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EDITORIAL: 

Os estudos escandinavos encontram diversas barreiras no Brasil. Em primeiro lugar, as 

historiografias dominantes dos regionalismos e brasilianismos, que sem perceber as tênues 

fronteiras da história local com a global, tentam minar a legitimidade das pesquisas nórdicas 

pelas ideias de identidade e região. Logo em seguia, a supremacia dos temas tradicionais do 

restrito grupo do medievalismo nacional: fora das regiões da França e Península Ibérica e dos 

temas de Igreja e Instituições, não seria possível estudar o medievo em nosso país. 

Perseguindo a convicção de investigar uma região “periférica” e “marginal” na Europa, um 

período “obscuro” e “bárbaro” (a Alta Idade Média) e temas pouco científicos ou relevantes 

(como a mitologia e a cultura material), o grupo NEVE vem avançando, irresoluto perante as 

dificuldades e convicto de que acima de tudo, fazer pesquisa acadêmica envolve tanto 

seriedade quanto paixão: “No estudo (...) dos germanos, e dos povos que com eles conviveram 

ou deles descenderam, encontramos uma humanidade plena, que se manifesta de formas 

múltiplas, criativa e cheia de repercussões” (João Lupi, Druidas, cavaleiros e deusas, 2010). 

Prof. Dr. Johnni Langer (NEVE/UFMA) 
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GT NO ENCONTRO DA ABREM ABORDARÁ GERMANOS MEDIEVAIS 

O X Encontro Internacional de Estudos Medievais, a ser realizado em Brasília de 5 

a 8 de julho de 2013, contará com um Grupo de Trabalho com o tema: Mito, História e 

Literatura: linguagens do medievo germânico, uma promoção do grupo NEVE em 

conjunto com o NIELIM (UFRJ). As expectativas são as reuniões das pesquisas tanto de 

Escandinávia da Era Viking quanto de outros eixos relativos aos germanos, como a 

Inglaterra anglo-saxã, a Alemanha medieval, a Espanha visigoda, entre outros. Os 

temas deverão ser os mais variados, com abordagens de Mitologia, Etnoastronomia, 

Literatura, Arqueologia, Arte e cultura visual, Política, etc.  

 

Segundo um dos coordenadores do GT, prof. Dr. Álvaro Bragança Júnior (UFRJ), o 

GT é inédito no cenário acadêmico e poderá ser um pólo aglutinador de estudiosos 

brasileiros e talvez internacionais que se debruçam sobre o mundo germânico 

escandinavo, anglo-saxão e continental. Em suas palavras, “Parece-me extremamente 

promissor a criação deste GT para se pensar  num futuro bem próximo em um evento 

exclusivamente dedicado a medievalidade germânica”. O professor afirma ainda que 

aumenta quantitativa e qualitativamente o número de colegas doutores, mestres e 

graduandos que pesquisam os estudos germânicos no Brasil, ocorrendo a existência de 

uma massa crítica especializada no assunto. As inscrições podem ser efetuadas até o 

dia 28 de fevereiro diretamente no site do evento: http://x-eiem.blogspot.com.br/  
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NORUEGA PROMOVE EVENTO SOBRE ARQUEOLOGIA VIKING 

A Universidade de Oslo promoverá nos dias 12 e 13 de março de 2013 o evento 

“Viking Worlds”, dedicado exclusivamente às pesquisas de Arqueologia da Era Viking. 

 

O evento contará com a participação de alguns dos principais pesquisadores da 

área. Entre os destaques, Neil Price apresentará uma pesquisa sobre Arqueologia do 

mito; Eldar Heide sobre arqueologia da paisagem e Leszek Gardela sobre escavações 

na Polônia. Uma das sessões será dedicada inteiramente ao estudo da mulher na Era 

Viking, com participação de pesquisadoras da Escócia, Dinamarca e Noruega. Uma das 

organizadoras do evento, a arqueóloga Marianne Moen, deverá também apresentar 

perspectivas de investigação sobre o tema (ver matéria nesta edição do NA, Novos 

estudos sobre a mulher viking). 

A programação completa está disponível em pdf: 

http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2013/viking

enes-verden/viking-worlds-programme_rev.pdf 

Para maiores informações, consulte o evento no facebook: 

https://www.facebook.com/VikingWorlds  

 

 



                                                                                                                                          
 

6 

Notícias Asgardianas n. 3, janeiro-fevereiro de 2013. 

 

DOCUMENTÁRIO DA BBC SOBRE SAGAS 

O site Youtube está disponibilizando o documentário The Viking Sagas, 

produzido pelo canal de televisão britânico BBC em 2011. A produção apresenta um 

panorama genérico e introdutório ao mundo das sagas islandesas, discutindo a relação 

entre literatura e história, mas também apresentando um panorama da sociedade 

escandinava durante a Era Viking. O documentário é apresentado pela historiadora 

Janina Ramirez, da Universidade de Oxford. Ramirez é especialista em história da arte 

medieval, destacando-se atualmente por apresentar diversos documentários sobre 

medievo da emissora (site: http://www.janinaramirez.co.uk). 

 

O programa The Viking Sagas conta com a alta qualidade das produções da BBC, 

com excelentes reconstituições da época e locações na Islândia, concentrando-se 

especialmente na trama da Laxdaela Saga.  

O documentário está disponível integralmente em dois links: 

http://www.youtube.com/watch?v=taVsvYWp1UU  

http://www.youtube.com/watch?v=Q_UagLICSfk  
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RESENHA 

VIKINGS NA REVISTA AVENTURAS NA HISTÓRIA 

A edição n. 114 da revista Aventuras na História (janeiro de 2013), traz uma 

matéria escrita por Fabio Marton: “Vikings na América”. De maneira geral, o texto 

contém informações pertinentes à descoberta e colonização nórdica no Atlântico 

Norte, com razoável atualização das mais recentes pesquisas acadêmicas e de 

popularização sobre o tema. Alguns estereótipos clássicos (como elmos com chifres e 

taças de crânios) foram desconstruídos, mas outros permaneceram. As ilustrações de 

Diego Sanches e Daniel Rosini (incluindo a capa da revista), representaram as 

embarcações nórdicas dentro do imaginário clássico – todas como navio longo 

(popularmente conhecido como drakkar): casco longo, escudos laterais, remos e figura 

de proa. Na realidade, esse tipo de embarcação era de uso exclusivo para navegação 

de cabotagem e fluvial e obviamente, para operações marciais. Em empreendimentos 

comerciais, colonizadores e exploratórios e em navegação de alto mar, o navio 

utilizado era o knorr, barco de carga que não tinha remos e dependia totalmente de 

sua única vela quadrada (Atkinson, 1990, p. 22). Foi com o romantismo oitocentista 

que o drakkar passou a ser no imaginário o navio padrão das viagens para a América 

(Langer, 2012). 

