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Ágrip 

Allir sem einhvern áhuga hafa á sögu og menningu liðinna tíma kannast við að fara í 

kvikmyndahús með bros á vör til að sjá kvikmynd sem fjallar um fólk og menningu sem 

á sér sögulega fortíð en koma út með þungar brúnir og öfugt bros. Vegna hvers? Vegna 

þess að aðstandendur kvikmyndarinnar stóðu sig ekki í stykkinu er kom að sögulegri 

nákvæmni myndarinnar. Eitthvað var ekki rétt, tungumálið var rangt, svona úr var ekki 

til á þessum tíma eða fötin voru á undan sinni samtíð svo fátt eitt sé nefnt. Svo eru aðrar 

myndir sem virðast ná tíðarandanum á hárréttan hátt og skilur áhorfandann eftir 

fullnægðan. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er víkingakvikmyndir eins og fram kemur hér að 

ofan og hvernig þessi hópur manna er túlkaður í þeim myndum. Hér verða nokkar 

misþekktar kvikmyndir grandskoðaðar og rýnt í hitt og þetta er tengist þessari fornu 

menningu norðanmanna. Farið verður yfir efnistökin og hvernig myndirnar voru valdar. 

Kvikmyndunum verður lýst, fornleifafræðilegar heimildir skoðaðar í samanburði og 

ályktanir dregnar af þeim. 

 Myndirnar halda að grunninum til, tryggð við fornleifafræðilegar heimildir að 

mestu þó hægt sé að finna undantekningar. Söguþræðirnir hins vegar eru oft á tíðum svo 

ýktir að varla er hægt að kalla kvikmyndirnar sögulegar. Víkingamyndirnar hafa áhrif á 

sameiginlegt minni þjóða Vesturlanda, sem þær hafa af víkingum.  
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1. Inngangur 

Allir sem einhvern áhuga hafa á sögu og menningu liðinna tíma kannast við það að fara 

í kvikmyndahús með bros á vör til þess að sjá kvikmynd sem fjallar um fólk og 

menningu sem á sér sögulega fortíð en koma út með þungar brúnir og öfugt bros. Vegna 

hvers? Vegna þess að aðstandendur kvikmyndarinnar stóðu sig ekki í stykkinu er kom 

að sögulegri nákvæmni myndarinnar. Eitthvað var ekki rétt, tungumálið var rangt, svona 

úr var ekki til á þessum tíma eða fötin voru á undan sinni samtíð svo fátt eitt sé nefnt. 

Svo eru aðrar myndir sem virðast ná tíðarandanum á hárréttan hátt og skilur 

áhorfandann eftir fullnægðann. Það var í sumar sem leið að höfundur ritgerðarinnar átti 

samtal við fornleifafræðinginn Angelos Parigoris um sögulegar kvikmyndir. Sá 

síðarnefndi talaði um að gott væri að rannsaka slíkar kvikmyndir í fornleifafræðilegu 

ljósi. Þá kviknaði sú hugmynd að höfundurinn skildi skrifa BA-ritgerð um víkinga í 

kvikmyndum. 

 Ritgerðinni er skipt niður í sex kafla; Inngang, Efnistök, Kvikmyndirnar, 

Vitnisburður heimilda, Umræða og Lokaorð. Í fyrsta kaflanum er farið yfir ástæður þess 

að ritgerðin er gerð, markmið tíunduð, sem og aðferðir við gerð hennar. Í kaflanum um 

efnistökin fer höfundur meðal annars yfir rannsóknarsöguna og  forsendur á vali 

kvikmyndanna. Þá er einnig farið yfir viðmiðin sem  skoðuð voru er horft var á 

myndirnar. Í kafla þrjú er kvikmyndunum tíu lýst, frá byrjun til enda og í kaflanum 

Vitnisburður heimilda er farið yfir fornleifafræðilegar heimildir sem til eru um víkinga, 

svo sem vopnafundir og heimildir um klæðnað. Í næst síðasta kaflanum eru viðmiðin 

skoðuð betur og borin saman við það sem fram kemur í kvikmyndunum. Að endingu 

eru svo lokaorð þar sem höfundur kemst að ákveðnum niðurstöðum og dregur ályktun 

um það hvort settum markmiðum er náð.  

1.1. Markmið 

Í þessari ritgerð verður fjallað um víkinga í kvikmyndum og ýmsa þætti er varða þær. 

Fjallað verður um það hvernig víkingar koma mönnum fyrir sjónum í þeim frá seinni 

hluta sjötta áratugarins til dagsins í dag. Klæðnaður víkinganna verður skoðaður, 

vopnaburður, skart og híbýli og þeim lýst lið fyrir lið. Megin spurningarnar í þessari 

ritgerð verða eftirfarandi: 

1. Sýna kvikmyndirnar ýktan raunveruleika og á hann sér stoð í 

raunveruleikanum? 
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2. Er möguleiki á að hið sameiginlega minni vestrænna þjóða um víkingana, sé 

komið frá kvikmyndunum? 

3. Er klæðnaður, skart, vopn og híbýli víkinga í kvikmyndunum í samræmi við 

fornleifafræðilegar heimildir? 

Með því að spyrja þessara spurninga verður vonandi hægt að fá betri hugmynd um hvað 

liggur á bakvið kvikmyndir um víkinga og hvernig þeir birtast almúganum og hvort 

ímynd víkinga í kvikmyndum eigi sér einhverja stoð í raunveruleikanum. 

1.2. Aðferðir og afmörkun 

Veraldarvefurinn er gríðalega mikilvægt tæki sem notað var óspart við gagnaöflun fyrir 

þessa ritgerð en til þess að finna kvikmyndirnar var notast við eina stærstu 

kvikmyndasíðu internetsins, IMDB (Internet Movie Data Base). Þar er að finna 

upplýsingar um nánast allar kvikmyndir sem gefnar hafa verið út. Með því að slá inn 

leitarorðið Viking birtist listi yfir vinsælustu víkingamyndirnar. Vinsældirnar eru 

mældar þannig að notendur vefsíðunnar geta gefið kvikmyndum einkunn.Þær myndir 

sem flestir gefa einkunn, lenda efst á listanum yfir vinsælustu kvikmyndirnar. Síðan er 

annar listi yfir bestu kvikmyndirnar en það eru þær myndir sem fá bestu 

meðaleinkunnirnar. Einnig var veraldarvefurinn notaður að einhverju leyti til þess að ná 

í kvikmyndirnar. Aukreitis voru bækur skoðaðar er fjölluðu á fræðilegan hátt um 

víkinga, vopn þeirra og klæðnað, skart og híbýli. 

2. Efnistök 

2.1. Rannsóknarsaga 

Þegar leita átti að fræðiefni til að taka á téðu málefni, sem sagt víkingum í 

kvikmyndum, var afar fátt um fína drætti. Vissulega hafa verið smíðaðar ritgerðir og 

greinar er snúa að kvikmyndum og þá einnig sögulegum kvikmyndum en ekki fannst 

neitt sem tók á nákvæmlega víkingum í kvikmyndum. Ein grein fannst við leitina sem 

snýr að víkingum í nútíma bókmenntum og ber hún heitið Romancing the Dark Ages: 

The Viking Hero in Sentimental Narrative eftir Maríu José Gómez Calderón (2007, bls. 

287). Fjallar hún um það hvernig Norðanmenn fá nýtt hlutverk í dægurbókmenntum í 

seinni hluta 20. aldar en þá fara þeir að tengjast meira erótískum hugðarefnum kvenna 

en áður var þekkt. Erkitýpan af hinum virðulega barbara er þannig orðinn að hinum 
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sérkennilega og viðkvæma „Nýja manni“. Höfundur greinarinnar lítur á þetta með 

kynjafræðigleraugum þar sem spáð er í nýja tegund karlmennsku. 

Einnig er hægt að nefna grein eftir A. Keith Kelly (2004, bls. 2) sem hefur nafnið 

Beyond Historical Accuracy: A Postmodern View of Movies and Medievalism. Sú 

ritgerð fjallar um sögulega nákvæmni, og/eða sögulega ónákvæmni í kvikmyndum, og 

er þar sérstaklega tekið á miðaldakvikmyndum. Þar er sagt frá því að flestir Ameríkanar 

og þá einnig amerískir háskólanemar, hafi lært eða telja sig hafa lært allt sem við kemur 

miðöldum í gegnum Hollywoodmyndir sem oftar en ekki eru langt í frá sögulega 

nákvæmar. Höfundur minnist á víkinga í nokkur skipti í ritgerð sinni en er þá að tala um 

bíómyndirnar Beowulf and Grendel og The 13th Warrior. Þar fer hún yfir nokkur dæmi 

um bæði sögulega nákvæmni í myndunum og svo ónákvæmi. 

Síðast en ekki síst má nefna bókina A Knight at The Movies: Medieval History on 

Film eftir John Aberth en hún fjallar eins og nafnið gefur til kynna, um miðaldirnar í 

kvikmyndum. Einn kaflinn fjallar um víkingakvikmyndir en Aberth tekur fyrir nokkrar 

myndir á borð við The Vikings, sem einnig er fjallað um í þessari ritgerð, Alfred the 

Great og Eric the Viking (2003, bls. 29). Ekki fundust neinar íslenskar fræðigreinar eða 

ritgerðir um víkinga í kvikmyndum né almennt í dægurmenningu og má því draga af því 

ályktun að þetta sé fyrsta ritgerðin um það málefni hér á landi. 

2.2. Val á kvikmyndum 

Myndirnar sem fjallað verður um í þessari ritgerð eru tíu talsins en fjöldinn ákvarðaðist 

út frá því hvernig gekk að finna víkingamyndir, bæði á myndbandaleigum og á 

veraldarvefnum. Einnig varð að takmarka fjölda mynda og þótti tíu kvikmyndir hæfa 

lengd ritgerðarinnar. Hvaða myndir voru svo valdar ákvarðaðist af bæði vinsældum og 

fjölbreytileika kvikmyndanna, sem og auðfáanleika þeirra. Reynt var að hafa 

kvikmyndirnar sem fjölbreytilegastar, hvað varðar aldur og innihald. Einnig var reynt að 

láta gerð myndanna spanna eins langt tímabil og hægt var, til þess að ná fram línulaga 

breidd í viðhorfi til víkingsins. Elsta kvikmyndin er frá 1957 og sú yngsta frá 2009 en 

flestar eru þær frekar nýlegar, gerðar á fyrsta áratug 21 aldarinnar. 

