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Forord   

 

Veien frem til en ferdigskrevet masteroppgave i historie kan være utfordrende og lang. 

Heldigvis har jeg fått god hjelp underveis. Noen har bistått med veivalg og veiledning. Andre 

har gjort veien lettere å gå. 

 

Først vil jeg rette en stor takk til mine to veiledere, John McNicol og Gro Hagemann. Takk 

for stimulerende samtaler og presise observasjoner. De har begge bidratt med konstruktiv, 

kritisk og motiverende tilbakemelding underveis i prosessen. 

 

Mamma og pappa skal og ha en stor takk. De har gitt god støtte, samt bidratt med 

gjennomlesning og innspill underveis i prosessen. Jeg vil også takke Emelie Lund Magnusson 

for en kritisk og grundig lesning av oppgaven i innspurten. 

 

Den største takken av alle skal min samboer Ole-Andreas Sagdahl ha. Ingen har i større grad 

vært påvirket av arbeidet med denne oppgaven enn han. I løpet av prosessen har han aldri 

klaget over at jeg har gjort våre samtaler noe ensporet, men tvert i mot har han lyttet og 

inspirert meg når jeg har jublet eller fortvilt. Det har aldri vært mangel på tålmodighet og 

uforbeholden støtte. Jeg er en heldig kvinne. 

 

 

Hanne Sundelin Larsen 

Grünerløkka, november 2014  
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Kapittel 1: Innledning  

 

Vikingene har alltid fascinert, og vært en tydelig del av populærkulturen. Under 

middelalderen ble de spennende historiene om vikingene nedtegnet i sagaer. Senere ble 

vikingene hentet frem i kunst, skuespill og operaer. I 1895 ble verdens første film vist for et 

betalende publikum, og filmindustrien har siden da utviklet seg til en billiardindustri.1 Da 

filmmediet ble introdusert tok det ikke lang tid før vikingene gjorde sitt inntog også her. 

Dramatikken man finner i sagaene danner et godt utgangspunkt for store kassasuksesser. 

Vikinghistoriene inneholder alt manusforfattere og regissører kan drømme om, som sterke 

skikkelser, store slag, merkelige skjebner og masse spenning. Dette har fristet mange 

filmskaperne til å prøve å gjenskape vikingtiden på det store lerretet. Filmvikingene har 

kommet for å bli. 

 

I dagens samfunn formes den allmenne historiske bevisstheten i stor grad gjennom filmer og 

tv-serier. For hver person som leser en bok innen et historisk tema som har blitt filmatisert, 

finnes det millioner av mennesker som vil møte den samme historien på det store lerretet. 

Filmskapere sitter dermed i en autoritetsposisjon når det kommer til å formidle kunnskap om 

historiske perioder. Denne spennende utviklingen har ført til at fagfeltet historie på film har 

vokst frem.  

 

En del av debatten innen feltet går ut på hvorvidt en filmatisering kan formidle historie. Den 

ene siden kritiserer filmatiseringer som tar utgangspunkt i en historisk periode på bakgrunn av 

argumenter om at dette er fiksjon og underholdning, eller ved å påpeke filmatiseringenes 

tydelige unøyaktigheter. Andre anerkjenner derimot filmskapernes verk og ønsker filmer og 

tv-serier velkommen som historieformidlere.  

 

Filmatiseringer med utgangspunkt i vikingtiden har vært betydningsfulle i å skape det 

populærhistoriske bildet vi har av vikingene. Og for meg lå det en interesse i å undersøke 

hvorvidt populærhistoriske fremstillinger av vikingene kunne gi en troverdig fremstilling av 

vikingsamfunnet. Har den kunstneriske friheten i filmatiseringene ført til at de har tatt steget 

over i fiksjonens verden? Har filmatiseringene basert sin fremstilling på gjeldene teorier og 

forskning? I hvor stor grad er filmatiseringene påvirket av sin egen samtid? Skal 

                                                
1 Engelstad, Arne og Elise Seip Tønnessen, Film – en innføring. (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011). 157. 
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filmatiseringene hovedsakelig regnes som en kilde til vikingtiden, eller som en levning fra 

perioden de ble laget? Dette har ført meg til problemstillingen: 

 

Er vikingtiden man presenteres for i de populærhistoriske fremstillingene på kollisjonskurs 

med akademikernes forestilling av fortiden, eller stemmer filmatiseringene overens med 

gjeldende teorier og forskning om vikingene? I hvor stor grad er filmatiseringene påvirket 

av sin samtid?  

 

Metode  

Det er utfordrende å ta i bruk en enkelt metode til et så tverrfaglig felt som historie på film. 

Dessuten er det ikke utarbeidet en enkelt metodikk i studiet av historie på film, siden studiet 

fortsatt er i en startfase. Foreløpig har ikke fagfeltet faste regler og metoder, slik mye annen 

historieforskning har. Et utvalg av masteroppgaver levert inn ved Universitetet i Oslo de 

senere årene, med historie på film som tema, har hatt ulike perspektiv og analysemetoder. 

Våren 2011 leverte Marie Bratlie inn sin master, der hun forsket på hvordan den norske 

filmen Max Manus kunne fungere som historieformilder ved å ta for seg fire konkrete temaer 

som ble representert i filmen.2 Samme semester leverte Christine R. Eriksen sin master, der 

hun vurderte graden av historieformidling i tre filmer som tok for seg Pilegrimenes ferd til 

Amerika.3 Høsten 2012 leverte Julianne Rustad sin master, der hun så på hvordan tre 

kommersielle filmer har vært med på å flytte representasjonenes grenser i sin behandling av 

Holocaust.4 Hun tok for seg fire regler, og tolket hvordan filmene forholdt seg til disse. Våren 

2014 leverte Vegar Lillejord sin master, der han tar for seg Vest-Tysklands møte med 

nazifortiden på filmlerretet, der han analyserte ca 25 filmer.5 Det er med andre ord ikke noen 

fasit på hvor mange filmer som skal inkluderes i en slik analyse, eller hvordan man skal 

analysere dem. Selv har jeg valgt å analysere to filmatiseringer, en film og en tv-serie. Jeg har 

valgt dette for å kunne gå i dybden i filmatiseringene, og dermed gjennomføre en kvalitativ 

undersøkelse. Jeg har analysert filmatiseringene både fra et historisk og et filmhistorisk 

perspektiv. 

 
                                                
2 Bratlie, Marie, ”Filmen om Max Manus som historieformidling”. (Det humanistiske fakultet, Universitetet i 
Oslo, 2011). 
3 Eriksen, Christine R., ”The Mayflower Sails Again: A study of film, history and early Americans”. (Det 
humanistiske fakultetet. Universitetet i Oslo. 2011). 
4 Rustad, Julianne, ”Representasjonens grenser”. (Det humanistiske fakultetet. Universitetet i Oslo, 2012) 
5 Lillejordet, Vegar, ”Vest-Tysklands møte med nazifortiden på filmlerretet”. (Det humanistiske fakultetet, 
Universitetet i Oslo, 2014).  
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De to filmatiseringene jeg valgte for min analyse er filmen The Vikings fra 1958, og de to 

første sesongene av tv-serien Vikings fra 2013. Grunnen til at jeg valgte akkurat disse to er 

fordi de er store produksjoner, som ut i fra besøkstall og seertall å bedømme har vært 

suksesser. Til tross for at filmen The Vikings kom ut for over 50 år siden, regnes den fortsatt 

blant mange kritikere som den ”beste” vikingfilmen laget. Og tv-serien Vikings går sin 

seiersgang med planer om flere sesonger. Filmatiseringene har begge vært betydningsfulle i å 

skape det populærhistoriske bildet vi har av vikingene.  

 

Den amerikanskproduserte filmen The Vikings fra 1958, er regissert av Richard Fleischer og 

produsert av Kirk Douglas. Filmen ble en stor suksess da den ble lansert. I hovedrollene 

finner man anerkjente skuespillere som Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine og Janet 

Leigh. Filmen har tatt utgangspunkt i mytene rundt vikinghelten Ragnar Lodbrok, og er løst 

basert på historiske hendelser. Den irsk-kanadiske tv-serien Vikings er fra 2013, produsert av 

og for History Channel. Manusforfatter og skaper av serien er Michael Hirst, som er kjent for 

å lage gode dramaer med basis i kjente historiske personer og perioder. Tidligere har han 

eksempelvis laget den populære tv-serien The Tudors, samt de kritikerroste filmene Elizabeth 

og Elizabeth: The Golden Age. Vikings har også tatt utgangspunkt i Ragnar Lodbroks liv. På 

rollelisten finner man den kjente amerikanske skuespilleren Gabriel Byrne, så vel som 

skandinaviske Gustaf Skarsgård og Thorbjørn Harr. Tv-serien, ble som filmen, fort populær 

blant publikum: ”The series was ranked as the number one new cable series in 2013.”6 For å 

gjøre ting lettere for leseren, har jeg lagt ved et dokument som gir basisinformasjon om de to 

filmatiseringene som vedlegg. 

  

Filmen og tv-serien er fra to forskjellige tidsperioder. Dette åpner opp for en mulighet til å 

sammenligne to populærhistoriske fremstillinger av vikingene, og se hvordan det har endret 

seg fra 1950-tallet og frem til i dag. At det vil være forskjeller mellom filmatiseringen fra 

1958 og 2013 er innlysende, men mye av forandringene skyldes helt andre ting enn at det 

fantes to ulike historiske tolkninger av vikingene i disse to periodene. Gjennom filmhistorien 

har teknologiske nyvinninger stadig tilført nye muligheter, som utviklingen av lydfilm og 

fargefilm.7 For å få en fruktbar drøfting rundt endringene som har funnet sted, har jeg vært 

                                                
6 Stecker, Joshua.”‘Vikings’ Michael Hirst On Writing a TV Series Solo, the Critics and Historical Accuracy”, 
IMDB. 30.mai 2014. http://www.scriptmag.com/features/vikings-michael-hirst-writing-tv-series-solo-critics-
historical-accuracy 
7 Engelstad og Tønnessen, Film – en innføring: 209. 
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nødt til å se forbi de filmtekniske utviklingene som har påvirket sluttresultatet, og heller 

fokusere på hvordan de er formet av sin samtid i et historisk-kulturelt perspektiv.  

 

Engelstad og Tønnesen trekker frem at filmer ofte er ”vevd inn i sin samtid og preges 

historisk av det”.8 Historikeren Pierre Sorlin er blant dem som mener at ”historical films can 

provide historical knowledge only about the period in which they were made”.9 Filmskapere 

plukker ofte ut de elementene som publikum har kunnet kjenne seg igjen i. Fra et historisk-

kulturelt perspektiv har det vært interessant å se hvilke premisser kulturen har satt for hva 

som er interessant å sette fokus på i vikingfortellingene, og hvordan de utformes i 

filmatiseringene. Mange bøker og anmeldelser som tar for seg historie på film sammenligner 

de historiske hendelsene i filmen med de skriftlige gjengivelsene av akkurat disse hendelsene. 

Professor i filmstudier ved Pittsburgh University, Marcia Landy, påpeker at ”such an 

approach is ineffective”.10 Hun mener derimot at en god metode for å analysere film er å ta 

for seg enkelte temaer og se hvordan disse blir behandlet gjennom filmen.11 Filmen og tv-

serien jeg har valgt spenner over mange historiske temaer, og det vil være meningsløst å gape 

over alt de uttrykker. For å kunne gå i dybden og få en fruktbar drøftning har jeg måttet foreta 

avgrensninger. Derfor har jeg valgt å fordype meg i spesifikke temaer i fremstillingene, og 

valgt fire hovedtemaer til nærmere analyse. Temaene jeg vil analysere og drøfte er trellenes 

plass i vikingsamfunnet, norrøn mytologi og ritualer, kvinnenes rolle, og sex- og 

voldsskildringene.  

 

Metoden jeg har brukt er at jeg først har sett filmen og tv-serien. I denne runden valgte jeg ut 

de fire temaene jeg ville undersøke nærmere. Etterpå har jeg sett filmen og tv-serien på nytt, 

og samtidig transkribert filmatiseringene. Da har jeg hatt et dokument å forholde meg til, som 

har gjort meg i stand til å analysere de fire temaene med større nøyaktighet. Videre har jeg 

lest de faglige debattene rundt filmatiseringene, og forskning innen historie og film, tilknyttet 

de fire temaene jeg valgte å studere nærmere. Jeg har også undersøkt primærkilder som har 

vært aktuelle i arbeidet med denne oppgaven. I arbeidet med primærkildene fra vikingtiden 

har jeg brukt nettsiden Heimskringla.no og Danmarkshistorien.dk aktivt, for informasjon om 

og direkte tilgang til sagaene og andre kilder. 

                                                
8 Engelstad og Tønnessen, Film – en innføring: 209. 
9 Burgoyne, Robert 2008. The Hollywood Historical Film. Blackwell Publishing: Malden. 10. 
10 Landy, Marcia, The Historical Film. History and Memory in Media (New Jersey: Rutgers University Press, 
2001). 45. 
11 Landy, The Historical Film: 45. 
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Jeg vil organisere kildematerialet, som jeg har studert i arbeidet med denne oppgaven, inn i 

fire hovedgrupper. Disse kategoriene er de to filmatiseringene, kilder fra vikingtiden, 

forskning om film og forskning om vikingtiden.  

 

Det finnes mange kilder som kan hjelpe oss til å gjenskape vikingenes samfunn, deres 

aktiviteter, tro og kultur. Vikingene hadde et eget alfabet, vist på eksempelvis runesteiner og 

runepinner, men vikingene var hovedsakelig et muntlig samfunn. De fleste samtidige og 

skriftlige kildene vi har om vikingene, kommer fra andre kulturer som var i kontakt med dem. 

Et eksempel på dette er reiseskildringene til diplomaten Ibn Fadlan, sendt fra kalifatets 

hovedstad i Bagdad, som beskrev sine møter med vikingene.12 Kildene vi har til vikingene er 

ofte skrevet av en tredjepart og dette kan ha gitt tekstene en viss skjevhet, derfor må man være 

ekstra påpasselig i sin kildetolkning. De viktigste skriftlige kildene vi har til vikingene er 

norrøne middelaldertekster, slik som sagaene, som ble nedtegnet på 1000-tallet og utover i 

middelalderen. Gro Steinsland påpeker dette: ”Skrivekyndige, lærde islendinger har mye av 

æren for at så pass mye av den førkristne mytologien, og i det hele middelalderlitteraturen, er 

bevart”.13 Dette er detaljrike historier, men man må være bevisst på den kristne påvirkningen 

og hvordan dette kan ha farget innholdet i tekstene. Arkeologiske utgravinger har gitt oss mer 

kunnskap om vikingenes håndverk, skip og militære utstyr, handelsnettverk, bosetning, samt 

deres religiøse gjenstander og praksis. Når man kombinerer de skriftlige kildene, nedtegnet av 

både vikingene selv, av de som ble kjent med dem og de skrevet i senere tid, og supplerer 

disse nedtegnelsene med arkeologiske utgravninger, får man et mer komplett og nyansert 

bilde av vikingene. Og det er nettopp kombinasjonen av alle disse kildene som danner 

utgangspunkt for forskning på vikingtiden. 

 

Vikingene  

Professor i arkeologi Julian D. Richards har påpekt at vikingene i et populærhistorisk 

perspektiv ”have been alternately, noble savages, raiders, marauders and rapists, peacefull 

traders, entrepreneurs, explorers, early democrats, or IKEA sales personell, according to what 

                                                
12 Danmarkshistorien.dk, ”Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke ca. 922”. Oversatt av Søren Sørensen. 
Oppsøkt 10.januar 2013. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-
vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/ 
13 Steinsland, Gro. Mytene som skapte Norge. Myter og makt fra vikingtid til middelalder. (Oslo: Pax Forlag, 
2012). 15. 
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we want them to be”.14 Men hvem var egentlig vikingene? Vikingene, eller "Vikingr" fra 

norrønt, er en samlebetegnelse på skandinaviske oppdagere, handelsmenn og krigere som 

plyndret, handlet, utforsket og bosatte seg over store deler av Europa, Asia og de 

nordatlantiske øyene fra rundt midten av 700-tallet. Vikingtiden er generelt akseptert å ha vart 

fra ca 800 til midten av 1000-tallet. Man stadfester som regel begynnelsen av vikingtiden fra 

det første kjente angrepet på Lindisfarne kloster i Nord-England i år 793. Når vikingtiden ble 

avsluttet varierer ut i fra om man vektlegger det politiske eller religiøse. Den politiske 

tolkningen, tilskriver avslutningen til det avgjørende slaget ved Hastings i 1066 Den religiøse 

tolkningen, som er mest utbredt i Norge, stadfester avslutningen til slaget ved Stiklestad i 

1030. Etter at vikingtiden ble avsluttet, overlevde historiene om  ”the fury northmens” 

storhetstid gjennom sagn og kvad i flere århundrer. I Skandinavia var interessen for 

vikingtiden vedvarende, mens interessen for vikingene i et verdensperspektiv gradvis ble 

mindre synlig. Inntil de ble  ”gjenoppdaget” av Viktorianerne på 1800-tallet.15 Da ble 

vikingene gjenskapt i litteratur, kunst og populærkulturen. 

 

Filmvikingene 

Denne fascinasjonen for vikingtiden gjorde etter hvert sitt inntog i filmverdenen også. Først ut 

var Lewin Fitzhamon med stumfilmen The Vikings Bride fra 1907. I 1928 kom første 

fargefilm som omhandlet vikingene: The Viking. Siden 1958 har den mest kjente vikingfilmen 

vært Richard Fleischers The Vikings. I kjølvannet av den vellykkede filmproduksjonen ble tv-

serien Tales of the Vikings skapt i 1959. De benyttet seg av flere av rekvisittene og to av 

skipene som opprinnelig hadde blitt laget til filmen. Siden da har det blitt laget mxange filmer 

og tv-serier med utgangspunkt i vikingenes univers. Historiker Kim Hjardar har påpekt at det 

hele startet med The Vikings i 1958, og at interessen for vikingepoken synes å ha gått i 

sykluser i populærkulturen siden den gang. Hjardar poengterte at det er ”lenge siden det var 

en skikkelig boom”.16 

 

Nå er vi inni en ny ”boom” – en periode hvor filmvikingene igjen stjeler vår oppmerksomhet. 

Nettmagasinet Happy Viking har også påpekt dette: ”Vikingene raider film og TV for tiden. 

                                                
14 Richards, Julian D., The Vikings: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2005). 132-
133. 
15 Wawn, Andrew, The Vikings and the Victorians: Inventing the Old North in Nineteenth-century Britain. 
(Cambridge: DBS Brewer, 2000) 
16 Kim Hjardar sitert i Lars Keilhau, ”Tid for ny vikingtid”, i Aftenposten. 17.februar 2014. 
http://www.aftenposten.no/kultur/Tid-for-ny-vikingtid-7470704.html#.U1gclMfSr5J 
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De blir omtalt som historiske superstjerner, den neste popkulturelle fetisj”.17 I 2012 

produserte BBC dokumentarserien Vikings, hvor programleder Neil Oliver over tre episoder 

tar et dypdykk i vikingenes tradisjoner og kultur. Året etter hadde History Channels 

storsatsning, Vikings, premiere. Foreløpig er det produsert to sesonger, og de er i gang med 

innspillingen av en tredje sesong. Senere i 2013 kom den norskproduserte filmen Gåten 

Ragnarok, og høsten 2013 viet NRKs Filmbonanza et helt program til vikinger på film.18 

Populariteten til vikingene fortsatte i 2014, da eksempelvis TV-Norge lanserte en ny 

realityserie: Den siste viking, hvor deltagerne konkurrerer i klassiske vikingkamper. Selv 

realityserien Paradise Hotel valgte å sette fokus på vikingtiden i flere av 2014-sesongens 

episoder.  

 

Filmvikingene skal fortsette å underholde oss i fremtiden. En ny Hollywoodproduksjon, King 

Harold, med utgangspunkt i den norske vikingkongen Harald Hardråde er på trappene. Berrie 

Osborn, som var produsent for Ringenes Herre-trilogien, har planer om å produsere en hel 

trilogi om vikingkongen.19 Leonardo DiCaprio er medprodusent, og en mulig 

hovedrolleinnehaver.20 Også i Norden er det planlagt flere filmvikingprosjekter. Den norske 

regissøren Hans Petter Moland annonserte på filmfestivalen i Cannes 2014 at han vil ”lage 

den første gode vikingfilmen”.21 Med Peter Aalbæk Jensen som produsent, skuespiller Stellan 

Skarsgård i hovedrollen og flere av Nordens fremste skuespillere skal Moland skape en 

vikingfilm basert på 1940-tallets bokverk Røde Orm. Den islandske regissøren Baltasar 

Kormákur har også startet et filmprosjekt om vikingene, der han har jobbet med manuset i 

over 10 år og har allerede bygget ferdig en vikinglandsby til innspillingen.22  

 

Vikingenes fremmarsj i populærkulturen gjør seg ikke bare gjeldende på film og tv. Det 

opprettes stadig nye blogger og magasiner som har vikingene som tema. I 2013 ble 

eksempelvis det norske nettmagasinet The Happy Viking lansert, som publiserer artikler om 
                                                
17 ”Vikingene – de nye superstjernene”, the Happy Viking. 26.januar 2014. (Oslo: Saga Bok As)  
http://happyviking.no/no/blogg/blogitem/15_vikingene_-_de_nye_superstjernene.html 
18 ”Filmbonanza”, NRK TV. 17.oktober 2013.  
19 Snow, John, ”Film Trilogy about Harald Hardrada: A real game of thrones”, The Slayer Rune. 25.januar 2014.  
http://theslayerrune.blogspot.no/2014/01/film-trilogy-about-harald-hardrada-real.html 
20 Fischer, Russ, ”Leonardo DiCaprio Producing and Could Star in Viking Film ´King Harald´”, Slashfilm. 
Oppsøkt: 21.mai 2014. http://www.slashfilm.com/leonardo-dicaprio-producing-and-could-star-in-viking-film-
king-harald/  
21 Hans Petter Moland gjengitt av Jan Gunnar Furuly, ”Verden har ikke sett en god vikingfilm”, Aftenposten. 
21.mai 2014. 
22 Deadline, ”Baltasar Kormákur To Direct Vikings Tale ‘Vikingr’ For Universal”, Penske Business Media, 
LLC. Oppsøkt 9.oktober 2014. http://deadline.com/2014/10/baltasar-kormakur-vikings-movie-vikingr-universal-
847364/ 
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vikinger i populærkulturen. Vikingene er også populære i museumssammenheng. Museene i 

Norge har hatt stigende besøkstall helt siden årtusenskiftet, og alle må se seg slått av 

vikingmuseene. Eksempelvis kunne Vikingskipshuset på Bygdøy skryte av 433.719 

besøkende i 2011, en oppgang på 9,2 prosent fra året før.23 Vikingskipmuseet opplevde også 

økt interesse etter lanseringen av The Vikings i 1958, og Aftenposten skrev i 1959: 

”amerikanernes vikingfilm kan ta mye av æren for innrykket”.24 Museene, filmene og tv-

seriene skaper altså gjensidig interesse for hverandre. Terje Bøe som jobber ved Lofotr 

Vikingmuseum forteller blant annet at filmene og tv-seriene har hatt mye å si for interessen. 

Bør forklarer at de store tv-selskapene har voldsomme markedskrefter, og at ”det er med og 

bidrar til at vikinger er veldig populært i verden akkurat nå”.25 Han sikter blant annet til tv-

serien Vikings. Hjardar har også trukket frem ”underholdningsindustriens evne til å plukke 

opp og kommersialisere trender”, som han mener er det som foregår med vikingene for 

tiden.26 Så er spørsmålet hvorvidt disse filmatiseringene gjengir et troverdig vikingsamfunn? 

Kan filmer og tv-serier portrettere vikingtiden, uten at de tar steget over i fiksjonens verden? 

Fagfeltet historie på film tar for seg nettopp dette.   

 

Historie på film 

Historie på film er et voksende forskningsfelt. Mye av debatten går på hvorvidt det går an å 

gjenskape fortiden på det store lerretet uten at man tar steget over i fiksjonens verden. 

Diskusjonen om hvor grensen til fiksjon ligger, er ikke en ny utfordring innen historiografien. 

Allerede på 1970-tallet utfordret enkelte historikere, med Hayden White i spissen, den 

etablerte historievitenskapen. White er kjent for sitt begrep emplotment. Han mener at 

historikerne først forholder seg til ett sett med strenge kilderegler og historiske fakta, men for 

å skape en historie tar historikerne steget over i det litterære.27 Historien forblir dermed ikke 

lenger objektiv. White mener at slik er og må det være, for å kunne gi fortiden mening. Han 

har støttet seg på akademikere som Northrop Frye i at en historiker har ansvar for tekstens 

innhold, men at en historiker må kunne lese mellom linjene og dra slutninger som ikke 

nødvendigvis er skrevet ordrett ned i teksten. White henviser også til Collingwood og hans 

begrep konstruktiv fantasi. Collingwood mente at en historiker først og fremst er en 
                                                
23 ”Vikingene vinner”, i NRK Østlandssendingen. NTB. 19.februar 2012. 
24 ”Vikingskip og turister”, i Aftenposten. 29.juli 1959. 
25 Terje Bøe gjengitt i Kenneth Wangen, ”Vikingmuseet i Lofoten forklarer høye besøkstall med tv-serier”, 
Nationen. 5.juni 2014. http://www.nationen.no/naering/vikingmuseet-i-lofoten-forklarer-hoye-besokstall-med-
tv-serier/ 
26 ”De nye vikingene”, i Magasinextra Dagbladet. 26.juli 2014. 
27 Iggers, Georg G., Historiography in the twentieth Century – From Scientific objectivity to the postmodern 
Challenge with a new epilogue. (Middletown: Wesleyan university Press, 2005). 2. 
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historieforteller og derfor må bruke sine egenskaper til å skape en sannsynlig historie ut av 

noen fragmenter med fakta. Han sammenlikner dette med en detektiv som samler bevis i en 

etterforskning og deretter rekonstruerer et trolig hendelsesløp.28 

 

Denne debatten kan overføres til mange av utfordringene filmskaperne støter på når de skal 

gjenskape historien på film. Derfor vil jeg argumentere for at White og hans meningsfeller har 

banet vei for Robert Rosenstone, John O´Connor og Nathalie Zemon Davies, som er blant de 

fremste akademikerne innen arbeidet med historie på film. Historie er, i følge Andresen, 

Rosland, Ryymin og Skålevåg, både det som faktisk skjedde den gang, og vår gjengivelse av 

det i ettertid.29 Ofte havner historikere og filmskapere på kollisjonskurs her. Målet er å lage 

best mulig historiske filmer og tv-serier som både publikum, filmskaperne og historikerne er 

tilfredse med. Det er lettere sagt enn gjort. Robert A. Rosenstone har problematisert dette 

ganske treffende i en artikkel i American Historical Review fra 1988:  

 

No matter how serious or honest the filmmakers, and no matter how deeply committed 
they are to rendering the subject faithfully, the history that finally appears on the 
screen can never fully satisfy the historian as historian (although it may satisfy the 
historian as filmgoer). Inevitably, something happens on the way from the page to the 
screen that changes the meaning of the past as it is understood by those of us who 
work in words.30 

 

Selv om Rosenstone ser utfordringene ved filmmediet, mener han at vi burde sette pris på 

filmmediet som historieformidler i større grad. Rosenstone henviser mye til den kanadiske 

historikeren Natalie Zemon Davis. Hun er på mange måter motstykket til Rosenstone i 

debatten. Hun er mer konservativ i sin tilnærming til filmatiseringene. Hun setter strenge krav 

til hvordan filmer kan fungere som historieformidler, og drar regelmessig tråden fra film til 

bok. Rosenstone mener at Davis trekker for mange paralleller mellom filmmediet og 

bokmediet. Rosenstone er ikke enig i at det bør være et mål å få film mer lik en bok. Vi må 

sette pris på filmmediets egenverdi. Ord i en bok kan ikke ta for seg en filmopplevelse 

fullstendig. Den kan ikke erstattes. Filmmediet tilbyr mer enn bokstaver på en side. Historien 

formidles gjennom lyd, lys, dialoger, musikk, locations, kulisser, bevegende bilder og dyktige 

                                                
28 Iggers, Historiography in the twentieth Century: 127. 
29 Andresen, Astri, Sissel Rosland, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg, Å gripe fortida: Innføring i historisk 
forståing og metode (Oslo: Samlaget, 2012). 15. 
30 Rosenstone, Robert A., “History in Images/History in Words: Reflections on the Possibility of Really Putting 
History onto Film”, The American Historical Review Vol. 93, no. 5 (1988): 1173-85. 
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skuespillere. Film skaper en illusjon av virkelighet. Utenfor bøkenes verden, på film, ”lies a 

world of colour, movement, sound, light, and life”.31  

 

Bøker har ikke krav på å være ”den riktige” formidleren av fortidens begivenheter. Ikke en 

gang en bok kan fortelle ”wie es eigentlich gewesen”32. Til tross for historiefagets lange 

eksistens er det ennå ikke utarbeidet en fasitmetode på hvordan man skal gjengi fortiden. Med 

Rosenstone sine ord: ”(…)for ultimately no single agreed-upon method has ever been devised 

for rendering the past”.33 Kanskje filmmediet og bokmediet, i stedet for å konkurrere og 

tilnærme seg hverandre, i større grad kan utfylle hverandre på sikt. En ting er sikkert: 

”Hollywood, by providing splendid entertainment, has sent people to the history shelves in 

their millions”34.  

 

 

Historisk drama eller kostymedrama? 

 

Drama is life with the dull parts left out. 

 Alfred Hitchcock35  

 

Begge filmatiseringene i denne oppgaven faller inn under dramasjangeren. Begge er basert på 

historisk materiale og de spiller på typiske trekk ved dramasjangeren: de personifiserer, 

dramatiserer og spiller på følelser. Dramafilmen fremstiller fortidens utseende: kostymene og 

rekvisittene danner en bakgrunn for historiene som utspiller seg på skjermen. Et annet 

kjennetegn ved dramafilmer er at de framstiller fortiden som én prosess. Petter Aaslestad 

forklarer denne fortellerhandlingen slik: ”En evne til å selektere hendelser i virkelighetens 

kaos og bringe de utvalgte hendelsene i en sammenheng med hverandre”.36 Allerede for 2300 

år siden beskrev Aristoteles en handling som fullstendig når tidsforløpet den beskrev bestod 

                                                
31 Rosenstone, Robert A., History on film/Film on History (Harlow: Pearson Education Limited: 2012). 1. 
32 Læresetning av den tyske historikeren Leopold Von Ranke.  
33 Rosenstone, History on film/Film on History: 10. 
34 Fraser, George MacDonald, The Hollywood History of the World: From One Millions Years B.C. to 
Acopalypse Now 1.utgave (London: Michael Joseph: 1988). 57. 
35 Alfred Hitchcock gjengitt av av Downs, William Missouri, Lou Ann Wright og Erik Ramsey, The Art of 
Theatre: Then and Now (Wadsworth: Cengage Learning, 2013). 139. 
36 Aaslestad, Petter, Narratologi. En innføring i anvendt fortellerteori (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 
1999). 22. 
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av disse tre delene: en begynnelse, en midtdel og en slutt.37 De fleste dramafilmer følger 

nettopp en slik oppbygning, med et tredelt tidsforløp.  

 

Innen dramasjangeren finnes det flere underkategorier. Jeg vil her trekke frem kostymedrama 

og historisk drama, siden dette er sjangrene de to filmatiseringene jeg drøfter balanserer 

mellom. I dagligtalen bruker mange begrepene kostymedrama og historisk drama litt om 

hverandre. I denne oppgaven er det viktig å ha et klart skille mellom de to begrepene, og 

meningen og konnotasjonene disse har.  

 

Kostymedrama er uforpliktet i forhold til en historiefaglig diskurs. Kostymedramaene prøver 

ikke å forklare eller forstå de historiske hendelsene og personene den portretterer. Den tar i 

bruk den historiske perioden som et bakteppe når den viser romanser og andre spennende 

hendelser.38 O´Connor har påpekt at for de fleste ”commercial producers, the historical facts 

are no more than the raw materials of drama, as malleable as any other script details to the 

demands of audience appeal”.39 Han beskriver videre hvordan kostymedramaet forteller en 

historie som ikke har et forpliktende forhold til den historiske virkeligheten, de bruker 

historien som en dramatisk eller estetisk effekt. Dersom karakterene i for stor grad er knyttet 

til sin samtid, altså at de speiler publikum i større grad enn personer i den historiske epoken 

handlingen utspiller seg i, er dette en sterk indikasjon på et kostymedrama. 

 

Historisk drama ønsker derimot å vise historien på en måte som referer til, og henter sin 

forståelse fra, en større historiefaglig diskurs40. De historiske dramaene skal, i tillegg til å 

gjenskape historiens utseende troverdig, videreformidle en forståelse av vikingsamfunnet som 

stemmer overens med forskningen på området. Rosenstone er mest opptatt av det historiske 

dramaet, siden han mener det er den mest nyskapende sjangeren når det gjelder 

historieformidling på film. Han er åpen for fiktive elementer, som han mener er nødvendig i 

all film, også historisk drama. Men han setter noen klare grenser for kunstnerisk frihet, nemlig 

at den må brukes slik at helheten i filmen og forståelsen av det historisk spesifikke er i 

samsvar med rådende historieforskning. Historien må fremstilles slik den kunne ha vært, som 

Zemon Davies formulerer det. 

                                                
37 Engelstad og Tønnessen, Film – en innføring: 45. 
38 Rosenstone, History on Film/Film on History: 15. 
39 O´Connor, John, Image as Artifact. The Historical Analysis of Film and Television (Florida: Robert E. Krieger 
Publishing Co, 1990). 3. 
40 Rosenstone, History on Film/Film on History: 15. 
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Både The Vikings og Vikings tar utgangspunkt i vikingtiden og ”transports us back in time and 

engulfs us in a lifestyle of a bygone era, so giving us a glimpse of the world as experienced by 

our ancestors.”41 Spørsmålet er om filmskaperne, samtidig som de underholder oss med denne 

reisen tilbake i tid, gjenskaper et troverdig vikingsamfunn, slik det kunne ha vært. Jeg ønsker 

her å knytte de to dramasjangerene opp mot problemstillingen jeg introduserte innledningsvis. 

Jeg mener at filmatiseringer som er på kollisjonskurs med akademikernes forestilling av 

fortiden kan defineres som kostymedramaer. Mens filmatiseringer som stemmer overens med 

gjeldene teorier og forskning kan defineres som historiske dramaer. I hvor stor grad 

filmatiseringene er påvirket av sin samtid gir også en indikasjon på hvilken sjangerkategori de 

hører hjemme i. Der historiske dramaer vil ha fokus på å gi karakterene riktig mentalitet for 

perioden de skal portrettere, vil ofte kostymedramaer speile publikums mentalitet i større 

grad. Så gjenstår det å se hvorvidt filmatiseringene er kostymedramaer eller historiske 

dramaer. 

 

Tv- og filmhistorien 

Utviklingen innen tv- og filmbransjen har vært enorm siden den spede begynnelse. 

28.desember 1895 ble verdens første film vist for et kommersielt og betalende publikum, på 

restauranten Grand Café i Paris. Da viste Lumière-brødrene ti filmsnutter. Alle snuttene hadde 

en varighet på under et minutt, var filmet i øyenhøyde og med et stillestående filmapparat. 

Starten på filmeventyret var altså meget beskjeden, og en av Lumière-brødrene skal ha uttalt 

at filmen var en oppfinnelse uten fremtid.42 Det viste seg å ikke være tilfellet.  

