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ABSTRACT 

With this dissertation I have tried to explain the motives behind the Viking expansion and their 

arrival and settlement in England. Due to the archaeological discoveries of the last 20 years, 

new light has appeared about the extent of the Scandinavian migration to the isles, as well as the 

women role in it, too long underestimated. I have shown the case of the city of York, which 

contained a large Viking community and has enough archaeological evidence to illustrate the 

Norse impact on English soil and its revival of urban life, after decades of decline. 

I have emphasized the role of women in the whole process, as it is the issue that has carried 

more controversy and debate, and the application of new scientific breakthroughs that have 

provided new data allowing to rethink some theories and hypothesize new ones. Related to this 

new analysis methods and the coexistence between Vikings and Anglo-Saxons, I have talk 

about two mass graves discovered in 2008 and 2009, containing the remains of nearly a hundred 

individuals who have been identified as Scandinavian. Their discovery opened a large debate 

about whether they were pirates mercenaries or farmers, which could be considered a genocide. 

ABSTRACT 

Aquest treball tracta d’explicar el per què de les expansions víkingues i de l'arribada i 

assentament d'aquests a Anglaterra. Gràcies als descobriments de l'arqueologia dels últims 20 

anys noves llums han aparegut al voltant de la magnitud de la migració escandinava a les illes, 

així com de la importància que van tenir en aquesta les dones, fins ara menyspreades. Per 

il· lustrar l'assentament víking he mostrat el cas de la ciutat de York, seu d'una important 

comunitat víkinga i amb prou restes materials per evidenciar l'impacte nòrdic a sòl anglès i la 

revifada de la vida del món urbà, després de dècades de decadència. 

He posat l'èmfasi en el paper de la dona, doncs és el camp que ha patit més canvis i 

controvèrsies, i en l'aplicació dels nous avenços científics, que han aportat una munió de dades 

que ha permès replantejar algunes idees i hipotetitzar-ne de noves. En referència a això i a la 

convivència entre víkings i anglosaxons, he parlat de dues foses comunes descobertes el 2008 i 

2009, amb les restes de quasi un centenar d'individus que han estat identificats com a 

escandinaus, però entorn els quals s'ha obert un gran debat sobre si eren pirates, mercenaris o 

grangers, el que es consideraria un genocidi. 
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INTRODUCCIÓ  

Els víkings han estat objecte d'estudi i admiració popular durant molt de temps. Són ben 

conegudes les seves trapelleries per totes les costes europees, tant bàltiques, com atlàntiques i 

mediterrànies, i les seves epopeies per Islàndia, Grenlàndia i Amèrica del Nord. Gràcies als seus 

coneixements de navegació i la seva ferotgia van aconseguir establir-se i crear nous dominis en 

llocs tant diferents com Kiev, Islàndia o York, donant vida a dinasties que marcarien la història 

d'Europa durant segles. Ha estat ben present a la historiografia tradicional la batalla de Hastings 

i la conquesta normanda d'Anglaterra el 1066 per Guillem el Conqueridor, descendent de Rollo, 

un víking que va aconseguir la cessió del comtat de Rouen per part del rei de França, incapaç de 

fer front els embats escandinaus i desitjós de comptar amb una força armada que li permetés 

conquerir la Lotaríngia. 

Però ja molt abans, a finals del segle VIII, aquests pobles, enfortits per les dures condicions 

climàtiques, es van llençar a l'aventura sobre les seves naus per mars, rius i llacs per fer-se amb 

les rutes comercials entre orient i occident. Un cop desenvolupades les seves economies de 

mercat a nivell local, l'augment de la demanda els va dur a adquirir els bens de la manera més 

fàcil i ràpida possible, piratejant. Van assaltar els monestirs indefensos de les costes nord-

europees i van aprofitar la seva superioritat tecnològica naval enfront altres regnes que no 

posseïen una flota que els hi pogués plantar cara.  

Gràcies a totes aquestes riqueses preses arreu d'Occident, i degut a l'augment demogràfic que 

caracteritzava l'expansiva societat escandinava, van passar a la següent fase, la del control 

directe de les fonts de recursos i la de conquesta de terres per establir-se com a elit social. 

És precisament aquesta expansió i assentament el que estudia aquest treball, concretament 

l'establiment danès a l'est d'Anglaterra, en el posteriorment anomenat "Danelaw". Un període i 

uns fets poc estudiats coneguts fora de les illes britàniques. L'element bàsic per aquest estudi és 

la ciutat de York, la més important de l'Anglaterra víkinga dels segles VIII, IX i X, i de la que es 

conserven més restes materials de l'època. 

Els víkings no van deixar cap escrit coetani als fets estudiats, tret de les inscripcions rúniques a 

les roques. Una de les fonts primàries més importants per a l’estudi d’aquest període a 

Anglaterra és la “Crònica Anglosaxona”, consistent en nombroses cròniques més antigues que 

van ser compilades en una de sola a finals del segle IX durant el regnat d'Alfred el Gran de 

Wessex. El seu relat però, no es pot considerar ni imparcial ni precís pel que fa els víkings, ja 

que té un clar posicionament a favor dels saxons i està carregat de prejudicis contra els 

escandinaus (Bernhardsdotter, 2012: 5).  
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Les fonts històriques poden proporcionar un ventall d’informació sobre individus, 

localitzacions, esdeveniments, etc., però l’arqueologia ajudar a extreure altres tipus de 

conclusions i matisar-les. El registre arqueològic aporta informació de la vida quotidiana, la 

vivenda, dieta i molt més. Si es combinen ambdues disciplines es pot arribar a unes conclusions 

més fermes i entendre millor el marc mental dels individus d’una cultura determinada. 

(Trynoski, 2008). 

En alguns apartats d’aquest treball es pot observar una certa repetició dels autors citats o poca 

varietat (McLeod per la dona vikinga, Trynoski per York, etc). La falta d’accés a un gran ventall 

de bibliografia especialitzada, quasi exigua a l’Estat, m’ha portat a basar el treball en volums, 

articles i tesis disponibles en xarxa, i per tant, a disposar d’una bibliografia força limitada. He 

trobat, a més, treballs força rigorosos en el que es plantejaven estats de la qüestió sobre diferents 

temàtiques que també volia tractar en el meu, i que per tant he aprofitat i exprimit, doncs el meu 

objectiu és també un estat de la qüestió. Cal també tenir en compte que tota la bibliografia 

emprada es troba en llengua anglesa, a excepció d’un article en castellà i una tesis en italià. 

D'on provenia aquestes gents? Per què van marxar de les seves terres d'origen? Quants eren? 

Són preguntes que la historiografia actual encara debat. En primer lloc, trobem les postures que 

afirmen que l’aportació poblacional escandinava va ser minsa, en base a la poca cultura material 

existent, i que per tant es tractaria únicament de guerrers que es van posicionar per la força en el 

vèrtex de la societat. Per altra banda es troben els que defensen diferents graus de migració i 

assentament, basats en la toponomàstica i l'antroponomàstica, i reforçats pels últims avenços 

científics, amb anàlisis d'ADN i d'isòtops, que permeten deduir l'origen geogràfic de les restes 

humanes. 

A més, ha esdevingut camp de batalla pel que fa a la presència i importància de les dones en les 

conquestes i migracions dels pobles escandinaus. Mentre que la historiografia tradicional 

renegava de la seva presència, tot relegant-les a un paper secundari, si no terciari, en 

l'establiment a Anglaterra, noves teories apunten a una gran participació, des de les primeres 

etapes, quasi en igual proporció que els homes i com a combatents en les expedicions a les illes. 

Els víkings van provocar la formació del regne d'Anglaterra i de la nacionalitat anglesa, al 

esdevenir una amenaça cap a la resta d'anglosaxons i ser aprofitat pel rei Alfred de Wessex per 

presentar-se com garant de la unitat i de l'anglicisme d'Anglaterra. Van aportar moltes altres 

coses, com gran quantitat de lèxic nou, el floriment del comerç o noves joies i modes de vestir. 

No hem de caure, però, en el parany de la simplificació: els víkings també van patir moltes 

transformacions i l'impacte de la seva migració i del contacte amb la població local també va ser 
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molt important. Aquestes migracions, fins i tot, van tenir efectes en els territoris d'origen, com la 

formació estatal i cristianització dels països escandinaus. 

1. CONTEXT  

 1.1. Terminologia dels pobles escandinaus 

“Tots els víkings eren escandinaus, però no tots els escandinaus eren víkings” (Bernhardsdotter, 

2012: 22). 

La Crònica Anglosaxona (Swanton, 1996) anomena els primers escandinaus en arribar com  a 

“Northmen” (Bernhardsdotter, 2012: 22), primera aparició del terme el 787 d.C; “Danish”, 

també el 787; “heathen”, pagans, el 793 després del saqueig del monestir de Lindisfarne; 

“pirates”, el 836; “Danes”, el 836; i “enemy”, el 860. A més, tan sols s’esmenta el terme 

“wicings” en 5 ocasions, totes elles referides a petites partides de saquejadors (Richards, 1991: 

11). Tot i així, la primera aparició del terme la trobem en un poema del segle VII en anglès 

arcaic, i no va tornar a aparèixer a l’anglès modern fins el 1807 (Forte, Oram i Pederson, 2005: 

3; a Bernhardsdotter, 2012: 22). Pels francs els escandinaus eren coneguts com “normands”, 

“danesos” (Bernhardsdotter, 2012: 22) o “Suiones” (McLeod, 2008: 3), pels irlandesos eren 

pagans i estrangers, i pels eslaus eren “Rus” (Sawyer, 2001: 2; a Bernhardsdotter, 2012: 22). 

Tot i que tinguem referències foranies a danesos això no implica necessàriament que ells 

mateixos s’hi consideressin (McLeod, 2008: 5). Svanberg (2003, a McLeod, 2008: 4), focalitzat 

exclusivament en el registre arqueològic, argumenta que la visió tradicionalista de l’època 

víkinga i de les identitats supranacionals de Dinamarca, Suècia i Noruega ha de ser refutada 

davant l’evidència de molts grups diferents a nivell local amb un més o menys fort sentiment 

d’identitat col· lectiva. Aquesta postura ha estat contestada, defensant la impossibilitat de dir 

categòricament com un individu percebia la seva identitat personal o col·lectiva, i que el fet que 

existissin aquestes petites identitats locals no implica que no es poguessin sentir part alhora 

d’una identitat regional més gran (McLeod, 2008: 4). 

El terme “víking” també s’ha trobat a fonts escandinaves, i és rellevant que en nòrdic arcaic les 

paraules “víkingr” i “ viking” signifiquin “guerrer del mar” i “expedició militar” respectivament 

(Brink, 2008: 6; a Bernhardsdotter, 2012: 22). El terme, per tant, esmenta més una acció que no 

pas un grup de persones. Tot i això, tots els individus que anaven a fer el "víking" eren 

escandinaus (com a mínim fins a finals del segle IX), però els grangers que romanien a les seves 
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terres i no s'embarcaven per saquejar costes estrangeres no es poden considerar víkings, doncs 

no duien a terme l'activitat que els hi donava aquest nom. 

El fet d’anomenar víkings a totes les poblacions escandinaves, fos quina fos la seva activitat, ha 

creat disputes entre els estudiosos al voltant de si el terme havia de ser aplicat per a tots els 

colonitzadors nòrdics o només pels que es dedicaven al pillatge (Abrams, 2012: 18). El terme 

“Norse”, norrè en català, que té connotacions tant lingüístiques, com culturals, socials i 

religioses dels pobles nòrdics, ha estat rebutjada per alguns per tenir una marcada base en el 

llenguatge i poder ser confós amb “noruec”, ja que alguns cops és emprat com a sinònim 

(Abrams, 2012: 18). Altres defensen la idoneïtat del mot “Norse”, ja que el llenguatge seria un 

element vàlid per a l’identificació de totes aquestes comunitats, tant a les zones d’origen com als 

assentaments (Graham-Campbell, 1980: 10; a Newcombe 2012: 1), i que tindria validesa fins a 

la formació estatal escandinava (Olrik, 1971: 8-9; a Newcombe 2012: 3). El terme “escandinau” 

és ambigu, ja que pot referir-se simplement a les terres d’origen de Dinamarca, Noruega i 

Suècia i excloure els assentaments d’ultramar; i, com “pan-escandinau”, té connotacions no 

desitjables i que poden portar a equivocacions (Abrams, 2012: 18). 

