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Ur däckloggsboken 1996
I och med detta nummer av Forum Navale läggs 1996 års däcksloggbok till
handlingarna. När jag bläddrar tillbaka i loggboken finner jag att årsmötet den 6
april medförde en hel del förändringar i Samfundets styrelse. Ordföranden Wilhelm Odelberg blev, efter 38 år i styrelsen, förfångad av undertecknad. Wilhelm
Odelbergs unikt långa och hängivna arbete för Sjöhistoriska Samfundet är verkligen värd all vår uppskattning och tacksamhet! Med en lugn hand på rorkulten
har han lotsat skutan förbi alla svårigheter. Wilhelm, tack för allt! Andra veteraner i styrelsen har också önskat att få bli förfångade; Gunnar Schoerner och
Lennart Rosell, båda eftc;r 33 år i styrelsen samt Folke Hallbjörner efter 13 år.
Sjöhistoriska Samfundet framför sitt djupt kända tack till alla dessa hedersmän
och önskar en angenäm frivakt! Årsmötet avslutades med ett mycket uppskattat föredrag av Björn Hallerdt, under rubriken "Ostindiska Kompaniet - ett
stockholmsföretag?" Höstmötet den 21 november blev välbesökt och vi fick
lyssna till ett mycket intressant föredrag om Svensk marin strategi under den
turbulenta tiden 1670 1780, framfört av Fil Dr Lars Ericsson.
Loggboken visar också att Samfundets styrelse sammanträtt två gånger och
arbetsutskottet likaså två gånger. Arbetsutskottet består av undertecknad, J an
Glete (v ordf), Björn Gävert (skattmästare), Ronny Lindsjö (redaktör) och
Per Ciason (sekreterare). AU har funderat en hel del runt Samfundets framtid. Våra diskussioner har främst rört Forum Navale, ekonomin, studieresor
och hur att bäst utnyttja medlemmarnas specialkunskaper för Samfundets
bästa. Vidare har AU jämfört verksamheten med stadgarna för att kontrollera
hur den förra uppfyller de senare. Vi har då funnit att Samfundets viktigaste
syften bäst uppfylles genom att hålla kvaliteten hög på Forum Navale och
helst öka såväl sidantal, bilder som spridningen av tidskriften. En ökad tillströmmning av artiklar vore också bra. Jag och Jan Glete har därför skickat
ett brev till prefekterna för de institutioner vid våra universitet och högskolor
som verkar inom Samfundets intresseområden. I brevet informeras om Forum
Navale och vi hemställer om hjälp att sprida denna information till forskare
och studenter och därigenom få känt att Forum Navale kan publicera bra uppsatser eller avhandlingar, som ligger inom ramen för dess syfte. Styrelsen kommer vid årsmötet 1997 föreslå att det bildas en redaktionskommitte för att
sprida arbetsuppgifterna något avseende tidskriften.
Våra diskussioner har tydligt visat att vi behöver få information, förslag
och hjälp från medlemmarna. Innan vi lägger ut kursen måste vi veta om kortet är rätt! Därför den enkät, som skickas ut med detta nummer av Forum
Navale. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt tar sig tid till
att fylla i enkäten och skicka in den. Svaren blir vägledande i många olika frågor!
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Årsmötet den 24 april1997 blir ett viktigt möte, så boka in dagen redan nu.
Platsen blir sannolikt Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Väl mött!
Med sjöhistoriska hälsningar,
Christer Hägg
Ordförande

7

Bidrag till forskningen om bronsålderns sjöfart
Av sjökapten J. Arne Sandevärn
Intentionen med uppsatsen är att visa en väg att komma vidare i forskningen om
bronsålderns sjöfartshandel, fartyg och båtar i Sverige och övriga Nordeuropa
genom att dels ställa upp en hypotes, som inte tidigare använts, och dels rekommendera en tvärvetenskaplig modell för det praktiska forskningsarbetet.
Med sjöfartshandel avses här ett planerat byte av varor mellan kända aktörer med kända varor och produkter som har ett pris på en marknad där mötesplatserna är geografiskt definierade och kända och mellan vilka handelsutbytet genererar sjötransport 1. Begreppet kan utvidgas till att även omfatta en
kombination av varuutbyte, röveri och krigståg, så som man vet att verksamheten ofta bedrevs senare under vikingatiden.
