Hvornår Skete Det i Vikingetiden?
Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

Sverige

Franker

England

Irland

Amerika

Europa

Edelbert, konge i Kent,
lader sig døbe af
Augustin og indfører
dermed kristendommen
i England

597

700 Willibrord - frisernes
apostel - prøver, uden
held, at kristne
danerkongen Ongendus
Araberne går i land i
Spanien

711
Karl Martel
('Hammeren') bliver
konge og bliver
stamfader til det næste
franske dynasti
(Karolinwerne)

714

725 Den frisiske bisp
Willibrord forsøger et
missionsfremstød i
Danmark

726 Kanhavekanalen på
Samsø graves
Ved slaget ved Poitiers
lykkes det at standse den
arabiske invation

732

737 Dannevirkevolden
påbegyndes

751

Pipin den Lille bliver
konge og konsoliderer
magten

765

Pippin den Lille sender et
gesantakab til Kliiffen i
Bagdad for at alliere sig
mod Byzantz

768

Karl den Store bliver
hersker

772

Karl den Store
ødelægger Irminsøjlen
(Irminsul), som er
Sachsernes centrale
helligdom i det første af
atten angreb mod
Sachserne

783

Karl den Store sejrer
endeligt over sachserne i
slaget ved Detmold og
Hase

787

Det første kendte
vikingetogt beskrives i
den Angelsaksiske
krønike. 4 skibe angriber
England

Rusland

Årstal

Danmark
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Grønland

Norge

Sverige

Franker

England

792

Kong Offa af Mercia (i
England) forbereder
forsvar i Kent mod
vikinger

793

Vikinger angriber
Lindisfarne kloster (i dag
Holy Island)

794

Vikinger hjemsøger
Egfriths Kloster i
Northumberland
Donemuthan-klosteret
ved Don ved Yorkshiire
plyndres
Jarrow og
Monkwearmouth
plyndres

795

Iona-klosteret i Skotland
plyndres.
Klostre i Wales plyndres
Karl den Store sender et
gesantakab til Kliiffen i
Bagdad for at alliere sig
mod Byzantz

797

798

Vikinger angriber Isle of
Man

799

Vikinger angriber St.
Philiberts kloster på øen
Noirmoutier i
Loireflodens munding

800 Godfred bliver konge
efter Sigfreds føf

Karl den Store inspicerer
forsvarsværkerne mod
vikingerne langs
Frankerrigets nordlige
kyst
Karl den Store sender et
gesantakab til Kliiffen i
Bagdad for at alliere sig
mod Byzantz

801

Columbus Klosteret på
øen Iona i Skotland
plyndres

802

804 Kong Godfred samler en
stor styrke mod kejser
Karl den Store ved
Hedeby
Columbus Klosteret på
øen Iona i Skotland
plyndres anden gang

806

808 Godfred angriber
abodritterne og tager
deres konge Drosuk til
fange. Han ødelægger
også abodritternes
største handelsby Reric
og konsuliderer derved
Hedeby som den
vigtigste handelsby på
Østersøen

Irland

Inismurray og Inisbofin i
Irland plyndres

Amerika

Europa

Rusland

Årstal

Danmark
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Grønland

Norge

Sverige

Franker

England

Irland

810 Godfred angriber den
frisiske kyst med 200
skibe. Godfred betragter
Friesland, Sachsen og
Germanien som danske
provinser

811 Kong Hemming dør. Der

Karl den Store forbyder
udførsel af våben

er to kandidater til
tronen: Harald og
Sigfred. De falder begge
under kampen om tronen

812 Sigfreds to brødre:
Harald og Reginfred
hyldes som konger
Harald og Reginfred er
konger i Vestfold i
Sydnorge

813

Karl den store dør og
Ludvig den Fromme
bliver kejser af
Frankerriget

814

815 Jylland angribes af en
abodrittisk-frankistsachsisk hær, som
tvinger de danske konger
til Fyn og tager hjem igen
uden den hævn de
havde håbet på.