La imatge actual d’un víking és la d’un guerrer escandinau lluny de casa lluitant o robant 

(Bernhardsdotter, 2012: 22), i per tant, està una mica esbiaixada. Amb tot, el terme “víking” ha 

prevalgut en els estudis històrics i serà utilitzada aquí amb el propòsit de donar consistència al 

treball. "Escandinau", “danès” i "nòrdic" seran emprats també com a sinònims. 

 1.2. El rerefons a Escandinàvia 

L’era de l’expansió vikinga va durar prop de 250 anys, del segle IX fins a la primera meitat del 

XI, arribant a quasi totes les costes europees i en alguns territoris imposant el seu domini, des de 

Nord Amèrica al Mar Negre i la Mediterrània, on fins i tot van atacar les costes africanes (Nesi, 

2005: 15). 

Entorn a la fi del segle IX, Escandinàvia s’organitzava de manera diversa a l’actual divisió 

política. De fet, els danesos habitaven l’actual Dinamarca, part del Schleswig alemany i l’àrea 

meridional més extrema de Suècia. Hi destacaven ciutats com Hedeby, Schleswig, Roskilde, 

Arhus, Viborg i Malmö (Nesi, 2005: 15). 

Els víkings noruecs controlaven l’actual Noruega meridional entre Oslo i Bergen i la franja 

costera noruega fins a Tromsö, al nord. Entre les ciutats més antigues i importants són 

recordades Oslo i Trondheim, a més de l’important centre comercial de Kaupang (Nesi, 2005: 

16). 
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Els víkings suecs, per la seva banda, vivien a la franja costanera de la part centro-meridional de 

l’actual Suècia que dóna al mar Bàltic, i a sectors de la costa de Finlàndia distribuïts entre 

Helsinki i Vaasa (Nesi, 2005: 17). 

1.2.1. El perfil geogràfic 

Si ens fixem en el territori d’origen dels danesos veiem com habitaven un territori totalment pla, 

sent l’elevació més alta de tan sols 173 metres, amb un llarg desenvolupament a les costes, tan 

continentals com insulars (Nesi, 2005: 17). 

Els víkings noruecs poblaven un territori molt muntanyós i accidentat, pràcticament 

impracticable, i amb multitud de fiords i d’illes, sent el marítim el mitjà de transport més ràpid i 

còmode. Només la costa meridional proporcionava condicions avantatjoses amb suaus pendents 

i rius que baixen de les serralades escandinaves cap a l’oest desembocant al llarg de la costa 

(Nesi, 2005: 18). 

El territori suec és majoritàriament planer o lleugerament accidentat, amb rius originats també a 

la cadena escandinava i que transcorren cap a l’est i el sud est desembocant al Mar Bàltic., i 

compta amb un sistema hidrogràfic orientat cap a l’est i el sud-est (Nesi, 2005: 18). 

La Dinamarca víking també era un territori abocat al mar. Comprenia més de 500 illes i no hi 

havia cap punt a la part continental que estigués a més de 50 km de la costa, el que marcava 

molt les bases alimentaries de la població. Hi havia grans extensions boscoses, especialment 

rouredes i fagedes, però gran part del paisatge eren terres ermes i dunes de sorra (Richards, 

1991: 18). 

Des d’aquests territoris va iniciar-se cap a finals del segle VIII l’expansió vikinga. Les esferes 

d’influència dels territoris afegits dins l’òrbita vikinga van estar molt determinades per les 

regions de les que varen partir les expedicions (Nesi, 2005: 19). 

  1.2.2. El context històric 

La societat escandinava del segle VIII era, a diferència de l’anglosaxona, encara àgrafa, situada 

encara en la fase final de la prehistòria europea, a la Edat del Ferro, que es va estendre des del 

500 aC. fins quasi el 800 dC. (Magnusson, 1976: 12; a Nesi, 2005: 23). El segle VIII va 

significar un ràpid desenvolupament tecnològic, social i econòmic que va treure a la regió de 

l’Edat del Ferro i la va permetre iniciar una època d’expansió, anomenada “Viking Age” per 

l’historiografia anglosaxona (Graham-Campbell, Batey, 1998: 1). 
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La població escandinava de finals de l’Edat del Ferro no havien estat encara convertides al 

Cristianisme, a diferència de les gents de les Illes Britàniques, i practicaven encara el 

“paganisme nòrdic” (Graham-Campbell, Batey, 1998: 32), un culte politeista amb deïtats com 

Odin, Thor, Frey i Freyja. 

Als inicis de l’Alta Edat Mitjana, les poblacions nòrdiques es veien a si mateixes com a 

habitants de regions específiques com Jutlàndia, Vestfold o Hordaland. No va ser fins ben entrat 

el segle X que no es desenvoluparien les identitats nacionals entre els escandinaus, dividint-se 

en danesos, suecs i noruecs (Richards, 1991: 14).  

Durant el segles VIII i IX diverses parts de Suècia, principalment l’àrea de grans llacs a l’oest 

d’Estocolm, van començar a gaudir d’un nivell de prosperitat considerable. A Birka, que va ser 

visitada el 829 per Anskar, el primer missioner cristià a Suècia, es trobaven objectes obtinguts 

de quasi tots els punts del món conegut (Blair, 1962: 58).  

La geografia física noruega, com s'ha esmentat, era tant accidentada que feia difícil per 

qualsevol tribu o rei establir la seva supremacia sobre el conjunt del territori. L'organització 

política del país estava determinada en gran mesura per aquestes limitacions. La comunicació 

entre un fiord i un altre sovint era impossible excepte per aigua, i va ser gràcies a aquesta 

experiència de camp en la navegació, més que no pas la de les costes suaus i tranquil· les del 

Bàltic, que els víkings noruecs van començar a arribar a Britània en gran nombre a finals del 

segle VIII (Blair, 1962: 61). 

  1.2.3. El naixement de la cultura comercial 

La societat vikinga es definia principalment per dos aspectes: engendrar molts fills, i dividir la 

propietat familiar entre ells (Randsborg, 1989; a Trynoski, 2008). La terra cultivable només és 

trobava en unes poques valls i planícies de la Península Escandinava (Eaton, McCaffrey, 2002; 

a Trynoski, 2008). L’exhauribilitat d’aquests recursos i l’augment poblacional va portar a la 

crisi d’aquests valors (Trynoski, 2008) i a un canvi en el focus de l’estil de vida escandinau 

(Anthony, 2008; a Trynoski, 2008). Van passar llavors de grangers i propietaris de terres a 

navegants, comerciants i pirates, amb uns vaixells llargs tot just desenvolupats, els drakars, 

adquirint bens i esclaus, i recorrent els enclavaments comercials europeus (Randsborg, 1989; a 

Trynoski, 2008). 

A mesura que els mercaders escandinaus anaven coneixent els diferents circuits comercials 

s’ampliava també el seu volum de negoci i la seva implicació (Randsborg, 1989; a Trynoski, 

2008), i se’ls podia trobar comerciant pels ports de tota Europa, el nord d’Àfrica, la Xina, 
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l’Índia i l’Orient Mitjà, d’on arribaven multitud d’objectes i mercaderies a Escandinàvia 

(Trynoski, 2008). Només a l’illa de Gotland, s’hi han trobat 25.000 monedes del Califat 

Abbàssida (Blair, 1962: 58). Fonts escrites franques dels segles VII i VIII donen fe de 

comerciants escandinaus portant or, plata i esclaus a molts mercats del nord d’Europa (Hodges, 

Whitehouse, 1983; a Trynoski, 2008). 

A més dels ja esmentats factors interns que empenyien els excedents de població cap a 

l’exterior, diversos esdeveniments polítics externs van ajudar a l’impuls comercial nòrdic. Entre 

ells es troben les crisis internes dels califats musulmans i la consolidació de l’Imperi Carolingi 

(Trynoski, 2008). 

Els mercaders àrabs eren els majors proveïdors de productes orientals de les demandes 

europees. Amb el col· lapse del Califat Omeia del 750, i el debilitament de l’Abbàssida entorn el 

830, el flux de bens cap a Occident va minvar, mentre la demanda de productes i esclaus 

romania constant (Trynoski, 2008). Els víkings van ocupar el buit deixat pels àrabs i van buscar 

d’aconseguir directament els recursos demandats a les Illes Britàniques i al llarg del Volga fins 

al Pròxim Orient: van respondre a la manca de subministres del sud portant-los des del nord 

(Hodges, Whitehouse, 1983; a Trynoski, 2008). 

“Tot i que Irlanda i Anglaterra no posseïen els mateixos valuosos recursos de l’Orient, podien 

oferir or, plata, fusta i altres matèries primeres” (Trynoski, 2008). Els monestirs costaners 

oferien una oportunitat fàcil i ràpida d’obtenir riqueses i esclaus pels mercats europeus (Richter, 

1995; a Trynoski, 2008).  

Els danesos, dels que tradicionalment s'ha dit provinents de Suècia, es van probablement establir 

a l'actual Dinamarca poc abans de finals del segle V, però no va ser fins finals del segle VIII que 

no van destacar en els afers europeus. L'establiment de l'Imperi Carolingi per Carlemany (771-

814), va ser l'altre gran força promotora del comerç víking al nord d'Europa (Trynoski, 2008). 

En campanyes que es van estendre pels últims 30 anys del vuitè segle, els francs, sota 

Carlemany, van annexionar les terres dels frisons i els saxons, els seus veïns septentrionals, i 

més d’una vegada durant aquells anys líders saxons van buscar refugi a les corts dels reis 

danesos. A la fi de les guerres saxones, Carlemany es va veure confrontat per un poderós rei 

danès, Godfred, el regne del qual no només ocupava Jutlàndia i les illes, sinó també parts del 

sud de Suècia. Godfred es va considerar un igual de Carlemany, i durant un curt període el seu 

poder va ser una seria amenaça a la supremacia carolíngia sobre frisons i saxons (Blair, 1962: 

58). 

La gran expansió de l'Imperi Carolingi, així com totes les reformes uniformitzadores dutes a 

terme, va portar una gran estabilitat a una bona part del continent, el que va permetre la 
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prosperitat i el floriment del comerç. (Hodges, Whitehouse, 1983: 109; a Trynoski, 2008). Això 

va ser aprofitat pels homes de negocis escandinaus, que eren presents a la majoria de ciutats 

costeres o que tenien port fluvial (Eaton, McCaffrey, 2002; a Trynoski, 2008). Al registre 

arqueològic escandinau s'ha trobat una gran quantitat de monedes de plata carolíngies, moltes 

més que de l'etapa anterior. Aquesta plata procedia de l’emergent elit carolíngia que pagava pels 

productes orientals portats a través dels rius de Rússia pels escandinaus (Trynoski, 2008). 

Els víkings empraven les ciutats ja existents per a la seva activitat comercial: hi portaven els 

bens i esclaus demandats i tornaven pel mateix camí (Trynoski, 2008). Preferien això a 

construir-ne de noves, per la qual cosa les grans ciutats no van ser habituals a Escandinàvia 

(Randsborg, 1989; a Trynoski, 2008). A mesura que el volum de negoci creixia, els víkings 

s’adonaren dels avantatges de comptar amb mercats en el seu propi territori (Trynoski, 2008). 

Godfred, rei de Dinamarca va fortificar la frontera sud de Jutlàndia, on hi va establir un 

important centre comercial, Hedeby. L'enclavament gaudia d'una posició privilegiada i molt 

estratègica, doncs hi podien arribar vaixells tant del mar Bàltic com del mar del Nord, remuntant 

el riu Treene, estalviant-se rodejar tota la península (Blair, 1962: 59-60). Hedeby “permetia la 

convergència de mercaders danesos, eslaus, suecs i finesos, que intercanviaven bens, i va 

impulsar les manufactures locals, com les de l'àmbar, l'os, i el treball dels metalls (...) El comerç 

va esdevenir el focus de la cultura escandinava, i la construcció de grans ports comercials 

reflecteixen aquest canvi cultural” (Trynoski, 2008). 

El regne de Godfred només va ser un parèntesi en la història primerenca de la Dinamarca 

víkinga, en la que era molt poc freqüent que un rei s’establís en una posició de tanta força com 

la que ell va aconseguir. La falta d’una autoritat central forta als diferents territoris escandinaus 

va ser un dels factors que va tendir a encoratjar la creixent pirateria víkinga. La conquesta 

franca dels frisons, que havien estat el poble marítim més destacat de l’Europa nord-occidental, 

i la posterior dissolució de l’Imperi Carolingi després de la mort de Lluís el Pietós, van crear les 

condicions ideals en les que els atacs pirates podien dur-se a terme sense la possibilitat de ser 

efectivament oposats (Blair, 1962: 59). 

