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Įvadas

Vikingai – skandinavų kilmės jūrininkai – kariai, pirkliai ir plėšikai. Labiausiai 

žinomi savo siaubiamaisiais žygiais Skandinavijos, Britų salų pakrantėse ir 

kitose Europos dalyse tarp VIII a. pabaigos ir XI a.



Vikingų amžius

• Laikotarpis nuo 793 iki 1066 metų

• Vikingai rengė antpuolius į Anglijos, Prancūzijos, Italijos pakrantes, 

atrado Islandiją ir Grenlandiją bei Amerikos žemyną, kolonizavo Šiaurės 

Angliją bei Normandijos sritį Prancūzijoje.



Vikingų žygiai

Karinis vikingų aktyvumas per visą vikingų epochą labiausiai pastebimas arčiausiai į vakarus nuo Skandinavijos 
nutolusiose teritorijose, t. y., Anglijos salyne.

795 m. pirmasis Airijos antpuolis.

841 m. vikingai įkūrė Dublino miestą.

851-886 m. vikingai puldinėjo Šiaurės Angliją. sudaryta sutartimi su Alfredu Didžiuoju buvo nustatytos 
vadinamosios Danelago ribos.

845 m. buvo apiplėštas Paryžius ir Hamburgas.

911 m. sudaryta sutartimi su Prancūzijos karaliumi Karoliu Naiviuoju vikingai, vadovaujami Rollo, įsikūrė 
Normandijoje.

1066 m. Rollo palikuonis Vilhelmas Užkariautojas sumuša anglus – saksus ir įsitvirtina Anglijos karalių soste.





Vikingų laivai

Vikingų laivai buvo dviejų pagrindinių tipų: langskipai ir knorai. 

Langskipai buvo kariniai laivai, kurių abu galai buvo užsmailinti, 
abiejuose galuose turėjo slibinų galvas, neturėjo denio, buvo labai 
ilgi ir siauri. 

Knorai turėjo denį, buvo ne tokie siauri, nes jie daugiau buvo 
naudojami prekybiniams tikslams, jais buvo pervežamas krovinys. 

Abiejų laivų tipai turėjo bures, bet langskipai daugiau buvo 
varomi irklais.







Vikingai ir baltų gentys

Žinomiausias skandinavų ir baltų genčių susidūrimo faktas 
yra Apuolės puolimas 854 m. Jo metu Apuolės pilyje nuo 
švedų vikingų antpuolio besiginantys kuršiai atsipirko 
sumokėdami išpirką. Baltijos jūros regione vikingų žygių, 
tradiciją perėmė kuršiai, patys ėmę puldinėti Skandinavijos 
pakrantes. Naujausiuose lietuvių istorikų darbuose yra 
keliama hipotezė, kad kuršių galėjo būti ir tikrųjų vikingų 
būriuose. 



Vikingų šeimos

Kai kurie vikingai gyveno triukšminguose prekybiniuose 

miestuose, tokiuose kaip Jorkas Anglijoje. Vis dėlto dauguma 

jų turėjo atskiras sodybas. Viską, ko šeimai reikėjo, jie turėjo 

pasidaryti ar išauginti savo ūkyje. Vikingų moterys tuomet 

turėjo daugiau teisių nei kitos anų laikų moterys. Pavyzdžiui, 

panorėjusios jos galėjo išsiskirti su vyru.





Klaidingi stereotipai

• Aukšto ūgio

• Ragai ant šalmų

• Laukiniai plėšikai

• Kaukolių indai

• Apsileidimas



Šaltiniai

• http://lt.wikipedia.org/wiki/Vikingai

• http://viduramziu.istorija.net/vikingai.htm

• http://en.wikipedia.org/wiki/Vikings

• http://www.piliakalniai.lt/apie_piliakalnius.php

• http://blogs.toorakcollege.vic.edu.au/katec1/2011/03/29/were-the-vikings-
just-vicious-vandals/

• http://www.badassoftheweek.com/rurik.html
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