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I 2012 søsatte Vikingeskibsmuseet i Roskilde Skuldelev 

6-rekonstruktionen Skjoldungen. Fire år senere blev 

rekonstruktionen fragtet til Grønland for her at blive 

anvendt til en sørejse langs den sydvestlige kyst af 

Grønland; fra Nanortalik til Nuuk. I nærværende artikel 

er det ikke vores hensigt at beskrive selve togtet, dette 

er allerede gjort og publiceret i et samarbejde med 

forlaget Gyldendal i bogen Skjoldungen – en moderne 

vikingesejlads i Grønland (Sand et al. 2017). I stedet vil 

vi kort beskrive arbejdet med at bygge Skjoldungen 

samt hvordan togtet blev realiseret og formidlet. 

Artiklens primære fokus vil dog være rettet mod 

sørejsens forskningsmæssige potentiale set i lyset af 

den eksperimentelle arkæologis muligheder og 

begrænsninger.  

 

Skjoldungen 
Skjoldungen blev bygget i samarbejde mellem national-

parkprojektet Skjoldungernes land og Vikingeskibs-

museet i Roskilde. Nationalparken arbejder med at 

beskytte, udvikle og formidle et sjællandsk kultur- og 

naturlandskab, nærmere bestemt i området omkring 

Roskilde Fjord, fra Roskilde til Jyllinge, samt de store 

skovområder vest for Lejre på Midtsjælland. Skjoldungen 

bruges i dag til dels at formidle vikingetidens både-

bygning og maritime håndværk, dels at udforske og 

formidle de maritime aspekter generelt i National-

parkens område.  

 

Med bygningen af Skjoldungen var det anden gang, at 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde byggede en rekonstruktion 

af Skuldelev 6-skibsfundet; et af de fem 1000-tals skibs- 

fund, der blev udgravet og bjærget fra Roskilde Fjord ud 

for Skuldelev i 1962. Skjoldungen, adskiller sig særligt 

tydeligt fra sin forgænger, Kraka Fyr (søsat i 1998), i 

forhold til stævnenes udseende. Hverken for- eller 

agterstævnen findes bevaret fra Skuldelev 6 og det er 

derfor uklart, hvordan det originale fartøjs stævne har 

set ud. Mens Kraka Fyr er bygget med den såkaldte 

trappestævn, der blandt andet kendes arkæologisk fra 

Skuldelev 3-skibsfundet, er Skjoldungen bygget med en 

anden stævntype, der kendes fra Skuldelev 1-skibs-

fundet samt arkæologiske løsfund fra det område – 

Sognefjorden i Norge – hvor originalskibet (Skuldelev 6) 

blev bygget i første halvdel af 1000-tallet (Crumlin-

Pedersen & Olsen (red.): 68, 108-110, 137-139 & 201-

202). Begge stævntypeløsninger kan sandsynliggøres 

med udgangspunkt i de bevarede fartøjsdele fra 

Skuldelev 6. Det er valg af kilder til rekonstruktion af de 

ikke bevarede fartøjsdele, der udgør forskellen. Da 

fortidens fartøjsfund aldrig er fuldstændigt bevarede og 

fartøjsdelene i større eller mindre grad deformerede vil 

et fartøjsfund aldrig kunne genskabes præcist som en 

kopi af originalen, men derimod blive en sandsynlig-

gørelse af det engang operationelle fartøj. En sådan 

sandsynliggørelse kan kaldes en rekonstruktion. En 

rekonstruktion repræsenterer ikke en sandhed om 

hvordan det originale fartøj præcist så ud og virkede, 

men ved at rekonstruere, bygge og siden bruge 

rekonstruktionen kan det arkæologiske, historiske og 

ikonografiske kildemateriale fra fartøjsfundets samtid 

udforskes med ny inspiration – og det sker ofte, at ikke 

tidligere opdagede aspekter ved kildematerialet ser 

dagens lys (Nielsen 2011; Ravn 2016).  

