De fem vikingeskibe

Skuldelev skibene
I den sene vikingetid etableres et system af spærringer i Roskilde Fjord, der gør det muligt at kontrollere søvejen til en af Danmarks største konge- og kirkebyer.
Tre udtjente skibe slæbes ud til det smalleste sted ud for landsbyen Skuldelev. Skibene fyldes med
sten og sænkes i Peberrenden, den mest direkte rute til Roskilde. Efter 20 år forstærkes spærringen med endnu to skibe. Der er skabt et effektivt forsvar i fjorden.
Tusind år senere rammes en spunsvæg af jern ned i fjordbunden omkring spærringen. En af de mest
betydningsfulde udgravninger i Danmark kan begynde...
Den ældste del af museet, Vikingeskibshallen, er bygget som en montre omkring de fem vikingeskibe,
fundet i Roskilde Fjord. Tilsammen giver de et mangfoldigt indblik i vikingetidens maritime kultur:
Skibsbygning, søfart, handel, forsvar og krigsfærd - og muligheden for at søge ud i verden og udforske nye horisonter.
En rå og enkel arkitektur sætter skibenes linjer og æstetik i centrum. Og et stort vinduesparti danner baggrund for udstillingen, der med dybe kig udover fjorden igen forbinder skibene med vandet.
Oplevelsen er uforstyrret og giver rum til fordybelse og fantasi.
De omgivende, permanente udstillinger udfolder det historiefortællende fund: Hvad blev skibene
brugt til for 1000 år siden? Hvilken rolle spillede de i datidens samfund? Og hvordan var livet om
bord?
De fem rekonstruktioner
De fem Skuldelevskibe er bygget og brugt af mennesker, der har efterladt sig utallige spor i skibene:
Formen vidner om funktionen, hvilke farvande de var bygget til at besejle og hvilke ønsker bådebyggeren havde til sejlegenskaberne. Træets fiberforløb viser, hvordan bestemte dele af træet blev
brugt til bestemte skibsdele. Og værktøjssporene fortæller om bådebyggerens brug af økser, høvle
og bor.
Vikingeskibsmuseets bådebyggere arbejder med kopier af vikingernes værktøj, og bruger tilsvarende
materialer og teknikker. Skroget rekonstrueres ud fra de bevarede dele af originalskibet. De manglende dele genskabes ved hjælpe af andre skibsfund, skibsmotiver fra vikingetiden og nutidens traditionelle, Nordiske og klinkbyggede både, der viser tilbage til vikingetidens skibsdesign. Processen kaldes eksperimentalarkæologi.
Vikingeskibsmuseets rekonstruktioner ligger i Museumshavnen, side om side med de traditionelle træbåde. Havnemiljøet og de omgivende udstillinger og aktiviteter, understreger den direkte sammenhæng mellem Skuldelevskibene i Vikingeskibshallen og deres efterfølgere - og bygger bro mellem historie og tradition.
Rekonstruktionerne er ikke endegyldige sandheder. De er et bud på, hvordan skibene så ud for 1000
år siden. Og for hver ny rekonstruktion vi bygger og sejler, lærer vi mere om skibenes betydning for
datidens samfund. Vi får en ide om de ressourcer det krævede at bygge skibe, og bliver klogere på
vikingetidens mennesker og kultur ved at sejle skibene under realistiske forhold.

Skuldelev 1 - Havskibet

Skuldelev 1 er et stort havgående fragtskib fra Sognefjorden i Vestnorge. Skibet er bygget med
kraftige planker af fyrretræ og har fyldige former, der giver stor lasteevne og høj sødygtighed på
Nordatlanten. Det er repareret af flere omgange med egetræ, både ved Oslofjorden og i Østdanmark.
Havskibet har kunnet sejle overalt i Nordsøen og Østersøen samt på Nordatlanten.
Skib og last var muligvis ejet af en stormand eller af et fællesskab af købmænd, der drog på handelstogt til Europas markeder. Skibet har haft mandskabsdæk for og agter samt et åbent lastrum midtskibs.
Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 1, Ottar, kan ses i Museumshavnen.
Datering: Ca. 1030
Byggested: Vestnorge
Bevaret: Ca. 60 %
Materialer: Fyr, eg og lind
Længde: 15,84 meter
Bredde: 4,8 meter
Dybgang: 1 meter
Deplacement: 20 tons
Åretal: 2-4
Besætning: 6-8
Sejlareal: Ca. 90 m2
Gennemsnitsfart: Ca. 5 knob
Topfart: Ca. 13 knob

Ottar (Skuldelev 1)

