
Fascinerende fortællinger fra vores fælles vikingefortid

De skandinaviske vikinger kæmpede som pirater, der gik efter det let-
teste bytte: administrative centre i byerne og kornkamre, rige afsides-
liggende og ubeskyttede klostre samt mænd og kvinder fra fornemme 
slægter, som de kunne få høje løsesummer for. De berigede sig i form 
af guld, sølv og trælle og kæmpede gerne som lejesoldater. De var tro-
løse hedninge i de kristne feltherrers øjne, og de kæmpede efter et helt 
andet æreskodeks end det kristne. Sådan fortæller museumsinspektør 
og forfatter Jeanette Varberg i Togtet – på rejse i vikingernes verden.

Togtet består af 16 fortællinger om vikingernes bedrifter i begyndelsen 
af vikingetiden: Der er beretninger om høvding Regnars store togt til 
Paris, om Bjørn Jernsides ekspedition til Middelhavet og om Den store 
Hedenske Hær, der hærgede i England. Der fortælles også om byg-
ningen af vikingeskibe og fremstilling af sejl, anlæggelse af vikingernes 
tilflugtsborge, folkevandringer, og hvordan tilbedelsen af de gamle gu-
der blandedes med den kristne tro. Naturvidenskabelige DNA-analyser 
og forskning i skriftsprogets udvikling bringer os helt tæt på vikinger-
nes liv og færden i en verden med handel og kongemagt, våben og sla-
vehandel, sølvmønter og guldskatte.

I Togtet følger vi vores forfædres store togter, der førte dem rundt i hele 
Europa - over vand og land, og vi får et svar på, hvorfor de rejste ud. 
Der var også andre motiver end plyndringer – fx handel og opdagelses-
rejser. Artiklerne i Togtet er skrevet af 33 af de fremmeste videnskabs-
folk, som indvier læseren i den nyeste forskning i vikingetiden. Den 
internationalt anerkendte vikingeekspert Neil Price skriver om Bjørn 
Jernside og vikingetogtet til Middelhavet, ligesom forskere fra Nati-
onalmuseet i København, Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Kongernes 
Jelling skriver om deres nyeste forskning.
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Bogen udkommer i forbindelse med Nationalmuseets udstilling Togtet. 
Museumsdirektør Rane Willerslev skriver i bogens forord:

Udstillingen viser Danmarks største samling af skatte fra vikingetiden 
sammen med et helt unikt udvalg af skeletter og andre genstande, som 
giver en ny indsigt i, hvordan det var at leve i vikingetidens Danmark 
– uanset om det måtte være dronning eller træl. Det er viden, som 
bygger videre på forskernes erkendelser, og i denne bog fremlægges 
hele den videnskabelige baggrund for udstillingens fortællinger om 
togternes tid.

Togtet er redigeret af museumsinspektør og forfatter Jeanette Varberg 
og museumsinspektør og forfatter, fil.dr. Peter Pentz.

Samtale om Togtet på Nationalmuseet 
I forbindelsen med bogudgivelsen kan man den 8. september opleve 
Jeanette Varberg og Peter Pentz i samtale med historiker og DR-vært 
Cecilie Nielsen. De vil bl.a. tale om, hvordan skandinaviske pirater en-
der som konger af havet og sætter Danmark på verdenskortet. Og så vil 
Jeanette Varberg fortælle om det strabadserende togt over Atlanten, 
hvorfra hun netop er hjemvendt. Her har hun på egen krop oplevet, 
hvilke kræfter vikingerne har været oppe imod på havet.

Mere info på:
https://natmus.dk/aktivitet/togtet-paa-rejse-i-vikingernes-verden/


