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iikinkiaikana (n. 800–1050) 
Pohjola pääsi vihdoin Euroo-
pan kartalle ja skandinaavit 
tulivat eurooppalaisten 

tietoisuuteen. Skandinaavit olivat 
jo vanhastaan olleet paljon tekemi-
sissä lähialueiden kanssa, ja näiden 
suhteiden pohjalta alettiin tehdä 
yhä järjestelmällisempiä kauppa-
retkiä ja toisinaan jopa silkkoja 
ryöstö- ja sotaretkiä. Viikinkiajan 
varsinaisen alkuna pidetään Skot-
lannin rannikolla sijaitsevan Lindis-
farnen luostarin ryöstöä ja hävitystä 
vuonna 793. Taitavasti rakennetuilla 
aluksillaan ”viikingit” purjehtivat 

nykyisistä Norjasta ja Tanskasta 
ahkerasti Länsi-Euroopan rannikkoa 
pitkin ja Britteinsaarille ryöstäen 
luostareita sekä kaupunkeja, esi-
merkiksi Pariisia tai Hampuria. 

TäNä aikaNa myös islanti ja 
Grönlanti saivat ensimmäiset 
asukkaansa, ja viikingit purjehtivat 
aina Pohjois-amerikan itärannikolle 
saakka. Viikingit myös perustivat 
omia valtakuntia mm. Englantiin ja 
Ranskan rannikolle Normandiaan. 
1000-luvulla Tanskan kuningas 
knut Suuri hallitsi valtakuntaa, 
joka ympäröi koko Pohjanmerta ja 

käsitti nykyisten Tanskan, Norjan ja 
Englannin alueet.

NykyiSEN RuoTSiN rannikkoseu-
tujen asukkaat purjehtivat Suomen-
lahtea itään Venäjän suurille joille ja 
jatkoivat niitä pitkin aina Mustalle-
merelle ja kaspianmerelle saakka. 
He kehittivät kauppasuhteita kons-
tantinopolin ja Bagdadin kalifikun-
nan arabien kanssa ja toivat niistä 
ylellisyystavaroita Pohjolan kautta 
keski-Eurooppaan. Näiden retkien 
peruna muun muassa Gotlannista 
ja muualtakin Ruotsista on löytynyt 
tuhansia arabialaisia hopearahoja. 

KUVA 7. Viikinkivene noin vuodelta 815–820 jKr. löydettiin Osebergistä 
Oslovuonon suulta Norjasta vuonna 1903

KUVA 6. Kartta viikinkien matkoista itään ja länteen

Viikinkiaika  

–  Pohjolan nousu  

eurooPPalaisten tietoisuuteen
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Skandinaaveja asettui myös asumaan slaavilaisten 
kansojen keskuuteen mahdollisesti muodostaen 
ensimmäiset valtakunnat alueelle, josta myöhemmin 
muodostui Venäjä.

ERiTyiSESTi ETELäiSESSä Skandinaviassa elettiin 
viikinkiaikana voimakasta taloudellisen ja kulttuu-
rillisen kukoistuksen aikaa. Vanhat kauppapaikat 
kuten Hedeby Tanskan Jyllannissa ja Birka Ruotsissa 
Mälaren-järven rannalla kehittyivät hiljalleen suuriksi 
kaupungeiksi. Tuhannet viikinkiajalta säilyneet riimu-
kivet kertovat paitsi viikinkien urotöistä ja sankariret-
kistä, myös kotiin jääneiden arkisesta elämästä sekä 
kristinuskon tulosta.

Minne pohjoismaalaiset mat-
kasivat viikinkiajalla?

Mitä viikinkiaikaiset löydöt 
kertovat näistä retkistä?

KUVA 8. Gotlannista löytyneitä arabialaisia 
hopeakolikoita 800-luvulta jKr.

KUVA 9. Riimukivi 1000-luvulta Uplannin Torsätrasta. 
Kivessä lukee: ”Unna pystytti tämän kiven pojalleen Ös-
tenille, joka kuoli kastepuvussaan, Jumala hänen sieluaan 
auttakoon.”. 

KUVA 10. Malli Birkan viikinkikaupungista, Ruotsin ensim-
mäinen kaupunki 

keskustele
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