
Fem tradisjonsrike Viking-
destinasjoner har gått sam-
men om å tilby det interna-
sjonale cruisemarkedet en
spennende nyhet. 

Cruisemarkedet er det ras-
kest voksende segmentet i
internasjonal turisme. For
stadig flere mennesker er en
tur med cruiseskip ikke

lenger noe man gjør bare en
gang i livet. Dette er baktep-
pet for en betydelig økning i
nisje-produkter og tema-
cruise. 

Viking Voyage Cruise er et
nisjeprodukt, et ordinært
cruise om bord, men med
spesielt tilpassede opple-
velser i land i tillegg til mer

ordinær sightseeing og
shopping. Produktet utvik-
les i fellesskap mellom
vikingdestinasjoner rundt
Nordsjøen. Foreløpig er
Dublin i Irland, Isle of Man,
Orknøyene, Haugalandet/
Haugesund og Vestfold
med. Opprinnelig var det
havnesjefene i Horten,
Tønsberg, Sandefjord og

Larvik som startet opp
arbeidet. Det føres nå fore-
løpig videre av ”Vikinger i
Vestfold”. Planene er i fin
utvikling og vil bli presen-
tert for den internasjonale
cruiseindustrien i Miami,
USA i mars 2007. 

Se www.vikingtid.no/cruise

Cruiseskip på vikingtokt
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Et sentrum i vikingenes
Europa
Byen ved elva var perfekt
for vikingens formål. Her
var det et lite havnebasseng
hvor det var lett å dra opp
skipene og stedet lå sentralt
i forhold til den tidens
hovedvegnett – sjøen. Alt lå
godt til rette. Vikingene tok

over ressursene i klosteret
og begynte å bygge en by.
Året var 841. Dublin var en
realitet. Irland hadde fått
sin første by – dagens irske

Mens prestene svingte røkelsseskar foran alteret,
gled en stor flåte med lange, lave skip inn elve-
munningen. Mannskapene hev seg på årene
og med hjelp av vestavinden i seilene gjorde
den lange rekken av skip god fart
mot elvestrømmen.  Før de 
søvnige portvokterne
oppdaget hva som
skjedde og fikk
stengt byportene, var
de første skipene allere-
de nådd elvebredden
nedenfor byen. Da var det for
sent. Beretningen om dette
vikingangrepet på Nantes finner
vi i samtidige frankiske kilder.
Skribentene kaller angriperne
for Westfaldingi og sier at 63
skip deltok. Dette toktet fra
Vestfold var ingen søndagsut-
flukt. Det er ingen tvil om at det
var svært brutalt, men det er heller
ingen tvil om at det var nøye planlagt. 

Et stort miljø av beslut-
ningstakere, båtbyggere,
smeder og andre hånd-
verkere har vært i sving i
lang tid for å forberede
toktet som sannsynligvis
varte i flere år. Biskop
Gunthard, hans prester
og mange andre ble
drept, flere av dem inne i
katedralen. 

Frankiske beretninger
om vikingangrep er
mangfoldige fra denne
tiden. Det som gjør
denne beretningen spesi-
ell er at den forteller
hvor vikingene kom fra,
nemlig fra Vestfold.
Dermed forteller den oss
også mye om samfunnet i
Vestfold for 1163 år
siden.  Hvis vi regner
med at skipene var på
størrelse med Oseberg-
eller Gokstadskipet, og

at vi skulle bygge dem i dag slik vikingene gjorde
– da ville det koste oss ca. 1,6 milliarder kroner. Vi
må huske på at alt ble gjort for hånd, også det å

spinne tråden og veve duken til de store sei-
lene. Råseilet til et vikingskip var like

verdifullt som resten av skipet. Her
har det vært flere tusen hen-
der i målrettet arbeid. Når flå-

ten lå ferdig, skulle den
bemannes med ca. 30 mann per

skip. Totalt reiste ca. 2600 mann
ut med flåten fra Vestfold. De var
utrustet med våpen og alt annet
nødvendig utstyr. 
Uansett hva vi vil mene om våre

forfedres oppførsel i Franker-
riket på den tiden, så gir hen-
delsen oss et godt perspektiv
på en temmelig fjern fortid.
Mon tro om vi idagens vest-
foldsamfunn ville makte å

samles om et slikt stort og
kostbart prosjekt?

hovedstad! - Alle vet at
Dublin ble etablert av
vikingene og at vi har mye å
takke dem for. Men de fleste
irer har nok det samme
bildet av vikinger som folk
ellers i verden, sier Dr. Sean
Duffy ved Trinity Cllege, en
av Irlands fremste eksperter
på vikingtidshistorie. - Du
trenger bare å neve ordet
for å fenge deres interesse,
men forestillingene av dem
er nok at de var langhårede
banditter som angrep våre
stakkars munker og plyn-
dret våre klostre. Det folk
ikke vet, var at Irland lenge
før vikingene kom var et
svært voldelig sted. Plyn-
dring og strid ganske vanlig
før deres forfedre kom.
Vikingene på sin side, var
såpass siviliserte at de eta-
blerte våre første byer og
gjorde Irland til et senter for
handel i Europa. De fleste
vikingene kom via de skot-
ske øyene og var definitivt
nordmenn, forklarer Duffy.
Fra 841 og i tiåret fremover
forteller kildene oss om to
typer vikinger - De som
kom fra områder som i dag
er Norge og vikinger fra

dagens Danmark. De ”nor-
ske” kom først, og de var
høyst sannsynlig fra
Vestfold. 