2.3. Kvikmyndirnar 

 Kvikmyndirnar sem um ræðir eru eftirfarandi: 

 The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea 

Serpent, 1957, framleiðandi: Malibu Productions, framleiðsluland: Bandaríkin, 
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leikstýrð af Roger Corman, leikarar: Abby Dalton, Susan Cabot og Bradford 

Jackson; 

 The Vikings, 1958, framleiðendur: Brynaprod S.A., Curtleigh Productions, 

framleiðsluland: Bandaríkin, leikstýrð af Richard Fleischer, leikarar: Kirk Douglas, 

Toni Curtis og Ernest Borgnine; 

 The Island at the Top of the World, 1974, framleiðandi: Walt Disney Production, 

framleiðsluland: Bandaríkin, leikstýrð af Robert Stevenson, leikarar: David 

Hartman, Donald Sinder og Jacques Marin;  

 Hrafninn flýgur, 1984, framleiðendur: Film, Viking Film og Svenska Filminstituter,  

framleiðslulönd: Ísland og Svíþjóð, leikstýrð af Hrafni Gunnlaugssyni, leikarar: 

Jakob Þór Einarsson, Flosi Ólafsson, Helgi Skúlason og Edda Björgvinsdóttir; 

 The 13th Warrior, 1999, framleiðandi: Touchstone Pictures, framleiðsluland: 

Bandaríkin, leikstýrð af John McTiernan, leikarar: Antonio Banderas, Diane 

Venora og Vladimir Kulich; 

 Beowulf and Grendel, 2005, framleiðendur: Movision, Darklight Films, Endgame 

Entertainment, Arclight Films, Beowulf Productions Limited, The Film Works, 

Grendel Productions  Inc., Icelandic Film, Spice Factory, Téléfilm Canada og 

Union Station Media, framleiðslulönd: Ísland og Kanada, leikstýrð af Sturlu 

Gunnarssyni, leikarar: Stellan Skarsgård, Gerald Butler, Ingvar Sigurðsson og 

Sarah Polley; 

 Asterix et les Vikings, 2006, framleiðendur: M6 Films, Mandarin SAS, 2d3D 

Animations, A. Film, TPS Star og M6, framleiðslulönd: Danmörk og Frakkland, 

leikstýrð af Stefan Fjeldmark og Jesper Møller, leikarar (raddir): Sean Astin, 

Diedrich Bader, Brad Garret, Paul Giamatti og Evan Rachel Wood; 

 The Pathfinder, 2007, framleiðandi: Twentieth Century Fox Film Corporation, 

Phoenix Pictures, Dune Entertainment og Major Studio Partners, framleiðsluland: 

Bandaríkin, leikstýrð af Marcus Nispel, leikarar: Karl Urban, Moon Bloodgood og 

Clancy Brown; 

 Outlander, 2008, framleiðandi: Virtual Films, Ascendant Pictures, VIP 4, Rising 

Star, Outlander Productions og The Weinstein Company, framleiðslulönd: 

Bandaríkin og Þýskaland, leikstýrð af  Howard McCain, leikarar: James Caviezel, 

Sophia Myles, Ron Perlman, Jack Huston og John Hurt; 

 Valhalla Rising, 2009, framleiðandi: BBC Films, La Belle Allee Productions, NWR 

Film Productions, Nimbus Film Productions, One Eye Production og Savalas 
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Audio Post-Production, framleiðslulönd: Danmörk og Bretland, leikstýrð af Nicolas 

Winding Refn, leikarar: Mads Mikkelsen, Maarten Stevenson, Gary Lewis og Ewan 

Stewart. 

Þrjár kvikmyndanna eiga það sameiginlegt að byggja að hluta til eða öllu leyti á hinu 

epíska enska ljóði Bjólfskviðu. Það eru myndirnar Beowulf and Grendel, The 13th 

Warrior og Outlander en frekar verður fjallað um þær síðar í ritgerðinni. Myndirnar tíu 

eru flestar framleiddar í Bandaríkjunum en þó eru einhverjar þeirra gerðar á Íslandi, 

Danmörku, Þýskalandi, Kanada og fleiri löndum, oft sem samstarfsverkefni. 

2.4. Viðmið 

Að ýmsu var að hyggja er horft var á téðar myndir. Ákveðnir þættir voru skoðaðir með 

tiltekin viðmið í huga og settir undir stækkunarglerið. Viðmiðin voru klæðnaður, vopn 

og skart. Þá voru híbýlin aukreitis skoðuð.  

3. Kvikmyndirnar 

3.1. The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great 

Sea Serpant 

Þessi kvikmynd er framleidd í Ameríku árið 1957 og er hún 

leikstýrð af Roger Corman. Aðalhlutverk er í höndum Abby 

Dalton, Susan Cabot og Bradford Jackson (IMDB, 2010). 

Söguþráðurinn er á þá leið að einmana víkingakonur í 

þorpi einu, einhversstaðar í Norður-Atlantshafi, verða þreyttar 

á að bíða eftir að mennirnir þeirra komi heim úr veiðiferð. 

Veiðiferðin hefur tekið þrjú ár og við það una þær ekki, heldur 

leggja, undir dyggri stjórn Desir, í víking. Með þeim í för er 

bróðir einnar stúlkunnar og er það eini karlmaðurinn í ferðinni. Þegar konurnar eru 

komnar nokkuð á leið, ræðst á bátinn sæskrímsli og sekkur bátnum. Flest lifa þau þó af 

og skolar þeim á land á nálægri eyju. Á eyjunni finna þau víkingana sína en þeir hafa 

verið hnepptir í þrældóm af barbörum sem eyjuna byggja. Með útsjónarsemi, hugrekki 

og með smá hjálp frá þrumuguðinum Þór, ná konurnar að frelsa mennina og flýja 

barbarana á báti. Barbararnir elta víkingana og fá svo hjálp frá sæskrímslinu sem hafði 

áður eyðilagt bát kvennanna. Einn víkingurinn tekur sig til og hendir sverði í haus 
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skrímslisins, sem þá ákveður að ráðast frekar á barbarana, með þeim afleiðingum að 

þeir deyja allir. Víkingarnir komast heim á leið.  

3.2. The Vikings 

Kvikmyndin The Vikings var stórmynd er hún kom út 

árið 1958 en nokkrir af helstu leikurum Hollywood 

léku þar aðalhlutverk, þau Kirk Douglas, Tony Curtis, 

Ernest Borgnine og Janet Leigh. Myndinni er leikstýrt 

af Richard Fleischer en hún er framleidd í 

Bandaríkjunum. Myndin er byggð á skáldsögu eftir 

Edison Marshall, The Viking (IMDB, 2010).   

Sagan byrjar á því að konungur Northumbriu (Norður England), er drepinn af hinum 

grimma norska víkingi Ragnari. Konungurinn var barnslaus og þess vegna tekur frændi 

hans, Aella, við krúnunni. Ekkja konungsins reynist hins vegar þunguð eftir Ragnar og 

elur hún soninn Erik. Vegna gruns um illar áætlanir hins nýja konungs, ákveður móðirin 

að senda son sinn til Ítalíu en af einskærri tilviljun er skipinu sem flytja átti drenginn, 

rænt af víkingum og er drengurinn hnepptur í þrældóm en víkingarnir höfðu ekki 

hugmynd um ætterni drengsins. Líða árin og vex drengurinn úr grasi. Ber hann hálsmen 

sem móðir hans hafði gefið honum í æsku og átti það að sanna konunglegt blóð hans því 

steinninn sem bundinn var við menið kom úr sverði konungsins látna. Þegar hér er 

komið við sögu er Erik þræll Ragnars en hvorugur veit af skyldleikanum.  

Lénsherrann Egbert flýr frá Northumbriu eftir að upp kemst um hollustu hans við 

víkingana og fær hann inn hjá Ragnari en hann uppgötvar þar að Erik er sonur hins látna 

konungs en segir þó ekkert. Einar, hálfbróðir Eriks og sá sem taka á við forustunni af 

föður sínum, verður uppsigað við Erik og ræðst á hann. Erik skipar fálka sem hann er að 

þjálfa, að ráðast á Einar. Missir Einar augað í atganginum og vill láta drepa þrælinn en 

galdrakerlingin Kitala bjargar lífi hans með því að rýna í rúnirnar sínar en þær segja 

henni að Óðinn leggi álög á hvern þann sem drepur Erik. Ragnar bregður þá á það ráð 

að láta binda þrælinn við stein í fjörunni og leyfa honum að drukkna þegar flæðir að. Í 

örvæntingu sinni biður Erik um hjálp frá Óðni en skömmu seinna virðist hann 

bænheyrður því skyndilega hvessir svo hressilega að vatnið nær ekki almennilega að 

Erik en þá stekkur Egbert út í vatnið, losar hann og slær eign sinni á hann en hann 

grunaði að gott væri að halda í konungssoninn útlæga. Skömmu seinna tekst 

víkingunum að ræna Morgönu, unnustu hins nýja konungs Northumbiu, en þegar 
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hálfbræðurnir Erik og Einar, sjá hana í fyrsta skipti, falla þeir báðir fyrir henni, sem 

bætir ekki vinskap þeirra.  

Í veislu nokkurri viðurkennir Einar í samtali við föður sinn, að hann sé hrifinn af 

Morgönu og gefur Ragnar honum leyfi til að taka hana. Það reynir Einar í ölæði en hún 

er þá geymd í litlum báti. Einar fleygir vörðunum í sjóinn og gerir sér dælt við 

Morgönu, svo ekki sé sterkar til orða tekið. Erik birtist þá skyndilega og nær að rota 

hálfbróður sinn. Flýja þau svo til Englands en með þeim í för er galdrakerlingin Kitala, 

þrællinn Sandpiper og Bridget, fylgdarmær Morgönu. Þegar Einar rankar við sér, sér 

hann hvað hefur gerst og kallar út leitarflokk en allir karlmenn þorpsins virðast stökkva 

upp í tvö skip og hefja eftirför. Víkingarnir lenda í mikilli þoku á leiðinni til Englands 

og steytir annar báturinn á skeri og fellur Ragnar við það í sjóinn. Hann er þá talinn af 

en Erik veiðir hann upp í bátinn sinn og heldur honum föngum. Víkingarnir hætta 

eftirförinni og snúa aftur til Noregs. Aella konungur er afar þakklátur Eriki fyrir fenginn 

og skipar mönnum sínum að henda Ragnari í úlfagryfju, bundinn á höndum og 

vopnlausann. Erik sker á böndin og réttir föður sínum sverð svo hann geti dáið með 

sverð í hendi og þannig komist til Valhallar. Því næst stekkur  Ragnar hlægjandi í 

dauðann. Í refsiskyni fyrir óhlýðnina, heggur Aella vinstri höndina af Erik, kemur 

honum fyrir í bát og lætur hann fljóta í burtu. Erik kemst til Noregs á endanum og segir 

Einari frá því hvernig Ragnar lést og ástæðuna fyrir örkumlun sína en við þær fréttir 

sammælast hálfbræðurnir um að leyta hefnda við konunginn og sigla þeir í fylgd 

víkinga til Englands. Víkingarnir gera áhlaup á kastala Aella konungs og ná með áræðni 

og ákveðni að komast inn í kastalann en þar kastar Erik konunginum fyrir úlfana. Einar 

finnur Morgönu í hæsta turni kastalans og sýnir hennir blíðuhót en hún segist hata hann 

en elska Erik, þó hún í fyrstu hafi sýnst líka vel við blíðuhót víkingsins. Morgana segir 

honum einnig að Erik sé hálfbróðir hans en Einar brjálast og ræðst á einhentan Erik sem 

verst fimlega. Sverð Eriks brotnar að lokum og Einar gerir sig líklegan til að reiða til 

höggs, en hikar, enda er fréttin um skyldleika þeirra rétt að ná til heilans. Erik er 

sammála því að sá sem hikar, tapar, og stingur Einar með brotna sverðinu í magann og 

deyr hann af sárum sínum en þó ekki fyrr en bróðir hans hefur rétt honum sverð svo 

hann komist til Valhallar. Í lok myndarinnar er útför Einars sýnd en hann er brenndur í 

bát sínum að víkingasið. 
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3.3. The Island at the Top of the World  

Þessi mynd er frá árinu 1974 og er gerð fyrir Disney. Það 

er Robert Stevenson sem leikstýrir henni en aðalleikararnir 

eru Sir Donald Sinden, David Hartman, Jacques Marin og 

Mako en kvikmyndin er byggð á skáldsögunni The Lost 

Ones eftir Ian Cameron (IMDB, 2010).  

