
I Leif Den 
Lykkeliges 
kølvand

Den 68-årige kaptajn Björn Ahlander fra Gøteborg sejlede dette forår og sommer verdens 
største vikingeskib, Draken Harald Hårfagre, fra Norge til Newfoundland i Nordamerika 
ad samme rute, som Leif “den lykkelige” Eriksson fulgte i år 1002. Rejsen har lært ham, 
hvor vigtigt det er at planlægge ruten nøje og følge strøm og vind. Og så har den vist, at 
modgang kan få mennesker til at fungere endnu bedre sammen.

Egentlig var Björn Ahlander gået på pension. I sin kar-
riere havde han blandt andet sejlet en rekonstruktion af 
Ostindiefareren Göteborg fra 1738 til Kina og hjem igen. 
Han havde kun været pensionist i 14 dage, da telefonen 
ringede. Nogle nordmænd havde bygget verdens største 
vikingeskib, og de spurgte, om han ville være kaptajn på 
en rejse i vikingernes kølvand til Newfoundland. Björn 
Ahlander syntes, det lød lidt hippieagtigt, men han lod sig 
overtale til at komme til Norge og tage med på en prøve-
sejlads. Draken Harald Hårfagre, som skibet hed, var fan-
tastisk, og de besætningsmedlemmer, som allerede var 
blevet hyret, var gode. Björn Ahlander sagde ja til at være 
kaptajn, og han fik selv lov at udvælge de sidste folk til sej-
ladsen. Han udvalgte folk, han tidligere havde sejlet med. 

AF PER SKovKjæR SAND
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Enkelte pladser manglede stadig at blive besat, og Björn 
Ahlander fik 4000 ansøgninger. Han tog de bedste.

- Jeg var vældigt heldig at kunne plukke folk ud. Den 
vigtigste kompetence er faktisk ikke, at du har været på et 
sejlskib før og kender til at sejle. Det vigtigste er, om man 
har været på sådan et fartøj i oceanfart. Havde jeg ikke 
haft den erfaring, så havde vi aldrig klaret det, fortæller 
Björn Ahlander.

Ventede på gunstig vind
Björn Ahlander og besætningen ventede på de rigtige 
vejrforhold. Han havde lagt en minutiøs ruteplan. Masten 
var blevet hejst i april, og skibet var klar til afgang. Nu lå 
Draken i Haugesund, nymalet i grønne, røde og okker-
gule farver, imens kaptajnen ventede på, at vejret blev 
rigtigt. Klokken seks om morgenen den 26. april i år sej-
lede Draken Harald Hårfagre mod Færøerne. Men hurtigt 
stødte de på problemer med rebene og måtte lægge til 
land i Lerwik på Shetlandsøerne for at foretage reparatio-
ner. Skibet sejlede videre mod Færøerne, men røg ind i et 
stormvejr, hvor sejlet revnede. Björn Ahlander brugte et 
system, der hedder Weather Routing, til at finde de mest 
optimale sejlruter, og det fungerede godt. Undervejs blev 

han og besætningen så dygtige til at navigere, at de selv 
kunne lægge ruterne og derefter se, at de passede med 
ruterne fra Weather Routing. På grund af storm mellem 
Shetlandsøerne og Færøerne, måtte Draken følge vejret 
frem for at sejle den direkte vej.

-Man er nødt til at indrette sig efter vejr og vind på 
en helt anden måde, end man er på andre fartøjer. Jeg 
forsøgte at lægge ruten efter vindretninger og årstiden 
og indregne tid til at vente på lavtryk. Det gælder ikke 
altid om at tage den korteste vej, man følger i stedet med 
vinden og strømmene, forklarer Björn Ahlander:

- Det lærer man ikke på et større handelsfartøj, fordi 
der er det ikke lige så vigtigt. Her er det afgørende for, om 
man klarer det eller ikke.