Elsker sin vikinghistorie
Professor Howard Clarke
følger opp: - Alle irer lærer
på skolen at Dublin ble
grunnlagt i 841 av viking-
ene, og at de ble kastet ut
av landet i 1014 under det
berømte slaget ved
Clontarff.  Men dette er nok
ikke korrekt, hevder Clarke.
Irsk historie er nok litt vel
nasjonalromantisk på dette
feltet. - I Dublin regjerte
vikingene i hele 150 år etter
slaget i 1014, understreker
Clarke. Irene er veldig inter-
essert i sin historie – og de
dyrker sine vikingrøtter.
Det så vi jo tydelig på opp-
merksomheten i aviser, TV
og radio når dere var her på
besøk med Gaia sist som-
mer.

Vet vi hvilken vikingkonge
som grunnlag Dublin?
- I følge Snorre Sturlasson
var det Vestfold-kongen
Olav Geirstadalv, han som
trolig ble gravlagt i

Gokstadskipet, som var
Dublins grunnlegger og
dens første konge. - Vi kan
ikke utelukke at det er rik-
tig, men vi har heller ingen
bevis for det. Det har vært
store utgravinger i Dublin
og det er avdekket en rekke
vikinggraver. Kildene våre
forteller om en rekke
Olaf´er, Men om det er
Gokstadkongen Olaf er
umulig å si - vi kan jo håpe
på at det stemmer, svarer
den vennlige professoren. 
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I året 837 kom en flåte på 60 vikingskip roende oppover elva Liffey. Vikingene kjente
Irland svært godt etter flere tiår med tokt og plyndringer rundt kystene og elvene. De
hadde merket seg en bosetting som lå strategisk godt til ved utløpet av elva. Her på østkys-
ten fantes en liten landsby med et kloster. Stedet lå sentralt til for ulike ruter i Irland og
videre ut i Europa. Fire år seinere returnerte vikingene til stedet for å slå seg ned for godt. 

Dublin Port og elva Liffey – Dublin er en moderne havneby i dag, den likner ikke mye 
på den byen som vikingene grunnla i 841. Foto: Dublin Port

I følge Dr. Sean Duffy ved Trinity 
college hadde det aldri vært noe Dublin
uten norske vikinger. Byen ble grunnlagt
av vikinger i år 841.

Både arkeologien og kildene forteller at
vi er ”brødre i blodet” – vi i Dublin og
dere i Vestfold, sier professor Howard
Clarke.

Angrepet på Nantes
St.Hansdagen år 843 var befolkningen i Nantes samlet i byens katedral til høymesse. Biskop Gunthard ledet messen. Det var en varm sommerdag i den
lille byen der helgestemningen rådet i tomme gater uten den hverdagslige støyen fra handelsboder og verksteder, lekende barn og løse hunder. Ingen, ikke
engang hundene, varslet det som skulle skje.

Færdrer i Vestfoldskjærdgården Haugesund Isle of Man

Orknøyene

Ble Dublin grunnlagt av
Vestfoldvikinger?

FLEIP ELLER FAKTA?

Vikingene seilte til mange fjerne kyster, men
i Finland finnes det merkelig nok ingen spor
etter vikingene.

Vikingene var nok kraftige karer, men særlig 
høye var de ikke – funn fra gravfelt viser at
de bare hadde en gjennomsnittshøyde på 152
cm.

Da Osebergskipet ble gravet opp i 1904 etter
mer enn 1000 år i bakken, fant arkeologene
tønner med friske epler.

Vikingkongen Magnus Berføtt fikk kallenav-
net sitt fordi han gikk barbeint hele året.

Vikingene var glade i å ”tagge” – flere steder
i Europa finner vi navn og kommentarer som
vikinger har hugget eller skrapet inn i stein
og fjell. 

Selv om vikingene kjente godt til hjulet,
brukte de ikke vogner eller kjerrer til trans-
port.

Vikingene var svært glade i frityrstekte pote-
ter – potetene ble kokt i fiskeolje. 

Vikingskipene var sjøsterke båter – likevel
var de surret sammen av tynne røtter.

Svar side 21

Katedralen i Nantes

Raidet mot Nantes var ingen søndags utflukt. Foto: Hafrsfjordspillene

• Nantes

• Paris

1

2

3

4

5

6

7

8




