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  Indledende kommentar: Efter 26 år som journalist og kommunikatør sagde 
jeg mit job op sidste sommer og begyndte at læse forhistorisk arkæologi. Jeg 
var blevet 48 år og tænkte, at hvis jeg skulle nå at forfølge min drøm om at 
blive arkæolog, så var det nu (journalist var jeg blevet næsten ved et tilfælde, 
da jeg fik job på Weekendavisen tilbage i 1995 og derfor droppede ud af mit 
oprindelige universitetsstudie). Som ny og meget grøn i arkæologien har det 
blandt andet været dejligt at opdage, at vores fag er så levende og fuld af 
vidt forskellige og spændende, samfundsrelevante diskussioner. Som eksa-
mensopgave efter første semester skrev jeg om formidling af vikingerne på 
to meget forskellige udstillinger, nemlig Kroppedal Museums Hver dag er en 
kamp og Nationalmuseets Togtet. Jeg vil her dele noget af den komparative 
analyse, fordi jeg synes, det var interessant at se hvor forskelligt, man kan 
bruge det arkæologiske materiale formidlingsmæssigt. Jeg håber, at mine 
observationer kan igangsætte nogle tanker eller måske endda meninger hos 
Arkæologisk Forums læsere.

Vikingen som fascinationsobjekt
Siden Worsaae i midten af 1800-tallet begyndte at bruge begrebet vikinger 
og indførte vikingetiden som en egentlig periodebetegnelse med værket De 
Danskes Kultur i Vikingetiden i 1873, er begrebet blevet mere populært og 
udbredt, end han nok kunne forestille sig. Efter Kieler-freden og afståelsen 
af Norge i 1814 og krigsnederlaget i 1864 og tabet af Lauenborg, Slesvig 
og Holsten – og dermed den endegyldige cementering af Danmarks status 
som en lille nation – opstod en national vækkelse som reaktion. En væk-
kelse som udbredelsen af Worsaaes arbejde måske også skal ses som en 
del af. Det ”danske” blev dyrket, og en interesse for historien og en mulig 
fortidig storhed vandt bred genklang i folkedybet. Så forskellige folkekære 
forfattere og digtere som Grundtvig, Johs. V. Jensen og Thøger Larsen be-
skæftigede sig fx alle tre med vores oldtid og med stor folkelig succes. Siden 
er udviklingen med fascinationen af det oldnordiske, den nordiske mytologi 
og vikingerne bare gået slag i slag: I 1979 kunne første bind af Peter Mad-
sen, Henning Kure og Hans Rancke-Madsens tegneserie Valhalla blive en 
bestseller med et hurtigt udsolgt førsteoplag på hele 100.000 eksemplarer 
foruden en samtidig udgivelse i svenske, norske og islandske oversættelser. 

Vikingerne og de konnotationer som vikingebegrebet gennem årene er 
blevet tillagt – styrke, modstandskraft, virkelyst, mod, robusthed, stolthed, 
initiativ, innovation, håndværksmæssige færdigheder osv. – er i løbet af det 
sidste århundrede blevet så stærk en kulturel trope, at den er blevet (mis)
brugt til at sælge alt fra fodtøj og maritimt redningsmateriel over nazistisk 
propaganda og vindmøller til fastfood og flyttemandsvirksomhed med. Hvis 
man er fitness-typen, kan man i dag få kosttilskudsprodukter fra mærket 
Viking Power med navne som Sleipner Intra Battle Formula, Fenrir Rapid 
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Det nære og det  
storslåede
To aktuelle vikingeudstillinger fortæller helt forskellige historier

Abstract

The near and the magnificient. 
Two current Viking exhibitions tell widely 
different stories

This article compares two current Viking 
exhibitions in Danish museums; a very 
small one at a local museum just outside of 
Copenhagen, and a large-scale exhibition 
in the National Museum’s biggest exhibition 
hall. The two exhibitions are very different 
but share a conceptual design, which 
combines traditional display of items with a 
fiction film.