Ottar
I 1999 påbegyndtes byggeriet af Ottar, rekonstruktionen af det store havgående fragtskib fra Vestnorge. Under byggeriet finder bådebyggerne nogle særlige og ukendte øksespor på en bite. Værktøjssporene blev genkendt af en nordmand som sprett-telgjing. Det var en huggeteknik, især brugt til
fyrretræ, og som krævede specielle økser. Teknikken efterlader et særligt mønster af hugspor, forskellig fra de teknikker bådebyggerne hidtil havde brugt. Når der 'sprettes', hugges øksen i træet i
en svagt stump vinkel, bådebyggeren slapper derefter af i armen og lader øksen springe eller skære
sig ud igen.
Byggeriet af Ottar gjorde bådebyggerne mere opmærksomme på at udforske huggeteknikker og
værktøjsspor på originalskibene. Vi fik større bevidsthed om, at værktøj kan være udformet, slebet
og brugt på forskellige måder.
Museet har i dag en omfattende samling af kopier af vikingetidens økser, høvle, bor, profilskrabere,
knive, stemmejern, mejsler og hamre fra hele Norden.
Ottar kan ses i Museumshavnen. Rekonstruktionen har kraftige, fyldige former og mørkt-tjæret træ.

Skuldelev 2 - Det store langskib

Skuldelev 2 er en krigsmaskine, bygget til høj fart og transport af mange krigere.
Med en besætning på 65-70 mand har det hørt til de stormandsskibe, der prises i skjaldekvad og sagaer.
Analyser af tømmeret årringsmønster viser, at langskibet er bygget af egetræ i Dublinområdet omkring år 1042. Vikingerne kom til Irland i 800-tallet og etablerede flere befæstede baser langs den
irske kyst. Baserne udviklede sig til byer, som i dag hører til blandt Irlands største. Her levede vikingerne som købmænd, lejesoldater og skibsbyggere.
Skibets lange og smalle form samt enorme sejl gav et stort fartpotentiale. Og med 60 årer havde skibet fremdrift selv uden vind.
Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 2, Havhingsten fra Glendalough, kan ses i Museumshavnen.
Datering: 1042
Byggested: Dublinområdet, Irland
Bevaret: Ca. 25 %
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 30 meter
Bredde: 3,8 meter
Dybgang: 1 meter
Deplacement: 26 tons (fuldt udrustet)
Åretal: 60
Besætning: 65-70 mand
Sejlareal: 112 m2
Gennemsnitsfart: 6–8 knob
Topfart: 13–17 knob
Gennemsnitsfart for årer: 2,5 knob

Havhingsten fra Glendalough (Skuldelev 2)

Havhingsten fra Glendalough
Havhingsten fra Glendalough er en rekonstruktion af det store langskib Skuldelev 2.
Skibet er en krigsmaskine, bygget til høj fart og fragt af mange krigere, Det er en dristig konstruktion, på én gang tung og stærk nok til at bære sit 112 m² store sejl samt let og tilstrækkelig langt til
at kunne ros af en besætning på 60 mand. Et kompromis mellem styrke og lethed.
Det originale skib er bygget af materialer i høj kvalitet. Det var vigtigt for skibets fremtoning og
konstruktionens styrke. Havhingsten er på samme måde rekonstrueret af materialer, der i art og
egenskab, kom så tæt på det oprindelige, som muligt.
Under byggeriet undersøgte bådebyggerne, hvor mange ressourcer i form af træ, tjære, jern, uld og
hamp, der lev brugt til langskibet. Det gav et billede af de magtstrukturer, der var forudsætningen
for at tilvejebringe så omfattende ressourcer og den nødvendige organisation.
Den 30 meter lange rekonstruktion blev søsat i 2004. Drømmen om at genskabe de fem Skuldelevskibe var opfyldt. Næste skridt var en rejse i vikingernes kølvand for at afprøve rekonstruktionen. Sejladsen Roskilde-Dublin tur/retur i 2007-2008 blev kulminationen på mange års arbejde, og er det hidtil mest omfattende arkæologiske eksperiment, museet har gennemført.
Havhingsten kan ses i Museumhavnen. Langskibet er let at genkende med sine karakteristiske blå, gule
og røde bordgange.