Como o imaginário depende muito mais de imagens do que de texto, certamente 

as ilustrações da revista Aventuras na História colaborarão para difundir a 

representação dos escandinavos muito mais como aventureiros e guerreiros que se 

embrenharam pelas terras do Novo Mundo (como no filme Desbravadores), do que 

como colonizadores que transportaram mantimentos, animais, equipamentos e 

famílias inteiras. Certamente levaram armamentos (mesmo porque entraram em 

conflitos com os nativos e entre si), mas o quadro geral da colonização deve ter sido 
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muito mais próximo das ilustrações do genial artista Tom Lovell do que dos nórdicos 

belicosos da Aventuras na História.  

         

Contraste de representações: os Vikings na América de Gustavo Sanches (Aventuras na História 114, 
quadro à esquerda) e de Tom Lovell (National Geographic 137(4), 1970, à direita). 

 

O texto de Fabio Marton também é prejudicado pelo excesso de expressões 

juvenis – típicas da revista – que propagam uma perspectiva de popularização 

científica inferior a periódicos como História Viva e Revista de História da BN: “perder-

se no mar era um dos esportes favoritos dos vikings”; “enquanto curtia um exílio”. Os 

livros sugeridos pela seção Saiba mais somente apontam material em língua 

estrangeira, mas as sagas do Atlântico Norte já foram publicadas pela Editora da UFPR 

em 2007: Três sagas islandesas, com tradução de Théo de Borba Moosburger. 

Prof. Dr. Johnni Langer (NEVE/UFMA) 

Referências: 

ATKINSON, Ian. Los barcos vikingos. Madrid: Akal, 1990. 

LANGER, Johnni. Vikings, cultura e região: o mito arqueológico nórdico dos Estados Unidos. 
Olho da História 18, 2012. http://oolhodahistoria.org/n18/artigos/johnni.pdf  
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NOTÍCIAS DE ARQUEOLOGIA ESCANDINAVA 

PINGENTE DE VALQUÍRIA É ENCONTRADO NA DINAMARCA 

 
Imagens da nova valquíria. Fonte: http://scienceblogs.com/aardvarchaeology 

Um grupo de pesquisadores, liderados por Morten Skovsby, encontrou uma 

pequena figura de valquíria em Hårby, Dinamarca, no final de 2012. O objeto 

possivelmente foi originado na Era Viking. Trata-se sem dúvida de uma figura feminina, 

pelos detalhes do longo vestido e cabelo com trança em nó triplo. O fato de estar 

portando armamento, uma espada e um escudo, à  associa com as guerreiras de Odin 

– e neste caso, as representações de valquírias armadas são raras na iconografia 

escandinava da Alta Idade Média. O escudo portando espirais a partir de seu centro é 

igualmente comum em outros pingentes valquirianos (como Tissø, também da 

Dinamarca) e em estelas gotlandesas pré-Vikings (Bro) e Vikings (Lillbjars III) – o que 

permite situar o objeto como tendo sido esculpido entre os séculos VIII e IX d.C. 

Posteriormente, após o século X, os motivos da espada e da espiral desaparecem da 

iconografia. Sobre o tema ver: Valquírias versus gigantas, Revista Brasileira de História 

das Religiões 13, 2012. http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf12/01.pdf  

Texto de Johnni Langer (NEVE-UFMA) 
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NOVOS ESTUDOS SOBRE A MULHER VIKING 

O status da mulher Viking pode ter sido subestimado devido ao modo que 

interpretamos os achados tumulares. “Assumir que os homens vikings eram 

posicionados superiores as mulheres é impor valores modernos no passado, que pode 

ser enganoso,” adverte Marianne Moen. Ela vem estudando como o status feminino e 

o poder foram expressos por meio de achados tumulares vikings.  Sua tese de 

mestrado A Paisagem de Gênero argumenta que papéis de gêneros vikings podem ter 

sido mais complexos que assumimos. 

Explorando novas perspectivas da sociedade Viking é um tema que também será 

o foco da conferência vindoura Viking Worlds (ver matéria nesta edição do NA) em 

março de 2013, onde Moen é um dos membros do comitê organizador.  

Interpretação distorcida 

Nossas suposições de papel de gênero na sociedade Viking pode ter distorcido o 

modo que interpretamos achados tumulares, ressalta Moen. Ela utiliza a escavação de 

1904, do barco longo de Oseberd, para ilustrar o ponto. No lugar de um esqueleto de 

um poderoso rei ou líder, o barco surpreendentemente continha dois esqueletos 

femininos. “As primeiras teorias sugerem que isto deve ser o tumulo da rainha Åsa 

mencionada na Ynglinga saga de Snorri, e o outro esqueleto era sua servente escrava”, 

diz Moen. Åsa Haraldsdottir era a mãe do rei Viking Halfdanm o Negro. Entretanto, 

datações em carbono posteriores revelaram que o barco tumular era de 

aproximadamente 834 d.C. – uma data que fez essa teoria inviável. Mas a ideia de uma 

rainha mãe e sua servente tornou-se persistentes entre os arqueólogos.  
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Ilustração oitocentista de mulher viking 

Poderosa mulher de Oseberg 

“Como o monte de Oseberg continha duas mulheres, o local do enterro tem sido 

analisado como um achado único, sem referencias a locais similares. O achado é muito 

similar ao barco longo de Gokstadskipet, que é interpretado como o túmulo de um 

poderoso e influente rei. Então porque Osebergskipet não é considerado do mesmo 

modo?” questiona Moen. "Há vários indicadores de que essas mulheres eram 

poderosas em seu próprio direito – mas definindo que uma delas era rainha, está 

implícita que seu significado deveu-se a quem ela era casada ou era mãe.” 

Usando fontes literárias 

E embora que aceitamos que algumas mulheres Vikings podem ter tido um papel 

como figuras religiosas (como 'Volve') realizando ritos, não lhes concedemos o poder 

correspondente que teriam em uma sociedade onde o poder religioso e político era 

entrelaçado, argumenta Moen. "Nossa percepção da influência da religião na 

sociedade é baseada em textos escritos centenas de anos depois, por homens de uma 

religião diferente e mais misógina". 

Moen sente que muitos arqueólogos têm colocado muita ênfase em textos 

históricos, como as sagas de Snorri Sturluson. "Como os arqueólogos que temos de 
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basear nossas análises em material arqueológico. Material histórico tem algum valor, 

mas apenas como fontes secundárias."  

Identificando túmulos masculinos 

O fato de que muito mais sepulturas de homens do que mulheres foram 

encontradas desta era também tem sido visto como um indicador de que homens 

eram mais poderosos. Contudo pode não ser tão direto para identificar um túmulo 

como de homem ou mulher, Moen sugere. Os arqueólogos normalmente têm que 

confiar em artefatos de gênero para identificar um túmulo devido a uma falta de 

restos humanos. Mas a presença de objetos masculinos (tais como espadas, escudos 

ou lanças) ou objetos femininos (tecido, jóias e artefatos de tecelagem) não provam 

conclusivamente o gênero.  

  

A arqueóloga Marianne Moen 

"Há também casos de sepulturas masculinas com miçangas e panos de tecidos, e 

as mulheres às vezes eram enterradas com armas menores, por exemplo, pontas de 

flechas. Geralmente é bastante óbvio o que constitui objetos masculinos ou femininos, 

mas as linhas foram às vezes turvas". 