Det geografiska område som fortsättningsvis avses är hela Östersjöområdet med angränsande kustområden på kontinenten och Baltikum-RysslandFinland, Sverige-Norge-Danmark, Kattegat-Skagerrak, Nordsjön och Engelska Kanalen med angränsande kustområden, nuvarande Storbritannien-Irland samt havsområdet öster om en linje Ushant-Irlands Västkust-FäröarnaNordnorge. I området ingår också de stora inlandssjöarna.
I litteraturen används oftast ordet skepp för att beteckna bronsålderns sjötransportredskap och dessas avbildningar. Här används de moderna beteckningarna fartyg respektive båtar, där de senare är de farkoster av mindre storlekar som är lätthanterliga för en eller ett par personer och som används i anslutning till närbelägna stränder, t.ex. för husbehovsfiske och för enklare
transporter mellan öar och över åar och smärre vattendrag. Till denna k2.tegori hänförs således skinnbåtar2 , båtar av näver eller bark och små ekstockar,
och alla övriga farkoster betecknas som fartyg (med undantag för s.k. votivskepp och skepp som användes i religiösa riter och processioner).
De litteraturhänvisningar som lämnas i noterna är inte avsedda att vara
heltäckande eller systematiserade utan de skall på detta stadium ses som illustrationer och exempel.
Ett antal författare 3 har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att fastställa
forskningens nuvarande ståndpunkt. Arkeologer och andra professionella
forskare har bidragit men också vetenskapsintresserade med annan bakgrund.
För att nu komma vidare måste forskningen aktiveras genom nya initiativ och
göras tvärvetenskaplig, målinriktad och effektiv.
Forskning är självfallet motiverad i sig, men det finns idag ytterligare motiv
som gör aktiva insatser när det gäller bronsåldern särskilt angelägna. V åra
unika 3000-4000 år gamla hällristningar vittrar sönder dels på grund av luft-
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föroreningar och dels genom slitage. Områden som var befolkningscentra4
under bronsåldern ligger i stor utsträckning inom eller nära s.k. utvecklingsområden, vilket betyder stor risk för förstörelse av fornlämningar genom husbyggnation och asfaltläggning för vägtrafiken. Bonden som förr gick bakom
plogen efter häst eller oxe sitter idag i en ljudisolerad traktorhytt framför ett
tungt plogredskap och eventuellt dessutom med musikradion i hörselskydden.
Dagens plöjare eller grävmaskinist har inte en chans att lägga märke till, vad
plogbillen eller grävredskapet får upp ur marken. Sammantaget kan vi vara på
god väg att göra oss urarva när det gäller lämningar efter en rik och särskilt ur
sjöfartssynpunkt märklig epok i vår forntidshistoria. Här förordas alltså en
samfälld vetenskaplig insats på flera fronter.
Tvärvetenskapliga ansatser har gjorts från tid till annan men på en ad-hoc
basis, d.v.s. forskaren som företräder en disciplin och utför sitt arbete med den
disciplinens utgångspunkter och metoder frågar företrädare för andra discipliner eller ber dem om råd och synpunkter endast när behovet dyker upp och
han finner det påkallat att tillföra sakkunskap utifrån i någon del eller detalj alltså för att komma över ett tillfälligt hinder eller för att komplettera bilden.
Den ansats som här förespråkas är att systematiskt och förplanerat integrera
alla olika discipliner, som har något att tillföra - alltså ett antal specialister i
organiserat samarbete. Det är önskvärt eller t.o.m. nödvändigt att detta samarbete inte inskränker sig till samordning på fakultetsnivå inom det egna universitetet, utan att arbetet organiseras mellan universitet och högskolor och
övriga kunskapsresurser inom landet.
Ett slående exempel på discipliner som ännu inte systematiskt engagerats i
forskningen om bronsålderns sjöfart och fartyg är meteorologi och oceanografi. I såväl äldre som nyare litteratur i ämnet finner man hur författarna genomgående och helt okritiskt utgått från att väderlek och sjöhävning5 för 3000 år
sedan var exakt densamma som idag och att vattenområdenas då annorlunda
utbredning var utan betydelse för de klimatiska förutsättningarna. Samtidigt
glömmer man inte att påpeka, att medeltemperaturen då var betydligt högre
än idag.
