv, så langt øjet rækker. Her har
han slået sig ned med sin mand og to
granddanois.
”Vi har havørne, hjorte, traner og storke.
Man tænker: hvordan fanden kan det
samle sig på et sted, men dét kan det
altså her på Ravnsborg,” fortæller han.
Og naturen betyder meget for ham. Det
er her, han stresser af og henter sin inspiration. Noget vikingerne også gjorde, og
noget Jim Lyngvild også bruger i sin tro.
Han er medlem af trossamfundet Forn
Sidr på fjortende år, som er trossamfund
for asatroende. Her dyrker man de nordiske guder og hylder naturen.
”Det er ligesom en forening. Vi er i naturen og tilbeder den på forskellige måder.

Det er på ingen måder mærkeligt, der er
ikke blod eller jomfruer indblandet. Ej,
der har sikkert været jomfruer, men ikke
på nogen usædelig måde,” forklarer han
med et grin.
Det betyder ikke noget,
hvem du er, men hvad du gør

Jim Lyngvild har mange venner, som
lever som vikinger på fuldtid. Men han
har også venner, som er kontorfolk og
ikke spor viking. En af dem er hans egen
mand Morten Paulsen. For selvom de
er velsignet og gift asatro, så er husbonden fuldstændig ligeglad med vikinger.
Derfor er han heller ikke med, når Jim
Lyngvild tager på vikingemarkeder om
sommeren. Noget han bruger meget tid
på, for han føler, at man skal kende sin
fortid for at kunne leve et moderne liv.
”Jeg prøver altid at få min vægtskål i
balance – jo mere glimmer og glamour,
desto mere skal jeg have vikingerne til at
fylde på den anden vægtskål.”
På vikingmarkederne kan han og andre
komme fuldstændig, som de er. Her er
han ikke ’kendissen Jim Lyngvild’, men
en mand på lige fod med alle andre. For
vikinger betyder det nemlig ikke noget,
hvem du er, men hvad du gør. Især håndværk er vigtigt, og Jim Lyngvild designer
og syr også selv sit vikingetøj. Han betegner sig, som Danmarks mest silkeklædte
viking, fordi han elsker at udsmykke og
pynte sig med pels, guld og smykker.
”Når man gør tingene selv, så vinder man
respekt i vikingemiljøet. Det er ikke noget, du kan købe dig til eller skabe på tv.
Det er også det eneste sted i verden, hvor
du oplever store muskuløse mænd sidde
og sy og brodere mønstre. Derfor holder
jeg så meget af det,” fastslår han med et
smil i mundvigen.

vikingevogue
Du kan opleve Jim Lyngvild
på festivalen Nordiske Nätter
den 13.-15. november på
Moesggard Museum.
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Her laver han et show
med vikingemode,
hvor han sammen med
arkæolog Sara Heil Jensen
er kommentator.

Ravnsborg er bygget over
to år af Jim Lyngvild selv, en tømrer
og en murer. Den er inspireret af de
norske stavkirker fra 1100-tallet.
Navnet stammer fra ravnen
i den nordiske mytologi.
Foto: Kristian Appelon.

JO MERE GLIMMER OG GLAMOUR,
DESTO MERE SKAL JEG HAVE
VIKINGERNE TIL AT FYLDE

Et af Jim Lyngvilds
mange vikinge-projekter
er denne fotoserie af
fodboldspillere for OB.
21
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Moesgaard
Vikingetræf
En uge hver sommer deltager 1300 som vikinger i lejren ved
Moesgård Strand i Aarhus. De kommer fra Nordeuropa,
men fx også USA, Australien og Rusland. I sommers besøgte
17.000 markedet for at smage, dufte og opleve vikingelivet.
Sara Heil Jensen, arkæolog på Moesgaard Museum, er leder af
vikingetræffet og forklarer: ”Vikingetræffet og andre reenactments
hjælper os forskere, for i genskabelsen af håndværk, tøj og levemåde
opdager vi detaljer og får ny viden. For deltagerne handler det om
at forstå fortiden bedre ved at involvere sig fremfor at læse bøger.
For det oplevede føles stærkere og huskes bedre. Publikum
til reenactments tiltrækkes typisk af et uforudsigeligt mødet med
et levende menneske frem for tavse genstande på en udstilling.
Det appellerer til mange, der normalt ikke besøger museer.”

