TULE MEITELE!
www.visitsaaremaa.ee/viikingite-saar

VIIKINGITE JÄLGEDES
Viikingitemaatika on Saaremaal tuure kogunud
kümmekond aastat ja nüüd julgeme uhkelt välja öelda,
et Saaremaa on viikingite saar, kus saad kogeda
viikingiajastu elamusi. Meeldejäävad merereisid,
keskaegsed töövõtted ja eluolu, viikingiolustik ja
paadiehitus.
Kus, kuidas ja milliseid viikingielamusi Saaremaa pakub,
vaata www.visitsaaremaa.ee/viikingi-elamused

“Viikingite Jälgedes” on põnev GPS reisimäng,
mille eesmärk on (taas)avastada põnevaid kohti
Saaremaal ning saada üht-teist huvitavat teada
nii külastatud punktide kui viikingite ajaloo
kohta.
Kokku on mängus 70 kontrollpunkti, mis asuvad
nii Saaremaal, Muhus, Ruhnus, Abrukal kui
Vilsandil.
www.visitsaaremaa.ee/seiklusmang-viikingite-jalgedes/

TERVITUSI
VIIKINGITE
SAARELT

www.visitsaaremaa.ee

SAAREMAA JA VIIKINGID
Kümnekonna aasta eest leiti Saaremaalt Salmelt ehitusööde
käigus kahe muinaslaeva vrakid. Peagi selgus, et tegemist on
viikingilaevadega. Need on hilisema uurimise käigus on ümber
kirjutanud kogu Euroopa viikingiajaloo.
Leiud aastatest 730-750 tõstavad
viikingiajaloo hälli Saaremaale, poole sajandi jagu
varasemaks senistest vanimatest
viikingiajastu dateeringutest.

SALME - VIIKINGITE HÄLL
Kuigi Salme lahingupaiga täpne
asukoht ja vaenuvägede suurus
ei ole teada, on lahingu käigu kohta
võimalik teha mõningaid
oletusi hauapanuste põhjal.
Laevade leiumaterjal – hauapanustena
meestele kaasa pandud
skandinaaviapärased mõõgad,
vaalaluust mängunupud, kilbijäänused,
nooleotsad jms – on Eesti ja
lähiümbruse kontekstis erakordne.

Salmel on täna võimalik näha
laevade leiukohti, kuhu on
installeeritud betoonskulptuur
ja infostend.
See on Viiking!
Viiking tuli Saaremaad vallutama.
Tema säilmed leiti Salmelt ja kaasavara
on nüüd Saaremaa Muuseumis näitusel.
Saarlaste külalislahkus on
tuhande aastaga paranenud.
Tule ka Saaremaale.
Ole nagu viiking!

6.-7. mail 2022
toimub Kuressaares
rahvusvaheline konverents
„Viikingid enne viikingeid“.
www.saaremaamuuseum.ee

NÄITUS

VIIKINGID
ENNE VIIKINGEID

Salme laevmatused on teaduslikus mõttes ainulaadsed.
Kogu maailmas teeb leiu erakordseks neisse maetute
suur hulk (kokku 41 langenud sõdalast) ja matuseinventari
rikkalikkus.
Alates 2021 aasta maist on Salme laevaleiud eksponeeritud
Saaremaa Muuseumis näitusel „Viikingid enne viikingeid“.
Lisaks laevaleidudele saavad külastajad uudistada detailseid
viikingilaevade makette, kogeda Salme lahingu käiku läbi
tõetruu 4-minutise animatsiooni ja teha
tutvust interaktiivse viikingikuningaga.
www.saaremaamuuseum.ee
Näitus on Saaremaa muuseumis avatud kuni 31.08.2022
Kõik kenad Saaremaa sündmused leiad
www.saare.events

