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There are no translations availableA vikingeket azt hiszem, nem kell bemutatni a hajÃ³zÃ¡s irÃ¡nt Ã©rdeklQdQknek.
BejÃ¡rtÃ¡k az akkor ismert vilÃ¡g nagy rÃ©szÃ©t, KÃ¶zÃ©p-Ã•zsaiÃ¡tÃ³l AmerikÃ¡ig. Ezeknek a nagyszerq hajÃ³soknak a hajÃ³i
szÃ³l ez a fordÃ-tÃ¡s, ami a ww.shipmodeling.uw.honlapon is olvashatÃ³.
A viking hajÃ³k fejlQdÃ©se HÃ¡la a vikingek Ã©s Qseik azon szokÃ¡sainak, miszerint az isteneknek Ã¡ldozatot hoztak Ã©s a
halottaikat hajÃ³kban temettÃ©k el, nagyon sok informÃ¡ciÃ³ maradt fent a hajÃ³ikrÃ³l. Ez, bÃ¡r problÃ©mÃ¡kkal tarkÃ-tva, de
segÃ-t nekÃ¼nk a viking hajÃ³k megjelenÃ©sÃ©t Ã©s fejlQdÃ©sÃ©t nyomon kÃ¶vetni. A vizsgÃ¡latoknÃ¡l egyarÃ¡nt megvizsgÃ
DÃ¡niÃ¡ban Ã©s NorvÃ©giÃ¡ban talÃ¡lhatÃ³ hajÃ³maradvÃ¡nyokat, mivel mindkÃ©t helyen Ã©ltek ugyanazon kÃ¶zÃ¶s tÃ¶rtÃ©n
kultÃºrÃ¡jÃº nÃ©pcsoportok, Ã©s nem csak a vikingek idejÃ©n. A nydami hajÃ³ eredete nem teljesen vilÃ¡gos. Lehet, hogy
kÃ¶zÃ¶s eredete van az angolok Ã©s a szÃ¡szok hajÃ³ival. Ez a hajÃ³ a megmaradt rÃ©szek alapjÃ¡n hasonlÃ-t a NorvÃ©giÃ¡b
megtalÃ¡lt halsneyi hajÃ³hoz. EzÃ©rt a nydami hajÃ³t kÃ¼lÃ¶nÃ¶sebb nehÃ©zsÃ©g nÃ©lkÃ¼l a viking hajÃ³k elQdjei kÃ¶zÃ©
sorolhatjuk. A viking hajÃ³k fejlQdÃ©se Ã¡ltalÃ¡nos tÃ¶rvÃ©nyszerqsÃ©gek szerint folyt, megtalÃ¡lhatÃ³ az Ã¡tmenet az alacson
formÃ¡ktÃ³l a magasabbakig, az egyszerqbbektQl a bonyolultabbig. Ebben a folyamatban meg kell kÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetni
mennyisÃ©gi Ã©s minQsÃ©gi vÃ¡ltozÃ¡sokat, amik erQs kapcsolatban Ã¡llnak egymÃ¡ssal. A mennyisÃ©gi vÃ¡ltozÃ¡sok a hajÃ³
a mÃ©retek nÃ¶vekedÃ©se, mikÃ¶zben az Ã©pÃ-tÃ©s mÃ³djai mÃ©g a kisebb hajÃ³kon alkalmazottak szerint maradtak â€“
fokozatosan minQsÃ©gi vÃ¡ltozÃ¡sokba mentek Ã¡t, mivel egy nagyobb hajÃ³ viselkedÃ©se a tengeren mÃ¡s, jÃ³val erQsebb
megoldÃ¡sokat igÃ©nyel. EzÃ©rt is jÃ¶ttek lÃ©tre jÃ³val szilÃ¡rdabb szerkezetek. A hajÃ³knak a belÃ©jÃ¼k fektetett emberi mun
eredmÃ©nyekÃ©pp lÃ©trejÃ¶vQ fejlQdÃ©sÃ©re hatÃ¡ssal van azok viselkedÃ©se a tengeren Ã©s a velÃ¼k szemben tÃ¡masz
kÃ¶vetelmÃ©nyek. EzenkÃ-vÃ¼l befolyÃ¡ssal van mÃ©g az Ã©pÃ-tQk rendelkezÃ©sÃ©re Ã¡llÃ³ anyag, a technika Ã¡ltalÃ¡nos s
Ã©s a tradÃ-ciÃ³, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a kezdeti szakaszban. Egyes empirikusan meghatÃ¡rozott Ã©s beigazolÃ³dott fizikaimechanikai Ã¶sszefÃ¼ggÃ©seket az Ã©pÃ-tQk tudatosan kezdenek hasznÃ¡lni, Ã©s jelentÃ©ktelen vÃ¡ltoztatÃ¡sokkal
alkalmazzÃ¡k azokat. A hajÃ³k fejlQdÃ©sÃ©nek elemzÃ©sÃ©nÃ©l kÃ©t, egymÃ¡ssal Ã¶sszefÃ¼ggQ jellemzQt kell figyelembe
elQszÃ¶r a formÃ¡t, mÃ¡sodszor a szilÃ¡rdsÃ¡got â€“ amik ki kell elÃ©gÃ-tsÃ©k a tenger Ã©s szÃ©l Ã¡ltal a hajÃ³kkal szemben
tÃ¡masztott kÃ¶vetelmÃ©nyeket. A hajÃ³ formÃ¡ja, tehÃ¡t a mÃ©retei fÃ¼ggnek a teher szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak mÃ³djÃ¡tÃ³l Ã©s
mennyisÃ©gÃ©tQl (hordkÃ©pessÃ©g), a hajÃ³ meghajtÃ¡sÃ¡tÃ³l Ã©s hullÃ¡mok hatÃ¡sÃ¡tÃ³l. MagÃ¡tÃ³l Ã©rtetQdik, hogy gyors
Ã©pÃ-tÃ©sÃ©hez csÃ¶kkenteni kell az ellenÃ¡llÃ¡sÃ¡t. A vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡s egyenlQ a szÃ¡llÃ-tott teher sÃºlya, a hajÃ³ Ã¶nsÃºlya
felszerelÃ©sek sÃºlya Ã¶sszegÃ©vel. A helyisÃ©gek vÃ-zmentessÃ©gÃ©t biztosÃ-tani kell. A helyisÃ©gek tÃ©rfogata nÃ¶veke
hajÃ³ vÃ-z feletti oldalmagassÃ¡gÃ¡nak nÃ¶velÃ©sÃ©vel, ami a nyitott fedÃ©lzetq hajÃ³k hullÃ¡mverÃ©sben kÃ¶zlekedÃ©sÃ©n
szÃ¼ksÃ©ges feltÃ©tele. A hajÃ³k orr- Ã©s farrÃ©szÃ©nek alakja, kÃ¼lÃ¶nÃ¶s tekintettel a nyitott hajÃ³kra, fÃ¼gg a hullÃ¡mok
amik a nyÃ-lt tengeren magasabbak Ã©s hosszabbak, mint a fjordokban vagy a Balti-tengeren. Hogy a hullÃ¡mokba