Per tot això, i encara que molts dels seus descendents n'esdevindrien, seria un error titllar els 

danesos d'aquests temps de mers pirates (Blair, 1962: 59), com normalment s'ha fet des de la 

historiografia tradicional i que ha esdevingut la visió popular i folklòrica dels antics 

escandinaus. 
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1.3. La Britània anglosaxona 

Vers la meitat del segle VIII Anglaterra estava compresa pels regnes d’Ànglia Oriental, Wessex, 

Mèrcia i Northúmbria (veure figura 1). D’aquests, Mèrcia era el més poderós militarment, 

estenent-se des de la frontera amb Gales a l’oest fins al riu Tàmesi al sud. Northúmbria, el més 

septentrional, estava immers en lluites intestines entre els cabdills del nord i el sud del regne. 

(Richards, 1991: 20). 

 
Fig. 1: Anglaterra a mitjans del segle IX (Abels, 1998: 356). 

Es calcula que entre mig i un milió de persones vivien a Anglaterra al començament de l’era 

víkinga. “L’esperança de vida era pitjor que en l’Anglaterra actual, però millor que durant la 

revolució industrial” (Richards, 1991: 20). Al cementiri de Raunds (Northamptonshire), 

l’esperança de vida mitjana era de 21 anys. La mortaldat infantil era altíssima i, si es superaven 

els 12 anys, es tenia una esperança de vida de 33 anys. “De fet, els 12 anys semblen haver estat 

reconeguts com l’edat de la maduresa. La pobre higiene i la malnutrició eren probablement les 

causes més comuns de defunció”. Les dones que parien tenien també molts riscos, i la seva 

esperança de vida era, per tant, més baixa (Richards, 1991: 21). 

La societat anglosaxona estava fortament jerarquitzada. Al capdamunt de la piràmide trobàvem 

el rei i els seus “ealdormen” o alta noblesa, i just per sota els “thanes”, propietaris de terres. “Per 
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sota hi havia una gradació de treballadors agraris, i finalment una substanciosa classe esclava, 

possiblement superior a un quart de la població” (Richards, 1991: 21). 

La major part de la població vivia al camp, tot i que emergien pobles i viles amb certa 

importància, amb Londres i York al capdavant, que actuaven com a centres administratius i 

comercials. La majoria de les construccions eren de fusta. Els únics edificis fets de pedra eren 

les esglésies (Richards, 1991: 21). 

Els víkings danesos haurien arribat a seguint la costa fins l’estret de la Mànega i d’allà enfilat al 

nord per saquejar les riques costes del sud d’Anglaterra. “Pels víkings noruecs, en canvi, partits 

directament cap a l’oest des de les costes noruegues, la costa est de Britània era el seu punt 

natural de desembarcament. Proporcionava un bon nombre de cales amagades i ports on 

fondejar, així com monestirs indefensos i estuaris de rius que donaven accés a l’interior del 

territori.” (Richards, 1991: 22). 

1.4. Les causes del pillatge 

L’expansió vikinga cap a l'oest a través del Mar del Nord no hagués estat possible sense els seus 

famosos vaixells llargs, essencials per al transport per Escandinàvia i que feien possibles els 

viatges marítims llargs. Aquestes naus, desenvolupats a la segona meitat del VIII van donar als 

víkings l'avantatge de l'atac sorpresa i de la retirada ràpida. Tot i que van fer possible el saqueig 

de costes llunyanes, les noves embarcacions no van ser l’única causa de l’expansió (Richards, 

1991: 22). 

A finals del 8è segle els víkings ja havien començat a actuar com a intermediaris entre orient i el 

nord d’Europa a través del Volga, portant productes a l’Imperi Carolingi, fet que els va apropar 

a les veïnes costes britàniques. Així que la demanda de metalls preciosos i esclaus per part de 

les elits franques creixé, els víkings cercaren de cobrir-la i de subministrar-los-hi de la manera 

més fàcil i ràpida possible (Hodges, Whitehouse, 1983; a Trynoski, 2008). Els tresors guardats 

als indefensos monestirs de les costaners es van convertir així en preses fàcils dels escandinaus. 

Les comunitats monàstiques eren centres pacífics sense finalitats militars, i per tant, sense 

fortificar. Això les feia una presa fàcil pels guerrers víkings, que buscaven objectes valuosos i 

esclaus per col·locar als mercats d'intercanvi (Eaton, McCaffrey, 2002; a Trynoski, 2008). 

Irlanda i Britània eren capaces de proveir alguns dels materials que els mercaders víkings havien 

estat adquirint de Rússia i l'est d'Europa com esclaus, monedes de plata, objectes d'or, gemes, i 

matèries primeres com fusta, os i banya (Eaton, McCaffrey, 2002; a Trynoski, 2008). 
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Un altre dels motius que va portar els escandinaus a la pirateria va ser el mateix que havia 

impulsat anteriorment el pas de grangers de terres pobres a mercaders internacionals: la 

superpoblació (Trynoski, 2008). El primer atac víking a les costes angleses recordat per les 

fonts data del 787 dC, però el que la historiografia agafa com a punt d'inici d'aquestes incursions 

és el de 793, quan víkings provinents de Noruega van atacar i saquejar el monestir de 

Lindisfarne, a la costa oriental de Northúmbria (Hall, 1984; a Trynoski, 2008). Posteriorment, 

assolaren les Òrcades i els demés monestirs costaners d’Anglaterra i Irlanda. Amb unes 

incursions cada cop més freqüents, els víkings passaren a romandre-hi als hiverns i estalviar-se 

així el viatge d’anada a Escandinàvia i de tornada l’any següent a les Illes Britàniques. Els 

Annals d'Ulster mencionen el primer assentament cap el 841, en el mateix lloc on posteriorment 

fundarien la ciutat de Dublín (O'Brien, 1998; a Trynoski, 2008). 

 

Fig. 2: L'expansió escandinava per Europa entre els segles IX i XI (Nesi, 2005: 22). 

A Dinamarca, excavacions arqueològiques han evidenciat un canvi en el patró de les propietats 

agrícoles. Si abans la terra era posseïda per unitats familiars extenses, a finals dels segles IX i X 

estava en mans d’individus i passava a la seva descendència: emergien els latifundis. Això 

implicaria una progressiva escassetat de terres a Escandinàvia, per la qual cosa l’expansió 

ultramar esdevingué la millor manera de mantenir aquest sistema expansiu i de competència 

entre les elits. L’oportunitat d’enriquir-se ràpidament en les expedicions de pillatge va ser un 

altre incentiu del pas de molts escandinaus de grangers a mercaders primer, i a pirates després. 

“Així que les bases del estatus social al món escandinau van deixar de ser la possessió de 
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riquesa portable i la possibilitat de regalar objectes de metalls preciosos, el propòsit dels atacs 

víkings va canviar de l’adquisició de plata cap a l’adquisició de terres, al principi d’individuals, 

i posteriorment per l’estat” (Richards, 1991: 24).  

L'historiador Peter Hunter Blair (1962: 63) va defensar que va ser precisament l’èxit de pillatge 

víking i la completa ineficàcia anglosaxona per fer front a aquests atacs el factor més decisiu en 

les posteriors invasions i colonitzacions escandinaves de gran part de les Illes Britàniques. 

Els primers atacs van ser obra de petits cabdills comandant d’un a tres vaixells en accions 

sorpresa i de curta durada, sense donar temps a que s’organitzés cap mena de resposta. Aquests 

atacs estaven destinats a adquirir productes pels nous centres comercials d’Escandinàvia 

(Valante, 2009: 1). Mary Valante (2009: 1-2) defensa que l’èxit de les primeres incursions 

haurien permès els mercats escandinaus de consolidar-se i enfortir-se. Això, al seu torn hauria 

proporcionat finançament als cabdills i reis escandinaus per consolidar la seva autoritat més 

fermament, i organitzar així expedicions de pillatge molt més grans des de la dècada del 830. 

També segons Valante (2009: 2), les tripulacions de les primeres expedicions haurien estat 

formades per grangers, 30 membres per embarcació, liderats per un cabdill i fets a la mar 

després de la sembra i tornats abans de la collita. Dinamarca cap el 800 era l’estat més ben 

organitzat d’Escandinàvia, governada per Godfred, que en pocs anys va establir els mercats de 

Ribe, Hedeby i Kaupang, fet que ens dona una idea de la gran activitat comercial que es duia a 

terme al regne i que dona suport a les teories que veuen el pillatge com una forma d’abastir 

aquests incipients mercats (Valante, 2009: 4). 

Dagfinn Skre ressalta que els mercats establerts per Godfred estaven als límits dels seus 

territoris, en comptes de a l’interior. Això mostra, primer de tot, que es veia a ell mateix com a 

rei d’un territori amb uns límits definits (Skre, 2008; a Valante, 2009: 4), i després, que 

cadascun d’aquests mercats encarava una direcció diversa, proporcionant als primers pirates 

víkings mercats segurs i de confiança on vendre el botí (Valante, 2009: 4). 

“Irònicament, l’èxit de les primeres expedicions va acabar provocant la seva fi. Així que els 

bens de l’Europa occidental, especialment esclaus, fluïren cap a Kaupang i Hedeby, els mercats 

floriren enormement. I amb ells, també ho van fer els reis que els controlaven. Amb més 

riqueses van organitzar millor els seus regnes i van estendre el seu poder, a expenses dels 

cabdills locals responsables de les primeres incursions. A partir del 840, flotes més grans i 

millor organitzades van ser enviades a Anglaterra i Irlanda i es van establir les primeres bases 

dels permanents víkingues en punts estratègics de les illes” (Valante, 2009: 5). S’havien acabat 

les expedicions per iniciativa individual, ara eren controlades i organitzades per l’”estat”. 
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  1.4.1. Debat historiogràfic sobre les motivacions víkingues 

Fellow Jensen (1975; a Bernhardsdotter, 2012: 16) destaca diverses teories proposades sobre els 

motius intrínsecs del pillatge víking i la colonització. S’ha suggerit que els danesos eren mers 

pirates que usaven els atacs com a coacció per a que els locals compressin la pau. Quan no van 

poder explotar més aquest recurs, van decidir colonitzar i poblar directament les terres. Els 

noruecs, en canvi, van conquerir i colonitzar per la seva “fam de terra”, on hi anaven els 

excedents de població. Julian Richards (1991: 18; a Bernhardsdotter, 2012: 16) cita com a 

causes de l’expansió vikinga “l’augment demogràfic a Escandinàvia, la fugida del poder tirànic 

a Noruega, la competència entre les elits daneses i l'adquisició de riqueses i terres”. Segons M. 

G. Larsson (2008: 62; a Bernhardsdotter, 2012: 16), la pirateria donava gloria als joves víkings: 

era quelcom que s'esperava dels joves de la classe dirigent. 

Les expedicions de saqueig vikingues són una extensió dels contactes polítics, culturals i 

econòmics que s’havien produït amb anterioritat (Forte, Oram, Pedersen, 2005: 1; a 

Bernhardsdotter, 2012: 17). Tots ells van familiaritzar els escandinaus tant amb les costes i 

vaixells del nord d’Europa, com també amb el territori (Sawyer, 2001: 3; a Bernhardsdotter, 

2012: 17). 

Tal com va ser remarcat per Richards (1991) i Logan (2005) (Bernhardsdotter, 2012: 17), les 

motivacions rere la pirateria van anar canviant i evolucionant al llarg del temps. Al mateix 

temps, la societat escandinava també va canviar, influint també en els motius de les incursions. 

“Les primeres incursions podien haver estat focalitzades en l'adquisició de riquesa i dutes terme 

per cabdills, però així que el procés de formació estatal a Escandinàvia s'enfortia, el focus va 

canviar cap a l'adquisició de terres per individus i posteriorment per reis” (Bernhardsdotter, 

2012: 17). 

2. LES INVASIONS DANESES 

Les expedicions de pillatge es van convertir en habituals i periòdiques, cada vegada amb més 

intensitat i amb més decisió, moltes es trobaven en tal posició de força que es veien capaces de 

passar l’hivern a terres angleses abans de tornar. Així, tenim atacs esmentats per la Crònica 

Anglosaxona el 840, 841, 842, 843, 845, 851, 853, 854 i 860 (Swanton, 1996). 