Sara Heil Jensen, arkæolog
på Moesgaard Museum og
leder af Vikingetræffet.

reenactment
Reenactment er en måde at formidle
historie på, hvor typisk frivillige deltagere genskaber en bestemt periode eller
begivenhed. Fx Romerriget, vikingetiden eller anden verdenskrig. Tøj, våben
og køkkengrej laver mange reenactere
selv på autentisk vis. Reenactment er
kendt overalt i verden og langt tilbage i
historien. Formålet kan være at uddanne, mens det underholder publikum.
Men de kan også vise kamptaktikker
eller være lukket og altså alene for
reenacterne selv. Moesgaard Vikingetræf spænder over alle aspekter.

Jökull Tandri Amundason, 24 år
Restaurationschef, Island

Jeg fik kræft og besluttede at gøre noget
anderledes, så meldte mig ind i en vikinge
kampgruppe, hvor vi træner med sværd og
økser. Det er en sport, men jeg øver også
skuespillet i det, så det bliver mere realistisk.
Når vi kæmper kender alle, uanset hvor de
er fra, kampstil og regler. Moesgaard er som
et verdensmesterskab, fordi vi er så mange
samlet. Det er fedt endelig at mødes efter at
have trænet to gange ugentligt i et år. Nå, jeg
skal til at stege 60 kg bacon til Bacon Party.
Der er meget at nå. Folk, der skal dræbes.
Bacon, der skal steges, ha ha.

FOTOS MAGNUS FISKER

Konstatin Aleksejer aka vikingen Diagrian, 27 år
Massør og håndværker, Rusland

Det er første gang, jeg er i Aarhus, men har dyrket livsstilen i 16 år. Mange
bruger flere timer på transport til og fra arbjede og har ikke tid til dem
selv og deres hobbyer. Det er slet ikke mig. Jeg arbejder lidt her og der,
men lever afslappet. Jeg er bokser og er mest interesseret i kampene og
træner og øver mig hver dag. Om vinteren mødes vi og laver rustning,
våben og tøj, men også forskelligt håndværk, vi kan sælge på markederne.

Frederikke Eve Hørlyk, 23 år,
HF student 2015, Roskilde

Det er 10. gang jeg er på vikingetræf og synes,
det er mere interessant end fx Roskildefestival.
Men begge handler jo om at være social og
hygge sig omkring noget fælles. Her har jeg en
alternativ ferie med familien, hvor vi hygger
med at lave mad over bål, sætte telt op, sy tøj og
leve så tæt på vikingetiden som muligt. Du kan
sikkert selv fornemme det - duftene, lydene,
vandet og den vilde skov. Det påvirker dig.

Yngve Amtrup, 19 år
Aarhus Akademi

Jeg har historie på A-niveau, så det er vildt
interessant at leve sig ind i historien på den her
måde med en masse andre historisk interesserede.
Jeg arbejder en del med forskellige pligter og laver
ting, som vi sælger på markedet. Alt fra glasperler
til sværd. Hen over sommeren tager jeg afsted
til flere af vikingemarkederne rundt i landet.

Mikkel Vangsøe, 16 år
Bjerringbro Gymnasium,
Thorsø

Jeg er kommet her hele mit
liv og det er en vildt hyggelig
uge, hvor vi i familen er
sammen på en anden måde.
Vi kommer ikke rigtig i bad,
men tager til stranden. Vi
har ikke strøm til computer
og tlf, men tænder bål og
snakker med alle mulige, og
pludselig er dagen gået. Jeg er
med i gruppen af ryttere, men
besøger også de andre to lejre
med krigere og handelsmænd.

Celina Degn, 18 år
Langkær Gymnasium,
Aarhus

Noget, jeg rigtig godt kan
lide ved at være her, er,
man ikke ser eller fokusere
på folks baggrunde.
Om de er bankmænd
eller skraldemænd.
Her er vi alle vikinger
uden fordomme, og der
opstår hurtigt et fællesskab.
Der er virkelig mange
søde og rare mennesker
her. Og fra hele verden.
Jeg har hjulpet lidt til her og
der med at lave sko, tøj og
redskaber. Det tager lang tid.