Proeminentes sepulturas femininas 

Somado a isso, depois de centenas de anos os objetos maiores de metal 

normalmente encontrados em túmulos de homens são mais propensos a serem 
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descobertos – enquanto objetos menores de mulheres como broches (portanto uma 

sepultura de mulher) podem passar despercebido. 

Moen ressalta, “Se for o caso de que as mulheres pertenciam à esfera privada da 

casa e os homens estavam na esfera pública da sociedade, isso deve ser refletido na 

paisagem do enterro” Todavia na área Kaupang que foi estudado por ela, as sepulturas 

de homens e mulheres estão lado a lado – sendo tão proeminentes quanto. 

Ideais vitorianos de mulheres domésticas 

“Desde que a era Viking se tornou uma parte importante da construção da 

identidade nacional norueguesa no século XIX, o início da arqueologia foi influenciado 

pelos ideais vitorianos. Os ideiais comtemporâneos de mulheres que pertencem a casa 

e os homens sendo exposto ao público foi imposta na sociedade Viking”, diz Moen. 

“O papel doméstico das mulheres Viking podem ter sido menos limitado à esfera 

privada do que é hoje. As grandes propriedades eram centros contemporâneos de 

poder, e a mulher da casa tinha as chaves. O quanto este papel foi privado ou público 

deve ser interpretado fora do nosso próprio contexto cultural.” 

Texto de Arild S. Foss, tradução de André de Oliveira (NEMIS-UFMA) 

Fonte: http://sciencenordic.com/don%E2%80%99t-underestimate-viking-women  
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ESCAVAÇÃO VAI REVELAR SEGREDOS DO PASSADO VIKING 

Um trecho de pouco mais de três quilômetros entre Arrochar e Tarbet pode 

conter pistas vitais acerca da ocupação viking na Escócia. Um projeto arqueológico 

espera lançar novas luzes na maneira como os vikings usaram o estreito istmo entre 

Loch Lomond e Loch Long para lançar seus notáveis bravos saques. 

 

É dito que os ferozes nórdicos arrastaram seus barcos pelo istmo – agora a rota 

da movimentada A83 – para saquear os ricos assentamentos de Lomond antes de se 

depararem com a derrota na Batalha de Largs em 1263. Agora um apelo foi feito por 

voluntários que se pronunciem para ajudar os arqueólogos em sua missão por pistas 

vikings. 

Fiona Jackson, coordenadora do projeto arqueológico comunitário, financiado 

pela “Heritage Lottery Fund” e “Argyll and the Isles LEADER”, disse ao anunciante: 

“qualquer um que vive ou trabalhe no local está convidado a se voluntariar”. 

“Conhecimento local, combinado com conhecimento profissional é o que vai fazer esse 

projeto revelar cada detalhe e dar energia para celebrar essa rica paisagem e seu 

patrimônio”. 

Voluntários estarão aptos a se envolver de várias maneiras, incluindo trabalhar 

com o Dr. Simon Yalor da Universidade de Glasgow, na pesquisa de topônimos, 

inspecionando a paisagem com equipamentos geofísicos e escavando em espaços 
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históricos específicos. O projeto, chamado de “O Patrimônio Oculto de uma Paisagem: 

vikings vingativos e ladrões imprudentes” (The Hidden Heritage of a Landscape: 

Vengeful Vikings and Reckless Rustlers), atraiu fundos que totalizam £90,447. O 

Community Development Trust (CDT) de Arrochar e Tarbet, orgão que solicitou o 

financiamento, criou um grupo diretor para administrar o projeto. 

O grupo vai empregar um projeto coordenado por funcionários de envolvimento 

escolar e serão ajudados por peritos, inclusive o especialista nacional em vikings, e 

residente local, Dr. Colleen Batey da Universidade de Glasgow. O projeto procura 

revelar evidências de como esse pedaço significativo de terra foi usado no passado, 

ambos antes e depois dos vikings. Também há intenções de treinar pessoal em 

técnicas arqueológicas e a promoção da rica cultura desse patrimônio paisagístico. 

Crianças da escola e outros jovens serão encorajados a participar através de um 

vasto programa de atividades, apoiado pelos funcionários do envolvimento escolar Sue 

Furness e Brian Wilkinson. Fiona diz: “as crianças terão a chance de trazer à vida o 

passado, não apenas através de prospecção e escavação, mas também através da arte, 

narrativas, construção de barcos e encenação teatral”. 

“O projeto também irá prover Curriculum for Excellence (certificado escolar dado 

a alunos entre 3 e 18 anos na Escócia) relacionado à vikings, válido para os anos que 

vierem”. Nos próximos 18 meses, voluntários de todas as idades e experiências serão 

capazes de realizar uma série de procedimentos arqueológicos com ajuda profissional 

e treino da Northlight Heritage, uma companhia de arqueologia comunitária situada na 

Escócia e parte dos benefícios da “York Archaeology Trust”, responsável pelo Centro 

Viking de Jorvik (Jorvik Viking Center).” 

Como uma celebração final, a comunidade vai realizar uma conferência em 

Patrimônio Oculto (Hidden Heritage) em 2014, que irá ajudar na divulgação do 
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trabalho dos voluntários e a disseminação dos resultados de suas pesquisas. Para 

maiores informações, contatar: hiddenheritagevikings@gmail.com  

Texto do periódico Helensburgh Advertiser, tradução de Pablo Miranda 

(NEVE/UFRN) 

Fonte: 

http://www.helensburghadvertiser.co.uk/news/thisweek/articles/2013/01/12/443365

-dig-will-root-out-secrets-of-viking-past/  

 

 

O RENASCIMENTO DO NAVIO DE GUERRA DE CANUTO 

 

Roskilde 6, o transportador de tropas do século XI, emerge das profundezas da 

história e ruma ao Museu Britânico. Quando a elegante e bela silhueta do Roskilde 6 

surgia no horizonte, 1000 anos atrás, eram péssimas notícias. O navio fazia parte de 

uma frota que carregava um exército de famintos e sedentos guerreiros, músculos 

tonificados pelo remar e navegar através do Mar do Norte: uma máquina de guerra 

como nenhuma na Europa do século XI, sua chegada significava desastre iminente. 
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Agora as peças do navio estão sendo lentamente secas em grandes tanques de 

aço no centro de conservação do museu nacional Dinamarquês, em Brede fora dos 

limites de Copenhagen, e em breve cortará novamente o Mar do Norte - para ser 

atração em uma exibição no Museu Britânico. 

O maior navio de guerra Viking já encontrado foi descoberto por volta de 1996 

em Roskilde na Dinamarca. É estimado que sua construção tenha levado cerca de 

30.000 horas de habilidoso trabalho, além do esforço para derrubar árvores e recolher 

materiais. Com pouco mais de 36 metros, o barco é 4 metros mais longo que o navio 

de bandeira Mary Rose de Henrique VIII construído 500 anos mais tarde, e seis metros 

maior que o navio Viking espetacularmente recriado como Garanhão do Mar, que 

navegou da Escandinávia por volta da Escócia até Dublin em 2007. 