merÃ¼lÃ©skor ne Ã¶mÃ¶ljÃ¶n vÃ-z a hajÃ³ba, a vÃ-z feletti rÃ©szÃ¼kÃ¶n tovÃ¡bbi kiszÃ©lesedÃ©ssel kell rendelkezzenek. A
szÃ¼ksÃ©ges Ã¡llÃ©konysÃ¡ga fÃ¼gg meghajtÃ¡sÃ¡nak mÃ³djÃ¡tÃ³l. Az evezQs hajÃ³nak kisebb Ã¡llÃ©konysÃ¡g is elÃ©g, min
vitorlÃ¡snak, aminek a vitorlÃ¡in szÃ©lben erQs dÃ¶ntQerQk Ã©brednek. Ezt elÃ©g hatÃ¡sosan lehet csÃ¶kkenteni a hajÃ³test
megfelelQen kivÃ¡lasztott alakjÃ¡val. A vitorlÃ¡s hajÃ³k ezÃ©rt szÃ©lesebb, teltebb alakkal rendelkeznek. Ezen felÃ¼l az ilyen
hajÃ³k vÃ-z alatti rÃ©sze megfelelQ oldalfelÃ¼lettel (laterÃ¡lt felÃ¼let) kell rendelkezzen, hogy az oldalcsÃºszÃ¡suk kicsi
legyen. A hajÃ³ alakja a funkcionÃ¡lis kÃ¶vetelmÃ©nyeknek is meg kell feleljen. A dÃ¶ntQen szemÃ©lyek szÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡ra szÃ¡n
hajÃ³nak, formÃ¡jÃ¡t tekintve, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znie kell a teherszÃ¡llÃ-tÃ³tÃ³l. Ã•gy mÃ¡r az elsQ teherhajÃ³k kÃ¶zÃ©psQ rÃ©szÃ¼k
mÃ©ly Ã©s nagy terekkel rendelkeztek a teher elhelyezÃ©sÃ©re. A hajÃ³k kÃ¶rvonalÃ¡t Ã©s szerkezetÃ©t tÃ¶bb kÃ¶vetelmÃ©
hatÃ¡rozza meg, pÃ©ldÃ¡ul a szilÃ¡rdsÃ¡g (a hullÃ¡mok Ã©s a teher hatÃ¡sa alapjÃ¡n kell meghatÃ¡rozni), a felhajtÃ³erQk Ã©s a
hajtÃ³erQk. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen fontos a hajÃ³test hajlÃ-tÃ³szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡nak meghatÃ¡rozÃ¡sa, ami fÃ¼gg a hajÃ³hossz Ã©s a
hullÃ¡mhossz arÃ¡nyÃ¡tÃ³l, pl.: amikor a hajÃ³ orra Ã©s fara a hullÃ¡mhegyeken Ã¼l, a kÃ¶zepe pedig â€“ a hullÃ¡mvÃ¶lgyben,
vagy fordÃ-tva. ManapsÃ¡g a hajlÃ-tÃ¡sra igÃ©nybe vett elemek mÃ©reteit a mÃ©rnÃ¶ki szÃ¡mÃ-tÃ¡sok alapjÃ¡n hatÃ¡rozzÃ¡k m
Az â€žIâ€• tartÃ³k max. szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t, minimÃ¡lis anyagfelhasznÃ¡lÃ¡s mellett, kÃ©t masszÃ-v Ã¶v, amik a hajlÃ-tÃ¡st veszik fe
gerinc, ami nem engedi az Ã¶vek tÃ¡volsÃ¡gÃ¡nak megvÃ¡ltozÃ¡sÃ¡t, biztosÃ-tjÃ¡k. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp a hajÃ³ hosszirÃ¡nyÃº
szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t erQs, hosszirÃ¡nyÃº tartÃ³k (a gerinc Ã©s a hÃ©jazat megerQsÃ-tett sÃ¡vjai, pl. mestersor, medersor, vÃ-zszinte
gerinc stb.) adjÃ¡k, amiket a hajÃ³ szÃ©leihez minÃ©l kÃ¶zelebb helyeznek el. A hossztartÃ³kat keresztirÃ¡nyÃºak kÃ¶tik Ã¶ssze
mint a bordÃ¡k, fedÃ©lzeti gerendÃ¡k, kereszttartÃ³k, csomÃ³lemezek stb., ezek biztosÃ-tjÃ¡k az alak szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t is. A
hajtÃ³erQk Ã©s a hajÃ³ ellenÃ¡llÃ¡sa szintÃ©n hatÃ¡ssal vannak a hajÃ³ formÃ¡jÃ¡ra. Az evezQs hajÃ³n az evezQpadok mellett
helyet kell biztosÃ-tani az evezQk rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re Ã©s bevonÃ¡sukra, a vitorlÃ¡shajÃ³n â€“ az Ã¡rbocok rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re, az
futÃ³kÃ¶tÃ©lzet Ã©s kezelÃ©sÃ¼k rÃ©szÃ©re. Ily mÃ³don tehÃ¡t a hajÃ³ formÃ¡ja Ã©s szerkezete sok tÃ©nyezQtQl fÃ¼gg. A
hajÃ³k kialakulÃ¡sÃ¡t Ã©s fejlQdÃ©sÃ©t a dÃ¡n-norvÃ©g kÃ¶rzet hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re jellemzQ pÃ©ldÃ¡kon keresztÃ¼l mutat
kÃ¶tÃ¶zÃ©stQl a szegelÃ©sig. A kQkorszakban a facsÃ³nakok kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ elemeit, pl. a hÃ©jazat deszkÃ¡it, kÃ¶tÃ¶ztÃ©k
egymÃ¡shoz Ã©s a bordÃ¡khoz. A bronzkorszakban Ã‰szak-EurÃ³pÃ¡ban a fa hÃ©jazatÃº hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sekor a korÃ¡bbiak
hasonlÃ³an a kÃ¶tÃ¶zÃ©shez Ã©s a varrÃ¡shoz folyamodtak, mivel mÃ©g nem tudtak kÃ©szÃ-teni â€“ kovÃ¡csolni â€“ fÃ©mbQ
szegeket Ã©s szegecseket. Az akkor ismert rezet nem lehetett kovÃ¡csolni, mert a benne lÃ©vQ oxigÃ©n a kovÃ¡cstqzÃ¶n