 

Grønlandstogtet 
Et rekonstrueret skibsfund fra vikingetiden og den eksperimentelle arkæologis 

muligheder og begrænsninger 
 

 

To kvinder og seks mænd foretog i 2016 en sørejse langs Grønlands sydvestlige kyst om bord på en rekonstruktion af 

1000-tals-skibsfundet Skuldelev 6. Projektet var blevet til i samarbejde mellem frivillige bådelaugsmedlemmer, 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Grønlands Nationalmuseum. Artiklen redegør for projektets tilblivelse samt 

formidlingen af projektet, men fokuserer ellers på sørejsens forskningsmæssige resultater og perspektiver. Sørejsen 

har givet et nyt maritimt blik på det grønlandske landskab samt en øget forståelse af nogle af de sejladsmæssige 

udfordringer som mødte vikingetidens og middelalderens nordboere i de grønlandske fjordsystemer. 
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Testsejladser og forsøgsrejser  
Sejladsforsøg med rekonstruktioner af historiske 

fartøjsfund er i dag en ofte benyttet videnskabelig 

metode til at udforske maritime aspekter ved fortidens 

samfund, men sådan har det ikke altid været. Selvom 

sejladsforsøg med rekonstruktioner går langt tilbage, 

med den norske Gokstad-rekonstruktion Vikings sejlads 

over Nordatlanten i 1892 som et tidligt eksempel, var 

de første mange års sejladsforsøg fortrinsvis båret af 

lægfolk, ofte med stor sejladsmæssig kunnen, mens 

flertallet af historikere og arkæologer ikke mente, at 

metoden kunne bibringe videnskabelige resultater 

(Vadstrup 1993: 5-8). Først i 1980’erne blev 

dokumentationen af bygningen og brugen af 

rekonstruktionerne for alvor systematiseret og flere 

projekter opstillede forskningsplaner indeholdende: 

mål, principper, hypoteser og problemstillinger. 

Projekterne blev publiceret i rapporter, artikler og 

monografier, og metoden blev mere og mere anerkendt 

som en fremgangsmåde, der kunne skabe videnskabelige 

resultater (Ravn et al. 2011).  

 

Nogle steder, som på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, er 

der etableret faglige miljøer med en lang praksis for at 

bygge og bruge rekonstruktioner til at opnå viden om 

fortidens maritime aspekter. På Vikingeskibsmuseet er 

det særligt rekonstruktioner af jernalderens, vikinge-

tidens og den tidlige middelalders fartøjer, der er blevet 

bygget og anvendt til sejladsforsøg. Om bord på disse 

fartøjer har museets ansatte og de mange frivillige 

bådelaugsmedlemmer udført sejladsforsøg, hvis 

resultater har været anvendt i både forsknings- og 

formidlingssammenhæng (Ravn et al. 2011).  

 

Et eksempel på dette er de mange sejladsforsøg, der har 

været foretaget om bord på Skuldelev 2-rekonstruktionen, 

langskibet Havhingsten fra Glendalough. Sejltekniske 

egenskaber, såsom rejsehastighed samt topfart og 

gennemsnitsfart for både årer og for sejl, er blevet 

analyseret, og sociale og organisatoriske forhold om 

bord er blevet udforsket (Nielsen 2011; Englert 2012; 

Ravn 2016). En anden rekonstruktion, der har været 

ofte anvendt til at undersøge aspekter ved vikinge-

tidens søfart, er Vikingeskibsmuseets Skuldelev 1-

rekonstruktion, Ottar. Dette lastskib har blandt andet 

været brugt til i praksis, at udforske og perspektivere 

sejladsrelateret aspekter, såsom navigation og rejse-

hastighed, ved en historisk beskrivelse af en sørejse fra 

Hedeby til Truso (nær Gdansk i Polen) foretaget i 800- 

tallet og siden nedskrevet i den verdenshistorie som 

den engelske konge Alfred lod forfatte omkring 890 e. Kr. 

(Englert & Ossowski 2009).  