 

Siden den gang har filmhistorien vært gjennom flere faser, blant annet stumfilmens 

storhetstid, som ble etterfulgt lydfilmens inntog på slutten av 1920-tallet.43 På begynnelsen av 

1950-tallet var det et skifte, som skyldtes to faktorer: Filmstudioenes posisjon ble svekket 

etter andre verdenskrig og samtidig ble fjernsynsapparatet introdusert. I alle land hvor 

fjernsynet etter hvert ble innført, kunne man spore en markant tilbakegang i kinobesøkene.44 I 

Norge ble fjernsynet introdusert litt senere, og ved midtsommer i 1958 var det registrert 235 

solgte fjernsynsapparater i Norge. Det tok 12 år før en million norske husholdninger tok i 
                                                
41 Gowlett, M. ”Why Are Period Dramas so Popular?”, PeriodDramas.com. Oppsøkt 21.juli 2014. 
http://www.perioddramas.com/articles/why-are-period-dramas-so-popular.php 
42 Engelstad og Tønnessen, Film – en innføring: 157-160 
43 Engelstad og Tønnessen, Film – en innføring: 172 
44 Tønnessen, Kaare W., ”Fjernsynet påvirker kinobesøkene – også i Norge”, i Radio-TV. No. 4. (1964): 24. 
http://www.mypaper.se/show/radio-tv/show.asp?pid=345248689965856&page=25 
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bruk fjernsynet. Til sammenligning brukte radioen 30 år. Det ble innført regler for at ikke 

kinoene skulle utkonkurreres av fjernsynet. Til tross for disse restriktive reglene for visning 

av spillefilmer i fjernsynet, ble besøkstallet på kinoene mer enn halvert de neste 15 årene.45 

 

Dette førte til at filmbransjen tok grep for å beholde sitt publikum. Ett av filmindustriens svar 

på utfordringen fra tv-mediet på 1950-tallet, var å dyrke det som kunne skille kinoene fra den 

lille svart-hvittskjermen i stua, eksempelvis bredformatet og fargefilm. Til sammenligning var 

svart-hvitt standarden på tv fram til 1967 i Storbritannia og 1972 i Norge.46 Den offisielle 

traileren til filmen The Vikings, har et stort fokus på nettopp dette. I traileren promoterer The 

Vikings seg slik: ”in horizon-spanning technirama and magnificent technicolor”.47  

 

Siden den gang har tv-seriene utviklet seg enormt, for å kunne konkurrere med kinofilmene, 

og samtidig overleve konkurransen innad i tv-bransjen. Tv-serier har opp gjennom årene 

”tiltrukket seg stadig bedre skuespillere og manusforfattere, og dermed har kvaliteten også 

blitt mye bedre”.48 Gjennom betalingskanaler som HBO og strømmetjenester som Netflix har 

fokus på kvalitet i tv-serier økt. For at publikum skulle betale for disse tjenestene, måtte 

kvaliteten på og interessen for selve produktet økes. Seriene fikk større budsjetter, 

sammenhengende plottlinjer, og dyktige regissører og skuespillere. Kvalitetsgapet mellom tv 

og film har på mange måter minsket de siste tiårene. Altså sammenligner jeg en film 

produsert i filmformatets storhetstid, og en tv-serie skapt under den tredje gullalderen i tv-

historien. Sånn sett hadde begge produksjonene et forholdsvis likt utgangspunkt, sett i lys av 

deres samtid.  

Tv versus film 

En faktor som tydelig har påvirket innholdet i de to vikingfremstillingene er formatet. Tv-

serier og film er to ulike format, som gir tydelige føringer på innhold, karakterutvikling og 

lignende. Engelstad poengterer at kinofilmen er begrenset til å formidle innenfor sine tilmålte 

to timer, og må dermed ”tenke reduksjon og stramhet på alle områder: konsentrasjon om få 

                                                
45 Waage, Odd, ”Fjernsynet ble raskt allemannseie”, Statistisk Sentralbyrå. 28.juli 1999.  
http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/fjernsynet-ble-raskt-allemannseie 
46 Engelstad og Tønnessen, Film – en innføring: 183. 
47 Traileren til The Vikings. Oppsøkt: 5.mars 2014.  http://www.youtube.com/watch?v=z0FF9JLIj1c    
48 Cecilie Asker gjengitt i Ahmed Fawad Ashraf, ”Ny serie starter på Aftenposten.no i dag”, Aftenposten. 
28.oktober 2013. http://www.aftenposten.no/kultur/Ny-serie-starter-pa-Aftenpostenno-i-dag-
7352344.html#.U54MOqjSr5J 
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personer, kontinuerlig framdrift i handlingen og lignende.”49 Tv-serier har derimot mer tid å 

fortelle sin historie på. Aftenpostens serieskole har satt fokus på hvordan tv-seriens format 

egner seg utmerket til historiefortelling, siden tv-serier har ”god tid til å bygge opp et rikt 

univers, med langt mer sammensatte karakterer, hovedplot og sidehistorier”.50 Tv-serier har 

blitt en perfekt arena for å presentere ”langdragene plotlinjer og tredimensjonale 

karakterer.”51 Jeg vil ved flere anledninger påpeke hva nettopp formatet har hatt å si for de to 

filmatiseringene.  

 

 

 

 

 

                                                
49 Engelstad, Arne, Fra bok til film. Om adaptasjoner av litterære tekster (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag: 
2008). 165-66. 
50 Cecilie Asker gjengitt i Ahmed Fawad Ashraf, ”Ny serie starter på Aftenposten.no i dag”, Aftenposten. 
28.oktober 2013. http://www.aftenposten.no/kultur/Ny-serie-starter-pa-Aftenpostenno-i-dag-
7352344.html#.U54MOqjSr5J 
51 Asbjørn Slettemark gjengitt i Ahmed Fawad Ashraf, ”Ny serie starter på Aftenposten.no i dag”, Aftenposten. 
28.oktober 2013. http://www.aftenposten.no/kultur/Ny-serie-starter-pa-Aftenpostenno-i-dag-
7352344.html#.U54MOqjSr5J  
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Kapittel 2: Ragnar Lodbrok – mannen, myten og filmstjernen 

Jeg vil i dette kapittelet drøfte sagaene som omtaler den skandinaviske vikingkongen Ragnar 

Lodbrok. Siden det er Ragnar Lodbroks liv som har dannet utgangspunkt for både The 

Vikings og Vikings. Jeg vil videre drøfte filmskapernes arbeid med å gjenskape 

vikingsamfunnet på film. I forbindelse med dette vil jeg se på resepsjonen av 

filmatiseringene, filmskapernes ambisjoner og deres arbeid med kildene og den kunstneriske 

friheten de har benyttet seg av. Avslutningsvis introduserer jeg i større grad de fire temaene 

jeg vil analysere videre i oppgaven, for å få til en fruktbar drøftning rundt hvorvidt det er 

snakk om historiske dramaer eller kostymedramaer, og i hvor stor grad de er påvirket av sin 

samtid.  

 

Sagaene om Ragnar Lodbrok 

Både The Vikings fra 1958 og Vikings fra 2013 tar utgangspunkt i Ragnar Lodbroks liv. 

Hvorvidt Ragnar Lodbrok har vært en faktisk historisk person eller ikke, er forskerne uenige 

om. Det er knyttet stor usikkerhet til når han eventuelt har levd. Denne usikkerheten skyldes 

blant annet de kildekritiske utfordringene. Ragnar er en karakter som går igjen i norrøn 

historie og mytologi. Hans liv er blant annet omtalt i Saxo Grammaticus sin niende bok, i 

kapitlene Ragnar Lodbrog52 og Ragnar Lodbrogs sønner53. Man får også kunnskap om han i 

Kråke-kvædet54. Krákumál gir seg ut for å være Ragnar Lodbroks dødssang der han ”minnes 

sine bedrifter, priser heltelivet og venter sin grufulle død med et smil”.55 Skikkelsen Ragnar er 

også omtalt i Snorres Edda56. Men hovedkilden til Ragnars liv er Ragnar Lodbroks saga57. 

Sistnevnte er en fornaldersaga. Typisk for disse sagaene var at de var underholdende, og 

inneholdt overdrivelser. De beskriver hendelser i ”foren tid”, eldre hendelser enn sin egen 

samtid. Fornaldersagaene har blitt kalt ”den norrøne middelalders triviallitteratur.”58 Likevel 

er det viktig å skille dem fra lygesagaene, som ofte var rent oppspinn.  

 
                                                
52 Heimskringla.no, ”Ragnar Lodbrog”, Saxo Grammaticus Danmarks krønike. Oversatt av Fr. Winkel Horn. 
Oppsøkt 7.juni 2014. http://heimskringla.no/wiki/Ragnar_Lodbrog 
53 Heimskringla.no, ”Ragnar Lodbrogs sønner”, Saxo Grammaticus Danmarks krønike. Oversatt av Fr. Winkel 
Horn. Oppsøkt 7.juni 2014. http://heimskringla.no/wiki/Ragnar_Lodbrogs_S%C3%B8nner 
54 Heimskringla.no, ”Kråke-kvædet”. Oversatt av Rasmus Jo Flo. Oppsøkt 7.juni 2014. 
http://heimskringla.no/wiki/Norsk_dikting_etter_vikingtidi 
55 ”Krákumál”, Store Norske Leksikon. Oppsøkt 7. juni 2014. https://snl.no/Kr%C3%A1kum%C3%A1l 
56 Heimskringla.no, ”Snorres Edda”. Oppsøkt 7.juni 2014. http://heimskringla.no/wiki/Uddrag_af_Snorres_Edda 
57 Heimskringla.no, ”Ragnar Lodbroks saga”. Oppsøkt 7.juni 2014. 
http://heimskringla.no/wiki/Ragnar_Lodbroks_saga 
58 Andersen, Lise Præstgaard, Skjoldmøer – en kvindemyte (Danmark: Gyldendal, 1982). 25.  
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Informasjonen i de ulike sagaene som omtaler Ragnar Lodbrok kommer ofte med motstridene 

informasjon om vikingkongens liv. De forskjellige sagaene tilskriver han for eksempel ulike 

sønner.59 I sagaen Ragnar Lodbroks sønner blir Eirik, Agnar, Ivar, Bjørn, Hvitserk og Sigurd 

omtalt som Ragnars sønner. I Ragnar Lodbroks saga blir også Røgnvald presentert som sønn 

av vikingkongen. Og i Saxos Danmarks krønike tilskrives han også sønnen Ubbe. Å arbeide 

med sagaer er dermed en kildekritisk utfordring, siden det er motstridende og villedende 

informasjon i de ulike sagaene. At sagaene byr på kildekritiske utfordringer er ikke ny 

kunnskap. Snorre var selv bevisst på dette, da han forfattet sagaene rundt 1200-tallet. I 1878 

kom Kritiske bidrag til vikingetidens historie ut, der Gustav Storm påpeker akkurat det 

samme: hvordan sagaene først virker troverdige og pålitelige, men plutselig dukker 

eventyrskikkelser opp og man innser at man entrer myteverdenen. Slikt finner man mange 

eksempler på i sagaene som omtaler Ragnar Lodbrok, eksempelvis den enorme lyngormen 

som omkranser Tora Borgarhjorts stue. Et annet eksempel på eventyrskikkelser fra Ragnar 

Lodbroks saga er kua Sibilja, som lager slik ulyd at den skaper stridigheter innad blant menn 

som kjemper på samme side, og fiendens krigere sloss mot hverandre. Storm forklarer videre 

hvordan sagaene kan finne på å ”blande sammen uvedkommende Tider, Steder, Personer og 

Folkeslag i den mest brogede Forvirring”.60 Dette gjelder også sagaene som omhandler 

Ragnar Lodbrok, der de vestnordiske sagnene forteller vidt, bredt og uten smålige hensyn til 

virkeligheten.61 Dette har ikke hindret Ragnar Lodbrok i å bli en navngjeten mann i dagens 

populærkultur: ”Whatever their historical reality, the tales of Ragnar Lodbrok and his sons are 

important sources of our popular image of what the vikings were like”.62    

  

En annen faktor som gjør sagaene som omtaler Ragnar Lodbrok kildekritisk utfordrende, er at 

ble forfattet utover på 1000-1300-tallet, etter å ha blitt overlevert muntlig fra generasjon til 

generasjon i flere århundrer. Tidsgapet mellom Ragnars mulige eksistens og da sagaene om 

han ble nedtegnet, og den måten historiene overlevde på, setter et stort spørsmålstegn ved 

vikingheltens faktiske eksistens. Siden det er så mye usikkerhet tilknyttet Ragnar Lodbrok, 

finnes det mange historiske tolkninger tilknyttet han. En faktor har alle sagaene til felles, 

dramatikk.63 Denne dramatikken danner et godt utgangspunkt for store kassasuksesser. 

Hjardar har også påpekt nettopp dette. Vikinghistoriene inneholder alt manusforfattere og 
                                                
59 Waggoner, Ben, The Sagas of Ragnar Lodbrok (Connecticut: Troth Publications, 2009) xxii. 
60 Storm, Gustav, Kritiske bidrag til vikingetidens historie. (Kristiania: Den Norske Forlagsforening 1878). 59. 
61 Bæksted, Anders, Nordiske guder og helter. Myter og sagn fra førkristen tid (Oslo: Aschehoug, 2002). 212.  
62 Waggoner, The Sagas of Ragnar Lodbrok: x. 
63 Rowe, Elisabeth Ashman, Vikings in the West – the Legends of Ragnarr Lodbrok and his sons (Wien: 
Fassbaender, 2007). 7.  
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regissører kan drømme om: ”sterke skikkelser, spektakulære reiser, store slag, merkelige 

skjebner med store samfunnsomveltninger som bakgrunn”.64 Jeg mener det er nettopp dette 

som har fristet filmskaperne av The Vikings og Vikings til å ta utgangspunkt i vikingkongen 

Ragnar Lodbroks liv.   

 

Filmen The Vikings er basert på romanen The Viking av Edison Marshall, som kom ut i 1951. 

Romanen er igjen basert på sagaene om Ragnar Lodbrok. I filmen er fokuset på Ragnar og 

hans voksne sønner, Erik og Einar. Trellen Erik og vikingprinsen Einar er uvitende om at de 

er halvsøsken, og begge forelsker seg i den walisiske prinsessen Morgana. Handlingen spiller 

i stor grad på rivaliseringen mellom de to brødrene, en rivalisering som kommer til syne 

gjennom deres felles interesse for prinsessen. 

 

Tv-serien Vikings er derimot ikke basert på en roman. Serien er skapt av Michael Hirst, som 

alene har skrevet et originalmanus med basis i sagaene, andre historiske kilder og forskning. 

Hirst har uttalt at han trives best med å utføre den kreative skriveprosessen på egenhånd, og at 

han har en klar visjon for historieformidlingen. Vikings fokuserer mest på Ragnar Lodbrok og 

konene hans, Lagertha og Åslaug. Med unntak av eldstesønnen Bjørn, som får en større rolle i 

serien etter hvert, er Ragnars avkom bifigurer i tv-serien. Handlingen i Vikings spinner rundt 

Ragnars kamp mot Jarl Haraldsson for å overta tronen, og hans visjoner om å ekspandere sitt 

herredømme. Ragnars vikingtokter til England får også stort fokus i begge sesongene. 

 

Resepsjonen av filmatiseringene 

Filmen The Vikings mottok god kritikk fra flere store publikasjoner da den kom ut sommeren 

1958.65 Filmen ble massivt markedsført. Det ble blant annet seilt et vikingskip fra Bergen til 

New York og en modell av et vikingskip ble bygget på taket av inngangen til kinoen der 

filmen hadde premiere.66 Kirk Douglas ble så heiset opp og døpte båten med en flaske 

champagne på premieren. Filmen gikk sin seiersgang på kino, og den gikk for fulle hus hver 

kveld både i USA og Europa.67 Filmen var for eksempel den tredje mest sette på kino i 

                                                
64 ”De nye vikingene”, i Magasinextra Dagbladet. 26.juli 2014. 
65 McGee, Scott. ”The Vikings 1958 articles”, Turner Classic Movies. Oppsøkt 11.oktober 2013. 
http://www.tcm.com/tcmdb/title/17833/The-Vikings/articles.html   
66 ”Sviktet av Hollywoods reklamejegere: Filmvikingene var for blåøyde”, Verdens Gang. 11.juli 1958.  
67 ”Kirk Douglas regner med en netto på 25 mill. for vikinge-film ”, Verdens Gang. 30.desember 1958 & 
McGee, Scott, ”The Vikings 1958 articles”, Turner Classic Movies.  
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Storbritannia i 1958.68 Det er vanskelig å vise til konkrete besøkstall i Norge, på grunn av 

unøyaktig rapportering om billettsalg på denne tiden. Det kan ikke oppgis nøyaktige tall fra 

tiden før tidlig på 60-tallet. Alt før denne tid er estimater, riktignok så nøyaktige det går an å 

få dem.69 Det jeg derimot har klart å finne informasjon om er at det ble satset stort på 

premieren den 1.november 1958 , hvor det var satt opp visning i den største kinosalen på 

Colosseum både klokken 17, 19 og 21. Filmen gikk på norske kinoer helt frem til 26.april 

1959.70 I artikkelen Strandhugg på Colosseum, i forbindelse med den norske premieren, 

poengterte Aftenposten at man måtte regne med store besøkstall til Kirk Douglas sin 

sagaberetning, uansett hvilken skjebne filmen måtte få fra kritikerne - siden dette var en film 

man måtte se.71 Dagen etter var filmanmeldelsen på trykk i Aftenposten, med tittelen 

Dundrende underholdning som overskrift.72 Kirk Douglas skrev i sine memoarer at The 

Vikings var en enorm suksess da den gikk på amerikanske kinoer sommeren 1958. Dette 

overrasket svensken Tore Persson, som var roer og statist i The Vikings. Persson husker at den 

ikke ble særlig populær, og påpekte at da filmen kom til Malmö var det en total flopp, og at 

de svenske filmkritikere ga filmen ugunstig vurderinger.73 VGs filmbarometer ga heller ikke 

så god tilbakemelding. Der fikk filmen terningkast 3, og VG skrev: ”Som røverhistorier flest; 

teknisk lytefri og middels underholdende. Tilforlatelig spill av Ernest Borgnine og Kirk 

Douglas”.74. Og i den utvidede anmeldelsen poengterer de: ”Mest av alt får denne filmen en 

til å tenke på et dårlig eventyr av brødrene Grimm”.75  

 

The Vikings slapp altså ikke helt unna kritikk da den ble lansert. Det interessante er at mye av 

kritikken mot filmen ikke kom i forbindelse med lanseringen av den i 1958, men har kommet 

i senere tid. I kjølvannet av at vikinger igjen har gjort sitt inntog i populærkulturen, har folk 

oppsøkt tidligere filmatiseringer, deriblant The Vikings fra 1958. Det har skjedd en endring i 

resepsjonen rundt dramaer som portretterer historiske perioder. I dag settes ikke kun 

dokumentarer under lupen, også underholdningsfilmer studeres nøye for å avsløre feilaktige 

                                                

68 Guinness, Alec, "World's biggest box-office attraction", The Manchester Guardian (Manchester,1959). 
69 Selås, Jon, ”Dette er norsk filmhistories adelskalender”, Verdens Gang. 16.mars 2009. 
http://www.vg.no/rampelys/film/norsk-film/dette-er-norsk-filmhistories-adelskalender/a/546184/ 
70 ”Kinooversikt”, Aftenposten. 25.april 1959. 
71 ”Strandhugg på Colosseum”, Aftenposten. 31.oktober 1958. 
72 ”Dundrende underholdning”, Aftenposten. 1.november 1958. 
73 Buckhorn, Göran R, ”Nordic Rowing Goes Hollywood”, i Friends of Rowing History. Oppsøkt 27.juli 2014. 
http://www.rowinghistory.net/vikings.htm 
74 ”VGs filmbarometer”, Verdens gang. 17.januar 1959. 
75 ”Filmanmeldelse: Vikingene”, Verdens Gang. 1.november 1958.  
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tolkninger av fortiden. En Hollywoodfilm kan ikke lenger unnskyldes med at det er en 

underholdningsfilm. Dette kommer jeg nærmere tilbake til senere i oppgaven. Når folk har 

gått tilbake og sett på filmen fra 1958 har den også fått gjennomgå for unøyaktigheter og 

historiske feil. Enkelte beskylder regissør Fleischers for tydelige mangel på interesse for 

oppdatert historieforskning.76 Andre påpeker at Hollywoodfilmen ikke har gått i de klassiske 

fellene, som å portrettere vikingene med horn på hjelmene eller at de drikker ut av 

hodeskaller, men at vikingene fortsatt portretteres ”far from the neatly-groomed, peaceful 

settlers some historians now believe them to be”.77 Dette er spennende siden dagens kritikere 

tar høyde for at feilaktighetene i filmen kan skyldes ny forskning, som har kommet til siden 

den gang. 

 

Tv-serien Vikings fikk også en varm mottakelse av filmanmelderne da den kom ut, og første 

episode ble sett av over 8 millioner mennesker.78 Og dens popularitet var vedvarende: Vikings 

ble i 2013 den mest sette nye serien på amerikansk kabel-TV, med et gjennomsnitt på ca 6 

millioner seere da den gikk på History Channel.79 Men tv-serien har også skapt en opphetet 

debatt, hvor historikere, medlemmer av filmproduksjonen og allmennheten uttalte seg, både i 

Norge og utenlands, for unøyaktigheter og historiske feil. Et eksempel på kritikken den har 

mottatt lyder slik: ”Vikings is a very entertaining fare. As a history lesson, however, it’s rather 

thin (and confused) gruel”.80 En annen anmelder trekker frem hvordan Michael Hirst filtrerer 

”well-researched history through a filter of sex and power and betrayal”.81 Gjennomgående 

kan man si publikum og kritikerne setter pris på spenningen og underholdningen tv-serien gir, 

men de kritiserer den for historiske feilaktigheter.  

 

I Norge startet debatten i april 2013 da artikkelen TV-serie om vikinger skaper latter for 

historiske tabber kom på trykk, hvor det påpekes at det er lett å leke "finn syv feil" når man 

titter nærmere på den åttende episoden hvor TV-serien besøker den hellige byen Uppsala.82 

                                                
76 Tunzelmann, Alex von., ”The Vikings: not for revisionist historians”, The Guardian. 21.mai 2009. 
http://www.theguardian.com/film/2009/may/21/the-vikings-reel-history 
77 Tunzelmann, ”The Vikings: not for revisionist historians”. 
78 Furuly, Jan Gunnar, ”Tv-serien Vikings får ros i USA”, Aftenposten. 4.mars 2013. 
79 ”Hyller vikingen Thorbjørn”, Verdens Gang. 28.februar 2014. 
80 Jackobsen, Barry, ”Hollywood vs. History: The Vikings (on History Channel)”, The Deadliest blogger. 
Oppsøkt 10.mars2014. http://deadliestblogpage.wordpress.com/2013/04/09/hollywood-vs-history-the-vikings-
on-history-channel/ 
81 Fienberg, Daniel, ”Interview: Vikings Creator Michael Hirst talks Season 1 and Beyond”, HitFix. Oppsøkt 
1.mars 2014. http://www.hitfix.com/the-fien-print/interview-vikings-creator-michael-hirst-talks-season-1-and-
beyond 
82 Furuly, Jan Gunnar, ”TV-serie om vikinger skaper latter for historiske tabber”, Aftenposten. 24.april 2013. 



Høsten 2014  Populærhistoriske fremstillinger av vikingene  Hanne S. Larsen 
 

 27 

Professor i norrøn filologi, Jan Ragnar Hageland, uttalte i artikkelen at tv-seriens fremstilling 

er ”helt latterlig og anakronistisk”, og han synes enkelte av scenene er direkte hårreisende. 

Ellen Marie Næss, arkeolog og kunnskapsformidler ved Kulturhistorisk museum, omtalte tv-

serien som spennende og underholdende, men at det var mye av det historiske som skurret.83 I 

Norge blusset debatten rundt vikingfilmatiseringer igjen opp i media i desember 2013. Da 

fikk jeg kronikken Vranglære om vikinger ønskes velkommen! trykket i Aftenposten.84 Det er 

viktig for meg å påpeke at jeg gjennom arbeidet med masteren har moderert mitt syn 

betraktelig. Jeg har skjønt at det ikke er et motsetningsforhold mellom kunstnerisk frihet og 

”korrekt” historieformidling, og i dag mener jeg at det er flott at historikere melder seg inn i 

debatten rundt populærhistoriske filmatiseringer.  

 

Blant de som meldte seg inn i debatten i desember 2013, var professor ved kulturhistorisk 

museum, Jan Bill. Han mente at det er positivt at vikingtiden blir tatt opp som tema av medier 

og underholdningsbransjen. Og han poengterte at kunstnerisk frihet er velkommen, siden det 

er snakk om underholdningsfilmer, ikke dokumentarer. Bill fokuserte samtidig på at det var 

vikingtidsforskernes oppgave ”å legge til rette for at kunnskapen om feltet blir brukt korrekt. 

Derfor må vi også si fra om historiene går i veldig feil retning”.85 Hjardar har også påpekt at 

det ikke nødvendigvis er negativt at filmskaperne har fått en økt interesse for vikingtiden, 

siden det kan øke interessen for epoken, men han er bevisst på at det er en risiko at ”man ofrer 

den innsikten og kunnskapen fagfolk over hele verden har om temaet for den gode 

historien”.86 Historikeren Marlen Ferrer bidro også i debatten. Hun skrev at hun slukte 

Vikings rått, og synes serien har klart å skildre et troverdig vikingsamfunn selv om 

filmskaperne har benyttet seg av den kunstneriske friheten.87 Jan Ove Ekeberg, som selv har 

skrevet historisk drama for tv, meldte seg også inn i debatten. Han fokuserte på  at 

filmskaperne ikke må velge mellom å gjengi historien troverdig eller skape underholdning: 

”Det er ingen motsetning mellom å skape spennende fortellinger og være ærlig mot 

historien”.88 Skuespilleren Thorbjørn Harr, som har en rolle i Vikings, ytret også sin mening. 

Han forsvarte seriens historiske innhold, og påpekte at de hadde meget dyktige historiske 

                                                
83 Ellen Marie Næss gjengitt av Staude, Tone og Ugo Farmeriello, ”Arkeolog om tv-serien Vikings”, NRK. 
5,mars 2013.  
84 Larsen, Hanne Sundelin, ”Vranglære om vikinger ønskes velkommen!”, Aftenposten. 9.desember 2013. 
85 Jan Bill gjengitt av Robert Hoftun Gjestad, ”TV-serie får kritikk for vranglære om vikinger”, Aftenposten. 
10.desember 2013. http://www.aftenposten.no/kultur/TV-serie-far-kritikk-for-vranglare-om-vikinger-
7400901.html#.U16dDsfSr5I 
86 ”De nye vikingene”, i Magasinextra Dagbladet. 26.juli 2014.  
87 Ferrer, Marlen, ”Jeg slukte Vikings rått!”, Aftenposten. 14.desember 2013. 
88 Ekeberg, Jan Ove, ”Troverdig spenning”, Aftenposten. 17.desember 2013.  
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konsulenter som var tilstede under innspillingen. Han konkluderte: ”Det er ikke snakk om 

tabber, det er kvalifiserte tolkninger”.89  

 

Debatten rundt både filmen og tv-serien vitner om en interesseutvikling innen fagfeltet 

historie på film. Begge filmatiseringene skapte debatt i sin tid, rundt fremstillingen av 

vikinger på film. Slike debatter har bidratt til en utvikling rundt historie på film som et fagfelt. 

Et fagfelt som i dag diskuteres seriøst av historikere , filmvitere og andre. Og det dreier seg 

nettopp om hvor grensen for kunstnerisk frihet bør trekkes. 

 

Skapere av den historiske bevisstheten 

 

We have a great responsibility. Whatever we make will become the truth, the visual 

reality that a generation will accept. 

                James Cameron90 

 

Sitatet over tilhører James Cameron, som har regissert blant annet Titanic (1997). Cameron 

setter med utsagnet fokus på noe essensielt ved dagens samfunn. Jeg vil hevde at  tror store 

deler av min generasjon tror at de kan gjenfortelle hva som skjedde på det britiske 

passasjerskipet RMS Titanic den skjebnesvangre natten 15.april 1912. Ikke fordi de har lest 

en bok eller sett en dokumentarfilm om skipsforliset, men fordi vi flokket til kinoene da 

Hollywoodproduksjonen Titanic gikk sin seiersgang. Christian Sæle, førsteamanuensis ved 

Universitetet i Bergen, har også poengtert at det i stor grad er gjennom filmer og tv-serier den 

allmenne historiske oppfatning utformes.91 Dette skyldes at filmer og tv-serier har større 

besøkstall enn lesere av historiske fagbøker, men også at filmmediet ofte etterlater større 

inntrykk hos tilskueren. Forfatteren Thornton Wilder har påpekt nettopp dette: En roman er 

noe en person forteller oss har hendt, mens drama er det som hender.92 Når man leser en bok 

har vi en konseptuel opplevelse, vi forestiller oss hva som skjedde. Når man ser en film sanser 

vi hva som skjedde og har en perseptuell opplevelse. Den perseptuelle opplevelsen er sterkere 

enn den konseptuelle. I Fra bok til film trekker Arne Engelstad frem hvordan filmen har fått 

                                                
89 Thorbjørn Harr gjengitt av Maren Ørstavik, ”Det er ikke snakk om tabber”, Aftenposten. 11.desember 2013. 
90 Cameron, James, ”Titanic”, Newsweek. 15.desember 1997. 
91 Foredrag: ”Historieformidling i media”, ved Universitetet i Bergen, Torsdag 6.mars. Foredragsholder 
Christian Sæle. 
92 Engelstad, Arne, Fra bok til film. Om adaptasjoner av litterære tekster (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag: 
2008). 55. 
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en slags allmenn autoritet, ”forårsaket av filmmediets fotografiske virkelighetsfortelling”.93  

Filmer har en sterk posisjon som skapere av vår tids historiske bevissthet.  

 

Forfatter Marnie Hughes-Warrington har også poengtert dette: ”For many people, ´history´ is 

what they see in films and television programs”.94 Utsagnet støttes av forskning. Det 

amerikanske prosjektet Presence of the Past gjennomførte 1500 intervjuer. Av de som deltok 

i undersøkelsen hadde 81 % sett film eller tv-serie om fortiden det siste året. Til 

sammenligning hadde kun 53% lest en bok som omhandlet historiske temaer. Lignende funn 

ble gjort i Austrailans and the Past-prosjektet.95 John O´Connor trekker også frem dette i sin 

bok Image as Artifact, med et eksempel: I 1981 trodde millioner av mennesker, uten å ha 

nærmet seg et klasserom eller lest en bok, at de hadde lært alt det var verdt å vite om den 

amerikanske borgerkrigen. Dette skyldtes at de over flere kvelder hadde sett tv-serien The 

Blue and The Gray.96  

    

I dagens samfunn dannes altså mye av historiebevisstheten fra populærkulturelle og 

audiovisuelle uttrykk som skjønnlitteratur, filmer, dataspill og TV-serier heller enn fra tykke 

akademiske historieverk.97 Populærkulturen, attpåtil før filmens tid, har hatt en enorm 

påvirkning på allmennhetens syn på vikingtiden. Eksempelvis har et operastykk, der en av 

karakterene brukte en vikinghjem med horn, ført til at dette har vært en utbredt myte. Det er 

først de senere årene at de store massene har skjønt at dette ikke var vanlig. Formulert på en 

annen måte: ”By 1900, the one artifact that, as archaeologists assure us, was never connected 

with vikings had become their signal distinction”.98 Populærkulturen og filmskaperne sitter 

dermed i en autoritetsposisjon når det kommer til å formidle kunnskap om historiske perioder. 

 

Denne autoritetsposisjonen er Michael Hirst bevisst på: ”A historical account of the Vikings 

would reach hundreds, occasionally thousands, of people. Here we’ve got to reach 

millions.”99 Gjennom filmmediet ønsker Michael Hirst å bidra til å avlive feilaktige myter om 

                                                
93 Engelstad, Fra bok til film: 12. 
94 Hughes-Warrington, Marnie, History goes to the Movies. Studying history on film (London: Routledge, 2007). 
1. 
95 Hughes-Warrington, History goes to the Movies: 1. 
96 O´Connor, Image as Artifact: 2. 
97 Chopra-Gant, Michael, Cinema and history: the telling of stories (London: Wallflower Press, 2008). 97-102. 
98 ”Hvor kom fremstillingen av vikinger med hornede hjelmer fra?”, the Happy Viking. 28.mai 2014 (Oslo: Saga 
Bok As) 
http://happyviking.no/no/blogg/blogitem/27__hvor_kom_fremstillingen_av_vikinger_med_hornede_hjelmer_fra
.html 
99 Gilbert, Tom, ”Vikings Come Ashore in a New Light”, New York Times. 22.februar 2013. 
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vikingene. Han trekker frem at det er funnet mange kammer i vikinggraver, hvordan 

vikingene var veldig opptatt av hvordan de så ut og at de alltid tok med seg et ekstra klesskift 

da de dro på vikingraid: ”So we are already overturning the clichés of these ´hairy monster 

people.´ One of the purposes of this show is to [overturn] these horrible prejudices about 

them”.100  

 

Filmer og tv-serier er tydelige skapere av den historiske bevisstheten, men det er også 

debattene de skaper. Filmhistorikeren Robert Burgoyne har trukket frem historiske filmers 

”striking tendency to arouse critical and popular controversy that resonates throughout the 

puplic sphere”.101 Så filmskaperne er i en autoritetsposisjon som skapere av den historiske 

bevisstheten, men debatten som følger er også viktig i den sammenhengen. Derfor er det 

viktig at historikere tar til ordet, dersom noe er feil eller misvisende. Det er faktisk 

historikernes ansvar.   

 

Filmskapernes ambisjoner 

 

It’s a marriage between fact and fiction, but it’s not fantasy. 

Michael Hirst 102  

 

Selv om både The Vikings og Vikings har fått kritikk for sine historiske tolkninger, ligger det 

en ambisjon i bunn fra filmskaperne om anerkjennelse for deres troverdige tolkninger av 

perioden de portretterer. Begge produksjonsteamene har vært interessert i å portrettere 

vikingtiden korrekt. Filmskaperen Fleischer har stolt uttalt: ”Kirk Douglas and I decided to 

make this the most authentic picture about the Vikings that had ever been made or could be 

made”.103  

 

I et intervju der Michael Hirst ble spurt om presset på en historisk korrekt gjengivelse av 

vikingtiden, siden den skulle sendes på History Channel og at det er mangel på utfyllende 

kilder fra perioden han skulle gjengi, svarte han: På grunn av at serien vises på History 
                                                
http://www.nytimes.com/2013/02/24/arts/television/vikings-struggles-come-to-life-in-history-channels-
series.html?pagewanted=all&_r=0 
100 Miller, Julie, ”Vikings Creator Michael Hirst on Game of Thrones Sex, Viking Mullets, and Why Downton is 
Rubbish”, Vanity Fair.  29.mars 2013.  http://www.vanityfair.com/online/oscars/2013/03/vikings-history-
channel-game-of-thrones-downton-abbey 
101 Burgoyne, The Hollywood Historical Film: 1.  
102 Miller, ”Vikings Creator..” 
103 Richard Fleischer sitert i bakomfilmen til The Vikings (1958). 
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Channel er det en slags forventning fra publikum om at det de ser i det minste har en slags rot 

i virkeligheten. Dette har på mange måter også vært intensjonen til Hirst. Han sier at han ikke 

er interessert i fantasi. Arbeidet hans tar utgangspunkt i forskning og historisk virkelighet. 

Som tekstforfatter og skribent tar han utgangspunkt i virkeligheten og skaper en historie ut 

ifra det. Han oppsummerer det slik: ”You invent things, and you write a story. Just like the 

Vikings write their own stories and sagas”.104 Hirst støtter seg på akademikere som 

Collingwood, når han forsvarer valgene han har tatt. Han gjør det tydelig at han ikke har en 

målsetting om historisk autensitet, siden han mener dette er et begrep som ikke eksisterer: 

”Nobody knows what really happened in any historical period.”105 Han er derimot opptatt av 

at sluttproduktet og perioden han gjengir fremstår troverdig.  

