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Det blodige slaget har spilt en viktig rolle for irenes selvforståelse og er gjengitt i tekst og 
bilder. Overkongen Brian Boru var kristen, og idet han ba om seier i slaget ble han brutalt 
hugget ned av Brodir, en viking som blant annet er nevnt i Njåls saga og som selv falt 
senere i slaget.  Foto: Rights Managed

I Irland i 1014 sto kampen mellom Brian 
Boru, som fire år tidligere hadde tatt titte-
len overkonge av hele Irland, mot lokale 
høvdinger. Disse hadde på sin side inngått 
en mektig allianse med innflytterne av nor-
disk herkomst fra Orknøyene, Limerick, Wa-
terford – og Dublin, som var ledet av byens 
hersker, kong Sigtrygg Silkeskjegg.

Gjennom et par hundre år hadde vikin-
gene herjet, pløyd og handlet seg fra Island 
og Grønland i vest – til Russland i øst, og 
dypt nedover kontinentet. De dominerte 
både i Irland og i nordlige del av England 
og Skottland.

Game of Thrones
Samme år som slaget sto ved Clontarf i Ir-
land, ble danskekongen Knut den mektige 
kronet til konge av England. Siden erobret 
han også Norge. Der vikingene var blitt bo-
faste, hadde de enten drept dem som bodde 
der fra før – som på Orknøyene – eller gjen-
nom noen generasjoner blitt en del av sam-
funnene de erobret.

I Irland hadde vikingene fortrengt gam-
le keltiske kongeslekter og alliert seg med 
andre adelsslekter gjennom kompliserte 
giftermål. Rivaliseringen og konfliktene 
som fulgte, har gitt rikelig av inspirasjon til 
moderne bearbeidelser som Game of Thro-
nes og Vikings. 

Den siste vikingkongen
Av 14 norskættede konger som regjerte i Du-
blin, var Sigtrygg Silkeskjegg den som styr-
te lengst. Han tapte ved Clontarf, men var 
en av de få høvdingene, uansett side, som 
overlevde slaget. Han fikk beholde tittelen 
som konge av Dublin, men måtte anerkjen-
ne Máel Sechnaill som ny, irsk overkonge 
og hersker over Irland. Silkeskjegg ble for-
drevet fra Dublin i 1036, og døde i kloster i 
1042, 62 år gammel.

Som kristen vikingkonge startet han byg-
gingen av Dublins store katedral, Christ 
Church, i 1030. Han satset dessuten på pen-
gemakt, og i vikinggraver over hele Norden 
er det funnet sølvpenninger med hans por-
trett og navn.

Tilgitt
– I dag erkjenner vi at vikingene aldri egent-
lig forlot Irland. De er blitt en del av vårt 
DNA, og brakte med seg mye mer enn vold 
til Irland. De var også handelsfolk, håndver-
kere og bønder. Selv om vi denne våren fei-
rer slaget og seieren ved Clontarf med stor 
glede, så har vi forlengst tilgitt vikingene. 
Denne våren viser at vi også har tilgitt an-
glo-normannerne, vår president, Michael 
Higgens, var før påske på statsbesøk hos 
dronning Elizabeth.

Fakta

Vikinger i Irland
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Slaget ved Clontarf
XX 23. april, langfredag, tørnet hærstyrker fra 
Munster og Meath, som slåss for den irske 
overkongen Brian Boru og Máel Sechnaill, mot 
norrøne og irske hærer fra Leinster, Orknøy-
ene og Man under ledelse av vikingkongen Sigtrygg Silkeskjegg som hadde all makt i 
Dublin.
XX Størrelsen på hærene er usikre, men historikere anslår at Brians hær talte ca. 7500 
mann, mens Sigtrygg hadde 7000 mann. 
XX Slaget var blodig, vikinghærens tap anslås til 6000, mens den irske hæren mistet ca. 
4000 mann,
XX Kong Brian og de fleste andre lederne var blant de døde.

XX 795: Angrep munkeklosteret på øya Rathlin, 
nord på Antrimkysten og ekspanderte syste-
matisk sør- og østover på øya.
XX 841: Grunnla Dublin.
XX 848: Besatte Cork.
XX 860: Besatte Waterford.
XX 887: Besatte Limerick.
XX 1014: Jaget ut av Irland med slaget ved Clon-
tarf utenfor Dublin.
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