Árið er 1907 og sögusviðið er London. Sonur 

aðalsmannsins Sir Anthony Ross, týnist í leit sinni að 

dulafullri eyju við Grænland. Ross skipuleggur í skyndi ferð til Grænlands til að finna 

hinn týnda son en til verksins ræður hann fornleifafræðinginn Ivarsson en hann er af 

skandínavískum uppruna. Þá ræður hann einnig franska uppfinningamanninn og 

loftbelgjaflugmanninn Brieux sem sér tækifæri á heimsfrægð vegna þátttöku hans í 

leiðangrinum.  

Þríeykið svífur til Grænlands en lendir í ýmsum vandræðum á leiðinni er snúa að 

þessum nýstárlega fararskjóta. Þegar þeir loks komast til Grænlands, ræða þeir við Breta 

sem þar dvelur en hann segir þeim frá Ínúíta að nafni Oomiak en hann var vinur 

Donalds, sonar Ross og varð hann vitni að hvarfi sonarins. Sagði hann að þeir hefðu 

fundið furðulega veröld þar sem illir andar fylgdust með þeim og að endingu brast á 

blindbylur og hlupu þeir til baka þaðan sem þeir komu en hinir illu andar náðu Donald. 

Ross tekst að plata Oomiak upp í loftbelginn og flýgur svo með hann í átt að þeim stað 

sem Donald týndist á en hafði hann fengið útskorið bein frá Bretanum sem Prófessor 

Ivarsson hafði fundið út að væri kort sem sýndi staðsetningu hinnar týndu veraldar. Þeir 

finna eyjuna dularfullu en loftbelgurinn lendir í sviftivindi þegar þeir gera sig tilbúna til 

að lenda og falla þeir Ross, Oomiak og Ivarsson frá borði en Brieux flýgur á braut 

stjórnlaust. Vígbúnir víkingar taka á móti þeim en höfðu þeir verið algjörlega 

einangraðir frá umheiminum um aldir og ár. Þeir finna Donald þegar draga á hann fyrir 

þing víkinganna. Höfðu einhverjir séð loftbelg þrímenninganna og tekið því sem tákn 

um ill tíðindi og að Donald hljóti að vera valdur af því. Liggur einnig grunur um að 

hinir nýju gestir séu ekki heldur saklausir. Ross, Ivarsson og Donald eru dæmdir af 

æðsta goðinu, Godi til að dauða og er þeim komið fyrir í brennandi báti. Ínúítinn hafði 

sloppið stuttu áður en kom til þingsins. Unnusta Donalds, víkingastúlka að nafni Freya, 

bjargar þeim frá brunanum og hefst æsilegur eltingaleikur um hættuleg hverasvæði og 

enn hættulegri eldfjallagarð.  
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Hópurinn hugdjarfi kemur loks að heilögum stað sem víkingarnir dirfast ekki að fara 

á. Staðurinn er vík þar sem hvalirnir koma til að deyja á en þar verða þeir fyrir árás 

háhyrninga. Þeim er bjargað fyrir horn af monsieur Brieux en þar hafði hann dvalið í 

loftbelgi sínum sem er laskaður en þó loftfær. Á leiðinni upp hitta þeir fyrir víkingana 

og Godi sem er síður en svo sáttur og skítur logandi ör úr boga á loftbelginn með þeim 

árangri að belgurinn springur, enda fullur af gasi. Áhöfnin nær að stökkva út í tæka tíð 

en loftbelgurinn brennandi fellur á Godi og drepur hann. Þingmenn víkinganna ákveða 

að hleypa gestunum heim en þó með þeirri undantekningu að einn þeirra verði eftir, svo 

að leyndarmál eyjunnar haldist. Ivarsson bíður sig fram enda um tækifæri sem ekki 

bíðst fornleifafræðingum oft, að lifa innan um viðfangsefnin sín, að lifa í fornum heimi. 

Freya tekur þá ákvörðun að fylgja manni sínum til nútímans. Allir eru því eins 

hamingjusamir og hugsast getur í lok myndarinnar. 

3.4. Hrafninn flýgur 

Hrafninn flýgur var frumsýnd fimmta febrúar árið 1984 en hún er 

leikstýrð af Hrafni Gunnlaugssyni og sú fyrsta í röðinni af þremur 

víkingamyndum sem Hrafn gerði á nokkurra ára tímabili. Myndin 

er íslensk-sænsk en aðalhlutverkin eru í höndum Jakobs Þórs 

Einarssonar, Flosa Ólafssonar, Helga Skúlasonar og Eddu 

Björgvinsdóttur (IMDB, 2010). 

Sagan byrjar á Írlandi þar sem foreldrar leika sér í náttúrunni 

við börn sín tvö, strák og stelpu. Víkingahópur, leiddur af 

fóstbræðurunum Þórði og Eiríki, ræðst á þau og drepa foreldrana, ræna dótturunni en sá 

sem er beðinn um að drepa strákinn ákveður að miskuna sér yfir honum og gefur honum 

líf. Tuttugu árum síðar kemur flökkumaður að landi á Íslandi, hvar þeir Þórður og 

Eiríkur eru í útlegð frá Noregi. Flökkumaðurinn er vopnaður engu nema göngustaf, að 

því er virðist í byrjun. Farið fékk hann hjá kaupmönnum sem komnir voru með vistir og 

írska þræla til sölu. Reynist þessi dularfulli maður vera drengurinn sem missti fjölskyldu 

sína í æsku og virðist hann ekki vera kominn til landsins í kurteisisheimsókn. Maðurinn, 

sem ávalt er kallaður Gestur í myndinni, nær í stuttu máli að etja Þórði gegn Eiríki á 

afar snjallan hátt, með því að drepa nokkra menn Þórðar og láta það líta út eins og menn 

Eiríks hefðu gert það. Bróðir Þórðar, sem ekki er nefndur á nafn, ýtir undir úlfúð Þórðar 

á Eiríki en sjálfur hefur hann augastað á auðæfum og valdastóli Þórðar. Gestur 

heimsækir einnig Eirík og skiptir á silfri Eiríks og silfri sem Gestur hafði náð af Birni, 
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fóstbróður Eiríks og Þórðar sem hafði stolið silfrinu af þeim og flúið til Miklagarðs. Er 

Þórður sá silfrið í fórum Eiríks, leit það út eins og það hafði allan tíman verið Eiríkur 

sem stal silfrinu en ekki Björn. Að endingu drepa menn Þórðar, Eirík og alla hans menn.  

Systur sína finnur Gestur sem eiginkonu og móðir sonar Þórðar og flækir það heldur 

málin. Hann ákveður að ræða við systur sína og segir henni að hann muni bjarga henni 

úr ánauðinni. Hún tekur ekki vel í þá hugmynd en segir þó ekki til hans. Þórður kennir 

reiði Óðins um hvernig farið hefur fyrir honum og Eiríki og hyggur á fórnir. Gestur snýr 

styttum af guðunum við og leggur sverð í hendur Eiríks, þar sem lík hans liggur í helli 

við bóndabæ Þórðar. Þegar ekkert lát virðist vera á drápum og reimleikum, ákveður 

Þórður að best sé að fórna syni sínum. Systir Gests getur ekki horft upp á það og segir 

til bróður síns án þess þó að segja frá skyldleika þeirra. Þórður fær hana til að narra 

hann til sín og þegar það tekst, stökkva menn Þórðar á hann og færa hann í bönd. Þórður 

vill fá svör frá Gesti, um tilgang vígaferla hans og hengir hann upp á höndunum og 

pyntar. Gestur svarar engu um uppruna sinn og er hann skilinn eftir hangandi og illa 

særður, á meðan Þórður og hans menn fá sér að borða. Systir Gests, vorkennir bróður 

sínum og losar hann á meðan maður hennar kýlir vömbina inn í húsi og nær Gestur að 

fela sig þar sem lík Eiríks bíður þess að vera heygt. Þórður verður æfur þegar hann 

kemst að þessu og ákveður að nú skuli vera kominn tími á að fórna syni sínum. Hann 

lætur son sinn leggjast á bekk úti við með lokuð augun og segir honum sögu af tveimur 

risum sem att var saman af litlum stráki. Á sama tíma biður hann bróður sinn um að 

gera sig tilbúinn til höggs með sverði sínu en rétt áður en kom að því, hrópar móðir 

stráksins upp yfir sig og segir frá felustað Gests. Bróðir Þórðar reynir samt sem áður að 

hálshöggva bróðurson sinn, en strákurinn nær að víkja sér undan á síðustu stundu en þar 

með sér Þórður hvaða illa ráðabrugg hann hafði í hyggju.  

Í frægri lokasenu sést hvar Gestur drepur bróður Þórðar og síðan Þórð sjálfan, rétt 

eftir að hafa sagt honum hver hann væri og til hvers hann væri kominn. Systir Gests 

segir honum að hún ætli að halda búsetunni á Íslandi áfram, er hann bíður henni með sér 

aftur til Írlands. Gestur grefur vopnin undir torfu en systursonur hans horfir á og eftir að 

Gestur ríður á brott, tekur strákurinn upp vopnin aftur og endar þá myndin.  

3.5. The 13th Warrior  

Kvikmyndin heitir The 13th Warrior en hún er frá árinu 1999 og er gerð í Norður 

Ameríku. Myndin er byggð að mestu á bókinni The Eaters of the Dead eftir Michael 

Crichton sem aftur er byggð á Bjólfskviðu. Hún er leikstýrð af John McTiernan en í 
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aðalhlutverkum eru Antonio Banderas, Vladimir Kulich og 

Diane Venora (). Bókin er að litlum hluta byggð á 

frásögnum hins arabíska ferðalangs Ahmad ibn Fadlan og 

samskiptum hans við hina svokölluðu Volga víkinga á 10 

öld eftir Krist (IMDB, 2010).  

