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V
ikingatiden (ca 800 – 1050) 
satte Norden in på den 
europeiska kartan och 
skandinaverna in i det 

europeiska medvetandet. Nord-
bornas urgamla kontakter med 
grannområdena utvecklades på 
den tiden till mer organiserade 
handelsfärder och ibland till rena 
plundrings- och krigsföretag. 
Attacken mot benediktinerklos-
tret Lindisfarne nära gränsen till 
Skottland år 793 brukar betraktas 
som inledningen på vikingatiden. 
Med sina sjödugliga grundgående 
fartyg seglade därefter ”vikingar” 

från dagens Norge och Danmark 
allt flitigare längs Västeuropas 
kuster och till de brittiska öarna 
och plundrade kloster och städer 
som Paris och Hamburg. 

UNDer DeN Här tiDeN fick 
också island och senare Grön-
land sina första invånare, och 
nordborna nådde t.o.m. ända 
fram till Nordamerikas östkust. 
Vikingarna grundade också egna 
riken bl.a. i england och Norman-
die. På 1000-talet härskade den 
danska kungen Knut den store 
över ett Nordsjörike som omfat-

tade dagens Danmark, Norge och 
england. 

KUStbor fråN DAGeNS Sverige 
seglade österut längs finska 
vikens kuster till de ryska floderna 
och fortsatte längs dem ner ända 
till Svarta havet och Kaspiska ha-
vet. Man utvecklade handelskon-
takter med Konstantinopel och 
det arabiska kalifatet i bagdad 
och förde lyxvaror därifrån via 
Norden till Västeuropa. tusentals 
fynd av arabiska silvermynt på 
Gotland och i Sverige vittnar om 
dessa kontakter. Möjligen var det Bild 7. Osebergsskeppet från ca 815-820 e.Kr. hittades vid 

Oslofjordens mynning i Norge 1903 

Bild 6. Karta över vikingarnas färder i öster- och västerled 

Vikingatiden 

– nordbornas intrång i det 

europeiska medVetandet
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också dessa nordbor som på 800-talet ska-
pade de första statsbildningarna bland de 
slaviska folken i det som blev ryssland.

SPecieLLt för SöDrA Skandinavien 
innebar vikingatiden en kraftig ekonomisk 
och kulturell blomstringsperiod. Platser som 
Hedeby på Jylland och birka vid Mälaren 
utvecklades till handelscentrum och rena 
städer. flera tusen runstenar i Sverige berät-
tar kort och kraftigt om vikingarnas bragder, 
men också om livet för dem som stannade 
hemma, samt om kristendomens ankomst. 

Vart färdades nordborna under 
vikingatiden?

Vad berättar de vikingatida fynden 
om dessa resor?

Bild 8. Silverskatt från Gotland, med 
arabiska mynt från 800-talet e.Kr.

Bild 9. Runsten från 1000-talet vid Torsätra i Uppland. 
det står: ”Unna lät resa denna sten efter sonen sin Östen, 
som dog i dopkläder, gud hjälpe själen hans”.  

Bild 10. Modell av vikingastaden Birka, Sveriges första stad

diskutera
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