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De voedingsgewoonten van de Noorse volkeren die Vikingen genoemd wor
den, kunnen goed bestudeerd en gekarakteriseerd worden aan de hand van
archeologische vondsten in Scandinavië en vooral op de door hen gekoloni
seerde eilanden en schiereilanden: Faröer, Shetland, IJsland, Groenland en
New Foundland. Het voedsel van de vroeg middeleeuwse populaties in Eu
ropa verschilde duidelijk van deze van de Noorse populaties in de periode
750 - 1100, en dat verschil was er zowel voor het Scandinavische vasteland,
hun kusten, als voor de door hen ingepalmde eilanden. Britten en Europese
vastelanders nuttigden nauwelijks mariene proteïnen in deze periode. Voor
de Noormannen echter maakte deze eiwitbron een zeer substantieel deel van
hun voeding uit. Naast visvangst was het rapen van eieren van zeevogels en
de jacht op zeezoogdieren belangrijk. De karige landbouwproductie gebeurde
op keuterboerderijtjes met graangewassen (rogge en haver) en voornamelijk
rundveeteelt (status symbool). Toch waren er ook andere diersoorten, voor
al schaap en geit en in mindere mate het varken. Paard en hond kwamen
nog minder voor, net als katten, die zeer zeldzaam waren. De Vikings hadden
zelf overschotten, vooral van vis. Dat werd rond 950 een belangrijk export
product, voornamelijk naar Zuid-Engeland. Andere exportproducten waren
walrusivoor, walrus/eer (voor koorden) en bont. Die werden geruild in andere
gebieden voor kleding (uit wol), gepekeld vlees (meestal varken), levend vee
of granen. Welkome aanvullingen voor de barre tijden in het noorden.

I nleiding
De studie va n de voeding va n de Noorse volkeren, voor wat betreft de perio
de 750-1 100 va n onze tijdsreke ning, en dan vooral de studie va n h u n d ierlij ke
voeding, is een u itgeb reid en boeiend onderwerp. Ze laat ons inzien dat de
Vikingpopulatie een groot a a n passingsvermogen had. Hun voedingskeuzes
werden bepaald door h u n cultu reel gedeterm i neerde waa rden (expa nsie,
socia le com petitie, krijgerscu ltu ur) en daaruit resu lterend expa nsief ged rag.
Door hun technisch vernuft op zee, konden ze de omgeving domineren. En
kele va n h u n vernieuwi ngen i n de zeevaart wa ren: de ontwi kkeling va n la nge
en brede boten met overlappende planken en geklonken verbind ingen, de
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aa nwezigheid va n een kiel, een hoge voor- en achterboeg tegen de onstui
mige golven op zee. Dit wa ren boten die zowel ko nden zeilen a ls geroeid wor
den, en die een zwaa rd achteraan hadden wat de voorloper va n het roer was.
Door de excellente kennis va n navigatie va n de N oorman nen werd zeilen over
grote afsta nden relatief eenvoudig voor hen.
De oorzaken van de expa nsiedrang va n de Noorse volkeren die als Vikingen
aangeduid worden, zijn veelvu ld ig. Er waren kli matologische en geologische
veranderi ngen zoals een koudere periode ron d het jaar 800 en de uplifting
va n h u n regio door wegva llen va n het gewicht va n de verdwenen ijskap u it
het laatste glaciale maximum (ongeveer 20.000 jaa r geleden). Door dit laat
ste fenomeen kwa men hun haven plaatsen d roog te liggen en werd handel
bemoeilijkt tot on mogelijk. Ook wordt ge meld dat ze in opsta nd kwa men
tegen het regime va n Keizer Karel (780 - 8 14) omdat deze laatste niet ge
kristende popu laties zoals de Saxen, Ba ltische, Slavische en Sca ndi navische
bevolkingsgroepen hoge belastingen oplegde of hen verplichtte om zich tot
de Rooms katholieke godsdienst te bekeren. H u n aanva l len op onze gebieden
beperkten zich va n ongeveer 820 tot 890. Eerst wa ren er inva l lende ra ids
die enkel plaatsvonden in de zomer tussen de zaai- en oogstperiode. Nadien
kwa men er meer permanente verblijfplaatsen die als u itva lsbasis d ienden
om tol te heffen en de omgevende lokale popu latie schatpl ichtig te maken.