Skuldelev 3 - Kystfareren

Skuldelev 3 er et lille, elegant og solidt handelsskib, bygget til fragt af varer i de indre danske farvande og i Østersøen. Skibet er det bedst bevaret af de fem vikingeskibe, fundet i Roskilde Fjord, og
er bygget af dansk egetræ. Det har haft dæk af løse planker for og agter, og midtskibs et åbent
lastrum med plads til omkring 4 tons last.
Skibet kunne bringe ejeren og hans følge til markeder eller møde på tinget.
Vinden var den vigtigste drivkraft, men under manøvrer og over korte stræk i vindstille kunne årerne
bruges.
Vikingeskibsmuseets rekonstruktion, Roar Ege, kan ses i Museumshavnen.
Datering: Ca. 1040
Byggested: Danmark
Bevaret: Ca. 75 %
Materiale: Egetræ
Længde: 14 meter
Bredde: 3,3 meter
Dybgang: 0,9 meter
Deplacement: 9,6 tons
Lasteevne: 4,6 tons
Åretal: 5 årehuller
Besætning: 5-8 mand
Sejlareal: 45 m2
Gennemsnitsfart: ca. 4-5 knob
Topfart: ca. 8-10 knob

Roar Ege (Skuldelev 3)

Roar Ege
I 1982 bygges Roar Ege, rekonstruktionen af det lille handelsskib.
Skibet er det bedst bevaret af de fem Skuldelevskibe med hele 75 % af skroget intakt.
Drømmen om at genskabe Skuldelev 3 opstod allerede under udgravningen, og Kystfareren var den
første rekonstruktion, der blev bygget på Vikingeskibsmuseets bådeværft.
For at undgå forudfattede holdninger til skibsdesign og byggemetoder ansatte museet ikke professionelle bådebyggere. Byggeholdet skulle være åbent over for en mere end 1000 år gammel byggetradition. Museet engagerede i stedet en gruppe unge, der to år tidligere havde bygget Imme Skinfaxe en rekonstruktion af Skuldelev 3 i 9/10 størrelse.
Byggeriet af Roar Ege blev grundigt dokumenteret. Alle detaljer diskuteret, og for hver beslutning
blev der udarbejdet et notat med beskrivelser, tegninger og kildehenvisninger. Da rekonstruktionen
blev søsat var der brugt 20.000 arbejdstimer - alene det håndslåede tovværk og håndvævede sejl
kostede 5000 arbejdstimer.
Roar Ege kan ses i Museumshavnen. Rekonstruktionen er behandlet med en blanding af trætjære og
linolie, der giver skibet sin smukke mørkerune farve. Derudover kan man finde mytologiske mønstre
indridset i skibets dørk.

Skuldelev 5 - Det lille langskib

Skuldelev 5 hører blandt til de mindste langskibe i en krigsflåde og er ideelt til sejlads i de indre,
danske farvande og i de korte, krappe bølger på Østersøen.
I modsætning til de øvrige Skuldelevskibe er det lille langskib fra begyndelse bygget af både nyt træ
og genbrugstømmer. Få år før skibet sænkes i spærringen, bliver det desuden repareret med nyt og
genbrugt træ. Vi ved ikke, hvorfor skibet er bygget på denne måde, men byggeriet og reparationerne
er udført af dygtige bådebyggere.
Langs den øverste bordgang ses endnu dele af skjoldremmen til krigernes skjolde, og på 6. planke i
bagbord side agter er spor efter en indskåret dekoration.
Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 5, Helge Ask, kan ses i Museumshavnen.
Datering: Ca. 1030
Byggested: Danmark
Bevaret: Ca. 50 %
Materiale: Eg, fyr, ask og el
Længde: 17,3 meter
Bredde: 2,5 meter
Dybgang: 0,6 meter
Deplacement: 7,8 tons
Åretal: 26
Besætning: Ca. 30 mand
Sejlareal: 46 m2
Gennemsnitsfart: 6-7 knob
Topfart: Ca. 15 knob

Helge Ask (Skuldelev 5)

Helge Ask
Kølen til Helge Ask, museets rekonstruktion af det lille krigsskib Skuldelev 5, lægges i 1990. Men ét
spørgsmål trængte sig på. Hvilke skib skulle man bygge? Det oprindelige eller det reparerede?
I modsætning til de øvrige skibe er Skuldelev 5 bygget af både nyt og genbrugt træ. Få år før det
endte i Roskilde Fjord, blev skibet også repareret med nyt og genbrugt træ. Et eksempel herpå er
den øverste bordgang med årehuller. Under reparationen er bordgangen udskiftet med en ny planke,
hvis eksisterende årehuller ikke passede til skibets tofter (robænke) og dermed oprindelige åreplacering. Årehullerne blev derfor lukket med små træplader, og nye årehuller skåret ved siden af.
Helge Ask blev rekonstrueret som Skuldelev 5 oprindeligt så ud. Bunden og hele bagbord side af skibet - ca 65 % er bevaret - og det var derfor muligt at genskabe den manglende styrbord side.
Helge Ask kan ses i Museumshavnen. Det lille langskib er dekoreret med gule og brunrøde farver, med
inspiration fra Bayeuxtapetet. Rundt om for- og agterskibet er malet en hvid slange eller orm efter
den udskæring, der er at finde på originalskibet. Ved længere sejladser er Helge også dekoreret med
et rødt dragehoved og - hale.