Í byrjun myndarinnar er Ahmed ibn Fadlan, kynntur til 

sögunnar. Fadlan er hirðskáld sem gerir sér dælt við 

eiginkonu háttsetts embættismanns sem verður til þess að 

Ahmed er sendur í burtu sem nokkurskonar sendiherra. Þannig er hann gerður útlægur á 

nokkuð lúmskan hátt. Á ferðum sínum um norðurslóðir er honum og fylgdarliði hans 

ógnað af vígamönnum Tatar þjóðflokksins en vegna þess að víkingar eru nærri, 

hrökklast Tatarmennirnir í burtu. Ahmad kíkir inn í tjaldbúðir víkinganna en þar er 

veisla mikil og á hann erfitt með að ná sambandi við norðanmennina enda talar hann 

aðeins arabísku. Hann hittir þó skáldið Herger sem talar Latínu en fylgdarmaður 

Ahmad, Melchisidek, talar hana einnig og túlkar fyrir Ahmad sem heillast af þessum 

menningarheimi úr norðri. Unglingur úr norðri mætir á svæðið með skilaboð til 

víkinganna um að yfirnáttúruleg öfl hafi að undanförnu ráðist á þorp í Noregi og drepið 

allt sem á vegi þeirra varð. Völva víkinganna rýnir þá í rúnirnar sínar og fær þá útkomu 

að 13 manns verði að fara norður og ráða niðurlögum óvættanna en að þrettándi 

maðurinn megi ekki vera Norðmaður. Ahmed slær til og hefst þá ævintýrið. Ahmad 

lærir smám saman norsku á ferðalaginu og tekst á nokkur vinskapur með Ahmad og 

víkingunum í kjölfarið. Þegar í þorpið er loks komið hefst undirbúningur fyrir árásir 

óvættanna hjá víkingunum og Ahmad en þeir byggja varnarveggi og safna að sér 

vopnum og vopnbærum mönnum. Við fyrstu sýn virðast þessir óvættir vera af 

yfirnáttúrulegum toga, klædd bjarnarfeldi, liprir í hreyfingum og virðast illdrepanlegir 

en þó tekst að hrekja þá á brott. Fleiri árásir eru gerðar en eftir að Ahmad uppgötvar að 

árásaraðilarnir eru mennskir, er ákveðið að leita þá uppi og ráðast á þá á þeirra eigin 

heimavelli. Búa þeir fyrir utan og inn í hellum, nokkuð langt ofan í jörðinni.  

Í stuttu máli ná víkingarnir og Ahmad að drepa svokallaða móður hellafólksins og 

flýja út úr hellunum. Þó ná þeir því ekki allir því nokkir þeirra eru drepnir. Í þorpinu 

koma svo hetjurnar og undirbúa lokabardagann. Víkingarnir sigra bardagann og nær 

konungur víkinganna að drepa foringja hellafólksins en deyr sjálfur af völdum eiturs 

sem móðir hellafólksins náði að byrla honum. Endar kvikmyndin hér. 
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3.6. Beowulf and Grendel 

Beowulf and Grendel er kvikmynd sem lauslega er 

byggð á Bjólfskviðu en hún er framleidd í Kanada, 

Bretlandi, Íslandi, Bandaríkjunum og Ástralíu árið 

2005. Leikstjóri myndarinnar er hinn íslenski Sturla 

Gunnarsson, sem ólst upp í Kanada frá sjö ára aldri. 

Aðalhlutverk eru í höndum Stellan Skarsgårds, 

Gerard Butlers, Ingvars Sigurðssonar, Sarah Polley og Eddie Marsan en í myndinni má 

einnig sjá nokkra af ástsælustu leikurum landsins, á borð við Gunnar Eyjólfsson, Ólaf 

Darra Ólafsson og Gísla Örn Garðarsson (IMDB, 2010).  

Myndin byrjar á því að Hrothgar, konungur Danelands ásamt fylgdarmönnum, elta 

stóran og luralegan mann sem þeir telja að sé tröll. Eltingaleikurinn endar við klettabrún 

nokkra en konungurinn banar manninum með sverði sínu en tekur þá eftir syni tröllsins, 

sem felur sig í útskoti í klettabjörginni. Drengurinn, sem er skeggjaður, urrar á Hrothgar 

en konungurinn aumkar sér yfir honum og skilur hann eftir. Drengurinn sker hausinn af 

föður sínum með sverði og tekur hann með sér heim í hellinn sinn, því ekki hafði hann 

burði til þess að bera allt líkið með sér.  

Mörgum árum síðar, er Grendel, sonur tröllsins orðinn fullvaxinn og hyggur á 

hefndir. Í fyrstu árás sinni á skála Hrothgars, drepur hann 20 víkinga áður en hann flýr 

aftur út í myrkrið. Hrothgar leggst þá í mikið þunglyndi enda veit hann upp á sig sökina. 

Kemur þá til sögu hetjan Beowulf sem, ásamt þrettán Gautum, kemur til Danelands í 

því skyni að ráða Grendel bana, Hrothgar til mikillar gleði. Írskur munkur, er einnig 

gestur í þorpinu og bíður upp á skírn sem skelfdir þorpsbúarnir sækja stíft í. Grendel 

mætir aftur á svæðið að næturlagi en virðist ekki eins herskár og áður og flýr aftur inn í 

skuggann. Beowulf kynnist norn og sjáanda, að nafni Selma sem útskúfuð hafði verið úr 

samfélaginu en hún þekkir Grendel betur en aðrir og segir Beowulf að ástæðan fyrir því 

að tröllið vilji ekki ráðast á Gautana sé sú að þeir hafi ekki gert honum neitt illt. Þessar 

upplýsingar fá Beowulf til að sjá málið í öðruvísi ljósi en er þó enn staðráðinn í að ná 

tröllinu. Nýskírður þorpsbúi ákveður að sýna Gautunum bæli Grendels en það reynist of 

erfitt að komast niður að hellinum því þeir voru reiplausir. Daginn eftir finnst 

þorpsbúinn myrtur og ákveða þá Gautarnir að fara aftur að bælinu og þá með reipi 

meðferðis. Bælið reynist tómt en þó finna þeir hauskúpu föðurs Grendels og tekur einn 

Gautinn upp á því að mölbrjóta kúpuna og hrækja svo á brotin. Næstu nótt ræðst 

Grendel inn í langhús Hrothgars og drepur Gautann sem vanvirti hauskúpu föður síns og 
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reynir svo að flýja út. Beowulf nær að festa hægri handlegg tröllsins í kaðli í þann mund 

sem það stekkur niður af annarri hæð. Grendel hangir á handleggnum en nær ekki að 

losa sig. Afræður hann þá að saga af sér handlegginn með hníf sem hann bar. Tekst 

honum það og hleypur á brott, einhentur. Deyr hann svo af sárum sínum er hann kemur 

að ströndinni.  

Nú þegar tröllið er dautt, viðurkennir Hrothgar fyrir Beowulf að hann hafi drepið 

föður Grendels en þyrmt lífi stráksins. Í þorpinu er haldin heljarinnar veisla og er 

handleggur tröllsins hafður til sýnis sem verðlaunagripur. Þessa nótt segir Selma honum 

Beowulf að Grendel hafi eitt sinn komið inn í kofa hennar að næturlagi og nauðgað 

henni á klaufalegan hátt og eftir það ávalt passað upp á hana en aldrei snert hana aftur. 

Selma ól honum svo dreng. Beowulf og Selma njóta ásta þá nóttina. Sömu nótt ræðst 

móðir Grendels óvænt inn í langhús Hrothgars og drepur nokkra dani og tekur handlegg 

sonar síns með sér. Beowulf finnur bæli hennar þar sem hún geymir lík sonar síns og 

drepur hana með sverði en sonur Grendels og Selmu verður vitni að þessu og gerir sig 

líklegan til að ráðast á Beowulf en Gautinn lætur sverðið síga og neitar að berjast og fer 

aftur út. Hann ákveður að dysja Grendel og reisa honum vörðu í virðingaskyni og einnig 

til friðþægingar við son hans. Gautarnir yfirgefa Daneland og sigla heim á leið, 

myndinni líkur. 

3.7. Astérix et les Vikings 

Ástríkur og víkingarnir er teiknimynd frá árinu 2006 en 

hún er framleidd í Frakklandi og Danmörku. Myndin er 

leikstýrð af þeim Stefan Fjeldmark og Jesper Møller en 

þau sem ljá aðalpersónunum rödd sína í ensku útgáfunni 

eru helst þau Sean Astin, Diedrich Bader, Evan Rachel 

Wood, Paul Giamatti og Brad Garrett. Kvikmyndin er 

byggð á einni af fjölmörgum myndasögum eftir René 

Goscinny og Albert Uderzo um Ástrík en hún kom út árið 1966 og hét þá Asterix et les 

Normands (IMDB, 2010). 

 Í byrjun myndarinnar er sýnt frá víkingahöfðingjanum Timandahaf og mönnum 

hans í Noregi en þeir eru hálf þunglyndir vegna þess að hvert sem þeir að landi koma er 

þeir fara í víking, vantar allt fólkið, alla óvinina. Cryptograf, aðalráðgjafi höfðingjans 

segir honum að ástæða þess að óvinirnir séu horfnir, er sú að óttinn gefi þeim vængi. 

Eitthvað misskilur Timandahaf ráðgjafa sinn en hann vill endilega finna „meistara 
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óttans“() sem getur kennt þeim víkingunum að vera raggeitur sem kunna að fljúga og 

lofar hverjum þeim sem færir honum þann meistara, hverju sem hann óskar sér. 

Cryptograf sér sér leik á borði og planar valdatöku en hann segir Timandahaf að best sé 

að leita að þessum meistara óttans hjá Gaulverjum. Á sama tíma er sýnt frá Gaulverjabæ 

en þar tilkynnir höfðingi Gaulverja, Vitalstatistix, um komu föðursonar síns, Justforkix. 

Í Gaulverjabæ er hann sendur til að verða að manni. Justforkix reynist svo heldur lélegt 

efni þar sem hann hefur meiri áhuga á að eltast við stelpur, tækni, næturlífi og að dansa 

heldur en að halda á sverði og slást. Þar fyrir utan er hann grænmetisæta sem Steinríki 

lýst ekkert á enda sjálfur forfallinn villigöltafíkill.  