MJØD
TEST

AF EMIL ARENHOLT MOSEKJÆR / FOTO: MJØDDRIKKENDE TESTPERSONER

stiv som

Mjødanmeldere på Moesgaard Vikingetræf 2015:
Emil Arenholt Mosekjær,
Jeff Jørgensen og gæst
Sebastian Ploug Aagaard.

11%

MØRK MJØD
Mjødladen
Den mørke honnning giver mjøden
lidt karakter, men er stadig sød, frisk
og frugtig som klassisk mjød og med
en dyb, flot cognacfarve. Alkoholen
er meget svag.

13%

TØR GYLDEN MJØD
Malling Mjød
Designet signalerer noget moderne
ift hvordan mjød normalt sælges.
Flot hvidvinsfarve og den tøre mjød
tager lidt af sødmen, men er stadig
frisk. Et godt valg til dem, der ikke
bryder sig om alt for sødt.

EGEMJØDEN

14%

Lokes livseliksir
Speciel fordi den er tilsat egetræ
fra Fregatten Jylland. Det giver
en smule røget smag, du kender
fra whisky, men stadig meget sød.

HYLDEBLOMSTMJØDEN
Lokes livseliksir
Mjøden er krydret med hyldeblomst
og brændenælde, som smages
tydeligt. Sød, liflig og dufter som
fynsk forår, som øllen af samme
navn. Pigernes mjød - især hvis
den blandes med æblecider, tonic ell.

14%

YULEMJØD
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Lokes Livseliksir
Krydret med brændenælder, nelliker
og kanel som flyder rundt i mjøden
og giver et naturligt look. Smagen
og duften af jul gav os omgående
lyst til at se Pyrus julekalender.
Godt alternativ til Glögg.

12%

HONEYMOON

en viking
Alkohol spillede en stor rolle for Nordens vikinger. De drak for
guder, i hverdagen og til fest. Og for helbredets skyld. Men
opfattelsen af dem som krigere med konstant alkohol-buzz er
overdrevet og skyldes en tusindårgammel smædekampagne.
Vi er slet ikke så drikfældige, som rygtet lyder.
Store, behårede krigere der slår

deres drikkehorn sammen, så skummende
mjød flyver til alle sider. Altid klar på at slås;
altid med en lille skid på. Sådan opfatter
mange vores forfædre i vikingetiden.
Der er heller ikke tvivl om, at alkohol
spillede en vigtig rolle i datidens skandinaviske samfund forklarer historiker Kasper
Holdgaard Andersen ved danmarkshistorien.dk og på Center for Byhistorie, Aarhus
Universitet. Alkoholen var almidelig:
”Man brugte alkoholen som ofring til de
nordiske guder, og den alkoholiske rus var
en del af den religiøse praksis,” siger han.
Drak øl for helbredets skyld
Der er stort set ikke skrevet noget ned om
vikingernes hverdagsforbrug af alkohol. I
hvert fald ikke af dem selv. Til gengæld har
vi en del fra middelalderen, hvor Kasper
Holdgaard Andersen påpeger, at forbruget
nok har lignet vikingetidens.
Til hverdag har vikingerne sandsynligvis
drukket store mængder øl. Det var mest af
sundhedshensyn, da ølbrygningen dræbte
bakterierne i det urene vand. Man kendte
ikke dengang forklaringen, men erfarede
bare, at øl holdt én rask.
”De rendte dog ikke rundt i en konstant rus.
Det meste hverdagsøl var nemlig, i hvert
fald efter nutidens standard, utroligt tyndt.
Sandsynligvis én procent alkohol. Vi ville