Després de la mort de Horic II el 864, Dinamarca es va desintegrar en petits regnes i 

cabdillatges (Valante, 2009: 7). “El caos que va seguir la mort de Horic II podria explicar 

perquè el 865 la Crònica Anglosaxona dona testimoni de l’arribada del “Gran Exèrcit Pagà”. Els 

líders d’aquest exèrcit van tenir gran èxit, eliminant la major part de les famílies reials 
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anglosaxones i aconseguint l’establiment del Danelaw” (Valante, 2009: 7), una zona sota la “llei 

danesa”, sota control víking. 

Aquest exèrcit marca un punt i apart en les activitats que els víkings havien dut a terme fins a 

les hores a Anglaterra. No forma part d’una expedició de pillatge, arriba per establir-s’hi 

(Richards, 1991: 33), per conquerir el poder polític d’un territori i assentar-s’hi. 

Les dimensions de l’exèrcit han estat molt debatudes, però es pensa van ser entre 2 i 3.000 

guerrers (Nesi, 2005: 54). No tenien un lideratge únic, sinó que hi destacaven diversos “reis” i 

altres cabdills menors. Les fonts en destaquen Ivar Sense-os i Halfdan, ambdós fills del 

llegendari víking Ragnar Lothbrok (Pantalons peluts) (Blair, 1962: 69), i també Bagsac per els 

primers anys de campanya. Més endavant, l’exèrcit aniria patint escissions, de les que en 

sortirien nous caps i “reis”, com Anwind, Oskytel i el més important, Guthrum, que signaria el 

tractat de Wedmore amb el rei Alfred de Wessex el 878. 

 2.1. El "Gran Exèrcit Pagà" del 865 

El “Gran Exèrcit”, com els contemporanis el van anomenar, va desembarcar a Ànglia Oriental a 

la tardor del 865 (Nesi, 2005: 54), on van pactar amb la població local de Kent a canvi de diners 

i cavalls, i hi van romandre per 12 mesos (Blair, 1962: 69). Va ser el primer de molts pagaments 

del “Danegeld”. L’any següent, aprofitant la mobilitat que els hi oferien els cavalls, van fer una 

ràpida marxa cap al regne septentrional de Northúmbria, i van prendre la seva capital, York, 

aprofitant la guerra civil que hi havia esclatat entre els dos pretendents al tron. Els dos aspirants 

van unir forces i van atacar els víkings a York, però van ser derrotats i morts (Blair, 1962: 70). 

El 868 va arribar el torn del regne de Mèrcia, on es va dirigir el gruix de les tropes. Però degut a 

l’aliança que tenia el seu rei amb Wessex, aquests van enviar una força d’ajuda, davant la qual 

els víkings van acampar i evitar la batalla. Després de firmar la pau amb Mèrcia, una part de les 

tropes van tornar a York el 869, però una altra es va dirigir a Ànglia Oriental el 870 i van 

derrotar l’exèrcit liderat pel seu rei Edmund, al que van donar mort lligant-lo a un arbre i 

foradant-lo amb fletxes (Blair, 1962: 71). Es creu que els víkings en aquesta segona visita a 

Ànglia Oriental es van dedicar a devastar el territori i massacrar els habitants. La quasi completa 

manca de documentació escrita referent a l’anterior història de l’Ànglia Oriental és la 

confirmació que els monestirs van patir molt el pas escandinau, que va marcar la destrucció i 

conquesta del segon dels regnes anglosaxons per part dels víkings (Blair, 1962: 71). 
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Fig. 3: Campanyes del "Gran Exèrcit" del 865 fins el "Tractat d'Alfred i Guthrum" del 879 

(Abels, 1998: 356). 

El 870 Halfdan es va disposar a atacar el regne de Wessex, i va ocupar i acampar a Reading, a la 

conjunció dels rius Tàmesi i Kennet, que oferia una posició fàcilment defensable. En part degut 

als constants atacs costers durant la generació anterior i en part a l’enfortiment de l’exèrcit que 

havia dut a Wessex a la preeminència a Anglaterra durant el regnat d’Egbert, hi havia un estat 

de preparació militar a Wessex que no hi havia estat a Northúmbria, Mèrcia ni Ànglia Oriental. 

Després d’algunes victòries i derrotes dels dos bàndols, el 871 pujà al tron de Wessex Alfred, 

qui intensificà les campanyes contra els víkings però sense resultats. Finalment, i amb les seves 

tropes exhaustes, Alfred va comprar la pau amb els víkings, que van abandonar Wessex, on no 

tornarien en 5 anys (Blair, 1962: 72). 

Durant els següents anys, l'estratègia víkinga es va basar en un canvi continu de teatre 

d'operacions, aconseguint grans sumes de diners mentre canviaven la seva base d'un lloc a un 

altre. El 873 van acampar a Repton, al cor de Mèrcia, el pas dels quals encara es visible avui dia 
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pels enterraments que hi van fer. El mateix any van derrotar el rei Burgred de Mèrcia, que va 

exiliar-se a Roma (Stenton, 1971: 251-252).  

En cadascun dels regnes vençuts els víkings hi van col·locar un rei titella, probablement 

provinent de l'aristocràcia anglosaxona, per governar durant l'absència de l'exèrcit escandinau 

(McLeod, 2011: 351) i per protegir, potser, les famílies dels guerrers que hi romanien (Hall, 

2000: 151; a McLeod, 2011: 351-352). 

Del 865 al 874, el “Gran Exèrcit” havia recorregut amunt i avall el territori com a una única 

força, però a finals del 874 es va fragmentar en dos cossos i va començar el canvi de la 

conquesta militar cap a l'assentament permanent de les terres que havien conquerit. Una part, 

comandada per Halfdan, va viatjar al nord, va lluitar contra els pictes i els britons de Strathclyde 

i es va assentar al sud de la Northúmbria, al voltant de York. Els cronistes anglosaxons 

descriuen breument aquest assentament del 876, el primer assentament víking a gran escala del 

territori, així: «en aquest any Halfdan va repartir les terres de Northúmbria, i es van dedicar a 

conrear i a guanyar-se la vida per ells mateixos» (citat a Blair, 1962: 73). 

L'altra escissió de l’exèrcit fou liderada per Guthrum, i després d'un any a Cambridge, van 

tornar a fixar-se el regne de Wessex com objectiu. Un cop a Wessex, però, una flota provinent 

d'Irlanda que els havia de reforçar es va enfonsar per una tempesta, i els víkings van haver de 

firmar la pau amb Alfred, per dues vegades, el 876 i el 877, i prometre que no hi tornarien. La 

fallida d'aquest segon intent de conquerir Wessex va ser seguida d'una altre partició d'aquest 

exèrcit, que va marxar cap a les terres orientals de Mèrcia, les quals es van repartir i dedicar a 

llaurar (Blair, 1962: 74). Va ser el territori més endavant conegut com els "cinc burgs", format 

les ciutats de Derby, Leicester, Lincoln, Nottingham i Stamford i els seus voltants. 

Tot i la pau feta amb Alfred, els danesos van tornar a atacar l'any següent, el 878, amb gran èxit. 

Van derrotar l'exèrcit anglosaxó de Wessex i es van dedicar a saquejar el territori. El rei Alfred, 

que havia aconseguit refugiar-se amb alguns dels seus seguidors, va recórrer el regne per refer el 

seu exèrcit. A Edignton, Alfred va aconseguir una important victòria contra els víkings i aquests 

van voler la pau. Com en anteriors vegades, van donar hostatges a Alfred i van jurar que 

s'anirien del regne, però aquest cop es van oferir a que el seu rei, Guthrum, fos batejat. Així, 

Guthrum i 30 cabdills del seu exèrcit van ser batejats, amb el rei Alfred com a padrí. Aquest 

document va ser anomenat comunament el "Tractat d'Alfred i Guthrum" (Blair, 1962: 79). El 

879, un any després de segellar la pau, Guthrum i els seus marxen cap a Ànglia Oriental, on es 

van assentar i van procedir a repartir-se les terres (Blair, 1962: 75).  
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 2.2. L'exèrcit víking vingut de França del 892 

Fins el 892 no es va produir cap incident de l'escala de la gran invasió del 865, i això va donar 

temps al rei Alfred a reforçar el seu aparell militar i crear un sistema de defenses, que seria 

posat a prova amb una nova invasió escandinava provinent de França. Després de nombrosos 

anys d'èxits en campanyes al nord de terres gal·les, un exèrcit víking va patir una sonora derrota 

el 891, i l'any següent es va embarcar i transportar fins a les costes orientals del regne de 

Wessex. Aquests nous invasors van arribar amb les seves famílies i amb cavalls, i van rebre 

ajuda dels escandinaus establerts a Anglaterra, però no van gaudir de tantes possibilitats d'èxit 

com els seus predecessors i van ser vençuts (Blair, 1962: 79-80). No obstant, van estar en guerra 

durant 4 anys combatent els anglosaxons, i tot i els esforços d'Alfred, la iniciativa va romandre 

sempre del cantó danès: molts camperols anglosaxons no es volien allunyar de les seves terres 

per perseguir els invasors quan es retiraven, el que els hi permetia de tornar un cop i un altre des 

de la seguretat que els hi oferien els altres territoris controlats pels víkings (Stenton, 1971: 264). 

El 896, davant la impossibilitat de fer caure el regne de Wessex, les tropes invasores del 892 es 

van dissoldre, assentant-se uns a Northúmbria i Ànglia Oriental, i embarcant-se altres de nou en 

una expedició cap el nord de França (Stenton, 1971: 268). 

2.3. La reacció anglosaxona 

Després de la caiguda de Northúmbria, Mercia i Anglia Oriental, Wessex es va convertir en 

l’últim baluard dels anglosaxons a Anglaterra. Durant la primera guerra entre Wessex, fins a la 

pau de Wedmore el 878, Wessex va basar la seva estratègia en combatre els víkings allà on es 

trobessin i defensar totes les seves possessions. Després d’incessables assalts, el regne va estar a 

punt de caure davant les forces escandinaves. Patia les mateixes mancances que els altres regnes 

derrotats pels danesos. Tot i que van aconseguir vèncer nombroses vegades eren incapaces de 

fer un escac i mat definitiu als invasors (McDermott, 2009: 33).  

Per contra, durant la segona guerra amb els víkings del 892, les reformes fetes pel rei Alfred de 

Wessex van demostrar una gran eficàcia i es va aconseguir derrotar regularment els víkings. No 

van aconseguir penetrar gaire en territori anglosaxó, ni tampoc van repetir els nivells de pillatge 

i saqueig de dècades anteriors. Resultat d’això va ser la reducció dels pagaments als danesos: 

aquest cop tenien molta més confiança en rebutjar-los (McDermott, 2009: 33). 

Els canvis interns i les reformes de l’exèrcit d’Alfred van ser la clau d’aquest decantament de la 

balança. El rei va buscar fonts d’inspiració clàssiques, va estudiar les guerres d’altres 
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governants i regnes històrics, fins i tot la Bíblia. També es va basar en la seva pròpia 

experiència després de llargs anys combatent els danesos (McDermott, 2009: 33-34). 

L’exèrcit de Wessex, el “fyrd”, va passar de ser un exèrcit de lleva de caràcter excepcional a  

convertir-se en un exèrcit permanent i ben equipat, en una lleva de caràcter rotacional, per tal 

que sempre hi hagués un contingent preparat i llest per a respondre. El va convertir en una força 

ràpida i àgil dotant-lo de cavalls per al transport de les tropes allà on es produís una incursió 

enemiga. Aquests canvis permeteren convertir l’exèrcit de caràcter tribal en un més professional 

i amb capacitat per derrotar fàcilment els víkings (McDermott, 2009: 34). 

Al mateix temps, va implementar un nou sistema de fortificacions. Aquests “burhs”, com les va 

anomenar, eren punts clau ben defensats que controlaven els camins interiors per on marxaven 

els exèrcits. Aquesta novetat, juntament amb el renovat aparell militar, van demostrar ser les 

eines ideals per “anular l’estil de guerra víking” (McDermott, 2009: 34). 