Í Noregi undibúa víkingarnir sig undir ferðalagið en dóttir Timandahaf, Abba, vill 

ólm koma með í víking en er neitað. Hún deyr þó ekki ráðalaus því hún dulbýr sig sem 

karlmann og gerist þannig laumufarþegi. Á sama tíma eru Ástríkur og Steinríkur að gera 

sitt besta við að þjálfa Justforkix en það gengur brösulega þar sem unglingurinn flýr 

allar hættur og harðneitar að drekka af kraftaseiðnum fræga frá Gaulverjabæ. Þegar 

víkingarnir koma loks til Gaulverjabæjar, segir ráðgjafi höfðingjans, Cryptograf, syni 

sínum, Olaf, sem er einstaklega fáfróður frá planinu sínu. Olaf á að handsama meistara 

óttans og færa Timandahaf sem svo lætur hvaða ósk Olafs rætast. Óskin á að vera sú að 

hann gangi að eiga Öbbu, dóttur höfðingjans en þar sem Timdahaf á engan son, mun 

Olaf, sem tengdasonur hans, erfa höfðingjatignina og þannig getur Cryptograf stjórnað á 

bak við tjöldin. Það fyrsta sem Olaf sér, þar sem hann felur sig í trjágróðri, er 

skíthræddur Justforkix, sem flýr erfiðar æfingar þeirra Ástríks og Steinríks. Olaf grípur 

raggeitina og færir víkingahöfðingjanum og fara þeir aftur til síns heima. Ástríkur og 

Steinríkur veita þeim eftirför en þeir verða að ná Justforkix heim áður en faðir hans, 

Doublehelix, kemur til Gaulverjabæjar að sækja soninn. Þegar Ástríkur og Steinríkur 

koma til Noregs, hefur fanginn engan áhuga á frelsi. Hann álítur víkingana vini sína og 

þá sérstaklega Öbbu en hann er orðinn hrifinn af henni. Þegar hetjurnar tvær snúa til 

baka, nokkuð niðurlútir, ákveða víkingarnir að athuga flughæfileika Justforkix með því 

að kasta honum fram af bjargi. Cryptograf var þá búinn að binda kaðal utan um mittið á 

unglingnum og með sjónhverfingum, nær hann að láta Justforkix fljúga og þar með 

platar hann víkingana. Timandahaf höfðingi, sér sig nauðbeygðan til að gefa Olafi hönd 

dóttur sinnar. Ástríkur og Steinríkur hætta við að fara til baka til Gaulverjabæjar og snúa 

við, til að vera alveg vissir um að Justforkix vilji vera áfram hjá víkingunum. Þar finna 

þeir hann, ennþá hangandi í kaðlinum og ná að bjarga honum rétt áður en kaðalinn 

slitnar. Þegar þeir þrír eru svo á leið til baka, heim til Gaulverjabæjar, stelst Justforkix í 
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kraftaseiðinn hans Ástríks og syndir aftur til lands og bjargar Öbbu frá giftingunni. 

Cryptograf fær á baukinn þegar hann dettur fyrir björg en hann lifir það þó af þótt meira 

sjáist ekki frá honum.  

Myndin endar svo á brúðkaupssenu þeirra Justforkix og Öbbu í Gaulverjabæ en 

víkingarnir mæta sem gestir og fer vel á með þeim og Gaulverjum. Víkingarnir kynnast 

svo alvöru ótta í blálokin þegar Ljóðríkur hefur upp raust sína. 

3.8. Pathfinder 

Kvikmyndin Pathfinder kom út árið 2007 en hún er framleidd 

í Bandaríkjunum. Myndin er endurgerð á samnefndri mynd frá 

Noregi en sú mynd kom út árið 1987 og var hún tilnefnd til 

Óskarsverðlaunanna sem besta erlenda kvikmyndin. Hin nýrri 

Pathfinder hlaut engar slíkar tilnefningar. Leikstjóri 

myndarinnar er Marcus Nispel en í helstu hlutverkum eru Karl 

Urban,  Clancy Brown og Moon Bloodgood (IMDB, 2010).     

Ungur strákur ferðast til Ameríku með hópi af víkingum 

sem þangað komu til að ræna og slátra innfæddum af mikilli grimmd. Faðir drengsins 

og foringi víkingahópsins, reynir að fá hann til að taka þátt í drápinu en drengurinn 

neitar og er hýddur í refsiskyni. Langskip víkinganna strandar og annar ættbálkur 

innfæddra gerir óvænta árás á víkingana og drepur þá alla með tölu, að undanskildum 

þeim unga. Innfædd kona finnur hann innan um líkin og tekur hann að sér. Drengurinn 

er gefið nafnið Ghost af meðlimum ættbálksins en fimmtán árum síðar er hann orðinn 

fullvaxinn maður. Margir úr ættbálknum líta hann hornauga vegna þess að hann er eftir 

allt saman, afkomandi víkingana eða drekafólksins eins og það er kallað, á meðan aðrir 

trúa því að hann muni uppfylla fornan spádóm, sem boðaði miklar breytingar til hins 

góða.  

Nýr flokkur víkinga ræðst á land með tilheyrandi blóðbaði og rányrkju. Ghost er 

staddur inn í skógi á veiðum með nokkrum úr ættbálknum en þegar hann kemur til baka 

sér hann hvað er að gerast. Skorar hann einn af víkingunum á hólm en hann á enn sverð 

föður síns, sterkt og gott og nýtist það honum vel í bardaganum því hann náði að særa 

andstæðinginn, rétt áður en hann tók á flótta. Upphefst mikill eltingaleikur upp um fjöll 

og firnindi, skóglendi og brekkur. Nokkrir meðlimir ættbálks úr nágrenninu hjálpa 

Ghost en eru flestir drepnir fljótlega. Ættfaðirinn, Pathfinder og dóttir hans Starfire sem 

Ghost verður ástfanginn af, tóra hvað lengst ásamt hinum mállausa Jester. Að lokum eru 
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þó Pathfinder og Jester drepnir af hinum illu víkingum og þau Ghost og Starfire tekin 

höndum. Gunnar, höfðingi víkinganna, vill að þau leiði þau að næsta þorpi svo þeir geti 

haldið áfram að „hreinsa“ svæðið. Ghost tekst næstum því að koma víkingunum fyrir 

kattarnef með því að fara með þá á svell sem ekki heldur öllum þessum fjölda og 

brotnar undan þeim. Þónokkrir farast en meirihlutinn heldur velli og er Ghost bjargað 

aftur upp á bakkann og áfram heldur ferðin. Loks sést í þorpið í fjarska en til að komast 

þangað verður að ganga eftir fjallsstíg. Ghost stingur upp á það við Gunnar að til þess 

að koma í veg fyrir að menn steypist fram af brúninni ættu allir víkingarnir að binda sig 

saman með reipi um sig miðja. Stuttu síðar tekur Ghost upp steinvölu og kastar steini í 

höfuð aftasta víkingins sem fellur við höggið fram af brúninni og við það falla menn 

koll og kolli niður hlíðina og í opinn dauðann. Gunnar nær að skera sig lausan í tæka tíð 

og heldur sér á stígnum.  

Ghost og Gunnar heyja lokabardaga, hangandi sitt hvoru megin við tré en Ghost 

endar á syllu nokkuð neðar en Gunnar sem fer að gera grín að honum, segja að hann 

tilheyri ekki neinum, hvorki frumbyggjunum, né víkingunum. Ghost segir Starfire að 

hlaupa í burtu sem hún og gerir, svarar svo Gunnari fullum hálsi og öskrar „ég veit hver 

ég er“ en við það fellur snjóflóð niður fjallshlíðina og drepur þá fáu víkinga sem lifað 

höfðu af fallið áður og Gunnar fellur einnig niður á sömu syllu. Þar nær Ghost að stinga 

hann banahöggi en Gunnar stendur þó enn styrkum fótum þar sem Ghost heldur í 

hálsmen sem víkingurinn hafði tekið af Pathfinder. Gunnar segir Ghost að nú sé hann sá 

eini af þeirra tegund, sem eftir var í þessu landi en Ghost svarar um hæl, að hann sé ekki 

af hans kyni og sker hann svo á hálsmenið svo að Gunnar hrapar í dauðann. Ghost 

kemur í þorpið þar sem honum er fagnað innilega. Starfire er gerð að nýjum höfðingja 

ættbálksins og Ghost fær stöðu strandgæslumannsins sem fylgjast á með frekari ferðum 

víkinga en sú staða er afar mikilvæg og ekki hver sem er sem getur tekið þá stöðu. Í 

lokin sést Starfire halda á ljóshærðu ungabarni þeirra Ghost.  

3.9. Outlander 

Outlander er kvikmynd sem kom út árið 2008 en hún skartaði leikurum á borð við 

James Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, Ron Perlman og John Hurt. Er hún 

leikstýrð af Howard McCain og framleidd í Bandaríkjunum. Söguþráðurinn er að 

nokkru leyti byggður á Bjólfskviðu eins og áður hefur komið fram í ritgerð þessari 

(IMDB, 2010).  
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Kvikmyndin byrjar á því að geimskip hrapar til jarðar og 

lendir í stöðuvatni nokkru í Noregi. Árið er 709 eftir Krist. Úr 

brakinu skríður maður að nafni Kainan en hann er hermaður frá 

fjarlægri plánetu. Með hjálp einhverskonar ofurtölvu fær hann 

staðfest hvar hann er og hvenær en tölvar hjálpar honum einnig 

að læra norsku á undraverðum tíma. Ekki var Kainan eini farþegi 

geimskipsins, því með skipinu kom einnig ófreskja mikil, kölluð 

Moorwen en áður en Kainan gefst rúm til að drepa Moorwen er hann tekinn höndum af 

víkingum. Konungurinn Rothgar heldur honum föngnum fyrst um sinn í þorpi sínu en 

eftir að Moorwen hefur gert árás á þorpið, fara víkingarnir að trúa sögu Kainan um 

dreka sem hann sé að reyna að drepa. Kainan fer með Rothgar og fleiri víkingum að 

leita Moorwen en þeim tekst ekki betur til en svo að þeir ramba fram á bjarnargreni. Þar 

ræðst björninn á konunginn en Kainan bregst snöggt við og drepur björninn og þar með 

bjargar hann lífi Rothgars. Eftir þessar hetjudáðir er Kainan tekinn inn í samfélagið.  

Eftir að Moorwen ræðst á nágrannaþorp víkinganna, sem stjórnað er af Gunnari 

nokkrum, gömlum óvini Rothgars, brýst út stríð milli þorpanna. Rothgar og menn hans 

ná að hrekja þá á brott inn í skóginn. Þar bíður þeirra drekinn Moorwen, þannig að 

Gunnar og hans menn eru í raun fastir á milli steins og sleggju en ákveða að leita hælis 

hjá konunginum Rothgar. Í sameiningu verjast þeir frekari árása Moorwen og nýfædds 

afkvæmis þess en ófreskjan nær að drepa báða foringjana, Gunnar og Rothgar áður en 

hún nær að flýja. Flestir úr þorpinu ákveða að yfirgefa það og leita skjóls annarsstaðar 

en Kainan, nokkrir félagar hans ú þorpinu og dóttir Rothgars, Freya, ákveða hins vegar 

að berjast áfram við skrímslið. Kainan kafar að flaki geimskipsins og tekur úr því 

brotajárn og býr svo til úr því sverð en járnið úr geimskipinu er miklu betur til þess 

fallið að drepa dreka en járn víkingana.  