 

Sejladsforsøg i de grønlandske farvande er dog en 

sjældenhed – i hvert fald om bord på rekonstruktioner 

af de fartøjer som vikingetidens og middelalderens 

nordboer anvendte. Før Skjoldungens grønlandstogt 

har den norskbyggede Skuldelev 1-rekonstruktion Saga 

Siglar kort været forbi i forbindelse med Saga Siglars 

jordomsejling, der blev påbegyndt i 1984 (Vadstrup 

1993: 19-24). Men en egentligt systematisk udforskning 

af sejlads indenfjords og langs den grønlandske kyst om 

bord på et rekonstrueret skibsfund fra vikingetiden er 

ikke gjort før Skjoldungens grønlandstogt.       

 

Sejladsforsøg – kan opdeles i testsejladser og forsøgs-

rejser (Englert 2006: 35). Testsejladser undersøger 

udvalgte sejladsegenskaber i specifikke situationer, 

mens forsøgsrejser gør det muligt at udforske en 

rekonstruktions sejladsegenskaber over længere tid 

samt øge forståelsen af sømandskab og sociale forhold 

om bord. Når en rekonstruktion af et skibsfund 

bemandes og anvendes til sørejser muliggøres en ”[…] 

sensorisk interaktion med en forestilling om et objekt 

fra fortiden […]”, som arkæologen Tim Flohr Sørensen 

udtrykker det (Sørensen 2015: 16).  Gennem den 

sensoriske interaktion undersøges, hvordan et objekt 

virker i og på sine omgivelser, noget som filosoffen 

Gernot Böhme har beskrevet som et objekts 

Wirklichkeit (virke-lighed). Endvidere tilskriver Böhme 

en realitet til ethvert objekt, der skal forstås som 

repræsenterende objektets faktuelle empiriske udtryk 

(Böhme 2001: 57). En rekonstruktion af et skibsfund og 

brugen af det forestiller ikke en entydig forståelse af et 

skibsfunds realitet, men rekonstruktionen indeholder 

én blandt flere mulige forestillinger om skibsfundets 

historiske funktionalitet, og nok så vigtigt muliggør 

rekonstruktionen en sandsynliggørelse af det originale 

skibs virke-lighed blandt datidens mennesker og miljø. 

 

Gennem sejladsforsøgene bliver det desuden muligt, at 

opnå et maritimt blik på et område eller en lokalitet. 

Navigation og anløbsforhold kan udforskes. For 

eksempel om der er natur- eller menneskeskabte 

strukturer, der kan være anvendt som sømærker i 

forbindelse med anløb? Hvor det virker mest 

hensigtsmæssigt at landsætte last og mandskab? Eller 

hvor det forekommer at være mest hensigtsmæssigt at 

fortøje et fartøj? 
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Fra idé til projekt  
Vikingeskibsmuseets to Skuldelev 6-rekonstruktioner, 

Kraka Fyr og Skjoldungen, sejles af et bådelaug 

bestående af frivillige. Lauget, som også kaldes 6-

lauget, består af 30 medlemmer, der anvender de to 

fartøjer til egne laugsejladser samt til turistsejladser 

med Vikingeskibsmuseets gæster. Udover sejladserne 

er det laugets pligt at deltage i vedligeholdelsen af de 

to rekonstruktioner samt sørge for at fartøjerne 

søsættes, når sejladssæsonen begynder sidst på foråret 

og ophale bådene igen, når sejladssæsonen slutter om 

efteråret.  

 
Efter Skjoldungens søsætning opstod en idé, blandt to 

af 6-laugets medlemmer, Ingeborg Gayle Nielsen og Ole 

Sand, om at gennemføre en sørejse om bord på 

Skjoldungen langs den sydvestlige kyst af Grønland. I 

nordboernes kølvand: fra Østerbygden i Sydgrønland til 

Vesterbygden ved Godthåbsfjorden (Fig. 1). I 6-laugets 

regi blev der siden nedsat en projektgruppe til virkelig-

gørelse af idéen. Udover at være drevet af lysten til 

eventyr og udsigten til en magisk sørejse, var det også 

projektgruppens hensigt, i samarbejde med Vikingeskibs-

museet, at indsamle sørejsens målbare sejladsdata  

 
 
