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Vikingerne er indhyllet i myter, og vi spejler os gerne i dem. De 

sidste 200 år har det bølget frem og tilbage, om de mest var 

blodtørstige erobrere eller veltrimmede, fredelige bønder og 

handelsmænd. Og en ny udstilling om vikingetiden på National-

museet kan bringe sindene i kog.

Med baggrund i mange års indgående forskning har en af Dan-

marks førende vikingeeksperter, middelalderarkæologen Else 

Roesdahl, skrevet en let tilgængelig og smukt illustreret ind-

føring i vikingernes verden.

Vikingernes samfund havde mange fællestræk på tværs af 

Skandinavien, og skeletfund viser, at de lignede os, bortset fra 

at de ikke var helt så høje. En af de sejlivede myter går ud på, 

at alle vikinger var ligemænd. Men i virkeligheden var der stor 

forskel på overklassen med konger, dronninger og stormænd og 

på bønder, købmænd og håndværkere, og nederst i hierarkiet 

trælle. Og kvinder havde en stor grad af selvstændighed, ikke 

mindst fordi de måtte klare hjemmefronten, mens mændene var 

ude i verden.

Vikingerne satte deres præg på store dele af Europa, og de kom 

helt til Canada. De var nybyggere på Færøerne, Island og Grøn-

land og erobrede England, hvor bl.a. låneord og stednavne 

stadig minder om dem. De tog magten i Normandiet i Fran-

krig og har rejst runesten ved Sortehavet og ridset graffiti i Istan-

buls store kirke Hagia Sofia. Hvem var de? Hvorfor drog de ud? 

Hvordan kunne det hele lade sig gøre? Det giver bogen svar på! 

OM FORFATTEREN 
Else Roesdahl er professor emerita i middelalderarkæologi ved

Aarhus Universitet og æresdoktor ved Trinity College Dublin og

Universitetet i York. Hun har deltaget i mange udgravninger, ar-

rangeret udstillinger og har rejst og holdt foredrag i næsten hele

vikingernes store verden, fra Canada over Grønland, Irland, Eng-

land og Frankrig til Rusland. Hun har skrevet og redigeret mange 

bøger om vikingerne, og bestselleren Vikingernes verden er 

oversat til syv sprog.
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