Víkingarnir uppgötva að Moorwen býr undir þorpinu, í neðanjarðarhelli og ráðast 

til atlögu. Eftir slaginn liggja allir í valnum nema Kainan og Freya, þar með talin 

Moorwen og afkvæmið. Í lokin má svo sjá Kainan eyðileggja ofurtölvuna og þannig 

möguleika sinn til þess að komast aftur til síns heima, hann ákveður sem sagt að verða 

eftir á Jörðinni en þar giftist hann Freyu og gerist nýr leiðtogi þjóðflokksins. 

3.10. Valhalla Rising   

Valhalla Rising er kvikmynd sem leikstýrð er af Nicolas Winding Refn og kom hún út 

árið 2009. Hún er framleidd í Danmörku og Englandi og skartar leikurum á borð við 
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Mads Mikkelsen, Jamie Sives, Gary Lewis, Ewan Stewart og 

Maarten Stevenson. Valhalla Rising er frábrugðin hinum 

kvikmyndunum sem fjallað er um í ritgerð þessari, að því leiti að 

hún er kaflaskipt (IMDB, 2010).  

Myndin gerist árið 1000 eftir Krist og gerist á tímum 

kristnitökunnar á Norðurlöndunum.  Í fyrsta kaflanum, sem ber 

heitið Wrath, er sýnt frá eineygðum bardagamanni sem kallaður 

er One-Eye en fyrir utan augljósan útlitsgalla, er hann einnig mállaus. Hann er í haldi 

höfðingja nokkurs, að nafni Barde og manna hans en One-Eye er neyddur til þess að 

berjast við aðra fanga, upp á síðasta blóðdropa, dag eftir dag en þar sem hann er 

einstaklega fær bardagamaður, fellir hann hvern manninn á fætur öðrum. Inn á milli 

bardaga hvílist sá eineygði inn í búri en ungur þræll, strákur að nafni Are, sér til þess að 

hann fái að borða. One-Eye getur séð ókomna atburði en í þessum kafla sést ein slík sýn 

en þá sér hann hvar hann baðar sig í lítilli laug, undir vökulum augum fangara sinna. 

Stuttu seinna er hann staddur í þessari laug en á botninum finnur hann örvarodd sem 

hann felur og notar svo síðar til þess að skera á böndin sem halda honum föstum. Slátrar 

One-Eye öllum nema Are en hausinn á Barde setur hann á spjótsenda, öðrum til 

varnaðar. Are eltir One-Eye þar sem hann gengur um hálendi landsins sem hann er í, 

sem er ónefnt í myndinni.  

Í kafla tvö, Silent Warrior, koma þeir One-Eye og Are, að hópi víkinga sem snúist 

hafa til kristinnar trúar og hyggja á krossferð til Jerúsalems. Hinir norrænu 

bardagamenn eru nýbúnir að slátra heiðingjum á heiðinni og eru að brenna lík þeirra 

þegar sá eineygði kemur að þeim. Einn úr hópnum veit hver One-Eye er, en hann hafði 

heyrt sögur af hæfileikum hans á sviði drápa og í stað þess að drepa heiðingjana tvo, 

One-Eye og Are, ákveða þeir að fá þá frekar til liðs við sig. Kare, fer fyrir hópnum en 

hann segir One-Eye að ef hann komi með þeim í hættulegan leiðangur til Jerúsalem, 

muni sál hans, hvort sem hann lifi eða deyji, hreinsast af syndum fortíðarinnar. One-Eye 

slær til.  

Þriðji kaflinn nefnist Men of God en í þeim kafla eru krossfararnir, One-Eye og Are 

um borð í bát, á leið til Jerúsalem. Þeir lenda í lognmollu sem endist í fjölda daga og 

þykk þoka kemur einnig í veg fyrir að þeir geti ákvarðað rétta átt til að sigla í. Þeir 

verða fljótt þreyttir, hungraðir og bugaðir og sumir halda því fram að báturinn sé í 

álögum og það sé unga drengnum að kenna. Litlu munar að uppreisn sé gerð í bátnum 

þegar One-Eye drepur einn krossfarann þegar hann gerir tilraun til þess að myrða Are, 
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en Kare nær að stilla til friðar. Stuttu seinna virðist sá eineygði skynja einhverjar 

breytingar og fær sér sopa úr sjónum en vatnið reynist ekki salt, þeir eru komnir inn í ós. 

Þokan leysist upp og land sést í fjarska.  

The Holy Land heitir fjórði kaflinn en þar sést föruneytið stíga á land. Landið er 

ekki þakið gulum eyðimerkursandi eins og þekkist í Mið-Austurlöndum, heldur er það 

svipað umhverfis og á norðurhveli jarðar, skógar og graslendi. Hópurinn kannar svæðið 

en finnur engin dýr né annað matarkyns. Þeir finna hins vegar annað áhugavert, grafir 

einhverskonar frumbyggja. Einn úr hópnum, Barde, ákveður að segja skilið við hópinn í 

bili og skoða svæðið upp á sitt einsdæmi. Nú er hópurinn nærri hungurmorða og þar 

sem þetta er greinilega ekki Jerúsalem, ferðbúast þeir aftur. Þegar þeir hafa siglt í smá 

stund eftir ánni fær einn bátsmeðlimurinn ör í sig og deyr. Í ofvæni stökkva mennirnir út 

úr bátnum og aftur í land. Flestir fá þá flugu í höfuðið að þeir séu staddir í sjálfu helvíti.  

Fimmti kaflinn ber einmitt heitið Hell en í þeim kafla gefur Kare mönnum sínum, 

drykk sem veldur skynvillum á háu stigi sem hefur mismunandi áhrif á hópinn. Einn 

skríður um í svörtum sandinum í fullkomnu tilgangsleysi, annar þröngvar sér upp á 

þann þriðja og nauðgar honum, enn einn getur ekki hætt að skoða spegilmynd sína í 

vatninu. One-Eye finnur sig á sama tíma knúinn til þess að reisa vörðu á lítilli eyju rétt 

hjá. Þegar víman er að renna af mönnunum kemur Barde hlaupandi til þeirra úr 

skóginum, nánast nakinn, mjög bláeygður, útataður í rauðri leðju sem búið er að teikna 

rúnir í. Hann segir hópnum að hann heyri hugsanir þess eineygða. Barde segir að One-

Eye segi að þeir séu í helvíti. Við það kemur brestur í hópinn og heldur einhver því fram 

að sá eineygði hafi flutt þá til helvítis og stingur upp á að þeir fari aftur út á sjó, það sé 

eina leiðin út. Foringinn, Kare, er harður á því að þeir skuli halda áfram inn í landið og 

sýna heiðingjunum sem byggja landið, mátt sverðsins og þannig mátt Krists. Þrír reyna 

að drepa One-Eye en hann virðist hafa séð það fyrir og nær að fella þá alla.  

Sjötti og síðasti kaflinn heitir The Sacrifice en þar sést hvar nokkrir þeirra 

eftirlifandi, elta þann eineygða upp skógi vaxið fjall á meðan Kare ákveður að vera kyrr 

við ströndina. Kare fær fljótlega í sig fjöldi örva og deyr. Smám saman fækkar í 

hópnum sem eltir One-Eye, einn ákveður að snúa til baka til Kare en annar deyr af 

völdum stungusárs sem Kare hafði gefið honum vegna svika hans við hinn heilaga 

málstað með því að fylgja frekar heiðingjanum One-Eye, en hinum kristna Kare. Are og 

One-Eye ná að lokum að strönd umvafin klettum en One-Eye hafði séð þann stað fyrir 

sér áður og vissi því hvaða örlög biðu hans. Fljótlega drífur að fjöldi vopnaðra 

frumbyggja á klettana og eru þeir félagar innikróaðir. One-Eye setur niður vopnin og 
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gengur í átt að stríðsmönnunum og bíður þess að þeir drepi hann með sleggjum sínum. 

Eftir drápið ganga frumbyggjarnir í burtu og skilja hinn unga Are eftir á ströndinni en 

hann horfir í átt til sjávar. Myndinni líkur á svipmyndum frá náttúrunni, þoku sem þekur 

fjalllendi og kristaltært vatn. 

4. Vitnisburður heimilda 

Efniviður víkingakvikmynda byggja alltaf á skáldskap en spurningin er hvort þær 

endurspegli sams konar mynd af vopnaburði, klæðnaði, híbýlum og skarti og 

fornleifarnar gera. Talsvert er til varðveitt af víkingaaldargripum sem taldir eru hafa 

tilheyrt þessum þjóðfélagshópi norrænna manna, bæði á Norðurlöndunum og í 

nágrannalöndum. Í þessum kafla verður í stuttu máli farið yfir það sem vitað er um 

víkingana út frá þessum fundum til þess að bera saman við það sem fram kemur í þeim 

víkingakvikmyndum sem lýst var hér að ofan. Hvernig voru híbýli þeirra, klæðnaður, 

skart og vopn?  

4.1. Klæðnaður og skart 

Afar fáar heimildir eru til um klæðnað víkinga og fólks á víkingatímanum. Fræðimenn 

hafa einkum stuðst við þrjár heimildir um klæðnað á víkingaöld en allar eru þær 

takmarkaðar og þarf að taka þeim með ákveðnum fyrirvara.  

Fyrst heimildaflokka skal nefna ýmsa listgripi frá víkingaöld eins og rúnasteinana 

frá Gotlandi, litlar styttur og ofnu teppin sem fundust í Ásubergsskipinu. Allir þessir 

listgripir sýna myndir af fólki í klæðum á víkingaöld. Þessar heimildir eru væntanlega 

stílfærðar nokkuð en veita þó ákveðna innsýn í málaflokkinn og gefa hugmyndir um 

klæðnaðinn (Graham-Campbell, 1989, bls. 114)  

Næsta heimildaflokk sem til er um klæðnað víkinga er hægt að sækja í 

bókmenntirnar og aðrar skriflegar heimildir. Þar sem flestar þessara heimilda eru 

skrifaðar af fólki sem uppi var nokkrum öldum eftir víkingatímabilið, er erfitt að átta sig 

á því hvort um er að ræða raunverulegar lýsingar á fötum frá víkingaöld eða hvort 

lýsingarnar litist af fatatísku þess tíma er þær eru skrifaðar. Undantekningu er þó að 

finna í Rígsþulu, sem talin er vera frá 10. öld eftir Krist þó hana sé að finna í íslensku 

handriti frá árinu 1350 e.Kr. Þulan fjallar um guðinn Rígr, sem reikar um jörðina. Hann 

heimsækir þrjú hús og sefur hjá húsfrúnni í hverju þeirra. Eignast hann með þeim þrjá 

syni, þá Þræl, Karl og Jarl og er þar með kominn uppruni stéttanna þriggja; þræla, 

almúgans og elítunnar. Þulan fjallar um fleira sem þó verður ekki tíundað nánar í ritgerð 
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þessari (Sverre Bagge, 2000, bls. 8-9). Í þulunni kemur fram lýsing á bóndakonu sem 

klæðist einhverskonar sloppi, nælu, hálsklúti og höfuðfati. Slíkar lýsingar á til að mynda 

hálsklúti, eru mikilvægar heimildir vegna þess að þær er ekki að finna í öðrum 

heimildum á borð við steinmyndir eða myndvefnað og ekki hafa fundist leifar af slíkum 

klæðum við uppgröft (Graham-Campbell, 1989, bls 114).  