Veel va n onze kennis over het onderwerp voeding komt voort uit de studie
va n de eilanden die ze gi ngen bewonen en die voor h u n komst, on bewoond
gebied wa ren . De betreffende eilanden waren in eerste insta ntie IJsla nd en
later G roenland, maar ook Newfoundland en de Fa röer eilanden, Shetland
en Orkney.

Situatie vóór 750
De vroeg middeleeuwse populaties in E u ropa n uttigden een voeding die
duidelijk verschilde va n deze va n de Noorse populaties, en dat verschil was
er zowel voor het Sca ndinavische vasteland, h u n kusten, als voor de door
hen ingepa lmde eilanden. Sta biel isotopenonderzoek liet im mers zien dat de
Britten en Europese vastelanders na uwelij ks mariene proteïnen nuttigden in
deze periode. Voor de Noorma nnen echter maakte deze eiwitbron een zeer
su bsta ntieel deel va n h u n voeding u it.
Dit regionale versch il was reeds zichtbaa r vanaf de IJzertijd (deze periode
loopt va n 80Ó v. Chr. tot ongeveer het begin va n onze jaartel li ng). Het kan
noga l logisch lijken omdat Sca ndi navië een erg ma ritiem en kust georiënteerd
gebied is, doch zo va nzelfsprekend is het niet. I m mers in een wat vroegere
periode dan de ijzertijd ( het Mesolithicu m : een periode va n ongeveer 11.000
jaar tot ongeveer 6.000 jaar geleden) was er in ga ns Europa een sterk op ma
riene voeding gerichte periode.
Dit grote verschil in consumptie va n mariene voed ing tussen de Noorma nnen
en de rest va n Europa in de periode 750-1000, za l na 1200 verdwijnen. Dan
wordt de consum ptie va n vis in de rest va n Europa groter, wat voornamelijk
te wijten is aan de export va n ged roogde stokvis va nuit Sca ndinavië (Richards
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et a l ., 2006). O pmerkel ij k is ook dat onderzoek aa ntoonde dat mannen be
d u idend meer m a riene p roducten aten d a n vrouwen . Dit wordt toegesch re
ven aan h u n la nger verbl ijven op zee.
Qua landbouw was d e p rod uctie ka rig, met keuterboerderijtjes en de pro
d u ctie va n graa ngewassen ( rogge en haver bijv.), en een veeteelt die voor
na melij k gefocust was op ru nde re n (status sym bool ) . Toch wa ren ook a ndere
diersoorten aa nwezig, voora l het schaa p e n de geit en in m inde re mate het
va rken. Paa rd en hond kwa men nog m i nd e r voor, net als katten, die zeer zeld
zaa m wa re n.
Onderzoek va n de botten va n ru n d e n scha a p die gevonden werden in een ar
cheo logische Viking context, toonden a a n dat deze sta biele isotoopgeha ltes
(12C/13C en 14N/15N) hadden die hoger lagen dan wat kon worden verwacht.
De reden hiervoor wordt gezocht b ij het Seaspray fenomeen (Richards et a l .,
2006). Dit fenomeen bestaat er i n dat de zeewind m icro-a lgen mee op het
land blaast, die vervolgens op de graasla nden neerslaan. H ier worden ze of
wel d i rect door de herka uwers o pgegeten (want ze kleven als een spray op
het gras) ofwel i n d i rect. I n d i recte opname gebeu rt als de a lgen afsterven.