Figur 1. Skjoldungens sejlrute under grønlandstogtet fra Nanortalik til Nuuk. De sejladsmæssige udfordringer tillod kun at undersøge 
enkelte nordbolokaliteter, men på øen Kanajormiut blev en ikke tidligere kendt, formentlig norrøn, dyrefold eller et ly opdaget 
(NKAH 5556), og ved strædet Karsakken blev der observeret nye bebyggelsesstrukturer, der kan værre norrøne (NKAH 470).  
Kort: Christian K. Madsen 
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samt besætningens observationer og refleksioner 

vedrørende sømandskab og livet om bord. Type- og 

størrelsesmæssigt er Skuldelev 6 skibet at sammenligne 

med de fartøjer, som den sene vikingetids og middel-

alderens nordboer sandsynligvis anvendte på Grønland 

til sejlads indenfjords, og måske også langs den 

grønlandske kyst. Skjoldungens grønlandstogt var der-

for en mulighed for eksperimentelarkæologisk at 

udforske de grønlandske nordboers maritime virke. 

Sejladsen på åbent hav, til og fra Grønland, må derimod 

formodes, at have foregået om bord på større skibe end 

Skuldelev 6; Skibe med mere fribord og en skrogform 

egnet til havsejlads. Det vil sige datidens mellemstore 

og store lastskibe, såsom skibsfundene Skuldelev 1, 

Hedeby 3, Roskilde 4 og Bergenskibet (Christensen 

1985; Crumlin-Pedersen 1997: 99-104; Bill et al. 2000; 

Crumlin-Pedersen & Olsen (red.) 2002: 98-140).  

 

For at sikre en systematisk indsamling af sørejsens sejlads-

data og besætningens observationer og refleksioner 

blev der nedsat et udvalg bestående af denne artikels 

forfattere. I dialog med Skjoldungens øvrige besætnings-

medlemmer på grønlandstogtet samt flere af Vikingeskibs- 

museets sejlads- og historiekyndige, blev der udviklet 

en forskningsplan med konkrete problemstillinger samt 

en kortlægning af de kendte nordbolokaliteter langs 

den planlagte sejlrute. Særligt fremhævet i planen var 

et ønske om fra søsiden at udforske nordbolokaliteter, 

der tolkes som maritime knudepunkter (se nedenfor). 

Under sørejsen førte besætningen logbog, tog talrige 

fotografier og nedskrev deres observationer og 

refleksioner i dagbøger for herved at sikre indsamlingen 

af rejsens data. 

 

Grønlandstogtet  
Efter flere års planlægning og et omfattende arbejde 

med at tilvejebringe de nødvendige midler og den 

fornødne organisatoriske struktur, blev Skjoldungen 

fragtet til Nanortalik i Grønland i sommeren 2016. 

Sideløbende med planlægningen havde besætningen 

foretaget prøvesejladser samt et togt på ti dage langs 

den svenske vestkyst. Besætningen, bestående af to 

kvinder og seks mænd, var nu klar til at påbegynde 

sørejsen, og rejste til Nanortalik for at klargøre 

Skjoldungen. Fra Nanortalik skulle sørejsen begynde og  

 
 
Figur 2. Forsøgsrejsen kunne følges via Vikingeskibsmuseets hjemmeside. Skjoldungens GPS-spor og udvalgte logbogsnotater blev 
løbende publiceret. På det viste Screen Print ses en del af sørejsen samt en markeret gul taleboble (”Rå muskelkraft”) der beskriver 
en situation, hvor Skjoldungens besætning roede en distance på ca. 18 sømil ud gennem fjorden vest for Narsaq.  
Kort: Screen Print fra Vikingeskibsmuseets hjemmeside. 
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Skjoldungen og dets besætning stævnede ud søndag 

den 3. juli. Efter 5 ugers sejlads sluttede togtet i Nuuk, 

hvor Skjoldungen anløb byens såkaldte Kolonihavn. 

 

Hensigten med grønlandstogtet, selve rejsen, og de del-

tagende besætningsmedlemmers personlige motivation 

for at deltage i togtet, blev formidlet dels gennem 

særudstillinger på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og på 

Nationalmuseet i Nuuk, dels via Vikingeskibsmuseets 

hjemmeside (Fig. 2). Endelig medbragte besætningen 

en plancheudstilling, der kunne monteres på 

Skjoldungens vant, når skibet anløb byer og bygder. 