 

Produksjonsteamet bak The Vikings fra 1958 var også opptatt av å gjengi historien så korrekt 

som mulig. Både Douglas and Fleischer bestemte seg tidlig for at The Vikings ”should, as far 

as possible, be an accurate film about the Vikings”.106 Fleischer brukte rundt to år på å studere 

alle aspektene ved vikingkulturen han skulle bringe til live igjen på det store lerretet. De 

korrekte hesterasene skulle benyttes og vikingenes skip skulle gjenskapes på en mest mulig 

detaljert måte. I bakomfilmen A tale of Norway forteller Fleischer om det ekstensive arbeidet 

som ble gjort i forkant av filmen. Fleischer og Douglas var begge fiksert på at detaljene i 

filmen skulle være så korrekte som mulig. Eksterne konsulenters bidrag i forbindelse med 

dette arbeidet ble essensielt. Sjefen for vikingavdelingen ved UCLA og kuratorene ved 

Vikingskipmuseet i Oslo ble nyttige støttespillere. Her fikk filmskaperne blant annet 

veiledning, skisser og design som de kunne ta med seg videre i produksjonen. Fleischer 

brukte også mye tid på å forske på vikingtiden ved British Museum Library i London, 

deriblant vikingenes tradisjoner, skikker og mytologi. Avslutningsvis konkluderer han stolt: 

”So the film is actually about as accurate as could be made”.107 

 

Både The Vikings og Vikings har altså hatt en intensjon om å gjenskape historiens utseende 

troverdig. Noe de også har fått til i stor grad. Om de har klart å videreformidle en forståelse av 

vikingsamfunnet som stemmer overens med den rådende historiefaglige diskursen gjenstår å 

se.  

 
                                                
104 Miller, ”Vikings Creator..”  
105 Miller, ”Vikings Creator..” 
106 Buckhorn, ”Nordic Rowing Goes Hollywood” 
107 Fleischer, Richard 2002, ”A Tale of Norway”. Dokumentarfilm om innspillingen av The Vikings (1958). 
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Fylle inn hullene 

Filmen og tv-serien har tatt utgangspunkt i historiene om Ragnar Lodbrok, og andre kilder vi 

har til vikingtiden, og skapt en historie basert på dette. Dette er vanlig når filmer og tv-serier 

tar utgangspunkt i folkesagn og sagaer. Det skyldes at manusforfattere bare har et kort 

innholdssammendrag å gå ut i fra. Mange handlingselementer og rollefigurer må dermed 

skapes ut fra et spinkelt forelegg.108 Siden kildene er utfordrende og peker i flere retninger, 

må filmskaperne ta visse valg og tolke når de skal gjenskape Ragnar Lodbroks liv. På den ene 

siden er dette en utfordring ved filmmediet, siden tekst tillater noe som er vanskelig i film: 

den faglige diskusjonen, forbehold og kildekritikk. På den andre siden gir dette filmskaperne 

frihet. I sin hovedfagsavhandling Fra fenomen til film trekker Ulf Stenberg frem at det kan 

være fristende for filmskapere å bruke kildefattige perioder som susjett fordi man står friere til 

å dreie fremstillingen i en ønsket retning. Da kan man lettere legge inn inventiones som kunne 

appellere til samtidens publikum – uten å bli ”avslørt”.109 Med inventiones mener jeg 

fenomener eller tolkninger skapt av filmskaperne, når det ikke finnes sikre kilder, og de må 

fylle inn hullene.  

 

Det finnes mange eksempler på hvordan filmskaperne måtte fylle inn hullene i arbeidet med 

filmene. Under arbeidet med The Vikings (1958) kontaktet filmskaperne flere eksperter på 

vikingtiden fra Norge, Sverige og Danmark for å bistå i gjengivelsen av et troverdig 

vikingsamfunn. Filmskaperne opplevde ofte at de skandinaviske ekspertene var uenige med 

hverandre, og i den sammenheng uttalte Kirk Douglas: ”The experts disagreed, and finally I 

had to make the decisions myself.”110 Denne utfordringen støtte de også på under 

innspillingen av Vikings (2013): ”Precise accuracy proved evasive on many levels”.111 

Produksjonsdesigneren til tv-serien, Tom Conroy, trekker for eksempel frem hvordan han 

”relied upon Scandinavian museums for many of his visual references but still found that he 

had to piece a lot of things together”.112 Han får støtte hos Gustaf Skarsgård, som spiller Floki 

i serien. Skarsgård trekker frem  hvordan arkeologiske utgravninger har gitt oss informasjon 

                                                
108 Engelstad, Arne, Fra bok til film. Om adaptasjoner av litterære tekster (Oslo: Cappelen Akademisk Forlag: 
2008). 136. 
109 Stenberg, Ulf, ”Fra fenomen til film – En studie av seks amerikanske filmer om antikken”. (Det humanistiske 
fakultet, Universitetet i Oslo, 1997). 
110 Kelly, Cathleen Coyne, ”The Trope of the Scopic in the Vikings (1958)” i The Vikings on Film. Essays on 
Depictions of the Nordic Middle Ages, red. Kevin J. Harty (London: McFarland & Company, 2011). 13. 
111 Gilbert, Tom, ”Vikings Come Ashore in a New Light”, New York Times. 22.februar 2013. 
http://www.nytimes.com/2013/02/24/arts/television/vikings-struggles-come-to-life-in-history-channels-
series.html?pagewanted=all&_r=0 
112 Gilbert, ”Vikings Come Ashore in a New Light”. 
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om smykkene vikingene brukte, men at man derimot vet lite om hårfrisyrer og andre detaljer. 

Skarsgård konkluderer: ”Vikingatiden är på så vis väldigt öppen för tolkning”.113 Michael 

Hirst er også veldig opptatt av denne friheten, og mener han derfor stod ekstra fri i 

utformingen av manus og karakterer. Hirst hevder at ingen vet sikkert hva som skjedde i 

vikingtiden.114 Dette er et lite reflektert utsagn av serieskaperen, for det er mye vi vet om 

vikingtiden, basert på kilder og forskning.    

 

John O´Connor og Robert Rosenstone er blant dem som forsvarer at filmer fabrikkerer fakta 

og til tider rett og slett finner på deler av historien. Filmskaperne fabrikkerer og finner på ting, 

ikke bare for å gjøre filmen mer dramatisk og til en publikumsvinner, men også fordi mediet 

tilsier at fabrikasjon og diktning er nødvendig. Den kunstneriske friheten er tilstede i alt vi ser 

på lerretet og skjermen.115 Rosenstone peker på tre faktorer. Det første faktoren er tidsklemma 

en film ofte står overfor. Filmskaperne må da improvisere og velge hvilke hendelser som skal 

være med i filmen, hvilke som skal utelukkes, om noen hendelser kan slås sammen osv. Den 

andre faktoren for at en må akseptere fabrikasjon og diktning på film, er grådigheten til 

kameraet. Hver minste lille detalj i scenen blir vist, eller ikke vist hvis det er noe filmskaperne 

har utelatt fra scenen. Kameraet avslører mer enn noen historiker har mulighet til å vite om 

fortiden. Filmskaperne må fremstille det vi ikke kan vite. Den tredje faktoren handler om 

levendegjøring. Et eksempel på dette er at skuespillerne bare kan gjøre så godt de kan for å 

etterlikne det vi vet om personene de skal spille. De er ikke de ekte personene fra fortiden, 

men gir seg ut for å være dem.116  

 

At denne friheten i seg selv ikke svekker kvaliteten på historieformidlingen har Rosenstone 

poengtert: 

 

Without the enormous amount of invention, condensation, and compression 
undertaken by even the most ”accurate” attempt at film, the historical would not be 
dramatic, but a loose, sprawling form far less able to make the past interesting, 
comprehensible, and meaningful.117  

 

                                                
113 ”Filmonsdag: Gustaf Skarsgård”, King. 14.mai 2014 
http://www.kingmagazine.se/bloggar/kulturkrock/20140514/filmonsdag-gustaf-skarsgard# 
114 Gilbert, ”Vikings Come Ashore in a New Light”. 
115 Rosenstone, History on Film/Film on History: 45. 
116 Rosenstone, History on Film/Film on History: 46. 
117 Rosenstone, History on Film/Film on History: 38. 
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Selv om alle filmer vil inneholde en kreativ blanding av fakta og fiksjon, vil ikke alle 

blandinger være akseptable i en historisk vurdering. Et godt stykke håndverk innen både film 

og litteratur vil inneholde en viss grad av kunstnerisk frihet og kreativ forming av 

virkeligheten.118 Men ikke alt er tillatt. Da forfatter og professor Bergsveinn Birgisson deltok 

på Riksarkivets arrangement Fantasi eller virkelighet?, snakket han om arbeidet med å 

levendegjøre fortidens mennesker i sine romaner.119 Selv med 20 års arbeidserfaring med 

historiske kilder og en doktorgrad i norrøn filologi, støtte han på utfordringer ved å arbeide 

med kildefattige perioder som vikingtiden. Forfatteren og historikeren Aina Basso, som også 

deltok på arrangementet trakk frem viktigheten av gi karakterene riktig mentalitet. Begge 

forfatterne har arbeidet med å rekonstruere et samfunn som på forhånd er ganske fragmentert. 

De har, slik som filmskaperne, måttet fylle inn hullene – dikte i hulrommene. Denne 

kombinasjonen av forskning og diktning tilga de flere navn, deriblant hybrid, 

kunnskapsbasert fantasi og kvalifisert gjetning.120 Filmskapere støter på mange av de samme 

utfordringene i sitt arbeid. Historiske dramaer som skildrer vikingtiden må også inneholde 

fiktive elementer grunnet kildeknappheten, men det er grenser for hvor langt friheten kan 

strekkes. Professor i kulturhistorie, Inge Adriansen, påpekte i forbindelse med sin kritikk av 

den danske storsatsningen 1864, at en filmskaper ”har sin frie kunstneriske ret til at digte, 

men at det er vigtigt, at man digter med kilderne, men ikke imod dem”.121 Hvordan 

filmskaperne benytter seg av denne friheten har mye å si på sluttproduktet. Er tolkningen 

basert på kvalifiserte gjetninger eller fri fantasi? Dette påvirker hvorvidt sluttproduktet blir et 

historisk drama eller et kostymedrama.  

 

Oppgavens oppbygning 

Ingen av de to filmatiseringene har prøvd å direkte adaptere Ragnar Lodbroks liv fra sagaene 

skrevet om han til lerretet. Det påpekes til stadighet at det ikke er direkte adaptasjoner: 

”Hollywood adapted Ragnar´s story - very loosely – in the 1958 movie The Vikings”122 og 

”the characters and plot are extensively fictionalised, though they are based on a Norse saga 

about the possibly-real eighth or ninth century Viking lord Ragnar Lodbrok”123, og det samme 

gjelder tv-serien. Filmen og tv-serien har ikke adaptert sagaene, men derimot tatt 

                                                
118 O`Connor, Image as Artifact: 30. 
119 ”I en sofa på Riksarkivet”, Riksarkivet. Foredrag 14.oktober 2014, da temaet var Fantasi eller virkelighet? 
120 ”I en sofa på Riksarkivet”. 
121 Inge Adriansen gjengitt av Blüdnikow, Bent og Kristian Lindberg, ”Massiv historikerkritik af Bornedals 
storserie”, Berlingske. 8. oktober 2014. http://www.b.dk/kultur/massiv-historikerkritik-af-bornedals-storserie 
122 Waggoner, The Sagas of Ragnar Lodbrok: x  
123 Tunzelmann, ”The Vikings: not for revisionist historians”. 
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utgangspunkt i historiene om Ragnar Lodbrok, og andre kilder vi har til vikingtiden, og 

benyttet seg av sin kunstneriske frihet til å skape en historie basert på dette. Derfor vil ikke 

denne oppgaven være en adaptasjonsanalyse, men en analyse av hvordan The Vikings og 

Vikings har tatt utgangspunkt i vikinghelten Ragnar Lodbroks liv, og deretter skapt en historie 

som ville appellere til publikummet i den samtiden de ble laget.  

 

Jeg har vist at filmskaperne bak både The Vikings og Vikings har hatt en intensjon om å 

gjenskape historiens utseende troverdig. Noe de også har fått til i stor grad. Innledningsvis 

introduserte jeg de fire temaene jeg har valgt å undersøke nærmere. Det som er spennende å 

undersøke er i hvor stor grad har de fanget forståelsen av vikingsamfunnet sett i forhold til 

den rådende historiefaglige diskursen Fremstilles disse temaene på en måte som forteller 

viktige ting om vikingtiden, eller forteller de i hovedsak om filmskapernes egen tid?  

 

De to første drøftningskapitlene vil ha hovedfokus på hvordan filmatiseringene forholder seg 

til forskning og den historiske diskursen. I det første drøftningskapitlet, kapittel 3, vil jeg ta 

for meg fremstillingen av treller. I kapittel 4 vil jeg studere hvordan den norrøne religionen og 

ritualene blir fremstilt. Samsvarer den fremstillingen som gis av trellene og den norrøne 

mytologien i filmatiseringene med tilgjengelige kilder og gjeldene teorier? Forholder 

filmatiseringene seg til historiefaglig forskning når de behandler disse temaene? Er den 

kunstneriske friheten basert på kvalifisert gjetning eller ren fiksjon? Gjengir filmatiseringene, 

i sin fremstilling av disse temaene, et bilde av vikingtiden slik den kunne ha vært? 

 

De to siste drøftningskapitlene vil også ta for seg hvordan filmatiseringene forholder seg til 

forskning og den historiske diskursen, men vil ha hovedfokus på i hvilken grad de er påvirket 

av sin samtid. Det vokste frem en debatt rundt film som historieformidlere på 1980-tallet. Et 

av hovedspørsmålene gikk ut på hvordan historiefremstillingen i film og tv-serier blir preget 

av produksjonstidspunktet. Det ble reist spørsmål om film hovedsakelig kunne formidle 

historie om den tiden den ble laget i eller om den også kunne formidle noe om den historiske 

epoken handlingen var satt i. Blir filmatiseringen en kilde til den historiske perioden den 

portretterer eller en levning fra produksjonstidspunktet? Kunne for eksempel en film om 

vikingtiden, laget i 1958, gi oss nyttig informasjon om vikingtiden, eller hovedsakelig gi oss 

et innblikk i samfunnet på produksjonstidspunktet? Historikeren Reinhardt Koselleck er blant 

dem som mener at den moderne historiebevisstheten innebærer at historien må bearbeides på 

ny av hver ny generasjon. Hver ny generasjon må ”forklare historien for seg selv” ut fra sitt 
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eget unike historiske ståsted.124 Dette er også et dilemma filmskaperne støter på: de må gi 

fortiden mening for dagens publikum. Filmskaperne har dermed ofte to ulike målsetninger: På 

den ene siden har de et mål om å gjenskape fortiden så nøyaktig som mulig, i all sin 

annerledeshet. På den andre siden har de et ønske om å fremheve karakterenes universelle 

egenskaper, og slik gjøre dem gjenkjennelige og tilgjengelige for dagens publikum.  

 

Kapittel 5 vil derfor undersøke hvordan kvinnesynet og kvinnene blir presentert i de to 

filmatiseringene. Representerer denne fremstillingen vikingtiden eller samtiden filmene ble 

produsert i? Er filmatiseringenes fremstilling utilbørlig påvirket av den tiden de er laget i? I 

kapittel 6 vil jeg se på fremstillingen av sex- og voldsskildringer. I hvor stor grad har 

produksjonstidspunktet påvirket sex- og voldsskildringene, og hva har dette hatt å si for 

sluttproduktet? I kapittel 7 vil jeg oppsummere min analyse.  

 

 

 

                                                
124 Iggers, Historiography in the twentieth Century: 127-128. 
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Kapittel 3: Fremstillingen av treller 

 

Vikingsamfunnet var et samfunn med tydelige sosiale skiller. Gudediktet Rigstula i Den eldre 

Edda, forteller om hvordan guden Rig, også kalt Heimdall, blir stamfar til tre sosiale klasser. 

Diktet beskriver hvordan det skandinaviske samfunnet under vikingtiden bestod av tre 

stender. Den høyeste klassen var jarlene og vikinghøvdingene. Den neste klassen bestod av 

frie bønder og frie menn, som inkluderte håndverkere, landeiere og andre frie mennesker. Den 

laveste klassen var trellene.125 Gro Steinsland trekker frem at slike skapelsesmyter, som 

forteller hvordan gudene har innrettet verden, er opplagte kilder til tanker om hvordan 

samfunnet bør styres.126 Rigstula har for vikingene bidratt til å fastslå og legitimere 

samfunnsoppbygningen, nemlig at forskjellene mellom frie og ufrie er absolutte. 

Samfunnsstigen er en gudgitt ordning.127    

 

Alle stendene er representert i filmatiseringene jeg analyserer. Historiografisk sett har det 

vært en tendens at historien har vært historie ovenfra – historie om politikk og livet til eliten. 

Dette er også gjennomgående i sagaene om Ragnar Lodbrok, der handlingen er konsentrert 

rundt eliten i samfunnet: vikinghøvdingene, jarlene og deres familier. Trellene omtales også i 

sagaene, med de har biroller. Frekvensen av treller i sagalitteraturen, og deres tydelige 

tilstedeværelse på gårdsbrukene peker på at de har vært mange.128 Ut fra de mange 

bestemmelsene i lovene, særlig de norske landskapslovene, må trellehold ha spilt en betydelig 

rolle i 1000-tallets norske samfunn.129 Jeg vil i dette kapitlet se på fremstillingen av de nederst 

på samfunnsstigen - trellene.  

 

Først vil jeg trekke frem ulike scener fra de to filmatiseringene for å skissere hovedtendenser i 

fremstillingen av treller i The Vikings fra 1958 og Vikings fra 2013. Jeg vil deretter drøfte 

hvilken funksjon de tildeles i filmene. Har de biroller eller hovedroller? Bidrar de 

hovedsakelig til å karakterisere trekk ved hovedrollene? Er de en integrert del av historien? 

                                                
125 Heimskringla.no., ”Rigstula”. Oversatt av Erik Brate. 
http://heimskringla.no/wiki/Rigstula_%28Erik_Brate%29 
126 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 19. 
127 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 70-71. 
128 Olsson, Mats, ”Vikingatida träldom. Om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska historia”, Lund Papers 
in Economic History No. 67. (Lund: KFS, 1999). 37. 
129 ”Trell – slave”, Store Norske Leksikon. Fagkonsulent: Per Norseng. https://snl.no/trell/slave 
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Samsvarer fremstillingen av trellene i filmatiseringene med forskningen vi har på området? 

Gir filmatiseringene et bilde av trellivet slik det kunne ha vært? 

 

Jenny Jochens, Stefan Brink og Mats Olsson er blant de som har forsket på trellenes rolle i 

vikingsamfunnet, og jeg vil bruke deres forskning som utgangspunkt for sammenligningen. I 

tillegg vil jeg tidvis trekke frem andre forskere. Jeg vil også referere til sagaene og 

nedtegnelsene til de arabiske diplomatene Ibn Rustah og Ibn Fadlan, som har skrevet om 

møtene de hadde med vikingene rundt 900-tallet. Dette regnes som troverdige kilder, men 

man må selvfølgelig være bevisst på eventuelle overdrivelser eller såkalt eksotisering av 

vikingene og deres tradisjoner.  

 

The Vikings fra 1958 

Det er kun to treller vi introduseres for i filmen fra 1958, Sandpiper og Erik. Til gjengjeld 

introduseres de tidlig i filmen, og Erik er en av hovedkarakterene. I den første scenen der Erik 

introduseres, beskyldes han for å ha stjålet en jakthauk av vikingprinsen Einar. Erik forteller 

at han fant den i skogen, og at han har Sandpiper som vitne. Uheldigvis er Sandpiper også 

slave, og er både døv og stum – og har dermed ikke mye troverdighet. Einar truer med å 

skjære ut tungen til Erik, så han slutter å lyve. Erik protesterer. Engelske prins Egbert, som er 

gjest hos vikingkongen Ragnar, blir sjokkert og uttaler: ”Er det sånn slaver snakker til 

vikinger?” Einar sparker Erik over ende, og hauken til Erik river ut Einar sitt øye.    

 

Senere samme kveld er det stor fest i vikinghallen, hvor Eriks skjebne skal avgjøres. Erik er 

urolig i det han føres inn, siden han vet at Ragnar og Einar er i sin fulle rett dersom de velger 

å ta livet hans. Forskning bekrefter Eriks frykt: ”ble en trell drept av sin eier, så ble det ikke 

ansett som mord”.130 Videre i filmen ser man vikingkongen Ragnar spørre Egbert, den 

engelske gjesten, hva de hadde gjort hvis en slave hadde gjort dette i hans hjemland. Egbert 

forteller om det fryktede ulvehullet til kong Ælla. Ragnar spør om Einar kan komme på en 

bedre straff. Det kan han, men Ragnar avbryter: ”Han var en god slave, så drep han raskt”. 

Ragnar rådslår med spåkonen Kitala, og hun sier at de ikke kan drepe slaven. Kitala leser 

runene og konkluderer: ”Odins forbannelse venter den som dreper denne slaven”. Ragnar 

svarer: ”Da skal ingen mann drepe ham. La havets tidevann gjøre det”. Erik dømmes til å bli 

bundet til en påle ved lavvann, slik at tidevannet sørger for en langsom død. Vikingene i 

                                                
130 Lorentzen, Lise, Sagakvinner fra vikingtid og middelalder. En bok om kvinneroller, kvinnekår, kvinnesyn, 
tekstiler og kvinneklær (Oslo: Lockert Forlag, 2006). 33.  
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filmen mener dette er den sikre død. Deres inntrykk av at dette er den sikre død kan støttes av 

sagaene. Olav Tryggvassons saga forteller om kongens konflikt med seidmennene: ”Siden lod 

kongen tage dem alle og føre dem ud i et skjær, hvor vandet gik over i flodtid, og binde dem 

der.”131 Da tidevannet steg, døde alle mennene som var blitt plassert på Skratteskjær. I filmen 

overlever derimot Erik den planlagte henrettelsen.  

 

Etterpå krangler Egbert og Einar om hvem som skal få Erik som slave. Egbert klarer å 

overtale Einar, ved å si at det er en ”engelsk lidenskap å konvertere de syndige til den 

rettskafne sti”. Litt senere i filmen slår Einar til Erik, og spør om Egbert har noen 

innvendinger. Egbert svarer at det har han selvfølgelig ikke, ”han er bare en slave”. Slike 

scener som poengterer trellenes lave stilling i vikingsamfunnet dukker stadig opp. En annen 

scene som poengterer dette er en samtale mellom spåkonen Kitala og Erik. Hun leser runene 

og forklarer at Erik en dag vil finne Valhall, ved hjelp av en kvinne. Erik utbryter da: 

”Hvilken kvinne vil se på en slave?”. At Erik blir forundret over Kitalas spådom er merkelig,  

for mannlige treller giftet seg og fikk barn. Spådommen refererer riktignok til prinsesse 

Morgana, men det vet jo ikke Erik på dette tidspunktet.   

 

Erik kjenner ikke til et liv som fri mann. Han ble brakt til vikingene som liten gutt. Vikingene 

angrep skipet som skulle frakte Erik fra England til Italia, da han var spedbarn. Siden har Erik 

vært trell. I løpet av filmen frigjør Egbert Erik, og halslenken hans kuttes av. Dette er et 

vendepunkt. Videre i filmen viser Erik seg som en kriger med stor list. Han frigir den 

walisiske prinsessen Morgana, og er med på angrepet på kong Ællas slott, hvor han personlig 

dytter kong Ælla ned i ulvehullet. Til slutt dreper han vikingprinsen Einar på borgtaket, og 

filmen ender med at Erik vinner Morgana. Spissformulert kan man si at filmen er en trells 

kamp fra å være nederst på rangstigen til å få ”prinsessen og hele kongeriket”. Man kan si at 

filmen viser den amerikanske drømmen: Hvordan muligheten for velstand og suksess var 

tilgjengelig for alle gjennom sosial mobilitet oppnådd gjennom hardt arbeid, uavhengig av 

sosial klasse eller omstendighetene rundt fødselen. 

 

Vikings fra 2013 

Tv-serien vier betydelig større plass til trelldom i sin framstilling, og dette skyldes nok i stor 

grad formatet. Tv-serien introduserer flere karakterer som gir oss et mer variert inntrykk av 

                                                
131 Heimskringla.no, ”Olav Tryvesøns saga (968-1000)”, av Snorre Sturlason. Oversatt av Gustav Storm. 
Oppsøkt 20.oktober 2014. http://heimskringla.no/wiki/Olav_Trygves%C3%B8ns_saga  
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livet som trell i vikingsamfunnet, deriblant trellene Athelstan og Torunn. Jeg vil videre vise 

hvordan tv-serien setter fokus på skillet mellom frie og ufrie i sin fremstilling.  

 

Athelstan 

Under angrepet på Lindisfarne kloster ser man vikingene røve med seg verdifulle gjenstander 

og drepe mange av munkene. Tv-seriens fremstilling stemmer overens med kilder vi har fra 

angrepet. I den anglosaksiske krøniken for 793 kan man for eksempel lese at ”the ravages of 

heathen men miserably destroyed God´s church on Lindisfarne, with plunder and 

slaughter”.132 I tv-serien sparer de noen munkers liv under angrepet på Lindisfarne, deriblant 

en munk kalt Athelstan. Rollo, broren til Ragnar, holder på å ta livet til Athelstan under 

angrepet, men Ragnar overtaler Rollo til å spare han ved å si: ”Han er verdt mer levende, som 

trell”. På ferden hjem dør en av de fangede munkene. Det er tydelig at vikingene er helt 

likegyldige til at hans liv har gått tapt og de kaster den døde munken over bord. I det de 

ankommer hjembyen, hører man mannskapet rope: ”Få trellene i land”. De er tydelig at 

munkene ankommer vikingsamfunnet som ufrie mennesker.  

 

Ragnar og hans mannskap må møte på tinget for å vise frem sine erobringer til Jarl 

Haraldsson. Ragnar viser stolt frem alt de har tatt med seg av verdifulle gjenstander, og 

presiserer at de i tillegg har fanget mange munker ”for å selge som treller”. Slike 

kommentarer florerer det av i serien. Det setter fokus på vikingenes bidrag til slavehandelen, 

som forskningen har vært opptatt av. Eksempelvis har Ibn Rustah, en arabisk geograf og 

oppdager, skrevet om slavehandelen til vikingene. Nedtegnelsene hans og andre kilder 

beskriver hvordan mennesker vikingene tok til fange på vikingtokt enten ble solgt tilbake til 

stammen de var plyndret fra mot løsepenger, at de ble solgt videre på slavemarkedet eller at 

de beholdt de fangede som treller i sitt eget samfunn.133 Til sammenligning, setter også filmen 

fra 1958 fokus på vikingenes handel av mennesker, men det er mindre fremhevet. I filmen var 

planen til vikingene opprinnelig å kidnappe Morgana og selge henne tilbake til kong Ælla, 

mot løsepenger. Men vikingprinsen Einar forelsker seg ved første øyekast, og velger å 

beholde Morgana selv.  

 

                                                
132 Crossley-Holland, Kevin, The Penguin Book of the Norse Myths. Gods and the Vikings (London: Penguin 
Books: 1993). Xiv. 
133 Danmarkshistorien.dk, ”Ibn Rustah om vikingerne (russerne).” Oppsøkt 2.februar 2014.  
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-rustah-om-vikingerne-russerne/ 
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Videre i serien forteller Jarl Haraldsson at Ragnar og hans menn får velge en ting hver fra 

toktet. Alle blir sjokkert når Ragnar velger Athelstan, og ikke noen av de store 

gullgjenstandene de tok fra Lindisfarne kloster. De andre vikingene synes valget til Ragnar er 

sjokkerende, siden det er andre gjenstander fra vikingtoktet som er mye mer verdt. De andre 

vikingenes reaksjon på Ragnars valg støttes av forskningen på området. Mannlige treller var 

ikke mye verdt, og ”mye tyder på at en mannlig slave har vært litt billigere enn en hest, og en 

seksdel av prisen på et sverd”134.   

 

Videre i serien blir Athelstan med hjem til Ragnar, og bidrar med arbeid på gården som trell. 

Etter hvert blir han tildelt mer betrodde oppgaver på gården. Dette stemmer overens med 

forskning som viser at enkelte treller greide ”å jobbe seg til topps og bli husherrens 

forlengede arm”.135 Et eksempel på dette tillitsforholdet vises når Ragnar og Lagertha skal på 

tokt til England, og plasserer Athelstan som sjef i huset. Ragnars sønn Bjørn blir fornærmet 

og uttaler: ”Du kan ikke plassere en slave over meg!” Ragnar svarer da sønnen ved å 

poengtere at han ikke ser på Athelstan som en slave, men derimot som en ansvarsfull mann.  

 

Utover i serien utvikles det et vennskap mellom Ragnar og Athelstan, og flere scener viser at 

trell-husherre forholdet stadig utfordres. Ragnar kutter blant annet av halslenken til Athelstan, 

og sier ”røm om du vil”. Athelstan følger han likevel videre. Han konkluderer med at det er 

bedre å være under Ragnars beskyttelse, etter å ha observert flere av sine medmunker fra 

Lindisfarne kloster hengende i galgen på torget. Konklusjonen Athelstan drar kan også støttes 

i forskning om treller. En trell ble regnet som sin husherres eiendom, og eventuell skade 

påført en annen manns eiendom kunne hevnes av eieren. Ofte ville man derfor være tryggere 

som trell hos en husherre med god innflytelse i lokalsamfunnet, enn som fri mann uten en 

sterk posisjon i vikingsamfunnet. 

 

Mange ganger gjennom serien diskuterer Athelstan sin posisjon i vikingsamfunnet med 

Ragnar. Han utfordrer stadig Ragnar med utallige spørsmål om sin trellstatus. Athelstan 

forklarer til Ragnar at det betyr mye for han å frigjøres: ”For i din verden behandles treller 

ofte dårligere enn hunder. Du kan slå meg i hjel uten å straffes for det. Men for alle andre 

gjelder loven. (…) En trellkvinne kan voldtas, men ikke en fri kvinne”. Forskning viser at 

Athelstans beskrivelse av trellivet stemmer. Det er gjennomgående at treller hadde stor 

                                                
134 Elling, Henrik, Vikingenes verdensrike. (Danmark: Bonnier publications, 2012). 67.  
135 Elling, Vikingenes verdensrike: 68.  
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mangel på rettigheter, og i de eldste nordiske landskapslovene kan man lese hvordan trellene 

ble oppfattet som løsøre uten rettsstatus.136 Videre i samtalen godtar Ragnar til slutt å oppheve 

Athelstan fra sin trellstatus.  

 

Vennskapet deres vokser videre, men settes stadig på nye prøver, noen større enn andre. 

Athelstan inviteres til å bli med på turen til tempelet i Uppsala. Athelstan takker ja, men er 

uvitende om at Ragnars plan egentlig er at Athelstan skal ofres til gudene. Men siden det viser 

seg at Athelstan ikke har gitt opp sin kristne gud helt ennå, er han ikke et fullgodt offer til 

gudene og avvises av offerprestene i tempelet.  

 

Etter hvert som årene går setter Athelstan seg inn i vikingenes skikker, religion og tradisjoner, 

og er med på vikingraid til sitt opprinnelige hjemland. Til slutt blir Athelstan et fullverdig 

medlem av Ragnars familie, og inkluderes i vikingsamfunnet som en likeverdig. Hvor mye 

han betyr for familien vises for eksempel i det et pestutbrudd rammer landsbyen. Lagertha 

besøker sin datter Gyda på sykeleiet, og Gyda spør etter Athelstan og sier: ”Be til gudene, vær 

så snill. For hans skyld”. Dagen etter er Gyda død, mens Athelstan har overlevd. Athelstan får 

på et tidspunkt valget mellom å dra tilbake til sitt hjemland eller bo hos vikingene. Han velger 

vikingsamfunnet som sitt hjem.      

 

Torunn 

Romansen mellom sønnen til Ragnar, vikingprinsen Bjørn, og trellpiken Torunn er også 

spennende å følge. Torunn er ikke en karakter fra sagaene, og hun var i alle fall ikke Bjørns 

kone i sagaene som omhandler han. Hun er en karakter skapt for serien.137 Karakteren Torunn 

er med på å tilføre sårt trengt romantikk til serien, som en filmanmelder skriver: ”As much as 

we love the dirty sexy blood baths, we're always down for a little romance.”138 Hennes 

karakter bidrar ikke bare til romantikk, men er hovedsakelig med på å fremheve forskjellene 

på frie og ufrie. Flere scener med Bjørn og Torunn understreker de sosiale forskjellene som 

eksisterte i vikingsamfunnet. Torunns foreldre er treller under Ragnar Lodbrok og Åslaug, og 

hun kjenner derfor ikke til et liv i frihet.  

                                                
136 ”Trell – slave”, Store Norske Leksikon. Fagkonsulent: Per Norseng. https://snl.no/trell/slave 
137 Giacomazzo, Bernadette, ”Meet Porunn, Bjorn's Love Interest; How Common Were Slaves In Vikings 
Society?”, Latin Post. 6.april 2014. 
http://www.latinpost.com/articles/10151/20140406/watch-vikings-t-v-show-season-2-history-channel-meet.htm 
138 Kaye, Deirdre, ”Interwiew: Meet Viking´s lucky little slave girl”, She Knows. 4.april 2014. 
http://www.sheknows.com/entertainment/articles/1034281/interview-gaia-weiss-talks-vikings-slave-girl-porunn 
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Torunn er vant til å arbeide tungt og mye. Hun bor i koia, sammen med dyrene og de andre 

trellene. Bjørn legger sin elsk på henne, fordi Torunn er annerledes og spennende. Han 

vandrer rundt i landsbyen og kommer over en fest for landsbyens treller. Trellene tviler på at 

Bjørn vil like musikken, men han ber om å få bli og han blir underveis trollbundet av Torunns 

dansing. Det er håpløs kjærlighet: Vikingprinsen Bjørn har forelsket seg i trelljenta, men hun 

viser ingen interesse tilbake. Med Bjørns posisjon i vikingsamfunnet, og hennes trellstatus har 

han egentlig all makt: ”Rollo sier jeg kan ta henne når jeg vil. Ingen ville brydd seg”. Men 

Bjørn vil ikke det, han ønsker at det skal være gjensidig kjærlighet. Så i et håp om å sjarmere 

henne oppsøker han Torunn støtt og stadig. Han vil snakke med henne om livet. Hun sier det 

ikke er mye å si – hun er bare en trell. Bjørn sier at det bare er utsiden, det som andre ser. På 

innsiden tror han livet hennes er annerledes. Han spør hvilke drømmer og håp hun har. 

Torunn svarer at hun verken har håp eller drømmer: ”Sånne som jeg har ikke det.”  

 

Bjørn gir ikke opp og erklærer sin kjærlighet til Torunn, overfor sin mor Lagertha: ”Hun er en 

av tjenerne, en trell. Og jeg er forelsket i henne”. Aslaug som eier Torunn, og er stemoren til 

Bjørn, gjør det hun kan for at paret skal ha en fremtid – hun frigir Torunn: ”Jeg har bestemt 

meg for å frigi deg. Du er ikke lenger min trellkvinne. Du tjener meg bare av egen fri vilje, 

som et fritt menneske”. Dett gjør hun sannsynligvis fordi ekteskap mellom frie og ufrie ikke 

var mulig. Jenny Jochens trekker frem dette i sin forskning: ”only individuals who were an 

equal match could marry”139. Giftemål mellom likeverdige var viktig i vikingsamfunnet. Det 

var få restriksjoner på giftermål, bortsett fra nettopp dette: ”The most strigent requirement 

was to stay within the social class into which one was born. The original distinction was 

between free and unfree”.140 

 

Romansen utvikler seg likevel ikke slik Bjørn hadde håpet. Etter at Torunn har blitt en fri 

kvinne er hun tydelig på sine muligheter: ”Som trellkvinne elsket jeg deg. Du så meg som noe 

mer enn bare en trellkvinne. Men nå har jeg valgmuligheter”. Bjørn kjemper videre, og vinner 

Torunns gunst til slutt.  