H u n eiwitten worden i n d e bodem gespoeld en d a n o pgenomen door de lo
ka le grassen, die d us door grazers vero rberd worden. Als mensen vlees aten
va n deze herka uwers vera nderen ook h u n sta biele isotoopwaarden. Bijgevolg
zal h et l ij ken of ze veel vis aten (want veel vissoorten eten wieren en roofvis
sen leven van zeedieren met wierd i eet) . Voor een deel was dat natuu rlijk zo,
ma a r voor een extra deel wa re n d e eiwitten afkomstig va n h u n vlees dat een
'fish-like ' signat u u r d roeg door d it Seaspray fenomeen.

Periode 750-1100:
Klimaat
Rond 700 treedt een klimaatsverbetering o p ( Keiler, 2010), d ie za l a a n houden
tot ongeveer 1200. Deze periode laat grootschaliger landbouw toe en verge
ma kkel ijkt de zeevaa rt. Daa rd oo r wordt de reeds bestaande handel actiever.
Tegelij kertijd c reëert deze klimaatsverbetering meer bebouwbaar land, ook
op de noordelij ke eilanden die voord ien nauwelij ks bewoonbaar waren. H ier
worden nieuwe gebieden i ngepa l m d en worden lokale bomen en kruiden
weggehakt om plaats te m a ke n voor graasland ('La nd nám': Oudnoors voor
l a n d i n n a me). Deze eilanden worden va naf nu intenser opgezocht door de
Viki ngen en er worden ook permanente vestigingen gebouwd voor de jacht
op wal russen, zeehonden, bruinvissen, n a rwa l len en vogelkolon ies, zowel de
vogels zelf -bijv. de pa pega a i d uikers- als hun eieren ( M cgovern et al., 2006).
D e studie va n botresten u it a rcheologische opgravingen in Sca n d inavië ( het
aa nvoergebied va n de jachtbu it) en op IJsland en G roenland (de jachtplaats)
documenteert deze trend u itstekend. H ier worden in de opgravingsresten
ontiegelijk veel botresten gevonden va n al deze d iersoorten .
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Emigratie
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de em igratie naar deze eilan
den zeer snel verliep en dat er i n korte tijd veel vestigingen ( boerderijen) wer
den opgericht, zowel a a n de kust als i n het binnenland. Onderzoek heeft ook
aa ngetoond dat het sta biele verblijfplaatsen wa ren die eeuwenlang b leven
bestaan. Men vermoedt dat voora l statusverwerving va n belang was voor
deze toch redelijk ingrijpende em igratie ( Dugmore et a l ., 2007). Em igratie
was dus in hoofdzaak niet ged reven door tekorten, maar door een positieve
attitude om de 'a ndere ' wereld te veroveren . H et onderzoek heeft ook aan
getoond dat de emigra nten per boot vertrokken m et aan boord een soort
sta ndaard starterskit gebaseerd op de door hen gekende situatie thuis op het
vastela nd. Zo'n kit bestond u it een boot, h u israad, een vaste selectie dieren
en soms lang bouwhout i n het geva l dat er geen grote bomen aa nwezig wa
ren op de eilanden.
Overlevingsstrategie en het ideaalbeeld
Wat deze nieuwe land bouwers deden eens ze aankwa men op h u n nieuwe
plek is goed gekend, om dat ze daar replica's maakten va n de als ideaal ge
ziene grote boerderijen in h u n thuisland op het vastela nd (Vésteinsson et a l .,
2002). Daa r bestond d e overlevi ngsstrategie u it: ten eerste eieren ra pen, ten
tweede jacht, ten derde visva ngst en ten vierde land bouw.
Eieren ra pen gebeurde actief tijdens d e m igratieperiode va n vogels door het
beroven va� h u n nesten op kl iffen of in rotswa nden. Gelij ktijdig werden ook
de vogels vaak zelf geva ngen met netten. Ze werden dan in anaerobe om
standigheden bijgehouden i n zeehondenvellen waa r ze verz u u rden en ver
rotten. Tijdens de winters werden ze verorberd a ls lokale lekkernij ( Mcgovern
et a l., 2006).