Alfred va dur a terme, també, un programa de reforma naval, amb la intenció de derrotar els 

seus enemics fins i tot abans de que desembarquessin. Tot i que és difícil veure’n els resultats 

durant el regne d’Alfred, aquesta reforma fou la base dels èxits navals dels monarques 

posteriors, demostrant la flota una gran eficàcia (McDermott, 2009: 34). 

Finalment, va crear un cos de vigilància costanera i la construcció d'almenares, el que facilitaria 

que el seu exèrcit respongués amb la màxima celeritat (McDermott, 2009: 35). “Els dos segles 

que van seguir a la seva mort van elaborar i complicar la estructura, però les línies bàsiques de 

desenvolupament van ser dibuixades en els seus diferents camins durant el regnat d’Alfred” 

(Lyon, 1984: 62; citat a McDermott, 2009: 35). 

Cada element de la reforma d’Alfred podia per si sol contrarestar els víkings, però la clau estava 

en la seva combinació. “La derrota de la segona gran invasió víkinga del 892 mostra com Alfred 

havia aconseguit realment preponderar militarment i enfocar els seus recursos amb eficàcia, per 

tal de esdevenir la força preeminent que podria, posteriorment, permetre la formació del regne 

d’Anglaterra” (McDermott, 2009: 35).  

3. ELS VÍKINGS A ANGLATERRA  

3.2. L'assentament danès 

Els víkings de finals del segle IX, com s'ha vist, van assentar-se en 4 fases diferents. La primera, 

el 876 a York i els seus voltants, onze anys després d'haver desembarcat a Britània, duta a terme 
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pel grup liderat per Halfdan. La segona un any després, el 877, a les terres orientals de Mèrcia, 

on es repartiren en cinc ciutats, els "5 burgs", independents unes de les altres. L'últim romanent 

de l'exèrcit invasor del 865, liderat pel tot just batejat Guthrum, ara "Athelstan", es va establir a 

Ànglia Oriental el 879, a la que tornaven per tercera vegada en catorze anys. El quart i darrer 

gran assentament escandinau el van dur a terme les forces de l'exèrcit víking provinent de 

França del 892, que va establir-se en els territoris ja conquerits de Northúmbria i Ànglia 

Oriental. 

  3.2.1. El Danelaw 

El "Tractat d'Alfred i Guthrum" del 878 segellava la pau entre Wessex i l'últim exèrcit víking en 

actiu a Anglaterra, sota el comandament del rei Guthrum. “Ben aviat però, Guthrum va violar el 

tractat amb el rei Alfred, i el 886 se'n va estipular un altre, el tractat de Wedmore, on es 

delimitaven els confins entre els regnes d'ambdós reis. Alfred mantenia el domini sobre Wessex 

i hi afegia la regió de Sussex, Kent i una petita part de Mèrcia, i per els víkings quedaria tot el 

territori situat a l'est del riu Tàmesi i del Watling Street”, és a dir, Northúmbria, Ànglia Oriental 

i parts de Mèrcia i Essex (Nesi, 2005: 56). Aquesta "frontera", separant víkings d'anglosaxons, 

probablement va traslladar-se al nord amb els anys successius vistos els continus conflictes 

polítics i militars que seguiren la firma del tractat (Kershaw, 2010). 

 

Fig. 4: Zona sota domini danès, el Danelaw, després del tractat de Wedmore del 886 
(Nesi, 2005: 58). 
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La part reservada als danesos es coneguda com a "Danelaw", per ser la "llei danesa" la que 

impera, però no va esdevenir mai una entitat política conjunta (Nesi, 2005: 57). Realment, els 

seus confins van ser definits en tractat del 886, però el terme "Danelaw" no es troba a cap 

document oficial fins el segle XII, temps després de la conquesta normanda (Kershaw, 2010). 

El Danelaw fou “un conjunt desorganitzat de potents amb xarxes de clientelismes, comtes, 

cabdills militars i "reis del mar", caracteritzats per rivalitats, subordinacions i aliances mutables” 

(Nesi, 2005: 57). Així, sense un únic rei, a la zona dels "5 burgs" el govern depenia d'un "cos 

polític" repartit entre Lincoln, Stamford, Nottingham, Leicester i Derby, com a centres 

administratius (McErlean, 2009: 213). 

Fins i tot després de perdre la seva independència davant la "reconquesta" anglesa, aquests 

territoris van seguir mantenint les seves particularitats. Sota els regnats d'Aethelred i Edgar hi 

van haver lleis que mostraven un certa distinció entre danesos i anglosaxons a mitjans del segle 

X (Richards, 1991: 13). Molts guerres s'hi van assentar i més immigrants van arribar juntament 

amb les seves famílies per treballar la terra. Artesans i mercaders van immigrar també al 

Danelaw en una època en la que els escandinaus van esdevenir la classe social més alta 

(Bernhardsdotter, 2012: 17-18). 

Degut a la manca de documentació relativa al període víking d'aquests territoris, l'arqueologia a 

York, la ciutat víkinga més important d'Anglaterra, és la font de major informació de la que es 

disposa en l'actualitat, i per tant, de la que en faré més ús, gràcies sobretot al treball de D. 

Trynoski. 

  3.2.2. Jorvik, la York víkinga 

York, aleshores anomenada com a Eoforwic, era la capital del regne de Northúmbria i una de les 

ciutats més importants de l’Anglaterra anglosaxona. Sota control víking, va experimentar un 

gran creixement i desenvolupament, al convertir-se en un centre econòmic i enclavament 

comercial de primer ordre dins del circuit mercantil del món escandinau. York, rebatejada com a 

Jorvik, era també la seu de l'Església al regne de Northúmbria, comptant amb una catedral 

anglosaxona i una nombrosa comunitat monàstica (Hall, 1984; a Trynoski, 2008). Tot i així, per 

molt favorable que pogués ser la seva localització i les terres circumdants, la població nativa era 

hostil a la presència nòrdica, i els víkings van haver de lluitar per reclamar el territori (Trynoski, 

2008). 

La ciutat, però, havia patit cert procés de decadència i despoblació, comú a moltes ciutats 

anglosaxones de l'època, com l'arqueologia ha pogut comprovar (Cherry, Longworth, 1986: 
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143; a Trynoski, 2008). “Quan els víkings arriben amb la seva empenta comercial i la voluntat 

de crear-hi un mercat, no van haver de fer front a una prolongada resistència mentre formaven el 

seu assentament a Jorvik”. Una part de l’exèrcit va establir-s’hi, fent-la capital del regne. Una 

gran majoria de l'exèrcit es va establir a la ciutat, fent-la capital del regne (Trynoski, 2008). La 

seva localització va atraure comerciants d’Escandinàvia i les manufactures locals van florir. 

(Edwards, 1990; a Trynoski, 2008). “A les excavacions fetes a la ciutat a la zona de Coppergate 

entre el 1976 i el 1981, les capes romana i anglosaxona eren extremadament primes mentre que 

la víkinga va proporcionar un assortiment increïblement ric de material arqueològic” (Hall, 

1984; a Trynoski, 2008). 

Moltes poblacions grans angleses van experimentar gran creixement de l’activitat econòmica els 

segles IX i X, impulsats per l’activitat i presència vikinga. Les ciutats estaven cuidadosament 

delimitades, segons ens demostra l’arqueologia, seguint un patró de localitzacions preestablertes 

per cada edifici (Trynoski, 2008). Ian Longworth i John Cherry (citat a Trynoski, 2008) han 

destacat que “una reorganització tan radical suggereix alguna mena decisió centralitzada, 

municipal, el que està recolzat per l'emissió d'una moneda anònima de York que va aparèixer en 

aquesta època” (1986: 145). També han enumerat un seguit de troballes molt diverses com 

“motlles de ferro de monedes, joieria, sabates de cuir, beines, ganivets, agulles, pintes, copes de 

fusta, àmbar, safates, contenidors ceràmics de vi de la Renània, seda bizantina, porcellana 

xinesa, peces de jocs, xiulets i flautes de Pan”. Aquests objectes indiquen una producció 

manufacturera força important i especialitzada que gaudia de certa estabilitat per a dur a terme 

la seva activitat, amb abundància de moneda i un mercat potent (Cherry, Longworth, 1986; a 

Trynoski, 2008).  

Les restes òssies de l’època trobades mostra un ample espectre de la població d'aquells temps 

(Hall, 1984; a Trynoski, 2008). La majoria dels esquelets eren relativament robustos i 

acostumats a una intensa activitat física, però no gaudien de gaire longevitat. S’estima que 

només el 10 per cent arribava als seixanta anys, mentre una quarta dels infants moria durant la 

infantesa i la meitat de les dones abans d’arribar als trenta-cinc (Addyman, 1990; a Trynoski, 

2008). 

La descoberta de seques i de pesos i mesures estandarditzats és un bon indicador del gran volum 

de comerç que acollia la ciutat, de la seva fortalesa i de la presència d’un govern darrera que ho 

gestionés (Trynoski, 2008). Restes d’aquestes monedes víkingues han estat trobades a Suècia i 

Rússia, el que demostra que terres angleses formaven part d'una “ample i estesa economia de 

mercat” (Dolley, 1990; a Trynoski, 2008). 
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3.3. Identitat dels víkings a Anglaterra 

El fenomen de la interacció cultural entre nouvinguts escandinaus i les poblacions natives, i els 

assentaments pròpiament dits, han estat tractats llargament com el mateix. “Això és un error: les 

històries de l'impacte dels grups immigrants en el seus veïns i l'experiència de les seves pròpies 

transformacions són eloqüentment diferents” (Abrams, 2012: 19). Quan parlem dels víkings no 

parlem d'una identitat genètica sinó cultural, un conglomerat d'atributs incloent la llengua, la 

religió, la vestimenta i l'art, tots ells construint-la. 

Les fonts històriques que tenim estan escrites per persones alienes als escandinaus o són més 

tardanes, i la cultura material és nombrosa, però ofereix molts problemes d'interpretació 

(Abrams, 2012: 20). Fins i tot, el concepte de cultura escandinava ha estat objecte de crítiques, 

com les de Fredrik Svanberg que, basat en els diferents ritus d'inhumació dins la mateixa 

Escandinàvia, argumenta que no hi havia una cultura unitària, sinó un "món de cultures, realitats 

i modes de vida" (Svanberg, 2003: 104; a Abrams, 2012: 22). Altres defensen que això no és 

suficient per negar una cultura que té tot un seguit de trets comuns a diferents regions, tant les 

d'origen, com a les que s'expandeix. Exemples en serien la llengua nòrdica i l'alfabet rúnic, els 

fermalls ovals, considerats “els marcadors culturals escandinaus més característics”, o la 

mitologia nòrdica, present allà on es trobessin parlants de norrè. Una mostra d'això també és el 

fet que tant a punts de Rússia, com de Noruega o d’Anglaterra, s'han trobat gravats en pedra 

amb la mateixa manera de representar el moment de la mort del drac "Fafnir" (Abrams, 2012: 

23). Per tant, és cert que hi ha diversitat d'enterraments, però també hi ha molts aspectes que són 

compartits. 

Altres restes materials suggereixen que si que hi va haver “quelcom comú i unificador” per tot 

el món cultural escandinau. Lesley Abrams ha especulat sobre com podien ser aquests 

contactes. “Presumiblement les corts i els seus seguicis, grans radiadors de cultura, rebien i 

disseminaven objectes i idees en les seves anades i tornades en missions diplomàtiques, o hi 

arribaven poetes, dones que s'esposaven, joves que anaven a servir a altres senyors, hostatges, 

mercaders, artesans d'elit buscant encàrrecs, regals... (...). Altres interaccions polítiques, socials i 

econòmiques haurien mantingut connectats els senyors locals amb un món més ampli, i a través 

d'aquests contactes la cultura podria fluir cap a la societat rural” (Abrams, 2012: 24). 

És a través de mantenir aquests elements comuns, de reforçar aquesta memòria i consciència 

col·lectiva, que els escandinaus desplaçats podien mantenir la seva identitat i cultura. A no ser 

canviessin o fins que no van canviar de religió, els immigrants necessitaven tenir mantenir una 

fe comuna, “de manera que transcendís el lloc i la regió d'afiliació i minimitzés els efectes del 
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seu desplaçament” (Abrams, 2012: 26). Els exèrcits víkings estaven composats per guerrers 

provinents de diferents zones d'Escandinàvia, com s'ha pogut comprovar amb anàlisis isotòpics 

(Bernardsdotter, 2012). “Quan aquestes tropes s'ajuntaven necessitaven d'una identitat 

col·lectiva, unes creences comunes que els lliguessin amb lo supranatural, i fomentar la relació 

entre home i divinitat hauria estat un útil, sinó essencial, element d'unió per mantenir la cohesió 

del grup”. Fruit d’això hauria pogut esdevenir una simplificació dels ritus i el dogma, una 

espècie de “religió escandinava en la seva essència, amb el focus en els elements en comú, i 

amb un èmfasi en deus concrets com Odin”, associat als guerrers i la mort (Abrams, 2012: 26). 