817 Glum har ansvaret for
Danmarks sydgrænse og
angriber den Frankiske
festning ved Itzehoe
både fra landsiden og
flodsiden men uden held
til at indtage den.
Vikinger forsøger
angreb,med 13 skibe, på
Flanderens kyst men slås
tilbage. Herefter prøver
de i Seine-mundingen igen uden held. Til slut
brænder de byen Bouin i
Loire-flodens munding,
ned

820

Vikinger går op i floden
Shannonog angriber
klostre i Minster og
andre steder

823 Ebo, ærkebiskop i
Rheims, prædiker i
Danmark

826 Harald Klak flygter sydpå
til kejser Ludwig den
Fromme og døbes i
Mainz.
Harald tager Ansgar og
en anden munk med til
Danmark

827 Harald Klak flygter til det
len i Nordalbingien (Nord
for Elben), som han fik af
Ludvig den Fromme og
efterfølges af Horik

Egbert Enekonge

Amerika

Europa

Rusland

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

Sverige

829

Ansgar rejser til kong
Bjørn i Birka med rige
gaver. Det er første gang
Birka omtales

831

Ansgar rejser fra Birka

Franker

England

Irland

Armagh-klosteret i Irland
plyndres 3 gange på en
måned

832

En stor flåde plyndrer
Frislands kyst. Dorestad,
ved en ad Rhinens arme,
plyndres af vikinger

833

Oseberg-dronningen
begraves

834

Dorestad, ved en ad
Rhinens arme, plyndres
af vikinger for anden
gang
Vikinger angriber Sydengland

835
Dorestad, ved en ad
Rhinens arme, plyndres
af vikinger for tredje gang

836

837 Kong Horik sender

Dorestad, ved en ad
Rhinens arme, plyndres
af vikinger for fjerde gang

gesanter til Ludvig den
Fromme for at
retfærdiggøre sig og
fralægge sig ansvaret for
plyndringerne, men
imens løber en flåde ind
på deb Frisiske kyst for
at plyndre og gesanterne
bliver dræbt

838 Kong Horik af Danmark
gør krav på Frisland kravet afslås

839

Et svensk gesantskab
rejser til kejseren i
Constantinopel ad de
russiske floder.
Hjemturen går via
Ingelheim

Egbert Enekonge dør og
Æthelwulf bliver konge

840

Ludvig den Fromme dør
og den interne kamp
mellem Ludvigs sønner
svækker riget.

841

Karl den Skaldede og
Ludvig den Tyske sejrer
over Lothar

842

Quentowic (nuv.
Boulogne-sur-Mer) bliver
plyndret men undgår at
blive nedbrændt fordi
vikingerne modtager en
stor sum penge for at
lade være

Vikinger befæster sig i
Dublin
Vikinger plyndrer London

Amerika

Europa

Rusland

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

Sverige

Franker

843

Frankerriget deles, ved
freden i Verdun, i tre
mellem Ludvig den
Frommes sønner: Lothar,
Ludvig den tyske og Karl
den Skaldede

844

Quentowic hjemsøges
igen af Vikinger.

845 Den Mauriske digter

846

Dorestad, ved en ad
Rhinens arme, plyndres
af vikinger for femte
gang.
Regnar Lodbrog tager
111 fanger efter at have
slået Karl den Skaldede
hær. Fangerne bliver
hængt på en ø i Seinen

847

Ale tre konger af
Frankerriget prøver,
uden held, at forhandle
fred med Kong Horik af
Danmark

850 Ansgar bygger den første

Vikingerne får anvist
land til bosættelse ved
Seinen efter Karl den
Skaldede allierer sig med
røverne for at kunne
forsvare sig mod Lothar

kirke i Danmark I Hedeby
med tilladelse fra kong
Horik

De tre frankiske konger
samles for at drøfte et
samlet forsvar mod
normannerne. Samtidig
kommer en kæmpeflåde
op ad Elben og trænger
ind i Flanderen

851

Ansgars andet besøg i
Birka

853 Horik dræbes af
slægtninge og Horik den
Yngre bliver konge

854 Kirken i Hedeby får
tilladelse til at ringe med
klokkerne

Irland

Normannerflåden
hærger områden
omkring Seinen. De har
overvintret i området
Normannerne trænger
over 200 km op i Loire til
Tours, som bliver
plyndret og brændt

