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Skudenes



1. Kor autentisk er Draken?

2. Draken blir presentert som vikingtidsskip, 
men er han det?

3. Kor kan Draken plasserast, kronologisk 
og typologisk, i forhold til dei dataa vi har 
om skip i vikingtida og mellomalder?



Sitat frå nettsida:

”Replika av vikingskip tar vanligvis
utgangspunkt i tolkninger av det 
arkeologiske materialet. Vi går den 
motsatte vegen. Vi tar utgangspunkt i 
en levende norsk båtbyggertradisjon
og forsker oss bakover mot det 
havgående vikingskipet ved å
supplerer (sic) med alle tilgjengelige 
kilder.”



Jon Godal 21. september:

”For god segling ville vi rå til eit 1:4-
skip. Lengre og smalare vil bli 
dårlegare i høve segling. Breiare på
same tal rom ville bli enno tyngre å ro 
og mastra ville bli enno større.”



Teamet bak Draken bygger særleg på
tre ting: 

1. Båttradisjonane vi kjenner frå nyare 
tid.

2. Norrøne tekstar.
3. Arkeologiske funn. 
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Tidleg i vikingtida: Lette, små skip

Biletstein frå Hejnum Riddare, Gotland Osebergskipet, 820



Etter kvart også større skip, men all-
round

Gokstadskipet, ca. 890



Spesialiserte frakteskip, breie, høge.
Frå andre halvdel av 900-talet?

Skuldelev 1, 1030-50, V-Noreg / Danmark.



Spesialiserte ”hærfraktarskip”.
Frå andre halvdel av 900-talet?

Skuldelev 2, 1060 

…og Ladbyskipet, 900-925?



… som kan gå inn på strender

Hedeby 1, 990-1010, 31 m langt?



Spånga, Sörmland. Midten av 1000-talet (Sö 164)



”Flytande festning”. Typen búza?

Siljan kyrkje, seint 1200 eller tidleg 1300.



Hedeby 1, 990-1010, 31 m langt?





Gunnar Eldjarn i går: Bestillinga var eit
skip som skulle:

1. Vera vikingskip
2. Vera verdas største
3. Ha kjempegode sjøeigenskapar