Udstillingerne beskrev den nutidige forsøgsrejse i 

relation til maritime aspekter ved nordboernes livs-

former på Grønland i den sene del af vikingetiden og 

middelalderen. Formidlingen af togtet blev til i sam-

arbejde mellem Skjoldungens besætning på togtet, 

Grønlands Nationalmuseum og Vikingeskibsmuseet i 

Roskilde.   

 

Udvalgte maritime erkendelser og 

spørgsmål 
Skjoldungens grønlandstogt viste tydeligt, at det må 

have været vanskeligt at navigere den sene vikingetids 

og middelalderens store lastskibe i Grønlands både 

indre, men specielt ydre, fjordsystemer. Det skyldes 

primært de store lastskibes afhængighed af sejl og vind 

til fremdrivning og manøvrering, hvilket har skabt 

særlige udfordringer under de svære naturgivne for-

hold for sejlads i grønlandske farvande: stor og pludselig 

omskiftelighed i vindstyrke og -retning, utallige skær og 

strømsteder, mængder af drivis, der konstant skifter 

position med strøm og vind, tæt iståge, der nedsætter 

sigtbarheden til få meter. Hertil må lægges at flere 

fjorde har så store vanddybder, at det ikke har været 

muligt at kaste anker, hvis man kom ud for en kritisk 

situation. 

 

Det var sådanne udfordrende betingelser som 

Skjoldungens sørejse kastede praktisk maritimt lys over. 

Ud fra et funktionelt perspektiv står det klart, at sikker 

og effektiv sejlads med den sene vikingetids og middel-

alderens store havgående skibe i de ydre fjordsystemer 

har været helt afhængig af et omfattende og detaljeret 

erfaringsgrundlag. Ikke blot til de i datidens kendte 

navigationsteknikker og sømandskab, men også til de 

specifikke lokale forhold i fjordene: natur- og nød-

havne, der gav gode landingsmuligheder i forskellige 

vejrlig, gode indenskærsruter, hvor strømforhold kunne  

udnyttes optimalt og ismasser og skær undgås, og ikke 

mindst evnen til at læse de omskiftelige, men alligevel 

forudsigelige vejrforhold. Det er muligt, at tilbage-

vendende udenlandske mandskaber selv har 

oparbejdet et sådant erfaringsgrundlag. En anden 

mulighed er, at man ved ankomsten til Grønland har 

samlet en stedkendt mand op, svarerende til nutidens 

lodser. Helt op i første halvdel af det 20 årh. var det 

almindeligt, at udenlandske ekspeditionsrejsende i 

Grønland tog en lokal såkaldt ”kendt mand” om bord, 

når de sejlede i for dem ukendte farvande og fjord-

systemer (Amdrup et al. 1921; Ravn 1910). Sådanne 

lokale, stedkendte Inuit har været helt centrale for den 

historiske kortlægning og udforskning af Grønland 

(Graah 1832; Holm 1885; Walløe 1927) og det er ikke 

utænkeligt, at en lignende praksis har eksisteret i 

middelalderen, blot med stedkendte nordboer. 

 

Endemålet for de store havgående lastskibe var dog ikke 

de ydre fjordsystemer, men formentlig de mellemste og 

indre fjordområder, hvor stormandsgårde fungerede 

som nøglepunkter i nordboernes handelsnetværk 

(Arneborg et al. 2012a). Dette også fordi de handels-

rejsende, ifølge de skriftlige kilder, ofte var nødt til at 

overvintre i Grønland (Gad 1965; GHM III, 1845), hvor 

kun stormandsgårdene ville have det økonomiske 

overskud til at huse længerevarende besøg af sø-

farende. 

 

Men sejladsen ind i fjorden bød på andre udfordringer. 

