
2 Nye boger

I kolvandet pA Havhingsien er
der naturligt nok fulgt ct par boger
om bgtet til Dublin. og flere folger!
De to fOrste. dergledfra bedding. var:
,,En rejse for sejl til Irland Hav
hingsten fra Glendalough" af Manin
Kristensen og ,,P:i vikingetogt med
Havhingsten - et  kr igsskib vender
hjem" af Henrik Kastoft.

Det er der kommet to l:rsever-
dige bgger ud afmed hver sin vinkel-

Overordnet set har Manin Kri
stensen skevet om skibet og Henrik
Kastoft om besietningens og egne

Martin Kristensen fofteller og
fotograferer med fokus pi  Hav-
hingsten samt hvad, der behoves og
kreves afen besctning til dette skib.
Bogen er smukt disponeret med fotos
pA hojresiden, tekst p:i venstre og
faktabokse bagest. Manin Kristensen
er en dygtig fotograf, og man gleder
sig bogen igennem over hans evne til
bede at vise det slore format samt til
at gi helt tet pi detaljen, sA foroer
emmer af stoflighed.

Vi fir fortalr hvorfor og hvordan
dette skib blev bygget, og hvad for
mhlet med genskabelsen af det var.

Ikke lbr al en flok store drenge skulle
fa udlevet deres fhnlasier om gran
diose vikingetoglcr. men for at
afprove dalidens hojteknologi. Hvad
evnede man i form af aktionsradius.
fan og ikke mindst sejlegcnskaber
med sadan et skib? Ud fra dette kan
vi fi en bedre forstaelse af datidens
vilkAr for samfarrdsel-

..Havhingstcn" selv er hoved
personen i denne bog. Om skibet
tb(elles bredl om alt fid for til agter
Om stevntlojen. der er en kopi afen
vindfloj fra en svensk kirke. Dens
formil er ikke al vise vindretningen,
denil erden for upftcis. Stevnflojen
skal lil geng:rld vise. hvem der er.
der kommcr. et slags visi*on. I dag
er det let at gette. al del nok er
.,Havhingsten", som arriverer. I
vikingestidens slorilider pd mange
hundrede farlojer visle stevnfl ojcne,
hYem man havde for sig:

Om rasejlet pa I l2mr. noget af
en dug al bakse med, men som kan
drive fanen op pe 13 knobl Om de
mange erer.60 i alt, derer i stand til
al fore skibet frem med en fan pi 5-
6 knob. Bagest er styreeren med
rorstropp€n, som to gange kn:Bkkede.
Og det giorde rorvidjen ogsi. Si her

er ..Havhingslen"s akilleshel. tbr ror-
havarieme skete i hdrdt vejr og giorde
skibet ude af stand tjl at manovrere i
lange nervepirrende minutlea

Undervejs i bogen fdr vi god
besked om skibets indrerning,
mandskabetr sammensaetning samt
arbejds- og levevilkdr ombord.

Der er ikke megen plads t i l
pcrsonligt udstyr. 60 liter er. hvad dct
hele ma fyldc. Se pi ,,Havhingsten"
gelder begriensningens kunst: ..Jeg
lagde al bagage. jeg geme ville ha-
ve med om bord, pe spisebordet.
og stillede se hvert enkeh slykke toj
sporgsmilet: "Er det nu ogsA
nlildvendigl?" Og sedan blevjeg ved.
indti l  jeg kunne presse al bagage
inklusive sovepose og liggeunderlag
ned i en kojesek pd 60 liter. Og si
sku l l e  a , t  pakkes  vand te t  -  he l t
vandtet."

Der fortelles om indovning af
nod procedurer og om modemehj&l-
pemidler og sikkerhedsudstyr Forsk-
ninBsprojektet gik jo ikke ud pa at
undersoge, hvorvidt besetningen
kunnc svomme i land ved et fbrlis! Det
skulle jo ikke ende med at vere en
rekonstruktion af, hvor galt det kan
gi. Tragiske forlis har der vjuet nok
afi vikingedden og fremefter! Se
naturligvis er der GPS og alt andet
modeme grej ombord.
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