En viktig uppgift i den fortsatta forskningen är således, att studera sambandet mellan årsmedeltemperatur, vindar och sjöhävning6 för att utröna grundförutsättningarna för organiserad sjöfart i Nordsjö- och Östersjöområdena
under perioden c: a 1800- c: a 500 f.Kr. Ett särskilt studium bör ägnas den korta period om 100-200 år under vilken den snabba klimatförändringen7 skedde,
och vad den förändringarna innebar för möjligheten att bedriva sjöfart. Det
bör också fastställas om tidvattenförhållandena inom området varit konstanta
eller om det också i detta avseende kan ha skett drastiska förändringar i samband med klimatomslaget.
Exempel på andra specialiteter som kan integreras i denna undersökning
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är t. ex. den del av paleontologin som studerar klimatförändringar, dendrokronologi, studium aviskärnor från inlandsis och inte minst landhöjningens status
och förlopp under perioden med avseende på fördelningen land/sjö. En brist
som måste åtgärdas är, att många författare illustrerar sina avhandlingar om
perioden med kartbilder från nutiden 8 • Det förekommer visserligen att man i
detaljutsnitt har visat vattenståndet i ett visst skede inom begränsade landområden, men inte ens där särskilt illustrativt och tydligt. Att göra så tidsmässigt
sanna kartbilder som möjligt i olika skalor över större sammanhängande områden är särskilt viktigt för ett fältarbete som har till syfte att systematiskt
söka efter lämningar, t.ex. boplatser9 , hällristningar och - främst på önskelistan- fartyg och båtar. Den nya informationsteknologien ger här utomordentliga möjligheter, som inte alls funnits tidigare.
Det finns också en intressant ekonomisk-historisk ansats, som kan öppna
en väg för att komma vidare utifrån en sjöfartsekonomisk aspekt. Studier har
tidigare utförts av sambandet mellan produktionspotentialen (vegetationen),
arbetsinsats och avkastning (skapandet av överskott tillgängligt för handel),
samt befolkningstätheten, och förändring i utbytet under perioden 10 • Man har
kunnat visa schematiskt att ett troligt näringsbortfall på grund av utarmning
har inträffat samtidigt som befolkningstätheten nått en sådan kritisk nivå, att
odlingen trots ökad arbetsinsats inte längre kunde skapa överskott. Det har
visats att detta bör ha inträffat mot slutet av bronsåldersperioden och alltså i
stort sett samtidigt med klimatförsämringen, vilken skapade nautiska och tekniska hinder för sjöfarten.
Således kan det finnas flera parallella och samverkande orsaker till en konstaterad allmän nedgång i den långväga sjöfartshandeln vid slutet av perioden.
Samtidigt hävdar vissa författare att sjöfarten på Gotland fortgick oavbrutet.
En intressant deluppgift är således att från ekonomisk-historiska utgångspunkter närmare undersöka sjöfartshandelns utveckling och utbredning i belysning av alla då rådande förutsättningar och villkor med användning av all
kunskap och expertis som idag finns tillgänglig.
Undersökningen kan systematiseras t.ex. genom att man var för sig studerar de tre huvudingredienserna för att sjöfartshandel skall kunna uppstå och i
sin tur generera ett behov av fartyg och sjöfarare: Tillgångar (det finns ett
överskott tillgängligt för handel, det finns kunskap om hur handel bedrivs och
det finns intresse av att göra affärer), teknik (det finns erfarenhet, hantverksskicklighet, material och redskap för tillverkning av fartyg som är lämpliga för
den önskade handeln, och det finns kunskap om geografien, navigation och
hantering av fartyg) och tillfälle (det finns marknader för handelsutbyte och
efterfrågan på det som kan säljas och det finns intresse för köp av specificerade varor, och det finns inga oöverstigliga geografiska och klimatiska hinder för
att uppsöka marknadsplatserna och idka samfärdsel på vattenlederna).