felhevÃ-tve egyesÃ¼lt az Ã©gÃ©s sorÃ¡n keletkezQ hidrogÃ©nnel, Ã©s a fÃ©mben vÃ-zgQzzÃ© alakulva, annak tÃ¶rÃ©sÃ©he
Az abban az idQben Ã¶ntÃ¶tt bronz tÃ¶bb, mint 10% Ã³nt tartalmazott, ami igen jÃ³ Ã¶ntÃ©si tulajdonsÃ¡gokkal rendelkezett
viszonylag alacsony dermedÃ©si hQmÃ©rsÃ©klet mellett, ez lehetQvÃ© tette vÃ©konyfalÃº Ã¶ntvÃ©nyek kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t. Ug
bronz, amit 600oC alatti hQmÃ©rsÃ©kleten kÃ©szÃ-tettek, a rÃ©z Ã©s az Ã³n rideg Ã¶tvÃ¶zetÃ©t kÃ©pezte, ezt igen nehezen
kovÃ¡csolni. Csak manapsÃ¡g, a megfelelQ Ã¶tvÃ¶zQanyagok hozzÃ¡adÃ¡sÃ¡val vÃ¡lt lehetsÃ©gessÃ© a bronz sajtolÃ¡sos
alakÃ-tÃ¡sa. Ehhez hozzÃ¡ kell tenni, hogy Ã‰szak-EurÃ³pÃ¡ban a bronz Ã©s a rÃ©z kevÃ©s volt, Ã©s alapvetQen ezeket a fÃ
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Ã©kszerek Ã©s fegyverek kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re hasznÃ¡ltÃ¡k. A vaskorban, amikor a vasat tqzi Ãºton kezdtÃ©k elQÃ¡llÃ-tani, a
kovÃ¡csolÃ¡s ugyanolyan jelentQsÃ©gq lett, mint korÃ¡bban a bronzÃ¶ntÃ©s, Ã©s az elemek kÃ¶tÃ¶zÃ©se a csÃ³nakokon Ã©s
hajÃ³kon elvesztette korÃ¡bbi jelentQsÃ©gÃ©t. Kezdetben a vasszegeket a deszkÃ¡k rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re hasznÃ¡ltÃ¡k. Ã•gy a
hjortspringi Ã©s halsneyi hajÃ³kon a palÃ¡nkozÃ¡s deszkÃ¡i mÃ©g varrva voltak, a nydami hajÃ³n mÃ¡r a klinkerpalÃ¡nkozÃ¡sÃº
deszkÃ¡kat egymÃ¡shoz vasszegekkel rÃ¶gzÃ-tettÃ©k. A bordÃ¡k hÃ©jazathoz kÃ¶tÃ¶zÃ©sÃ©t jÃ³val kÃ©sQbb hagytÃ¡k el, a
nagycsÃ³nakokon hamarabb, mint a hajÃ³kon, a kvalsundi leletek alapjÃ¡n Ã-tÃ©lve. A nymandi hajÃ³ hÃ©jazatÃ¡nak minden
deszkasora a bordÃ¡khoz volt kÃ¶tÃ¶zve. A kvalsundi hajÃ³k Ã©s a gokstadi â€žhosszÃºâ€• hajÃ³kon a bordÃ¡khoz csak az alsÃ
sÃ¡vok voltak kÃ¶tÃ¶zve. A felsQk vasszegekkel vagy facsapokkal voltak rÃ¶gzÃ-tve. Csak a viking-kor vÃ©gÃ©nek hajÃ³inÃ¡l
hasznÃ¡lnak minden elem Ã¶sszekÃ¶tÃ©sÃ©hez vasszegeket vagy facsapokat. Ezek a hajÃ³k, mint a skullelevi hajÃ³k
mutatjÃ¡k, sima deszkapalÃ¡nkozÃ¡ssal rendelkeztek kiÃ¡llÃ³ kÃ¶nyÃ¶kidomok nÃ©lkÃ¼l. A viking hajÃ³kon, nagycsÃ³nakokon
sokÃ¡ig hasznÃ¡lt kÃ¶nyÃ¶kidomok kettQs funkciÃ³t teljesÃ-tettek: elQszÃ¶r is a bennÃ¼k lÃ©vQ furat rÃ©vÃ©n kÃ¶nnyebb vol
borda Ã©s a deszka Ã¶sszeerQsÃ-tÃ©se, mÃ¡sodszor pedig biztosÃ-totta a hÃ©jazat utÃ¡n elkÃ©szÃ-tett borda jobb felfekvÃ©s
kÃ¶nyÃ¶kfa kismÃ©rtÃ©kq megmunkÃ¡lÃ¡sa rÃ©vÃ©n. Az evezQlapÃ¡ttÃ³l* az evezQkig Ã©s a vitorlÃ¡kig.Az evezQlapÃ¡ttal m
hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel szemben viszonylag kisebb kÃ¶vetelmÃ©nyek merÃ¼ltek fel. Meg kellett tartsa a teher sÃºlyÃ¡t, a vÃ-z
a hullÃ¡mzÃ¡s hatÃ¡sÃ¡t. EzÃ©rt a vÃ-zfeletti oldal Ã¡ltalÃ¡ban nem haladott meg egy adott magassÃ¡got, amit a lapÃ¡tok hossza
hatÃ¡rozott meg, ami viszont az evezQs erejÃ©tQl Ã©s tÃ¶megÃ©tQl fÃ¼ggÃ¶tt. A nagy hajÃ³ szÃ©lessÃ©gÃ©t, mint amilyen a
hjortspringi hajÃ³, az orrban Ã©s a farban helyezkedQ evezQsÃ¶k szÃ¡mÃ¡tÃ³l, Ã©s a kÃ©t sor evezQs rÃ©szÃ©re szÃ¼ksÃ©g
tÃ©rtQl fÃ¼ggQen vÃ¡lasztottÃ¡k ki. A hosszÃº tÃ¡volsÃ¡gokra tervezett hajÃ³knÃ¡l helyet kellet biztosÃ-tani az evezQsÃ¶k
pihenÃ©sÃ©re is. Az ilyen hajÃ³ Ã¡llÃ©konysÃ¡ga alacsony lehet, ugyanis az evezQlapÃ¡tok mozgÃ¡sa a vÃ-zben stabilizÃ¡lja a
hajÃ³ helyzetÃ©t. EzÃ©rt nem meglepQ, hogy a hjortspringi hajÃ³ az Ã¡llÃ©konysÃ¡gÃ¡t tekintve hasonlÃ-t a mai kanadai
â€žtÃ-zevezQsâ€• sportcsÃ³nakra.Az evezQvel tÃ¶rtÃ©nQ evezÃ©snÃ©l az emberek ereje Ã©s tÃ¶mege szintÃ©n hatÃ¡ssal va
vagy hajÃ³ szerkezetÃ©re. A szabadon vezetett evezQlapÃ¡ttal szemben az evezQ vagy evezQvillÃ¡ban, vagy egyszerq