Þriðja og síðasta heimildin sem til er af fatnaði frá víkingatímabilinu eru leifar af 

klæðum sem fundist hafa við uppgröft. Þess konar leifar eru afar fáar og varðveitast 

sjaldan. Erfitt er að segja, út frá þeim fáu pjötlum sem fundist hafa, til um gerð og snið 

klæðanna (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 323). Eitthvað af fatnaði er samt til. Samkvæmt 

þeim fornleifafræðilegu heimildum sem til eru klæddust kvenmenn víkingatímans 

einhverskonar löngum kvenskyrtum yfir kjól. Sjal, kufl eða jakki fullkomnaði svo 

klæðnaðinn. Stundum klæddust þær einnig svuntum. Fornleifar benda til þess að 

kvenskyrturnar hafi verið úr ull eða hör en hörið var oft plíserað. Skyrturnar voru 

ermastuttar eða jafnvel ermalausar. Kjóllinn var svo úr ull sem haldið var upp með 

nælum (Graham-Campbell, 1989, bls. 114-115). Hvað varðar klæðnað karlmanna á 

víkingaöld, má segja að hann hafi verið nokkuð einfaldur en þeir klæddust að jafnaði 

skyrtu og síðbuxum eða hnébuxum og yfir þetta kufli eða kápum. Einnig er talið að þeir 

hafi klæðst skikkjum úr ull, loðskinni eða gæru sem haldið var upp með stórum nælum 

eða pinnum. Líklegt er að kuflarnir hafi verið í ljósum litum með ofnar og flatar fléttur 

meðfram brúnunum, sem hafa jafnvel verið að hluta til úr gullþráðum (Graham-

Campbell, 1989, bls. 118-119). 

Á víkingatímabilinu voru skartgripir nokkuð algengir en verður hér að framan 

aðallega farið yfir þá allra algengustu. Eitt vinsælasta skartið á Norðurlöndnum á 

víkingaöld eru sörvistölur. Í Danmörku hafa þær reyndar ekki fundist í kumlum karla en 

á hinum Norðurlöndunum á þessi staðhæfing við. Flestar sörvistölurnar sem fundist 

hafa á Íslandi eru þær úr gleri en einnig hafa fundist tölur úr rafi. Voru þær ýmist 

notaðar á hálsfesti eða sem skrautfestar milli kúptra nælna (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 

386). Perlur af ýmsum gerðum og lögun voru vinsælir skartgripir hér á landi sem og 

víðar í hinum norræna víkingaaldarheimi. Þrátt fyrir að kristnin hafi riðið sér rúms á 

Íslandi í kringum árið 1000 eftir Krist, virðast perlur í víkingaaldarstíl hafa verið 

nokkuð vinsælar í fyrra hluta 11. aldar. Voru þær notaðar eitthvað áfram en í lok 11. 

aldar voru þær nánast horfnar. Líklegt er að ástæðan liggi í almennum samdrætti í 

framboði og eftirspurn á Norðurlöndunum enda talið að perluframleiðsla hafi á hrunið í 

Skandinavíu á 11. öldinni (Elín Hreiðarsdóttir, 2007, bls. 9-10). 
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 Eyrnalokkar voru sjaldgæfir á víkingatímum en hinar ýmsu tegundir hringa voru 

algengari, eins og til dæmis hálsbaugar, armbaugar og svo hinir hefðbundu hringir sem 

settir voru á fingur. Þeir voru reyndar líka sjaldgæfir. Algengastar skartgripa í 

kvenmannskumlum eru kúptar nælur. Er það svo bæði á Íslandi sem og á öðrum 

víkingasvæðum enda um samnorræna skartgripi að ræða. Þá eru til aðrar tegundir næla 

sem fundist hafa í víkingaaldarfundum og ber þá helst að nefna þríblaðanælur, 

tungunælur og hringnælur. Þær síðastnefndu hafa þó þá sérstöðu að þær finnast nær 

eingöngu í kumlum karlmanna (Kristján Eldjárn, 2000, bls 353).   

4.2. Híbýli 

Húsakynni víkinga kallast að jafnaði skálar og mun þeim vera lýst hér að framan. Gott 

dæmi um dæmigerðan víkingaskála er skáli sem fannst við uppgröft í Aðalstrætinu í 

miðborg Reykjavíkur og er þar til sýnis. Ber sýningin nafnið Reykjavík 871+/-2.  

Skálinn sver sig í ætt húsagerðar í Norður-Evrópu á tíundu öld þar sem húsin voru 

aflöng með tveimur stoðaröðum eftir endilöngu. Þá voru dyr á langveggjum til annars 

enda og á gólfinu miðju var að finna eldstæði. Set og svefnstæði voru meðfram 

veggjum. Þessi byggingarstíll hafði verið þekktur í meira en þúsund ár í Skandinavíu og 

á meginlandinu vestan Saxelfar og norðan Rínar, þegar Ísland byggðist. Á syðra hluta 

þessa svæðis var algengara að langt fjós stæði við enda skálans en slíkur skáli kallast 

langhús (Orri Vésteinsson, 2006, bls. 116).  

Þó að lítið sé vitað um það fyrir víst, úr hverju húsin voru byggð, er talið að utan 

Íslands hafi þau yfirleitt verið gerð úr timbri. Veggirnir hafa svo sennilega verið úr 

tágum þökktum hörðunuðum leir og mykju, og voru þökin sums staðar úr hálmi. Á 

Íslandi voru skálarnir gerðir úr torfi og grjóti með timburvirki að innan. Torf er einnig 

þekkt sem byggingarefni á norðurhluta Jótlands og torf og grjót til að mynda í húsum á 

vesturströnd Noregs, á Ölandi og á Íslandi. Skálar með bogadregnum langveggjum 

þekktust frá járnöld, bæði í Skandinavíu og meginlandinu (Orri Vésteinsson, 2006, bls. 

118). Ef við horfum á hús sem fundist hafa á Íslandi frá víkingaöldinni má sjá að þau 

eru flest á bilinu 12-16 metra löng. Í Danmörku eru þau að meðaltali á milli 20-30 

metrar. Minnstu skálarnir eru um 40 fermetrar að stærð en sá stærsti er meira en 250 

fermetrar. Sá skáli er á Hofsstöðum í Mývatnssveit og er hann talinn gott dæmi um 

bústað höfðingja (Lucas, 2009, bls. 376).  
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4.3. Vopn 

Víkingar voru ekki einungis þekktir fyrir skipabúnað, sem gerði þeim kleift að ferðast 

eins vítt og raun ber vitni, þeir voru einnig þekktir fyrir afburða vel heppnuð vopn. Hinn 

venjulegi víkingur gæti hafa verið vopnaður einungis exi eða spjót en alvæpni auðugra 

víkinga samanstóð af fleiri vopnum. Í slíkum búnaði var að finna sverð, spjót, exi og 

örvar og varnarskjöld. Járnhjálmar og brynjur hafa lítið sem ekkert fundist í 

uppgröftum, þó slíkar verjur kunni að hafa verið til (Batey og Graham-Campbell, 1998, 

bls. 35). Verður nú farið nánar í hvert vopn fyrir sig. 

Ekki hafa fundist mörg sverð á Norðurlöndunum, fyrir utan í Noregi. Þar hafa 

fundist um 2000 sverð. Á Íslandi hafa ekki fundist nema um 22 sverð. Aðeins fleiri 

sverð hafa fundist í Svíþjóð og í Danmörku en þó ekki nándar eins mörg og í Noregi      

(Kristján Eldjárn, 2000, bls. 305). Ástæðan fyrir þessum mikla mun innan 

Norðurlandanna er talin sú að menn hafi sett miklu færri hluti í kumlin í Íslandi, Svíþjóð 

og Danmörku en Noregi. Þó eru til undantekningar, ríkuleg kuml finnast í Svíþjóð með 

talsverðu magni af sverðum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 323). Annað algengt vopn frá 

víkingatímanum er spjótið, bæði kastspjót og spjót til að stinga með. Á Íslandi hafa 

fundist um 81 spjót og er það lang algengasta vopnið hérlendis en það var einnig 

algengt vopn á hinum Norðurlöndunum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 340).  

Axir hafa oftar en ekki verið álitnar helsta vopn víkinga og eru þær algengasta 

vopnið í dönskum kumlum. Í Noregi eru axir líka algengari í kumlum en spjót. Á Íslandi 

er því öfugt farið. Hér eru spjót mikið algengari vopn en axir en alls hafa fundist um 36 

axir hér á landi (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 345). Bogar og örvar voru einnig vopn 

víkinga þó þau hafi ekki verið eins algeng og fyrrgreind vopn. Á Íslandi hafa fundist um 

15 örvaroddar en megnið af þeim er af vinsælli gerð odda frá víkingaöld og algeng á 

öllum Norðurlöndunum (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 349). Til að verjast notuðust 

víkingar meðal annars við kringlótta skildi sem smíðaðir voru úr tré en í miðjunni voru 

skjaldarbólur úr járni til að verja hendurnar (Batey og Graham-Campbell, 1998, bls. 36). 

 Mikils misskilnings gætir í dægurmenningu nútímans er snertir höfuðverjur 

víkinga. Margir virðast trúa því að víkingar hafi borið hyrnda hjálma á hausnum en 

sannleikurinn sú var alls ekki raunin. Eins áður var vikið að, hafa afar fáir hjálmar 

fundist í kumlum og lausafundum frá víkingaöld, til dæmis hefur ekki fundist einn 

einasti hjálmur á Íslandi. Víkingar eru taldir hafa að mestu notast við leðurhúfur eða 

hatta til að verjast höggum (Batey og Graham-Campbell, 1998, bls. 36). Hringabrynjur 

virðast hafa verið fágætar á tímum víkinga þó þær hafi verið orðnar talsvert algengari í 
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lok víkingaaldarinnar en þeirra er getið meðal annars í ljóðinu The Battle of Maldon 

sem lýsir bardaga Englendinga og víkinga á árinu 991 (Graham-Campbell, 1989, bls. 

24). Þá eru þau upptalin, helstu vopn víkinga sem vitað er um. 

5. Umræða  

Hér verður farið yfir þau viðmið er sem notuð voru þegar horft var á kvikmyndirnar og 

ritgerð þessi fjallar um. Ekki verða viðmið úr hverri mynd fyrir sig skoðuð sérstaklega, 

heldur sem ein heild, með vísan til dæma úr kvikmyndunum. Um leið verður gerður 

samanburður á því sem fundist hefur frá víkingatímanum og það sem sýnt er í 

kvikmyndunum. 

