Roskildeskibene

Mindst ni skibsvrag og dele af flere dukkede op, da Vikingeskibsmuseets Museumsø og -havn blev bygget i 1996-97. De fleste af vragene blev undersøgt og udgravet; mens et vrag stadig ligger under Museumsøen. Udgravningen foregik i et samarbejde mellem Roskilde Museum, Nationalmuseet og Vikingeskibsmuseet.
Skibene udgør det største samlede skibsfund i Nordeuropa. Skibene er bygget mellem 1020’erne og
1330’erne og består af et stort krigsskib, fire til fem større fragtskibe med en lasteevne på 15 tons
eller mere samt fire små, lavbundede lastfartøjer. Under udgravningen blev der også fundet mere end
150 stykker tovværks og en gren med en runeindskrift.

Roskilde 1

Roskilde 1
De foreløbige undersøgelser af Roskilde 1 peger på, at der er tale om resterne af to små lastskibe.
Begge fartøjer er bygget af egetræ. Spor efter reparationer viser, at skibene ikke var nybyggede.
Rurer og skaldyr under skibenes vandlinje er tegn på, at de har ligget længe for anker, før de sank.
I forskibet på det ene fartøj blev der fundet 25 meter tovværk af lindebast, og samme fartøj har et
"draghul" (trækkehul) i forstævnen, som ruges til at hale fartøjet på land.
Begge fartøjer:
Datering: Ca. 1336
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 10 meter
Bredde: Ca. 3,3 meter
Dybgang: Ca. 0,6 meter
Lasteevne: Ca. 7 tons

Roskilde 2

Roskilde 2
Roskilde 2 er et større lastskib, bygget omkring Västergötland i Sverige.
Det meste af skibet er bygget af egetræ, men dele af den indre konstruktion er af fyr. Skibet var
nybygget, da det blev slået i stykker i et kraftigt stormvejr.
Dele af riggen blev fundet i skibet: Stumper af basttov, snoede vidjer og en 63 cm lang vantnål med
rester af basttov.
Datering: Ca. 1185
Materiale: Egetræ og fyrretræ
Længde: Ca. 16,5 meter
Bredde: Ca. 4,5 meter
Dybgang: Ca. 1,1 meter
Lasteevne: Ca. 15 tons

Roskilde 3

Roskilde 3
Roskilde 3 er et større lastskib, bygget helt i egetræ. Fire lange stykker halvrundt tømmer blev fundet under skibets køl. De har været anvendt til at trække skibet op på land.
En hel del træ fra skibet er bjærget og måske genbrugt som skibs- og bygningstømmer eller brændsel.
Datering: Efter 1060
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 18 meter
Bredde: Ca. 4,5 meter
Dybgang: Ca. 1 meter
Lasteevne: Ca. 11 tons

Roskilde 4

Roskilde 4
Roskilde 4 er et meget stort lastskib, bygget af spejlkløvet eg, på nær en enkelt bordgang af plankløvet eg. Rundt om vraget lå nåle af ben, Østersøkeramik, dele af en drejet træskål, en halv skøjte af
ben, en lædersko og stumper af en næsten 9 cm tyk trosse (reb), der kan være rester af skibets ankertov.
Datering: Ca. 1108
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 20,5 meter
Bredde: Ca. 6,6 meter
Dybgang: Ca. 1,2-1,5 meter
Lasteevne: Ca. 50-60 tons

Roskilde 5

Roskilde 5
Roskilde 5 er et let og elegant bygget fartøj. Det er ikke egnet til transport af tunge laster, og er
nok fortrinsvis brugt til fiskeri og sørejser langs de sydskandinaviske kyster. Fartøjet er bygget af
plankløvet fyrretræ, dog med tre oprindelige, spejlkløvede egeplanker. Skibet er slidt, og plankerne
er flere steder flækket og lappet med uld og egetræsspåner.
Ved skibet blev der fundet stykker af basttov, en lædersko, en sværdskede samt halvdelen af en lille
bådmodel, der forestiller et lastskib. Modellen er udskåret i løvtræ.
Skibet er som Roskilde 2 bygget i et område med blandingsskov af eg og fyr.
Datering: Ca. 1130
Materiale: Egetræ og fyrretræ
Længde: Ca. 14 m
Bredde: Ca. 3,6 m
Dybgang: Ca. 0,7 m
Lasteevne: Ca. 5 tons

Roskilde 6

Roskilde 6
Med sine på 37 meter er Roskilde 6 det hidtil længste krigsskib, der er fundet fra vikingetiden. Skibet er bygget af egetræ af dygtige håndværkere. Det er ikke nedslidt, men omhyggeligt repareret.
Besætningen har bestået af ca. 100 mand, hvoraf op til 78 har været roere.
Skibets agterstævne er delvist hugget op, og det er forsøgt trukket ind på lavt vand.
Under bordplankerne i styrbordsside blev der fundet gren med en runeindskrift: ”Sakse ristede disse
runer…”. Grenens tynde ende var stukket ind i en sort, strandrullet flintesten. Den tykke ende var
skåret ud som et fuglehoved. Der blev også fundet nåle af ben, pølsepinde, en lille blå glasperle og en
halv jernring fra en brynje.
Datering: Ca. 1025
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 37,4 meter
Bredde: Ca. 3,5 meter
Dybgang: Ca. 1 meter
Besætning: Ca. 100 mand

Roskilde 7

Roskilde 7
Roskilde vrag 7 er et mindre lastskib, og det mindste af Roskildeskibene.
Skibet er bygget af spejlkløvet egetræ og er forholdsvis fladbundet. Skibet har sport efter flere
reparationer og var nedslidt, da det sank.
Datering: Ca. 1271
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 11 m
Bredde: Ca. 3 m
Dybgang: Ca. 0,8 m
Lasteevne: Ca. 5 tons

Roskilde 8

Roskilde 8
Roskilde 8 er et mindre lastskib, bygget af spejlkløvet egetræ. Kun de dele, der kom til syne ved udgravningen af kanalen rundt om Museumsøen, blev taget op. Resten af skibet ligger stadig under Museumsøen, hvor der kan gemme sig flere skibsvrag fra vikingetid og middelalder.
Datering: Ca. 1248
Materiale: Egetræ
Længde: ? Bredde: ? Dybgang: ? Lasteevne: ?

Roskilde 9

Roskilde 9
Roskilde 9 er et mindre lastskib. Det er en næsten fladbundet vedskude, der er blevet brugt til
transport af bøgetræsbrænde. Skibet er bygget af egetræ og har spor efter reparationer.
Stumper af basttov, teglsten, dyreknogler og bøgebark sad fast i et tykt tjærelag på indersiden af
skibet.
Datering: Ca. 1171
Materiale: Egetræ
Længde: Ca. 11 m
Bredde: Ca. 3,4 m
Dybgang: Ca. 0,8 m
Lasteevne: Ca. 7 tons