Er werd gejaagd op kleine lokale vogelsoorten a lsook op watervogels, vossen,
marmotten en groot wild. G root wild op zee betekende: wa lrussen (die in
G roen land u itgeroeid werden nog binnen de eerste i m m igra ntengeneratie),
versch illende su btypes zeehonden, en a l lerlei walvissen. O p land betekende
dit vooral jagen op het rendier (Rangifer tarandus) en de eland (Alces alces)
{Vésteinsson et a l ., 2002) .
Visva ngst gebeurde zowel i n de rivieren, zoals bijvoorbeeld intensief op za l m
tijdens de migratie, m a a r ook op zee. D a a r werden heel veel soorten vis ge
va ngen, maar ook schelpdieren werden geoogst en gegeten of gebruikt als
aas voor de visva ngst ( M cgovern, 1980; M i lner et a l ., 2007). Er zijn a rcheologi
sche bewijzen va n overbevissing va n deze schelpd ieren. Dat ka n men conclu
deren op basis van hun verklei n i ng naar het einde va n de periode 750-1 100.
Overbevissing hangt samen met het erosie probleem op de eilanden. Door
de intensieve landbouw aldaar werd het land overbegraasd en trad erosie op.
Als gevolg daa rva n kon men m i nder grazers houden en werd de voedselop
brengst voor de mens lager. Er werd dan een a lternatief gezocht en dat was
voedsel uit de zee. Maar ook daar oversch reed men de biologische evenwich
ten snel, met alle gevolgen va n dien dus. Het binnenland werd bevoorraad
met visproducten (gefileerd en ged roogd) va n u it de kust ( M cgovern, 1980) .
Ook het omgekeerde agra risch tra nsport greep plaats. Eigenaardig genoeg is
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er bewijs voorhanden va n het feit dat ru nderen die aan de kust waren gebo
ren en opgegroeid (een stu d ie op basis va n 34 S ana lyse; Sayle et a l., 2013},
nadien verh a n deld werden n a a r het b i n n e n l a n d toe. De waa rneming va n dit
fenomeen laat vermoeden dat d e loka le productie va n ru n deren in het bin
nen land n iet heel succesvol was ( M i l n e r et a l ., 2007).
De hoeveel heden vis die geconsumee rd werd door die Viki ngen, werden be
rekend op basis va n osteologie ( M cgovern et a l ., 2006) en 'Bone M i nera l Con
tent'. Daa rbij is de concl usie dat 20 tot 30 % va n de voeding va n Vikingen uit
vis heeft besta a n . E r werd dus door Vikings nooit een zo grote hoeveelheid
gen uttigd als door I n u its (Eskimo's) werd geconsu meerd (>60%) ( Lynnerup
e n Von Wowern, 1997). Duidelij k is a l l eszins de vermeerdering va n viscon
s u m ptie door de Vikings n a a r het einde toe va n de hier bespro ken periode
( 750-1000) ( Kosiba et a l ., 2007).
La nd bouw en veeteelt wa ren i n oorsprong gefocust op ru nderen. Deze had
den grote stukken grasland o m te graze n . Dit leidde echter tot problemen.