Amerika

Europa

Via Toulouse rejser
vikinger mod Gijon i
Spanien, herfra til
Lissabon og videre til
Arzilla i Nordafrika og
erobrer til slut Sevilla i
Spanien men lider til slut
et knusende nederlag

Kong Horik af Danmark
sender 600 skibe på togt
i Elben og plyndrer
Hamburg

Yahya ibn al-Hakam
Bekri sendes til Danmark
for at handle fred. Han
nægter at bøje sig for
kongen og 'numser' sig
gennem den lave
døråbning

852

England

Omkring 350 skibe
lander ved Themsens
munding og
vikingehæren begynder
straks at plyndre. Det
uvikler sig til kamp og
Englænderne sejrer
Olav den Hvide og Ivar
bliver konger i Dublin

Rusland

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

855 Danskerne stormer

Sverige

Franker
Nye Normannerskarer i
Frisland. Utrecht
plyndres og
nedbrændes. Samtidig
kilde skriver: 'Ikke én
overlevende. Der var
ikke så meget som en
enkelt tilbage, som
kunne pisse op ad muren'

Kurland (i.flg. Rimbert)

856

Normannerne slår sig
igen ned på Oscellus,
som bliver udgangspunkt
for en lang fække
plyndringer

857

Dorestad, ved en ad
Rhinens arme, plyndres
af vikinger for syvende
gang

858

Normannerne når til
Chartres sudvest for
Paris, som de stormer og
plyndrer

859

Vikingehøvdingen Bjørn
Jernside og Hasting står
ud af Loire med 62 skibe.
De besøger mange
steder bl.a. Spanien,
Nordafrika, Rhône-dalen
og Italien.
Med stor snedighed
indtager de den lille
Norditalienske by Luna i
den tro det er Rom

860 Hardeknud (den første)
dør
Gorm den gamle bliver
konge

England

Island opdages af enten
svenskeren Gardar
Varaesson, som kaldte
øen Gardarholm eller
nordmanden Naddodd,
som kaldte øen Sneland.
Hvad enten det er den
ene eller den anden
skete det ved et tilfælde

Harald Hårfager bliver
konge

Æthelwulf dør og
efterfølges af sine sønner

861

Hastings beslutter at
udødeliggøre sit navn
ved at erobre Rom. Ved
list kommer de ind bag
bymuren og indtager
byen. Desværre har de
taget fejl af byen. Det er
ikke Rom med byen Luna

863

Dorestad, ved en ad
Rhinens arme, plyndres
af vikinger for ottende
gang

864

Karl den Skaldede må
forny loven mod
udførsel af våben med
særligt sigte mod
vikingerne

Irland

Amerika

Europa

Rusland

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

865 Ansgar dør og bisættes i

Sverige

Franker
Normannerne erobrer
uden besvær Paris på
trods af Karl den
Skaldedes befaling om at
bygge en bro ved Pitres,
hvis anlæg havde trukket
ud. Karl forsøger sig ned
forsvarsanlæg tættere
på Paris men uden held.

Bremen

England
En stor hedensk hær
kommer til England og
slutter fred med folket.

866

Normannerne forlader
York erobres af den
Seinen og Karl den
hedenske hær
Skaldede kan færdiggøre
forsvarsværket ved Pitres

867

Rurik jages bort af
Frislands indbyggere

Bebyggelsen på Island
påbegyndes

Lothars rige deles i to.
Øst- og Vestfranken

Harald Hårfager er
enekonge på Island

875

Harald Hårfager bliver
enekonge i Norge

Rimbergs bog om Ansgar
udkommer

Hanfdan er med hæren i
London. Han betragter
sog som landets
egentlige herre.

