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Litteraturöversikt 

Nyare litteratur om vikingatida skepp och segling 
Under 1980-talet har ett flertal skrifter ut
kommit som behandlar vikingatidens segling, 
båtar och segel. Många rekonstruktioner och 
många provseglatser har gjorts, främst i Dan
mark. 

Sailing into the past - rapport från the Interna
tional Ship Replica seminar i Roskilde 1984 är 
en av dem. Redaktörer för boken är Ole 
Crumlin-Pedersen och Max Vinner. Boken ut
kom i Roskilde 1984 (237 s., rikt illustrerad 
med foton och teckningar). De olika artiklar
na är samlade under fyra huvudrubriker: "Ex
perimental Archaeology", "Replica Projekt", 
"Materials and Tools" och "Performance un
der Öars and Sails". 

I det inledande kapitlet diskuterar förfat
tarna Sean McGrail och H. O. Hansen kring 
ämnet experimentell båtarkeologi. Med hän
visning till Heyerdahls Kontiki och Ra, the 
Greenwich faering samt de skandinaviska re
plikerna som tillkommit under senaste årtion
det diskuterar MacGrail kring sättet att göra 
rekonstruktioner. I den efterföljande diskus
sionen framförs kritik från A. E. Christensen 
från Norge mot McGrails teoretiska resone
mang. Christensen är en praktiker med stor 
erfarenhet från båtarkeologi. De båda synsät
ten är dock enligt min mening utmärkta och 
nödvändiga komplement till varandra. 

Hansen poängterar vikten av experimentell 
båtarkeologi likaväl som experimentell arkeo
logi överhuvud taget. Rekonstruktioner ger 
oss en känsla av verklighet och de ger oss 
möjlighet att lättare förstå vår historia, vår 
utveckling och vår samtid. 

I kapitel 2 beskrivs en lång rad konkreta 
projekt av författare som Thor Heyerdahl, 
Colin Mudie, A. E. Christensen, Ole Crumlin-
Pedersen, Erik Nylén, Björn Varenius m. fl. 

Det framgår av dessa artiklar att många ko

pior av båtar har byggts i ett flertal länder 
under 70- och 80-talen. Här beskrivs repliker 
av Nordens vikingatida och medeltida skepp, 
här återfinns en grekisk trirem från 400-talet 
f. Kr., Heyerdahls balsaflotte och vassbåtarna 
Ra I och II, och båten St. Brendan som på 
500-talet seglades av en irländsk munk från 
Irland till Amerika. 

Speciellt omfångsrika är de danska projek
ten. Mellan åren 1972 och 1984 har man i 
Danmark byggt inte mindre än 14 repliker av 
vikingatida båtar och många seglingsförsök 
har gjorts. Av samtliga seglingsförsök framgår 
att ingen av replikerna av krigsskeppen kun
nat kryssa med någon större framgång. Kryss
ningsvinklarna ligger mellan 55° och 70° med 
avdrifter på mellan 8° och 10°. Vinklarna 
55°—66° har endast uppnåtts vid enstaka till
fällen. För samtliga seglingsförsök gäller att 
båtarna seglar bättre i hårda vindar samt att 
de borde ha haft större segelyta. 

Med den svenska repliken Krampmacken, 
kopia av Bulverketbåten från tidig medeltid, 
har Erik Nylén genomfört en rad spännande 
seglingsförsök. Jag kan emellertid inte dela 
Nyléns teorier kring flätade segel. Om seglen 
varit flätade bör detta påverkat seglingen myc
ket negativt. En segelprofil skall vara slät och 
jämn, ungefär som en flygplansvinge, för att 
vara effektiv. Speciellt vid bidevindsegling 
borde en ev. flätning påverkat seglingen till 
det sämre. Utmed flätningarna bör virvlar ha 
uppstått, som i sin tur stört luftströmningen 
över seglet och minskat dragkraften. 

Samtliga dessa artiklar ger goda och kon
kreta beskrivningar av hur man gått till väga 
vid rekonstruktioner och byggen samt vilka 
erfarenheter man sedan fått i samband med 
själva nyttjandet. 

Efter detta stora samlingskapitel följer tre 
artiklar om åldriga hantverksmetoder, verktyg 
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och betydelsen av ett genomtänkt materialval. 
Valet av virke och hanteringen av det har stor 
betydelse för båtarnas utseende, varaktighet 
och prestationer. Alla tre artikelförfattarna, 
Peter Wagner, Ole Crumlin-Pedersen samt A. 
E. Christensen lägger tonvikten på vikingati
dens skeppsbyggeri och de vikingatida verk
tygen. Byggnadstraditioner grundar sig givet
vis på många generationers erfarenheter och 
formgivning och tekniker är avhängiga träets 
möjligheter. 