Besætningsmedlem stod af efter storm
Draken nåede til Færøerne med et revnet sejl, som besæt-
ningen gik i gang med at reparere. Et amerikansk besæt-
ningsmedlem var blevet skræmt af stormen og forlod 
skibet. I stedet ankom Anna Spring. Hun var 20 år og 
havde sejlet med fuldriggere som Sørlandet fra Kristian-
sand i Norge og Oliver Hazard Perry, som er det største 
civile skoleskib i USA. Besætningen var i fuld gang med 

Anna Spring syntes, det var sjovt. 
Livet føltes storslået, og hun glemte 
alt om det kolde, våde tøj. Draken 
sejlede med ni knob ind i driv-
isen, og selvom besætningen sæn-
kede sejlet, så blæste skibet stadig 
gennem isen med seks knob. Det 
var fem kolde dage. 



arbejdet, og der duftede af fyrretræstjære, da hun steg 
ombord. Redskaber og rengøringsmidler lå spredt ud over 
dækket, fortalte hun senere til magasinet Marlinspike. 
Hun nåede kun at få en kort rundtur på skibet, inden hun 
tog hen på det hostel, hvor besætningen boede, og smed 
sine tasker. Med det nye besætningsmedlem var Draken 
klar til at fortsætte mod Island. Björn Ahlander var bange 
for, at flere besætningsmedlemmer skulle springe fra 
undervejs, når de mødte nye stormvejr og problemer. 
Der var 34 besætningsmedlemmer, og de sov i et telt på 
dækket. Varmesystemet i teltet holdt op med at virke, og 
det lykkedes ikke at reparere det.

- Vi frøs vældig meget i en måneds tid, hvor vi havde 
is omkring os. Det var ret hårdt, siger Björn Ahlander.

Sejladsen fra Færøerne til Island gik planmæssigt, og 
Draken sejlede ind i Reykjaviks gamle havn om eftermid-
dagen den 10. maj og lagde til kaj ved byens maritime 
museum, hvor der var velkomstceremoni, og byens bebo-
ere fik lov at komme om bord på skibet og få en rund-
visning. Efter en uge gik turen videre mod Grønland og 
verdens farligste farvand ved Kap Det Gode Håb. Det nye 
besætningsmedlem, Anna Spring, frygtede, at det ville 
blive en hård tur. Alle frygtede det værste. Igen var der 

problemer med sejlet og med rebene, der holdt masten, 
men derudover var vejret overraskende roligt. Besætnin-
gen solede sig på dækket, spillede instrumenter og læste 
bøger. De så det første isbjerg.

Levede næsten som vikinger
Draken havde et følgeskib, Viking Fjord, hvor et hold af 
fotografer og videofolk dokumenterede rejsen. Bag hele 
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- Jeg synes, besætningens bedrifter under de her forhold har 
været fantastisk. At de har klaret det her, og at det har funge-
ret så godt, som det har. det, synes jeg, er vigtigt at få med, 
siger Björn Ahlander.
- Jeg har lært, hvor godt folk fungerer under svære forhold. 
det er modsat af, hvad man tror. Jo værre vejret var, jo mere vi 
gik igennem, jo mere sammentømret blev besætningen, siger 
Björn Ahlander.



foretagendet var den norske rigmand Sigurd Aase, som 
havde tjent sin formue på private børnehaver og reali-
seret sin drøm om at bygge verdens største vikingeskib. 
Hvert besætningsmedlem havde en tørsæk med ombord 
på Draken og kunne derudover opbevare en taske på 
Viking Fjord. Om morgenen spiste de havregrød med 
tørret frugt, som kokken stod op og lavede i skibets lille 
kabys klokken seks om morgenen. Arbejdet foregik i tre-
holdsskift, og besætningsmedlemmerne var på vagt fire 
timer ad gangen. På hver vagt var der en styrmand, en 
vagtleder og cirka syv frivillige. Til forskel fra vikingeti-
dens skibe, så havde Draken to toiletter. Men derudover 
var forholdene ret ens, mener Björn Ahlander. 

- Der er ikke den store forskel fra dengang til nu. Vi er 
udsat for de samme kræfter, som de var. Man mærker det, 
når man nærmer sig Island en klar majdag og ser tågen 
hænge over øen. Lang tid før, man ser selve øen, kan man 
se tågen, og det var sådan de navigerede, fortæller Björn 
Ahlander.