Danerkongen Siegfreds
sendemænd kommer til
Worms for at sikre
freden i grænseegnene
mellem danerne og
Sakserne

873

874

Vikingehæren angriber
Wessex som forsvares af
Ethelred og Alfred.
Englændrene sejrer, men
Vikingerne bliver i
Reading
Alfred den Store bliver
konge af England

871
872

De engelske konger Ella
og Osbeart slås om
magten i Northhumbia. I
forvirringen erobrer
vikinger York. De
stridende, engelske
konger finder hinanden
for frelse byen men for
sent. Begge konger
falder i kampen.
Withby kloster i England
erobres af vikinger
Vikingehæren erobrer
Mercia og East Anglia i
England.
Ubbe Lodbrogssøn og
Ivar Benløs piner Kong
Edmund ihjel.

869

870

Irland

Kolonisationen af Island
tager fart

Olav den Hvide konge af
Dublin dør

Gudrum, Osketil og
Anund erobrer
Cambridge og Wessex og
kong Alfred den Store
må slutte fred.
Ludwig II dør og Karl den
Skaldede bliver kejser

Halfdan erobrer
Northumbria i England

Amerika

Europa

Rusland

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge
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Franker

Gudrums hær angriber
Wessex, Alfreds land,
samtidig med at 120
skibe løber ind i kanalen
ved Exeter. Det lykkes
dog Alfreds hær at købr
danskerne bort
Danelagen grundlægges

876

Karl den Skaldede dør og
Ludvig den Stammende
bliver Konge af
Vestfranken

877

Gudrum, Osketil og
Anund erobrer Mercia i
England
Alfred får samlet en ny
hær og angriber
danskerne ved
Ethandum i Wiltshire.
Danskerne må fortrække
og ved fredsslutningen
fastlægges grænsen
mellem Danalagen og
Wessex. Desuden lader
Gudrum sig døbe.
(Chippenham-traktaten)

878

Ludvig den Stammende
overdrager Vestfranken
til sine sønner Ludvig d.
3. og Karloman

879

880

England

Harald Hårfager bliver
konge af Norge

Erik Edmundsen bliver
konge

Hertug Bruno af Sachsen
rykker nord på med en
stor hær. Samtidig står
en dansk flåde op ad
Elben. Det kommer til
kamp og danerne sejrer
stort

881

Landet mellem Schelde
og Somme hærges af
vikinger

882

Vikinger brænder Køln
og Trier

885

Vikingehøvdingen
Godfred bliver gift med
Gisla, Lothars Datter, og
får Frisland og Rüslingen
som len. Han er dog
stadig ikke tilfreds og
sender bud til Karl den
Tykke om at få Koblenz,
Andernach, Sinzig og
'andre vinrige egne' for
at holde freden.

Gudum-Ethelstan
grundlægger endnu et
dansk rige i East Anglia

Irland

Amerika

Europa

Rusland
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Norge
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886

Karl den Tykke samler en
hær for at komme Paris
til undsætning. Freden
sluttes og normannerne
skal betales 700 pund
sølv og fri passage på
Seinen samt fri plyndring
på Seinen for
normannerhæren indtil
foråret.
I de følgende 6-7 år
hærger normannerne i
hele området.

887

Karl den Tykke afsættes i
både det Øst- og
Vestfrankiske rige og
efterlader sig et ret
usselt ry.
Odo, Paris forsvarer
under
normannerbelejringen,
bliver valgt til konge over
Vestfranken.

890

Vikinger kæmper i
Bretagne men lider
nederlag og drager
nordpå

891

Vikinger bliver slået ved
Dyle, en biflod til
Schelde, af den tyske
konge Arnulf. Både
Sigfred og Godfred falder

England

892

En stor Vikingehær
kommer fra Boulogne
med familier og
egendele i 250 skibe for
at bosætte sig i England.
De overmander uden
besvær de engelske
fæstninger ved Kent.