I det avslutande kapitlet redovisas ett antal 
seglings- och roddförsök. En av författarna, 
Leif Wagner Smitt, civ.ing. från Tekniska 
Högskolan i Köpenhamn, analyserar de aero-
dynamiska och hydrodynamiska krafterna som 
påverkar ett skepp, dess rigg och segel. Analy
sen görs med utgångspunkt från det vikingati
da Gokstadskeppet. Han avslutar sin artikel 
med att poängtera att det faktum att råseglet 
levt kvar ända in i våra dagar gör det värt att 
extra studera och analysera dess möjligheter. 
Jag ser med spänning fram mot fortsatta ana
lyser och försök av olika slag. 

I avslutningskapitlet ingår också två artiklar 
om danska seglingsförsök sammanfattade av 
Erik Andersen och Max Winner från Vikinga
skeppshallen i Roskilde. Båda har gjort många 
och värdefulla .seglingsförsök och -analyser. 

Rapporten är i sin helhet både vetenskapligt 
värdefull och spännande. Den är resultatet av 
ca 20 års försök med rekonstruktioner av ar
keologiska båtfynd från flera länder och år
hundraden. Den förmedlar också en stor sti
mulans till fortsatta analyser och försök. 

I boken Aspects of Maritime Archaeology and 
Ethnography, red. av Sean McGrail, återfinns 
några av ovan nämnda författare. Denna rap
port är från ett liknande seminarium, som 
hölls i Bristol i England 1982. Rapporten ut
kom i London 1984. 

Seminariet var mindre till omfånget, så 
även rapporten (226 s.). Även bildmaterialet 
är mindre och inte av samma goda klass som i 
ovannämnda skrift. Innehållsrika litteraturlis
tor följer dock på varje sammanställning. 

Den inledande artikeln av Sean McGrail 
skildrar den maritima arkeologins historia. 

Härefter följer en artikel av Detlev Ellmers 
från Bremerhavens museum om skinnbåtens 
utveckling. Arne Emil Christensen beskriver 
den sydda båtens utveckling i Norden. 

Övriga artiklar behandlar just båtrekon
struktioner. Här skildrar återigen t. ex. Ole 
Crumlin-Pedersen de danska rekonstruktio
nerna och analyserna av dessa. 

Carl Olof Cederlund har bidragit med arti
keln: "A systematic approach to the study of 
the remains of old boats and ships." Han 
spaltar upp de tekniska elementen i de olika 
båtfynden. Målet är givetvis en databehand
ling av materialet. 

Som jag nämnde inledningsvis har 80-talet va
rit båtreplikernas årtionde framför andra. 
Visserligen gjordes en och annan kopia långt 
tidigare, redan i slutet på 1800-talet som t. ex. 
Viking, kopian av Gokstad, som 1893 seglades 
av kapten Magnus Andersen över Atlanten. 
Experimentell båtarkeologi har, som fram
kommit, förekommit även under 60- och 70-
talen. Men så många repliker som tillkommit 
under just 80-talet har inte gjorts sammanlagt 
tidigare, och artiklarna och böckerna härom 
är många. 

Ett gott exempel är boken Råsejlet — Dragens 
Vinge av Bent och Erik Andersen med förord 
av Ole Crumlin-Pedersen (utgiven av Vikinga
skeppshallen i Roskilde, 1989. 368 s., 372 
bilder). 

Bent och Erik Andersen har under ett fler
tal år studerat råseglingstekniken i Norden 
såväl teoretiskt som medelst praktiska prov. 
Provseglingarna har utförts främst med Nord
landsbåtar samt med kopior av vikingatida 
båtar. 1980 var de också medförfattare i bo
ken Nordlandshåden, utgiven av Nationalmuse
et i Köpenhamn. Den behandlade provseg
lingar med nordlandsbåten Råna. I Råsejlet -
Dragens Vinge sammanställs alla dessa års erfa
renheter från nämnda seglatser. I boken finns 
eickså en gedigen sammanställning av allt tänk
bart källmaterial relevant för sammanhanget. 

I bokens inledningskapitel, "Dragens 
vinge" redovisas bakgrund och underlagsma
terial. Kapitlet avslutas med en rikhaltig litte
raturlista med kommentarer. I bokens andra 
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kapitel, "Spor efter Dragens vinge", redovisas 
båtfynd samt tidigare forskningsteorier om vi
kingatidens segel och segling och även detta 
kapitel avslutas med rikhaltiga litteratur
hänvisningar. 