  3.3.1. Perduració sentiment identitari 

Les comunitats de colons escandinaus no van estar isolades de les seves societats d'acollida, van 

agafar i adaptar formes locals. “Encara que el procés d'assimilació estigues en marxa, la cultura 

escandinava podria haver continuat jugant un rol visible i actiu, podia mostrar-se en noves 

formes, no simplement apartant-se i adoptant completament la identitat local” (Abrams, 2012: 

34). Kershaw ha observat com els accessoris de vestir van continuar sent uns marcadors 

importants de l'identitat escandinava a l'est d'Anglaterra, reforçant l'afiliació cultural dels que els 

portaven, fins i tot quan havien passat a formar part del regne d'Anglaterra (Kershaw, 2009). 

Els noms propis escandinaus van perdurar encara més que la moda. El nom no venia donat per 

la identitat genètica: famílies angleses van donar noms escandinaus als seus fills, i a l’inrevés, 

però allà on no hi va haver presència víkinga no s'hi han trobat tampoc després noms 

escandinaus. El Domesday Book (1086), encarregat després de la conquesta normanda 

d'Anglaterra del 1066, en aquelles àrees que van estar sota dominació vikinga va recollir milers 

de persones amb noms d'origen escandinau. “A Yorkshire, el ràtio de noms de llocs acabats en 

"-by" (assentament o granja en nòrdic antic) combinats amb els noms propis es de 94:6 

escandinaus:anglesos”. Per tant, els noms propis constituïen evidentment un aspecte fonamental 

de l'identitat regional (Abrams, 2012: 35). 

  3.3.2. Interconnexió del món escandinau 

La història de vegades se'ns presenta simplificada, amb els escandinaus sent assimilats per la 

societat anglosaxona i ignorant l'impacte que tenien els víkings d'ultramar els uns amb els altres, 

per no esmentar el "feedback" amb les terres d'origen. Aquesta de manera de veure els 

esdeveniments “també obvia les importants sinergies en els exèrcits i els assentaments així que 

els immigrants interactuen amb les seves societats d'acollida, produint formes culturals 

híbrides” (Abrams, 2012: 27). 
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Les connexions entre les territoris d'origen i els d'ultramar estaven motivades pel comerç, la 

predació i la migració econòmica estaven fortament lligades. No podem oblidar tampoc que els 

escandinaus d'arreu van interactuar àmpliament amb les societats d’acollida, i aquestes 

activitats, al mateix temps, estimulaven els contactes amb altres poblacions escandinaves. “Els 

pobles eren llocs multiculturals on es donaven tota mena d'intercanvis i els mercaders 

escampaven idees i modes així com objectes”. En els cercles de les elits polítiques sembla 

evident que hi havia intensos contactes, amb viatges i estades a corts estrangeres (Abrams, 

2012: 27), el que estimulava un sentiment de pertinença a una cultura que podríem anomenar 

"pan-escandinava". 

3.4. Impacte, aculturació i assimilació 

El volum i duració de l'emigració d’escandinaus a Anglaterra és molt difícil d'avaluar, doncs les 

fonts escrites es centren quasi exclusivament en la pirateria o la conquesta política quan 

esmenten ells víkings. La interpretació de la toponímia o els ornaments metàl·lics, cada vegada 

ha estat més propensa a considerar una migració substancial, encara que no hi ha un ampli 

consens (Abrams, 2012: 30). “Fa 20 anys era possible per a un historiador seriós afirmar que, 

excloent la toponímia, amb prou feines existia material que indiqués la presència de la cultura 

escandinava en aquelles parts d'Anglaterra que havien estat sota control víking” (Abrams, 2012: 

30). Des de llavors, i gracies als detectors de metalls, molts centenars de fermalls i sivelles 

d'estil escandinau han sigut desenterrades. Jane Kershaw, per exemple, ha argumentat a partir 

d'aquestes troballes que un nombre significatiu d'immigrants van arribar del sud d'Escandinàvia 

a l'est d'Anglaterra, i amb ells un gran nombre de fermalls que duien en els seus vestits, que no 

haurien arribat procedents del comerç (Kershaw, 2009). 

“La idea d'una àrea anomenada Danelaw suggereix un territori i unes gents immerses en la 

cultura escandinava, on l'ètnia escandinava seria la dominant”. La realitat, però, depèn del 

volum d’assentament víking, una temàtica que segueix generant discussions entre els 

estudiosos. La prova més evident de l'assentament escandinau és el nombre i distribució dels 

topònims d'origen nòrdic, tot i que no es pot utilitzar per saber la concentració o el nombre de 

colons (McErlean, 2009: 214). Un mostra clara seria la denominació dels llocs emprant el nom 

propi més el sufix “–by”, com Orm i Ormesby, i Ublubardr i Ugglebarnby (Abrams, 2012: 35). 

Per exemple, Ànglia Oriental presenta una gran manca de topònims escandinaus, quan pel 

Domesday Book sabem que era la zona més intensament poblada per escandinaus, en contrast 

amb Yorkshire i Lincolnshire. “L’aplicació del nom a una part de terra és una forma de marcar 

el territori amb la pròpia identitat, un símbol probablement d'èxit en una conquesta, o de riquesa 

i poder” (McErlean, 2009: 214). Amb l'antroponímia, però, també s'ha d'anar amb compte: 
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l'assignació de noms escandinaus, com Thorketill o Stafnhildr (Abrams, 2012: 35), va seguint 

sent popular durant el segle XIII entre la població anglitzada d'Ànglia Oriental, demostrant que 

un sol nom no pot ser agafat com a indicador d’identitat escandinava (McErlean, 2009: 214). 

“La llengua és un element essencial d'identitat, tant per comunicar-nos com per expressar qui 

som. La identificació de al voltant de 900 paraules d'origen escandinau a l'anglès estàndard 

indica un intercanvi lingüístic mutu” (Holman, 2007: 72; a McErlean, 2009: 215). Els 

matrimonis mixtes, la amplia distribució de la població escandinava i la necessitat de 

comunicació amb els natius anglesos haurien estat factors decisius en la desaparició de la 

llengua norrena a Anglaterra (McErlean, 2009: 215). 

Davant la manca de restes de cultura material víkinga dins del Danelaw, s'ha defensat que es 

tracta d’un reflex que els colons van esdevenir indistingibles, i per tant, que van patir una ràpida 

aculturació (Sawyer, 1997: 67; a McErlean, 2009: 215). 

A Escandinàvia, quan van començar a emergir regnes centralitzats, van apropiar-se de les idees 

estatals occidentals i les seves formes de poder. Anglaterra els hi va proporcionar els models per 

les primeres encunyacions reials. “Alguns dels primers eclesiàstics dels reis escandinaus 

cristianitzats eren anglesos, probablement de regions amb un passat escandinau” (Abrams, 

2012: 29). 

  3.4.1. Impacte a Anglaterra 

Jayne McErlean no estudia només les identitats de víkings i anglosaxons, sinó les identitats que 

es van formar a conseqüència del seu contacte, i com van derivar unes i altres, considerant la 

identitat no com un concepte “unidimensional i immòbil, sinó múltiple i fluent” (McErlean, 

2009: 211). “Els anglosaxons es van veure sobrepassats per l'amenaça víkinga i les continues 

migracions al seu territori, i enmig del perill, Alfred va impulsar una visió d'unitat de les gents 

angleses. Va iniciar "la construcció dels «anglecynn» (anglesos)" un procés de construcció 

identitària en el que els atacs i migracions víkingues havien d'esser l'element essencial”. 

Pretenia crear una "herència comuna, una fe i una història compartida" (Foot, 1996: 28; a 

McErlean, 2009: 212): “un intent de modelar les identitats angleses amb texts polititzats”, on els 

víkings eren els enemics, l'element extern. Un exemple n'és l'encàrrec de la Crònica 

Anglosaxona, que articulava la història des dels inicis dels temps i en la que es refermava la 

identitat de tots els ara anomenats "anglesos" (McErlean, 2009: 212). La importància de 

reescriure la història com una eina de creació de records va ser explicada per Zoe Devlin, que 

afirmava que "la manera en la que la gent recorda el seu passat té repercussions per a les seves 
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vides en el present, especialment en termes identitaris" (Devlin, 2007: 6; a McErlean, 2009: 

212). 

Quan Alfred va negociar amb Guthrum el 878 es va presentar com a cap de la "raça anglesa". El 

Tractat de Wedmore del 886, en el que es delimitava el Danelaw, va impulsar la política 

d'Alfred d'anglicitat i va reforçar la cohesió entre els pobladors dels regnes de Mèrcia, Wessex i 

Kent, ara sota el rei Alfred, enfront la nova "nació dels danesos". Els escandinaus van esdevenir 

els "Altres", “en directa oposició als anglesos, des de la que la nova anglicitat podia ser 

definida” (McErlean, 2009: 213). 

  3.4.2. Conversió al Cristianisme 

“L'interacció dels víkings amb l'Anglaterra anglosaxona inclou qualsevol cosa des del saqueig, 

el comerç fins la colonització permanent”. Els anglosaxons eren cristians, mentre que els 

“víkings eren pagans que creien en els "aesir" i els "vanir"”, els dos bàndols de déus que van 

lluitar entre si fins acabar reunint-se en una sola "tribu". Els dos pobles, però, compartien un 

origen en el món germànic, i estaven familiaritzats amb l’economia agrícola (Bernhardsdotter, 

2012: 17). La ràpida conversió dels víkings al Cristianisme va facilitar molt l’assimilació 

d’aquests dins de la societat anglosaxona: "només hi van haver dues o tres generacions entre el 

martell i la creu" (Bernhardsdotter, 2012: 17). Molts cabdills víkings van ser batejats (com 

Guthrum i altres caps després de ser derrotats el 878) i durant un temps, moltes monedes 

portaven la creu i el martell alhora (Logan, 2005: 152; a Bernhardsdotter, 2012: 17).  

El rol de la religió va ser molt considerable en els canvis identitaris i culturals. La conversió al 

Cristianisme va portar els països escandinaus a un major apropament a l'esfera europea, mentre 

que en els assentaments d'ultramar va facilitar el procés d'assimilació amb les cultures locals 

(Abrams, 2012: 25). 

3.1. La presència de la dona víkinga 

La major part del material emprat per a la cerca d’immigrants escandinaus a l’Anglaterra 

oriental dona la impressió de que les dones víkingues van ser sobrepassades àmpliament pel 

nombre d’homes. Però estudis recents que han determinat el sexe osteològicament de restes 

atribuïdes a víkings proporcionen noves dades que suggereixen que la migració femenina podria 

haver estat en paritat a la masculina, i que “hi hauria estat des de les etapes més primerenques 

de l’assentament, inclosa la campanya del 865” (McLeod, 2011: 332). 
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Els únics immigrants escandinaus documentats a Anglaterra durant el segle IX són els integrants 

dels exèrcits de les dues campanyes de conquesta, la del 865 i la del 892 (McLeod, 2011: 334). 

La Crònica Anglosaxona relata en quatre ocasions l’assentament i repartició de terres per part 

dels danesos (Swanton, 1996) després de les respectives campanyes militars. Mentre que no 

s’esmenten dones i nens en referència a la primera, si que en trobem a la de l’exèrcit del 892 

(McLeod, 2011: 334).  

El debat en aquesta part es centra en si aquestes dones havien vingut amb l’exèrcit o eren 

esposes natives. A les campanyes immediatament anteriors a França, d’on provenia l’exèrcit del 

892, hi ha evidències de víkings amb esposes víkingues, no franques, i el més lògic seria pensar 

que també els van acompanyar a Anglaterra. Això, juntament amb les fonts escrites, dona la 

impressió de que les dones víkingues estaven en gran inferioritat numèrica respecte els homes 

(McLeod, 2011: 335). 