Skuldelev 6 - Fiskerbåden

Skuldelev 6 er en fiskerbåd, bygget ved Sognefjorden i Vestnorge, på samme tid og sted som havskibet.
Den er oprindelig brugt til fiskeri og fangst indenskærs i de dybe, norske fjorde, men er sidenhen
blevet forhøjet med en planke i hver side.
Ved ombygningen blev de oprindelige åreanlæg fjernet, og åretallet reduceret. Ombygningen betød
formentlig, at båden i højere grad blev brugt til transport langs Norgeskysten.
Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 6, Kraka Fyr, kan ses i Museumshavnen.
Datering: Ca. 1030
Byggested: Vestnorge
Bevaret: Ca. 70 %
Materiale: Fyr, birk og eg
Længde: 11,2 meter
Bredde: 2,5 meter
Dybgang: 0,5 meter
Deplacement: 3 tons
Oprindelig åretal: 14
Besætning: 5-15 mand
Sejlareal: 26,5 m2
Gennemsnitsfart: 4-5 knob
Topfart: 9-12 knob

Kraka Fyr og Skjoldungen (Skuldelev 6)

Kraka Fyr og Skjoldungen
I 1998 rekonstruerer museets bådebyggere Skuldelev 6, fiskerbåden fra Vestnorge.
Skuldelev 6 var oprindelig bygget med en forholdsvis lav bordgang (6 bordgange) og havde 14 årehuller. Men er efter en årrække blevet ombygget til et fragtfartøj. Ved at afmontere årekeiperne på
øverste bordgang og give plads til en 7. bordgang, fik man større lastekapacitet, og et mere rummeligt
og sødygtigt skib.
Rekonstruktionen Kraka Fyr er bygget som Skuldelev 6 oprindeligt så ud - som fiskerbåd. Byggeprojektet var desuden det første, hvor bådebyggerne arbejdede med bordplanker af fyrretræ og ikke
egetræ.
12 år senere, i 2010, lagde bådebyggerne kølen til endnu en rekonstruktion.
Der findes ingen bevarede stævne fra Skuldelev 6, og denne gang blev stævnenes design ændret. Ved
byggeriet af Kraka Fyr tog bådebyggerne udgangspunkt i trappestævnen fra det lille, danske handelsskib Skuldelev 3. Men arkæologiske fund af stævne i Vestnorge og fiskerbådens slægtsskab med
Skuldelev 1 har siden vist, at stævnene på Skuldelev 6 kan have set anderledes ud. Stævnene på Kraka Fyr og de nye stævne på Skjoldungen er udformet med respekt for de bevarede dele og uden ar
ændre bådens form. Det viser, at der er flere løsninger, når ikke-fundne dele af et originalskib skal
rekonstrueres.
Kraka Fyr og Skjoldungen ligger ofte side om side i Museumshavnen. Kraka Fyr med den høje trappestævn og Skjoldungen med det kortere, afstumpede stævndesign. Kraka Fyr er desuden mørkere i
træet, efter mange års tjæring.

Stig Ombord

I mere end 30 år har handelsskibet og krigsskibet, fortøjet ved museets indendørs anløbsbro, lagt
kulisse til undervisning, leg og fantasifulde forestillinger om skibe hjemvendt fra fjerne egne. Nu kastes fortøjningerne, og skibene skal endelig ud at sejle.
Vikingeskibsmuseets nye udstilling Stig Ombord er en grundfortælling om rejsen over åbent hav; alt
det man ser, hører, føler og mærker med og i kroppen - imens dagen går fra klar og lysende morgenstund til et omsluttende mørke. Når vejret skifter fra vindstille og næsten blændende solskin, til
storm, tordenvejr og høj sø. Og stemningen ændres fra kedsomhedens sløvsind til dramaets energi.
En cinematisk projektion af horisonten i det fjerne gør væggene omkring skibe og sejl levende og følger skrogets rytme i bølgerne. Lyset fra 30 LED lamper lægger sig som et hvælv af skiftende farver
over rummet, og lyskegler mødes i en svævende stjernehimmel. Reallyde fra Havhingsten og Ottars
togter komponeres til en lydkulisse af knirken fra masten, susen fra vinden, skippers kommandoer og
bølger, der slår mod skibssiden.
De to skibe scenograferes med udstyr og handelsvarer, der understreger deres funktion og opfordrer til at gå på opdagelse; lette lågen på tønder og kister, åbne dørken og kikke under dæk, gå til ro i
de bløde skind i skibsteltet og prøve kræfter med rollen som rorgænger.
En sættekasse med montrer, skuffer, citater, billeder og tegninger fylder rummets ene væg.
Væggens indhold beretter om genstandene i og livet ombord.