Het eerste probleem was het korte zome rseizoen en de la nge winters met
het verpl icht binnenhouden va n het vee op stro en hooi. Bijgevolg was er een
lage melkproductie, ze ker in de wi nterperiode. Ook was er een grote opslag
va n hooi noodzake l ijk. Het tweede probleem vormden de soms natte hooi
seizoenen met slechte hooikwa l iteit door sch i m melvorm ing. I n extreme ge
va llen kon zelfs geen hooi worden opgeslage n . Dit leidde dan tot hongerwin
ters en het afsterven va n a lle vee. O n d a n ks deze moeilijkheden lag de nadruk
toch op rundveehouderij . Dit om redenen va n status, m aar ook zeer zeker
om pra ktische rede nen, want de melkp roductie was va n groot bela ng. De
rundvee economie was dus ni et in hoofdzaak gericht op vleesproductie. In
teressa nt om weten is dat d e hoeveelheid calorieën die men ka n produceren
met een zelfde hoeveelheid voeder, vier keer hoger ligt a ls men melk - kaas
prod uceert in plaats va n vlees ( Keller, 2010). Om de melkprod uctie optimaal
te laten verlopen werden d e ru nderen i n de zomer in het binnenland beweid
e n werden daar lokale melkstations opgericht waa r kaas gemaakt werd ( Kei
Ier, 2009; Keller, 2010 ) .
Naast ru nderen ha d men o o k schapen die voora l gebru ikt werden a ls wolpro
ducenten en d u s voor kleding. Wol oogsten was toen e n tot de late m iddel
eeuwen wat anders da.n n u . Scha pe n werden n iet geschoren, maar gedood.
De h u iden werden d a n i n water ondergedompeld tot rotting optrad en de
wol h a ren losten uit de huid.
Paa rden werden gebru ikt als tra nsport m iddel maar soms ook om te ploe
gen Ze waren vrij zeldza a m. Ploegen gebeu rden toen nog prim itief met een
eergetouw. Dat was n iet meer d a n een stevige staak of ta k voorzien va n een
meta len punt. De ploeg was met een ha lskoord bevestigd aan het trekd ier.
Het ga reel en de haam waren nog n iet i n gebru i k.
Va rkens werden gehouden omdat ze wortelvreters zij n . Daardoor vern ietig
den ze stru i kgewas en hielpe n ze om grasland te creëren (Vésteinsson et al.,
2002 ) . Dit laatste bevorderd e natuurlij k erosie (zie verder).
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Ecologie en landbouw
De speciale moeil ijkheden die het ecosysteem in koude s u b-arctische gebie
den met zich meebrengt zij n : het tekort a a n hout voor bouw en vuur, de
actieve on rustige vu l kaa nomgeving ( IJsland), de natuurlij ke erosie voora l in
tefragebied (vu lka n ische bodem) en de post-glaciale 'uplifting ' waa rbij vaa r
routes en havens va n kleine dorpjes (zoa ls B irka bijv.) on bevaarbaar worden
( Risberg et al., 2002) . De la nge wi nters creëren ook een hoge behoefte aan
brandbaar materiaal; dat ka n d a n bestaa n u it hout (zelden) of turf ( meer).
Houttekort werd voor een deel opgeva ngen door de recuperatie va n aan
gespoeld drifthout. Het was schaars: er was enkel berk en dwergwi lg en dat
slechts op enkele eilanden. Som m ige locaties hadden zelfs helemaal geen
bomen . Waa r deze wel wa ren werd massaal en ecologisch onvera ntwoord
geka pt (in IJsland en G roenland bijv.) . Dit om graasland te creëren, maar ook
om vu u r te maken en te bouwe n .
Pol lenonderzoek laat zien dat zeer s n e l na de eerste invasie de berkenpollen
sterk verminderen en de Poaceae (grassen) vermeerdere n . Ook ziet men a l
vrij snel de toename va n de Aphodius /apponum, e e n kever die enkel in run
dermest leeft (Arge et a l ., 2005) en va n cop rofiele sch i m mels (Ga uthier et a l .,
2010) . Al deze gegevens laten ons i nzien dat rundveehouderij bela ngrij k en
expa nsief was, en dat ten koste va n de bomen .