 

                                                
139 Jochens, Jenny, Women in Old Norse Society (London: Cornell University Press, 1995). 21. 
140 Jochens, Women in Old Norse Society: 21. 
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Andre trellperspektiver 

I tillegg til Athelstan og Torunn, finnes det flere karakterer og scener som setter fokus på 

trellenes posisjon i vikingsamfunnet. Allerede i første episode får vi høre at ikke alle er fri i 

vikingsamfunnet. Rollo erter den da unge og seksuelt uerfarne nevøen sin Bjørn med at det er 

”mange kvinner i Kattegat, noen er fri.” En annen scene viser hvordan Rollo oppsøker en 

trellkvinne, rett ved der de andre mennene laster båten. Han kommanderer henne til seg, og 

voldtar henne raskt og bestemt, og forlater henne liggende over bordet. Hun gjør ingen 

motstand. Scenen gir god innsikt i trelljentenes sosiale posisjon i vikingsamfunnet. Lorentzen 

beskriver hvordan trellkvinner ikke hadde noen form for beskyttelse av loven hvis de ble 

utsatt for krenkelser, vold eller voldtekt. Men trellene kunne selvsagt få ”hjelp og beskyttelse 

av sin husfrue eller husbond”.141 Jenny Jochens trekker også frem dette: Seksuelle forbrytelser 

ble ikke regnet som skadelige for det kvinnelige offeret, men det skadet æren til hennes 

mannlige slektninger.142 Siden hun bare er en trell, behøver ikke Rollo bekymre seg for å 

svekke hennes mannlige slektningers ære.  

 

I en scene viser Ragnar interesse for en av de nye trelljentene. Hun heter Hild, og ble med 

hjem fra turen til Uppsala. Aslaug misliker mannens oppførsel og beordrer trelljenta til å 

hente mer mat, og gjør det tydelig at jenta skal kjenne sin plass. Jenta adlyder sin husfrue, og 

gjør seg underdanig. Utover kvelden fortsetter Ragnar å flørte med Hild. Dette utløser en 

krangel mellom Aslaug og Ragnar. Aslaug er sur på sin mann for at han flørter med andre 

kvinner, men hun er ekstra sur siden han går etter noen av så lav klasse, og uttaler: ”Hun er jo 

knapt en trell. Du sårer meg dypt”. Åslaugs reaksjon på Ragnars oppførsel er troverdig. 

Sjalusi, intriger, kjærlighet og konflikt er tydelig tilstede i sagaene. Så selv om den moderne 

kvinnen kan kjenne seg igjen i Åslaugs reaksjon, vil den samtidig stemme overens med 

mentaliteten til vikingkvinnene.      

 

Jarl Haraldssons begravelsesritual setter også fokus på treller. Etter jarlens død blir alle hans 

trellkvinner spurt om hvem som vil følge han inn i døden. En av trelljentene melder seg. Hun 

tas med til et telt, hvor hun vaskes av to andre trellpiker og skjenkes. Trelljenta føres så inn i 

et rom, hvor mange menn har sex med henne. Bjørn forteller at mennene sier: ”Si til din Herre 

at jeg gjorde dette av kjærlighet til ham”, for hun vil snart bli gjenforent med jarlen. Trelljenta 

føres så ut til skipet mens vikingene slår på sine skjold og hyler. Trelljenta sier: ”Jeg ser min 

                                                
141 Lorentzen, Sagakvinner fra vikingtid og middelalder: 33.  
142 Jochens, Women in Old Norse Society: 163. 
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herre. Han er i Valhall. Han tilkaller meg. La meg gå til han”. En dame som kalles 

dødsengelen kutter over halsen hennes. Trelljenta bæres deretter inn i skipet, lastet med 

verdifulle gjenstander, mens folk jubler. Skipet tennes med en fakkel og hun følger sin herre 

inn i evigheten. Dette begravelsesritualet er ikke å finne i noen av sagaene, men er basert på 

en annen kilde. Begravelsesritualet er hentet fra den arabiske diplomaten Ibn Fadlans 

reiseskildringer.143 Scenen i tv-serien er gjengitt nesten ned til minste detalj slik Ibn Fadlan 

beskriver behandlingen av trelljenta i sine reiseskildringer. Eksempelvis skrev Ibn Fadlan 

dette om sitt møte med vikingene:  ”Trælkvinden, som ønskede at blive dræbt, gik imens frem 

og tilbage; hun trådte ind i det ene efter det andet af deres telte og teltets herre havde omgang 

med hende idet han sagde: "Sig til din herre: Dette har jeg kun gjort af kærlighed til dig".144 

 

Avslutningsvis vil jeg påpeke at det sannsynligvis er flere treller medvirkende i både filmen 

og tv-serien, enn de som blir omtalt i oppgaven min. Blant annet forekommer det flere 

landskaps- og oversiktsbilder av landsbyen eller gårdene, hvor man ser menn og kvinner som 

jobber. Det blir aldri fortalt hvorvidt disse menneskene er frie eller treller. For publikum sin 

del så kan vi bare spekulere. Så de jeg har behandlet i min oppgave, er de som eksplisitt blir 

introdusert som treller i filmen og tv-serien.  

 

Troverdig trellfremstilling? 

I begge fremstillingene har treller fått plass. I The vikings fra 1958 er det Erik, og i Vikings fra 

2013 er det hovedsakelig den tidligere munken Athelstan og trelljenta Torunn, som viser oss 

hvordan de ufrie lever. Til tross for at en av hovedkarakterene i filmen er trell, er mangfoldet 

av treller og deres stilling i vikingsamfunnet lite representert i filmen, sammenlignet med tv-

serien. Dette skyldes nok i stor grad formatet, som jeg har vært inne på tidligere, nemlig at tv-

serier har større plass til å formidle og utdype en historie enn filmer. Og dermed blir tv-serier 

ofte mer nyansert.   

 

Det amerikanske slaveriet ble avskaffet etter borgerkrigen i 1865, og FNs 

Menneskerettighetskonvensjon fra 1948 forbyr enhver form for slaveri eller trelldom. 

Gjennom mange lands ratifisering av denne vil jeg argumentere for at det var en bred 

                                                
143 Danmarkshistorien.dk, ”Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke ca. 922”. Oversatt av Søren Sørensen. 
Oppsøkt 10.januar 2013. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/ibn-fadlan-om-
vikingernes-ar-rus-skikke-ca-922/ 
144 Danmarkshistorien.dk, ”Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke ca. 922”.  
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oppfatning om at slaveri var noe som hørte fortiden til.145 Jeg mener derfor at slaveriet som 

institusjon var anerkjent av verdenssamfunnet som feil allerede på produksjonstidspunktet til 

The Vikings i 1958. Jeg vil argumentere for at holdningene til slaveri i 1958 var ganske lik 

holdningen vi har til slaveri i dag. Det er sannsynligvis grunnen til at fremstillingen av treller 

ikke er så ulik i de to filmatiseringene, og at begge eksempelvis gjør et stort poeng av at 

trellene frigis. Det er hovedkarakterene i serien som er trelleierne, og det politisk korrekte å 

gjøre for dagens publikum er å frigi trellene. Dette bidrar til at publikum vil kunne føle ekstra 

tilknytning eller kjenne seg igjen i hovedkarakterene, når de frigir trellene.   

Frigitte treller 

Arkeolog og direktør for Varanger museum, Frans-Arne Hedlund Stylegar, trekker frem 

hvordan arkeologiske utgravninger har vist at halsjernet fremstod som en sentral del av 

slavestatusen – både praktisk og symbolsk. En frigitt trell ble befridd fra jernet.146 Begge 

filmatiseringene viser hvordan trellene publikum knytter kjennskap til blir frigitt. Både Erik, 

Torunn og Athelstan blir frigitt av sine eiere ved at halskjedene blir kuttet. At enkelte treller 

ble frigitt finnes det kilder fra vikingtiden som kan bekrefte. I landskapslovene kan man lese 

at frigivelsen vanligvis skjedde ved at trellen betalte eller forpliktet seg til å betale en 

løsesum.147 De var ikke helt fri før summen var betalt, inntil da var de verken helt frie eller 

ufrie, men løysinger. En annen måte å bli frigjort på var i testamentet til sin herre. Mats 

Olsson beskriver i Vikingatida träldom. Om slaveriets plats i Skandinaviens ekonomiska 

historia at de har funnet testamenter som bekrefter at treller ble frigitt ved herrens død. I 

starten av vikingtiden var det bare noen få, ofte navngitte slaver, som ble frigjort. Etter hvert 

som kristendommen gjorde sitt inntog, og slaveriet ble ulovliggjort, ble ofte alle slavene 

frigitt ved sin herrens død.148  

 

Det finnes altså eksempler på at treller ble frigitt, men det var mer unntaket, enn regelen. I alle 

fall i starten av vikingtiden, som er den perioden både filmen og tv-serien er satt i. Kildene 

beskriver hvordan trelleierne kunne ha ulike motiver for å frigi sine slaver: friller som hadde 

gitt sin herre mange barn ble ofte frigitt, eller treller som hadde utmerket seg på andre måter 

kunne bli frigitt. Olsson trekker frem en historie om trellen Atle, som drev en gård på vegne 

                                                
145 ”Slaveri”, Store norske Leksikon. Forfatter: Tone Sten. https://snl.no/slaveri 
146 Stylegar, Frans-Arne Hedlund, ”Trell og frihals”, Arkeologi i nord. 8.august 2009. 
http://arkeologi.blogspot.no/2009/08/trell-og-frihals.html 
147 ”Løysing”, Lokalhistoriewiki. Oppsøkt 13.august 2014. 
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/L%C3%B8ysing 
148 Olsson, ”Vikingatida träldom”: 37-38. 
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av sin herre, med 15 treller under seg. Han gjorde en god jobb, og blir deretter frigitt.149 Så 

treller kunne bli frigitt, men det tilhørte sjeldenhetene, og ofte fulgte det med visse 

forpliktelser som at de var skyldige en løsesum. At både Erik, Athelstan og Torunn blir frigitt 

er dermed ikke urealistisk, men det kan gi et skjevt bilde av hvor utbredt det var i 

trellsamfunnet. Ikke minst, hvor lettvint det blir fremstilt i filmatiseringene, ingen av dem 

møter konkrete forpliktelser fra trelleierne som frigjør dem. Det kan også påpekes at 

trelleierne som frigir trellene i filmen og tv-serien har egne motiver. I filmen frigis Erik av 

Egbert, fordi Egbert vet at Erik egentlig er halvt vikingprins og halv prins av England. Så 

Egbert håper at hans behandling av Erik vil gi han belønning den dagen Erik oppnår makt. Og 

i tv-serien frigis Torunn av Åslaug, siden Åslaug har et ønske om å knytte nærmere kontakt 

med sin stesønn Bjørn.     

 

I begge filmatiseringene har flere av treller signifikante roller. Spørsmålet blir hvorvidt de i 

hovedsak er der for å definere hovedkarakterene? Altså er de der for å danne et bakteppe for 

den virkelige handlingen, som kulisser, eller står trellenes historie sterkt for seg selv? I The 

Vikings er trellen Erik en slags Espen Askeladden som kommer fra dårlige kår, og til slutt 

stikker av gårde med prinsessen og hele kongeriket. At han starter som trell forsterker at det 

er han vi skal heie på, og ikke hans mindre sjarmerende halvbror - vikingprinsen Einar. 

Gjennom å ha trellposisjonen, blir han filmens underdog. Bruken av underdogs er et kjent 

fortellergrep, for å understreke hvem som er protagonisten og antagonisten i historien. David 

og Goliat er det erketypiske eksempelet. Underdogs har med årene fått en tydelig rolle i 

filmens verden: ”because everyone just loves watching chump become champ”.150 Så det kan 

tenkes at trellposisjonen hovedsakelig brukes som et virkemiddel for å drive handlingen 

fremover.    

 

I tv-serien er derimot historien og nysgjerrigheten til Athelstan bidragsytende til at vi som 

publikum blir bedre kjent med Ragnar, samtidig er Athelstans historie også med på å gi serien 

flere dimensjoner. Man får se vikingtoktene og kulturen fra et annet perspektiv, og karakteren 

utvikles i enda større grad når han returnerer til England etter en periode hos vikingene. 

Gjennom Athelstans bønn og hans samtaler med kong Egbert begynner vi å se konturene av 

en karakter som ikke bare er der for å understreke noe ved Ragnar, men også for å fortelle en 

                                                
149 Olsson, ”Vikingatida träldom”: 34. 
150 ”Top 20 Movie Underdogs. Movie Feature”, TheShiznit. 3.april 2008. 
http://www.theshiznit.co.uk/feature/top-20-movie-underdogs.php#sthash.uIzhmn7a.dpuf 
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annen historie. I motsetning til Torunn står Athelstan frem som en selvstendig karakter, mens 

Torunn fremstår i større grad som et middel for å få frem andre sider ved karakterer som 

Bjørn og Åslaug.  

 

Ulikt andre slavesamfunn 

Kildene vi har til vikingenes trellsamfunn er ulikt kildene vi har til det moderne amerikanske 

slavesamfunnet, og kildene skiller seg også fra slavesamfunn i Sør-Europa i eldre tid, som 

Romerriket eller Mesopotamia.151 I andre slavesamfunn er psykisk og fysisk straff av slavene 

godt beskrevet i kildene. Brink har påpekt at om man ”i de nordiska källorna letar efter något 

liknande, det vill säga metoder att fysiskt märka trälar, finner man egentligen inget”.152 Dette 

betyr ikke at nordiske slaveeiere var mer empatiske eller filantropiske, eller at de avstod fra å 

fysisk skade sine slaver, men er et resultat av dårlig kildemateriell – det finnes ikke mange 

kilder som kan bekrefte dette. Eneste unntaket er den seksuelle utnyttelsen av trellene i 

vikingsamfunnet, som er godt dokumentert, og som vil bli drøftet i neste underkapittel. Men 

det er mange likheter mellom slavesamfunnene også. Eksempelvis var trellene i vikingtiden, 

som i andre slavesamfunn, lavest på rangstigen:  

 

They had hardly any rights at all. They were chattel. They could inherit nothing, leave 
nothing. They could take no part in any business transaction. A slave's only relation 
with the rest of society was through his master.153  

 

Dette kommer også tydelig frem i begge filmatiseringene jeg tar for meg. De viser hvordan 

livet som trell var utfordrende og tungt. Det er likevel ikke stort fokus på psykisk eller fysisk 

mishandling av trellene, slik man ofte får inntrykk av i filmer og tv-serier som portretterer 

andre og eldre slavesamfunn. De har holdt seg tro til kildene, og ikke portrettert et klassisk 

slavesamfunn, men nettopp fått frem trellsamfunnets særegenhet.  

 

Seksuell utnyttelse 

En annen ting som kommer frem i kildene og forskning, og som tv-serien og filmen har satt 

fokus på, er vikingenes seksuelle utnyttelse av kvinner fanget i kamp. Stefan Brink mener at 

                                                
151 Brink, Stefan, Vikingarnas slavar. Den nordiska trälldomen under yngre järnalder och äldsta medeltid 
(Stockholm: Atlantis, 2012). 253. 
152 Brink, Stefan, Vikingarnas slavar: 193. 
153 Short, William R. Hurstwic: Social Classes in Viking Society 
http://www.hurstwic.org/history/articles/society/text/social_classes.htm 
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vikingene hadde seksuelle motiver til grunn for noen av fangene de tok med seg hjem. Brink 

påstår ”att nordiska vikingar på härnad tog med sig slavkvinnor hem til Norden inte enkom 

för att låta dem baka, städa och laga mat”.154 Som i de fleste slavesamfunn ”male slaveholders 

had sexual access to their slaves, and they often purchased women for that purpose alone”.155 

Vikingene hadde faktisk høyere priser for pene jenter som ble solgt på slavemarkedet: ”The 

law, in fact, did permit a price of twelve ounces for a slave bought for carnal plesaure”.156 

Jochens trekker eksempelvis frem historien om den vakre slavepiken Melkorka, som vikingen 

Hoskuldr kjøpte, for tre ganger summen som for vanlige slaver. Dette viser hvordan en mann 

betalte ”more than the normal rate for a slave aquired for sexual purpose”.157  

 

Overgangen til trelldom, litt enkelt fremstilt? 

Den vanligste overgangen fra fritt til ufritt menneske var ”härtagning i krig och andre 

stridigheter”.158 Siden dette var den vanligste overgangen er det ikke uforståelig at de to 

filmatiseringene fokuserer på akkurat denne veien til trelldom. Både Erik og Athelstan blir tatt 

til fange på vikingtokt og får deretter status som treller i vikingsamfunnet. Man kunne også bli 

født inn i trelldommen, ved å være barn av trellforeldre. Dette er Torunn i tv-serien et 

eksempel på.   

 

Men overgangen fra fritt menneske til ufri trell kunne skje på veldig mange andre måter. Det 

finnes eksempler på vikinger som, mer eller mindre, frivillig gikk inn i trelldommen. I harde 

tider kunne det være bedre å være trell på en stor gård, enn å være en fattig fri bonde. Enkelte 

meldte seg frivillig til et liv i trelldom, hvis de ikke kunne brødfø seg selv eller hadde havnet i 

bunnløs gjeld.159 For noen var det å selge sitt barn som trell eller gi opp sin frihet den eneste 

muligheten til å overleve.160 Det finnes også eksempler på folk som ble dømt til slaveri for en 

forbrytelse de hadde begått.161  

  

 

 

                                                
154 Brink, Stefan, Vikingarnas slavar: 181. 
155 Karras, Ruth Mazo, ”Concubinage and Slavery in the Viking Age”, Scandinavian Studies Vol 62. No 2. 
(1990). 141. 
156 Jochens, Women in Old Norse Society: 35. 
157 Jochens, Women in Old Norse Society: 35. 
158 Brink, Stefan, Vikingarnas slavar: 85. 
159 Elling, Vikingenes verdensrike: 67.  
160 Brink, Vikingarnas slavar: 87. 
161 Elling, Vikingenes verdensrike: 66.  
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Kapittelkonklusjon 

Fremstillingen av treller i de to filmatiseringene gjengir i stor grad etablerte fakta. De er tro 

mot kildene, og setter fokus på hvordan trelldommen var en tydelig grunnstein i 

vikingsamfunnet. De fristes ikke av å fremstille trellsamfunnet som likt det moderne slaveriet, 

hvor det ofte er viet stor plass til å vise slaveeiernes totale maktposisjon. Filmatiseringene gir 

troverdige forklaringer på hvordan de ulike karakterene har oppnådd et liv i trelldom. Selv om 

de er litt ensidige og kun presenterer treller fanget i krig og treller født inn i trelldom av 

trellforeldre, og ikke viser mangfoldet av hvordan dette kunnes skje. At både Erik, Athelstan 

og Torunn blir frigitt er ikke urealistisk, men kan gi et skjevt bilde av hvor vanlig det var i 

trellsamfunnet. Filmatiseringene har et fokus på trellene i seg selv, og trellene er ikke 

utelukkende biroller skrevet inn for å tydeliggjøre trekk hos de andre karakterene i serien.     

 

The Vikings fra 1958 inneholder ingen direkte feil i sin fremstilling av trellivet, men er mindre 

nyansert enn tv-serien. Mye av dette skyldes nok filmformatet, som gir mindre plass til 

nyanser. Filmatiseringen holder seg til de mest etablerte teoriene. Kun to av karakterene er 

treller, og Erik frigis relativt tidlig. Filmen er litt enkel i sin fremstilling, men er fortsatt i 

samsvar med hvordan det kunne ha vært. Det kan tenkes at trellposisjonen til Erik i stor grad 

har blitt brukt som et virkemiddel for å understreke at han er underdogen. Min konklusjon er 

dermed at The Vikings sin fremstilling av treller både bærer preg av å være kostymedrama og 

historisk drama, men hovedsakelig historisk drama.  

 

Vikings fra 2013 gir et mer nyansert bilde på trellivet. Man blir kjent med både treller født inn 

i trelldom og treller fanget i krig. De snakker også i større grad om et etablert slavemarked, 

som forskning viser at har eksistert. Scenene som omhandler jarl Haraldssons 

begravelsesritual, og trellenes rolle i dette, er hentet direkte ut fra kilder vi har til vikingtiden. 

Fokuset på romansen mellom vikingprinsen Bjørn og trelljenta Torunn er et klassisk eksempel 

på hvordan kostymedramaer fokuserer på kjærlighet satt i historisk setting. Serieskaperne kan 

tenkes å ha brukt hennes trellstatus for å hovedsaklig sprite opp kjærlighetshistorien og 

understreke karaktertrekk hos Bjørn og Åslaug. Samtidig er hennes trellstatus og mentalitet 

gjengitt troverdig. I motsetning til Torunn står Athelstan frem som en selvstendig karakter, 

med en egen spennende historie å fortelle. Jeg vil derfor argumentere for at tv-seriens 

fremstilling av trellene gir et bilde av hvordan det kunne ha vært. Derfor vil jeg definere tv-

serien som et historisk drama i sin fremstilling av trellene.  
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Kapittel 4: Fremstillingen av norrøn mytologi og ritualer  

 

I dette kapittelet vil jeg undersøke hvordan den norrøne mytologien og ritualene kommer til 

utrykk i de to filmatiseringene. Jeg vil ta for meg ulike aspekter ved den norrøne mytologien 

og ritualene, samt undersøke om filmatiseringenes gjengivelse av dem samsvarer med 

forskningen.  

 

Først vil jeg se på hvordan den norrøne mytologien kommer til uttrykk i dagligdagse dialoger 

i de to filmatiseringene. Deretter vil jeg drøfte fokuset filmatiseringene har på allfaderen Odin 

som inspirator for krigersamfunnet. Steinsland fokuserer på at i vikingtidens norrøne kultur 

var Odin krigsguden, og de ”dyktigste krigerne var innviet til Odin og dro i kamp med håp om 

å komme til Odins hall dersom de døde på slagmarken”.162 Har filmatiseringene klart å sette 

fokus på dette? Videre vil jeg se nærmere på hvordan de fremstiller vikingbegravelser, og om 

det finnes kilder eller forskning som støtter disse fremstillingene. Avslutningsvis drøfter jeg 

fremstillingen av menneskeofring i tv-serien. Utbredelsen av menneskeofring i vikingtiden er 

en pågående debatt innen akademia. Hvordan har tv-serien forholdt seg til debatten?   

 

På bakgrunn av denne drøftingen vil jeg prøve å konkludere hvorvidt filmatiseringene kan 

defineres som historisk drama eller kostymedrama, ut i fra fremstillingen av den norrøne 

mytologien og ritualene. 

 

Norrøn mytologi 

Den norrøne mytologien er viet mye plass i fremstillingene. Steinsland poengterer i sin bok 

Mytene som skapte Norge. Myter og makt fra vikingtid til middelalder at myter ikke er tidløse 

sannheter som fullt ferdige har falt ned fra himmelen, de produseres og holdes ved like av 

mennesker. De skapes og fungerer innenfor enkelte historiske kontekster.163 Anders Bæksted 

trekker også frem at heltesagn og gudemyter ofte fungerte som normgivende for samfunnets 

tenking og handling. De har ofte inngått i ulike forklarende og legitimerende sammenhenger. 

Eksempelvis har mytenes underliggende budskap i de fleste tilfeller utgjort vesentlige faktorer 

i menneskets selvforståelse, og legitimert deres handlinger. 164 Steinsland påpeker at 

                                                
162 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 21. 
163 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 13. 
164 Bæksted, Anders, Nordiske guder og helter. Myter og sagn fra førkristen tid (Oslo: Aschehoug & Co, 2002). 
8-10.  
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”religioner kan åpne for det verste og det beste i mennesker”.165 Dette danner et godt 

utgangspunkt for karakterskildring. Man legitimerer handlinger hos karakterene gjennom 

deres tro. Et eksempel på dette synliggjøres i en scene i tv-serien Vikings, hvor jarl 

Haraldsson begraver skattene fra forrige vikingtokt. En ung gutt som hjelper til å grave, lurer 

på hvorfor jarlen vil grave ned utbyttet. Jarlen svarer da: ”Vet du ingenting, gutt? Odins løfte 

til enhver mann er at han får alt han har gjemt vekk når han etter sin død våkner i Valhall. 

Men skatten må beskyttes. Noen må vokte den. I dette livet – og i det neste”. I neste sekund 

kveles den unge gutten til døde. Jarl Haraldsson fremstilles her i et dårlig lys siden han dreper 

en ung gutt, men hans handlinger forklares gjennom hans tro. 

 

Dette er bare et av eksemplene på hvordan den norrøne mytologien danner et bakteppe i 

filmatiseringene. Jeg vil videre skissere flere hovedtrekk ved fremstillingen av den norrøne 

mytologien i filmatiseringene.   

 

I dagligtalen 

Referanser til den norrøne mytologien dukker stadig opp i dagligtalen, i både filmen og tv-

serien. I filmen fra 1958 blir man kjent med den norrøne mytologien gjennom dagligdagse 

samtaler vikingene har seg i mellom. For eksempel sier Kitala til Erik i en samtale: ”Du vil 

finne Valhall en dag. Kun store helter når dit”, eller Ragnar takker gudene for sin sønns 

vellykkede vikingtokt: ”Takk til Odin for deres trygge hjemkomst”.  

Tv-serien inneholder også mange slike samtaler, som setter fokus på gudene og andre sider 

ved den norrøne mytologien. Tv-seere uten alt for mye kunnskap om emnet fra før, tilegner 

seg kunnskap om den norrøne mytologien fort. David Fuller trekker også frem dette i sin 

anmeldelse av tv-serien: ”Viewers unfamiliar with the Old Norse culture are quickly brought 

up to speed through well-written dialogue”.166  

De norrøne gudene trekkes eksempelvis inn hver gang vikingene skal på tokt. Før de drar 

ønsker de hverandre lykke til på ferden, med uttalelser som: ”Må Tor fylle deres seil”, ”Vi 

ønsker deg lykke på reisen. Vi skal ofre til Odin” eller ”Gudene vil ta vare på oss”. Også når 

de returnerer fra vellykkede vikingtokt takker de gudene. Ragnar forklarer eksempelvis 

hvorfor et vikingtokt ble vellykket slik: ”Vi hadde Tor på vår side”.    

                                                
165 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 21. 
166 Fuller, David, ”Vikings: A TV Series Worth Watching”, As You Were. 21.februar 2013. 
http://www.davidjonfuller.com/2013/02/21/vikings-a-tv-series-worth-watching-by-thor/ 
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Hvis de skulle støte på problemer på overfarten trekkes også gudene inn. Ved en anledning 

hvor de er på villspor på åpent hav, uttaler en av roerne: ”Guden Loke står bak turen. Den 

svikefulle, den slue.” Når lyn og torden omringer dem på det åpne havet, forklarer de det også 

med gudenes påvirkning. Rollo prøver å forklare kaoset slik: ”Tor hamrer på ambolten sin. 

Han er sint på oss. Han vil senke oss”. Floki svarer: ”Det er sant at Tor svinger hammeren sin. 

Lynet er gnister fra ambolten hans.” I en annen scene opplever vikingene bølger som skylte 

over skipene, og et skip gikk under og mange menn druknet. Floki forklarer det slik: ”Tor var 

sint på oss. Han hamret med ambolten sin og bølgene pisket stadig høyere”. Dette stemmer 

overens kunnskapen vi har om Tor fra sagaene. Vikingene trodde at Tor fløy over himmelen 

med hammeren Mjølner, og forårsaket lyn og torden.167 

 

Gudene trekkes ikke bare inn i samtaler om lyn og torden eller når de skal på tokt. De 

refererer også til gudene i dagligtalen i landsbyen. Som når Floki og Helga har fått en datter. I 

det de diskuterer hva hun skal hete forklarer Floki at han vil kalle henne Angerboda, etter 

guden Lokes første kone. Helga virker skeptisk, siden Angerboda var ond og fødte et monster. 

Innholdet i dialogen mellom Floki og Helga stemmer overens med historier fra sagaene. I 

Snorres Edda kan man lese om Angerboda som Loke fikk tre barn med: Fenrisulven, 

Midgardsormen og Hel. Gudene ”indså af spådomme, at denne søskendeflok ville forvolde 

dem mange skader og ulykker, og alle forventede sig meget ondt af dem”.168 Hvorvidt det er 

realistisk at vikinger ville gi sin datter et navn som har så sterke negative konnotasjoner er et 

annet spørsmål. Hvis noen skulle gjort det, er det nettopp Floki og Helga, siden de er de mest 

radikale og ”alternative” i vikingsamfunnet.  

Et annet eksempel på hvordan den norrøne mytologien vies plass i tv-serien er en scene hvor 

Lagertha forteller eventyr til Gyda og Bjørn rundt bålet. Hun forteller om Midgardsormen 

som holder havet på plass og guden Tor sin kamp med ormen. Gjennom scenen blir vi kjent 

med den muntlige fortellertradisjonen og den norrøne religionens naturlige plass i dagliglivet. 

Jarl Haraldsson trekker også inn gudene for å overtale Rollo til å gå i mot sin bror: ”Du vil at 

gudene skal se deg? Du vandrer i Ragnar Lodbroks skygge. Er det ikke på tide å tre frem, og 

vise gudene ditt sanne jeg?” 

 

                                                
167 Bæksted, Nordiske guder og helter: 27. 
168 Heimskringla.no, ”Loke og hans børn”, Uddrag av Snorres Edda. Oversatt av Jesper Lauridsen. Oppsøkt 
11.september 2014. http://heimskringla.no/wiki/Uddrag_af_Snorres_Edda#Loke_og_hans_b.C3.B8rn 
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Hvorvidt gudene inngikk i dagligdagse samtaler på denne måten i virkelighetens vikingtid er 

vanskelig å stadfeste, men det er ikke utenkelig. Steinsland påpeker i sin bok at 

samhandlingene i den norrøne mytologien samsvarer med ”vikingtidssamfunnet der ideer om 

ære, svik og hevn er den sosiale motoren som driver handlingene fremover”, og at den 

norrøne kosmologien ”korresponderer med vikingtidens samfunnsstruktur og maktforhold”.169 

Dermed er det plausibelt at vikingtidens mennesker refererte til gudenes meninger eller 

gudenes handlinger for å motivere, overtale eller understreke et poeng. Den norrøne 

mytologien var en tydelig del av vikingsamfunnet, men verken akademikerne eller 

filmskaperne, vet hvordan dette påvirket dagligdagse samtaler. Uansett er disse dagligdagse 

samtalene i filmen og tv-serien en naturlig måte for filmskaperne å knytte inn gudene og den 

norrøne mytologien i filmatiseringene. Dette er et tydelig fortellergrep. Resultatet blir at 

publikum lærer mer om den norrøne mytologien, og at karakterenes handlinger i 

filmatiseringene i større grad blir legitimert. 

 

Munken Athelstan som veiviser 

 

In the gentle fall of rain from heaven, I hear my God. But in the thunder, I still hear 

Thor. That is my agony.170 

Utsagnet over blir stammer fra den omvendte munken Athelstan, som tidlig i tv-serien ble tatt 

til fange på Lindisfarne kloster. Som tidligere nevnt blir han etter hvert en del av 

vikingsamfunnet som en likeverdig. Serien setter fokus på hvordan han slites og dras mellom 

kristendommen og den norrøne mytologien. Han fungerer som en veiviser for tv-seerne inn i 

den norrøne mytologiens verden. Hans samtaler med Ragnar og de andre vikingene viser en 

stor lyst til å lære mer om gudene og deres forestillinger om verden. Athelstans nysgjerrige 

holdning til den norrøne mytologien fører til mange samtaler som inneholder mye kunnskap 

om vikingenes gudebilde. Han spør og får svar, og blir stadig bevisst på likhetene mellom sin 

religion og vikingenes. På et tidspunkt beretter for eksempel Floki om Valhall til Athelstan: 

”Hallen har 540 dører. Og når Ragnarok kommer, vil 800 krigere marsjere ut fra hver dør, 

skulder ved skulder”. Slike seanser er det mange av. Det er et kjent fortellergrep. Gjennom 

Athelstans samtaler med vikingene får tv-seerne stor og detaljert kunnskap om 

                                                
169 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 34 og 44. 
170 Uttalt av karakteren Athelstan i tv-serien Vikings (2013-).  
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vikingsamfunnet, og spesielt mye om den norrøne mytologien. Ved å plassere en kristen 

munk oppe i det hele, blir han en representant publikum - for ”oss”.171 

I løpet av serien gir Athelstan avkall på sitt kristne livssyn, og tar til seg den norrøne 

religionen og ritualene. Er dette en realistisk handling og finner man kilder som kan støtte 

denne konverteringen? Etter å ha lett i utallige fagbøker og sagaer fant jeg ingen eksempler på 

en person som gikk fra kristendommen til hedendommen. Jeg kontaktet derfor Gro 

Steinsland, og heller ikke hun fant noen kilder som vitnet om en individuell overgang fra 

kristendom til hedendom. Hun påpekte at ”direkte vitnesbyrd om ”omvendelse" fra hedendom 

til kristendom tror jeg ikke vi kan hoste opp”.172  

 

Seriens fremstilling av Athelstans religionsskifte kan likevel forsvares, for ambivalens i 

personlig tro finnes det flere eksempler på i sagaene. Eksempelvis skalden Hallfred 

Vanrådeskald som først tjente hos hedenske jarl Håkon og senere ble Olav Tryggvasons 

mann. Hallfred gir i diktningen sin uttrykk for at han savner de gamle gudene og føler at han 

har sveket dem.173 Kildene forteller at kristningskongen Håkon den gode lot seg hauglegge på 

hedenske vis, eller ble hauglagt på hedensk vis. Overgangen fra kristendom til det hedenske 

for Athelstan kan man likevel argumentere for at er sannsynlig, siden en trell eller følgesmann 

ofte delte sin herres tro. Det er nettopp det som ligger i tilfellet med Hallfred Vanrådeskald 

som bytter herre.174 Samtidig må det påpekes at selv om det ikke finnes kilder som kan 

bekrefte en overgangen fra kristendom til hedendom hos individer, kan dette fortsatt ha 

skjedd. Kildene er som regel farget av religionsskiftet der kristendommens representanter 

"vant". Derfor finnes det mange eksempler i sagaene på at individer eller grupper har gått fra 

norrøn mytologi til kristendommen. Historien blir som kjent skrevet av seiersherrene, i dette 

tilfellet de kristne representantene. Og de kristne representantene har selvfølgelig ikke skrevet 

om noen som gikk fra Kristus til allfaderen Odin. 

 

Allfaderen Odin 

Valhall og krigerguden Odin vies mye plass, både i begge filmatiseringene og i norrøn 

mytologi. Odin er den hellige drikkens herre, han er visdomsguden og han er dødsguden som 

                                                
171 Ferrer, ”Jeg slukte Vikings rått!”. 
172 Mailutveksling med Gro Steinsland. 17-20.oktober. 2014.  
173 Heimskringla.no, ”Sagaen om Hallfred Vandrådeskald”. Oversatt av Charles Kent. Oppsøkt 18.oktober 2014. 
http://heimskringla.no/wiki/Sagaen_om_Hallfred_Vandr%C3%A5deskald 
174 Mailutveksling med Gro Steinsland. 17-20.oktober. 2014.  
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er til stede på slagmarken, som følger krigerne og samler de døde rundt sitt høysete i 

Valhall.175 Han er den guden som får størst plass i både filmen og tv-serien, og det er ikke så 

underlig, siden han var blant de mest betydningsfulle gudene i den norrøne mytologien. Gro 

Steinsland lister opp flere stikkord som definerer den førkristne kulturen: krigerflokker, 

krigerideologi, myter og kult - først og fremst rettet til Odin.176 

 

I The Vikings trekkes Odin ofte frem. Som når vikingkongen Ragnar skryter av sin sønn 

Einar, sier han: ”Hvem kunne hatt en finere sønn? Odin! Men han er ikke Odins, han er min”. 