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Det finns tre aspekter på den hittillsvarande vetenskapliga diskussionen
om bronsålderns fartyg och båtar, så som farkosterna framställs på hällristningarnas skeppsbilder:
Den första aspekten gäller hur fartygen och båtarna såg ut och var konstruerade i verkligheten. Det kan konstateras, att de tolkningar som gjorts enbart
med utgångspunkt från bildmaterialet, och de slutsatser som dragits av de individuella författarna är starkt influerade av deras respektive yrkesbakgrund
och professionella erfarenhet av sjöfart och sjömanskap. Man gör mycket
långtgående tolkningar och drar detaljerade slutsatser enbart grundat på studium av hällbilderna, så som de kan avritas eller fotografiskt avbildas, samtidigt som man konstaterar att det kan röra sig om stark stilisering. Graden av
realism varierar starkt 11 mellan uttolkare med olika yrkesbakgrund, medan
dagens arkeologer av facket synes nöja sig med att lägga fram uttolkningar
som gjorts av andra utan vidare värderingar.
Möjligheterna att komma vidare på den vägen får anses vara uttömda, och
här förordas nu en annan utgångspunkt. I praktisk sjöfartsverksamhet på jordens olika farvatten kan man inte undgå att särskilt lägga märke till de fartyg
och båtar som ägs och seglas av yrkesmän inom avgränsade men inte nödvändigtvis kustnära havsområden, t.ex. fiskare som sedan generationer funnit sin
dagliga utkomst på välkända fiskevatten, och som därvid varit helt beroende
av att på ett säkert och ändamålsenligt sätt utföra arbetet i alla tänkbara vädersituationer och att kunna föra såväl fångsten som fartyget och sig själva i
hamn. Karakteristiskt för alla sådana enligt respektive lokala traditioner konstruerade och byggda farkoster är ändamålsenligheten.
Med andra ord: Fartygen och båtarna byggs för att fungera så säkert och
ändamålsenligt som möjligt i det givna havsområdets normala -lätta och/eller
svåra- förhållanden avseende vind och sjö. Eller uttryckt på annat sätt: Det är
de rådande meteorologiska och oceanografiska förhållandena som avgör
bruksfarkosternas utseende och hur de kommer att vara konstruerade. På lugna farvatten utan vindgenererade vågor eller oceandyning behövs inga sjöbåtar - där är det mer ändamålsenligt med kanoter. I områden med endast svaga
och växlande vindar12 behöver man inte lära sig segla - man paddlar eller ror.
Vikingaskeppen var 1500 år senare ideala för sin tids förutsättningar och förhållanden. Det är när ytterligare parter i senare tid kommer in i bilden, vilka
enbart har ett kommersiellt vinstintresse i fartygets användning, som man börjar göra avkall på ändamålsenligheten i den ovan diskuterade bemärkelsen
(t.ex. hansakoggen, ostindiefararen eller vår tids Roro-fartyg).
Den forskningsansats som här förordas är således, att man med assistans av
idag tillgänglig expertis och metod fastställer de klimatiska förutsättningarna
under bronsåldern i Norden, gör en bedömning av vilken typ av fartyg och
båtar, som borde ha varit mest ändamålsenliga, och med detta som utgångs-
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punkt studerar hällbilderna igen. Med samma utgångspunkt kan man också
göra en prioritering av de uttolkningar som gjorts av tidigare forskare och författare, och man kan då troligen rensa ut en del som helt orealistiska.
Till aspekten hör också frågan om Hjortspringsfyndets representativitet13
och det bör ges en egen utvärdering. Frågan gäller: Var fartyget ändamålsenligt för sin tid och i vilka avseenden och till vilken grad har rekonstruktionen
influerats av uttolkningen av hällbilderna? Ger vi rekonstruktionens trovärdighet hög prioritet därför att det är det enda konkreta fynd vi har av ett bordbyggt fartyg av sen bronsålders-/tidig järnålderstyp (300-talet f.Kr) 14 ?