896

Hasting drager til
England for at bosætte
sig, men Kong Alfred af
England forsvarer sig
effektivt og Hastings hær
opløses

898

Karl den Enfoldige
efterfølger Odo

899

Alfred den Store konge
dør og Edward bliver
konge af England

901

Alfred den Store dør og
Edward den Første bliver
konge
Dublin-vikingerne
fordrives af en irsk
koalition

902

904

Irland

En dansk hær fra East
Anglia bryder ind i
Wessex. Danskerne sejrer

Amerika

Europa

Rusland

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

Sverige

Franker

England

Amerika

Europa

Rusland

Gokstadskibet nedgraves

905

East Anglias konge
Gudrum 2. slutter fred
med Wessex og
grænserne rykkes tilbage
til hvor de var i 866 til
gengæld skulle
danskerne lade sig døbe
og beboerne i London
skal betale skat til kirken

906

Erik Edmundsen dør

910

Danskerne lider et
knusende nederlag mod
Alfreds søn, Edward
Rollo og hans mænd får
Rouen og omliggende
land ved Seinen ud til
havet for at beskytte
indsejlingen mod angreb.
Kolonisterne antager
kristendommen

911

Edwaed og hans søster
Ethelfeld trænger
danalagens grænser mod
nord og i de næste 27 år
forskanser de mere og
mere land

913

Vikingerne returnerer til
Dublin

917
918

Edward angriber og
indtager Colchester.
Herefter overgiver en
lang række høvdinge i
East Anglia sig til Edward

920

Regenvald i York
anerkender Edward som
overherre
Ibn Fadhlan beskriver
vikingerne ved Volga

922
Edward dør og Athelstan
bliver konge af England

924
Den vestfrankiske konge
Rudolf betaler Vikinger
'beskyttelsespenge'

926

Landnamsperioden på
Island stopper. Landet er
mættet med indvandrere

930

Harald Hårfager dør og
Erik Blodøkse bliver
konge af Norge

Ædelstan inddrager
Danalagen under den
engelske krone

Ærkebiskop Unni
kommer til Birka for at
missionere
Englænderne køber sig
fri fra Olav Tryggvesson
for 10.000 pund

933

934 Den danske konge,
Gnupa, tvangsdøbes
efter nederlag til den
tyske konge Henrik
Fuglefænger

Erik Blodøkse dør og
Håkon Adelstenfostre
bliver konge

935 Gorm er konge i Jelling
936

Irland

Henrik Fuglefænger dør.
Otto I efterfølger

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

Sverige

Franker
Vikingerne slås definitivt
i Frankerriget

937

940 De to høje i Jelling

England

Irland

Amerika

Europa

Rusland

Olav Cuaran sejler op ad
Humber og vinder en
stor sejr over Ethelstans
jarler
Ædelstan dør og Edmund
bliver konge

færdiggøres

942

Odo bliver ærkebiskop

946

Edmund dør og Edred
bliver konge

948 Ribe, Århus og Slesvig

Biskop Adaldag får ret til
at udnævne bisper i
Norden

bliver bispesæde.
Liufdag bliver bisp i Ribe,
Reginbrand i Århus,
Hored i Slesvig

Fred i England

952
Erik Blodøkse bliver
fordrevet fra
Nordengland og dræbt
og Håkon Adalsteinfostre
bliver konge af Norge

954

England bliver samlet
under en konge

Edred dør og Edwig
bliver konge

955
958 Kong Gorm af Danmark
dør (Gravhøjen lukkes)

Edvig dør og Edgar bliver
konge.
Ærkebiskop Odo dør

959

Erik den Røde er nødt til
at forlade Sydnorge
sammen med sin far på
grund af en mordsag og
tager til Island

960

965 Otto I fritager Ribe,
Århus og Slesvig stifter
for skat

966

Angreb på Lissabon med
28 skibe. Flåden slås
tilbage af araberne.

968

Vikinger angriber
Asturien (Spanien) og
indtager et af de
berømteste
valfartssteder i Europa,
Santiago de Compostela.
I løbet af de næste 4 år
lider Asturien under
gentagende
vikingeangreb.

970 Manden i
Mammengraven
begraves

973 Harald hylder Otto I som
Overherre på
påskestævnet i
Quedlinburg

Otto I dør og Otto II
bliver kejser

Polen kristnes

Årstal

Danmark

Island

Grønland

974 Oprør mod Otto II, som
går til modangreb og
trænger helt op til
Limfjorden trods den
norske Håkon Jarls hjælp
til Danmark

975

Norge

Sverige

Håkon Jarl bliver
tvangsdøbt af Harald
efter kampen mod Otto
II og som hævn hærger
han kysterne hele vejen
hjem til Norge. Harald
samler en styrke mod
Håkon, men er ikke
stærk nok til egentlig
hævn.