villÃ¡ban, vagy evezQnyÃ-lÃ¡sban fekszik. A felfekvÃ©si pont az evezQt kÃ¼lsQ Ã©s belsQ karra osztja. A belsQ kart hÃºzza
az evezQs. Az evezQ tolla az evezQ kÃ¼lsQ vÃ©gÃ©n a belsQ karral ellenkezQ irÃ¡nyban mozog, rÃ¡adÃ¡sul a belsQ Ã©s a
kÃ¼lsQ karok arÃ¡nyÃ¡ban annÃ¡l gyorsabban. A toll nagyobb sebessÃ©ggel mozog a vÃ-zben, mint az evezQlapÃ¡t, ezÃ©rt a
modern evezQs csÃ³nakok gyorsabban mozognak, mint a lapÃ¡ttal hajtott csÃ³nakok (kenu).A nydami, kvalsundi Ã©s
gokstadi leletekrQl szÃ³lÃ³ publikÃ¡ciÃ³kban nem szerepel az evezQk kÃ¼lsQ Ã©s belsQ karjainak arÃ¡nya. A korszerq
evezQs sportcsÃ³nakok egyes Ã©s pÃ¡ros evezQinÃ©l ez az arÃ¡ny 5:2. KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l ugyanezt az arÃ¡nyt lehet feltÃ©telezn
viking hajÃ³k evezQinÃ©l is. Ha az ilyen evezQket rÃ¡helyezzÃ¼k a vÃ-zen Ã¼lQ hajÃ³testre, az evezQk belsQ vÃ©ge a hajÃ³
kÃ¶zÃ©psQ rÃ©szÃ©n kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l az evezQspadok felett (a nydami Ã©s kvalsundi hajÃ³knÃ¡l â€“ kb. 0,5 m) Ã©s a fenÃ©k
magassÃ¡gÃ¡ban (a kvalsundi Ã©s gokstadi hajÃ³knÃ¡l â€“ kb. 0,85 m) egyforma szinten lesz.A viszonylag kevÃ©s Ã¶vbQl Ã©p
hÃ©jazatÃº rÃ©gi hajÃ³knÃ¡l, mint a nydami hajÃ³, a habvÃ©dre szerelt evezQvillÃ¡k az orr- Ã©s farrÃ©szen magasabban vann
vÃ-zvonal felett, mint a kÃ¶zÃ©prÃ©szen. EzÃ©rt a kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l egyforma mÃ©retq evezQk belsQ vÃ©gei magasabban lesz
a hajÃ³ vÃ©gein. Az evezQk hosszÃ¡nak vÃ¡ltozatÃ¡sa szinte semmit nem jelent: az evezQ hosszÃ¡nak nÃ¶velÃ©se a karok
arÃ¡nyÃ¡nak megtartÃ¡sa mellett mindÃ¶ssze a belsQ karok magassÃ¡gÃ¡t csÃ¶kkenti nemszÃ¡mottevQ mÃ©rtÃ©kben. Az orrb
Ã©s a farban elhelyezett hasonlÃ³ evezQkkel csak a legerQsebb evezQsÃ¶k tudnak megbirkÃ³zni. Ez rossz hatÃ¡ssal van a
sÃºlypont elhelyezkedÃ©sÃ©re, Ã©s a helyi felhajtÃ³erQk alakulÃ¡sÃ¡ra is. Az egyenlQ hosszÃºsÃ¡gÃº, kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zQ belsQ k
Ã©s tÃ¶megq evezQk Ãºtja kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zQ lesz. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp az evezQlapÃ¡tok sebessÃ©ge a vÃ-zben kÃ¼lÃ¶nbÃ¶
ami megnehezÃ-ti az evezÃ©st. Ã•gy az egyes evezQsÃ¶k terhelÃ©se is kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zQ lesz.EzÃ©rt a vikingek a vÃ-zvonal fel
csak kis magassÃ¡gi kÃ¼lÃ¶nbsÃ©ggel elhelyezett evezQvillÃ¡s hajÃ³kat Ã©pÃ-tettek. Ã•gy Ã©pÃ¼lt pl. a kvalsundi hajÃ³. Hog
evezQsÃ¶k helye a hajÃ³ teljes hosszÃ¡ban a fizikai erQkifejtÃ©s szerint kÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l egyforma legyen, az orr- Ã©s a
farrÃ©szt teltebbre Ã©s szÃ©lesebbre Ã©pÃ-tettÃ©k. A hasonlÃ³ hajÃ³k nagyobb Ã¡llÃ©konysÃ¡ggal rendelkeztek, ami
megkÃ¶nnyÃ-tette a vitorlÃ¡ra tÃ¶rtÃ©nQ Ã¡ttÃ©rÃ©st. Ugyanakkor a vitorlÃ¡val hajÃ³zÃ¡shoz szÃ¼ksÃ©ges a megemelt vÃ-zfe
oldal is. Ha az evezQvillÃ¡kat az oldalfal (habvÃ©d) tetejÃ©re szereltÃ©k volna, azok igen magasra kerÃ¼ltek volna a vÃ-ztQl,
Ã©s az evezQkkel igen kÃ©nyelmetlen lett volna evezni. EzÃ©rt a â€žhosszÃºâ€• hajÃ³k egyik oldalsÃ¡vjÃ¡n megjelentek az
evezQnyÃ-lÃ¡sok, amiket a gokstadi hajÃ³nÃ¡l be lehetett zÃ¡rni. A nyÃ-lÃ¡sok kis kopÃ¡sa Ã©s az evezQpadok hiÃ¡nya azt
mutatja, hogy ezek a hajÃ³k elsQsorban vitorlÃ¡val haladtak.Az evezQvillÃ¡kban, amiket az elsQ viking csÃ³nakokon Ã©s
hajÃ³kon az oldalfal tetejÃ©re szereltek, a kÃ©sQbbieken pedig fa vagy vas tÃ¼skÃ©kkel erQsÃ-tettÃ©k hozzÃ¡, csak addig
voltak az evezQk, amÃ-g hasznÃ¡ltÃ¡k azokat. Hogy a belsQ kar visszaÃºtjÃ¡n, a vÃ-znek Ã¼tkÃ¶zQ evezQtoll vagy a
hullÃ¡mzÃ¡s miatt az evezQ ne ugorjon ki a villÃ¡bÃ³l, azt hurokkal rÃ¶gzÃ-tettÃ©k, amit a villa furatain hÃºztak keresztÃ¼l.