Når vikingene holder fest i vikinghallen, skåler de også for Odin. Senere i filmen når Ragnars 

skip har sunket, og Einar tror faren har druknet, sverger han på å drepe mannen som er 

ansvarlig for farens død. Han sverger på at han vil drepe Erik, og uttaler: ”Jeg sverger det, ved 

Odins hellige blod”. Einar prøver å egge vikingene til å ta hevn ved å påpeke at Ragnar var 

deres vikingkonge, og at han ikke fikk en verdig vikingbegravelse: ”Jeg har sverget ved Odins 

blod på å hevne min fars død. Hvem er med meg?”. Odin omtales i filmen både i festlige lag 

og ikke minst når det manes til kamp. Noen av uttalelsene er riktignok tydelig påvirket av 

kristendommens påvirkning. Referansene til Odins hellige blod er et eksempel på dette. Det er 

ikke noe man kjenner fra sagaene eller andre kilder. Det først og fremst er en kristen metafor, 

som refererer til Kristus hellige blod, som de så har overført til den norrøne mytologien i 

filmen.  

Tv-serien Vikings har også et stort fokus på guden Odin. Allerede i åpningsscenen 

introduseres vi for Odin: Etter et stort slag ser man masse ravner, som spiser av de døde. Og 

man ser en mann i sort frakk med stav og ravn på skulderen. Han henter de døde fra 

slagmarken. Hovedkarakteren Ragnar uttaler skrekkslagent: ”Odin!”. Odin trekkes videre 

frem i tv-serien gjentatte ganger. Eksempelvis uttaler Ragnar på et tidspunkt: "Odin ga sitt 

øye for kunnskap, men jeg ville gitt mye mer". 

  

I tv-serien er det riktignok fokus på de andre gudene også. Når de besøker tempelet i Uppsala 

tilber de eksempelvis ikke bare Odin, her er også Frøy i fokus. I episoden nevnes hele 16 

andre guder.177 Dette skyldes sannsynligvis formatet – det at tv-serien rett og slett har større 

                                                
175 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 82-83. 
176 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 81. 
177 Gudene som nevnes i episoden er Odin, Tor, Frøy, Vale, Heimdal, Balder, Brage, Eir, Frøya, Loke, Frigg, 
Lin, Mime, Njord, Ran og Tyr. 
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plass til å fortelle om den norrøne mytologien enn filmen. Selv om de omtaler de andre 

gudene fra tid til annen er det ikke tvil om at Odin er hovedguden. 

 

Referansene til Odin i både filmen og tv-serien kan bekreftes av kilder og forskning. Bortsett 

fra at produksjonsteamet til filmen i 1958 valgte å dra sin kunstneriske frihet litt langt i en 

scene der Odins utroskapstest introduseres. Filmskaperen Fleischer har, som tidligere nevnt, 

satt fokus på at Kirk Douglas og han “decided to make this the most authentic picture about 

the Vikings that had ever been made or could be made”.178 Samtidig innrømmer Fleischer på 

bakomfilmen, at de fant opp utroskapstesten - for moro skyld. Så testen har ingen basis i 

historien, og når de i tillegg tilskriver den til Odin mener jeg at den kunstneriske friheten har 

blitt strukket for langt, og ikke kan legitimeres.   

 

På den andre siden har filmskapernes kunstneriske frihet i sitt arbeid med kildene ført til 

andre spennende og skjulte referanser i filmen. Hovedkarakterene i The Vikings mister 

eksempelvis kroppsdeler, akkurat som de norrøne gudene. I Voluspå kan man lese hvordan 

Odin ga sitt øye for å kunne drikke av Mimes brønn, kjent som kunnskapens brønn.179 Og i 

Snorres Edda kan man lese om Tyr som mistet en hånd til Fenrisulven.180 Gudene mistet 

kjære kroppsdeler, noe hovedkarakterene i filmen fra 1958 gjør også. Erik mister hånden som 

Tyr, og Einar mister øyet som Odin.  

 

Dø med sverdet i hånd  

 

Ikke frykt døden. Omfavn den som en vakker kvinne.181 

 

Uttalelsen over blir sagt av Ragnar Lodbrok i tv-serien i det han motiverer sine menn til 

kamp. Steinsland påpeker at mytene og ritene i vikingsamfunnet ”gjorde det til et ettertraktet 

mål for unge, ambisiøse krigere å havne i Odins rike”.182 I boken Eros og død i norrøne 

                                                
178 Bakomfilmen til The Vikings 1958, Richard Fleicher. 
179 Heimskringla.no, ”Voluspå”. Oversatt av Ivar Mortensson-Egnund. Oppsøkt 5.august 2014. 
http://heimskringla.no/wiki/Volusp%C3%A5 
180 Heimskringla.no, ”Uddrag av Snorres Edda”. Oversatt av Jesper Lauridzen. Oppsøkt 7.august 2014. 
http://heimskringla.no/wiki/Uddrag_af_Snorres_Edda 
181 Uttalt av Ragnar Lodbrok i tv-serien Vikings. 
182 Steinsland, Mytene som skapte Norge: 82-83 
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myter, beskriver Steinsland hvordan vikingene utviklet en hel ideverden omkring døden, ”i 

form av myter, symboler, riter og kultur.”183 I hvilken grad får filmatiseringene dette frem? 

 

Allerede i åpningsscenen i The Vikings fra 1958 sier fortelleren: ”Alle vikinger ønsket å dø i 

kamp med sverdet i hånd. Da kunne de entre Valhall og feste med gudene som helter”. Dette 

kommer til utrykk senere i filmen, ved at vikingene eksempelvis alltid roper Odin i det de går 

til angrep. En samtale mellom Morgana og Erik i filmen setter også fokus på denne 

krigerkulturen. Morgana spør hva som er det verste for en viking, og Erik svarer: ”Å dø uten 

sverd i hånd, og aldri komme til Valhall”. En annen scene fra filmen viser at Ragnar blir dømt 

til å hoppe ned i ulvehullet til kong Ælla. Han godtar dødsstraffen, men har et ønske: ”Jeg 

hevder en vikings rett til å dø med sverdet i hånd”. Kong Ælla nekter, men Erik gir likevel 

Ragnar et sverd slik at han kan oppsøke Valhall ærefult. Ragnar smiler, roper Odin og hopper 

ned i ulvehullet. En annen scene i filmen viser dødskampen mellom Einar og Erik på taket av 

borgen til kong Ælla. Einar blir hardt skadet, og mister sverdet i bakken. Erik gir han da 

sverdet, slik at han kan oppsøke Valhall ærefult. Einar roper Odin høyt, med sverdet til værs, 

og faller død om.  

 

Tv-serien vier også mye plass til denne krigerkulturen, med et stort fokus på ære. Når Ragnar 

utfordrer jarl Haraldsson til tvekamp spiller han på nettopp ære: ”Nekter han vil skammen 

følge han resten av livet og Odin vil aldri slippe han inn i Valhall”. Jarl Haraldsson godtar 

utfordringen, og det ender med at jarlen skades hardt i kampen. Ragnar setter seg ned ved den 

døende jarlen, og sier: ”Odin er her. Han vil se hvem av oss han må ta med seg til sin gilde 

hall”. Jarl Haraldsson svarer at han er heldig som skal få spise ved æsenes bord: ”I kveld skal 

jeg drikke med sønnene våre”. Han smiler og dør.  

 

Dette håpet om å møte Odin og dra til Valhall går igjen i tv-serien. En mann er dømt til døden 

og Bjørn stusser over at han smiler før halshuggingen skal finne sted. Ragnar forklarer at 

mannen ønsker å dø uten frykt, for å gjøre bot for sine synder, og for å ha håp om å dra til 

Valhall. Vikinglederne trekker også ofte inn Odin og Valhall når de motiverer sine krigere før 

kamp. Kong Hårek motiverer eksempelvis sine krigere ved å si: ”Våre skjebner er allerede 

avgjort av gudene, så frykt ikke. Kjemp vel! Om dere faller fører Odin dere til Valhall”.  

 

                                                
183 Steinsland, Gro, Eros og død i norrøne myter (Oslo: Universitetsforlaget AS, 1997). 98.  
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Over flere episoder blir tv-seerne kjent med en gammel mann. Mannen forteller om sin fortid, 

og at alle hans venner er døde. Han ber Ragnar om å få bli med på neste vikingtokt: ”Gi meg 

muligheten til å falle i strid,  og forenes med mine venner i Valhall”. Han får ønsket sitt 

innvilget, og er med i flere kamper i England, men han overlever stadig og er tydelig skuffet 

over dette: ”Gudene har forbannet meg. Jeg må bli på denne elendige jorden til evig tid”. I en 

senere kamp får mannen et sverd i ryggen. Han blir alt annet en skuffet; han hvisker Valhall 

med et smil om munnen før øynene hans glir igjen. 

Samsvarer fremstillingen i filmatiseringene med forskningen? Historikeren Marlen Ferrer har 

uttalt: ”Norrøn religion fremelsket krigersk heltemot: Ære var viktigere enn livet selv.”184 

Dette ønsket om å imponere krigerguden Odin, dø ærefullt og entre Valhall, dukker stadig 

opp i begge filmatiseringene. Jeg vil argumentere for at filmatiseringene samsvarer med 

forskningen om den krigerske kulturen med basis i krigerguden Odin.  

 

Vikingbegravelser 

Neste tema jeg skal ta for meg innen det norrøne mytologien er ritene tilknyttet begravelsene. 

Begge filmatiseringene viser vikingbegravelser. Samsvarer begravelsesritualene i 

filmatiseringene med forskningen på området? 

 

I The Vikings fra 1958 vises en begravelse. I avslutningsscenen ser man Erik gi Einar en 

vikingbegravelse. I begravelsesseremonien som foregår på kveldstid ser man hundrevis av 

vikinger med fakler stå oppstilt på fjellknauser på siden av havnen. Einar bæres på et 

vikingskjold ned til et klargjort skip. De setter seil. En mann fyrer av en brennende pil som 

treffer skipets seil. Båten starter å seile utover i havet, mens flere flammende piler fyres av 

mot skipet. Skipet tar fyr etter å ha blitt truffet av disse flammende pilene, og man ser 

vikingen Einar oppslukt av flammer. Skipet seiler sakte ut i horisonten.  

 

Kelly påpeker at begravelsesritualet har blitt ”memorialized not by a saga, but by a film”.185 

The Vikings er den første filmen som portretterer en vikingbegravelse med flammende 

piler186, men det er ikke den siste. Flere filmer har i senere tid latt seg inspirere av denne 

scenen. Game of Thrones (2011-) kopierte begravelsesritualet med flammende piler i en av 

                                                
184 Ferrer, ”Jeg slukte Vikings rått!”. 
185 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 12. 
186 ”Viking Funeral”, Television Tropes & Idioms. Oppsøkt 17.august 2014. 
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/VikingFuneral 



Høsten 2014  Populærhistoriske fremstillinger av vikingene  Hanne S. Larsen 
 

 60 

sine episoder. Filmen Thor: The Dark World (2013) viser også en begravelse hvor flammende 

piler setter fyr på et skip. Hvorvidt det er realistisk med flammende piler i en 

vikingbegravelse kommer jeg tilbake til senere. 

 

Tv-serien Vikings viser også flere begravelser gjennom serien. Etter pestutbruddet i landsbyen 

ser man vikingene stable de døde i store hauger oppå vedkubber på stranden. Lagertha samler 

de levende, og i kveldsmørket tennes det tre store bål på stranden. Man skjønner at dette 

gjøres siden det var såpass mange avdøde at de ikke kunne holde begravelser for hver enkelt.  

En annen begravelse finner sted i England. Ragnar og resten av gjengen er på stranden. De tar 

avskjed med Kauko, en av krigerne som har falt i strid. Mens de observerer Kauko brennes på 

bålet sier Rollo: ”Døden tar snart Kauko. Ikke sørg over ham eller hans skjebne. Gjett hvor 

han er nå? Valkyrjene har tatt ham hjem til Valhall. I dette øyeblikket drikker han øl med 

gudene.”  

Den vikingbegravelsen som vises mest detaljert i tv-serien, er begravelsesritualet i forbindelse 

med jarl Haraldssons bortgang. Jeg har nevnt denne scenen tidligere, men vil igjen trekke den 

inn her kort, for å understreke seriens tette bånd til kildene. I filmen ser man at trelljenta som 

har meldt seg til å følge sin herre til den andre siden, bli ført inn i et rom, hvor mange menn 

har sex med henne. Bjørn forteller at mennene sier til henne: ”Si til din Herre at jeg gjorde 

dette av kjærlighet til ham”, for hun vil snart bli gjenforent med jarlen. I nedtegnelsene til Ibn 

Fadlan står det: ”Trælkvinden, som ønskede at blive dræbt, gik imens frem og tilbage; hun 

trådte ind i det ene efter det andet af deres telte og teltets herre havde omgang med hende idet 

han sagde: "Sig til din herre: Dette har jeg kun gjort af kærlighed til dig”.187 Som man kan se 

er begravelsesseremonien til jarl Haraldsson i tv-serien en nesten direkte gjengivelse av 

ritualet beskrevet i Ibn Fadlans reiseskildringer. 

 

Begravelsesritualene i både filmen og innad i tv-serien har klare forskjeller. Men det er ikke 

slik at enten filmen eller tv-serien gjengir begravelser mer korrekt. I vikingtiden fantes det 

ingen standard når det gjaldt begravelser. Man praktiserte både jordfesting og brenning, og 

gravene kunne både være et hull i bakken eller en oppbygget haug.188 Stylegar, påpeker dette: 

”(…) dersom periodens behandling av de døde skal beskrives med ett ord, så er ”mangfold” et 

bedre valg. Det finnes nemlig en myriade av ulike gravskikker i vikingtiden, og de 

                                                
187 Danmarkshistorien.dk, ”Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke ca. 922”.  
188 Brunstad, Hallvor. ”Begravelse”, Norrøn Mytologi. Oppsøkt 17.august 2014. http://www.norron-
mytologi.info/diverse/begravelse.htm 
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kronologiske, sosiale og regionale variasjonene er mange og store”.189 Ritualene var altså 

preget av stor variasjon, akkurat slik filmen og tv-serien viser. Han påpeker at det er et tydelig 

skille i gravskikken i vikingtiden mellom brent og ubrent begravelse, og at disse levde side 

om side helt frem til kristen gravleggingspraksis overtar og jordfeste blir enerådende.190 

 

Alle begravelsene som skildres i de to filmatiseringene er brannbegravelser. Dette går igjen i 

sagaene også. Men ikke en eneste saga nevner at ildspåsettelsen skjedde ved å skyte 

flammende piler på skipet. Om dette svekker troverdigheten til begravelsesseremonien i The 

Vikings kan diskuteres. Her kommer filmskapernes kunstneriske frihet inn. Det er ikke 

utenkelig at det har skjedd i virkeligheten, selv om ikke noen av sagaene omtaler det. Likevel 

kan det vært et problem at filmene i så stor grad refererer til hverandre og ikke til 

forskningslitteratur. Selv om gravferder som denne nok kan ha forekommet, kommer filmenes 

gjentakelser til å formidle et bilde av dette som vikingtidens dominerende gravskikk. 

 

Nettsiden Television Tropes og Idioms påpeker at tv-serien Vikings skildring av jarl 

Haraldssons begravelse sannsynligvis er den beste og mest korrekte versjonen av en 

vikingbegravelse noen gang vist på TV, grunnet gode forundersøkelser og fordi den nesten er 

en direkte gjengivelse av Ibn Fadlans nedtegnelser. Det at filmskaperne ikke har blitt fristet til 

å bruke flammende piler styrker troverdigheten: ”They sidestep the possible problems of 

shooting an arrow by just lighting the pyre on the longship while it's at anchor”.191  

 

Menneskeofring 

Blot eller menneskeofring blir ikke tatt opp i The Vikings fra 1958, men er et tema de stadig 

vender tilbake til i tv-serien. At blot var en del av vikingsamfunnets riter legger dialogen opp 

til flere steder. I det Ragnar skal på et vikingtokt sier Lagertha: ”Vi ønsker deg lykke på 

reisen. Vi skal ofre til Odin”. Bjørn uttaler ved enn annen anledning: ”Jeg vil blote til Tor, så 

far kommer tilbake i god behold”. 

At de ofret både dyr og mennesker vises også direkte i serien ved flere anledninger. Av og til 

fordi de ønsker at gudene skal hjelpe dem, andre ganger bloter de til gudene som takk. I 
                                                
189 Stylegar, Frans-Arne Hedlund, ”Vikingtidens gravskikk, del I”, Arkeologi i Nord. 18.mars 2006. 
http://arkeologi.blogspot.no/2006/03/vikingtidens-gravskikk-del-i.html 
190 Stylegar, ”Vikingtidens gravskikk, del I”. 
191 ”Viking Funeral”, i Television Tropes & Idioms. Oppsøkt 17.august 2014.    
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/VikingFuneral 
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forbindelse med det store pestutbruddet i vikinglandsbyen slakter eksempelvis Lagertha en 

geit i håp om å få gudene til å gripe inn: ”Allfader, vi tilbyr deg dette offer, i håp om å glede 

deg”. En annen scene viser at Rollo holder en tale, etter at de har slått Ragnars største fiende i 

kamp: ”I dag ofrer vi til Odin, den mektige, som takk for vår seier over jarl Borg. I gudenes 

nærvær og i deres ære, skjenker jeg dem dette offer”. Scenen ender med at en av jarl Borgs 

menn halshugges.  

En hel episode, kalt Sacrifice, er også viet til vikingenes tur til det hellige tempelet i Uppsala. 

Ragnar forklarer bakgrunnen for turen slik: ”Hvert niende år drar vi til tempelet i Uppsala, for 

å blote til gudene som takk for deres velvilje. For beskyttelse i seirer og strid. For regnet de 

gir avlingene. Og selvsagt for våre barn.” Ofringen av både dyrene og menneskene overlater 

lite til fantasien. Man ser i detalj hvordan kong Håreks knivblad kutter halsen på en av 

mennene som ofres, totalt ofres ni frivillige menn. Mot slutten av scenen ser man menneskene 

og dyrene som er drept henge fra trærne, som et offer til gudene. 

 

Forskning har vist at blot var en del av vikingsamfunnet. Om det forekom menneskeofring er 

derimot omstridt. Dermed er det vanskelig å avgjøre hvorvidt fokuset de retter på dette kan 

sies å være korrekt. Som vist ovenfor pågår det fortsatt en debatt innad i akademia om 

utbredelsen av menneskeofring. 

 

De skriftlige kildene fra slutten av hedensk tid skildrer tidvis menneskeofringer. Adam av 

Bremen beskrev i år 1075 menneskeofringer i Uppsala: ”Her skildrer han et gullbelagt hov (et 

hedensk tempel) og en hellig lund der både dyr og mennesker ble hengt opp for å gis til 

gudene”.192 Thietmar av Merseburg forteller om det samme i Lejre. Menneskeofringer er også 

omtalt i Soga om Øyrbyggjerne. I sagaen, som for så vidt er en av sagaene som nevner Ragnar 

Lodbrok, kan man lese: ”Der kann ein enno sjaa den domsringen, der folk vart dømde til aa 

verta blota. I den ringen stend steinen hans Tor, der ryggen vart sundbroten paa deim som dei 

skulde blota, og enno kann ein sjaa blodlìten paa steinen”.193 

 

Arkeolog Lars Jørgensen trekker frem at arkeologene har hatt problemer med å tro at 

menneskeofring kan ha vært annet enn ”kristenpropaganda for å vise de mørke sidene ved 

                                                
192 Søderlind, Didrik, ”Uenighet om blot i Uppsala”, Forskning.no. 23.september 2005.  
http://forskning.no/arkeologi-historie-religionshistorie/2008/02/uenighet-om-blot-i-uppsala 
193 Heimskringla.no,”Soga um Øyrbyggjerne”. Kapittel 10. Oversatt av Jakob Sverdrup. Oppsøkt 14.mai 2014.  
 http://www.heimskringla.no/wiki/Soga_um_%C3%98yrbyggjerne 
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hedendommen”.194 Men han trekker også frem at nyere utgravninger har gjort funn som tyder 

på at man ofret mennesker i vikingtiden. Stylegar påpeker også at enkelte utgravninger har 

pekt på at ”sannsynligheten er overveiende for at vi har å gjøre med lik som er blitt gravlagt 

samtidig, og der behandlingen av de døde gir støtte til tanken om at det ene dødsfallet kan 

skyldes et rituelt drap”.195 Professor i religionshistorie ved Göteborgs Universitet, Britt-Mari 

Näsström, har vært ledende i debatten. Hun påpeker at det finnes flere utgravninger i Sverige 

hvor man har funnet ”rester av ofre, også mennesker, som var blitt hengt opp i trær i en hellig 

lund”.196 

 

Professor i norrøn filologi Jan Ragnar Hagland godtar at det finnes skriftlige kilder som 

antyder at menneskeofringer fant sted nettopp i Uppsala. Men han er skeptisk til tv-seriens 

fremstilling likevel, og mener det hovedsakelig var kvinner som ble blotet og at tv-serien 

dermed de har ”sauset sammen mye rart”.197 Steinsland vil heller ikke avvise at 

menneskeofringer kan ha forekommet, men mener at det ikke var snakk om et utbredt 

fenomen: ”I krisetider kan en liten samfunnsorganisasjon gripe til ganske ekstreme midler”.198 

Østigård påpeker også det samme, at når et samfunn støter på store utfordringer, som at det 

”holder på å gå under på grunn av hungersnød, epidemi eller krig, så kan det kreves 

menneskeoffer for å vinne gudenes gunst”.199 I Vikings er det ikke noe fokus på at det er 

hungersnød eller en epidemi som fremprovoserer menneskeofringen. I tv-serien fremstilles 

det mer som en tradisjon eller et fast ritual som de gjør hvert niende år, for å blidgjøre gudene. 

Så tv-serien står her i fare for å normalisere menneskeofringen, og ikke noe vikingene kun 

tydde til i krisesituasjoner. På den andre siden er krisesituasjoner et relativt begrep. Näsström 

er enig med kritikerne i at menneskeofringer ikke kan ha funnet sted ofte, og hun estimerer at 

et menneskeoffer kan ha forekommet hvert 9-10 år. De har nok vært forbeholdt 

krisesituasjoner. ”På den annen side var det krise hver gang brødet ikke strakk til utover i 

vårknipa”.200 Ferrer bidro også i debatten rundt Vikings og seriens fremstilling av 

menneskeofring, ved å påpeke at: ”Vi vet lite om dette, og det har opp gjennom tidene vært 

                                                
194 Meland, Astrid, ”Vikingene ofret mennesker”, Magasinet. 8.januar 2009. 
http://www.dagbladet.no/2009/01/08/magasinet/arkeologi/vikinger/historie/4277680/ 
195 Stylegar, Frans-Arne Hedlund. ”Menneskeofring i Norden”, Arkeologi i Nord. 6.april 2009. 
http://arkeologi.blogspot.no/2009/04/menneskeofring-i-norden.html 
196 Søderlind, ”Uenighet om blot i Uppsala”.  
197 Furuly, ”TV-serie om vikinger skaper latter for historiske tabber”. 
198 Meland, ”Vikingene ofret mennesker”. 
199 Østigård, Terje. ”Menneskeofring”, Bergensavisen. 12.februar 2010. 
http://folk.uib.no/gsuto/ArtiklerWeb/BA/BA120210_Oestigaard.pdf 
200 Søderlind, ”Uenighet om blot i Uppsala”. 



Høsten 2014  Populærhistoriske fremstillinger av vikingene  Hanne S. Larsen 
 

 64 

mye faglige uenighet”, men det virker som at serieskaperne har bedrevet kvalifisert 

gjetning.201 

 

Kapittelkonklusjon 

Beskrivelsene i både filmen og tv-serien om den norrøne mytologien stemmer i stor grad 

overens med kildene og forskningen på området. Måten filmatiseringene setter fokus på og gir 

kunnskap om norrøn mytologi i dagligdags dialog, er et fortellergrep som fungerer meget bra. 

Deres gjengivelse av krigerkulturen, med Odin og Valhall som viktige faktorer, er også 

troverdig og tydelig. Begravelsesritualene er også knyttet tett opp mot forskning på emnet, 

enten via sagaer, nedtegnelsene til Ibn Fadlan eller andre kilder.  

 

I filmen The Vikings fra 1958 er de eneste unntakene fra kildene og forskningen, innføringen 

av flammende piler i Einars begravelse og introduksjonen av Odins utroskapstest. Begge 

disse fenomenene har man ingen kjennskap til fra kilder eller annen forskning, men den 

flammende pilen faller innen forsvarlig kunstnerisk frihet. Å introdusere utroskapstesten er 

derimot i overkant fantasifullt. Jeg vil fortsatt argumentere for at, til tross for visse innslag av 

stor kunstnerisk frihet, faller The Vikings sin fremstilling av den norrøne mytologien og 

ritualene innunder sjangeren historisk drama.   

 

Tv-serien Vikings har holdt seg tro til kildene, og samtidig benyttet seg av sin kunstneriske 

frihet, men aldri gått på tvers av hva som er sannsynlig når de skildrer den norrøne 

mytologien. Scenene som viser menneskeofring holder seg innen debatten som pågår i 

akademia, og kan dermed sees på som kvalifisert gjetning eller kunnskapsbasert fantasi. Jeg 

mener dermed at Vikings faller innunder sjangeren historisk drama når det kommer til 

gjengivelsen av den norrøne mytologien og ritualene.  

                                                
201 Ferrer, ”Jeg slukte Vikings rått!” 
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Kapittel 5: Fremstillingen av kvinnesyn og kvinneroller  

 

Jeg vil først skissere opp hovedtendenser i fremstillingen av kvinnesyn og kvinneroller i The 

Vikings fra 1958, og deretter Vikings fra 2013. Deretter vil jeg problematisere skjoldmøyene 

sin plass i populærkulturen. Så vil jeg drøfte hva eventuelle forskjeller i de to filmatiseringene 

kan skyldes. Judith Jesch har satt fokus på at vikingtiden ofte blir representert som dypt og 

iboende mannlig, med mannlig aggressivitet som ideal. Dette etterlater lite rom for alternative 

kjønnsroller i populærkulturen.202 Har filmatiseringene klart å vise mangfoldet i kvinneroller i 

vikingsamfunnet? Fungerer kvinnene hovedsakelig som biroller, som motspillere for de 

mannlige hovedrollene? Hvordan er fremstillingene påvirket av sin samtid? Samsvarer begge 

filmatiseringene med den rådende akademiske forskningen på temaet?  

 

The Vikings fra 1958 

Kjærlighetstrofeet Morgana 

Allerede i første scene i filmen blir vi vitner til at vikingkongen Ragnar dreper den engelske 

kong Edwin, og voldtar deretter dronning Enid. Så spoler filmen 20 år frem i tid. Den 

walisiske  prinsessen Morgana skal giftes bort. Faren til Morgana, herskeren av Wales, lover 

bort datteren til kong Ælla, hersker av Northumbria. For faren til Morgana er det er et 

utmerket parti. Kong Ælla er mektig, og det vil sørge for en trygg og sikker fremtid for både 

Morgana og hennes familie. Det er altså de mannlige herskernes interesser, ikke kjærlighet, 

som binder dem sammen. Dette kommer tydelig frem i samtale mellom Morgana og Erik 

senere i filmen. ”Jeg hører til ham. Ved min fars ord som en kristen konge”.  

 

Einar og hans menn, kaprer skipet som Morgana fraktes i fra Wales til Northumbria på vei til 

sitt bryllup. Hun skal opprinnelig selges til kong Ælla for løsepenger. Men Einar faller ved 

første øyekast for den vakre, spissbrystede prinsessen. Fra første sekund presser han seg på, 

og hun kjemper og slåss i mot. Hun spytter, biter og klorer, men han gir seg ikke.  

Etter en stund har Einar begynt å la Morganas avvisning gå inn på han. På en stor fest i 

Mjødhallen klager han til sin far: ”Hun sa hun ville drepe seg selv, om jeg tok på henne,” 

Ragnar svarer med: ”Alle sier det. Det de egentlig mener er det motsatte”. Ragnar forteller 

                                                
202 Jesch, Judith, Women in the Viking Age (Woodbridge: The Boydell Press, 1994). 1. 
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videre om at Einars mor og han hadde samme type forhold. Til slutt konkluderer Einar med at 

dette kan han ikke finne seg i, og uttaler: ”Jeg skal gi den lille tøyta fra Wales en grunn til å 

klore og bite. Jeg er Einar. Sønn av Ragnar. Hun skal hyle så de hører henne i Wales.” Han 

border skipet der Morgana holdes fanget, mens han skriker: ”Spiss dine klør!”. 

Da kommer Erik, den frigjorte trellen, og redder henne. Det oppstår mer søt musikk mellom 

Erik og Morgana, enn mellom Einar og prinsessen. Men det er fortsatt tydelig at Morgana er 

et kjærlighetstrofé. Dette kommer tydelig frem gjennom uttalelser fra Erik som: ”Jeg stjal deg 

ikke for å gi deg til en annen mann”. De deler en romantisk opplevelse på vei til England. 

Hun fraktes deretter til England, hvor hun igjen havner under kong Ællas kontroll.  

 

Senere i filmen reddes Morgana enda en gang. Denne gangen er det Erik og Einar som 

kommer til unnsetning, i det de stormer slottet til Ælla. Einar kommer først til Morgana og 

befaler: ”Du skal bli min dronning!” Morgana forklarer at hun ikke elsker ham. Einar 

kommanderer da: ”Du må elske meg som jeg elsker deg”. Nok en gang kommer Erik for å 

redde Morgana fra Einar. Den ender med en slåsskamp på taket av borgen til kong Ælla. Erik 

vinner kampen, Einar dør og Erik ”vinner prinsessen og kongeriket”.     

 

Handlingsmønsteret er typisk fra filmer på 1940- og 50-tallet: Flere menn kjemper om en 

kvinnes gunst, og hun havner i knipe gang på gang - hvor mennene heltemodig redder henne. 

Kulturjournalist i Aftenposten, Kjersti Nipen, har også satt fokus på denne tendensen: ”Før i 

tida var jo kvinnens fremste funksjon, i både film og tv, å være en love interest for 

mannen”.203 I denne kategorien faller Morgana inn. Hun er et stjerneeksempel på 

kjærlighetstrofeet. Den walisiske prinsessen er ettertraktet av alle de mannlige 

hovedkarakterene. Hun er trofeet som både Erik, Einar og kong Ælla vil erobre og ha for seg 

selv. Hun blir brukt som en brikke for å drive konflikten mellom de mannlige 

hovedkarakterene fremover. ”The role of a woman in a film almost always rewolves around 

her physical attraction and the mating games she plays with the male caracters”204. 

 

Filmer inntar ofte mannens perspektiv. Kvinnens eget begjær, fascinasjon og meningsskaping 

blir usynlig. Laura Mulvey hevder at kvinner på filmlerretet blir ”redusert til et tegn som 
                                                
203 Intervju med Kjersti Nipen, ”Damene er like kyniske og kjipe som mennene”, Aftenpostens serieskole. Lastet 
opp: 18.november 2013. http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/serieskolen-1/--Damene-er-
like-kyniske-og-kjipe-som-mennene-7377244.html#.UzApW14_r5I 
204 Smith, Sharon, ”The image of Women in Film: Some Suggestions for Future Research”, Feminist Film 
Theory: A reader, red. Sue Thornham. (New York: New York University Press 1999). 14. 
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bærer mening for mannen, men hun står ikke fram som en aktiv meningsskaper selv”.205 

Morgana gjør riktignok en ting, forut for tiden hun skal være en del av, hun motsetter seg det 

arrangerte ekteskapet. Men nok en gang kan det argumenteres for at det er tatt med bare for å 

skape ytterligere spenning mellom de konkurrerende mennene i filmen.   

 

Vikingkvinnene  

Forholdet mellom prinsesse Morgana og de to vikinghalvbrødrene gir et godt innblikk i 

sistnevntes syn på erobrede kvinner, eksemplifisert gjennom den walisiske prinsessen. Filmen 

bidrar ikke til å fortelle så mye om vikingkvinnenes posisjon i vikingsamfunnet, men det 

finnes noen få scener i filmen som portretterer det aspektet også. Vikingkvinnen Pigtails har 

blitt beskyldt av mannen sin for å være utro, men hevder selv å være uskyldig. For å avgjøre 

skylden festes Pigtails til en tavle, og hennes tre musefletter spikres fast langs tavlen. Mannen 

hennes utstyres med øks. Han skal på god avstand hive tre økser og kutte av alle de tre 

museflettene. Dette presenteres i filmen som Odins utroskapstest, som jeg har nevnt tidligere. 

Hvis hun er uskyldig klarer mannen å kutte dem av med øksen, hvis hun treffes er hun 

skyldig. Mannen hennes er tydelig beruset, og han bommer grovt på de to første kastene. 

Einar kommer til unnsetning, og selv om det var han som i utgangspunktet satte Pigtails i 

situasjonen hun befinner seg i, siden det er Einar Pigtails har et sidesprang med, fremstår han 

som helten. Så det er ikke bare Morgana som puttes i den klassiske offerrollen, også 

vikingkvinnene portretters slik.  

 

Som jeg nevnte tidligere er utroskapstesten noe filmskaperne fant på – for moro skyld. Så 

scenen som er kvinnenedverdigende har ikke en gang rot i virkeligheten, men er derimot 

funnet opp av menn på 1950-tallet. Spørsmålet er om dette sier noe om kvinnesynet i 1950 

eller hvordan 1950-tallets menn forestilte seg kvinnesynet i vikingtiden? Selv velger jeg å tro 

at det sier mer om mennenes tanker rundt hvordan kvinnesynet kan tenkes å ha vært i 

vikingtiden.   

 

Filmen fortsetter med at Einar ikke lenger har noen interesse av Pigtails og kommanderer 

henne tilbake til sin mann. Han skjenker derimot to andre jenter fulle og kliner med dem om 

hverandre. Generelt er alle vikingkvinnene som portretters i filmen blonde, fagre og lystfulle. 

Dette stemmer godt overens med amerikanernes generelle inntrykk av de skandinaviske 

                                                
205 Laura Mulvey (1986 – s. 199) gjengitt i Engelstad og Tønnessen, Film – en innføring: 228. 
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kvinnene som villige. Det er mange faktorer som har påvirket dette inntrykket av Skandinavia 

som seksuelt frigjort. En faktor er filmene til den svenske regissøren Ingmar Bergman. 

Filmene brøt grenser for hva som var akseptabelt å vise av seksuelt innhold. Eksempelvis 

bidro Sommeren med Monica fra 1953, til å flytte grensen for hva som var akseptabelt å vise 

av seksuelle handlinger på det store lerretet. 

 

En annen faktor er at seksualitet i Skandinavia ”is treated with ease since locals haven't been 

brought up to think of it as a taboo”.206 Mapes hevder: ”There's a certain liberty about sex 

issues in Scandinavia that you'll rarely find anywhere else”. Bildet av Skandinavia som 

seksuelt liberalt har blitt nedtonet noe siden The Vikings ble laget, men det er ikke helt borte. 