I det tredje kapitlet, "Sporet folges", redo
visas själva resultaten. Det är bokens huvudka
pitel med inledningsvis korta kommentarer till 
skrov- och riggutveckling, råsegelbåtar gene
rellt samt som huvudtema — vikingaskeppen. 
Under denna rubrik följer en mycket ingåen
de beskrivning av teorier och analyser, meto
der och erfarenheter. Kapitlet avslutas med 
en utvärdering av alla försöken och en redo
visning av vilka seglingsegenskaper de vikinga
tida skeppen hade. Till detta kapitel hör inte 
mindre än tre litteratursammanställningar, 
varav den avslutande är den mest omfångsri
ka. Här saknas absolut ingen tidigare utgiven 
litteratur i ämnet. Med de kompletterande 
kommentarer som finns blir dessa litteratur
hänvisningar synnerligen värdefulla för andra 
forskare i ämnet samt för intresserade läsare 
generellt. 

Boken avslutas med en innehållsrik ordlista 
och en lista över båttyper. Till detta kommer 
även en avslutande allmän litteraturförteck
ning. 

För den som är intresserad av vikingatidens 
båtar, segel och segling är detta en ovärderlig 
och därtill mycket stimulerande bok och för 
forskaren inom området dessutom en bok 
fylld av nya infallsvinklar även om själva slut
resultatet kanske inte är så häpnadsväckande. 
Än en gång slås fast att den vikingatida seglan
de båtens vanligaste kryssningsvinklar ligger 
mellan 65° och 75°. I mycket hårda vindar, 
styv kuling 14—17 m/s , blir vinklarna ännu 
sämre, 70°-80°. Kryssningsvinklar på 55°-65° 
uppnås endast vid något enstaka tillfälle. 

Av samtliga seglingsförsök framgår att bå
tarna, som tidigare nämnts, seglar bättre i 
hårda vindar samt att de borde ha haft större 
segelyta. Flera tidigare framlagda teorier om 
båtarnas seglingsegenskaper har i denna bok 
vederhäftigt belagts och andra har kunnat 
vederläggas. 

Ännu en skrift som utkom 1984 och behand
lade båtarkeologi-marinarkeologi är Pugna 

Forensis, utgiven av länsstyrelsen i Malmöhus 
län i samarbete med Vikingaskeppshallen i 
Roskilde i Danmark. Skriften redogör för de 
arkeologiska undersökningarna i och kring 
Foteviken i Skåne 1981-83 (123 s.). Skriften 
är rikt illustrerad med foton och ritningar. 

Det var faktiskt danskarna som gjorde det 
senaste fyndet i Foteviken åt oss i samband 
med en marinarkeologisk fältkurs under led
ning av Ole Crumlin-Pedersen från Roskilde. 
Men så är det j u också ett stycke dansk histo
ria. Foteviken, omedelbart norr om Skanör, 
är kringgärdad av många intressanta forn
lämningar och många är också teorierna 
kring Foteviken och dess arkeologiska läm
ningar. I skriften beskrivs området och läm
ningarna. 

Vid avsökningen av vattenområdet påträffa
des 1981, förutom en spärranordning av sten 
och trä, flera hundra meter lång, i inloppet till 
Foteviken, ett skeppsvrak som bedömdes vara 
antingen vikingatida eller tidigmedeltida. Se
nare C14-datering har givit tiden 1060 ± 6 5 
e. Kr. Skeppet är antingen ett långskepp från 
vikingatiden eller ett tidigmedeltida ledungs
skepp. I samband med undersökningen 1982 
avsökte man noggrant området, bärgade 
skeppsvraket, och påträffade resterna av yt
terligare 4 vrak, varav ett troligen är ett han
delsskepp. 

Fyndet är otroligt spännande och själva un
dersökningen utförligt redovisad i skriften av 
Ole Crumlin-Pedersen. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring betydelsen av fyndet. Har 
här legat en gammal marknadsplats? Var 
spärranordningen anlagd för att skydda en 
sådan eller kanske en naturhamn med bebyg
gelse? Var Foteviken måhända en omlast
ningsplats eller en ledungshamn? Fynden är 
ännu ej helt genomarbetade och analyserade 
och många frågor återstår. Vid Foteviken stod 
också ett slag år 1134 mellan olika danska 
konungar och biskopar. 