Ezzel az evezQs csÃ³nak vagy hajÃ³ kiegÃ©szÃ-tQ Ã¡llÃ©konysÃ¡got kapott, mivel az evezQ tollÃ¡ra hatÃ³ emelQerQ a
rÃ¶gzÃ-tett belsQ kar folytÃ¡n Ã¡tadÃ³dott a hajÃ³testre.Az evezQ formÃ¡jÃ¡t Ã©s hosszÃ¡t a hajÃ³ mÃ©reteihez igazodva
vÃ¡lasztottÃ¡k ki, Ã©s a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zQ korszakaiban kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zQek voltak. A nydami hajÃ³nÃ¡l az evezQt
egy, a kerek nyÃ©lbe Ã¡tmenetet kÃ©pezQ rombusz keresztmetszetq deszka volt. Ugyanilyen hosszÃº volt az evezQje a
kvalsundi hajÃ³nak, azonban a tolluk formÃ¡ja a gokstadi hajÃ³n hasznÃ¡ltra hasonlÃ-tott: kerek vagy ovÃ¡lis evezQszÃ¡r,
aminek keresztmetszete a belsQ karon volt a legnagyobb, hogy ellensÃºlyozza a hosszÃº kÃ¼lsQ kar sÃºlyÃ¡t; a tolla
kettQs lekerekÃ-tÃ©sq vÃ©ggel kÃ©szÃ¼lt. A kvalsundi hajÃ³nÃ¡l a tollak ovÃ¡lis keresztmetszetqek voltak. A gokstadi hajÃ³nÃ
az evezQk hosszabbak voltak, a toll kÃ¶zepÃ©n borda futott vÃ©gig, ami a szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t nÃ¶velte. MegjegyezzÃ¼k, hogy a
mai evezQssportban hasonlÃ³ tollakat hasznÃ¡lnak, az egyes Ã©s a pÃ¡revezQk sok faelembQl ragasztottak, a nyÃ©l
Ã¼reges, Ã©s a tollak hosszirÃ¡nyban megnyÃºltak.A hajÃ³ikhoz az evezQket a vikingek egyetlen darab fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ-tettÃ©k
Ã¡ltalÃ¡ban fenyQbQl. A kormÃ¡nylapÃ¡t eleinte hasonlÃ-tott az evezQre, Ã©s ha a hjortspringi csÃ³nak alapjÃ¡n Ã-tÃ©lÃ¼nk,
szabad fÃ¼ggesztÃ©sq volt. A rekonstruÃ¡lt Nydam hajÃ³nÃ¡l a kormÃ¡nylapÃ¡t sÃºlyÃ¡t kÃ¶tÃ©l tartotta, amit a habvÃ©den
vetettek keresztÃ¼l. Ez a megoldÃ¡s lÃ¶kÃ©st adott a kormÃ¡nylapÃ¡t csapÃ¡gyazÃ¡sÃ¡ra (ezt mÃ¡r a kvalsundi hajÃ³nÃ¡l
alkalmaztÃ¡k), ami a vikingekre jellemzQ, Ã©s ami kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zQ formÃ¡kban fordult elQ csÃ³nakjaikon Ã©s hajÃ³ikon,
fÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, evezQsÃ¶k vagy vitorlÃ¡sok voltak.A vikingeknÃ©l fokozatosan tÃ¶rtÃ©nt az Ã¡tmenet a vitorla
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hasznÃ¡latÃ¡hoz. Kezdetben az Ã¡rboc az evezQshajÃ³n nem zÃ¡rta ki az evezQk hasznÃ¡latÃ¡t, Ã©s nem zavarta az evezÃ©st
Csak a viking korszak vÃ©gÃ©n Ã©pÃ-tettek olyan hajÃ³kat, amiket kizÃ¡rÃ³lag vitorlÃ¡s hajÃ³zÃ¡sra szereltek fel. A vitorlÃ¡k
fejlQdÃ©sÃ©rQl, az Ã¡llÃ³- Ã©s a futÃ³kÃ¶tÃ©lzetrQl kevÃ©s ismeretÃ¼nk van. A gokstadi hajÃ³ a vikingek magas fokÃº vitorla
technikÃ¡jÃ¡rÃ³l tanÃºskodik, addigra Qk mÃ¡r lekÃ¼zdtÃ©k a vitorlÃ¡s hajÃ³zÃ¡s kezdeti nehÃ©zsÃ©geit. Ekkorra mÃ¡r megvÃ¡
az Ã¡rboc rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©nek mÃ³dja. A â€žhosszÃºâ€• hajÃ³kra jellemzQ a felÃ¡llÃ-thatÃ³ Ã¡rboc, melyet a hullÃ¡mtÃ¶rÃ©sen
Ã¡tevezÃ©shez, a hajÃ³ fagerendÃ¡kon tÃ¶rtÃ©nQ vÃ-zretÃ©telÃ©hez stb. le lehetett ereszteni. A teherhajÃ³k, melyek Ã¡ltalÃ¡b
belsQ vizeken egyik nemzetsÃ©gtQl a mÃ¡sikig jÃ¡rtak, nem voltak kitÃ©ve hasonlÃ³ megprÃ³bÃ¡ltatÃ¡soknak, ezÃ©rt jÃ³val
egyszerqbb konstrukciÃ³jÃº, rÃ¶gzÃ-tett Ã¡rboccal rendelkeztek.A vikingek hajÃ³i csak egyetlen Ã¡rboccal Ã©s egy
keresztvitorlÃ¡val rendelkeztek. A tÃ¶bbÃ¡rbocos Ã©s elQvitorlÃ¡val felszerelt hajÃ³k jÃ³val kÃ©sQbb jelentek meg.* az orosz
szaknyelvben megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetik az evezQt Ã©s az evezQlapÃ¡tot. Az elQbbi a villÃ¡ban kÃ©tkarÃº emelQkÃ©nt mozgatott
evezQt, az utÃ³bbi a kÃ©zben tartott, szabadon mozgatottat jelenti.A csÃ³naktÃ³l a klinkerpalÃ¡nkozÃ¡sÃº hajÃ³igA hajÃ³k