I løbet af den foretrukne rejseperiode, om sommeren, 

domineres vejrforholdene i fjordene af indgående 

fjordvinde, der dannes, når luften i indlandet opvarmes, 

stiger til vejrs og suger koldere luft fra kysten ind i 

fjorden. Effekten forstærkes af fjeldene, der virker som 

vindtunneler og fjordvinden kan derved blive kraftig. 

Fjordvinde har med fordel kunnet benyttes på rejser ind 

i fjordene, der tilmed ofte er meget dybe og frembyder 

færre skær end de ydre fjorde.  

 

Erfaringerne fra Skjoldungens grønlandstogt viser dog, 

at de samme fjordvinde skaber problemer med at 

komme ud af fjordene igen, hvilket sandsynligvis også 

har været et problem for vikingetidens og middel-

alderens nordboere. Skjoldungens besætning løste 

problemet ved i nogle tilfælde at ro ud af fjord-

systemerne under aftenen og i løbet af natten, hvor 

fjordvinden lægger sig. En løsning der også kan have 

været anvendt af nordboerne. Hertil skal det dog 

bemærkes, at ikke alle vikingetidens og middelalderens  
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fartøjer kunne fremdrives for årer. Datidens store 

havgående skibe blev udelukkende fremdrevet for sejl, 

så for deres vedkommende har det været nødvendigt at 

ty til andre metoder. Hvis ikke man blot ventede på 

gunstige vindforhold, kunne lastskibene slæbes ud af 

mindre, med rokraft fremdrevne, fartøjer, hjulpet af de 

stærke strømforhold, der forårsages af de store 

tidevandssvingninger. Alternativt har de store skibe 

undgået at sejle ind i fjordene, men i stedet bedrevet 

handelen fra ladepladser i den ydre fjord. Der mangler 

dog arkæologisk eller historisk vidnesbyrd efter 

sådanne ladepladser.  

 

Skjoldungens forsøgsrejse viste i det hele taget, at det 

må have været en tilbagevendende opgave for 

besætningerne om bord på de mindre fartøjer at 

balancere mellem at have rokraft nok om bord til at 

kunne fremdrive og manøvrere fartøjerne, og samtidig  

have mest muligt plads til den fragtede last samt 

proviant, drikke og andet udstyr til mandskabet under 

sejladsen (Fig. 3). Dette er helt centrale problematikker 

ikke blot i forhold til den regionale handel, men også i 

forhold til nordboernes årlige fangstrejser til Nord- og 

Østgrønland efter eksportvarer som hvalros- og narhvals-

tand og isbjørneskind (Keller 2010). At fremdrift for 

årer, ikke sejl, var det almindeligste, er indirekte an-

tydet ved samtidige kursbeskrivelser, der ofte beskrives 

som dages sejlads for årer (Ljungqvist 2005). 

 

Overordnet viser erfaringerne fra Skjoldungens togt, 

hvordan eksperimentelarkæologien ikke blot kan 

belyse og afprøve praktiske aspekter af eksisterende 

arkæologiske tolkningsmodeller, men også kan være 

med til at rejse relevante spørgsmål (Beck 2011). Et af 

de spørgsmål var, om man på Skjoldungens togt kunne 

lokalisere steder, som kan have fungeret som lade- 

 

 
 
Figur 3. Besætningen var ofte nødt til at fremdrive Skjoldungen for årer. De mange timer ved årerne udmattede besætningen. På 
grund af dette, samt den til tider yderst vanskelige sejlads på åbent hav langs Grønlands kyst, blev det besluttet dels at tage slæb 
(fra Alluitsup Paa og halvvejs til Qaqortoq), dels at montere en motor om bord på Skjoldungen. Motoren blev anvendt når vind og 
vejr gjorde det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt kun at anvende sejl eller årer til fremdrivning. Når motor og slæb blev anvendt, blev 
det bemærket i logbogen.  
Øverst: Skjoldungen for sejl og årer. Nederst: Skjoldungen for slæb og fremdrevet ved motorkraft.  
Fotos: Christian K. Madsen, John Rasmussen, Sissel Kondrup og Hauke Griffel. 
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pladser eller andre lokaliteter, der kan opfattes som 

maritime sætere. 

