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Barco viquingo: karv

Os viquingos

O navío foi para os viquingos o que o templo para os antigos gregos: a
culminación da súa habilidade técnica, a obra maestra da súa

cultura material e, sobre todo, o símbolo do seu poder.
A cada necesidade correspondíalle un tipo de barco. Para
navegar nos fiordos e no interior dos arquipélagos, utilizaron os

karv, elegantes e rápidos barcos costeiros. Para surcar o
océano, o tipo de embarcación empregado foi o knorr, un
barco de carga ancho e espacioso, movido principalmente a

vela. Para a guerra e as incursións, os viquingos utilizaron os
langskip, longas e afiadas embarcacións de pouco calado,

gobernadas a vela ou a remo.
A pesar das asombrosas cualidades náuticas das súas embarcacións

e do perfecto coñecemento da navegación que demostraron ó longo da
súa historia, para os viquingos non deixaba de resultar perigoso
adentrarse en alta mar, calquera que fora o estado do tempo, ou

atravesar o océano Ártico cheo de icebergs, ou transportar grandes cargas. Pero nin o frío inclemente, nin
o perigo de naufraxios nin aínda o medo ao descoñecido, facíaos retroceder. Grazas á utilización dunha
serie de métodos de navegación baseados na observación do entorno, no levantamento de cartas marinas
(«mapas de rutas» grabados en táboas de madeira) e así mesmo no cálculo aproximado da altura do sol,
fixeron do mar, indiscutible.

Establecidos durante o século VIII nas rexións practicamente desertas dos arquipélagos escoceses, os
viquingos noruegueses realizaron incursións illadas, a partir de 793, contra os conventos cristiáns das illas
do mar do Norte e de Irlanda. En 839, o xefe Thorgisl desembarcou en Irlanda, conquistou a illa e fundou
Dyflinn (a actual Dublín). A ansia de conquistas dos viquingos non coñeceu límites. Realizaron incursións
cara o sur, contra as cidades do litoral franco, subindo mesmo polo río Loira ata Tours, atacaron as costas
portuguesas, as españolas (especialmente as costa galegas) e as do norte de África. As costas galegas
foron durante moitos anos atacadas e mesmo levantáronse na costa torreóns para defenderse, hoxe isto
lémbrase cunha festa viquinga na localidade de Catoira (Pontevedra). Paralelamente a estas accións
guerreiras, os viquingos iniciaron a colonización de Islandia, descuberta algúns anos antes, establecendo
máis de dez mil colonos entre o 870 e o 930. Aproveitando as excelentes condicións da illa para o cultivo e
a cría de animais, os colonos organizáronse en pequenas comunidades, nunha sociedade harmoniosa
asentada na igualdade e o respecto aos individuos. Sen embargo, a constante afluencia de novos
poboadores acabou por destruír aquel fráxil equilibrio. Moi pronto empezou un período de penurias, ao
mesmo tempo que empezaron a xurdir as rivalidades e a loitas entre os distintos clans. Os granxeiros
volveron a convertirse en viquingos e emprenderon a marcha cara o oeste en busca de novas terras.

No 982, o xefe Erik “O vermello”, proscrito de Islandia por cometer un crime, descubriu unha terra
acolledora á que bautizou como Groenlandia (o «país verde»). Alí fundou dúas colonias, desde as cales os
viquingos emprenderon novas expedicións que lles levaron, cinco séculos antes que Cristóbal Colón, aos
lugares do continente norteamericano que chamaron Hellulandia (Terra das pedras), Marklandia (Terra
dos bosques), Vinlandia (Terra das viñas).

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Que era o navío para os viquingos?
2. Que tipos de embarcacións tiñan os viquingos?
3. Que embarcación empregaban para surcar o océano?
4. Sobre que material grababan os mapas?
5. Contra que cidades realizaron incursións?
6. Como se lembra hoxe estas incursións en Galicia?
7. Que descubriu Erick?
8. Como lle chamaron?
9. Que significa “Hellulandia”?


