
BUDOWA  ŁODZI  WIKINGÓW 

W trakcie budowy wikińscy szkutnicy posługiwali się siekierami o długim i płaskim 
ostrzu. Nie wykorzystywano ani zwykłych siekier ani pił. Klepki poszycia wykonywano 
rozszczepiając promieniowo długie świeżo ścięte pnie, co pozwalało uzyskać 
jednakowe klepki poszycia. Z drzew rosnących prostopadle do korzeni wykonywano 
elementy wygięte pod kątem prostym służące do umacniania wręg. Drzewa 
z łagodną krzywizną u podstawy stanowiły materiał na wręgi oraz stewę dziobową 
i rufową. Z wewnętrznej części pnia dębu wykonywano stępkę w kształcie litery T. 

 
Przekrój długiej łodzi 

 
Maszt w razie potrzeby był składany i układany na zamocowanych na pokładzie 
stojakach. Pozwalało to w usprawnić desant lub manewrowanie okrętem w wietrzny 
dzień. Na dziobie mocowano rzeźbioną głowę smoka lub węża (zależnie od tego czy 
był to drakkar (smok) czy snekkar (wąż). Rzeźba taka zakładana była w trakcie 
walki była doskonałą bronią psychologiczną i miała za cel uprosić bóstwa opiekuńcze 
o pomoc w bitwie. Te same figury zdejmowano przed wpłynięciem do macierzystych 
baz lub portów aby z kolei nie obrazić bóstw opiekujących się osadami i domami 
wikingów. 
Niekiedy na dziobie umieszczano metalową chorągiewkę która służy za wiatrowskaz. 



 

 

 
Głowa smoka z dziobu repliki 
okrętów wikingów Helge Ask. 

 
pozłacana chorągiewka z brązu służąca za 
wiatrowskaz 
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Łódź z Gokstad 

 

Łódź znaleziona w Gokstad została zbudowana około roku 890. Prawdopodobnie należała 

do któregoś ze skandynawskich wodzów lub królów, który używał jej w celach 

reprezentacyjnych i do podróży ( wskazuje na to dość duża szerokość łodzi w stosunku 

do jej długości- łodzie typowo bojowe były znacznie węższe- oraz jej wyjątkowo staranne 

wykonanie). Natomiast po śmierci posłużyła mu, zgodnie ze skandynawskim obrządkiem 

pogrzebowym, za grobowiec. Wielmoża został pochowany na łodzi wraz z wyposażeniem, 

które mogłoby być mu przydatne w świecie umarłych. Nad łodzią usypano wysoki kurhan. 

Okręt miał 23,3 m długości i 5,3 m szerokości; wysokość kadłuba na śródokręciu od 

dolnej krawędzi stępki do górnej deski poszycia wynosiła 1,95 m. Była wyposażona w 32 

wiosła (mogła więc przewozić około 70- 80 osób) oraz żagiel, rozpięty na mierzącym 

prawdopodobnie 10 m maszcie. Sam maszt ważył ok. 360 kg, a cała łódź wraz 

z ekwipunkiem 18 ton. 

Pierwsza wierna replika w skali 1 do 1 wraku z Gokstad, o nazwie "Viking", została 

zbudowana w Norwegii w 1893 roku. Łódź ta wzięła następnie udział w rejsie 

eksperymentalnym przez Atlantyk i dotarła do Ameryki Północnej. 

 

Opis konstrukcji 

 

Do stępki o wymiarach 110 mm grubości i 380 mm wysokości, złączonej z trzech 

kawałków, przymocowane są stewy, obie w części przystępkowej o wymiarach 110 

mm/400 mm, w częściach górnych zwężające się do 80/200 mm. Poszycie zakładkowe 

zbudowane jest z 11 pasów na burcie, o grubości klepki 28 mm, nitowane miedzianymi 

gwoździami o średnicy 4 mm na podkładkach z blachy miedzianej o grubości 2 mm. 

Klepki mocowane są do stew gwoździami żelaznymi o średnicy 6 mm, kutymi na wzór 

gwoździ gotyckich. Poszczególne klepki składają się z desek o szerokości od 12 do 22 cm 

i długości od 70 do 450 cm. Deski wąskie i krótkie stosowane są na dziobie i rufie, ze 

względu na charakterystyczne podgięcia poszycia do góry przy wysokich stewach. Wręgi 

o wymiarach 80/80 mm, (lewe ramię łączone jest z prawym na zakos na stępce), łącznie 

z przykrywającym je pokładnikiem o wymiarach 110/50 mm stanowią sztywny trójkąt 

wzmocnienia poprzecznego. Co drugi trójkąt wręgowy, od mocnicy burtowej schodzą 

w dół półwręgi o wymiarach 50/80 mm, sięgające w dół minimum trzy klepki poszycia 

głębiej, niż górne końce trójkątów wręgowych. Wręgi i półwręgi nitowane są do poszycia 

gwoździami miedzianymi o średnicy 6 mm. Ostatni pas poszycia wzmocniony jest 

mocnicą burtową o wymiarach 80/80 mm. Kadłub konserwowany jest pokostem na 

gorąco oraz smołą węglową (karboleum) i drzewną (oleum pini) na gorąco. 