 

Nordbolokaliteter med tilknytning til søfart  
De sidste 40 års arkæologisk forskning har i stigende 

grad fremhævet og understreget de grønlandske nord-

boeres afhængighed af marine ressourcer (Arneborg et 

al. 2012b; McGovern 1985). Lokalt var fangsten af hav-

pattedyr, specielt sæl, et helt afgørende element i 

subsistensøkonomien, hvor nogle nordboer endte med 

leve af op til 80% marint protein. Vigtige regionale 

ressourcer indbefattede hvalros, narhval og isbjørn, 

samt de betydelige mængder af drivtømmer, der kan 

findes langs Øst- og Sydvestgrønlands kyster (Gulløv 

1997; Keller 2010). Et bemærkelsesværdigt aspekt af 

nordboernes ressourcesystem var, at de fleste af disse 

marine ressourcer kun kunne findes langt fra 

bosættelsesområderne i de indre fjorde. Derfor måtte 

nordboerne jævnligt drage på lange fangsttogter, 

hundreder, til tider tusinder, af kilometer op langs 

Grønlands øst- og vestkyst. Set i lyset af denne 

ressourceudnyttelse, er det bemærkelsesværdigt, hvor 

få arkæologiske nordbolokaliteter, som direkte kan 

knyttes til den marine økonomi.  

 

Syd for Nanortalik ligger en beskyttet bugt, Maakarneq, 

hvilken er foreslået som nordboernes Sandhavn, der i 

middelalderlitteraturen beskrives som et vigtigt anløbs-

sted i grønlandshandelen (Jónsson 1930). Hverken 

ruiner eller fund på stedet underbygger dog en sådan 

tolkning. Tidligere foreslåede eksempler på maritime 

bygninger indbefatter et par mulige bådhuse (Nørlund 

1929; Rieck & Dencker 2002; Roussell 1941). Store, 

stenbyggede huse, der findes ved nogle af de store 

nordbogårde, er blevet tolket som pak- eller lagerhuse 

og derved, indirekte, som nøglepunkter i handelen 

(Arneborg et al. 2012a). Det må dog hertil bemærkes, 

at en speciel funktion som oplagringshuse for eksport-

varer ingensteds har kunnet bekræftes arkæologisk og 

bygningerne adskiller sig reelt ikke fra lignende 

tørstensbygninger, der med sikkerhed kan knyttes til 

landbruget.  

 

Det gælder f.eks. også et ensomt beliggende tørstens-

hus – den såkaldte ”Bjørnefælde” – der findes yderst på 

Nuussuaq halvøen på nordsiden af Disko Bugt, en af 

ganske få nordbolokaliteter identificeret udenfor 

bosættelsesområderne. Det er tidligere blevet foreslået 

at dette tørstenshus tjente til at opbevare hvalrostand  

under nordboernes fangstrejser (Meldgaard 1995). En 

anden mulighed er dog, at huset tjente både som 

depot, landmærke og landingssted på fangstrejserne. 

Det er Bjørnefældens beliggenhed, mere end tørstens-

husets opbygning i sig selv, der antyder denne maritime 

funktion: ruinen ligger yderst på et fremspringende næs 

og derfor også meget synligt og vindeksponeret. Dette 

næs ligger således, at ethvert fartøj, som tager en kyst-

nær rute omkring Nuussuaq halvøen, ikke kan undgå at 

passere stedet. Indenfor næsset ligger en forholdsvis 

beskyttet naturhavn med et vandløb. Anlæg fra 

Thulekulturen viser, at det også blandt Inuit har været 

et yndet landings-, men ikke overvintringssted. Et 

nyfundet nordboanlæg på øen Qajartalik ud for Arsuk 

(lokalitet registreret som NKAH 5558 i Grønlands online 

fortidsmindearkiv) har samme opbygning og maritimt 

gunstige beliggenhed. Dette åbner muligheden for, 

sådanne landingssteder med depot kan have ligget i en 

kæde op langs kysten. 