"Esse navio era um carregador de tropas," disse Gareth Williams do Museu 

Britânico. Ele foi construído algum tempo depois de 1025, quando os carvalhos foram 

derrubados, e suportava 100 guerreiros se revezando em 39 pares de remos quando 

não havia vento o suficiente para impulsionar sua vela quadrada de lã. Eles estariam 

abarrotados, dormindo como podiam entre os assentos, com pouco espaço para 

suprimentos, exceto por uma quantidade mínima de água fresca - ou cerveja ale ou 

hidromel, que não estragariam facilmente - e carne de carneiro seca e salgada.  

Era uma desconfortável jornada, porém curta: eles não precisavam conduzir 

muito, considerando que seu barco podia mover-se assustadoramente rápido – o 

Garanhão do Mar alcançava uma velocidade média de 5.5 nós e uma velocidade 

máxima de 20 nós. Uma vez que ancoravam, os guerreiros podiam pilhar com 

impiedosa eficiência, como comunidades costeiras e ricos monastérios que 

descobriram. 
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O navio provavelmente não vinha sozinho. "Há registros nos anais de centenas 

de navios," disse Williams. "Então poderíamos estar falando de um exército de até 

10.000 homens repentinamente desembarcando em sua costa, altamente treinados, 

em forma, capazes de se mover muito rapidamente por terra e por água." Tais navios 

de luxo eram fabulosamente caros ao serem construídos e uma devastadora 

demonstração de poder, disse Williams. 

A datação sugere que Roskilde 6 possa ter sido construído pelo rei Canuto, que 

de acordo com a lenda estabeleceu seu trono no caminho da maré alta, para provar 

para os membros de sua corte que até mesmo um monarca era capaz de controlar a 

força da natureza. À época que os Vikings estavam consolidando seu poder de 

exploradores temporários para invasores permanentes. 

Com todas as vigas originais encaixadas em uma moldura de aço que irá recriar 

sua inteira largura e forma, o navio será a peça principal de "Viking", uma exibição em 

início no museu nacional dinamarquês em junho, antes de ser transportado para 

Londres, para estrear o novo espaço de exibição do Museu Britânico em 2014. Ele 

viajará em dois contêineres, por cargueiro e caminhão. 

O navio foi descoberto por acidente quando uma extensão estava sendo 

construída no museu naval de Roskilde na Dinamarca, construído para conter um 

recente achado de navios Viking que haviam sido deliberadamente afundados para 

estreitar o fiorde e impedir a aproximação à cidade, a antiga capital real da Dinamarca. 

Em 1996 arqueólogos assistindo a construção descobriram enormes vigas reviradas 

nas novas fundações, algumas já cortadas ao meio pelo empilhamento. Isso provou ser 

um achado de 9 navios, entre esses Roskilde 6, do qual quase metade foi recuperada, 

era o mais espetacular. 
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As vigas permaneceram armazenadas enquanto o museu decidia o que fazer com 

a inesperada adição a sua coleção, até que a exibição proveu a oportunidade de 

completa conservação. Os originais navios Roskilde estão espetacularmente dispostos 

em um hall de navios especialmente construído, mas que nunca poderiam viajar: as 

vigas parecem sólidas mas poderiam estilhaçar-se como vidro. Quando escavadas, as 

vigas úmidas do Roskilde 6 teriam desintegrado em uma pilha de poeira se deixadas 

expostas ao ar. A conservadora do museu nacional Kristiane Straetkvern gerenciou o 

projeto que tem secado vigas de mais de 10 metros de comprimento muito mais 

vagarosamente que em antigas técnicas, então substituindo a umidade por resina 

sintética e deixando-as mais leves porém estáveis. 

Foi um momento tenso para ela quando algumas vigas já completadas foram 

montadas como teste, cada uma apoiada num suporte de feltro individualmente 

cortado a laser numa moldura parafusada como em um Meccano gigante, mas que 

desmonta em centenas de componentes para ser transportado. 

A exibição irá mostrar achados de toda a Escandinávia e de países penetrados 

por Vikings onde quer que um rio carregasse seus rasos navios à corrente de ar - tão 

longe a dentro quanto Lichfield na Inglaterra, profundamente na Rússia, a Bizâncio no 

leste, onde Vikings lutaram como mercenários em ambos os lados, e além. Objetos 

vindos de 12 países, inclusive vários achados recentes, demonstrarão que os Vikings 

eram negociadores, fazendeiros, pescadores e magníficos artesãos em madeira, osso e 

metal. 

No entanto, o mais espetacular artefato único será o navio, uma potente 

testemunha de que os Vikings eram também temidos exploradores. A equipe de 

Roskilde agora é especializada em recriação de barcos antigos, regularmente 

comissionado para construí-los. Um dia eles esperam recriar uma réplica do Roskilde 6 
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em tamanho real capaz de navegar, e enviá-lo através do mar para surpreender ao 

invés de aterrorizar as costas das ilhas britânicas. 

Texto de Maev Kennedy, tradução de Gustavo Braga (NEMIS-UFMA) 

Fonte: http://www.guardian.co.uk/culture/2012/dec/27/viking-ship-roskilde-

british-museum?INTCMP=SRCH  

 

VIKINGS SÃO TEMA DE GRANDE EXPOSIÇÃO NA ESCÓCIA 

De todos os períodos da história, com certeza a era Viking é uma das mais 

emocionantes. A idéia de um amontoado de saqueadores sanguinários em elmos 

chifrudos, pilhando a Grã-Bretanha e Irlanda de cima para baixo, soa muito dramático. 

A realidade é, naturalmente, um pouco mais sutil do que isso, como uma nova 

exposição no Museu Nacional da Escócia em Edimburgo pretende mostrar. 

 

Pingente de prata de cabeça de guerreiro nórdico, Museu Histórico da Suécia 

 

No ano passado o historiador e apresentador de TV Neil Oliver visitou alguns dos 

sítios na Escandinávia Viking para uma série da BBC. Esta exposição é uma grande 

oportunidade para os fãs dos programas aprenderem mais e verem alguns artefatos de 
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perto. “A era Viking foi muito mal compreendida e talvez deturpada em nossa 

história”, ele sugere. “Nos últimos anos, novas descobertas arqueológicas e os avanços 

científicos nos permitiram aprender muito mais.” 

A exposição contará com mais de 500 objetos, incluindo armas, jóias e itens 

domésticos do Museu de História da Suécia, em Estocolmo. Estas peças são raramente 

vistas fora da Escandinávia. Eles oferecem uma visão sobre como as pessoas da 

Escandinávia viveram há mais de 1000 anos atrás. 

Exposições interativas também irão ajudar a desmistificar alguns dos mitos sobre 

quem os Vikings realmente eram. “Os objetos contam numerosas histórias”, destaca 

Oliver. “Eles nos dão pistas sobre a vida de fazendeiros, aristocratas e escravos, 

mulheres fortes, o poder da mitologia, a importância do artesanato, o simbolismo do 

navio e da transição entre diferentes religiões”, acrescenta Gunnar Andersson, o 

curador sênior da exposição. 

