Vikinger i krig
- Hvem var vikingerne?
Imellem 700 og 1100 tallet var de danske, svenske og norske vikinger
nogle af de mest frygtede folk i Europa. De sejlede ud for at finde nye
lande, som de kunne erobre eller bosætte sig i. Selv om deres
plyndringstogter ned gennem Europa gav dem ry som grusomme krigere,
deltog de også i handel. Som handelsmænd rejste de rundt i hele
Middelhavet og nåede endda så langt væk som til Mellemøsten. Ligesom
de sejlede til Nordamerika.
- Hvordan gik vikinger i krig?
De gik i krig for at plyndre og få nyt land. I begyndelsen tog de ud om
foråret og kom hjem om efteråret. Senere overvintrede de i de lande, de
kom til. De brugte Langskibe til at sejle hen til det sted, de ville plyndre og
gå i krig med. Et langskib er et smalt langt og hurtigt skib som ikke stikker
dybt i vandet så de kunne komme ind på lavt vand. Skibene havde store
sejl og masten kunne man ligge ned, så man kunne skjule skibene. På
skibene kunne man sætte skjolde på siderne. Der var ingen sæder på skibet
så man skulle stå op og ro. Medmindre man havde sin trækiste med med
ens private ting. Kongens langskib var pyntet meget flot med dragehoved
foran og et farverigt sejl. På 24 timer kunne de sejle 120 km med en hær
på 200 langskibe og 5.000 mænd. De folk vikingerne skulle kæmpe imod
havde ikke en chance for at forsvare sig på 24 timer! Kongen og
høvdingerne bestemte hvor de skulle gå i krig henne. I starten af en kamp
råbte man vrede ord til hinanden og skød med bue/pil og kastede med
spyd. Senere var der nærkamp med sværd økser og stikspyd.
- Hvilke våben brugte de?
Udover langskibene, brugte de sværd, økser, bue/pil, spyd og skjolde af
træ. Sværdet var det fornemmeste og det dyreste våben. Ikke alle vikinger
ejede et sværd. Øksen var det mest almindelige våben vikingerne kunne
bruge. For at beskytte sig selv i krigen havde de rustninger såsom hjelme,
brynjer og visir. Kun de rige vikinger havde både sværd og brynjer.
Konger og hærførerne havde de flotteste hjelme. Hjelme med horn blev
kun brugt for sjov, fordi det var upraktisk i krig. Vikinger fik ikke
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udleveret våben, når de skulle i krig. De havde deres egne våben og deres
eget udstyr med. Dette var de så knyttede til, at det ofte fulgte dem i
graven.
- Hvorfor gik de i krig?
I vikingetiden var æren, familien og slægten det vigtigste. Man var en helt,
hvis man gik i krig og man gjorde sin familie stolt, hvis man var modig
nok til at gå i krig. Ved handel og plyndring kunne vikingerne bliver rigere.
Længsel efter at se og opleve, hvad man havde hørt andre fortælle om og
magten de fik ved at tage mere jord og flere ting, var også grunde til de
drog i krig. Vikinger var ikke kun røvere og krigere, som kunne plyndre og
slå ihjel. Men også bønder, der ønskede ny jord. Vikingetiden var de nye
tankers tid. Vikingerne kom ikke kun hjem med bytte men også med viden.
Nogle havde lært at læse og skrive, nye måder at dyrke jorden på eller
bygge et hus på eller styre et land på.
- Kan vi genkende i dag hvorfor vikingerne gik i krig?
Ja faktisk. Magt er den samme grund som det var dengang. Magten i dag
er at man stadig prøver at overtage lande. Der har været verdenskrige, hvor
lande har vundet og lande har tabt. Der har været 1864 krigen hvor
Danmark kæmpede for at beholde dansk jord, tilgengæld tabte vi og
Tyskand vandt en del af Danmark fordi de havde bedre våben og flere
krigere. Senere fik vi dog noget af jorden tilbage men ikke ved krig.
Vi vandt 2. verdenskrig som sluttede i 1945. Så man kan faktisk godt
sige vi kan genkende lidt af det. Vores våben i dag er mere voldsomme end
den gang. I vikingetiden brugte man sværd, økse, spyd osv. i dag bruger
man geværer, maskinpistoler og meget mere. I dag gør man stadig sin
familie stolt ved at gå i krig. Du kan være soldat, men du behøver ikke at
gå i krig, det er kun hvis du har lyst.
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