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DOCUMENTO DIDÁCTICO DA EXPOSICIÓN “GALICIA ESCANDINAVA”

1. O drakkar é o �po de barco viquingo,
amplo e lixeiro, cun mascarón de madeira
na proa que adoitaba representar un
animal mitolóxico das tribos nórdicas.
Segundo o �po de animal, así
denominaban o barco. Grazas aos
skaldas, que eran os poetas da Corte e
rexistraban todo nas súas crónicas,
chegou a nós a variedade de nomes.
Pregunta: No panel "Os viquingos", figuran
varias denominacións dos drakkar. A que
dous animais se refiren?

2. Durante a segunda invasión viquinga, a
banda que comandaban Hastein e Bjorn
Ragnarsson saqueou Iria Flavia. O bispo, á
vista do danos, pediulle ao rei Ordoño I o
cambio de sede a Compostela, que estaba
amurallada e ben defendida. Ese cambio �ña
que ser aprobado polo Papa de Roma,
cabeza da Igrexa Católica.
Pregunta: Como se chamaba o Papa co que
negociou o rei Ordoño o cambio de sede do
bispado de Iria?
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3. Nunha das ondadas da cuarta invasión,
mandaba a flota viquinga un conde danés moi
listo e arriscado que permaneceu en Galicia
uns cantos meses facendo das súas. Tan ben lle
saíu a campaña que, á volta, os skaldas
alcumárono como “O galego”.
Pregunta: Cal era o nome
dese conde danés?

4.

Un dos viquingos que
pasou por Galicia chegou a ser
rei de Noruega, e incluso
venerárono alí como santo. Ao
redor da súa tumba ergueron
unha igrexa e logo unha catedral,
que se converteu nun lugar de
peregrinación.
Pregunta: Como se chama a
cidade onde hoxe está esa
fermosa catedral, á cal chaman
de dúas formas?
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5.

O «Camiño da tropa», que
percorre de norte a sur a península de
Xutlándia, atravesa unha serie de vilas
e cidades danesas ata que chega ás
terras de Alemaña.
Busca-Busca: Escribe tres cidades
danesas polas que pasa o «Camiño da
tropa» que comecen por “V”.

6. Cóntase dun peregrino danés que
veu a San�ago de Compostela voando.
Foi párroco dunha vila que está no
camiño de Roskilde a Odense, na póla
central do Camiño danés.
Pregunta: Como se chamaba ese
peregrino, que foi venerado como santo
por tan curioso milagre?

7. Dende moi an�go exis�a unha ruta comercial marí�ma que traía mercadorías
dende as cidades hanseá�cas do mar Bál�co a Galicia. Esa ruta foi aproveitada por
moitos peregrinos para chegar a Compostela.
Pregunta: Cal é a cidade alemá, no Bál�co occidental, a cuxo porto chegaban os
peregrinos suecos que viñan de Estocolmo de viaxe a Compostela?
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8.

Das terras suecas chegaron a
San�ago de Compostela dúas peregrinas,
que logo fundaron conventos nos países
escandinavos e foron veneradas como
santas.
Pregunta: Como se chamaban as dúas
peregrinas e onde fundou cada unha o
seu primeiro convento?

9. Na an�ga capital dos daneses, Roskilde, hai
unha pequena igrexa do século XIII dedicada ao
apóstolo San�ago, que en 1808, debido ás
circunstancias, houbo que darlle outro come�do.
Pregunta: En que se converteu a igrexa
de San�ago de Roskilde en 1808?

10. Os peregrinos portaban selos e insignias
que adquirían nos diversos santuarios polos que
pasaban de camiño a Compostela. En San�ago,
as insignias que se vendían eran cunchas vieiras,
popularizadas no século XII, na época de
Xelmírez e que fabricaban un grupo de artesáns
en concreto, altamente especializados.
Pregunta: Que nome recibía o grupo de
artesáns que fabricaban as insignias de cuncha
vieira?
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11. Os selos eran carimbos metálicos
que tamén levaban os peregrinos como
proba de que o eran e dos lugares santos
onde es�veran. No penúl�mo panel da
exposición figura un deles, onde aparece
o San�ago peregrino ao lado da virxe
María co neno.
Pregunta: Que nome la�no lle daban os
peregrinos a este �po de carimbos
metálicos?

12. No úl�mo panel, dedicado ao
profesor Vicente Almazán figuran algúns
dos seus libros relacionados co Camiño de
San�ago e a súa faceta escandinava. Pero
Almazán, que foi un namorado de Galicia
desde a primeira vez que fixo o Camiño,
escribiu un libro que dedicou aos
emigrantes galegos.
Pregunta: Como se �tula o libro que
escribiu Almazán para os galegos que
vivían fóra da súa Terra?
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