 

Colar de contas da Era Viking, com material proveniente do Mar Negro (coralina e cristal de 
rocha), Museu Histórico da Suécia. 

 

Haverá uma série de eventos para acompanhar a exposição, incluindo uma 

palestra de Oliver em 28 de fevereiro e uma tarde temática-viking no Museu, em 22 de 

fevereiro, com a música do violinista escocês Chris Stout e a banda indie-folk, Broken 
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Records. Se a sua idéia dos Vikings é como uma tira de quadrinhos com amontoado de 

homens com elmos chifrudos engraçados, esta nova exposição é certamente feita para 

você. 

Texto de Jenni Davidson, tradução de André Oliveira (NEMIS-UFMA). 

Fonte: http://www.culture24.org.uk/history%20%26%20heritage/art416186  

 

 

ARQUEÓLOGOS ENCONTRAM PISTAS PARA O MISTÉRIO DO ABANDONO DA 

GROELÂNDIA NÓRDICA 

Por anos, pesquisadores buscavam respostas porque os descendentes vikings 

abandonaram a Groelândia no final do século XV. Agora, os arqueólogos acreditam 

que problemas econômicos e da identidade do povo, ao invés de fome e doenças, os 

levaram de volta para suas casas ancestrais. 

No dia 08 de Setembro de 1408, Thorstein Olafsson e Sigrid Björdsdottir se 

casaram. A cerimônia aconteceu em uma igreja em Hvalsey Fjord na Groelândia que só 

possuía cinco metros de altura. Deve ter sido difícil para a noiva e o noivo 

reconhecerem-se na fraca luz da igreja. A luz do fim do verão apenas entrava por uma 

janela em arco no lado leste e algumas aberturas que lembravam marcas de flechas. 

Após a cerimônia, os convidados consumiram carne de foca. O matrimonio entre o 

irlandês e a garota da Groelândia foi um das últimas estridentes festas na colônia 

viking. Tudo acabou rápido, quando as Últimas lamparinas se apagaram em um dos 

assentamentos nórdicos. 
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Ruínas do assentamento escandinavo da Groelândia 

 

Os descendentes dos vikings perseveraram no Atlântico Norte por quase 500 

anos, do final do século X até a metade do século XV. O período de calor medieval (ou 

Medieval Warm Period, no inglês) tornou possível que os colonizadores da Noruega, 

Irlanda e Dinamarca vivessem em centenas de fazendas espalhadas ao longo dos 

protegidos fiordes, aonde eles construíram igrejas e até mesmo possuíam bispos.  

Seu desaparecimento é um mistério para a atualidade. Até agora, muitos 

especialistas assumiram que o resfriamento do clima, que por sua vez resultariam em 

colheitas fracassadas e na fome conduziram o fim da colônia escandinava. Mas agora, 

uma equipe de cientistas dinamarqueses e canadenses acreditam que a teoria do 

declínio possa ser refutada.  

De fazendeiros à caçadores de focas 

 Os cientistas conduziram análise de isótopos nas centenas de ossos animais e 

humanos encontrados na ilha. Seus estudos, publicados no Journal of  the North 

Atlantic, retrata a mais clara imagem feita, até o presente momento, dos hábitos 

diários dos colonos. Como a pesquisa mostra, a fome dificilmente haveria afastado os 

ancestrais dos vikings de seus assentamentos à beira das geleiras. As analises dos 

ossos provam que, quando o período de calor terminava, os fazendeiros groenlandeses 
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mudavam sua dieta para uma baseada em frutos do mar em uma velocidade 

espantosa. Dali em diante, os fazendeiros concentravam-se em caçar as focas que 

apareciam em grandes números durante seu período anual de migração.  

Quando o povoamento começou, no inicio do século XI, apenas uma 

porcentagem de 20% a 30% de suas dietas provinham do mar. Mas a caça às focas 

tornou-se um fator crescente ao longo dos séculos. “Eles comeram mais e mais focas, 

com estes animais constituindo 80% de sua dieta durante o XIV”, explica o membro da 

equipe Jan Heinemeier, um especialista em datas da Universidade de Aarthus, na 

Dinamarca.  

Seu parceiro de equipe Neils Lynnerup, um antropólogo e cientista forense na 

Universidade de Copenhagen, confirma que os vikings da Groelândia possuíam muita 

comida mesmo em épocas mais frias. “Talvez eles tenham se cansado de viver no final 

da Terra com apenas focas como alimento”, diz ele. 

A análise dos ossos mostra que eles raramente comiam a carne de seus próprios 

rebanhos. O clima tornou-se mais pesado na ilha a partir da metade do século XIII. As 

temperaturas no verão caíram, tempestades violentas aconteciam ao redor das casas e 

os invernos eram capazes de congelar seus ossos. Havia cada vez menos pasto e 

campo para o gado que trouxeram para a Groelândia.  

Nas pequenas fazendas, o gado foi gradualmente substituído por ovelhas e 

bodes, que eram mais fáceis de criar. A análise dos isótopos confirmou que os porcos, 

preferidos por sua carne, eram alimentados com peixes e resto de focas por certo 

tempo, mas desapareceram da ilha a partir de 1300.  

Os fazendeiros, que mudaram seu foco para a caça, aparentemente pouco 

fizeram para reverter o declínio da economia do gado. A análise dos ossos dos animais 
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feita pelos cientistas mostra que os habitantes sequer tentaram ajudar o gado a 

sobreviver o longo inverno ao alimentar-lhes com algo além de uma dieta de inanição, 

composta de moitas, esterco de cavalo, algas marinhas e restos de peixes, uma prática 

comum no norte da Europa em locais com clima similares até algumas décadas atrás. 

Também especula-se que as epidemias não foram responsáveis pelo declínio da 

vida das fazendas na ilha. Os cientistas não descobriram mais sinais de doenças nos 

ossos vikings encontrados na ilha do que em outros locais. “Nós encontramos ossos 

normais, que pareciam muito com os encontrados em países Escandinavos”, disse 

Lynnerup. 

Isolamento Crescente. 

Então, se a fome ou as doenças não foram as responsáveis, o que causou o 

abandono dos assentamentos na Groelândia na segunda metade do século XV? Os 

cientistas suspeitam de uma combinação de casos tornou a vida dos imigrantes 

insuportável. Por exemplo, havia pouquíssima demanda nas presas de morsas e na 

pele das focas, os itens mais importantes de exportação da colônia. E ainda mais, por 

volta da metade do século XIV, o tráfico de navios entre a Noruega e a Islândia havia 

acabado. 

Em consequência a isso, os residentes da Groelândia estavam cada vez mais 

isolados de suas pátrias natais. Enquanto eles precisavam urgentemente construir 

serrarias e ferramentas de ferro, eles só conseguiram pôr suas mãos neleas 

esporadicamente. “Tornou-se mais e mais difícil para os Groenlandeses atrair 

mercadores da Europa para a ilha,” especula Jette Arneborg, uma arqueóloga do 

Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. “Mas, sem as trocas, eles não 

conseguiriam sobreviver por muito tempo”.  
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Os colonos provavelmente também estavam preocupados com a perda 

crescente de sua identidade escandinava. Eles viam a si mesmos como fazendeiros e 

rancheiros ao invés de pescadores e caçadores. Seu status social dependia da terra e 

de suas dispensas, mas eram exatamente estas mesmas coisas que não conseguiam 

mais produzir o que eles precisavam para viver.  