fejlQdÃ©sÃ©nek vizsgÃ¡latÃ¡t kezdjÃ¼k a hjortspring csÃ³naktÃ³l, ami maga a hajÃ³k hosszÃº evolÃºciÃ³ja eredmÃ©nyekÃ©pp
lÃ©tre, a fatÃ¶rzscsÃ³naktÃ³l elindulva. A szÃ©leskÃ¶rq hajÃ³Ã©pÃ-tQ tapasztalatrÃ³l, amivel a hjortspringi csÃ³nak Ã©pÃ-tQi
rendelkeztek, a habvÃ©d alakja tanÃºskodik. A habvÃ©d deszkÃ¡i vastagÃ-tottak voltak, hogy az erQsen megterhelt csÃ³nak
felsQ szÃ©lÃ©nek szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t nÃ¶veljÃ©k; a kÃ¼lsQ oldala hajlÃ-tott, a hajÃ³ra tÃ¶rQ Ã©s az oldalfalon Ã¡tcsapÃ³ hullÃ¡mo
visszaverÃ©sÃ©re. Ã‰rdekes a fenÃ©kdeszkÃ¡k kialakÃ-tÃ¡sa az orrban Ã©s a farban ennÃ©l a hajÃ³nÃ¡l: erQsen lefaragottak
Ã©s a felsQ rÃ©szen, vagyis mint a fatÃ¶rzscsÃ³nak kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l, a fa jelentQs rÃ©sze le van faragva. A hajÃ³ kÃ¶zÃ©
rÃ©szen a fenÃ©kdeszkÃ¡k csak kissÃ© lekerekÃ-tettek. Ily mÃ³don a majdnem egyenes deszkÃ¡kbÃ³l sikerÃ¼lt lÃ©trehozni a
keskeny orr- Ã©s farkialakÃ-tÃ¡st a telt kÃ¶zÃ©psQ rÃ©sszel. A hjortspringi csÃ³naknÃ¡l mÃ©g nem volt hajÃ³tQ, ami a viking
hajÃ³k fontos Ã©pÃ-tQeleme.A megerQsÃ-tett fenÃ©kdeszkÃ¡zat elQszÃ¶r a nydami hajÃ³nÃ¡l lÃ¡thatÃ³, amire valÃ³szÃ-nqleg
hajÃ³ partra hÃºzÃ¡sÃ¡hoz volt szÃ¼ksÃ©g. A hjortspringi csÃ³nak alacsony oldalfalakkal rendelkezett, Ã©s annyira kÃ¶nnyq
volt, hogy kÃ©zben is ki lehetett vinni a partra. A nydami hajÃ³t jelentQs tÃ¶megÃ©nek Ã©s magas oldalfalainak
kÃ¶szÃ¶nhetQen hÃºzni kellett a fÃ¶ldÃ¶n. A klinkerpalÃ¡nkozÃ¡s kiemelkedQ fejq szegekkel tÃ¶rtÃ©nt. Hogy megvÃ©djÃ©k
azokat Ã©s az egymÃ¡sra fektetett deszkÃ¡kat a gerendÃ¡kon valÃ³ gÃ¶rgetÃ©snÃ©l, vagy a homokon, kÃ¶veken tÃ¶rtÃ©nQ
hÃºzgÃ¡lÃ¡snÃ¡l, szÃ¼ksÃ©g volt a gerinc beÃ©pÃ-tÃ©sÃ©re, ami felvette a hajÃ³ sÃºlyÃ¡t.Az 1. rajzon, mely az ismert viking h
gerinceinek keresztmetszetÃ©t Ã¡brÃ¡zolja, szemlÃ©letesen Ã¡brÃ¡zolt, hogy a nydami hajÃ³ fenÃ©kdeszkÃ¡jÃ¡bÃ³l egy egÃ©sz
rÃ©szben ismeretlen formÃ¡n keresztÃ¼l hogyan alakult ki a â€žTâ€• alakÃº keresztmetszet. Az utÃ³bbi gerincÃ©nek szÃ©lessÃ
vÃ¡ltozik a hajÃ³test hossza mentÃ©n. HasonlÃ³ gerince van a kvalsundi Ã©s a gokstadi hajÃ³knak is. A skullelevi hajÃ³k
gerince kis keresztmetszetq, a hajÃ³k Ã¡ltalÃ¡nos szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡hoz igazodÃ³an. A skullelevi â€žhosszÃºâ€• hajÃ³n Ã©s a nagy
on pÃ©ldÃ¡ul kÃ©t egymÃ¡sra helyezett trapÃ©z formÃ¡jÃº gerinc volt. A kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k, az oldalaikon kialakulÃ³ horony a kÃ¼lh
fenÃ©kdeszkÃ¡inak rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re szolgÃ¡lt. EttQl kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik a skullelevi kis knarr gerince, melyen speciÃ¡lis hornyok
szolgÃ¡ltak a kÃ¼lhÃ©j rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re. 1. rajzA nymandi hajÃ³ Ã©s a kvalsundi, gokstadi, Ã©s skullelevi viking hajÃ³k gerinc
keresztmetszetei (a ? 1â€“3 hajÃ³k maradvÃ¡nyai).2. rajzA bordÃ¡k jellemzQ kialakÃ-tÃ¡sai:1 â€” hjortspringi csÃ³nak; 2 â€” nyda
hajÃ³; 3 â€” kvalsundi hajÃ³; 4 â€” osebergi â€žhosszÃºâ€• hajÃ³; 5 â€” gokstadi hajÃ³; 6 â€” skullelevi hadihajÃ³ (drakar); 7 â€”
knarr.A viking hajÃ³k bordÃ¡inak szerkezetÃ©n (2. rajz) lÃ¡thatÃ³, hogy a nagyobb, kÃ©sQbb Ã©pÃ¼lt hajÃ³k harÃ¡ntmerevÃ-tQ
is ugyanolyan elemekbQl Ã¡llnak, mint a nydami hajÃ³Ã©. A hjortspringi csÃ³nak bordÃ¡i a korÃ¡bban elkÃ©szÃ¼lt kÃ¼lhÃ©jhoz
van rÃ¶gzÃ-tve, gÃ¶mbfÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lnek, hevederrel Ã©s rÃ¡csszerqen elhelyezett merevÃ-tQkkel vannak megerQsÃ-tve. A