 

Planlægningen af Skjoldungens togt blev udformet med 

tanke på, at besøge enkelte af sådanne marine/ 

maritime sætere på strækningen imellem Nanortalik – 

Nuuk. Formålet var, hvor det var praktisk muligt, at 

teste anløbs-, landings- og opankringsforhold, samt 

lokaliteternes synlighed fra et maritimt perspektiv. De 

store sejladsmæssige udfordringer som Skjoldungen 

mødte på togtet, begrænsede dog muligheden for at 

belyse dette. Ikke desto mindre blev to lokaliteter 

identificeret. På øen Kanajormiut fandtes en tidligere 

ukendt lille dyrefold eller et ly (nu registreret som NKAH 

5556 i Grønlands online fortidsmindearkiv), som nord-

boerne sandsynligvis har anvendt i forbindelse med 

sommergræsning af dyr på øen. Ved strædet Karsakken 

observeredes fra skibet tydelige strukturer oppe på 

land. Her findes rigtig nok en lokalitet (NKAH 470 i 

Grønlands online fortidsmindearkiv), hvor der er 

registreret spor af forskellige Inuitiske kulturspor. 

Lokaliteten er kun undersøgt i beskedent omfang og det 

kan langt fra udelukkes, at der også findes norrøne 

anlæg på stedet. Strædet er selv i dag en vigtig færdsels-

åre i den lokale bådtrafik. Skjoldungens togt under-

streger således potentialet i at anlægge et maritimt 

perspektiv i forbindelse med rekognosceringer af kyst-

strækninger. Men det er vigtigt at understrege, at for at 

den ovenfor beskrevne sensoriske interaktion mellem 

skib, menneske og miljø skal kunne anvendes til at 

sandsynliggøre virke-lighed i originalfartøjets samtid, 

skal det anvendte fartøj være en rekonstruktion af et 

fartøj, der sandsynligvis blev anvendt i den tidsepoke og  
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i de farvande der undersøges; dette både i forhold til 

konstruktion, type og størrelses samt fremdrivnings-

form. Hvis dette ikke er tilfældet, øges risikoen for at 

relevante problemstillinger for originalfartøjets 

besætning overses.  

 

I havn med større indsigt og nye 

spørgsmål til kildematerialet  
Den eksperimentelarkæologiske metode har sine 

begrænsninger, når det kommer til frembringelse af 

data, der kan anvendes til videnskabelig brug. Når et 

forsøg planlægges og udføres er det umuligt at tage 

forbehold for alle de parametre, der virker under 

forsøget, og dermed umuligt at isolere variabler og kun 

undersøge enkelte aspekter ved et forsøg.  

 

Det er ligeledes forkert at antage, at nutidens mennesker 

har den samme tankegang og de samme normer som 

de mennesker der levede i fortiden. Den sene vikinge-

tids og middelalderens forskellige livsformer er naturlig- 

vis ikke lig med nutidens også mangeartede livsformer. 

Det betyder, at de sensoriske erfaringer, der tilveje-

bringes gennem et eksperimentelarkæologisk forsøg 

kun kan anvendes til at sandsynliggøre forhold ved en 

fortidige virkelighed, men på trods af disse 

begrænsninger indeholder metoden en række ene-

stående muligheder (Beck 2011). Blandt andet at kunne 

stille kvalificerede og relevante spørgsmål til kilde-

materialet, det værende arkæologisk, skriftligt eller 

ikonografisk. Gennem både planlægningen, udførelsen 

og den efterfølgende analyse af forsøgenes målbare 

data og observationer, bliver nye tolkninger ofte mulige, 

og endeligt, muliggør den eksperimentelarkæologiske 

metode, at fortidens immaterielle samfundsaspekter, 

såsom praktisk kunnen og viden, kan belyses og 

sandsynliggøres. Således resulterede Skjoldungens 

grønlandstogt i ovenstående refleksioner, et nyt 

maritimt blik på det grønlandske landskab og en øget 

forståelse af nogle af de udfordringer, som den sene 

vikingetids og middelalderens søfolk måtte forholde sig 

til ved sejlads i de grønlandske fjordsystemer. 

 

 

 

Link 
Grønlands online fortidsmindearkiv 

www.nunniffiit.natmus.gl. 
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