Apesar dos descendentes dos Vikings estarem ajustados à vida no norte, havia 

limites para sua assimilação. “Eles teriam que viver cada vez mais como os inuites, 

distanciando-se de suas raízes culturais”, diz Arneborg. “Essa contradição entre 

identidade e realidade foi o que aparentemente levou ao seu declínio.” 

 

Assentamos nórdicos no sul da Groelândia 

Um Abandono Ordenado 

Na fase final, foram os jovens em idade que não viram mais futuro para eles na 

ilha. Os arqueólogos dificilmente encontraram esqueletos de mulheres jovens em um 

cemitério do período tardio. “A situação era presumidamente similar ao que vemos 

hoje, quando jovens gregos e espanhóis deixam seus países buscando pastos mais 

verdes em áreas economicamente mais promissoras” explica Lynnerup. “Sempre os 

jovens e fortes que vão, deixando os velhos para trás.” 
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Foi constatado também um êxodo rural nos seus países escandinavos naquele 

momento, e a população nas áreas mais remotas da Islândia fora diminuindo. Por 

conseguinte, deixaram fazendas e terras para os que retornavam da Groelândia. 

Entretanto, os groenlandeses não deixaram suas casas de mãos vazias. Exceto 

por um sino de ouro no tumulo de um bispo, itens de valor como crucifixos de ouro e 

prata não foram encontrados em nenhum lugar da ilha. Os arqueólogos entendem isso 

como uma prova de que a saída deu-se de maneira ordenada, e os residentes levaram 

consigo quaisquer objetos de valor que porventura possuíam. “Se eles houvessem 

morrido de doenças ou por causa de um desastre natural, com certeza teríamos 

encontrado estes itens há muito tempo atrás,” diz Lynnerup. 

O casal que oficializou o matrimônio na igreja de Hvalsey Fjord também deixou a 

ilha pouco tempo após o casamento. Na Islândia, eles precisaram mostrar uma prova 

escrita de que estavam ligados pelo resto de suas vidas de acordo com a Santa Igreja 

ao bispo local. Sua documentação são os últimos documentos que descrevem a vida 

dos colonos nórdicos na Groelândia.  

Texto de Günther Stockinger, tradução de Weber Neiva (NEMIS-UFMA). 

Fonte: http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/archaeologists-uncover-

clues-to-why-vikings-abandoned-greenland-a-876626.html  

 

PALESTRAS NA INGLATERRA DESVENDAM A MENTE VIKING 

Achamos que compreendemos os costumes vikings e sua cultura de guerreiros e 

piratas. Os vikings atacaram as costas da Inglaterra no início da Idade Média, roubando 

locais monásticos e seculares, até que finalmente se estabeleceram permanentemente 
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na Inglaterra. Na realidade, contudo, os Vikings viviam em uma nebulosa dicotomia 

entre violentos guerreiros e pacíficos mercantes. 

No entanto, estes pontos de vista sobre os homens do norte se originaram de 

fontes advindas de fora da cultura Viking, eles são originários de suas vitimas, como, 

por exemplo, os monastérios aos quais estes atacaram. Como resultado nossos olhares 

sobre o mundo Viking raramente provem de perspectivas das pessoas que faziam 

parte destas comunidades. Em uma serie de palestras para a universidade de Cornell, 

ocorridas em setembro de 2012, o professor Neil Price da Universidade de Aberdeen 

tentou preencher estas lacunas e penetrar na mente dos povos Vikings. 

O professor Price defende o argumento que as historias estavam no coração da 

consciência Viking, que esses povos percebiam o mundo como uma série 

interconectada de histórias que eram transmitidas oralmente e vividas diariamente.  O 

que os estudiosos modernos entendem como “mitologia nórdica”, contos sobre os 

deuses coletados no que chamamos de Edda prosaica e poética, não eram apenas 

historias para o entretenimento nas longas noites escandinavas, eram também uma 

grande parte da realidade do mundo nórdico. 

Além das obras literárias o professor Price sugere que o conjunto de 

sepultamentos do período Viking pode ser usado para contar historias e prover visões 

sobre a consciência Viking. Existem uma ‘diversidade infinita de sepultamentos do 

período Viking,’ diz ele, e que certamente há semelhanças entre estes, sendo esses 

aspectos comuns os ‘temas’ para a execução das histórias desses enterramentos. 

Então como ocorriam estas histórias? 
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Estelas do Museu de Gotland, Suécia. 

Price conecta esse conjunto de sepultamentos com a fase final da produção de 

Hamlet. A área está repleta de corpos cada um em sua posição especifica, tendo caído 

de uma maneira especifica, mas um observador casual não consegue entender o que 

ocorreu. Esse é o nosso entendimento sobre os sepultamentos Vikings. Parece que 

tudo nessas sepulturas são atores nessa peça; suas posições representam o local de 

descanso final depois que os seus papeis nessa historia foi cumprida. 

Uma pista para a importância dos “atores” dessas histórias pode ser encontrados 

nas pedras imagéticas de Gotland. Essas incríveis pedras antigas são ricamente 

esculpidas e levantadas cerca de 4 metros de altura; peças únicas no mundo Viking. No 

entanto o professor Price diz que o propósito destas pedras não é tão diferente das do 

espetáculo contidas nas historias destes sepultamentos. Cada painel destas pedras 

seriam um capitulo em uma narrativa que não relatam apenas histórias lendárias, 

como as de Sigurd e Fafnir, mas também contos mais pessoais. 

Entre vários temas e motivos destas pedras pode ser visto o que o professor 

Price interpreta como um sistema de referenciam entre elas, como capítulos. Uma 

idéia similar pode ser vista entre o conjunto de enterramentos, não apenas com 

artefatos, mas também com os próprios sepultamentos. Ele cita o exemplo do 

sepultamento de Kaupang, Noruega, onde um navio de 27 pés fora sepultado acima de 



                                                                                                                                          
 

30 

Notícias Asgardianas n. 3, janeiro-fevereiro de 2013. 

 

um enterramento pré-existente em um alinhamento direto.  Não há nada de casual 

neste ato, mas na verdade é como nas pedras imagéticas outro capitulo em uma 

historia a ser contada. 

A verdadeira questão é, então, O que são essas historias? Não podemos saber a 

resposta para isso até que o papel dos bens depositados nestes sepultamentos e do 

próprio falecido seja decifrado, Como é colocado pelo professor Price, até que nós 

saibamos uma gramática que dê senso a essas narrativas. Ele sugere que além de 

honrar o falecido, como seria de se esperar, essas performances reforçam as ligações 

sociais e ancestrais. Essas histórias compostas por multi camadas são tão importantes, 

se não mais, para os vivos do que para os falecidos. Histórias contadas em enterros 

que são tão individuais como os ocupantes de suas sepulturas.   