nydami hajÃ³n a hajlÃ-tott gÃ¶mbfÃ¡k helyett fenyQ kÃ¶nyÃ¶kfÃ¡kat hasznÃ¡ltak a bordÃ¡k elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©re. A bordÃ¡kat va
hevederrel Ã©s fÃ¼ggQleges merevÃ-tQkkel erQsÃ-tettÃ©k meg. HasonlÃ³ a szerkezete a kvalsundi hajÃ³ bordÃ¡inak, amik a
habvÃ©ddeszkÃ¡nÃ¡l masszÃ-v, majdnem hÃ¡romszÃ¶g keresztmetszetben vÃ©gzQdnek (3. rajz). Ugyanilyen keresztmetszete
volt az osebergi Ã©s tunei hajÃ³k bordÃ¡inak a hajÃ³ fQÃ¶vÃ©nÃ©l.Ily mÃ³don az utolsÃ³ hajÃ³knÃ¡l a hevederek Ã¡talakultak
gerendÃ¡kkÃ¡, amikhez a palÃ¡nkozÃ¡s felsQ sorÃ¡t tartÃ³ erQs csomÃ³lemezek csatlakoztak. HasonlÃ³ a gokstadi hajÃ³
szerkezete, amin a palÃ¡nkozÃ¡s fQ sorÃ¡nak deszkÃ¡i nÃ©gyszÃ¶gletes keresztmetszetqek, a felsQ palÃ¡nksort
csomÃ³lemezek tartjÃ¡k, Ã©s a kiegÃ©szÃ-tQ â€žsegÃ©dâ€• bordÃ¡k. A skullelevi hajÃ³kon szÃ©leskÃ¶rqen alkalmazzÃ¡k a
hossztartÃ³kat szerkezeti elemkÃ©nt. A bakgerenda felett, mely a fedÃ©lzeti gerenda szerepÃ©t tÃ¶lti be, Ã©s a bordÃ¡k vÃ©gÃ
fekszik, a skullelevi knarr-on helyenkÃ©nt mÃ©g talÃ¡lhatÃ³k plusz gerendÃ¡k (egy â€“ kettQ) is, amik a hossztartÃ³kkal Ã©s a
csomÃ³lemezekkel egyÃ¼tt a kÃ¼lhÃ©jat erQsÃ-tik. A nagy knarr-on â€žsegÃ©dâ€• bordÃ¡k is talÃ¡lhatÃ³ak.3. rajzA kÃ¼lhÃ©j
palÃ¡nkozÃ¡sa1 â€” hjortspringi csÃ³nak; 2 â€” nydami hajÃ³; 3 â€” kvalsundi hajÃ³; 4 â€” osebergi hajÃ³; 5 â€” gokstadi hajÃ³; 6
kis knarr.A sraffozott elemek hatÃ¡rozzÃ¡k meg a hajÃ³ Ã¡ltalÃ¡nos szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡t.Az egyre bonyolultabb hajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©b
megszerzett tapasztalatokrÃ³l tanÃºskodik a klinkerpalÃ¡nkozÃ¡sÃº hajÃ³k megjelenÃ©se. Ezt bizonyÃ-tja az egyes deszkÃ¡k
egyesÃ-tÃ©se sÃ¡vokkÃ¡, Ã©s az egyes sÃ¡vok egymÃ¡shoz erQsÃ-tÃ©se. Az egyszerq csÃ³nakok Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel Ã¡ltalÃ¡ba
parasztok foglalkoztak, aki ismertÃ©k a taliga kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t. Pk a szÃ©les deszkÃ¡k felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡t rÃ©szesÃ-tettÃ©k elQ
hogy minÃ©l kevesebb varratot kelljen kÃ©szÃ-teniÃ¼k, egyrÃ©szt megmunkÃ¡lÃ¡suk bonyolultsÃ¡ga miatt, mÃ¡srÃ©szt azok a
vÃ-zszivÃ¡rgÃ¡s Ã¡llandÃ³ forrÃ¡sai is voltak. Emiatt is igyekeztek elkerÃ¼lni a tompa illesztÃ©st a hÃ©jazat elkÃ©szÃ-tÃ©sekor
Nem meglepQ, hogy a nydami hajÃ³ Ã©s a szÃ¡zad elejÃ©n SvÃ©dorszÃ¡gban Ã©s FinnorszÃ¡gban lÃ©tezQ egyszerq csÃ³nak
amin a lakossÃ¡g a templomokba utazott istentiszteletre, hasonlÃ³ak voltak, fÃ¼ggetlenÃ¼l a bordÃ¡zatuk rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©nek
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gÃ©tQl.A nydami hajÃ³nÃ¡l csak a felsQ sÃ¡v volt vÃ-zmentesen Ã¶sszeillesztett kÃ©t rÃ©szbQl kÃ©szÃ-tve. Az
sÃ¡vok mindegyike egy-egy deszkÃ¡bÃ³l volt kÃ©szÃ-tve. A kvalsundi hajÃ³nÃ¡l mÃ¡r minden sÃ¡v nÃ©hÃ¡ny kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³
deszkÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt, amit hevederek fogtak Ã¶ssze. FÃ¼ggetlenÃ¼l attÃ³l, hogy a kvalsundi hajÃ³ tQkÃ©i magasak voltake valÃ³jÃ¡ban, mint a restaurÃ¡lÃ¡s sorÃ¡n kÃ©szÃ-tettÃ©k, vagy kicsit alacsonyabbak, a hÃ©jazat sÃ¡vjainak vÃ©geihez a tQkÃ
kÃ¶rnyÃ©kÃ©n hajlÃ-tott fÃ¡t hasznÃ¡ltak, hogy a viking hajÃ³kra jellemzQ telt formÃ¡t kialakÃ-thassÃ¡k.A kÃ©zmqvesek
tudÃ¡sÃ¡nak kiszÃ©lesedÃ©sÃ©t bizonyÃ-tjÃ¡k a sÃ¡vok Ã¶sszeerQsÃ-tÃ©sÃ©nek vÃ¡ltozÃ¡sai hajÃ³rÃ³l hajÃ³ra. MÃ-g a nydam