I ett efterföljande kapitel diskuterar Sven 
Reisborn från Malmö museum kring den me
deltida centralbygden i sydvästra Skåne. Bo
ken avslutas med en uppställning över arkeo
logiska lämningar och fynd från järnåldern i 
Skytts härad och med en väl täckande littera
turlista. 
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Boken är både innehållsmässigt och utseen
demässigt mycket trevlig. Det är dessutom av 
stort värde att en sammanfattning av en un
dersökning publiceras så snabbt efter utföran
det. Som ovan nämnts återstår dock både kon
servering och bearbetning samt en mera ingå

ende analys av fynden. Jag hoppas att en så
dan pågår och så småningom även publiceras. 

Sibylla Haasum 
Statens Sjöhistoriska museum 

Box 27131, S- l0252 Stockholm 

Några nypublicerade analyser av gravfält från lausitzkultur 
och romersk järnålder i Tyskland och Danmark 

Buck, Dietmar-Wilfried: Zur chronologischen 
Gliederung der Lautsitzer Gruppe. 

Breddin, Rolf: Die bronzezeitlichen Lausitzer 
Gräberfelder von Tornow, Kr. Calau. Teil 1. 

Publicerade i: Veröffentlichungen des Museums 
fiir Ur- und Fruhgeschichte Potsdam. Bd. 23, 
1989, s. 75-96 resp. 97-146. 

Geister, Horst: Das germanische Urnengräber-
feld bei Kemnitz, Kr. Potsdam-land. Teil 1, 
Katalog. 

Publicerad i: Veröffentlichungen . . . Potsdam. 
Bd. 8, 1974, 238 s. 

Geisler, Horst: Das germanische Urnengräber 
feld bei Kemnitz, Kr. Potsdam-land. Text. 

Publicerad i: Veröffentlichungen . . . Pots
dam. Bd. 18, 1984, s. 77-174. 

Christensen, Lisbeth: Ein Urnengräberfeld der 
älteren Kaiserzeit in Frorup, Sonderjyl-
lands amt. 

Ethelherg, Per: Die eiscnzeitliche Besiedlung 
von Hjemsted Banke, Skaerbaek sogn, 
Sonderjyllands amt. 

von Uslar, Rafael: Kuhbier in der Prignitz. Ein 
Urnengräberfeld des 1.-2. Jahrhunder ts n. 
Chr. 

Publicerade i: Offa, Vol. 45, 1988, s. 81-118, 
119-154, 181-282. 

Ur nyare volymer av "Offa" samt Veröffentli
chungen des Museums fur Ur- und Friihgeschich
te Potsdam väljs ur deras rikhaltiga innehåll 
här ut några gravfältsanalyser för kort pre
sentation. 

De nedan pesenterade verken är relativt 
likartal disponerade. Artefakter och gravfor
mer grupperas till typer och gravfältens inter
na, relativa kronologi behandlas och anknyts 

till etablerade överregionala system. Gravarna 
rangordnas sinsemellan efter artefaktemas 
kvalitativa och kvantitativa egenskaper i avsikt 
att rekonstruera rangning, alternativt egalitä-
ra förhållanden. Den osteologiska undersök
ningens resultat jämförs med artefaktbaserad 
köns- och åldersbestämning av de gravlagda 
individerna. Gravarnas rumsliga belägenhet 
inom gravfältet behandlas i syfte att rekon
struera exempelvis familj ebaserade gruppe
ringar. Om så är möjligt, skisseras närings
fång och ekonomi, bebyggelsestruktur i regio
nen samt omflyttningar. I några fall försöks 
en etnisk tolkning avseende stamtillhörighet. 

Ett induktivt arbetssätt tillämpas genomgå
ende och några djupare intryck av de senaste 
decenniernas generella teoridebatt markeras 
inte direkt. Litteraturreferenserna anför äld
re och nyare kontinentala verk, här nödvän
dig bakgrund för behandling av kronologiska 
problem och tolkning av sociala och ekono
miska förhållanden. 

Den arkeologi, som här representeras, är 
noggrann, nödvändig och nyttig. Tolkningar
na kan, som alltid, givetvis diskuteras ytterli
gare och ur andra synvinklar. 

Buck, D.-W. "Zur chronologischen Gliede
rung der Lausitzer Gruppe" . 

Lausitzkulturen kan indelas i flera regionala 
varianter och den här kommenterade publi
kationen är en av de många, i vilka Buck 
behandlat olika aspekter på denna kultur och 
dess variationer. 

Även Lausitzkulturens centrala områden i 
Nieder- och Oberlausitz omfattar flera regio
nala grupper. För Spreewaldområdet i Bran
denburg har Buck tidigare utarbetat en kro-
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