D e im pact va n d it ged rag va n de mens op het landschap was dan o o k catas
trofaal, met gehele ontbossing binnen de 30-50 jaar na aankomst, op a l l e
eilanden e � gepaard met erg veel erosie ( Dugmore et a l ., 2007). Deze erosie
had een invloed op de samenstell ing va n de diersoorten op de boerderij ge
houden. Terwij l in de begi nfase het rund dominant was en daarna het va rken
het meest voorkwa m, ziet men, na het jaa r 1000, een scherpe afname va n de
va rkens. Deze verdwijnen zelfs geheel uit de osteologische - archeologische
record . Tevens ziet men een sterke toename va n het schaap en de geit ten
nadele van de populariteit va n het ru nd . Men probeert dus het verlies aan
opbrengst (door afname va n runderen) te com penseren do or het houden
va n schapen en geiten die beter loka le kruidachtige pla nten kunnen ben ut
ten. Nog een voordeel va n de scha penteelt is dat deze dieren, in tegenstelling
tot ru nderen, buiten kunnen worden gehouden in de winter en dat ze dan
zelfvoorzienend zijn q ua voed ing. Ze kunnen namelijk onder de sneeuw gra
zen. Een nadeel van deze overschakeling op schapen en geiten is echter dat
ze nog meer overbegrazing veroorzaken en dus nog meer erosie ind uceren.
Duidelijk is dat in deze periode de vleesconsumptie afneemt en de viscon
sumptie toeneemt. Deze ecologische vera nderingen verlopen progressief en
als gevolg erva n ziet men steeds meer kusten die verlaten worden (Vésteins
son et a l ., 2002). La ng werd dit fenomeen va n la ndvlucht toegewezen aan de
enorme ecologische catastrofe die de mens veroorzaakt had, maar recent is
dit in twijfel getrokken en wordt er meer gedacht aan de uitwijking voor de
oorlogszuchtige en uitd ijende Thule cultu u r (de Eskimo's) uit het noordoos
ten (Arneborg et a l ., 2012 ).
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Voedsel en handel
Voedsel ka n voor een groot deel zelf aa ngemaakt worden, maar ook gekocht.
Dat ka n heel bela ngrijk worden in periodes va n schaarste. Zonder twijfel zijn
deze periodes er geweest i n d it h a rd e klimaat. De Vikings hadden zelf over
schotten, voo ra l va n vis. Dat werd ron d 950 een bela ngrijk exportproduct,
voornamelij k naar Zu id-Engeland, waa r men va n de 'fish horizont ' spreekt
in de a rcheologische record . Dat wil zeggen dat men bij opgravi ngen een ho
rizonta le laag vindt die voora l u it visbotten bestaat, en bijgevolg i n een be
paalde tijdsfase ka n worden geplaatst.
Onder de andere bela ngrijke ru i l p roducten was er het wa l rusivoor dat echter
door de i m port va n Afri kaa ns o l ifa nten ivoor weggeconcu rreerd werd ron d
het j a a r 1 100. O o k d e i ntrusie va n d e katholieke godsdienst in de Sca ndina
vische en noord-Du itse en Ba ltische regio, was va n bela ng, omdat deze ivoor
als grondstof voor ku nstproducten afwees. Bijgevolg kro m p de afzetma rkt
( Dugmore et a l ., 2007).
Koorden werden door de Vikings gemaa kt va n wa lrusleder. Dit was een ge
wild en fel verha ndeld p roduct. De opkomst va n de hennepkoord was echter
de economische dood va n het eerste p roduct. M etaal werd door de N oorse
popu laties gemaa kt u it veen ijzer en het werd ook verhandeld, zeker naar de
I n u it ( Eskimo's) toe. En tenslotte is het zinvol om de pelshandel nog te ver
noemen met waa rd evolle en zeldzame dierenpelsen die te koop werden aan
geboden ( poolvos, ijsbeer). Deze hadden een grote statuswa a rde.
Al d eze goederen hebben de Vikingen geru ild m et a ndere gebieden. Deze
ru il betrof kled ing ( u it wol), gepekeld vlees (meestal va rken), levend vee of
granen, n uttige prod ucten voor slechte tijden in het noorden.
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