az egyes palÃ¡nkok 70 mm-rel fedtÃ©k Ã¡t egymÃ¡st, sQt egy esetben 90 mm-rel, ez a skullelevi hajÃ³n â€“ mindÃ¶ssze 30â€“4
mm volt.Ezzel egyidQben csÃ¶kkent a deszkÃ¡k szÃ©lessÃ©ge is. A nydami hajÃ³ kÃ¶zÃ©pen mÃ©g 0,32â€“0,5 m szÃ©les
deszkÃ¡kbÃ³l Ã©pÃ¼lt, a kvalsundi hajÃ³n â€“ 0,24â€“0,30 m szÃ©lesekbQl. A gokstadi hajÃ³ hÃ©jazata 0,2â€“0,28 m szÃ©les
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deszkÃ¡kbÃ³l kÃ©szÃ¼lt. A skullelevi kis knarr vÃ-z alatti rÃ©sze a kÃ¶zepÃ©n 0,2â€“0,3 m szÃ©les deszkÃ¡kbÃ³l Ã©pÃ¼lt, cs
felsQ palÃ¡nksor szÃ©lessÃ©ge haladta meg a 0,4 m-t.A vikingeknek Ã©s elQdjeiknek nehÃ©zsÃ©geik voltak a hajÃ³tQkÃ©k
kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel is, amik Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nek mÃ³dja gyakran vÃ¡ltozott. A hjortspringi csÃ³nak masszÃ-v tQkÃ©je nem hason
nymandi hajÃ³ egy darabbÃ³l kÃ©szÃ¼lt gerendatQkÃ©jÃ©re, ami a gerinchez vÃ-zszintes hevederekkel csatlakozott Ãºgy, min
a kvalsundi hajÃ³nÃ¡l. A â€žhosszÃºâ€• hajÃ³knÃ¡l a tQke tÃ¶bb darabbÃ³l kÃ©szÃ¼lt, egy fÃ¼ggQleges hevederekkel
Ã¶sszekapcsolt gerendakÃ©nt.A vikingek korszakÃ¡nak vÃ©gÃ©n a hajÃ³Ã©pÃ-tQk azokat a korÃ¡bban mÃ¡r lÃ©tezQ formÃ¡jÃ
tQkÃ©ket kezdtÃ©k hasznÃ¡lni, amit a nagycsÃ³nak Ã©pÃ-tÃ©sÃ©nÃ©l is. A skullelevi hajÃ³knÃ¡l tQke egy rÃ©sze, nÃ©ha az e
elemmel helyettesÃ-tQdik, ami egy darab fÃ¡bÃ³l kÃ©szÃ¼lt, Ã©s amin lÃ©pcsQs rÃ©szek voltak kialakÃ-tva a palÃ¡nkok
rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re. MegjegyezzÃ¼k, hogy a hajÃ³tQke ilyen konstrukciÃ³ja a vikingek utÃ¡n a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sben nem maradt
meg.Az idQ mÃºlÃ¡sÃ¡val a vikingek hajÃ³inak mÃ©retei, kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen a â€žhosszÃºâ€• hajÃ³kÃ©, mind nagyobbak lettek, his
kellett fejezzÃ©k a kirÃ¡ly egyre nÃ¶vekvQ hatalmÃ¡t. Emiatt megnQttek a szilÃ¡rdsÃ¡gukkal Ã©s a kÃ¼lhÃ©jÃ¼k formÃ¡jÃ¡val
szemben tÃ¡masztott kÃ¶vetelmÃ©nyek is. A nÃ¶vekvQ mÃ©retek miatt a hajÃ³test szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡nak nÃ¶velÃ©se maga utÃ¡n
vonta a bordÃ¡k kÃ¶zÃ¶tti tÃ¡volsÃ¡g csÃ¶kkentÃ©sÃ©t. A nydami hajÃ³n a bordÃ¡k kÃ¶zÃ¶tti tÃ¡volsÃ¡g â€“ bordaosztÃ¡s â€“ Ã
1,09 m, a kvalsundi evezQshajÃ³n â€“ 1,08 m, a â€žhosszÃºâ€• gokstadi hajÃ³n â€“ 0,98 m. A hÃ©jazat szilÃ¡rdsÃ¡ga nÃ¶veked
bordÃ¡k beÃ©pÃ-tÃ©sÃ©nek kÃ¶szÃ¶nhetQen is.A jÃ³val kÃ©sQbbi Ã©s jÃ³val hosszabb skullelevi hajÃ³n a bordaosztÃ¡s Ã¡tla
csak 0,74 m volt. A â€žsegÃ©dâ€• bordÃ¡k Ã©s a hossztartÃ³k ellenÃ©re a nagymÃ©retq â€žhosszÃºâ€• hajÃ³k szilÃ¡rdsÃ¡guk
elmaradtak a vikingek kisebb hajÃ³itÃ³l. Ez kivilÃ¡glik a viking kor vÃ©gÃ©rQl szÃ¡rmazÃ³ sagÃ¡k szÃ¶vegÃ©bQl: â€žEveztek a
fÃ©lelmetes viharban, Ã©s a kirÃ¡ly az egyik Skleid-en tartÃ³zkodott. A vihar alatt a hajÃ³ szÃ©thullott, de Valdemar kirÃ¡ly a
karddal Ã©s a zÃ¡szlÃ³val egy bÃ¡tor ugrÃ¡ssal Ã¡tugrott Ingemar hajÃ³jÃ¡ra. A szemÃ©lyzetet megmentettÃ©k, de a hajÃ³
odaveszett. A Hiddensee-n hajÃ³ztakâ€•A kÃ©sQbbiekben mÃ¡r csak a nyitotthoz hasonlÃ-tÃ³, vÃ-zmentes fedÃ©lzet nÃ©lkÃ¼
hajÃ³kat fejlesztettÃ©k, azaz a viking knarr tÃ-pusÃº teherszÃ¡llÃ-tÃ³kat.ForrÃ¡s: â€žSzudosztrojenyijeâ€• kiadÃ³, LeningrÃ¡d, 19
A. Cseban fordÃ-tÃ¡sa nÃ©metbQl, M. A. Kogan, a tÃ¶rtÃ©nelmi tudomÃ¡nyok doktora recenziÃ³jÃ¡val OCR: Shel (ShelTon
Vikings Page honlap)Megjelent a www.shipmodeling.ru honlaponOroszbÃ³l fordÃ-totta: Kurusa SÃ¡ndor
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