nok ikke synes, det smagte særlig godt,”
siger han.
Myten om fulde danskere
Der eksisterer meget få skriftlige kilder fra
vikingetiden. Og de fleste af dem er fra
lande, som vikingerne hærgede. Så selvom
mange af de lande omtaler danskerne som
yderst drikfældige, skal det tages med et
gran salt, forklarer historikeren:
”Selvfølgelig har druk været udbredt. Det
viser de arkæologiske fund også. Men når
kristne kilder fra fx England og Frankrig
kalder vikingerne for drukmåse, har det nok
også været en måde at svine dem til på.”
Det er med andre ord svært at give et
retmæssigt billede af vikingernes alkoholforbrug, når de eneste kilder enten har haft
et horn i siden på dem, eller er nedskrevet
et par hundrede år efter vikingetiden.
Med nationalromantikken i 1800-tallet
opstår en ny interesse for Danmarks ædle
fortid, og her spiller vikingerne en stor rolle.
Man tegnede et billede af vikinger som
helte - store krigere, der kunne holde til
at drikke meget. Det billede har vi stadig,
forklarer Kasper Holdgaard Andersen og
hentyder til nutidens ry om danskeres
store alkoholforbrug. Ifølge tal fra OECD i
2013 ligger Danmark dog helt nede på en
12. plads ud af 34 vestlige lande, når det
kommer til druk. På førstepladsen finder vi
en af vores gamle fjender fra vikingetiden –
nemlig Frankrig.

Udtrykket honeymoon
kommer af et sagn om, at
nygifte skal drikke mjød i
en måned (a moon) efter
brylluppet. Hvis mjøden
er god fødes en dreng ni
måneder senere.

MJØD
Mjød er vin (ikke øl)
lavet på honning og
smagen kan bedst
sammenlignes med
cider eller dessertvin.
Drikken er meget ældre
end vikingetiden og ikke
speciel nordisk, men blev
flittig drukket af vikinger.
Ofte blandet med øl, som
mange mjøddrikkere i
dag også gør i dag eller
med tonic eller cider.
Mjød er historisk omtalt
fra så forskellige steder
som Sydamerika, Afrika
og Australien og er i dag
meget populær i Etiopen.

LAV DIN
EGEN MJØD
Mjød er i sin mest enkle
form honnig, gær og
vand. Brug et halvt kilo
honning til 1 liter færdig
mjød. Det skal koges ned
og sættes til gæring i en
god måneds tid. Alkohol
tilsættes for at stoppe
gæringen. Kan så drikkes,
men den kan med fordel
bundfælde sig i et års
tid for at undgå en bitter
smag.
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’vikings’
I 2013 rullede første sæson af
serien Vikings over skærmen
i først USA og Canada og
senere i Skandinavien. Fjerde
sæson begynder til marts
2016. Serien er inspireret af
virkelige historiske hændelser
og sagnene om den danske
vikingehelt Regnar Lodbrog.

AF LOUISE ANDERSEN / FOTOS FRA TV-SERIEN ‘VIKINGS’

Vikings er lige nu en af de hotteste tv-serier i Nordamerika
og andre steder i verden. Serien bygger på en dansk vikings
rebelske liv. Men er det blot underholdning eller bliver vi faktisk
også klogere på vikingernes liv? Både-og siger en forsker

VIKINGER
Er du ligesom amerikanerne fuldstændig pjattet med at se film og serier om vikingerne? Så
kender du sikkert allerede alt til den danske
Regnar Lodbrogs vikinge-togter i datidens
Norden. I snart tre år har serien Vikings på
dramatisk vis indført os i vikingetiden og tilsat
en ordentlig sjat Hollywood-effekter. Vi skulle
jo nødig kede os. Det gør de så heller ikke i
Nordamerika, tværtimod har de tradtionelt
altid været begejstret for vikingernes historie
og produceret flere film om dem. Det er en lang
tradition, forklarer Pernille Hermann fra Nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet.
Desuden koordinerer hun Harvard Summer
School’s Viking Studies. Vikinger er ikke bare
hotte i mediebranchen, men også blandt
universitetsstuderende på tværs af lande.
Nordisk er trendy

Det er i de gamle sagaer, vi kender til vikingernes rejse til Nordamerika - mange hundrede
år før Columbus i øvrigt. De opholdt sig her,
men slog sig dog aldrig ned. Men det er nok
til, at vikingernes historie ikke er så fjern i USA
og Canada, som man ellers kunne tro. Pernille
Hermann peger også på en anden forklaring
bag succesen, nemlig at Norden generelt er
blevet trendy. Fx med de mange krimier.
Bullshit or bullseye?