- Man skal være hårdfør for at sejle af sted uden at 
vide, hvad der ligger bag horisonton, og opdage et nyt 
kontinent. Men så meget bekvemmere end dem har vi 
ikke haft det, siger kaptajnen.

Hemmeligt bryllup på Grønland
Ahlander var nødt til at styre rundt om et isbælte for at 
komme ind i havnen i Qaqortoq i Grønland, hvor besæt-
ningen spillede fodboldkamp mod de lokale. Den første 
skandinav her var formentlig Erik den Røde, og hans søn 
var Leif Eriksson, som sejlede hele vejen til Newfound-
land i Nordamerika. Draken skulle også videre, men først 

Draken er 35 meter langt, otte 
meter bredt, og masten rager 
24 meter i vejret. det er bygget 
med inspiration fra forskellige 
fund af skibe fra vikingetiden. 
Masten har et rødt 300 kva-
dratmeter stort silkesejl.
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var der en vigtig ting, som skulle ske. Björn Ahlander og 
besætningen vandrede til en tidligere vikingeboplads i 
området, hvor kaptajnen stillede folk op på række i rui-
nerne fra den gamle kirke. Så viede han to af sine besæt-
ningsmedlemmer. Kun Ahlander og de to vidste noget om 
brylluppet på forhånd. Det var et meget rørende øjeblik, 
fortalte Björn Ahlander til en journalist fra The Telegram i 
St. Johns, da han senere nåede kysten i Newfoundland. 

Med brylluppet veloverstået sejlede Draken ud på den 
sidste og mest krævende del af rejsen til Amerika. Skibet 
var omgivet af is, og snart var de midt i den første af tre 
storme. Bølger slog mod skibets sider. Björn Ahlander 
beordrede, at besætningen skulle tage overlevelsesdrag-
ter på. Den nat var ubehagelig. Besætningen sov i deres 
overlevelsesdragter i steder for deres soveposer, og de var 
våde og kolde. 

Filosoferede over livet 
Efter den første nats storm havde de noget god sejlads, og 
derefter ramte en endnu vildere storm. Drakens ræling 
er blot 1,6 meter over vandoverfladen, og derfor er store 
bølger noget, der skal tages seriøst. I perioder var besæt-
ningen surret fast til skibet i deres overlevelsesdragter. 
Nordøstenvinde på op mod 40 knob ramte skibet. Det 
havde Björn Ahlander ikke forventet. Anna Spring syntes, 
det var sjovt. Livet føltes storslået, og hun glemte alt om 
det kolde, våde tøj. Draken sejlede med ni knob ind i driv-
isen, og selvom besætningen sænkede sejlet, så blæste 

skibet stadig gennem isen med seks knob. Det var fem 
kolde dage. 

Den 1. juni 2016 ankom Draken Harald Hårfagre til 
Newfoundland. På trods af en kold østenvind havde en 
lille gruppe mennesker forsamlet sig på havnen i St. 
Anthony for at byde vikingerne velkomne. Fra land lig-
nede det, at Draken ville misse sit mål og sejle videre, 
skrev en lokal journalist, men skibet fandt havnen og 
lagde til kaj klokken 11 om formiddagen.  n
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Ekstreme forhold får mennesker til at filosofere over nogle store ting, og det gjorde besætnings-
medlemmet Karin Gafvelin, der senere skrev på projektets hjemmeside om sine tanker. 
“Jeg savner ikke isen, men der er alligevel noget sært godt over at eksistere på kanten på den 
måde. Kanten af komfort, af potentiel fare hele tiden. Der er noget, som er ægte over det på 
en måde, der er både skræmmende og underligt lokkende. Som om du er tættere på 
noget, et muligt resultat, der kan gå begge veje, og i den nærhed sker der en form for 
overgivelse. Eller sådan følte jeg i hvert fald nogle gange ude i isen. En rolig accept 
af situationen. Hvis vi rammer et lille isbjerg nu, eller hvis vi bliver ramt af en stor 
nok bølge, så er det mere eller mindre slut. Og du tænker den tanke, og du indser, at 
det er sandt, så går du ind i teltet og sover som et lille barn,” skrev Karin Gafvelin.
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