Kimmelman diskuterer blant annet denne utviklingen i en artikkel i NY Times: ”What did 

happen to the image of Scandinavia as the frigid tundra of hot sex?”.207 

 

Amerikanernes generelle syn på skandinaviske kvinner kan dermed ha påvirket 

kvinnekarakterene i The Vikings, men hvis man ser til sagaene finner man historier som 

støtter amerikanernes syn på vikingkvinnene som vakre, villige og lystfulle. Et slikt eksempel 

på friske beskrivelser av kvinnene finner man i Eirik Raudes saga. Vikingkvinnen Frøidis blir 

angrepet av skrælinger, og forsvarer seg på et spennende vis. Hennes løsning er at ”hun tager 

Brysterne ud af Serken og bryner Sværdet derpaa”208, med resultatet at mennene flykter.  

 

I filmen er det i alle fall tydelig at vikingkvinnene er der for Einar og de andre mennenes 

nytelse, de har ikke noen nytteverdi utover det. Spåkonen Kitala er unntaket. Spåkoner brukte 

seid for å se inn i fortid og framtid, og fungerte som et bindeledd mellom guder og 

mennesker.209 Dette ser man Kitala gjøre flere anger i løpet av filmen. Hun fremstilles som en 

selvstendig, klok kvinne, som vikingmennene lytter til. Hun er for eksempel med på å avgjøre 

trellen Eriks straff, etter at hauken hans har revet ut øyet på Einar. Arkeolog Marianne Moen 

har påpekt: ”Dersom disse kvinnene var viktige religiøse figurer, var de også del av 

                                                
206 Mapes, Terri, ”Sexuality and Sexual Attitudes in Scandinavia”, About Travel. Oppsøkt 18.juni 2014.  
http://goscandinavia.about.com/od/specialinterestadult/qt/sexualityinscan.htm 
207 Kimmelman, Michael, ”Randy Scandinavia? Calm Down, Boys, You’re Misinformed”. NY Times. 
26.november 2008. http://www.nytimes.com/2008/11/27/arts/27abro.html?pagewanted=all&_r=1& 
208 Heimskringla.no, ”Eirik den Raudes Saga. Sagaen om Vinland. Ellevte kapittel: Kampen med Skrælingerne”. 
Oversatt av Dr. Gustav Storm. Oppsøkt 17.februar 2014. http://heimskringla.no/wiki/Sagaen_om_Vinland 
209 Vea, Marit Synnøve. ”Vikingkvinner tekst”. 12.mai 2014. 
http://www.visithaugesund.no/Haugalandet/Vikingkvinner%20tekst.pdf?epslanguage=no 
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maktstrukturen i dette samfunnet, hvor religiøs og politisk makt var tett sammenvevet”.210 Så 

Kitala har en unik posisjon, sammenlignet med de andre vikingkvinnene i filmen. Marit S. 

Vea, leder for Avaldsnesprosjektet, trekker frem at både kvinner og menn kunne drive med 

seidmagi, men at ”vanligvis ble disse kunstene utført av kvinner”.211 Derfor er det positivt at 

filmen, både av hensyn til fremstillingen av den norrøne mytologien og vikingkvinnene, har 

valgt nettopp en kvinnelig karakter til å spille seiden. I tv-serien Vikings er det også med en 

seid, som fungerer som bindeledd mellom menneskene og gudene, men der er karakteren en 

mann.  

 

Vikings fra 2013 

I tv-serien presenteres vi for mange vikingkvinner, men det er tre hovedkarakterer vi følger 

mer dyptgående: Lagertha, Siggy og Åslaug. De tre karakterene er meget forskjellige, og de 

gir oss ulike perspektiver på utfordringene vikingkvinnene står ovenfor.     

Siggy 

Siggy er en kvinne med ambisjoner. Etter at hennes mann jarl Haraldsson drepes, og hun 

mister sin posisjon, kjemper hun kontinuerlig for å vinne tilbake sin makt. Hun vil regjere.  

Hun innleder et forhold til Rollo, jarl Ragnars bror, og bygger han opp. Hun er det klassiske 

eksempelet på at bak en hver stor mann står en kvinne. I den ene scenen forklarer hun det 

meget presist i en samtale med Rollo: ”Du forstår Rollo. Du trenger meg like mye som jeg 

trenger deg. Om du virkelig vil bli noe”.  

I en usedvanlig ærlig samtale med Åslaug ytrer Siggy: ”Kvinner burde holde mer sammen, og 

vi burde herske”. Åslaug er enig i at alt ville vært bedre da. Men Siggy er fullt klar over at 

som kvinne er ikke det mulig, så hennes skritt mot tronen blir å bygge opp sin mann. 

Gjentatte ganger gjennom tv-serien sørger Siggy for at Rollo kommer et steg nærmere 

makten. På et tidspunkt egger hun Rollo til få tilbake sin gamle maktposisjon. Hun truer han 

med at han enten må ta sitt eget liv der og da, og leve i helvete for alltid, eller kjempe hardere 

for å gjenvinne makten og æren han har tapt. At kvinner egget mennene sine til handlinger går 

mye igjen i sagaene. Et eksempel finner man i Laksdølsagaen, hvor Gudrun egger sin tredje 

ektemann Bolle til å drepe Kjartan: ”Daa Gudrun sagde dette, daa voks for Bolle all den 

fiendskapen Kjartan hadde synt honom, og sakerne millom dei, og han treiv snøgt vaapni 

                                                
210 Sandnes, Heidi Elisabeth. ”Mektige vikingkvinner”, Forskning.no. 7.februar 2011. 
http://forskning.no/arkeologi-historie-kjonn-og-samfunn/2011/02/mektige-vikingkvinner  
211 Vea, ”Vikingkvinner tekst” 
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sine”212. Et annet eksempel på en viljesterk kvinne som egger sin ektemannen til hevn, finner 

man i Olav Den Helliges Saga. Her kan man lese hvordan Sigrid egger sin ektemann Kalv til 

hevn: ”Lignende harmfuld tale luftede hun bestandig for Kalv. Kalv svarede ofte vredt, men 

til sidst lod han sig dog lede af hendes overtalelse”.213 Dette skyldes nok i stor grad at 

vikingkvinnene hadde indirekte makt, og måtte få mennene til å utføre handlingene for dem. 

Siggy er besatt av å gjenvinne sin gamle posisjon som kona til jarlen, og bruker alle midler 

hun kan for å nå dit. I løpet av serien har hun for eksempel sex med kong Hårek og kong 

Håreks sønn Erlendur, for å styrke Rollos maktposisjon, og dermed sin egen innflytelse: ”Alt 

jeg gjør, gjør jeg for Rollo. Hvis han stiger, stiger jeg meg med han”.  

Lagertha 

Lagertha er en sterk og respektert kvinne, både av kvinnene og mennene i samfunnet. Hun er 

en skjoldmøy, en som kjempet side om side med mennene i kamp. Dette kommer jeg 

nærmere tilbake til i kapittelet om Skjoldmøyer. Skjoldmøyen Lagertha er gift med Ragnar, 

og står ved hans side på vei til jarltittelen. Ragnar og Lagertha har et likestilt ekteskap. Begge 

bidrar på gården, og begge deltar i kamp. Allerede i første episode får man et inntrykk av 

Lagertha som en sterk kvinneskikkelse. Hun og datteren Gyda er alene på gården, og røvere 

ankommer gården for å voldta dem. Lagertha sender dem skadet og med uforrettet sak av 

gårde, etter å ha vist frem sine krigerkunster. Scenen gir et hint om hva vi kan vente av 

karakteren Lagertha utover i serien. Det er ikke mangel på antall ganger hun utsettes for 

voldtektsforsøk. Hun blir som sagt forsøkt voldtatt av røvere på gården i Kattegat, av 

medkrigeren Knut når de er på vikingtokt i England, sin andre ektemann Jarl Sigvard av 

Hedeby og en av hennes tjenere i Hedeby. Men hun beseirer dem alltid. Enten med våpen 

eller gode argumenter.   

 

Den dagen prinsesse Åslaug ankommer Kattegat, med Ragnars barn i magen, ser man idyllen 

mellom Lagertha og Ragnar slår sprekker. Han foreslår å ta Åslaug som sin andre kone. Et 

slikt forslag støttes av forskning på området. For at ekteskap ikke nødvendigvis var 

monogamt, og at konger og mektige menn tok flere koner finnes det mange eksempler på i 

sagalitteraturen.214. Likevel utvikler ikke forholdet mellom Lagertha, Åslaug og Ragnar seg til 

                                                
212 Heimskringla.no, ”Soga um laksdølerne. Kapittel 48: Aan rismage. Gudrun eggjar til hemn”. Oversatt av 
Stefan Frich. Oppsøkt 23.mai 2014. http://heimskringla.no/wiki/Soga_um_laksd%C3%B8lerne 
213 Heimskringla.no, ”Olav den Helliges saga. Kapittel 183: Om Kalv Arneson”. Oversatt av Jesper Lauridsen. 
Oppsøkt 8.mai 2014. http://heimskringla.no/wiki/Olav_den_Helliges_saga  
214 Jochens, Women in Old Norse Society: 20. 
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polygami, for Lagertha kan ikke godta et slikt forslag. Hun forklarer det for Ragnar slik: ”Du 

fornærmer og vanærer meg. Jeg har ikke annet valg enn å forlate deg”. Ordet skilsmisse blir 

aldri brukt i tv-serien, men det er tydelig at det er det vi er vitne til. Skilsmisser var ikke 

uvanlig i vikingsamfunnet., og kvinner kunne selv kreve skilsmisse. Jenny Jochens skriver: 

”divorce was easy to obtain”.215 Det er akkurat det Lagertha gjør i det hun forlater Kattegat. 

Men dette er ikke det siste vi ser til Lagertha.  

 

Hun gifter seg på nytt med jarl Sigvard av Hedeby. Det er et ekteskap preget av stadig 

misbruk. Hun blir banket og ydmyket, gang på gang. Det hele ender med at Lagertha dreper 

sin ektemann foran et stort selskap, og tar over tittelen som jarl. Hun blir med Kong Hårek og 

Ragnar på vikingtokt i England, og oppfattes som en likemann. Man ser videre Lagertha som 

en rettferdig, tøff og sterk skikkelse. Hun kombinerer krigerrollen som skjoldmøy, morsrollen 

for Bjørn og jarltittelen i Hedeby som om hun var født til det.  

 

Vikingkvinnen Lagertha har ikke gått upåaktet hen i media. Lovprisninger har florert på 

sosiale medier og i internasjonal presse det siste året. International Buisness Times skrev: 

”(…) we have to admit that out of the sea of strong women, we too have a favorite female TV 

character—and her name is Lagertha.”216Og Liberty Voice trykket en artikkel der det stod: 

”Look no further than the character Lagertha, played by Katheryn Winnick, in the search to 

find the most butt-kicking female character on television.”217 Lagertha er en vikingkvinne 

som representerer en moderne kvinnes verdier og tankesett, og som publikum lett kan se opp 

til. Hun skiller seg fra sin utro ektemann, hun nekter å forbli et offer for konevold i sitt andre 

ekteskap, hun oppdrar sønnen sin kombinert med å oppnå en jarltittel, slik at hun blir likestilt 

med mennene. Det er tydelig at filmskaperne her har skapt en karakter som dagens publikum 

elsker. 

Åslaug 

Prinsesse Åslaug av Götaland gir oss innblikk i andre problemstillinger enn det Siggy og 

Lagertha forholder seg til. Hun er Ragnars andre kone i serien, og hun bærer han mange 

sønner. Hun er meget vakker, smart og kan spå fremtiden. Hun er nølende til å kalle seg selv 
                                                
215 Jochens, Women in Old Norse Society: 31. 
216 Schaefer, Megan, ”Vikings’ Season 2: Is Lagertha TV’s Strongest Female Lead? Katheryn Winnick Proves 
Why Her Character Is No Ordinary Shieldmaiden”, International Buisness Times. 14.april 2014. 
http://www.ibtimes.com/vikings-season-2-lagertha-tvs-strongest-female-lead-katheryn-winnick-proves-why-her-
1571342 
217 Caito, Johnny, ”Vikings Is Most Binge Worthy Show on Television”, Liberty Voice. 25.april 2014. 
http://guardianlv.com/2014/04/vikings-is-most-binge-worthy-show-on-television/ 
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en volve, en kvinne som ”predicted the future”, men det er ingen tvil om at hun innehar 

spesielle evner.218 At hun er en prinsesse, uten stor kjennskap til daglig utfordringer, kommer 

tydelig frem når hun og familien må rømme opp i fjellene i det jarl Borg angriper Kattegat. 

Åslaug er sutrete og misfornøyd med innlosjeringen i den skitne fjellhytta. Men fokuset på 

Åslaugs svake sider, er ingenting sammenlignet med motet hun etter hvert viser på andre 

områder utover i serien. 

 

Åslaug bærer frem tre flotte og sterke sønner til Ragnar, som får navnene Ubbe, Kvitsterk og 

Sigurd. Men den fjerde fødselen er vanskelig, og hun dør nesten i barsel når hun føder en 

misdannet gutt, som de gir navnet Ivar Beinlause.   

 

Ragnar vil drepe sønnen, siden han mener Ivar kommer til å leve et uverdig liv eller dø 

uansett. Ragnar mener at døden er det beste for Ivar, det mest naturlige. Når det blir mørkt 

henter han Ivar, og tar han med ned til stranden. Der forlater han det gråtende barnet. Åslaug 

henter gutten, før han fryser i hjel eller spises av dyr. Hun er fast bestemt på å la Ivar vokse 

opp. Flere av karakterene i tv-serien mener han burde settes i skogen, deriblant Ragnar og 

Siggy. Forskning støtter at dette ikke var uvanlig å gjøre med misdannede og uønskede barn i 

vikingtiden.219/220 Likevel er det flere i serien som støtter Åslaugs valg om å la Ivar leve. 

Deriblant Lagertha som sier: ”Det du gjør er langt modigere enn å kjempe i fylking”. Åslaug 

er en klok kvinne, med stort morsinstinkt som ikke er redd for å ta selvstendige valg. 

 

De andre vikingkvinnene 

Det er andre kvinner i tv-serien som representerer en motvekt til de tre sterke 

kvinneskikkelsene. I en scene hvor de forbereder seg til tokt ser man Rollo voldta en ung 

jente. Han tar henne brutalt opp mot et bord, men hun gjør ikke det minste motstand. Hun er 

bare en trell, og har ingenting hun skulle sagt. I serien er det fokus på at en kvinne ikke teller 

mye som vitne, og at voldtekt av treller var utbredt. Det florerer også av uttalelser som 

forteller om enkelte av kvinnenes lavere status. Sønnen til Ragnar, Bjørn, påpeker 

eksempelvis at han kunne tatt trellkvinnen Torunn med makt, uten at noen hadde brydd seg.  

                                                
218 Jochens, Women in Old Norse Society: 104. 
219 Okstad, Karen Anne, Kvifor drap dei borna sine?”, Forskning.no. 28.desember 2008. 
http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/203798 
220 Jochens, Women in Old Norse Society: 85. 
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Dette stemmer med forskning, som jeg har redegjort for i kapittel 3. Men det er viktig å 

samtidig understreke at de frie vikingkvinnene ”had more freedom than other women of their 

era. As long as they weren’t thralls”.221 Fremstillingen av de ulike kvinnekarakterene i 

Vikings viser tydelig mangfoldet blant vikingkvinnene og deres posisjon i samfunnet.  

 

Vikingmennenes oppførsel når de er på vikingraid i Wessex vitner også om liten respekt for 

kvinner. I en scene ser man vikingmennene trekke med seg de fangede kvinnene inn i teltet. 

Kvinnene hyler og gråter, mens vikingene bytter på å ha sex med dem i den provisoriske 

leiren de har satt opp. Voldtekt i krigssituasjoner, altså på vikingenes raid, var utbredt. Selv 

om vikingtiden er over, har ikke krigsvoldtekter forsvunnet: ”Voldtekt er kjent fra historiens 

begynnelse som et våpen for å undergrave samfunn. I vår tid er det utviklet som et bevisst 

våpen for å ydmyke politiske motstandere. Dette er et våpen særlig kjent fra borgerkriger, 

som krigen i Bosnia, folkemordet i Rwanda og borgerkrigen i Liberia”.222     

 

Det finnes også scener i tv-serien som problematiserer vikingene som hedninger med liten 

respekt for kvinner. Et eksempel er når en ung kvinne besøker kong Egbert. Hun er stygt 

skadet i ansiktet, og det er hennes mann som har gjort det. Mannen hennes mener hun har 

vært utro, noe hun benekter. Kong Egbert spør munken Athelstan, som har bodd med 

vikingene, hva vikingene hadde gjort. Han svarer: ”Om hun var en fri kvinne, ville de dømt til 

hennes fordel.” Kong Egbert stusser over dette, han trodde hedningene mente at kvinnen 

tilhører hennes ektemann, og at han kan gjøre som han vil med henne. Athelstan forklarer at 

det ikke stemmer. Kong Egbert stusser over dette: ”Skal liksom hedningenes lover være 

overlegne våre?”.  

Her setter serien fokus på noe som det har vært mye forsket på. Ble kvinnenes posisjon 

svekket eller styrket etter innføringen av kristendommen? Samfunnsforhold er avgjørende for 

kjønnsroller og dermed kvinners roller og status. Det er argumentert for at inntoget av 

”kristendommen ga kvinner større ufrihet: Kvinnen ble sett på som mindreverdig og 

underordnet mannen i tråd med apostelens Paulus som sier at kvinnen skal underordne seg 

mannen.”223 

                                                
221 Cohen, Jennie, ”10 Things You May Not Know About the Vikings”, History.com. 18.februar 2013. 
http://www.history.com/news/history-lists/10-things-you-may-not-know-about-the-vikings 
222 Strand, Morten, ”FN går til krig mot voldtekt i Syria”, Dagbladet. 18.september 2013 
http://www.dagbladet.no/2013/09/18/nyheter/voldtekt/utenriks/syria/fn/29332043/ 
223 Lorentzen, Sagakvinner fra vikingtid og middelalder: 24.  
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Skjoldmøyer – en myte? 

Har de eksistert, eller er kvinnelige krigere i vikingtiden mytefigurer? Historikerne er uenige. 

Professor i religionshistorie Britt-Mari Näsström og forfatter Lars Magnar Enoksen er blant 

dem som støtter at skjoldmøyer kan ha eksistert i vikingtiden. Näsström argumenterer i sin 

bok Bärsärkarna for skjoldmøyenes eksistens, hvor hun viser til den danske historikeren Saxo 

og problematiserer gravfunn. Hennes teorier bekreftes av Enoksen i Vikingarnas 

stridskonst224, der han ”tar upp både skriftliga och arkeologiska belägg som starkt tyder på 

existensen av sköldmör”.225 På den andre siden i debatten finner vi blant annet professor i 

vikinghistorie Judith Jesch, som mener det ikke finnes nok bevis til å påvise deres eksistens. 

Hun mener det sannsynligvis har oppstått situasjoner hvor kvinner har måttet forsvare seg 

selv og sin familie, med de våpen de hadde for hånd, men påpeker at ”there is absolutely no 

hard evidence that women trained or served as regular warriors in the Viking Age”.226 

 

Det finnes altså ikke noen sikre bevis på skjoldmøyenes eksistens, likevel er de en etablert 

mytefigur. Mange faktorer har bidratt til dette. Det finnes flere eksempler på skjoldmøyer som 

omtales i sagaene. Et eksempel finner man i Volsungesaga. Her introduseres Brynhild, en 

kvinne som ”vil dra i hærferd og vinne seg all slags ære”.227 Brynhild vil ikke slå seg til ro, 

men derimot dra på vikingtokt: ”Jeg er en skjoldmøy og med min hjelm drar jeg med 

hærkongene. De må jeg støtte og ikke misliker jeg å krige”228. Et annet eksempel er 

skjoldmøyen Vebjørg, som ledet en hær i Bravallaslaget229. I tillegg har man sterke kvinner 

som ikke direkte omtales som skjoldmøyer i sagaene, men som tydelig vet hvordan å bruke et 

våpen. Et slikt eksempel finner man i Laksdøla saga, hvor Aud knivstikker Tord: ”Hun havde 

stukket saa haardt til, at Kniven stod fast i Sengens Bund”.230 Selv om vi møter skjoldmøyene 

                                                
224 Enoksen, Lars Magnar, Vikingarnas stridskonst (Stockholm: Historiska Media, 2004). 286, 295. 
225 Andersen, Joakim, ”Skölmön i nordisk myt”, Motpol. 8.mars 2008. 
http://www.motpol.nu/oskorei/2008/03/08/skoldmon-i-nordisk-myt/ 
226 Jesch, Judith, ”Viking women, Warriors, and Valkyries”, British Museum Blog. 19.april 2014 
http://blog.britishmuseum.org/2014/04/19/viking-women-warriors-and-valkyries/ 
227 Heimskringla.no, ”Volusunga saga. Kapittel 24: Sigurd og Brynhild møtes”. Oppsøkt 15.mai 2014. 
http://heimskringla.no/wiki/Volsunga_saga 
228 Heimskringla.no, ”Volusunga saga”. 
229 Rasmussen, Finn, ”Nytt syn på trelleborgene”, Heimskringla.no. 25.desember 2013. 
http://heimskringla.no/wiki/Nyt_syn_p%C3%A5_trelleborgene 
230 Heimskringla.no, ”Laksdøla saga. Kapittel: Gudrun Osvifsdatter”. Oversatt av Thøger Larsen. Oppsøkt 
11.mai 2014. http://heimskringla.no/wiki/Laksd%C3%B8la_Saga 
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i både litteraturen og kunsten beviser ikke dette skjoldmøyenes eksistens. Det beviser derimot 

at skjoldmøyer var en del av vikingtidas mentale univers.231 

 

Man har også andre kilder til kvinnelige vikingkrigere enn sagaene, som utenlandske 

samtidskilder. Den bysantinske historikeren Johannes Skylitzes nedtegnet at kvinner kjempet 

da den norrøne herskeren av Kiev angrep bysantinerne i Bulgaria i år 971. De østromerske 

seierherrene ble overrasket over å oppdage bevæpnede kvinner blant fiendens falne krigere.232  

 

En annen faktor som har forsterket myten om skjoldmøyen er tolkningen av vikinggraver. 

Arkeologiske utgravninger fant tidlig kvinner gravlagt med kniver, noe man har tolket som et 

kampvåpen. Nyere forskning har vist at i de fleste tilfellene har dette sannsynligvis vært 

kniver brukt i husholdningssammenheng, og ikke stridsvåpen.233 Men noen få graver kan 

vanskelig forklares på annen måte. Eksempelvis to utgravninger på henholdsvis Aune i Nord-

Trøndelag og Solør i Østfold. I begge de to utgravningene fant man unge kvinner, gravlagt 

med et komplett krigerutstyr. Funnene av sverd, øks, spyd, skjold og andre krigerske 

gjenstander i de to utgravningene, har gitt de to kvinnene tilnavnene skjoldmøya fra Aune og 

skjoldmøya fra Solør. Hvorfor ble disse kvinnene gravlagt med dette utstyret? Vea trekker 

frem at den mest nærliggende forklaringen er at de var kvinnelige krigere, men det kan også 

hende at våpnene symboliserte noe annet.234 Uavhengig om de har eksistert eller ikke, har 

skjoldmøyene fått en plass i det 21-århundrets underholdningsverdenen.  

Skjoldmøyer i populærkulturen  

Skjoldmøyer har gjort sitt inntog i populærkulturen de senere årene. I filmen fra 1958 er det 

ingen vikingkvinner som deltar i raid eller i kamp, vikingkvinnene er for så vidt lite portrettert 

i dagligdagse scener også. I tv-serien Vikings har skjoldmøyer derimot blitt viet mye plass. I 

scenen hvor prinsesse Åslaug introduseres for første gang er det fire skjoldmøyer, som 

overrasker Ragnars menn. De fire kvinnene beskytter sin husfrues ære og sikkerhet med 

stødig hånd, og er ikke redde for å bruke våpen. Også er det jo Lagertha, skjoldmøyen som 

alle har presset til sitt bryst, både karakterene i serien og publikum. I det hun blir jarl stiller 

hun med en egen hær på vikingtoktene til England, og store deler av hæren består av 

kvinnelige krigere. I kampene som utkjempes ser man tydelig hvordan kvinnene deltar på 
                                                
231 Vea, ”Vikingkvinner tekst”. 
232 Harrison, Dick og Kristina Svensson, Vikingaliv, (Värnamo: Fälth & Hässler, 2007). 71. 
233 Rundkvist, Martin, ”Barshalder 2. Studies of Late Iron Age Gotland”. (Stockholm: Elanders Gothab, 2003) 
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:191827/FULLTEXT01 
234 Vea, ”Vikingkvinner tekst”.  
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samme måte som mennene. De er tøffe, dyktige og viser samme kampvilje som sine mannlige 

medkrigere. Det er også en scene hvor trelljenta Torunn lærer seg å slåss på stranden. Når 

prinsesse Åslaug oppsøker Torunn og lurer på hvorfor hun vil lære seg å krige, svarer hun: 

”Jeg vil bli som Lagertha, jeg vil kjempe i skjoldmuren”. 

 

Men det er altså tungtveiende argumenter for at skjoldmøyene bare er en sagnfigurer og ikke 

har eksistert i virkeligheten. Likevel valgte serieskaperen Hirst, som var klar over debatten 

rundt skjoldmøyene innad i akademia, å ta skjoldmøyene med i tv-serien og har gradvis gitt 

dem større plass. Det er tydelig at dette er et bevisst valg av serieskaperen, for tilpasse seg 

publikums etterspørsel etter nettopp slike figurer. For etterspørselen etter skjoldmøyene er 

tydelig blant publikum. I forbindelse med lanseringen av sesong 2, skrev Aftenpostens 

kommentator Wang-Hansen eksempelvis: ”Jeg håper The Vikings snart gir skjoldmøyene en 

litt større plass i handlingen”.235 Begge filmatiseringene jeg har undersøkt ønsker i stor grad å 

gjengi et troverdig bilde av vikingtiden, men er skapt i underholdningsøyemed. Fører valget 

om å ta med skjoldmøyene da til at man strekker den kunstneriske friheten for langt? Blir 

resultatet fiksjon? I tv-serien viser de, i tillegg til skjoldmøyene, Odins skikkelse og 

Valkyrjene som henter de døde fra slagmarken. I en artikkel påpeker Kate Taylor: ”While the 

existence of shield maidens in the Icelandic sagas on which Vikings is based is well 

documented, the historical evidence is what might be politely called open for debate. But 

that’s no reason not to include them in a show based on a mythical figure.”236 Å inkludere 

skjoldmøyene i filmatiseringen blir dermed ikke feil fra et underholdningsperspektiv, men det 

svekker troverdigheten på historieformidlingen. Fokuset på skjoldmøyene styrker 

argumentene for at fremstillingen av vikingkvinner i Vikings, er tettere opp mot 

kostymedramaet enn det historiske dramaet.   

 

Kvinnesyn på basis av sin samtid? 

Det er tydelig at tv-serien Vikings gir et mer nyansert inntrykk av kvinnesynet og 

kvinnerollene i vikingtiden, enn spillefilmen The Vikings fra 1958. Revolt Media publiserte en 

artikkel hvor dette nyanserte bildet av vikingkvinnen i tv-serien poengteres: ”En annen ting 

som er bra med serien er at de fremmer et allsidig syn på kvinner. Her er de ikke 

                                                
235 Wang-Hansen, Mala, ”Macho, macho menn”, Aftenposten. 28.februar 2014.  
236 Taylor, Kate, ”6 reasons to be excited about Vikings series 2”, What Culture. Oppsøkt 2.juli 2014.  
http://whatculture.com/tv/6-reasons-excited-vikings-series-2.php/4 
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ensbetydende med tankeløse ofre som må ta imot den dritten og de roller de blir tildelt.”237 

Hva denne endringen i fremstillingen av kvinner på film og tv skyldes skal jeg skal drøfte her. 

Er det historieforskningen på produksjonstidspunktet som har vært avgjørende? Er fraværet 

av vikingkvinner i 1958-filmen i samsvar med forskningen? Eller er det fordi samfunnets 

kvinnesyn generelt har endret seg drastisk mellom de to utgivelsene? Kan det være andre 

faktorer, som utvikling og endring innad i filmverdenen?  

 

Måten historie skrives endres hele tiden. Fokuset innen historisk forskning har endret seg 

siden 1950-tallet og frem til i dag. Sosialhistorien som vokste frem på 1970- og 1980-tallet 

utfordret den tradisjonelle historiografien, som hadde hovedfokus på den politiske og sosiale 

eliten. Det ble krevd endring, og flere teoretikere ”demanded the inclusion of those segments 

of the population that had long been neglected. They offered a history from below, which not 

only included women but also introduced a feminist perspective”238. Det ble satt fokus på at 

kvinnehistorie var underrepresentert, og at historien hovedsakelig ble skrevet av menn, om 

menn og for menn. Iggers påpeker hvordan ”the scope of historical writing has expanded 

enormously in the past thirty years”.239  

 

I et intervju påpeker Marit Vea at de har merket en endring i hvilke aspekter ved vikingtiden 

som folk vil vite mer om: ”Før var det stort sett vikingene som plyndrere og sjørøvere, men nå 

spør flere om andre temaer som kvinnenes sterke stilling og demokratiet i vikingtid”240 

Forskningen før 1958 hadde i større grad fokus på krigerkulturen og andre sider ved 

vikingsamfunnet, og i liten grad fokus på vikingkvinnene. Arkeologen Elisabeth Arwill-

Nordbladh har påpekt at de arkeologiske bøkene fra første halvdel av 1900-tallet knapt nevner 

kvinner. Det var først på 1970-tallet, da kvinnespørsmål fikk større plass mer allment i 

Sverige, at kvinnefokuset også ble trukket inn i arkeologien.241 Ut i fra de historiebøkene jeg 

har studert i arbeidet med denne oppgaven, vil jeg si at det samme gjelder historieforskningen 

i Norge. Det er ikke det at kvinner ikke omtales i det hele tatt i tidligere verker, men de har et 

underordnet fokus. Et eksempel er boken Bonde og Viking fra 1954. Her omtales 

vikingkvinnene, men de nevnes i bisetninger, og ofte for å understreke noe relatert til 

                                                
237 Ryan, Jessica, ”Vikings – sesong 1”, Revolt Media. 3.februar 2014. http://revoltmedia.no/vikings-sesong-1/ 
238 Iggers, Historiography in the twentieth Century: 7.  
239 Iggers, Historiography in the twentieth Century: 7. 
240 ”Vikingene – de nye superstjernene”, the Happy Viking. 26.januar 2014. (Oslo: Saga Bok As)  
http://happyviking.no/no/blogg/blogitem/15_vikingene_-_de_nye_superstjernene.html 
241 Arwill-Nordbladh, Elisabeth, Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid. Förr och nu (Göteborg: Göteborgs 
Archeological Thesis, 1998). 46-47. 
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vikingmennene. Eksempelvis det at flere kvinner nevnes på en runestein som mektige 

godseiere, forklares med at dette må skyldes at mennene deres har falt i krig.242 

Vikingkvinnene ble altså først viet ordentlig plass i historieforskningen etter at The Vikings 

kom ut i 1958. Så at filmen i liten grad vier plass til vikingkvinnene, er ikke ensbetydende 

med en form for neglisjering av den rådende historieforskningen. For filmen reflekterer i stor 

grad historieskrivingen på produksjonstidspunktet til filmen. 

 

Siden The Vikings kom ut har altså kvinner fått mye større plass, både innen historiefaget og 

samfunnet generelt. Dette fokuset har smittet over på fremstillingen av kvinner på film. Et 

eksempel på dette er Bechdel-testen. For at en film skal bestå Bechdel-testen må den oppfylle 

tre kriterier: den må vise minst to kvinner, som snakker med hverandre, om noe annet enn en 

mann. Det høres ganske enkelt ut, men det er overraskende mange filmer som ikke består 

testen. Deriblant storfilmer som Ringenes Herre-triologien og Star Wars filmene.243 Den 

amerikanske journalisten Neda Ulaby påpeker hvorfor testen har relevans: ”it articulates 

something often missing in popular culture: not the number of women we see on screen, but 

the depth of their stories, and the range of their concerns.”244 Bechdel-testen har altså bidratt 

til å sette fokus på stereotypiske fremstillinger av kvinner på film, og kravet om mer 

sammensatte karakterer.  

 

Utviklingen startet faktisk allerede på 1950-tallet: ”Overall, cinema began to take a turning 

point in the 1950s with how women should and could be portrayed on screen. Previously 

women characters were supposed to be the eye candy to films.”245 Så utviklingen var allerede 

i gang da The Vikings fra 1958 ble spilt inn, selv om ikke dette kommer frem i filmen. 

Kvinnefrigjøringen vokste ytterligere i tiårene som fulgte: På 1960-tallet førte en fornyet 

feminismebølge til forandringer i samfunnet. Kvinner søkte, og fikk, større grad av 

økonomisk makt og frihet, samtidig som de søkte seg bort fra hjemmet og ut i arbeidslivet. 

Feministene begynte å forstå ”the psychological and material implications of sexism and 

sexist stereotypes”, og på bakgrunn av dette begynte feministbevegelsene å hjelpe kvinner til 

                                                
242 Bay, Aage, Bonde og viking. Samfundsliv og tro i Nordens vikingetid (København: C. A. Reitzels Forlag, 
1954). 173. 
243 Cantrell, Ashe, ”10 Famous Films That Suprisingly Fail the Bechdel Test”, Film School Rejects. 11.november 
2013. http://filmschoolrejects.com/features/10-famous-films-that-surprisingly-fail-the-bechdel-test.php?all=1 
244 Ulaby, Neda. Radiointervju: ”The 'Bechdel Rule,' Defining Pop-Culture Character”. 2.september 2008. 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=94202522 
245 Patterson, Michelle, ”Strong woman in 1950s cinema”, Examiner. 20.oktober 2011. 
http://www.examiner.com/article/strong-woman-1950s-cinema-cont-d-1 
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å se forbi en slik tankegang for å forbedre sin egen livssituasjon og sine egne 

valgmuligheter.246 

 

I perioden fra filmen The Vikings kom ut til tv-serien Vikings ble lansert, har det altså vært en 

enorm samfunnsmessig omveltning. Dette har ført til at actionheltinner har gjort sitt inntog i 

populærkulturen. ”In contemporary Western society the action heroine is everywhere.”247 Det 

har vært en tydelig fremvekst av sterke kvinneroller på tv og film de senere årene. I et intervju 

trekker Aslak Nore frem at fremveksten av disse sterke kvinnerollene speiler en 

samfunnsutvikling.248 Utviklingen er fortsatt tilstede. De seneste årene har det vært en form 

for kulturelt press for å videreutvikle kvinnekarakterene i film og tv-serier. Det har vært fokus 

på karakterene skulle inneha større selvrespekt, selvtillit og pågangsmot, ”to make them more 

than the cringing victims and eventual trophies.”249  

 

Andre faktorer enn innføringen av history from below og den kvinnelige frigjøringen, spiller 

også inn på fremstillingen av kvinner i film og tv-serier. Det finnes populære tv-serier 

produsert de senere årene, som har liten grad av kvinnelige karakterer med dybde, til tross for 

utviklingen som har funnet sted. Et eksempel er tv-serien The Wire. Erlend Lavik trekker 

frem denne skjeve kjønnsbalansen i sin bok Tv-serier: The Wire og Den Tredje gullalderen. 

Han påpeker at det er ”naturlig å tro at seriens umiskjennelige maskuline preg henger sammen 

med at bare 2 av 13 manusforfattere er kvinner”. Til sammen skrev de to kvinnelige 

manusforfatterne kun 4 av 60 episoder.250 Så produksjonsteamet i seg selv har også mye å si 

for kvinnesynet som frontes. Men at det nesten bare er menn med i produksjonen behøver 

ikke å tilsvare at kvinnefremstillingen blir dårlig. Både The Vikings fra 1958 og Vikings fra 

2013 har utelukkende mannlige manusforfattere, likevel viser den ene fremstillingen et mye 

mer nyansert kvinnebilde. Dette har sannsynligvis størst sammenheng med samfunnet 

manusforfatterne befinner seg i, siden de er påvirket av sin samtid. 

