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 Vikingai
 Lindisfarnė
 Konstantinopolio užpuolimas
 Edingtonas
 Puolamas Paryžius 
 Vikingai Baltijoje
 Vikingų užkariautos teritorijos 
 Šaltiniai



Vikingai pasirodė VIII a. pabaigoje 
- IX a. kaip jūrų užpuolikai, 
puldinėjantys Europą nuo 
Dublino iki Konstantinopolio. Šie 
puikūs jūrų kariai taip pat buvo 
ir prekiautojai, tyrinėtojai ir 
naujakuriai, o po puldinėjimo 
laikotarpių kai kuriose vietovėse 
buvo ištisos jų gyvenvietės. 911 
m. mainais į pažadus gyventi 
taikiai frankų karalius Karolis III 
dovanojo vikingams Šiaurės 
Prancūzijoje esančią teritoriją. 
Taip atsirado Normandija, o 
vikingai tapo normanais ir 
naujai pasivadinę toliau tęsė
karinius žygius iki Anglijos ir 
Sicilijos.



Vikingams, atplaukusiems 
Šiaurės jūra, Lindisfarnė
buvo ypač atviras taikinys. 
IXa. kronininkas aprašo, kaip 
užpuolikai „viską plėšdami 
nuniokojo, ištrypė šventas 
vietas purvinomis kojomis ir 
pagrobė visas šventos 
bažnyčios brangenybes“.Vieni 
vienuoliai buvo užkapoti 
kardais, kiti paskandinti arba 
išvežti surakinti grandinėmis, 
turbūt ketinant juos parduoti 
į vergiją. Nenuostabu, kad 
toks turtingas grobis viliojo 
vikingus grįžt.



860 m. vasarą karo laivai be 
perspėjo praplaukė Bosforą ir 
pasuko link Konstantinopolio. 
Įsibrovėliai degino ir plėšė
kiekvieną pakeliui 
pasitaikiusį miestą, kaimą ir 
vienuolyną. Galiausiai 
inkarus išmėtė prieš 
Bizantijos sostinės sienos. 
Bizantijos kronininkai su 
siaubu apraš0 užpuolikus. 
Vikingai, sekdami Vakarų
europiečių pavyzdžiu, jie 
susirinko grobį ir pasitraukė. 



865 m. Danų vikingų pajėgos 
sukėlė neramumų anglosaksų
karalystėje Anglijoje. Per 
penkerius metus Nortumbrija, 
Mersija ir Rytų Anglija pateko 
Anglijos valdžion. 878 m. 
Danijos pajėgos įsiveržė į dar 
neužimtą anglosaksų
Vekseno karalystę ir 
nustebino jos karalių jo paties 
karališkajame dvare. Jam 878 
m. gegužę Alfredui Didžiajam 
pavyko surinkti gana didelę
kariuomenę. Priešingos  
armijos susidūrė prie 
Egingtono.



845 m. 120 laivų laivynas , 
vadovaujamas vikingo 
Ragnaro, pirmą kartą
puolė Paryžių. Frankų
karaliui Karoliui II 
Plikagalviui neliko kitos 
išeities kaip tik sumokėti 7 
000 sidabrinių svarų
išpirką. Tačiau greitai 
vikingai pradėjo žiemoti 
Prancūzijoje: 
Skandinavijoje daugėjo 
gyventojų, todėl, užuot 
puldinėję, jie pradėjo čia 
kurti gyvenvietes.



Norvegijos vikingai kolonizavo 
tokius atokius regionus kaip 
Islandija, Grenlandija, 
manoma, kad pasiekė šiaurės 
Ameriką. Švedijos vikingai, 
vyravę Baltijos jūroje, upėmis 
pasiekė Juodąją jūrą ir 
užvaldė abi jūras jungusius 
prekybos kelius. Nuo švedų
vikingų puldinėjimų kentėjo 
baltų gentys. 853 m. žygio 
metu švedai užpuolė kuršių
žemes ir apgulė pirmąją
istoriniuose šaltiniuose 
minimą Lietuvos vietovę –
Apuolės pilį.
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