Harald slutter fred med
Styrbjørn, som har
hærget de danske kyster,
og støtter ham i
erobringen af Sveriges
kronne fra Erik Sejrsæl.
Forsøget mislykkes delvis
p.g.a. svigt fra de danske
allierede.

Håkon Jarl har reel magt
i Norge

Birka forlades

Franker

England

Irland

Amerika

Europa

Rusland

Edgar dør og Edvard den
Anden bliver konge
Kong Edward den Anden
af England myrdes under
mystiske
omstændigheder og
efterfølges af Æthelred
den rådvilde

978

980 Ravningbroen bygges

Tre skibe plyndrer
Southampton og en
flåde hærger Chester

Ringborgene bygges

Slaget ved Tara i Irland.
Olav Sigtrygsson Cuaran
taber til Máel Sechnaill
II, konge af Meath

Otto II lider nederlag
mod araberne i Syditalien

982
983 Oprør mod Otto II. Ledet

Otto II dør

af Svend Tveskæg jager
danerne tyskerne ud af
landet.

985 Harald Blåtand dør og
Svend Tveskæg bliver
konge

Erik Den Røde erklæres
fredløs i 3 år p.g.a. et
mord på to naboer. Han
flygter til Grønland, som
han har hørt rygter om.

Tre skibe plyndrer
Portland

Et forbund mellem
slaviske stammer og
danskere gør fælles sag
mod det tyske rige

Bebyggelsen på
Grønland påbegyndes af
Erik den Røde fra
Bredefjord på Island.
Gården hed Brattahlid og
lå i Eriks-fjord
(Tunigdliarfik)

986 Oprør mod Harald
Blåtand

987 Kong Harald fordrives af
sin søn, Svend Tveskæg,
som bliver konge af
Danmark

Der kommer igen
vikinger til England

Østeuropa omkring Kiev
kristnes

988
991

Slag ved Meldon i Essex
mellem angelsaksere og
vikinger. Olav
Tryggvesson kommer
med 93 skibe

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

Sverige

Franker

England

994

Olav Tryggvesson prøver
at få magten i Norge fra
Håkon Jarl og udråbes til
Konge på et folketing i
Trondheim. Håkon
forrådes af sin træl,
Karker, som myrder ham
i hans elskerindes
svinesti.

995 Danmark kristnes officielt

Håkon Jarl dør og Olav
Tryggvesson bliver konge
af Norge efter mange års
vikingetogter

Olav Tryggvesson og
Svend Tveskæg med 94
skibe prøver forgæves at
erobre London. Derpå
hærger de det
omliggende område
indtil der indgås en
aftale om at
englænderne skal betale
16000 pund sølv samt
forsyninger.
Olof Skötkonung bliver
konge af Sverige

997

Svend Tveskæg hærger
Wales og Cornwall

998

Svend Tveskæg Drager til
øen Wight. Herfra
overfalder han Dorset,
Hampshire og Sussex
Leif den Lykkelige døbes
af Olav Tryggvesson. Leif
kristner senere Grønland

999

1001

Amerika

Slag på øen Northey,
hvor vikingerne har slået
lejr. Under
forhandlingerne bliver
der højvande og kampen
kommer til at stå i et
smalt vadested.
Vikingerne beder om at
få kampen flyttet op på
land. Ethelred 2. (den
rådvilde) indvilger og
flytter sine tropper på på
en bakke. Kampen
begynder og Ethelreds
hær, som ellers var ved
at vinde må flygte.
Vikingerne betales
10.000 pund plus fri
forplejning for freden
men skal til gengæld
afværge andre angreb

993

1000

Irland

Kristendommen
vedtages på Altinget på
Island efter stærkt præs
fra Olav Tryggvesson

De grønlandske
nordboere når til
Amerika

Olav Tryggveson dør

Svend Tveskæg hærger
Kent
Svend Tveskæg hærger i
Normandiet.