A Universidade de Cornell gravou as palestras do professor Price e as colocou no 

youtube para a apreciação de todos: 

The Children of Ash: Cosmology and the Viking Mind: 

http://www.youtube.com/watch?v=nJZBqmGLHQ8  

Life and Afterlife: Dealing with the Dead in the Viking Age: 

http://www.youtube.com/watch?v=uu2gN8n15_A  

Shape of the Soul: The Viking Mind and the Individual: 

http://www.youtube.com/watch?v=7Db9sG1PSsQ  

 

Autor do texto: Jonathan Hutchings, tradução de Munir Lutfe Ayoub (NEVE/PUC-

SP). 

Fonte: http://www.heritagedaily.com/2013/01/death-narrative-and-

understanding-the-viking-mind/  

 



                                                                                                                                          
 

31 

Notícias Asgardianas n. 3, janeiro-fevereiro de 2013. 

 

NOVOS SINAIS DE OCUPAÇÃO PRÉ-VIKING NAS ILHAS FAROÉ 

Os sinais mais antigos de vida humana nas Ilhas Faroé eram datados da Era 

Viking. Mas novas análises de pólen sugerem que pessoas, e talvez mesmo a 

agricultura, existiu na ilha muito antes da chegada dos vikings. Há muito se especulava 

que monges irlandeses poderiam ter migrado para o norte até as Ilhas Faroé, muito 

antes dos vikings chegarem. 

 

Fotografia do professor Kevin Edwards; ao lado, imagem ampliada de pólen. 

Mas, apesar dos incansáveis esforços de muitos cientistas, nada havia sido 

encontrado que pudesse provar que pessoas viviam nas Faroé antes de meados de 

800. Até agora. 

Pólen de cereais indica agricultura precoce nas Ilhas Faroé 

Ao longo dos últimos anos, cientistas da Universidade de Aberdeen (Aberdeen 

University) da Escócia, acharam algo em amostras de pólen referente ao período 

antigo das Faroé, que os dão motivos para repensar a pré-história feróica: pólen de 

cereais. Mas, achar poeira de flores das plantas domesticadas, de fato prova que 

alguém viveu nas Faroé vários séculos antes da chegada dos Vikings ali? E que eles 

eram agricultores? 
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A resposta é, talvez. Os pesquisadores estão labutando em cima de amostras de 

solo e achados arqueológicos para desvendar o mistério, mas não é uma tarefa 

simples. Kevin Edwards, um professor de Geografia Física e Arqueologia da 

Universidade de Aberdeen, fala a ScienceNordic acerca do trabalho deles: “Um dos 

problemas centrais do pólen de cereais é a sua produção em quantidades minúsculas. 

O pólen de cereais também é grande, o que significa que ele não se espalha muito 

longe com o vento. Por isso é tão importante achá-lo. 

Cientistas procuram melhores amostras 

Agora eles acharam pólen de cereais nas amostras mais antigas das Ilhas Faroé. 

Contudo, há apenas um problema: o solo onde eles acharam o pólen de cereais é 

longe daquele ideal, necessário para uma análise de pólen: 

“É um problema que os sítios onde achamos os pólens de cereais não sejam 

muito bons”, diz Edwards. “É bem provável que o solo tenha se desordenado, em 

parte como um resultado da erosão do solo, quando o solo dos campos de encostas 

próximas despencou em pântanos de turfa, logo embaixo. 

Uma vez que as turfeiras são os sítios onde os pesquisadores podem achar 

amostras de pólen preservado, a equipe de pesquisa britânica está empenhada em 

achar amostras nas charnecas, assim eles poderão ter certeza de que não há 

desordenamento nos níveis do solo. 

Agora cientistas irão encontrar pólen de cereais se ali estiverem 

Enquanto isso, eles encontraram uma maneira de tornar mais fácil o estudo de 

grandes quantidades de informações e o encontro do importante pólen de cereais – se 

é que há algum para ser achado. “Normalmente quando se estuda amostra de pólens, 

você amplia a visão em 500 vezes no microscópio”, diz Edwards. 
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“Assim você terá uma visão clara de tudo – não apenas o pólen de cereais, mas 

também pólen de árvores e ervas. Mas como o pólen de cereais é maior que os outros 

tipos de pólen, nós podemos identificá-lo usando apenas a ampliação de 100 vezes”. 

Ele explica que ele e seus colegas fizeram uma contagem de pólens com o método 

normal com ampliação de 500 vezes, para ter uma idéia de que plantas estavam 

crescendo na área, assim eles podem ter idéia de como a paisagem parecia. 

Então, eles ajustam a ampliação do microscópio para 100 vezes e vão entre 

várias amostras, dessa vez procurando apenas pelos grandes pólens de cereais. Dessa 

maneira eles minimizam o risco de deixar algo de fora. 

Leva-se muito tempo para contar grandes quantidades de pólen 

Se levarmos em consideração que mesmo as menores amostras contém grandes 

quantidades de pólen, então os cientistas não precisam ir atrás de vastos volumes de 

material para ter uma idéia geral da aparência da paisagem. 

Isso significa que o raro pólen de cereais pode escapar se os pesquisadores não 

estiverem atentos, ele explica, usando um exemplo das Ilhas Shetland, localizadas logo 

ao sul das Faroé: “Nas Ilhas Shetlands nós examinamos uma área onde os métodos 

convencionais não revelaram qualquer traço de agricultura local. Mas nós tínhamos 

evidências arqueológicas que grãos eram processados ali. Logo, a teoria era que os 

grãos foram cultivados nos locais mais propícios das ilhas e, em seguida, transportados 

para a área que examinamos”, diz ele. 

“Mas, com nosso método de pouca ampliação, nós podemos estudar muito mais 

amostras. E tão logo nós fizemos isso, mais pólen de cereais apareceram. Foi dessa 

maneira que nós documentamos que a agricultura era praticada localmente, desde a 

Era do Bronze, até o período Viking e além”. 
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Talvez realmente havia pessoas e agricultura nas Ilhas Faroé antes da chegada 

dos Vikings. Assim sugerem os achado dos pólens, mas, para isso, maiores estudos e 

melhores amostras são necessários para respostas conclusivas. O Science Nordic ficará 

atento ao trabalho deles e lhe manterá informado de seu progresso. 

Texto de Tania Lousdal Jensen, tradução de Pablo Miranda (NEVE/UFRN). 

Fonte: http://sciencenordic.com/new-signs-pre-viking-life-faroe-islands  

 

MACONHA FOI CULTIVADA NA NORUEGA DA ERA VIKING 

A maconha era cultivada a cerca de 1.300 anos atrás em uma fazenda no sul da 

Noruega. A região de Sosteli, sul da Noruega, oferece fortes indícios de que os 

agricultores da Era Vikings cultivavam maconha de forma frequente, segundo um 

recente estudo. A cannabis foi continuamente cultivada de 650 a 800 d.C. Este não é o 

primeiro sinal de cultivo de cânhamo na Noruega, mas a descoberta é muito mais 

extensiva do que pesquisas anteriores. "Os outros casos foram apenas descobertas 

isoladas de grãos de pólen. Aqui foi encontrado muito mais", diz o arqueólogo Frans-

Arne Stylegar. 