 

                                                
246 Rotschild, Sarah, ”The Princess Story. Modeling the Feminine in Twentieth-Century Amerikan Fiction and 
Film”, . Peter Lang. Yoshinobu Hakutani, Vol 63. 91. 
247 Brown, Jeffrey A., Dangerous Curves. Action Heroines, gender, fetishism, and popular culture. (Jackson: 
University Press of Mississippi, 2011). 5. 
248 Intervju med Aslak Nore, ”Damene er like kyniske og kjipe som mennene”, Aftenpostens serieskole. Lastet 
opp: 18.november 2013. http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/serieskolen-1/--Damene-er-
like-kyniske-og-kjipe-som-mennene-7377244.html#.UzApW14_r5I 
249 Robinson, Tasha, ”We´re losing all our Strong Female Charachters to Trinity Syndrome”, The Dissolve. 
16.juni 2014. http://thedissolve.com/features/exposition/618-were-losing-all-our-strong-female-characters-to-tr/ 
250 Lavik, Tv-serier: ”The Wire” og den tredje gullalderen: 143-152.  
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Som tidligere nevnt har også formatet stor påvirkning på sluttproduktet. Tv-serier har bedre 

tid, enn en film, til å fortelle historien. Man kan introdusere tredimensjonale karakterer og 

lange plotlinjer i en tv-serie, samtidig som man kan ta for seg flere aspekter ved samfunnet 

man skildrer. Sjangeren til fremstillingene har også stor påvirkningskraft. For eksempel vil 

kvinnefremstillingen i westernfilmer være annerledes enn i romantiske komedier: ”The film 

industry has always operated upon gender presumptions about the likely tastes of their 

audiences when constructing films”.251  

  

Så selv om det finnes mange faktorer som påvirker kvinnesyn og kvinneroller i de to 

fremstillingene, er nok hovedfaktoren påvirkningen fra deres samtid. Med det mener jeg at 

historikerne er påvirket av sin samtid, vel så mye som at filmskaperne er det. Oddny C. 

Andersen, som i sin hovedfagavhandling undersøkte andre vikingfilmer enn de jeg har tatt for 

meg, konkluderte blant annet med at ”alt i alt er framstillingen av vikingkvinnene ikke så 

forskjellig fra dagens kvinneideal, og de kvinneframstillingene vi finner i filmer er lagt til i 

dag.”252 Arwill-Nordbladh har også påpekt at historiografiske studier har vist ”a strong 

relation between contemporary gender ideology and the presentations of prehistoric 

women”.253 Det er ikke bare den moderne historiker som er påvirket av sin samtid. De som 

skrev ned sagaene var også det. Sagaene ble nedtegnet i middelalderen av kristne menn og 

man må ta forbehold om at de ikke kan gi en fullstendig og korrekt gjengivelse av 

vikingsamfunnet, og heller ikke kvinnene og mennenes rolle i dette samfunnet.254 

Fremstillingene av kvinnene er altså i stor grad påvirket av sin samtid. Pauline Kael 

poengterer det veldig fint: 

 

Movies of the past are like samples – swatches of cloth – of the period in which they 

were made255  

 

                                                
251 Gabbard, Krin og William Luht, ”Introduction”, i Screening Genders. The American Science Fiction Film, 
red. Krin Gabbard og William Luhr.  (New Brunswick: Rutgers University Press, 2008). 2.  
252 Andresen, Oddny C., ”Vikingetidsbilder: myter i film og forskning”. (Det humanistiske fakultet, Universitetet 
i Tromsø, 1993). 57. 
253 Arwill-Nordbladh, Elisabeth, Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid. Förr och nu (Göteborg: Göteborgs 
Archeological Thesis, 1998). 53. 
254 Näsman, Ulf, ”Liv och död. Sydskandinaviska Grav og offerriter fran 200 till 1000 e. Kr”, Myte og Ritual i 
det Førkristne Norden: et symposium, red. Schjødt, Jens Peter, (Odense: Odense Universitets Forlag, 1994). 83. 
255 Kael, Pauline (1972 – s. 17) gjengitt i Andrea Walsh, Women's Film and Female Experience, 1940-1950. 
(New York: Praeger publishers, 1984).  
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Kapittelkonklusjon 

Fremstillingen av kvinnesyn og vikingkvinnene i de to filmatiseringene er meget forskjellig. 

Tradisjonelt har vikingtiden ofte blitt presentert som dypt og iboende mannlig, med mannlig 

aggressivitet som ideal. Dette har etterlatt lite rom for alternative kjønnsroller i 

populærkulturen. Filmen fra 1958 er med på å forsterke dette inntrykket, mens tv-serien i 

større grad har utfordret denne representasjonen.   

 

Denne store forskjellen i fremstillingen av kvinner i de to filmatiseringene skyldes i stor grad 

utviklingen i samfunnet etter at The Vikings ble produsert. Filmen er mindre nyansert enn tv-

serien i sin fremstilling av vikingkvinnene og kvinnesynet i vikingformat. Deler av dette 

skyldes formatet, men hovedsakelig vil jeg argumentere for at de ulike fremstillingene 

skyldes samtidens påvirkning. Filmen gjenspeiler med andre ord kvinner og kvinnesynet fra 

sin egen samtid. Morgana, den walisiske prinsessen, fremstilles som den typiske trofékonen – 

som alle de mannlige hovedrollene trakter etter. Hun, i likhet med vikingkvinnene, er på 

skjermen for å understreke karaktertrekk og tydeligere definere de mannlige hovedrollene. 

Derfor mener jeg at filmens manglende fokus på vikingkvinnene gjenspeiler både 

forskningen, filmtradisjonen og kvinners posisjon i samfunnet generelt på 

produksjonstidspunktet. Filmatiseringene er dermed påvirket av sin samtid i stor grad, både 

direkte og indirekte. Kvinnekarakterene vi som publikum presenteres for er i større grad 

stereotypiske i filmen, sammenlignet med Vikings fra 2013. Kvinnenes historie i filmen fra 

1958 står ikke på egne ben, de er der for å støtte opp om fremstillingen av mennene som 

fryktløse krigere som skulle redde kvinner i nød. Filmens fremstilling av vikingkvinnene og 

kvinnesynet vil jeg dermed klassifisere som kostymedrama.    

 

Vikings fra 2013 gir derimot et mer nyansert bilde på livet som kvinne i vikingsamfunnet. Tv-

serien gir et mer troverdig inntrykk av hvordan vikingkvinnene og kvinnesynet var. Serien har 

et fokus på kvinnene i seg selv, og kvinnene innehar ikke biroller kun skrevet inn for å 

tydeliggjøre trekk hos de mannlige karakterene i serien. Det har skjedd en revolusjon siden 

1950-tallet når det kommer til kvinnenes posisjon i samfunnet. Samtidig har det 

historiografisk sett skjedd endringer, eksempelvis history frem below, som har ført til at 

fokuset på vikingkvinner i større grad blir viet plass i forskning og undersøkelser. Dette har 

igjen ført til at kvinnene ikke bare har fått større plass i serien, de har også fått tøffere roller.  

På mange måter har filmskaperne her utfordret historien ved å vie såpass stor plass til 
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skjoldmøyene. Lagertha er en karakter som er et godt eksempel på dette. Formatet åpner også 

for en mer nyansert fremstilling av kvinner, og mangfoldet i kvinneroller i vikingsamfunnet. I 

likhet med at kvinner har fått en mer signifikant rolle i samfunnet, har de også fått en større 

rolle i tv-seriens fremstilling av vikingsamfunnet. Tv-seriens fremstilling av vikingkvinnene 

og kvinnesynet er dermed tettere opp mot historisk drama, til tross for innslag som peker i 

retning av kostymedrama. 
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Kapittel 6: Fremstillingen av sex og vold 

 

Sex and violence, kiss and bang, are the primary attractions that draw us to, or repel 

us from, popular movies.256  

 

Opp igjennom historien har mennesker alltid latt seg fascinere av sex- og voldsskildringer. 

Eksempelvis er sagaene fulle av detaljerte voldsskildringer. Sagaene omtaler også sex, men i 

et mer poetisk og metaforisk språk. Film og tv-serier er visuelle medier som er i besittelse av 

stilistiske virkemidler som kan brukes for å skildre vold som groteskt og ekkelt, men også 

som vakkert og estetisk.257 Det samme gjelder scener med seksuelt innhold. Fremstillingen av 

sex og vold på TV og film har endret seg drastisk i løpet av siste halvdel av 1900-tallet. Jeg 

vil se nærmere på disse endringene i dette kapittelet. Først vil jeg trekke frem ulike scener fra 

de to filmatiseringene for å skissere opp hovedtendenser i fremstillingen av sex og vold i The 

Vikings fra 1958 og Vikings fra 2013. Deretter vil jeg drøfte hva disse forskjellene skyldes, og 

i hvor stor grad fremstillingene er påvirket av sin samtid. I hvilken grad har disse endringene i 

framstillingen av sex og vold gått ut over den historiske troverdigheten? Har de 

salgsfremmende virkningene med innslag av sex og vold blitt en viktigere motivasjon for 

filmskaperne, enn ambisjonen om å skape et riktig bilde av vikingsamfunnet? 

 

Jeg vil i dette kapittelet benytte meg av to begreper, ob/scene og on/scene, som Linda 

Williams introduserer i sin bok Screening Sex.258 Ob/scene, tilknyttet det latinske ordet 

obsc(a)ena, er handlinger som ikke vises detaljert på skjermen, men som tydelig hinter til hva 

som kunne blitt vist. For eksempel at den insinuerer sex eller voldelige handlinger, men ikke 

viser de direkte eller kanskje kutter scenen rett før klimaks. On/scene er det motsatte, hvor 

scenen faktisk viser disse handlingene.  

 

The Vikings fra 1958 

The Vikings fra 1958 starter med en tydelig fortellerstemme som informerer publikum om 

hvem vikingene var, dette blir samtidig billedgjort med en animasjonssekvens som ruller i 

bakgrunnen. Fortelleren er tydelig i sin beskrivelse av vikingene som voldelige og brutale. 
                                                
256 Williams, Linda, Screening Sex (Durham: Duke University Press, 2008). 63. 
257 Rogne, May-Synnøve Lergrovik, ”Den vakre volden: stil og estetisering av vold i film”. (Det humanistiske 
fakultet, Universitetet i Oslo, 1998).  
258 Williams, Screening Sex: 299. 
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Han introduserer publikum for begrepet ”Vern oss, o Herre, mot nordboernes vrede”, og 

forklarer at dette uttrykket stod skrevet i den engelske bønneboken, med god grunn. Han 

forteller om vikingenes angrep i England, og legger videre ut om hvordan vikingene dro på 

tokt slik at de kunne ”spre et redselsregime hvis brutalitet var uten like i historien”. 

 

Filmen går direkte fra dette over til første ordinære filmscene. Her hopper handlingen rett inn 

i et voldsomt slag på nattestid. Man ser vikingkongen Ragnar storme den engelske kongens 

telt og drepe kongen. Det insinueres også at han voldtar dronningen. Man ser ikke dette 

direkte, men scenen viser han går mot en skrekkslagen kvinne sittende i hjørnet av teltet. I 

neste scene, som tydeligvis er morgenen etter, finner noen munker henne gråtende, til dels 

avkledd. Mistanken blir bekreftet ved at dronningen senere avslører at hun er gravid. 

Voldtekten er dermed ob/scene.   

 

Jeg vil også trekke frem scenen der Einar beskylder Erik for å ha stjålet en jakthauk, som jeg 

kort har omtalt tidligere. Krangelen eskalerer og Erik kommanderer jakthauken sin til å drepe 

Einar. I scenen som følger ser man hauken angripe Einars øye. Hauken får et godt tak på 

ansiktet til Einar, og Einar kaster seg rundt for å få hauken til å stoppe angrepet. Neste klipp 

viser Einar som holder seg for øyet. Man ser ikke skaden direkte, men det drypper blod fra 

ansiktet hans. Selve angrepet er dermed on/scene, mens skaden er ob/scene. 

 

Lenger ut i filmen angriper vikingene skipet som prinsesse Morgana fraktes i, til sitt 

forestående bryllup med kong Ælla. Vikingskipet legger seg inntil engelskmennenes skip og 

stormer det. Engelskmennene forsvarer seg så godt de kan. Piler skytes, økser kastes og menn 

faller over bord. Kamphandlingene er her on/scene. Jeg tror skipskapringen var voldsom sett 

gjennom 1950-talls publikummets øyne, men scenen fremstår treig og nesten litt humoristisk 

for dagens publikum259.   

   

Når det kommer til fremstillingen av seksuelt innhold i The Vikings er det minimalt med 

scener, men det finnes noen. På et tidspunkt ser man for eksempel Einar skjenke to kvinner: 

de ler, drikker og Einar kliner med damene om hverandre i ølhallen. Scenen er ikke langvarig, 

men fortsatt tydelig i sin fremstilling. Einar kommer også med flere uttalelser gjennom filmen 

som er av tydelig seksuell karakter, slik som: ”Jeg skal gi den lille tøyta fra Wales en grunn til 

                                                
259 Observasjon av diskusjon tilknyttet The Vikings av studenter i emnet ”HIS2422 - Historie på film”. 
(Universitetet i Oslo, 2014).   
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å klore og bite. Jeg er Einar. Sønn av Ragnar. Hun skal hyle så de hører henne i Wales.” Selv 

om dette bare var en replikk, ønsket likevel tyske sensurer å sensurere bort denne scenen da 

filmen kom ut i 1958.260   

 

En annen scene med seksuell undertone er scenen der Erik har reddet Morgana fra Einar. 

Sammen prøver de å flykte i en liten robåt. Erik vil ha hjelp fra kvinnene til å ro, og klarer til 

slutt å overtale Morgana og hennes tjenestepike til å ta årene. Morgana sliter med roingen og 

forklarer at korsettet er for trangt. Uten å nøle tar Erik en kniv og spretter opp korsettet på 

ryggen til Morgana. Scenen fremstår som uskyldig i dag, men den var på listen over dristige 

scener da filmen ble vist på kinolerretet.  

 

Litt senere har Morgana og Erik kommet seg i sikkerhet på en øy. De har en samtale om hva 

fremtiden vil bringe. Morgana mener de aldri kan bli sammen, hun som kristen og han som 

hedning. Scenen er fullstappet av seksuelle hint, mens de to holder hender og prater om kjød 

og sjeler som møtes. Det hele ender i et veldig opphetet kyss, som går over i råklining. Så går 

scenen i svart. Det er tydelig hva som følger, men her er selve sexscenen ob/scene. Det har 

blitt hevdet at en av grunnene til at det hete kysset ikke ble sensurert bort i den endelige 

versjonen, er at skuespillerne som portretterer Morgana og Erik var gift i virkeligheten og at 

dette var allmenn kunnskap. At skuespillerne Janet Leigh og Tony Curtis dermed deler et hett 

øyeblikk på skjermen ble ikke regnet som like umoralsk. 

 

Lenger ut i filmen vises det som blir omtalt som ulvescenen. Kong Ælla, som har 

vikingkongen Ragnar i fangenskap, dømmer Ragnar til å hoppe i en innhegning med sultne og 

aggressive ulver. På lerretet ser man ulvene som glefser fra innhegningen, og kong Ælla som 

hisser dem opp ved å lokke dem med ferskt kjøtt. Etter mye om og men ender det med at 

Ragnar hopper ned til ulvene, men publikum ser aldri Ragnar kjempe nede i ulvehullet. De 

hører derimot lydene av glefsende ulver, og ser engelskmennene sine forskrekkede 

ansiktsuttrykk i det de er vitner til dramatikken. Ragnars død forblir ob/scene. Det har blitt 

påpekt at scenen er lite sjokkerende for dagens publikum: ”all you get is some offscreen 

growling and chomping”.261 Scenen har hentet inspirasjon fra Ragnar Lodbroks saga. I sagaen 

                                                
260 Kelly, ”The Trope of the Scopic in the Vikings (1958)”: 18. 
261 Tunzelmann, ”The Vikings: not for revisionist historians”. 
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dømmes Ragnar av kong Ælla ned i et ormehull, mens i filmatiseringen ”the snakepit was 

replaced with a pit of ravenous wolves”.262  

 

Etter dette følger avkappingsscenen, hvor Erik mister armen sin på ordre fra kong Ælla. Man 

ser kong Ælla løfte sverdet og Eriks sjokkerte ansiktsuttrykk, men aldri at sverdet kutter av  

hånden hans. Vi får heller aldri se såret, for presten brenner såret til Erik med en fakkel for å 

stoppe blødningen. Heller ikke dette vises direkte, men ansiktsutrykket til Erik vises i det 

behandlingen foregår. Selve hugget, den avkappede hånden og skaden forblir ob/scene. 

 

Mot slutten av filmen kommer den store actionscenen i filmen. De engelske bøndene stormer 

mot slottet for å søke tilflukt hos kong Ælla, i det de ser vikingene gå i takt mot slottet med 

store, fargerike skjold på ryggen. Vikingene bruker et stort tre som rambukk for å knuse den 

første slottsporten. Her starter filmens skikkelige kampscene. Engelskmennene prøver å holde 

vikingene unna ved å skyte store steiner med katapulter mot deres formasjon, og man ser 

tydelig hvordan flere treffes. En mann hyler også av smerte i det han sklir under rambukken 

og blir overkjørt. Vikingene kommer seg inn i den første borggården, og flere drap vises 

tydelig på skjermen i det vikingene og engelskmennene slåss med sverd og økser. Ved 

slottsport nummer to danner vikingene skjoldmur for å beskytte seg mot engelskmennenes 

piler. Her vises det detaljert hvordan flere av vikingene blir truffet og faller døde om. Etter 

hvert kommer de inn i hovedborgen. De brutale kampscenene fortsetter, de slåss med økser og 

sverd. Vi er vitne til hugging med sverd, hugging med øks, og spyd som treffer med dødelig 

utfall. Voldshandlingene er ikke veldig detaljerte, og det er lite blod, likevel er 

voldshandlingene uten tvil on/scene.    

 

Underveis i angrepet finner Erik kong Ælla, og midt i slåsskampen klarer han å dytte kongen 

ned i ulvegropen. Hva som forgår i ulvehullet blir nok en gang ob/scene. I en annen scene 

sparker Einar seg inn i kapellet hvor Morgana og Fader Godwin har søkt tilflukt. Einar 

kommanderer presten ut av rommet: ”Ta med deg magien og stikk, hellige mann”. Fader 

Godwin bedyrer at kapellet er et hellig sted. Einar dytter presten over ende, og får tak i sitt 

trofé – Morgana. Dette var en scene som australske filmsensurer gjerne ville sensurere bort, 

siden de følte scenen var blasfemisk.263    

 

                                                
262 Waggoner, The Sagas of Ragnar Lodbrok: x 
263 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 18. 
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Hele angrepet på kong Ællas slott avsluttes med Einar og Eriks kamp til døden - om trofeet 

Morgana. En nærkamp fylt med action, store høyder og sverd som knekker. Til slutt får Erik 

inn nådestøtet, Einar skriker ut Odin og faller død om. Fra angrepet på slottet starter til Einar 

faller død om på borgtaket går det hele 18 minutter. Et drøyt kvarter med veksling mellom 

ob/scene og on/scene voldsskildringer gjorde sterkt inntrykk i 1958. I et brev datert 28.januar 

1957 dømte Geoffrey M. Shurlock, daværende direktør for Production Code Administration, 

filmen hardt: ”unacceptable by reason of an improper treatment of illicit sex, and a great deal 

of excessive and unacceptable violence and brutality”.264 

 

Vikings fra 2013 

Tv-serien starter med en blodig kampscene. Vikingbrødrene Ragnar og Rollo er dekket i blod, 

og man ser ravner som spiser av de døde. Scenen gir en god indikasjon på hva man kan 

forvente videre utover i serien av voldsskildringer. Tv-serien er stappet med blodige 

skildringer. Common Sense Media vurderer skildringen av sensitivt innhold i tv-serier og 

filmer gir Vikings fem av fem prikker på vold, og fire av fem prikker på seksuelt innhold. I 

deres oppsummering av innholdet står det: ”The series is violent, often exceedingly so, with 

graphic battle scenes that show close-up fighting, stabbings, stonings, beatings, and even the 

occasional beheading”.265 Tv-serien er altså så fullstappet av sex- og voldsskildringer at jeg 

bare vil plukke ut et fåtall av scenene i min gjengivelse her, for å få til en fruktbar drøfting 

rundt endringene man kan spore fra 1950-tallet frem til i dag.    

 

Vold 

I en av episodene går jarl Haraldsson til angrep på Ragnar Lodbroks landsby. Her blir vi vitne 

til brutale voldshandlinger. Angriperne dreper alt de kommer over, både barn og gamle. 

Volden brukes sannsynligvis her av serieskaperne som et virkemiddel for å styrke vårt 

inntrykk av at jarl Haraldsson er antagonisten i serien, og at Ragnar er protagonisten vi heier 

på. Dette bygger oppunder følelsen av urettferdighet og hevnlyst, og er med på å legitimere 

Ragnars vei mot tronen senere i serien. 

 

Det er en kjent sak at tv-titterne gjerne ønsker å se blod og vold på skjermen, men 

voldshandlingene må bidra til fremdriften i serien, og ikke bare klippes inn for 

                                                
264 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 13. 
265 ”Vikings TV Review”, Common Sense Media. Oppsøkt 20.juni 2014. 
https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/vikings 
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underholdningens skyld. ”Det må være vold med innhold. Ikke blind vold”, konkluderte Leo 

Ajkic da Aftenpostens serieskole hadde vold i tv-serier som tema.266 I den sammenheng vil jeg 

trekke frem episoden der de besøker tempelet i Uppsala. I media har episoden fått mye 

oppmerksomhet for feilaktigheter tilknyttet topografien rundt Uppsala og plasseringen av en 

bygning som ligner på en stavkirke i det som skal beskrive Skandinavia i førkristen tid.267 Det 

jeg finner interessant med episoden er derimot de tydelige voldsskildringene i forbindelse 

med dyre- og menneskeofringen til de norrøne gudene. Volden brukes her som et 

hjelpemiddel for å beskrive et fenomen fra vikingtiden. Det vi er vitne til er altså vold med 

mening. Det vet filmskaperne, noe som kanskje har ført til at beskrivelsene av dette er ekstra 

detaljert. Ofringen av både dyrene og menneskene overlater lite til fantasien. Man ser i detalj 

hvordan kong Håreks knivblad kutter halsen på en av mennene som ofres. Offerbordet dekkes 

med blod, og blodet drypper og strømmer ned i trau. Kong Hårek maler seg i ansiktet med 

blodet. Mot slutten av scenen ser man menneskene og dyrene som er drept henge fra trærne, 

som et offer til gudene.  

 

En annen scene som viser vikingenes til tider brutale ritualer i forbindelse med den norrøne 

religionen, er ved jarl Haraldssons begravelsesritual. Som jeg har vært innom flere ganger 

tidligere. Scenen inneholder både seksualisert vold og drap. Scenen kunne vært enda 

voldeligere og mer brutal hvis man hadde fulgt kildene helt. I Ibn Fadlans reisekildringer står 

det skrevet:  

 

Så gik seks mænd ind i teltet og alle sammen havde omgang med pigen. Derpå lagde 
de hende ved siden af hendes døde herre. To holdt hendes ben og to hendes hænder. 
Og den kone som kaldes dødsenglen lagde et reb rundt om halsen på hende og rakte 
det til to mænd, for at de skulle trække i det. Så gik hun hen med en dolk med bredt 
blad og gav sig til at stikke den ind og ud mellem ribbenene på pigen, mens de to 
mænd kvalte hende med rebet og hun døde.268 

  

Så selv om scenen i tv-serien er brutal, er den om mulig enda mer brutal i Ibn Fadlans 

reisekildringer.  

 

                                                
266 Intervju med Leo Ajkic, ”Hvor går grensen for TV-vold?”, Aftenpostens serieskole. Lastet opp: 23.mars 2014. 
http://www.aftenposten.no/webtv/serier-og-programmer/serieskolen-2/Hvor-gar-grensen-for-TV-vold-
7513052.html?mostSeen=true#.UzAqC14_r5I 
267 Furuly, ”TV-serie om vikinger skaper latter for historiske tabber”. 
268 Danmarkshistorien.dk, ”Ibn Fadlan om vikingernes (ar-rus') skikke ca. 922”. 
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Engelskmennenes voldelige sider er også tilstede i filmen. På et tidspunkt blir den tidligere 

munken Athelstan, som har blitt omvendt til hedning av vikingene, fanget av 

engelskmennene. De ønsker å straffe han for å ha gitt opp Kristus. Athelstan bli banket opp, 

som fører til blåmerker og kutt over hele kroppen, og et sprukket øye. Engelskmennene skal 

straffe han ved å gjenskape korsfestelsen. Folk har samlet seg rundt han, og jubler av det de 

ser. De gir han en tornekrans og man ser i detalj hvordan de spikrer bolter i hendene hans. En 

annen scene viser kong Ælla dytte lord Wigea ned i en innhegning full av dødelige og sultne 

slanger. Denne scenen har hentet inspirasjon fra Ragnar Lodbroks saga, hvor man kan lese 

hvordan Kong Ælla beordrer Ragnar ned i ormegården: ”Nå skal han kastes i en ormegård og 

der skal han sitte svært lenge”.269 I tv-serien er Ragnar byttet ut med lord Wigea, og man ser i 

detalj at Wigea dyttes ned i slangehullet, og blir angrepet av slanger. Scenen avsluttes ved at 

man ser lorden liggende død i bunnen av hullet, med slanger ålende over hans døde kropp. 

Slangehullescenen er i serien on/scene, og står i sterk kontrast til ulvehullscenen i filmen fra 

1958, som vises ob/scene.  

 

Det kan tenkes at scenene som viser engelskmennenes voldelige sider er så detaljerte og vies 

såpass stor plass, for å legitimere vikingenes voldsutøvelse. For vikingene, som filmskaperne 

ønsker at vi skal heie på, får riktignok gjort sitt mot engelskmennene i serien også. 

Vikingenes blodige angrep på Lindisfarne vies plass tidlig i serien, og vikingene virker til å 

bli mer og mer brutale utover i serien. Under et vikingraid ved et annet kloster binder 

vikingene øverstepresten til en bjelke. De tar av han klærne og bytter på å skyte han med pil 

og bue, for moro skyld. Mens vikingene jubler, står sjokkerte kirkegjengere og ser på torturen 

presten utsettes for. Dette står i sterk kontrast til en lignende scene fra 1958 hvor fader 

Godwin dyttes overende. Som tideligere nevnt ville den australske sensuren få denne scenen 

klippet bort på grunn av det de mente var blasfemisk innhold. 

 

Det er ikke bare voldsskildringene og holdningen til blasfemi som skiller de to 

filmatiseringene, men også i hvilken grad resultatet av de voldelige handlingene framstilles. I 

motsetning til scenen der Eriks åpne sår brennes med en fakkel i filmen fra 1958, vises slike 

scener i detalj i tv-serien fra 2013. Sår, kutt, benbrudd og andre skader vises on/scene i 2013. 

For eksempel ser man i detalj hvordan Siggy knekker Rollos brukkne ben på plass og brenner 

                                                
269 Heimskringla.no, ”Ragnar Lodbroks saga. Kapittel 15: Kong Ragnars død i England”. Oversatt av Kjell Tore 
Nilssen og Árni Ólafsson. Oppsøkt 5.juli 2014. http://heimskringla.no/wiki/Ragnar_Lodbroks_saga 
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hans åpne sår. I en annen scene ser man hvordan Ragnar må tråkke på brystkassen til en mann 

for å klare å nappe ut øksen han akkurat kastet i hodet på en mann. 

 

En annet virkemiddel filmskaperne bruker for å skape spenning er den uventede og 

overraskende volden. Etter en detaljert og blodig tvekamp mellom Ragnar og jarl Haraldsson 

står Ragnar seirende igjen. Tv-titterne har sett vold de var forberedt på, vi tror spenningen er 

over for denne gang og slapper av. Da overrasker serieskaperen Michael Hirst oss med 

plutselig og brutal vold. For volden i scenen slutter ikke der, den eskalerer. Rollo griper en 

øks og hugger tjeneren til jarl Haraldsson til døde. I neste sekund tar Siggy en kniv og dreper 

den gamle svensken som er gift med hennes unge datter. Slik overraskende vold er 

gjennomgående i serien. Et annet eksempel er drapet på jarl Sigvald litt senere i serien. Midt i 

et middagsselskap stikker Lagertha han i øyet med en kniv, og før seerne knapt klarer å 

reagere på hva som akkurat har skjedd, gjennomfører en av jarlens undersåtter et raskt og 

presist hugg og halshugger han så blodet spruter.    

 

Jeg vil også trekke frem er en scene jeg allerede har omtalt tidligere i oppgaven. Scenen viser 

jarl Haraldsson grave ned en skatt i skogen, og den ender med en ung gutt, sannsynligvis så 

ung som 10-år, kveles til døde. Scenen er klart on/scene, og man ser gutten kjempe til siste 

åndedrag. Aftenposten problematiserte, med artikkelen Uskyldens siste utpost, dette 

fenomenet med at vold mot mindreårige er blitt en ingrediens som skal få oss emosjonelt 

engasjert, og stilte spørsmålstegn ved om det er greit at et barn må drepes for at vi skal 

underholdes.270 Jeg vil vende tilbake til dette senere i kapittelet.  

 

Den siste voldsscenen jeg vil trekke frem her er den mest brutale scenen gjennom hele serien, 

i mine øyne. Det er scenen der Ragnar risser blodørn på jarl Borg. Alle i landsbyen er samlet 

på torget, mørket senker seg, trommene banker og flammene fra faklene strekker seg til værs. 

Ragnar er kledd i uskyldshvite klær. Jarl Borg plasserer sine armer på to påler. Ragnar starter 

å kutte opp huden på jarl Borg sin rygg. Dette er starten på en fem minutters 

sammenhengende grotesk scene, hvor Jarl Borg tortureres til døde. Han lager ikke en lyd, han 

lager kun små grimaser som over hodet ikke kan reflektere smerten han må gjennomgå. Hvis 

han skriker kan han ikke entre Valhall. Ragnar tar en øks og hugger løs ribbeina fra 

ryggsøylen hans, mens blodet renner. Jarl Borg lever fortsatt. Lungene hans dras ut, og jarl 

                                                
270 Wang-Naveen, Mala, ”Uskyldens siste utpost”, Aftenposten. 19.mai .2014  
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Borg lukker sakte øynene, mens blodet renner ut av munnen hans. Scenen avsluttes i det man 

ser ribbeina har brettet seg ut, som en blodørn. Å risse blodørn er ikke et påfunn av 

serieskaperne, men skildres i opptil flere sagaer. I Orknøyingsoga kan man lese hvordan Einar 

risset blodørn på Halvdan Hålegg: ”Einar let rista blodørn i ryggen på han med eit sverd: dei 

skar alle sidebeini lause frå ryggen og drog ut lungone”.271 Handlingen er også omtalt i 

Ragnar Lodbroks saga, som tv-serien som kjent har tatt utgangspunkt i. Personene som 

utøvere og ofre for handlingen, er derimot endret i serien. I sagaen er det til sammenligning 

Ivar som befaler blodørn på kong Ælla, som hevn på drapet av Ragnar: ”Nå skal den mannen 

som er mest hendig, riste ørn på ryggen hans så langt inn han kan, og den ørnen skal vi farge 

rød med blodet hans".272   

Sex 

I motsetning til filmen fra 1958, som ikke viser en eneste sexscene on/scene, kryr det av disse 

i Vikings fra 2013. Ofte er det mellom ektefeller, i en naturlig setting. Både Siggy og jarl 

Haraldsson, Lagertha og Ragnar, Floke og Helga vises i det de deler intime øyeblikk som 

ektefolk. Men tv-serien viser og insinuerer også andre seksuelle handlinger av litt annen 

karakter - som voldtekt, utroskap og gruppesex. 

 

I filmen fra 1958 ser man Einar på fest i ølhallen, og han kliner med to kvinner om hverandre. 

I tv-serien Vikings tar festene litt mer av, på et tidspunkt ser man fulle kvinner danse nakne 

rundt bålet, og at Thorstein har brukt inntektene fra forrige vikingtokt på to prostituerte. Han 

skriker ut: ”Jeg bryr meg ikke om kjærlighet, jeg bryr meg om lykke!”. Her har han riktignok 

kjøpt lykken hos to prostituerte, men vikingene i serien var heller ikke fremmede for å oppnå 

denne ”lykken” ved å ta for seg av kvinner mot deres vilje. De voldtar fangede engelske 

nonner, trellkvinner i egen landsby, saksiske kvinner på tokt og attpåtil sine egne koner over 

en lav sko.   

 

Sex blir også brukt i maktspillet, enten for å teste undersåtters lojalitet til jarlen eller for å øke 

sin egen posisjon i vikingsamfunnet. En scene viser for eksempel hvordan en undersått av Jarl 

Haraldsson blir sendt inn på Siggy sitt soverom, med jarlens velsignelse. Man ser sexscenen i 

detalj, blant annet at Siggy rir han. Så slår hun ham hardt, mange ganger i ansiktet. Scenen er 

                                                
271 Heimskringla.no, ”Orknøyingasoga Kapitel 8: Bardage millom einar jarl og halvdan kongsson”. Oversatt av 
Gustav Indrebø. Oppsøkt 5.mai 2014. http://heimskringla.no/wiki/Orkn%C3%B8yingasoga 
272 Heimskringla.no, ”Ragnar Lodbroks saga. Kapittel 17: Drapet på kong Ella”. Oversatt av Kjell Tore Nilssen 
og Árni Ólafsson. Oppsøkt 5.mai 2014. http://heimskringla.no/wiki/Ragnar_Lodbroks_saga 
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on/scene. Det kommer frem at sextilbudet bare var en test, for å sjekke undersåttens lojalitet 

til jarlen. Jarlen kommer så inn og undersåtten blir drept.  

 

Siggy bruker sex for å sikre seg mer makt og innflytelse ved flere anledninger i tv-serien. Hun 

har sex med kong Hårek, selv om hun er i et forhold med Rollo. Senere i serien drikker Siggy 

vin med kong Hårek og hans unge sønn Erlendur, på kanskje 15-16 år. Kong Hårek bedyrer at 

han ønsker at Erlendur ”skal få nyte en erfaren og fri kvinne”. Siggy grøsser, men skjønner at 

dette er noe hun burde gjøre av strategiske årsaker. I neste scene ser man Siggy kle av seg 

borte ved sengen, og kommanderer Erlendur bort til seg. Hun setter seg over han, og begynner 

å ri han. Alt dette foregår mens kong Hårek observerer alt de gjør.  

 

En annen scene hvor sexen blir fremstilt litt mer umoralsk er når Ragnar er på ferd til 

Götaland. Selv om han er lykkelig gift med Lagertha på dette tidspunktet klarer prinsesse 

Åshild å forføre han, og det ender opp med at de har høylytt sex. Alt dette foregår med sønnen 

Bjørn i samme rom, som ligger våken og er vitne til farens utroskap mot hans mor. 

 

Prinsesse Kwenthrith fra Mercia er, i tv-serien, seksuelt frigjort og kjent for friske uttalelser. 

Hun uttaler eksempelvis: ”Jeg har aldri møtt en mann fra kirken som ikke liker å ha sex som 

et dyr.” En scene viser henne og kong Egbert dele en hyrdestund. Hun mener han får 

utløsning for fort, og krever å fortsette. Det er tydelig at de har hatt sex sammenhengende i en 

lang periode, så kongen orker ikke fortsette, men han lover å sende inn noen krigere til henne. 

Neste klipp viser fire menn vandre inn på rommet. Hun tar dem hjertelig i mot. Her er den 

vanlige sexen on/scene, men gruppesexen forblir ob/scene.  