Ethelred forsøger at
skabe et nationalt
forsvar mod
Normannerne og drager i
straffeekspedition mod
de nordiske kolonier i
Cumberland
Svend Tveskæg hærger
systematisk hele
Sydengland. Igen køber
Etehred sig fred. Pris:
24.000 pund.

En Lille gruppe
nybyggere med
Torfinn forsøger at
kolonisere Vinland
(Eng-landet) men
opgiver p.g.a. de
indfødtes fjentlighed

Europa

Rusland

Årstal

Danmark

Island

Grønland

Norge

Sverige

Franker

England

1002

Ethelred forsøger at
dræbe alle danske i
England. Det går dog
værst ud over de
fastboende danskere ikke den hærgende hær.
Svend Tveskæg hævner
sig og danskerne hærger
systematisk England i de
næste fem år.

1005

Hungersnød i England.
Svend Tveskæg tager
hjem til Danmark

1006

Svend Tveskæg hærger
England igen

1007

Ethelred forhandler sig
endelig til fred. Denne
gang er prisen 36.000
pund

1008

Ethelred beordrer
bygning af skibe til
forsvar mod danskerne.

1009

Flåden bringes til
Sandwich, men der
udbryder mytteri og
storm. De resterende
skibe sejles til London.
Kort efter kommer
danskerne tilbage med
Torkil høje og Olav Digre
i spidsen

1010

Ipswich hærges af
danskerne, som igen har
hovedkvarter på øen
Wight.
Heæe East Anglia
hærges. Igen betales for
freden. 48.000 pund

1012

Torkil den Høje og Olav
den Digre, som ellers har
stået i spidsen for
danskernes hærgen af
England siden 1009 går i
Ethelreds tjeneste for at
afværge danskernes
angreb.
Torkil bliver jarl over
East Anglia

1013

Svend Tveskæg erobrer
hele England sammen
med sønnen, den 17årige Knud den Store.
Først erobrer han
områderne omkring
London, som er alt for
stærkt forskanset.
Herefter må Ethelred og
Torkil overgive sig

Irland

Amerika

Europa

Rusland
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Danmark
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Grønland

Norge

Sverige

1014 Svend Tveskæg dør og

England
Svend Tveskæg dør og
Knud vælges til konge i
England. Knud den Store
bliver i midlertid
fordrevet af Ethelred og
tager tilbage til Danmark
for forstærkning

Harald, Knud den stores
broder, Harald, bliver
konge af Danmark

Olav (den hellige)
Haraldsson bliver konge
af Norge

1015

Franker

Knud den Store rejser til
England igen og sejrer
over Edmund ved
Assandun

1016

Æthelred den Rådvilde
dør og Edmund Jernside
bliver konge i England.
Edmund dør og Knud
den Store bliver
enekonge i England

1017

Knud den Store frier til
Ethelreds enke Emma.
Knud 'rydder op' i venner
og hjælpere og en del
stormænd i England
myrdes juledag

1018 Harald dør Knud den

Den sidste dannegæld
udbetales for at holde
freden. London skal
betale 10.000 pund,
Resten af England skal
udrede 72.000 pund.
Flåden sendes hjem

Store bliver konge i
Danmark

1019 Knud den Store tager til
Danmark for at sikre sig
magten over landet, som
han er arving til.

1020 Knud den Store samler

Olof Skötkonung dør og
Anund Jakob bliver
konge af Sverige

de mest urolige danskere
og tager dem med til
England. På den måde
sikrer han sig mod
overfald fra Danmark.

Torkild Høje erklæres
fredløs og flygter til
Danmark

1021

1022 Torkild Høje indsættes

Anund Jakob bliver konge

som statholder i
Danmark

1024

Norge kristnes. Der
vedtages et
kristendomspåbud på
Mostertinget.