 

Região de Sostele, na Noruega, onde foram encontrados os indícios de maconha 
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Corda e têxteis 

Sosteli também está localizada muito mais distante das atuais povoações e dos 

outros sítios onde foram encontrados indícios de maconha. O cânhamo é a mesma 

planta conhecida como cannabis  ou maconha. Nada indica que os Vikings cultivavam a 

planta para uso alucinógeno. O mais provável é que foi cultivada para produzir tecidos 

e corda. 

Encontrado e esquecido 

O material, que surgiu por acaso, resulta de um projeto de escavação norueguês-

dinamarquês na área de Sosteli dos anos 1940 e 1950. Os cientistas coletaram 

amostras de pólen de um pântano durante a escavação original. "As amostras foram 

esquecidas, então foi realmente emocionante redescobri-las", diz Catherine Jessen do 

Museu Nacional da Dinamarca. 

 

A arqueóloga Catherine Jessen, do Museu Nacional da Dinamarca. 

Os dados foram armazenados em arquivos do museu. 

Stylegar e Jessen apresentaram suas descobertas em uma edição recente da 

revista Viking. Jessen é um geólogo especialista em amostragem de pólen. Ela diz que 

o pântano em que as amostras foram tomadas já foi drenado. A turfa é mais seca e 

agora as chances de fazer uma descoberta semelhante seria muito mais difícil. 
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Imersão 

O pólen de cânhamo não se espalha muito no vento. Então, os cientistas 

acreditam que os agricultores Viking colocaram as plantas colhidas nas turfeiras onde 

as amostras arqueológicas foram encontradas 1.100 anos mais tarde. 

Isto seria uma forma fácil para as manterem úmidas, o que facilitava a extração 

das fibras seguintes. Os pesquisadores rejeitam a possibilidade de que estas eram 

plantas selvagens que foram coletadas. Este cânhamo deve ter sido cultivado. 

Mal conservado 

"Não sabemos se o cânhamo poderia ter sido usado como um medicamento. A 

maior parte foi provavelmente usada na produção têxtil", diz a arqueóloga Marianne 

Vedeler do Museu de História Cultural de Oslo. Vedeler não está envolvida no estudo 

recente, mas é especialista em têxteis da Era Viking e medievo. 

Tal como o linho, utilizado para fazer tecidos, a cannabis pode ser usado para a 

roupa e outros produtos têxteis. Cânhamo, evidentemente, também tem sido utilizado 

para a produção de corda nos tempos modernos. 

"O cânhamo tem uma fibra que pode ser usada como o linho, mas é um pouco 

mais grosso", explica Vedeler. O desafio para os arqueólogos é que tecidos antigos 

feitos de cânhamo e linho tendem a apodrecer e, assim, raramente são bem 

preservados. Isto torna difícil em determinar o quão comum era o uso destes tecidos. 

Os arqueólogos conhecem mais sobre o uso da lã, porque suas fibras foram melhores 

preservadas do que as de plantas. 

Texto de Asle Ronning, tradução de Johnni Langer (NEVE/UFMA) 

Fonte:  http://sciencenordic.com/norwegian-vikings-grew-hemp  
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NOTÍCIAS DE OUTROS GRUPOS DE ESTUDO 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS DE MITOLOGIAS 

 

Grupo NEMIS inaugura novo blog:  

www.nemismito.blogspot.com.br   

O Núcleo de Estudos de Mitologias está com novo blog, dedicado essencialmente 

a propagação dos estudos de mitologia e medievo. O blog já conta com diversas 

publicações, incluindo resenhas, ensaios, notícias de eventos e futuramente, 

entrevistas com especialistas na área. Conforme a coordenadora do NEMIS, profa. Ms. 

Luciana de Campos, a criação do blog servirá como canal de divulgação de pesquisas e 

eventos, tanto para alunos como para professores. Ainda segundo a professora, a falta 

de interesse da academia nacional por estudos de mitologia causou uma lacuna que 

precisa ser sanada, visto que o interesse jovem pelo tema está crescendo cada vez 

mais, incentivado principalmente pelo cinema e literatura contemporânea. 
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HUMOR VIKING 

As ilustrações de Mark Davis (In: MACDONALD, Fiona. 100 cosas que debes saber 

sobre vikingos. México: Signo Editorial, 2007) retratam o cotidiano, a história e a 

mitologia nórdica de forma divertida e bem humorada, com certa dose de ironia. 

Apesar de propagar alguns estereótipos (como elmos chifrudos), seu trabalho tem 

resultados excepcionais. A seguir, algumas cenas do livro. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO NA: 

1. Ensaios (artigos de popularização) e resenhas (de livros, filmes, músicas e 

quadrinhos de no máximo dois anos de sua publicação/lançamento): de três a 

cinco páginas, fonte Book Antiqua 12, espaço 1/5, imagens em formato JPG 

(máximo de quatro imagens e resolução de 100 dpi), sem notas de rodapé ou 

final, com título, texto e identificação dos autores e vínculo institucional ao 

final, fotografia dos autores em JPG (somente para autores de ensaios e 

entrevistados). Citação no sistema autor/data (sobrenome em minúscula: ano, 

paginação), bibliografia ao final do texto (máximo de 8 referências). 

2. Entrevistas (preferencialmente com pesquisadores estrangeiros da área): de 

três a cinco páginas, mesma formatação do item 1. 

3. Notícias de descobertas ou pesquisas arqueológicas: texto em português com 

até 50 linhas, formatação idêntica ao item 1. Notícias de até dois meses antes 

da data do boletim em vigência. 

4. Notícias em geral: de participações em eventos, qualificações e defesas na área 

ou outras notícias pertinentes ao tema (incluindo atividades de outros grupos 

de estudos escandinavos): até 50 linhas, formatação idêntica ao item 1. 

Notícias de até dois meses antes da data do boletim em vigência. 

Todas as propostas devem ser enviadas para: johnnilanger@yahoo.com.br  

Como incluir as publicações do boletim no Lattes: 

Para ensaios e artigos: seção Texto em jornal ou revista (magazine) (Produção 

Bibliográfica); para organizadores de entrevistas, resenhas e traduções: Outra 

produção bibliográfica (Produção Bibliográfica). Para notícias: Outra produção técnica. 
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Como citar as publicações do boletim: 

CARDOSO, Ciro Flamarion. Beowulf e as estruturas da Escandinávia Pré-Viking (ensaio). 

Notícias Asgardianas n. 44, fevereiro-março de 2004. 

LANGER, Johnni. Review of Viking Age Iceland (resenha). Notícias Asgardianas n. 44, 

fevereiro-março de 2004. 

LANGER, Johnni. Vestígios de cabelos vikings estão sendo estudados na Inglaterra 

(tradução). Notícias Asgardianas n. 45, julho-agosto de 2004, p. 16. 

LANGER, Johnni (Organização de entrevista). Medievalismo e literatura medieval: 

entrevista com Prof. Dr. José Rivair Macedo. Notícias Asgardianas n. 44, fevereiro-

março de 2004. 
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