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Vikingoak, bizitza 
erdia eskien gainean

Kalvträsk (egungo Norvegia), duela 
5.200 urte. Eskandinavian bizi zi-
ren gizakiek eskiatu egiten zuten, 

garai hartako eski bat topatu baitzuten. 
Ez da hori elurretako jarduera horren 
arrastorik zaharrena; Vis-en (egungo 
Errusia) duela 8.000 urteko arrastoak 
topatu dituzte eta bada Txinan duela 
10.000 urte eskiatzen zutela uste due-
nik ere. Hortaz, eskiaren jatorria ez 
dago argi. Baina argi dago Eskandina-
vian Antzinarotik eskiatzen dutela

Eskandinaviar mitologian ere eskien 
gainean irristan ibiltzen ziren jainko
-jainkosa batzuk. Badirudi Ullr jainko 
nagusietakoa zela antzina, baina ga-
rrantzia galdu zuela, eta, horregatik, 
iturri idatzietan hari buruzko informa-
zio gutxi jaso zen. Haren irudiek, or-
dea, informazio gehiago ematen dute: 
eskiekin agertzen da gehienetan. Skaði, 
bestalde, neguaren, mendien eta ehi-
zaren jainkosa zen, eta bera ere arkua 
eskuetan eta eskien gainean irudikatu 
ohi zuten.

Vikingoak gerrari anker eta basati-
tzat ditugu, baina denbora gutxi ema-
ten zuten horretan. Arpilatzea ez zen 
haien jarduera ekonomiko nagusia, ne-
kazaritza baizik. Negu luzeko elurrak 
eta izotzak urtuta, udaberri amaieran, 
lurrak prestatu eta laboreak ereiten 
zituzten. Ekainean, Ipar itsasoko urak 
baretzen zirenean irteten ziren itsa-

sora. Eta orduan ere, denbora gehiago 
ematen zuten nabigatzen beste herriak 
sarraskitzen baino. Gainera, uztaila-
ren amaieran itzuli ohi ziren, uzta bil-
tzen hasteko. Iraila amaieran, negu 
gogorrerako prestatzen hasten ziren: 
uztak ondo gordetzen zituzten, abe-
reak  aterpean babesten zituzten, tres-

nak egiten eta konpontzen zituzten… 
Ia urte erdian elurrak lurra estaltzen 
zuenez, ehizan aritzeko edo batetik 
bestera joateko eskien gainean ibili 
behar zuten.

Beraz, iparraldeko gerlari beldurga-
rriek askoz denbora gehiago ematen 
zuten eskiatzen, borrokan baino. 

5.700 urteko txiklearen dna
Kopenhageko Unibertsitateko ikerlari 
talde batek Styltholm-en (Danimarka) 
aurkitutako duela 5.700 urteko urki
-mundrun zati bat aztertu du eta emai-
tzak Nature Communications aldizka-
rian argitaratu ditu.
 Argazkiko mundrun zatia txikle 
modura erabili zuten ziurrenik; edo 
beharbada objektuak itsasteko erabili 

zuten eta, horretarako, aurrez maste-
katu egin zuten. Ikerlariek pasta beltz 
zatia murtxikatu zuen pertsonaren 
DNA ateratzea lortu dute: emakume 
gaztea zen, azal ilunekoa, ile beltzekoa 
eta begi-urdina.
 Eta laktosarekiko intolerantzia zeu-
kan, animaliak etxekotu aurreko gizaki 
gehienek bezala. 
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