Skibsfart i middelalderen
Vi kan kun gætte på, hvilken bådtype dronning
Dagmar blev hentet i, da hun skulle bringes til
Ribe for at blive gift med kong Valdemar, men
det mest sandsynlige er, at hun blev transporteret i koggen. Man havde godt nok bevaret vikingernes skibstyper og bygningsteknikker op i
middelalderen, men koggen var mere rummelig end vikingernes elegante skibe, for i modsætning til vikingeskibene var koggen en bred,
fladbundet skibstype. Den ekstra plads gjorde
koggen god til at transportere store mængder
af dagligvarer fx landbrugsvarer, fisk, tømmer
og salt. Koggen blev forudsætningen for den
voksende handel, som gav Nordeuropa et økonomisk opsving.
Koggen var ikke nær så elegant og sødygtigt som vikingeskibene. Koggen var meget klodset og en dårlig sejler. De
var ikke klinkbyggede, men kravelbyggede, dvs. at plankerne var lagt ovenpå hinanden, hvilket gav et glat skrog.
Dæksbjælkerne var så ført gennem skibssiderne og holdt skibet godt sammen, men den konstruktion gjorde skibet usmidigt. Skrogets bund var nærmest flad. Siderne var meget høje, og skibet havde høje kasteller (platforme)
både for og agter. De tidligste kogger havde stadig bare det store firkantede råsejl, som kun var rigtig nyttigt i
medvind, senere fik de dog helt op til 3 master og 3 sejl.
Koggen var bygget til middelalderen, hvor varer skulle sejles frem og tilbage mellem byerne og landene. Man skulle ikke så langt omkring med varerne - ofte sejlede koggerne ikke længere væk, end op og ned af de tyske floder,
og rundt langs kysten i de rolige nordeuropæiske farvande. Til det kunne man fint nøjes med skibets begrænsede
sejlegenskaber. Derudover var den flade bund endnu en fordel for koggen. De lave vande og de mange områder
med ebbe og flod (høj- og lavvande) gjorde, at koggen ofte stødte på grund, og med den brede, flade bund væltede
skibet ikke. Mens det var ebbe, og skibet stod på bunden, kunne man endda
losse og/eller læsse det, og så ventede
man bare på, at højvandet skulle få det
ud på søen igen.
Med tiden blev koggen også brugt i den
danske flåde, da der var plads ombord
til riddere klædt i tunge harnisker. Faktisk var koggen en lille flydende borg i
sig selv, med de høje sider som mure
og kastellerne som tårne. Det var perfekt som krigsskib, men efterhånden
kom de fjendtlige styrker også sejlende
i kogger, og så gjaldt det pludselig om
at have det højeste kastel.
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