5.1. Klæðnaður og skart 

Klæðnaðurinn í þeim tíu kvikmyndum sem til umfjöllunar eru í ritgerðinni eru að miklu 

leyti svipaður með örfáum og smávægilegum undantekningum. Í þeim flestum er fólkið 

klætt í litlausan ullarfatnað, loðskinn, leðurvesti og leðurskó. Í kvikmyndinni Beowulf 

and Grendel er fatnaðurinn heldur litameiri en í flestum hinum myndanna. Þar eru 

rauður, blár og grænn algengir litir í klæðnaðinum. Stemmir þetta allt ágætlega saman 

við þann vitnisburð sem til er um klæðnað víkingatímans sbr. ullarfatnaðinn og 

loðskinnið.  

Í kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar, Hrafninn flýgur má sjá nokkuð óvenjulegan 

efnivið í fatnað, nefnilega silki. Kemur það ekki fram í öðrum kvikmyndum í úrtakinu. 

Það er annar hrappanna í myndinni, Eiríkur, sem klæðist silkinu en þar sem hann hafði 

verið í víking um langt skeið, er ekkert ólíklegt að hann hafi ef til vill á leið sinni um 

höfin, náð sér í þetta verðmæta efni og notað það í klæðnað. Silki hefur nefnilega 

fundist í ríkulegum gröfum um alla Skandinavíu (Graham-Campbell, 1989, bls. 91). Í 

einni elstu kvikmyndinni, The Vikings, frá árinu 1958 sjást konurnar í víkingaþorpinu 

bera slæður um höfuðið, ekki ósvipaðar nútímaslæðum en slík klæði var ekki hægt að 

sjá í öðrum kvikmyndum sem þessi ritgerð fjallar um. Slæðurnar passa ágætlega við þær 

lýsingar á kvenfatnaði víkingatímabilsins sem getið er um í kaflanum á undan þessum.  

Hvað varðar skart eru hálsmen algengust skarta í kvikmyndunum. Hálsmenin eru 

ýmist í formi perlufesta, steinfesta eða hálsmena með járngrip hangandi í og nokkuð 

nálægt þeim gripum sem fundist hafa. Í einu teiknimyndinni sem tilheyrir úrtaki 

ritgerðarinnar, sjást víkingarnir bera hálsmen með lítilli hauskúpu hangandi á. Hringir 
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sjást einnig í nokkrum myndanna  en eins og fram hefur komið í ritgerðinni voru 

fingurhringir frekar sjaldgæfir á víkingaöld þó til séu dæmi um slíkt skart.  

Í Hrafninn flýgur er Þórður, annar tveggja skúrka í myndinni, með leðurband um 

höfuðið og mætti telja það til skarts. Í kvikmyndinni Outlander frá árinu 2008, eru 

flestir víkingarnir skreyttir húðflúri en slík skreyting sést ekki í öðrum myndum 

ritgerðarinnar.  Engar sannanir eru til um húðflúraða víkinga þó minnst sé á þá í dagbók 

arabans Ahmad ibn Fadlan. Til eru dæmi um húðflúr frá bronsöld, sbr. Ötzi sem fannst í 

Ölpunum, svo þekkingin var væntanlega fyrir hendi á víkingaöld. Þrátt fyrir vinsældir 

nælna á víkinaöld, eru þær nánast með öllu ósjáanlegar í þeim kvikmyndum sem ritgerð 

þessi fjallar um. Einungis í teiknimyndinni Asterix et les Vikings sjást einhversskonar 

kringlóttar nælur og virðast þær vera úr gulli. 

5.2. Híbýli  

Þegar horft er á híbýli þeirra víkinga sem kvikmyndirnar innihalda, má sjá nokkuð 

fjölbreyttan byggingarstíl. Í þremur af tíu myndum sjást híbýlin ekki, sökum þess að 

víkingarnir eru ekki heima við í myndunum. Í The Island at the Top of the World frá 

árinu 1974, má sjá stærðarinnar tréhús sem minnir einna helst á skíðaskála úr 

nútímanum. Þar sést einnig yfir borg sem virðist nokkuð ríkuleg. Svipaðar byggingar 

má sjá í kvikmyndinni The Vikings frá 1958 en í tveimur myndanna eru húsin nokkuð 

hrörleg. Það er í myndunum Hrafninn flýgur frá 1984 og Beowulf and Grendel frá 2005. 

Í Hrafninn flýgur eru híbýlin byggð inn í kletta en í Beowulf and Grendel eru hús hins 

almenna ábúaanda frekar hrörleg tréhús með grasþökum. Konungurinn dvelur hins 

vegar í hálfgerðu langhúsi ásamt bardagamönnum sínum. Í myndinni The 13th Warrior 

frá 1999 dvelja víkingarnir í tjaldbúðum snemma í myndinni en þeir voru þá í víking og 

sennilega um tímabundinn dvalarstað að ræða. Seinna í myndinni sjást þeir svo búa í 

sterklegum tréhúsum. Sama má segja um Outlander frá 2008 en þar eru víkingarnir í 

tréhúsum sem virkisveggir umkringja. Fæstar myndirnar sem á annað borð sýna híbýli 

víkinga, líkja eftir raunverulegum byggingarstíl víkingaaldar en Beowulf and Grendel 

og Hrafninn flýgur komast þó ansi nærri því sbr. til dæmis langhús höfðingjans í 

Beowulf and Grendel og önnur hús þeirrar myndar.  

5.3. Vopn 

Ef vopnin eru skoðuð í kvikmyndunum tíu sem ritgerðin fjallar um, má sjá að þau eru 

að miklu leyti svipuð í þeim öllum. Algengust vopna eru sverðin en þau sjást í öllum tíu 
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kvikmyndunum. Algengir eru einnig skildirnir, axirnar, spjótin, bogarnir og örvarnar og 

má segja því segja að þetta rími vel við þær fornleifaheimildir sem til eru um vopn frá 

þessum tíma.  

Hjálmarnir eru einnig áberandi í flestum myndunum. Þeir er flestir svipaðir, 

einfaldir hjálmar úr járni en þó eru á þessu undantekningar. Í myndinni The Pathfinder, 

eru víkingarnir með horn á hjálmum sínum en það sama má segja um teiknimyndina, 

Asterix et les Vikings. Eins og fram kom í kaflanum hér fyrir ofan er um mikinn 

misskilning að ræða þar því enginn bardagahjálmur hefur fundist sem hyrndur er í 

fornleifafræðilegu samhengi. Hjálmarnir í The 13th Warrior eru frekar framandi, líkt og 

þeir komi frá öðrum menningarheimum en þeim norræna. Hugsanlegt er að víkingarnir 

hafi náð í þá hjálma í verslunarleiðangri sínum um heiminn. Þá má einnig nefna 

hjálmana sem víkingarnir í myndinni The Island at the Top of the World bera en þeir eru 

með loðkraga en engir slíkir hjálmar hafa fundist í raun. Í íslensku kvikmyndinni, 

Hrafninn flýgur, er aðeins einn maður sem ber hjálm en þann hjálm dregur eigandinn, 

Þórður, sjaldan upp en aðrir menn bera leðurhúfur en slík höfuðföt voru algengust hjá 

víkingum. Því er höfuðbúnaður víkinganna næst sannleikanum í þessari kvikmynd. Í 

þremur myndum, The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the 

Great Sea Serpent, Valhalla Rising og Outlander, bera víkingarnir enga hjálma.  

Þó svo að vopnin séu flest nokkuð svipuð í myndunum eru þó til nokkur dæmi um 

vopn sem skjóta skökku við. Ber helst að nefna gaddakylfur sem sést glitta í í Asterix et 

les Vikings, hamrana sem einn víkingurinn notar í bardaga í Outlander, heykvísl úr The 

Island at the Top of the World og kasthnífarnir úr Hrafninn flýgur en hafi þessi vopn 

verið notuð af víkingum í raun, voru þau afar sjaldgæf en fá ef einhver slík vopn hafa 

fundist í víkingafundum.  

Hringavirki eru algeng í þessum myndum en í þremur þeirra klæðast víkingarnir 

brynjum. Það er í myndunum The Pathfinder, The 13th Warrior og Beowulf and 

Grendel en samanburðurinn við þær heimildir sem til eru um hringabrynjur eða virki, 

stenst varla skoðun því slíkur varnarbúnaður var afar sjaldgæfur þó eitthvað hafi borið á 

þeim í lok víkingaaldar líkt og sagt er frá áður í ritgerð þessari.  

6. Lokaorð 

Aðstandendur víkingakvikmynda virðast, með nokkrum undantekningum, ágætlega að 

sér í vitnisburði fornleifafræðinnar er snýr að vopnum, klæðnaði og híbýlum. Skartgripir 

virðast ekki skipta þá eins miklu máli, enda líklegt að þeir telji þá til smáatriða sem hinn 
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venjulegi áhorfandi skipti sér ekkert að. Það eru sögurnar sem eiga sér litla stoð í 

raunveruleikanum þó auðvitað sé á því undantekningar líkt og í flestu öðru. Í þessari 

ritgerð hefur til dæmis verið fjallað um einmanna víkingakonur er berjast við 

sjóskrímsli, geimfara sem hrapar niður til jarðar og lendir á víkingaaldar Noregi, þá hafa 

Neanderdahlsmenn ógnað víkingum, risavaxnir víkingar ofsótt indjána og löngu týndur 

ættbálkur víkinga fundist á falinni eyju við Grænland. Allt eru þetta dæmi um afar ýktar 

sagnir af forfeðrum Norðurlandabúa. Það er helst að kvikmyndir á borð við Hrafninn 

flýgur og Valhalla Rising séu nær jörðinni en flestar hinna.  

Líklegt er að kvikmyndirnar stuðli að sköpun þeirrar ímyndar sem þekkist af 

víkingum meðal þjóða hins vestræna heims, þó erfitt sé að færa sönnur fyrir því. Með 

því að einblína á hetjusögur af miklum bardagamönnum, líkt og í The 13th Warrior og 

Outlander og kvensömum fylliröftum, eins og sést til dæmis í The Vikings, hafa 

myndirnar áhrif á hið sameiginlega minni Vesturlandabúa, sem þeir hafa um víkinga. 

Um huglægt mat höfundar er þó að ræða en vel getur verið að þessu sé öfugt farið, sem 

sagt að leikstjórar víkingamyndanna láti stjórnast af ímynd víkinganna á Vesturlöndum. 

Að í raun séu þeir að sýna víkingana eins og fólk vill sjá þá. 

Auðveldlega væri hægt að rannsaka þessa gerð kvikmynda enn frekar og þá til 

að mynda með tilliti til karlmennskunnar og einnig hlutverk kvenna, barna og þá karla í 

því samfélagi er rúmast innan þessara kvikmynda. Þá væri ennfremur hægt að skoða 

myndirnar út frá samfélagsgerð þess tíma er kvikmyndirnar eru gerðar. Því miður bíður 

lengd og tegund ritgerðarinnar ekki upp á slíkar rannsóknir en grundvöllurinn er til 

staðar og aldrei að vita nema að rannsóknir þess eðlis muni líta dagsins ljós einn góðan 

veðurdag. 
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