 

Det legges for øvrig opp til gruppesex flere ganger i serien, men denne akten vises aldri 

on/scene. På et tidspunkt inviterer Floke og Helga en av de andre vikingene til å bli med dem 

i sengen. Floke utbryter: ”Blir du ikke med nå, vil du angre siden”. Thorstein smiler, og 

vandrer mot sengen deres. Selve sexen vises aldri, men det er tydelig hva som sannsynligvis 

følger. En annen scene viser Ragnar ligge storsmilende i sengen. Kamera zoomer ut, og man 

ser han har både Åshild og Lagertha liggende utslitte og halvnakne ved siden av seg. 

Trekanten blir insinuert, men aldri vist.  

 

Det er vanskelig å vurdere hvorvidt Vikings gjengivelse av vikingenes seksuelle handlinger er 

holdbar. Det refereres til seksuelle handlinger i sagaene, men de er ikke eksplisitt beskrevet. 
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Et eksempel fra sagaene er historien om kongemoren Gunnhild, moren til Harald Gråfell. Hun 

inviterer sønnens gjest, islendingen Hrut, til å sove med henne. Noe han takker ja til, og de 

sover sammen denne natten. Dagen etter klargjør Gunnhild at dette ikke er noe som skal 

berettes videre om: ”De skal faa bota med ikkje mindre en livet, um de gjet um dette med 

os”.273 Om det har foregått seksuelle handlinger mellom Gunnhild og Hrut er ikke skildret 

eksplisitt i sagaen, men det er tydelige hint om hva som har foregått. Sexskildringene i 

sagaene følger dermed et ob/scene-mønster. Skaperne av Vikings har, ved å skildre sexen 

on/scene, benyttet seg av sin kunstneriske frihet til å fylle inn hulrommene.   

 

Vold og sex - fra ob/scene til on/scene. 

 

The history of sexual representation in American culture since the invention of 

moving-image technology has been a process by witch acts once considered ob/scene 

have come on scene. 

Linda Williams274 

 

I min analyse av fremstillingen av sex og vold i The Vikings fra 1958 og Vikings fra 2013 

føler jeg dette sitatet oppsummerer mine funn veldig bra. Det samme gjelder voldshandlinger 

på film. Volden er både mer tilstede, mer brutal og mer detaljert i tv-serien fra 2013 enn i 

filmen fra 1958. Dette bildet stemmer overens med forskning på området: ”Research indicates 

that media violence has not just increased in quantity; it has also become more graphic, 

sexual, and sadistic”275, og ”movie violence these days is louder, bloodier, and more 

anatomically precise than ever before”.276  

 

Det vil ikke si at The vikings fra 1958 ikke var voldelig, for i sin egen samtid var den 

utfordrende. Publikumet til filmen ”almost always commented on the violence”.277 Som 

referert til tidligere, dømte Shurlock filmen uakseptabel, med tanke på ”the improper 

treatment of illicit sex, and a great deal of excessive and unacceptable violence and 

                                                
273 ”Njaala, eldre Soga um Njaal Torgeirson og sønerne hans”, Icelandic Saga Database. Oversatt av Olav 
Aasmundstad. Oppsøkt 7.november 2014. http://sagadb.org/brennu-njals_saga.no 
274 Williams, Screening Sex: 299. 
275 ”Media Violence: Facts & Statistics”, Media Education Foundation. Oppsøkt 7.mai 2014. 
http://www.jacksonkatz.com/PDF/ChildrenMedia.pdf 
276 Anderson, Kerby. ”Violence in Society”, Probe Ministers. Oppsøkt 5.mai 2014. 
http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/violence.html 
277 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 17. 
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brutality”.278 Også VGs filmekspert ble i 1958 sjokkert av volden og skrev i sin anmeldelse: 

”Mer blod lar det seg vanskelig romme i en film”.279 Men for dagens publikummere vil den 

ikke være spesielt sjokkerende. Samtidens filmkonvensjon krevde at de seksuelle og voldelige 

scenene skulle være ob-scene, men det betyr ikke nødvendigvis at den satte mindre fokus på 

de voldelige sidene ved vikingsamfunnet. Grensene for skildringen av vold og blod på det 

store lerretet forflyttes hele tiden. Et eksempel som viser hva som var sjokkerende før, men 

knapt får noen til å heve et øyenbryn i dag, er filmen The Great Train Robbery . Stumfilmen 

som kom ut i 1903 har en scene hvor en skurk ”points his fake gun towards the camera, 

causing audience members to run from theaters in absolute horror over what they have 

witnessed”280. Et annet eksempel på hvordan grensene for hva publikum godtar av filmvold 

stadig blir flyttet er mottakelsen av Public Enemy som kom ut i 1931. Kritikeren fra New 

York Times dømte filmen som "sensational and incoherent, ending in general slaughter." 

Faktum er at det var totalt åtte mord i filmen, og alle forekom ob/scene. Hvis man 

sammenligner det med filmen Die Hard 2 som kom ut i 1990 skjønner man hvor langt grensen 

er flyttet. Der forekom det 264 brutale drap, alle foran kamera.281 

 

”Results found that violence in films has more than doubled since 1950”.282 Og et 

forskningsprosjekt som analyserte 855 top box-office filmer fra 1950-2006 konkluderte med 

at ”violence in films has increased over time for both male and female main characters”283. I 

dag er vold i filmer og tv-serier så utbredt at ”by watching 3 to 4 hours of non-educational TV 

per day, children will have seen about 8,000 murders on TV by the time they finish 

elementary school!”284 Det store spørsmålet blir da: Hva skyldes denne utviklingen? Jeg vil 

videre diskutere flere faktorer som har påvirket denne utviklingen.  

 

                                                
278 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 13. 
279 ”VGs filmbarometer”, Verdens gang. 17.januar 1959. 
280”Violence and its ties to Amerikan life”, Blogs by Mike. 24.oktober 2013. 
http://sites.psu.edu/blogsbymike/2013/10/  
281 Rolfe, Dick, ”Movie Violence Then and Now”, Dove Foundation. Oppsøkt 28.juni 2014. 
http://archive.today/6PlEk 
282 Bushman, Brad J., Patrick E. Jamieson, Ilana Weitz og Daniel Romer, ”Gun Violence Trends in Movies”,  
Amerikan Academy and Pediatrics. Oppsøkt 28.juli 2014. 
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/11/06/peds.2013-1600.abstract 
283 Bleakley, Amy og Patrick E. Jamieson, ”APPC releases research on gender portrayals in film 1950-2006”, 
Annenberg Public Policy Center. 26.april 2012. http://www.annenbergpublicpolicycenter.org/wp-
content/uploads/PressReleaseJAH_1204261.pdf 
284 ”Pulling the Plug on TV Violence”, Healthy Children. (Amerikan Academy of Pediatrics, 2006). Oppsøkt 
14.mai 2014. http://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Pulling-the-Plug-on-TV-
Violence.aspx 
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Production Code Administration 

O´Connor påpeker at man må trekke inn samfunnsmessige faktorer fra 

produksjonstidspunktet som kan ha påvirket sluttproduktet: ”The social and political 

influences at work in the production process may be more or less explicit, but they must be 

taken into account for a complete analysis”.285 Å analysere filmene uten denne kunnskapen vil 

tydelig begrense analysen av filmene.286 Jeg vil her dermed drøfte hvordan Hollywood 

Production Code (PCA) satte sitt preg på amerikansk film gjennom flere tiår. 

Hovedargumentene for filmsensur, også i Norge, var at filmene kunne påvirke sitt publikum 

negativt, og at det var ”viktig med filmsensur for å opprettholde god moral og orden i 

samfunnet”.287 Forskriften ble vedtatt i 1930, men fikk først ordentlig relevans i 1934 da man 

begynte å overholde den. Den hadde stor påvirkningskraft på film frem til midten av 60-tallet, 

da den var blitt irrelevant og ”new rating systems was on the horizon”.288 Det amerikanske 

folket var klare for mer frigjorte filmer, men PCA holdt igjen denne frigjøringen. ”Reviewers 

may have been reflecting a popular consciousness that was considerably at variance to, and 

far more tolerant, than that of the PCA”.289 Da PCA så hvor utviklingen var på vei prøvde de 

stadig å tilpasse seg utviklingen i samfunnet, ved å modernisere forskriften, som at i 1956 

”the PCA revised the Code to permitt other formarly taboo topics: prostitution, abortion, 

miscegenation and some mild profanity”. Men endringene hjalp ikke all verden, etter hvert 

hadde PCA mistet mye av sin makt, noe man kunne se i populærkulturen: ”The increase in 

sexual explicitness rose in the 1960s as the Production Code lost its influence”.290 Utviklingen 

stod i sterk kontrast til perioden under PCA, som påla filmene å vise selv ektepars soverom 

med to separate senger.291 

 

Men på 1950-tallet da The Vikings ble produsert hadde PCA fortsatt mye makt. Sensureringen 

av amerikanske filmer på 1950 var en forhandlingsprosess hvor flere aktører deltok. 

Hovedaktørene i forhandlingen var filmprodusentene og regissørene, Production Code 

                                                
285 O´Connor, Image as Artifact: 19. 
286 O´Connor, Image as Artifact: 19. 
287 ”Om innføring av filmkontroll i Norge”, Medietilsynet. 19.desember 2011. 
288 Williams, Screening Sex: 33. 
289 The Production Code Administration Files. Pdf. 173. 
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F
%2Fw3.gre.ac.uk%2F~da07%2F6-Research%2Froy_collins%2F18%2520-
%2520%2520PCA%2520FILES.doc&ei=819hVOu4BMKGPPjVgSA&usg=AFQjCNHxvwuzF6KiRF8sGQPO
SKIISlFHLg&sig2=k235U7yc9kHA4o4kwxTqrQ&bvm=bv.79189006,d.d2s  
290 Jamieson, Patrick E. og Daniel Romer, The Changing Portrayal of Adolescents in the Media since 1950 
(Oxford: University Press, 2008). 119. 
291 Barth, Morten, ”100 år med filmsensur”, Rushprint Vol 48. 2013.  
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Administration og The Catholic Church´s legion of Decency. Målet var spennende filmer som 

også ”met consistent moral standards”292.        

 

Under produksjonen av The Vikings var det stor brevutveksling mellom daværende direktør 

for PCA, Geoffrey M. Shurlock, og produsent for The Vikings Jerry Bresler. I 

brevutvekslingen uttrykte Shurlock tydelig hva han forventet, og i brevene kan man blant 

annet lese: ”Brutal killings are not to be presented in detail” og ”excessive and lustfull 

kissing, lustful embraces, suggestive postures and gestures, are not to be shown”. Reglene for 

skildring av forføring og voldtekt var like strenge, slike handlinger ”should never be more 

than suggested, and only when essential for the plot, and even then never shown by explicit 

method”.293 Bresler svarte ofte at sex, drikking og vold var ”essential for the plot”, siden dette 

var en viktig del av vikingkulturen.  

 

Det er en kjent sak at mange filmprodusenter prøvde å omgå systemet, ved å lure inn scener 

de visste PCA kom til å ønske å sensurere bort .294 En slags hestehandel foregikk: ”It seems 

that including numerous scenes that were known in advance to be in violation of the Code is 

one way to challenge the authorithy of the Code, since, theorettically, the more one has to 

give up, the more one might be able to negotiate to keep”.295  I den endelige versjonen av The 

Vikings mister Erik en hånd og Einar et øye, men filmen skulle i utgangspunktet vært mye 

mer blodig: Morgana skulle miste en finger og Kong Ælla skulle kastreres. Her kan det tenkes 

at en slik hestehandel har foregått.  

 

Production Code Administration var ”the system of self-censorship to wich Hollywood 

directors submitted for almost fourty years”,296 og dette har kanskje ført til en slags 

romantisering av vikingene i filmen fra 1958. Filmen hadde hatt flere eksplisitte volds- og 

sexscener hvis det ikke hadde vært for produksjonsforskriften. 

 

I 2014 har vi ikke samme for form sensur på kinofilmer, som de hadde da The Vikings kom ut 

i 1958. I dag er det forhåndskontroll av filmer som skal bli vist offentlig. Denne kontrollen 

                                                
292 Lev, Peter, The Fifties. Transforming the Screen, 1950-1959 (Berkeley: University California Press, 2013). 
87.  
293 Kelly, ”The Trope of the Scopic in the Vikings (1958)”: 13. 
294 Doherty, Thomas, Hollywood´s Censor. Joseph I Breen & The Production Code Administration. (New York: 
Colombia University Press, 2007). 45. 
295 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 14. 
296 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 13. 
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utøves i de fleste land, enten gjennom en statlig sensurinstitusjon eller et kontrollorgan 

opprettet av filmindustrien. Fra 2005 har Medietilsynet hatt denne rollen i Norge.297 I dag kan 

filmskaperne gjøre filmen akkurat så blodig, voldelig eller seksuelt utfordrende som de 

ønsker, men innholdet kan resultere i høyere aldersgrense.  

 

Konkurranse i markedet  

Film- og tv-bransjen har utviklet seg enormt siden den første filmen ble vist for et betalende 

publikum i 1895. En ting som førte til en økning av voldsskildringene i filmer var at 

fjernsynsapparatet begynte å bli et fast inventar i husholdninger. Da måtte kinofilmene øke 

spenningen for å kunne konkurrere med tv-seriene, nå som folk også kunne underholdes i 

egen stue. Etter hvert endret også publikumsmassen seg. Foreldre satt hjemme og så på tv, 

mens ungdommen gikk på kino.298 Den nye kinogenerasjonen var åpne for spillefilmer med 

mer action og sex. Siden den gang har tv og kinoer konkurrert, og stadig utviklet seg. At 

amerikanere fikk levende bilder av den pågående krigen i Vietnam på 60-tallet rett hjem i sin 

egen stue har nok også vært bidragsytende for å skyve grensene for hva som kan vises av vold 

på skjermen.    

 

I dagens samfunn har overgangen fra kommersielle tv-kanaler, via betalings-kanaler, til 

strømmetjenester på nett ført til økt konkurranse innad i tv-bransjen. Budsjettene og kvaliteten 

på seriene har økt som en følge av dette, samtidig som oppbygningen og historiefortellingen i 

de enkelte episodene har forandret seg. Tradisjonelle ”cliffhangers” har forsvunnet ettersom 

betalingskanaler og strømmetjenester ikke baserer sin inntekt på reklame, i motsetning til 

kommersielle tv-kanaler. Grensen for hva som kan vises av sex og vold har også blitt 

forskjøvet. Som Wang-Naveen påpeker er det grunn til å stille seg spørsmål om skaperne 

kjenner et press på å levere noe som røsker oss i nok sjela nok til at vi blar opp og betaler.299  

 

I et intervju ble Hirst spurt om han så på det som en begrensning at Vikings skulle sendes på 

History Channel i USA, og derfor måtte forholde seg til andre regler enn betalingskanalene 

HBO og Netflix opererer med. Kabeltv-programmene er som sagt kjent for å tøye strikken, 

med eksempelvis Game of Thrones. Hirst mente at dette ikke var en begrensning, men en 

utfordring. Han trekker frem at ”some shows like Game of Thrones and other cable programs 

                                                
297 ”Filmsensur”, Store Norske Leksikon. Oppsøkt 17.juni 2014. https://snl.no/filmsensur 
298 Pennington, Jody W., The History of Sex in the American Film. (New York: Praeger publishers, 2007). 11. 
299 Wang-Naveen, ”Uskyldens siste utpost”. 
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were using gratuitous sex and violence just to try and sell the show”. Og utdyper videre at de 

ville ikke bruke sex og vold for å lokke til seg seere, og dessuten kunne de ikke gjort det siden 

programmet skulle sendes på en kommersiell tv-kanal. Hirst proklamerer at han ” was very, 

very happy to not be part of that trend and to instead concentrate on the story”. De måtte 

isteden være ”more imaginative and more innovative about how we use sex and violence”.300 

Han likte å måtte fokusere på historien i seg selv.  

Ny teknologi 

En annen faktor som har påvirket det seksuelle og voldelige innholdet er den teknologiske 

utviklingen som har funnet sted, gjennom innføringen og forbedringen av visuelle effekter. 

Scenen der hauken angriper Einar varer ikke lenger enn noen få sekunder. Dette skyldes 

selvfølgelig grusomheten i scenen, som PCA ville kutte ned så mye som mulig, men scenen er 

også kort av hensyn til hauken. PCA hadde strenge regler for behandling av dyr i 

filmproduksjon, for å sikre dyrenes sikkerhet.301 I Vikings fra 2013 ser man derimot geiter bli 

ofret og tømt for blod, og hester bli spiddet av spyd og økser i kampscenene. Det vil ikke si at 

vi bryr oss mindre om vold mot dyr i dag. Reglene rundt behandling av dyr i filmproduksjon 

har faktisk blitt enda strengere siden 1950-tallet. Tv-serien konstaterer stolt i rulleteksten at 

”No Animals Were Harmed In The Making Of This Film”. De gripende og brutale scenene 

med dyremishandling fra serien er et resultat av utviklingen av visuelle effekter.    

 

Dagens publikum er klar over bruken av disse visuelle effektene, og andre ess filmskaperne 

skulle ha i ermet. Dette var derimot veldig nytt og fremmed for kinopublikumet på 1950-

tallet. I forbindelse med premieren på The Vikings i Norge viet eksempelvis VG en hel 

artikkel til å forklare et fenomen som fremtrer i filmen; Kirk Douglas sitt ødelagte øye etter 

haukescenen. I artikkelen Kirks øye har fått verden til å grøsse forklarer de hvordan 

filmskaperne hadde klart å ”trylle bort” øyet. De trekker frem det som da var moderne 

legevitenskap og optikerkunst, ukjent for store deler av publikum, nemlig en kontaktlinse.302 

Som man ser har mye skjedd mellom de to filmatiseringenes utgivelsestidspunkt, både når det 

gjelder bruken av visuelle effekter og publikums reaksjon på dette.     

 

                                                
300 Miller, ”Vikings Creator ..” 
301 Hayes, David P., ”The Production Code of the Motion Picture Industry (1930-1967)”, DHWritings. Oppsøkt 
13.mai 2014. http://productioncode.dhwritings.com/multipleframes_productioncode.php 
302 ”Kirks øye har fått verden til å grøsse”, Verdens Gang. 31.oktober 2014. 



Høsten 2014  Populærhistoriske fremstillinger av vikingene  Hanne S. Larsen 
 

 99 

Vikingfilmer – voldelig banebrytende  

Britiske annaler beskriver vikingene som kjekke, renslige og siviliserte. Arkeologiske funn 

har underbygget denne oppfatningen, siden utgravningene har gitt oss informasjon som at 

”smukt mønstrede kamme var almindelige, og de blev tydeligvis brugt af den brede krets, 

ikke blot af overklassen”.303 Likevel er vikingene mer kjent for sin krigerske kultur enn sitt 

velstelte hår. Det kan nesten virke som at vikingfilmer og voldelig action går hånd i hånd. 

Både The Vikings fra 1958 og Vikings fra 2013 er med på å forsterke inntrykket av vikingene 

som voldelige.   

 

Vikingfilmer kan ofte tillate seg å være mer voldelige og seksuelt skildrende enn actionfilmer 

som portretterer en verden som ligger nærmere til publikums samtid. Dette har ført til at 

vikingfilmene har kunnet utfordre grensene for sex- og voldsskildringer. Dette skyldes at 

vikingene blir sett på som ”the other”. ”Pop cultural appropriatons of the the medieval often 

depend upon the assumption of, or the desire for, alterity”.304 Alterity betyr å oppfatte 

vikingene som ”de andre”. Med dette som utgangspunkt kunne man tøye grensene i sin 

fremstilling, og fokusere mer på sex og vold. Det er farligere med vold plassert i nær tid og 

situasjoner publikum kunne føle seg hjemme i. For eksempel skapte motorsykkelgjengen til 

Marlon Brando i The Wild One mer frykt hos publikum enn vikingene på tokt i The Vikings, 

selv om voldshandlingene til vikingene var langt mer brutale. Dette skyldes at: ”A motocycle 

gang just might invade one´s town; a viking ship is not going to sail into one´s harbor”.305  

 

Kapittelkonklusjon 

Vikingenes voldelige sider går igjen i sagene og de skriftlige kildene. Sex er ikke et like 

gjennomgående tema i sagaene, men når det først beskrives er det gjerne knapt, poetisk og i 

metaforer. Så det er vanskelig å vurdere hvorvidt fremstillingen av vikingenes seksuelle 

handlinger stemmer overens med kilder og rådende forskning. Det er derimot åpenbart 

hvordan fremstillingen i begge filmatiseringene svarer til tidens konvensjoner og 

forventninger. Grensene for å skildre sex har flyttet seg drastisk fra filmen kom ut i 1958 til 

tv-serien ble lansert i 2013. Spissformulert kan man si de representerer den romantiske 

relasjonen versus en frigjort og utagerende seksualitet. I tillegg er jo forskjellen på ob/scene 

                                                
303 Roesdahl, Else, Vikingenes verden (København: Gyldendal, 1987). 40.  
304 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 15. 
305 Kelly, ”The Trope of the Scopic in The Vikings (1958)”: 16. 
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og on/scene helt klart her. Hovedtendensen er at scener som tidligere var ob/scene har blitt 

on/scene. Det samme kan sies om voldsskildringene i de to filmatiseringene. 

 

Denne utviklingen, fra ob/scene til on/scene, skyldes flere faktorer. Som jeg har vist la 

Production Code Administration tydelige føringer på det seksuelle og voldelige innholdet. 

Innføringen og videreutviklingen av nye teknologiske hjelpemidler har også påvirket scenene 

som vises på skjermen. Maktkampen mellom tv og kinofilm, og konkurransen innad i tv-

bransjen ved skillet mellom kabel-tv og nett-tv, har også påvirket hvordan sex og vold 

skildres i filmatiseringene. Samtidig har publikums forventninger til sex- og voldsskildringer 

endret seg betydelig de siste 60 årene. Til sammen har alle disse faktorene vært med på å 

sprenge grenser for hva som er akseptert å vise på skjermen. Det har altså vært en åpenbar 

endring når det gjelder synlig vold, men dette betyr ikke nødvendigvis at det er en større 

vektlegging av vikingenes voldelige sider. Begge filmatiseringene er voldelige, sett ut i fra sin 

samtid.  

 

Hovedforskjellen i fremstillingen er at tv-serien i større grad innlemmer dagliglivet til 

vikingene. Dermed fremstilles ikke vikingene som berserker i samme grad. Denne utviklingen 

kan man også spore til endringer innad i historieforskningen. I dag har forskningen større 

fokus på et mer helhetlig bilde av vikingene som inkludere hverdagsliv, og ikke dyrking av 

krigersamfunnet. Serieskaperen til Vikings, Hirst, var veldig opptatt av at han ikke ville 

fortsette å dyrke bildet av vikingene som hovedsakelig voldelige krigere, som er utbredt i film 

og tv-serier som tar for seg vikingtiden. I et intervju fokuserte Hirst på at vikingene alltid har 

vært ”the bad guys. They’ve always been the other”.306 Hirst så derfor på det som en 

utfordring å ha vikingene som protagonistene i serien, de publikum skulle ”heie på”. Hirst 

løste utfordringen ved å balansere de voldelige scenene med historiene fra dagliglivet til 

vikingene. Vikingsamfunnets kompleksitet er tydelig tilstede i tv-serien. Ferrer trakk også inn 

dette i sin kronikk: ”Blir de fremstilt som voldelige gærninger, som bedrev menneskeofring 

og hadde voldtekt som hobby? Nei, serien balanserer på en knivsegg (…)”.307 

 

Samtidens filmkonvensjon i 1958 krevde at de seksuelle og voldelige scenene skulle være ob-

scene, men det betyr ikke at filmen satte mindre fokus på de voldelige sidene ved 
                                                
306 Michael Hirst gjengitt av Melanie McFarland, ”A Chat with Vikings Creator and Executive Producer Michael 
Hirst”, Imdb. 24.februar 2014. 
 http://tv.blog.imdb.net/2014/02/24/a-chat-with-vikings-creator-and-executive-producer-michael-hirst/ 
307 Ferrer, ”Jeg slukte Vikings rått!” 
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vikingsamfunnet, enn tv-serien. Grensene for skildringen av vold og blod på det store lerretet 

forflyttes hele tiden. Jeg vil konkludere med at representasjonen av sex og vold i de to 

filmatiseringene i stor grad er påvirket av sin samtid. Begge filmatiseringene viser de 

voldelige sidene ved vikingene, kjent fra både sagaene og forskning. Hovedforskjellen er at 

filmen er ob/scene, mens tv-serien er on/scene. 
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Kapittel 7: Konklusjon – kostymedrama eller historisk drama? 

 

Vikingtiden inneholder alt manusforfattere og regissører kan drømme om, og det å ta 

utgangspunkt i vikingtiden gir muligheter for storslåtte filmatiseringer. Dette har fristet mange 

filmskapere til å prøve å gjenskape vikingsamfunnet på det store lerretet. Film og tv-serier 

som fortellermedium treffer et bredere spekter av publikum enn hva de gamle sagaene og 

forskning har mulighet til. Film som historieformidler, og hvordan historie skal og bør 

formidles er en stadig pågående debatt.  

 

Nettopp på grunn av filmatiseringers stigende rolle som historieformidler, har fagfeltet 

historie på film vokst frem. Både The Vikings og Vikings skapte debatt da de ble lansert. 

Resepsjonen rundt både filmen og tv-serien vitner om en interesseutvikling innen fagfeltet 

historie på film. Et fagfelt som i dag diskuteres seriøst av historikere, filmvitere og andre. 

Store deler av debatten dreier seg om hvor grensen for kunstnerisk frihet bør trekkes. 

Filmskaperne må bruke kunstnerisk frihet, ikke bare for å gjøre filmatiseringen dramatisk og 

til en publikumsvinner, men fordi mediet tilsier at fabrikasjon og diktning er nødvendig. Den 

kunstneriske friheten er tilstede i alt vi ser på lerretet og skjermen. Men ikke alle former for  

kunstnerisk frihet og kreativ forming av virkeligheten er tillatt. Spissformulert kan man si at 

filmskaperne må dikte med kildene, ikke mot dem, for å kunne anerkjennes som historiske 

dramaer.   

 

Jeg var interessert i å undersøke om det bildet som gis av vikingtiden i filmen The Vikings og 

tv-serien Vikings samsvarer med tilgjengelige kilder og forskning på området. Kunne 

filmatiseringenes tolkning av de ulike temaene støttes i kildemateriale og historisk forskning. 

For tydeligere å kunne svare på problemstillingen introduserte jeg de to begrepene 

kostymedrama og historisk drama. Jeg har argumentert for at filmatiseringer som er på 

kollisjonskurs med akademikernes forestilling av fortiden kan defineres som kostymedramaer. 

Mens filmatiseringer som stemmer overens med gjeldene teorier og forskning kan defineres 

som historiske dramaer. I hvor stor grad filmatiseringene er påvirket av sin samtid gir også en 

indikasjon på hvilken sjangerkategori de hører hjemme i. 

 

Fremstillingen av treller i de to filmatiseringene gjengir i stor grad etablerte fakta. De er tro 

mot kildene, og setter fokus på hvordan trelldommen var en tydelig grunnstein i 
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vikingsamfunnet. Filmatiseringene gir troverdige, men litt ensidig, forklaringer på hvordan de 

ulike karakterene har oppnådd et liv i trelldom. Filmen The Vikings fremstilling av treller 

bærer både preg av å være kostymedrama og historisk drama, men jeg drøftet meg frem til at 

den hovedsakelig burde kategoriseres som historisk drama. Tv-serien Vikings gir et bedre 

bilde av hvordan det kunne ha vært, og tv-serien sin fremstilling av trellene klassifiserer den 

som et historisk drama 

 

Beskrivelsene i både filmen og tv-serien om den norrøne mytologien stemmer i stor grad 

overens med kildene og forskningen på området. Deres gjengivelse av krigerkulturen, med 

Odin og Valhall som viktige faktorer, er troverdig og tydelig. Begravelsesritualene er også 

knyttet tett opp mot forskning på emnet. Til tross for visse innslag av stor kunstnerisk frihet, 

faller The Vikings sin fremstilling av den norrøne mytologien og ritualene innunder sjangeren 

historisk drama. Tv-serien Vikings har også benyttet seg av kunstnerisk frihet, men aldri gått 

på tvers av hva som er sannsynlig når de skildrer den norrøne mytologien. Scenene som viser 

menneskeofring holder seg eksempelvis innen debatten som pågår i akademia, og kan dermed 

sees på som kvalifisert gjetning eller kunnskapsbasert fantasi. Vikings gjengivelse av den 

norrøne mytologien og ritualene faller dermed innunder sjangeren historisk drama. 

 

Fremstillingen av kvinnesyn og vikingkvinnene i de to filmatiseringene er meget forskjellig. 

Tradisjonelt har vikingtiden ofte blitt presentert som dypt og iboende mannlig, og dette har 

etterlatt lite rom for alternative kjønnsroller i populærkulturen. Filmen fra 1958 er med på å 

forsterke dette inntrykket, mens tv-serien i større grad har utfordret denne representasjonen. 

Morgana, den walisiske prinsessen, fremstilles som den typiske trofékonen – som alle de 

mannlige hovedrollene trakter etter. Filmens manglende fokus på vikingkvinnene gjenspeiler 

både forskningen, filmtradisjonen og kvinners posisjon i samfunnet generelt på 

produksjonstidspunktet. The Vikings sin fremstilling av vikingkvinnene og kvinnesynet gjør at 

filmen faller innunder sjangeren kostymedrama. I likhet med at kvinner har fått en mer 

signifikant rolle i samfunnet og forskningen, har de også fått en større rolle i tv-serien. Tv-

seriens fremstilling av vikingkvinnene og kvinnesynet er, til tross for innslag som peker i 

retning av kostymedrama, tettere opp mot historisk drama.  

 

Det er åpenbart hvordan fremstillingen av sex og vold i begge filmatiseringene svarer til sin 

samtids konvensjoner og forventninger. Grensene for å skildre sex har flyttet seg drastisk fra 

filmen kom ut i 1958 til tv-serien ble lansert i 2013. Spissformulert kan man si 
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filmatiseringene representerer den romantiske relasjonen versus en frigjort og utagerende 

seksualitet, og at scener som tidligere var ob/scene har blitt on/scene. Denne utviklingen, fra 

ob/scene til on/scene, skyldes flere faktorer. Samlet har alle disse faktorene vært med på å 

sprenge grenser for hva som er akseptert å vise på skjermen. Begge filmatiseringene er 

voldelige, sett ut i fra sin samtid. Og selv om volden i tv-serien er mer grafisk, fremstilles ikke 

vikingene i større grad som berserker der, enn i filmen, siden tv-serien samtidig innlemmer 

dagliglivet til vikingene i større grad. Begge filmatiseringene viser de voldelige sidene ved 

vikingene, kjent fra både sagaene og forskning. Hovedforskjellen er at filmen er ob/scene, 

mens tv-serien er on/scene. 

 

Min analyse av de to filmatiseringene, med utgangspunkt i fire spesifikke temaer, har vist at 

det er vanskelig å definere filmatiseringene som enten kostymedramaer eller historiske 

dramaer. Deres fremstilling av de ulike temaene, forholder seg i ulik grad til gjeldene teorier 

og forskning. Det har derimot vært tydelig at filmatiseringene, slik som historikerne, i stor 

grad er påvirket av sin samtid. Dette kommer ikke like tydelig frem i fremstillingen av treller 

og den norrøne mytologien. Sannsynligvis siden tankene rundt og holdningene til disse 

temaene var relativt like på 1950-tallet som i dag. Samtidens preg er derimot tydelig tilstede i 

fremstillingen av vikingkvinnene, og skildringen av sex og vold.   

 

Både The Vikings og Vikings har hatt en intensjon om å gjenskape historiens utseende 

troverdig, noe de også har fått til i stor grad. Filmen og tv-seriens fremstilling av de ulike 

temaene har vist at filmskapernes kunstneriske frihet hovedsakelig har blomstret innenfor den 

historiefaglige diskursen, og ikke gått på tvers av gjeldene teorier og forskning. Likevel er de 

ikke helt feilfrie i sin tolkning og gjengivelse av vikingtiden. Heldigvis melder historikerne 

seg inn i debatten i kjølvannet av filmatiseringene, og kommer med sine refleksjoner og 

korrigeringer, noe som også er med på å forme historiebevisstheten til publikum. 

 

Dessuten må man ikke overse The Vikings og Vikings sin rolle som nysgjerrighetsvekkere for 

vikingtiden. Filmatiseringene har klart å skape en voksende interesse for den historiske 

perioden. Det er kanskje en skremmende tanke at mange vil få sin vesentlige kunnskap om 

historien gjennom beretninger med tydelige innslag av kunstneriske friheter. Men vi må ikke 

glemme et viktig poeng: Filmer og tv-serier har gjennom sine fantastiske skildringer av eldre 

historiske perioder, sendt millioner av mennesker til bokhyllene. 
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Vedlegg: 
 
The Vikings 

 

Utgitt: 1958 

Nasjonalitet: USA 

Språk: Engelsk 

Regissør: Richard Fleischer 

Manus: Basert på roman av Edison Marshall 

Filmformat: 16:9 Letterbox 

Lengde: 116 minutter 

Produsenter: Bavaria Film, Brynaprod S.A. og Curtleigh Productions.  

 

Rolleliste 

Kirk Douglas som Einar (Vikingprins og sønn av Ragnar) 

Tony Curtis som Erik (Trell, ukjent sønn av Ragnar og dronning Enid) 

Ernest Borgnine som Ragnar (Vikinghøvding) 

Janet Leigh som Morgana (Prinsesse av Wales) 

James Donald som Egbert (Prins av Northumbria) 

Alexander Knox som Father Godwin (Prest i Northumbria) 

Maxine Audley som dronning Enid (Dronning av Northumbria) 

Frank Thring som kong Ælla (Konge av Northumbria) 

Eileen Way som Kitala (Spåkone) 

Edric Connor som Sandpiper (Trell) 

Dandy Nichols som Pigtails (Vikingkvinne som har en affære med Einar) 

 

Filmcover til The Vikings 
(1958) 

Ernest Borgnine, Janet Leigh, Kirk Douglas og Tony Curtis 
under innspillingen 
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Vikings 

 

Utgitt: 2013- 

Nasjonalitet: Canada og Irland 

Språk: Engelsk 

Skaper og manus: Michael Hirst 

Lengde: 2 sesonger 

Filmformat: 16:9 HD 

Produsenter: World 2000 Entertainment, Take 5 Productions,  

         Shaw Media og Irish Film Board 

  

Rolleliste 

Travis Fimmel som Ragnar Lodbrok. (Gift med Lagertha og Åslaug) 

Gabriel Byrne som jarl Haraldsson. (Jarl og gift med Siggy) 

Clive Standen som Rollo. (Ragnars bror) 

Katheryn Winnick som Lagertha. (Ragnars hustru og skjoldmøy) 

Jessalyn Gilsig om Siggy. (Jarl Haraldssons hustru) 

Gustav Skarsgård som Floki. (Venn av Ragnar og gift med Helga) 

George Blagden som munken Athelstan. (Blir fanget på Lindisfarne) 

Nathan O´Toole som Bjorn. (Sønn av Ragnar og Lagertha) 

Thorbjørn Harr som jarl Borg. (Jarl over Götaland) 

Alyssa Sutherland som prinsesse Åslaug (Ragnars andre kone) 

Linus Roache som kong Egbert (Konge av Wessex) 

Ivan Kaye som kong Ælla (Konge av Northumbria) 

Donal Logue som kong Hårek (Konge i Skandinavia) 

Gaia Weiss som Torunn (Trell) 

 

 

 

Filmcover til Vikings fra 
2013 

Alyssa Sutherland, Travis Fimmel og Katheryn Winnick undeer 
innspillingen 