L’antroponimia també dona suport a aquesta posició. Al “ Domesday Book” de 1087 fet per 

Guillem el Conqueridor i on es recullen els noms dels propietaris de terres, apareixen 21 noms 

femenins escandinaus diferents per més de 400 masculins (Hadley, 2006: 83; a McLeod, 2011: 

335). El mateix resultat esdevé a l’examinar la toponímia d’origen femení (Jesch, 1991: 78; a 

McLeod, 2011: 335). 

En canvi, existeixen altres elements que contrasten aquesta teoria i que donen més rellevància al 

paper de la dona víkinga. A través de l'anàlisi del ADN mitocondrial, que s’hereta per via 

materna i del ADN Y-cromosomal, per via paterna, de les poblacions actuals poden 

proporcionar més informació sobre les poblacions emigrants a les àrees d’assentament víking. 

S’ha extret que la població actual descendeix en un 5% de dones víkingues i un 15% d’homes a 

Yorkshire; en un 10% i un 15% a Mèrcia oriental; i en un 10% i un 20% a Ànglia Oriental 

(Sykes, 2006: 282-283; a McLeod, 2011: 335). Tot i que no s’han publicat altres treballs 

científics sobre el tema i que aquestes dades s’hagin de tractar amb precaució (McLeod, 2011: 

336), no deixen de ser reveladores. S’extreuen unes proporcions dona-home de 1:1,5 en el cas 

de més paritat i 1:3 en el de menys. 

Les troballes de joieria d’estil escandinau dels últims temps han portat a alguns estudiosos a 

suggerir un major nombre de dones vikingues a terres angleses (McLeod, 2011: 338). “De fet, 

s’ha destacat que hi ha més elements de vestir femenins que masculins” (Kershaw, 2009: 306; a 

McLeod, 2011: 338). Existeix debat sobre si aquestes quantioses joies haurien arribat amb 

immigrants escandinaves o a través del comerç i que, per tant, les portarien dones anglosaxones 

(Rogers, 2007: 86-87; a McLeod, 2011: 338). Per contra, Jane Kershaw (2009: 299; a McLeod, 

2011: 338) molt improbable que s’introduís a través del comerç de productes pel mercat de 
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masses, i que en el seu lloc, si que haurien estat les colones provinents d’Escandinàvia les que 

haurien introduït les joies d’estil escandinau. Kershaw (2009: 310; a McLeod, 2011: 338), però, 

també reconeix que s’han trobat algunes agulles d’estil anglosaxó en un nombre significatiu de 

fermalls d’estil escandinau, el que demostra que molts van ser fets ja a Anglaterra, i podria 

suggerir que haguessin estat adaptats per la població anglosaxona. 

Un altra àrea problemàtica han sigut els enterraments i els aixovars, que tradicionalment s’han 

associat a homes. Tot i així, els enterraments víkings femenins podien estar menys elaborats que 

els de la contrapart masculina i per tant més difícils de distingir dels de les anglosaxones 

(Hadley, 2006: 258).  

Una de les troballes més interessants fetes últimament ha estat un cas de determinació del sexe 

per osteologia. S’han comparat un grup de 7 tombes, amb el sexe determinat per l’aixovar amb 

altres 14 enterraments, en diferents cementiris, amb el sexe determinat osteològicament. Els 

primers han donat un resultat de 6 o 7 mascles, i 1 possible femella. Els segons han tret a la llum 

7 macles, 6 femelles i un indeterminat (McLeod, 2011: 345), i han posat en evidència la 

determinació del sexe a través dels aixovars, ja que una de les dones havia estat enterrada amb 

una destral gran, varies de petites i trossos d’espasa, i una altra amb espasa, escut i ganivet; 

mentre que hi ha homes amb només monedes, o un ganivet, o fins i tot un fermall oval, que 

tradicionalment s’associaria a una dona. Sens dubte, si s'hagués determinat el sexe pels objectes 

de l'aixovar trobats, com en els 7 primers casos, aquestes restes haguessin estat identificades 

erròniament (McLeod, 2011: 348). A més, algunes d’aquetes tombes de víkingues es troben als 

cementiris dels campaments d’hivern de l’exèrcit víking durant la primera campanya, 

concretament durant el període 873-878, el que corroboraria que acompanyessin les tropes des 

dels primers moments, i fins i tot que hi lluitessin, com s’extreu de les armes trobades a la 

tomba d’algunes d’elles (McLeod, 2011: 346). Per tant, s'invalidaria la teoria comunament més 

defensada que deia que les dones havien arribat com a part de la segona onada migratòria, 

després que el "Gran Exèrcit" s'hagués començat a assentar a les terres conquerides (McLeod, 

2011: 350-351). 

“Aquest resultats, 6 immigrants escandinaves i 7 escandinaus, hauria d’advertir contra la ràpida 

assumpció de que la gran majoria de emigrants víkings eren homes, encara que altres formes 

d’evidència suggereixin el contrari” (McLeod, 2011: 349). Mentre que podria ser massa 

agosarat concloure que hi hagués hagut paritat entre dones i homes víkings, els resultats donen 

suport a pensar que el nombre de escandinaves fou molt superior al que es pensava i 

complementen les teories extretes de les troballes de joieria. Fins i tot combinant els dos 

resultats, hi hauria 6 o 7 dones entre 19 o 20 adults, una proporció de 1/3 dels enterraments 

víkings amb sexe determinat (McLeod, 2011: 350). 
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Per tant, les dones serien presents des dels primers moments de l'arribada dels exèrcits víkings a 

Anglaterra, i el primer gran exèrcit del 865 seria similar al descrit per les fonts del 892, arribant-

hi tant homes com dones, i molt probablement, també infants (McLeod, 2011: 351). Aquesta fet 

ha portat a alguns autors a declarar que "els víkings que havien portat les seves famílies i bens 

clarament no tenien cap intenció de tornar" als seus llocs d'origen (Abels, 1998: 288; citat a 

McLeod, 2011: 351), cosa que referma la possibilitat de que l'exèrcit hagués arribat a Anglaterra 

amb la intenció d'apoderar-se de terres per assentar-se, i no només de saquejar i conquerir el 

poder polític (McLeod, 2011: 351). 

Així, podríem prendre la pràctica de l'exèrcit del 892 de deixar dones i infants a les àrees 

controlades pels víkings com habitual, i per tant es podria haver usat amb anterioritat (McLeod, 

2011: 351). Després de la conquesta de Northúmbria (866), Ànglia Oriental (869) i Mèrcia 

(873), es van posar reis titelles provinents de “l'aristocràcia local anglosaxona” per governar el 

territori durant l'absència de les tropes. “És possible que alguns no combatents, potser 

acompanyats d'un destacament de guerrers per protegir-los, romanguessin en els regnes tot just 

conquerits com a part d'un acord entre els líders víkings i els reis clients” (Hall, 2000: 151; a 

McLeod, 2011: 351-352). Per altra banda, “podria explicar també la necessitat de la política de 

l'ús dels reis titelles” (McLeod, 2011: 352). 

És més, si dones i infants s'haguessin quedat enrere, s'explicaria perquè la Crònica Anglosaxona 

no menciona a civils acompanyant l’exèrcit del 865. Ja que el regne de Wessex, on es va 

recopilar aquesta obra anys més tard, “no va ser atacat fins el 870-871 seria possible que els 

anglosaxons d'allà no estiguessin assabentats de la presència de cap dona o infant, degut a que 

romandrien als regnes conquerits de Northúmbria o Ànglia Oriental” (McLeod, 2011: 352) 

L'acceptació de la presència de dones escandinaves durant les primeres etapes de conquesta té 

implicacions en el procés d’aculturació d’aquestes poblacions. Com s’ha dit, s’ha defensat que 

els primers colons eren majoritàriament homes i que s’haurien esposat amb dones locals 

(Logan, 2005: 152; Sawyer, 1997: 68; ambdós a McLeod, 2011: 352), fins i tot que aquesta 

desproporció de sexes hauria encoratjat més escandinaves a migrar a Anglaterra un cop s'havien 

repartit les terres entre els guerrers, ara colons (Jesch, 1991: 77; a McLeod, 2011: 352). 

Considerant els resultats dels anàlisis osteològics, aquesta posició hauria de ser revisada. 

Els matrimonis mixtes es van donar amb tota seguretat, però en un volum més baix del pensat 

fins aleshores, doncs l’existència de dones escandinaves acompanyant l'exèrcit suggeriria que 

van arribar com a esposes dels guerrers. Molts d'aquests, per tant, no haurien estat buscant 

esposa un cop assentats. Per la seva banda, això també implica un bon nombre de vídues, 

resultat d'anys de conflictes armats amb els anglosaxons, que s'haurien quedat a Anglaterra i 
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casat amb anglosaxons, com també haurien pogut fer les escandinaves solteres. Tots aquests 

factors fan dels primers anys d'assentament víking un escenari molt més complex del que 

prèviament s'ha dit: no només es tractava d'una banda de víkings buscant esposes anglosaxones 

(McLeod, 2011: 352). 

Tot i que encara no tenim prous evidències per suggerir que l'aculturació no va ser un procés 

ràpid, podem afirmar que els matrimonis mixtes van jugar un rol menor en el seu resultat. 

Basats en les troballes de joieria i la pressuposició de posteriors migracions, alguns autors 

sospitaven que un nombre substancial de dones havien participat en la colonització. “Però abans 

tenien poques evidències per validar les seves teories, fet que va portar a d'altres investigadors a 

defensar que els colonitzadors eren molt majoritàriament homes”. Ara, els últims estudis que 

han sortit a la llum, tot i no poder determinar el nombre de colones, permeten suggerir que el 

ràtio de dones-homes víkings a Anglaterra estaria entre 1:2 i 1:1 (McLeod, 2011: 353). 

4.    FOSSES COMUNES D'ÒXFORD I WEYMOUTH  

El 2008 i 2009 es van descobrir dues fosses comunes, la primera a la ciutat d’Oxford i la segona 

a Weymouth al costat d’un creuament de camins. L’estudi dels jaciments i diversos anàlisis de 

les restes indiquen que les restes de les fosses contenen restes d’individus d’origen escandinau 

morts violentament. Aquest fet, juntament amb el context històric de l’època, permet hipotitzar 

sobre si aquestes morts varen formar part d’una “neteja ètnica” duta a terme pels anglosaxons 

entorn l’any 1000. (Bernhardsdotter, 2012: 4). 

 4.1. Execucions a Òxford 

A Òxford, durant les obres d’excavació per a l’ampliació del St. John’s College, es van trobar 

35 esquelets apilats un a sobre l’altre en una rasa d’època anglosaxona (Bernhardsdotter, 2012: 

8). En total, entre 34 i 38 individus van ser descoberts, tots homes en la seva plenitud (Keys, 

2010; a Bernhardsdotter, 2012: 9) i víctimes de violència. Les diferents datacions van donar una 

edat estimada de procedència de les restes d’entre el 893 i el 978 (Pollard, et al., 2012; a 

Bernhardsdotter, 2012: 8). 

Eva Bernhardsdotter afirma que l’anàlisi osteològic dels ossos indica que tots els individus van 

patir greus ferides d’armes tallants i punxants al cap, pelvis i costelles (per apunyalament per 

l’esquena) així com decapitacions, i que algunes restes òssies suggereixen que els cossos van ser 

cremats abans de ser enterrats (2012: 9). Els individus tenien entre 18 i 30 anys, un físic robust i 
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ferides curades, el que suggereix que eren guerrers veterans (Pollard, et al., 2012: 84; a 

Bernhardsdotter, 2012: 9). 

L’anàlisi d’isòtops estables van donar un grau d’afinitat superior amb les poblacions 

escandinaves que amb les anglosaxones. També s’ha vist que la seva dieta estava composada 

per una gran quantitat de peix, el que pot provocar certes anomalies a l’hora de donar les 

datacions per l’anomenat “efecte reserva marina” (Bernhardsdotter, 2012: 9-10). 

L’equip arqueològic responsable del jaciment va especular inicialment de que es tractava d’un 

cas de neteja ètnica duta a terme per anglosaxons, fet que coincidiria amb l’odre d’Aethelred II 

de que els habitants d’Oxford eliminessin els “danesos” el 13 de novembre, dia de Sant Brice, 

del 1002 (Sloan, 2010; a Bernhardsdotter, 2012). 