Kan man så tro på, at serien fortæller sande beretninger? Er det bullseye på vikingetiden eller
bullshit? Både-og mener Pernille Hermann:
”Tv-serien er en dramatiseret fortælling, som
er inspireret af de gamle sagaer, men den følger
dem ikke direkte,” siger hun. Med andre ord er
der plukket hist og pist fra sagaerne for at sætte
det hele sammen på en ny spændende, men
måske ikke helt retvisende måde. Men det er
heller ikke meningen, at serien skal være være
en korrekt gengivelse af kilderne, understreger
hun.

PÅ TV

Manuskriptforfatter til Vikings, Michael Hirst, forklarer til
Information, at det er vigtigt for ham at fremstille andre sider
hos vikingerne end det barbariske folk. Vikingerne var langt
mere demokratisk indstillede end saksernes og frankernes
mere hierarkiske samfund. Vikingerne mødtes på tinge og
tog demokratiske beslutninger. Deres holdning til kvinder var
mere oplyst, kvinderne kunne lade sig skille fra deres mænd, de
kunne kæmpe side om side med mændene, og de kunne regere.
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Lyt til Vikings temasang If I Had a Heart.

AF ANNE SOPHIE LUND PEDERSEN / FOTO: PRIVAT / ILLUSTRATION: OPLEVELSESCENTER KONGERNES JELLING

sagaer og
om vikinger og hestepenis
De islandske fortællinger i sagaer og totter er et af Nordens
vigtigste bidrag til verdenslitteraturen. De giver os viden
om vikingerne, men også om menneskets natur. Om krig,
kærlighed og ja – en kvinde, der tilbeder en hestepenis
Er sagaer om en flok skandinaveres liv for tusind år
siden ikke døde rester fra fortiden og cirka lige så
spændende som at række tungen ud af vinduet? Ikke
hvis du spørger Bergdís Prastadóttir, islænding og ph.d.
i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet.
Hun har specialiseret sig i sagaer, og hvis de er ligeså
livlige og fortællende som hende, er der spræl i dem.
”Sagaer er i høj grad i live, og med de nye oversættelser er de nu for første gang tilgængelige for et dansk
publikum i en ucensureret udgave. De tager emner op,
som er aktuelle for vores samfund også i dag,” siger
hun. Fx flygtninge og indvandrere, som sagaerne også
beskriver. Vikingerne flyttede og flygtede rundt i især
Norden, men også længere omkring i verden.
Sagaerne handlede ikke kun om livets gang, men
også om eventyrlige væsener. De kunne være hylende
morsomme eller rå og voldsomme. Alt fra fortællingen
om Vølse, hvor en kvinde tilbeder en hestepenis og gør
den til familiens gud, til beskrivelser af hvordan øjnene
plukkes ud af hovedet på en mand, imens de kaster op i
hans mund. En anden får skåret maven op, så organerne vælter ud og en tredje får stukket et spyd op bagi,
så det kommer ud af munden på ham. Sagaer er også
vold, sex og kærlighed, præcis som historier i nutidens
medier, forklarer Bergdís Prastadóttir. Sagaerne beskriver det, vi kan kalde fundamentet for det moderne
samfund. Det opstod i vikingetiden, hvor vi holder op
med at være bønder og får centraliseret magten. Folk
begynder at leve af at være pottemager eller våbensmed. Vi handler, eksporterer og importerer. Vi rejser
og verden åbnes op.
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”Sagaerne kan lære dig noget om dig selv og dit samfund og endnu bedre lære noget om andre mennesker
og andre samfund,” siger islændingen med en gnist, der
nok kunne få selv en viking til at smide øksen, sætte sig
ved bålet og slå ørerne ud.

SAGAER BEHANDLER
HELE FØLELSESSPEKTRET OG SIGER
NOGET OM,
HVOR LIDT
MENNESKET HAR
ÆNDRET SIG
Bergdís Prastadóttir,
islænding og ph.d.
i Nordisk fra
Aarhus Universitet

totter

Sagaer og totter er nedskrevne
islandske fortællinger og
digte fra år 1150 til 1400. De
fortæller især om ære og magt
i vikingetiden, Nordens konger
og kristendommens komme.
Foruden de historiske sagaer,
er der også eventyrlige med
trolde, jætter og elve.
I 2014 udkom nye oversættelser
af sagaerne i fembindsværket:
Islændingesagaerne – samtlige
sagaer og niogfyrre totter. Hvis
du aldrig har læst en saga før, så
begynd med de kortere totter.