1026

Slaget ved Helgeå. Karl
den Store vinder over
Olav den Hellige

1027 Knud den Store er i Rom
hvor han overværer
påskemessen

Knus den Store tager på
togt i Østersøen for at
befæste sin magt i
Danmark og underkue
Venderne

Olav Skotkonnung dør

Den Skotske konge
underkaster sig Knud
den Store
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Knud den Store erobrer
Norge fra Olav den
Hellige

1028

På Gotland vedtages
kristendommen under
Olav den Helliges ophold
på øen

1029

1030

Olav Haraldsson (den
hellige) dør i slaget ved
Stiklestad.
Olav omkommer af tre
sår: Et i benet, et i
maven og tilsidst et
øksehug over halsen.
Herefter slås Olavs
tropper på flugt af
bondehæren.
Olav bliver vikingernes
største helgen. Svend
Alfivason overtager
styret af Norge

1031

Olav den Hellige kåres
som helgen

1034

Svend Knudsøn dør og
Magnus Gode bliver
konge

1035 Knud den Store dør og
Hardeknud bliver konge
af Danmark

Magnus den Gode
hentes fra Holmgård
(Novgorod) af Knud den
Store for at blive konge i
Norge

Knud den Store dør og
Harald Harefod bliver
konge af England

1040 Hardeknud bliver konge

Harald Harefod dør og
Hardeknud bliver konge

af England

1042 Hardeknud dør barnløs

Hardeknud dør og
Edward Haraldsøn bliver
konge

og Magnus den gode
bliver konge af Danmark

1043 Slaget ved Lyrskov Hede
hvor venderne mejes
ned og Danskerne og de
norske vinder stort
Harald Hårderåde bliver
konge

1046
1047 Magnus den Gode dør og
Svend Estridsen bliver
konge af Danmark

Harald Hårderåde bliver
enekonge af Norge efter
kamp sammen med
Magnus den Gode mod
Svend Estridsen

Anund Jacob dør

1048 Svend søger hjælp mod
Harald Hårderåde i
England

1049 Svend Estridsen deltager
i kejser Henrik III's kamp
mod hertug Balduin af
Flandern

1050

England

Svend Estridsen gør
krigstjeneste i Sverige
(iflg. Adam Af Bremen)

Adam af Bremen er på
forhandlingsbesøg hos
Svend Estridsen i Slesvig
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1053 Svend Estridsen besøger
kejseren i Marseburg måske for at hente
støtte fra den kant
Svend Estridsen kommer
tilbage til Danmark (iflg.
Adam af Bremen)

1062

1064 Harald Hårderåde slutter
fred med Svend
Estridssøn
Harold Godwinsson
bliver dræbt

1066

Vilhelm krones som
konge af England

1068

Svend Estridssøn krydser
ud for Englands kyst,
men angriber ikke

1069

Et stort oprør i
Nordengland slås brutalt
ned
Bayeuxtapetet bliver syet

1070
1074 Svend Estridsen dør

Den tyske kirkemand,
Adam af Bremen, skriver
sin beretning - Gesta
Hammaburgensis
Ecelesiae Pontificum

1075

1081 Svend Estridsen prøver
at hævde som
kongemagt overfor
Harald Hårderåde. Slaget
står ved Niså i Halland.
Svend taber

1085 Kong Knud af Danmark
organiserer en vældig
flåde for at erobre
England igen, men den
kommer aldrig afsted.
Tværtimod fører det til
oprør mod kongen

1086 Aggersborg nedbrændes
Magnus Barfod, Norges
konge, dræbes på togt i
Irland

1103

Lund oprettes som
ærkesæde
Den grønlandske
biskop Erik Gnupsson
rejser til Vinland.
Antageligt for at
besøge en menighed
der.

1121

Bratalid på Grønland
bliver bispesæde

1125
1157 Valdemar den Store
bliver konge af Danmark

1170
1182 Valdemar den Store dør

Normannerne erobrer
Dublin

Europa

Rusland

Årstal

Danmark

Island

1220

Snorre Sturlassons bog den ældre Edda nedskrives

1241

Snorre Sturlasson dør

Grønland

Norge

1820 Jellinghøjene udgraves
1861 Jellinghøjene åbnes igen
og der gives adgang til
gravkammeret for
publikum.

1880

Gokstad i Vestfold i
Norge udgraves

1904

Oseberg-skibet udgraves

1935 Ladbyskibet udgraves
1940 Jellinghøjene
gennemgraves igen

1962 Skuldelev udgraves

Sverige

Franker

England

Irland

Amerika

Europa

Rusland