Una nova hipòtesi es que les víctimes d'Òxford serien, al igual que les de Weymouth, un grup 

de saquejadors escandinaus que van ser detinguts i executats (Pollard, et al., 2012: 97; a 

Bernhardsdotter, 2012: 10). 

 4.2. Matança a Weymouth 

Un any després de la d'Òxford, va ser descoberta una altra fosa comuna a prop de Weymouth 

(Williams, 2009; a Bernhardsdotter, 2012: 10). S'hi van trobar 51 calaveres, apilades 

separadament dels cossos decapitats, que estaven distribuïts sense ordre per la fosa i en major 

nombre que les calaveres (Bernhardsdotter, 2012: 10). Cap resta de teixit ha estat recuperada, el 

que podria indicar que van ser despullats (BBC, 2010; a Bernhardsdotter, 2012: 11). La fosa 

s’ha datat per radiocarboni entre el 970 i el 1025 (Dorset County Council, 2011; a 

Bernhardsdotter, 2012: 11). Cal remarcar que està situada al costat d’una via principal i el límit 

d’una parròquia, en un lloc on duien a terme les execucions del terme en aquella època (Oxford 

Archaeology, 2009; a a Bernhardsdotter, 2012: 11). 

De la mateixa manera que les restes d’Oxford, les víctimes de Weymouth eren homes alts i 

forts, d’entre 15 i 30 anys. Es creu que una espasa va ser emprada per separar els caps dels 

cossos, tot i que no hi ha talls nets (Oxford Archaeology, 2010; a a Bernhardsdotter, 2012: 11). 

“El ossos mostraven signes d'intens treball físic, però cap marca de defensa o de combat previs a 

l'execució. Tampoc tenien velles cicatrius de guerra, el que descarta que fossin guerrers 

veterans”. Un individu presentava una malformació que el faria coixejar (Vetenskapens värld, 

2012; a Bernhardsdotter, 2012: 11). Tret del físic robust, només unes marques en forma de solcs 

a la dent d’un individu els relacionava amb els víkings. S’han trobat marques similars a Suècia, 
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potser relacionades amb alguna mena de ritual (Dorset County  Council, 2011; a 

Bernhardsdotter, 2012: 11). 

L’anàlisi isotòpic de les dents de deu dels individus situava el seu origen en un lloc molt 

diferent d’on van ser enterrats, indicant que provenien de diversos llocs de la Península 

Escandinava (Vetenskapens värld, 2012; a Bernhardsdotter, 2012: 12). L’origen escandinau, 

juntament amb el sexe, l’edat i el físic robust dels esquelets fa pensar que es tractaria de pirates 

víkings (Dorset County Council, 2011; a Bernhardsdotter, 2012: 12). Les característiques de la 

seva mort podrien donar a entendre que van ser sorpresos i fets presoners, i posteriorment 

executats, doncs no es tenia gaire consideració envers els assaltants costaners (Bernhardsdotter, 

2012: 12). 

Una altra teoria apunta però a que es tractaria de colons escandinaus o descendents d’aquests, 

basada en l’absència de ferides de guerra i la presència d’un coix, que hauria molestat més que 

ajudat si es tractés d’una partida de guerra (Williams, 2009; a Bernhardsdotter, 2012: 12). Una 

tercera hipòtesi defensa que van ser víctimes d’altres víkings (Vetenskapens värld, 2012; a 

Bernhardsdotter, 2012: 12). 

 4.3. Pirates o colons? 

El rei Aethelred (978-1016) estava ofegat pels pagaments que demanaven els assaltants víkings 

a canvi de no atacar el regne, i els mercenaris que contractà, també víkings, no feren altra cosa 

que empitjorà la situació econòmica i social del país. Davant d’una situació tant desesperada, va 

fer un edicte en el que s’ordenava la mort de tots els “danesos”, terme que inclouria tots els que 

tinguessin origen escandinau (Bernhardsdotter, 2012: 24). Molts descendents d’escandinaus 

portaven moltes generacions establerts a Anglaterra i constituïen una bona part de la població, 

pel que resulta improbable que l’ordre estigués dirigida contra “tots” els escandinaus (Keys, 

2010; Bernhardsdotter, 2012: 24). Es creu que l’edicte tenia com a objectiu els mercenaris i 

nous víkings arribats amb la segona onada d’atacs (Logan, 2005: 159; Richards, 1991: 35; a 

Bernhardsdotter, 2012: 25). 

Una de les hipòtesis apunta a que els individus d’Òxford van ser víctimes de la massacre de 

danesos de Sant Brice i que els seus cossos van ser llençats a una fosa prop de la sortida nord de 

la ciutat (Keys, 2010; a Bernhardsdotter, 2012: 25). “D’acord amb les fonts escrites la matança 

es va centrar en la comunitat danesa de la localitat, incloent dones i infants. La fosa d’Òxford, 

amb molts individus enterrats al mateix temps, no segueix el típic patró d’un cementiri 

d’execucions, el que dona suport a l’escenari d’una matança” (Bernhardsdotter, 2012: 25). Els 
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seus ossos, a més, mostren signes de cremació, el que podria coincidir amb la crema dels 

danesos de l'església de Sant Frideswide. 

Tot i així, si aquesta teoria fos certa, hom s’esperaria trobar també dones i infants. Es podria 

tractar llavors de mercenaris o “nous” saquejadors, el que donaria sentit a les antigues ferides de 

guerra, més que no pacífics habitants de la ciutat (Bernhardsdotter, 2012: 26).  

Pel que fa als individus de Weymouth, la manca de ferides prèvies o de signes de defensa fa 

pensar en civils desarmats, i el fet de ser decapitats de manera sapastre i despullats indica que 

l’execució mirava de ser lo més humiliant possible, possiblement degut a l’antagonisme cap els 

escandinaus (Bernhardsdotter, 2012: 26). 

“En base als anàlisis, el registre arqueològic i el context històric, ambdues foses poden ser el 

resultat d’una execució de mercenaris o de grups d’assaltants”. Si de debò s’hagués dut a terme 

una matança a gran escala, hom esperaria trobar més traces per tot el territori, sobretot en els 

llocs de més assentament escandinau i amb més variabilitat de gènera en les víctimes 

(Bernhardsdotter, 2012: 26). “Les foses comunes, més que no un vestigi de genocidi, deuen ser 

el resultat d’accions hostils exclusivament cap a víkings mercenaris contractats que havien traït 

el rei i aquells qui suposaven una amenaça militar per l’estat” (Bernhardsdotter, 2012: 27). “Les 

foses d’Oxford (un centre administratiu reial) i de Weymouth (costa sud d’Anglaterra)” també 

encaixen com a localitats on podrien estar destinats grups de mercenaris (Keys, 2010; a 

Bernhardsdotter, 2012: 27). 

Personalment crec, però, que queden moltes preguntes a l’aire i, de moment, sense resposta. Els 

víkings de Weymouth, si assaltants, eren un grup considerable, un mínim de 52 individus, que 

haurien arribat en un o dos vaixells - la capacitat dels vaixells víkings del segle IX és d’unes 30-

40 persones segons la Crònica Anglosaxona (Swanton, 1996). S’ha adduït, pels talls 

deficientment fets durant les decapitacions, que els van detenir els vilatans. Quines forces 

podrien haver reunit per combatre els invasors, comptant que aquests estarien fortament 

equipats i armats? Com pot ser que es rendissin sense lluitar? Van pensar potser que els 

perdonarien la vida tot i haver estat saquejant? En qualsevol cas no van combatre, cap d’ells 

presentava cap ferida relacionada, només les fetes mentre es defensaven, amb els braços (no els 

havien lligat), mentre els anglosaxons els executaven. Per tant, es van rendir quasi 

immediatament després de presentar-se les forces de la població local. Per altra banda, 

Weymouth està a tocar de la costa, per tant haurien desembarcat i no durien cavalls amb ells, no 

els podien portar als vaixells des d’Escandinàvia. I sense cavall, com es movia el coix? Un grup 

de guerrers acceptaria un coix que els fes anar més lents, i per tant, perdent el factor sorpresa? 
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S’ha dit també que el fet que no tinguessin velles ferides de guerra no implica que no siguin 

guerrers veterans. Però resulta que els d’Òxford si que en tenen, i a Weymouth hi ha diversos 

individus de més de 30 anys. Aquests tampoc n’haurien de tenir? Com pot ser que no haguessin 

tingut cap ferida greu o notable, després d’anys de correries, combats i expedicions si resulta 

que són pirates? Podrien ser tots grangers escandinaus, tenen signes d’intens treball físic, que no 

haurien hagut de combatre mai, però que per una situació precària a les seves terres d’origen, o 

per l’ambició de botí, emmarcada en una segona onada d’expedicions de pillatge a Anglaterra, 

s’haguessin ajuntat i format la seva pròpia partida de guerra per treure’n profit. Això explicaria, 

també, per què estaven al sud de Wessex, on la presència víkinga era exigua.  

CONCLUSIONS 

L’era víkinga, la de les expedicions de saqueig i conquesta per totes les costes del continent 

Europeu, no va ser fruit només d’un canvi climatològic que va empènyer les poblacions 

escandinaves a emigrar de les seves gèlides terres d’origen. El factor decisiu va ser el comerç, 

en el que es va basar l’economia escandinava durant més d’un segle i que van liderar després de 

la pèrdua de preeminència dels mercaders musulmans a l’orient i dels frisons a l’oest, un cop 

caiguts sota dominació carolíngia. Va ser a aquesta elit de l’Imperi a la que subministraven tot 

tipus de productes del pròxim orient portats a través dels rius de l’Europa eslava. Quan aquest 

comerç va minvar, o va ser més difícil d’aconseguir els productes demandats, els van anar a 

buscar directament, amb incursions i pillatge. Va ser aleshores que el món víking va arribar a 

tota Europa, en busca de plata i esclaus, gràcies als seus avenços tècnics que feien dels seus 

“drakars” unes embarcacions formidables, capaces de remuntar rius o navegar oceans, i plantar-

se per sorpresa allà on desitgessin. 

Tota aquesta activitat estava també fomentada per a pròpia economia local escandinava. 

S’havien creat importants centres dedicats exclusivament al comerç i a totes les activitats que en 

derivaven. Quan els elements en el que es basava aquesta forma de vida van canviar, també ho 

van fer els objectius i motivacions víkingues.  

Va ser això el que va portar els víkings a desembarcar amb un exèrcit a l'Ànglia Oriental el 865. 

Ja no buscaven botí per vendre’l a Dinamarca, havien arribat per quedar-s’hi. Aquesta postura 

queda reforçada per la quantitat d’anys que passen al país, a les successives conquestes que fan 

dels regnes anglosaxons i al posterior assentament d’aquestes tropes als territoris conquerits. La 

demostració d’una gran presència femenina des del primer moment de les invasions també dona 

força a aquesta hipòtesi. No es tractaria tant d’un exèrcit convencional de conquesta, com el que 

portaria a la illa Guillem el Conqueridor el 1066, sinó una migració amb totes les seves lletres, 
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com les dels pobles germànics al món romà. Aquests paral·lelismes donen peu a possibles 

treballs, ja que és una temàtica no tractada fins el moment. 

La presència víkinga va transformar en gran mesura la societat anglosaxona. La població nativa 

que va quedar sota domini danès, per suposat, en va patir una “escandinavització” en alguns 

aspectes com el vestir, el llenguatge i els ritus funeraris, però també va canviar molt la societat 

anglosaxona que no va estar mai sotmesa als danesos. L’assentament víking en ciutats va 

suposar un revulsiu per a l’activitat econòmica urbana, després de dècades de crisi i 

despoblació, gràcies en part a l’inclusió en un mercat que abastava tot el món cultural 

escandinau, de Grenlàndia a Rússia, i de Noruega a Normandia i Irlanda. L’”amenaça víkinga” 

va servir al rei Alfred el Gran de Wessex per postular-se com defensor del anglicisme 

d’Anglaterra enfront els “estrangers” i pagans víkings i unir sota seu tot el món anglosaxó 

romanent. Els víkings van ser utilitzats per crear una noció “nacional” dels anglosaxons, 

d’unitat, en oposició als “altres”. 

Els víkings, per la seva banda, també van notar, i molt, el contacte amb la població anglosaxona. 

Van perdre la seva llengua, es van convertir  al Cristianisme i van acabar sota la dominació del 

regne d’Anglaterra, tot conservar molts trets particulars, visibles en la antroponímia de segles 

posteriors o en la toponímia actual. 
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