SAGAEN OM KVINDEN DER TILBAD HESTENS PENIS
Sagaen ’Fortællingen om Vølse’ handler om en islandsk bondefamilie, der tilbeder Vølse
- en afskåret hestepenis. I stuen en aften går lemmet rundt, og hver især kvader de om Vølse.
Læs et uddrag her og resten med forklaring på: www.heimskringla.no

En gammel karl
med konen boede
på et næs
noget herfra;
han havde med
sin honning-mø
dreng og datter
– en dygtig pige.

Her I ser
af hestefar
vældigt denne
vingul skåret;
dig trælinde!
denne vølse
muntre skulle
mellem lårene.

Hell’re jeg brød
holdt på denne
hverdagsaften
end vølsen her
(diger og fyldig
og dertil lang).
Mørnir tag nu
mod mit offer,
men kvindetræl
klem nu Vølse!

TOLKIEN OG TWILIGHT-SAGAEN
Forfatteren J.R.R Tolkien var inspireret af sagaer, forklarer ph.d. i
nordisk litteratur Bergdís Prastadóttir: ”Tolkien havde en islandsk
barnepige og var også på Island flere gange, hvor sagaerne
fascinerede ham. Gandalf og de andre dværgnavne kommer fx
fra eddadigtet Vølvens Spådom. Der er mange ligheder mellem
sagaerne og især Ringenes Herre, som handler om ære, kærlighed
og loyalitet. Også ligheder i stilen og i blandingen af eventyr
og realisme. Sagaen kommer også bogstavelig talt
til udtryk i The Twilight Saga.
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Fredag 13/11 kl. 19-23:30
DANSKE VIKINGER,
RÅDNE SVENSKE SILD
OG FÆRØSKE EIVØR
OPLEV BL.A.
Færøske Eivørs smukke og dramatiske musik.
To forskere i dyst om vikinger fremstillet på sære måder.
Fx på KIMs chips, i tv-serien Vikings og andre steder.
En færing om gæring. Smagsprøver og viden om at
gære øl og sild - Sveriges surstrømming. Berygtet som
worst food ever.
Nordisk druk fra middelalderen frem til i dag. Skål.

Hør Eivørs sang
fra Vikings:
Trøllabundin
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Se hele programmet og
køb billet på www.nordiske-nätter.dk

Læs Stiv som
en viking s. 28

En nordisk festival arrangeret af Folkeuniversitetet
i Aarhus. Viden fortalt af de bedste. Hør, smag og
mærk Nordens historie under stjernerne
Nordiske Nätter i weekenden 13.-15. november.
Sted: Moesgaard Museum, Aarhus. Pris fra 100 kr. (studerende) pr. aften.

Lørdag 14/11 kl. 18-23:30
VIKING VOGUE, HESTEPENIS
OG WHO KILLED BAMBI
OPLEV BL.A.
Den store vikingequiz med arkæolog Jeanette
Varberg og modeanmelder Jim Lyngvild.
Viking Vogue modeshow med arkæolog Sara Heil
Jensen og modeanmelder Jim Lyngvild.
Who Killed Bambi strygersekstet med sang af
norske Siri Nilsen og danske Jacob Bellens.
Sagaer ucensureret. Hør fx om en islandsk
bondefamilie, der tilbeder Vølse - en hestepenis.

Læs Sagaer
og totter s. 32

KRIG, BANDEORD OG SVØBSK
OPLEV BL.A.
Krig i tusind år med romere vs vikinger i en levende powerpoint-præsentation.
Skyd med bue og pil som vikingerne.

Søndag 15/11
kl. 18-21:30

Quiz om Norden med lækre præmier. Deltag selv eller i hold på op til 10 personer.
Tre forskere om det forbudte N(ord) om nordisk slang og bandeord.
Moderne og håndspillet folkemusik af duoen Svøbsk.

Læs Vikingernes
lynangreb s. 8
Logo variation /

Nordiske Nätter præsenteres i samarbejde med
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Aarhus

FESTIVAL PÅ
MOESGAARD
MUSEUM
13/11-15/11

MØD PERSONERNE
FRA MAGASINET
TIL FESTIVALEN
Særtilbud for studerende fra 100 kr. pr. aften