Den andra aspekten gäller hur trogen avbildningen är mot originald5 • Det
är rimligt att förutsätta, att bilderna utfördes av professionella ristare som var
upplärda enligt en för hela området gemensam tradition, och man kan även
göra antagandet, att ristarna rörde sig mellan vad vi idag skulle kalla befolkningscentra, kult- och marknadsplatser. Flertalet hällbilder som inte är bilder
av fartyg och båtar uppvisar ett par intressanta egenheter- dels en hög grad av
praktisk realism och kunskap om detaljer och dels ett konsekvent och likformigt genomfört maner och stilisering av det avbildade föremålet. Konstnären
tecknade det han såg och utförde bilden enligt gängse stil. Vi bör alltså kunna
förvänta oss, att hällbildernas farkoster är realistiskt återgivna, och att vi i betraktandet får ta hänsyn till att fartyg och båtar alltid är sedda från sidan16 •
En realistisk utgångspunkt i forskningsarbetet är att anta, att en sjöfartskunnig iakttagares förstahandsintryck av avbildningen ligger nära sanningen17. Ett sådant intryck blir då, att bronsåldersfolket dels använde små skinnoch stockbåtar och dels brukade större - eller mycket större - fartyg av olika
konstruktion parallellt 18 och inte nödvändigtvis i någon sträng kronologisk utvecklingsordning - åtminstone när det gäller de typer som mest liknar stockkanoter utan eller med ett eller två påbyggda bord - medan det uppbyggda
och helt bordlagda fartyget nog kan förutsättas tillhöra senare delen av perioden. Att fartygen och båtarna paddlades fram 19, att fartygen var utrustade
med styråra och att man inte använde segel framgår tämligen klart av bilderna. En hällristning visar också att man använde ankare20•
Den tredje aspekten gäller varför bilderna gjordes och hällristarens roll i
det sammanhanget. Olika forskare och författare har utifrån sina respektive
positioner föreslagit olika motiv för hällbildernas tillkomst21 - från att ge bilderna en huvudsakligen rituell mening22 till en enbart praktisk och avbildande
innebörd. De verkliga motiven var säkerligen mer komplexa. Svaret kan kanske fås om man närmare diskuterar vad de avbildade farkosterna kan ha haft
för funktion och även vilken uppgift hällristaren kan ha haft.
Färslagsvis kan man funktionsmässig! särskilja följande fyra huvudtyper:
arbetsbåtar och handelsfartyg, stridsfartyg, parad- och processionsfartyg samt
votivskepp 23 • Något strikt entydigt särskiljande mellan typerna kan inte göras
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av bildmaterialet och speciellt inte mellan handels- och stridsfartyg. Det är
också en öppen fråga, om man faktiskt tillverkade modeller eller repliker av
fartyg för att användas i rituella och officiella sammanhang. De stora och troligen präktigt utsmyckade och målade fartyg som visas på enstaka hällristningar, kan ha varit särskilt byggda processionsfarkoster av vad vi idag kallar engångstyp.
Hällristarens uppdrag som professionell yrkesman var att- säkerligen mot
betalning i någon form - dokumentera t.ex. en viktig händelse av fredlig eller
krigskaraktär, ett innehav av prestigenatur eller för markering av makt och
myndighet eller en utförd religiös eller samhällsrit. Man kan självfallet tänka
sig att bilden också antogs stärka och kanske skydda det avbildade, vilket bör
ha ytterligare höjt ristarens anseende. Man kan inte heller utesluta, att ristaren helt enkelt engagerades som konstnär för att göra en bild.
Hjortspringsfartyget antas ha blivit taget i strid och därefter av segrarna
blivit buret till en offerplats 24 i en mosse och där sänkts med sin utrustning säkerligen under ceremonier och kanske festligheter. Brandskogsristningen
skulle kunna vara en avbildning av en sådan eller liknande händelse 25 •
Utöver vad som nämnts i resonemanget utifrån aspekterna ovan angående
hällristarens funktion och status, är det också intressant att diskutera ristarens
roll i samhället. Det är inte orealistiskt att tänka sig att den kringresande och
därmed kunskapsrike hällristaren, som erkänd yrkesman och dessutom eventuellt besittande magisk kraft, hade en mycket viktig funktion som liknar dagens skeppsmäklare: Att lämna aktuell information om befolkningscentra,
handelsplatser, gångbara varor för köp eller försäljning, gällande bytespriser,
färdvägar och avstånd, m.m.
Det blomstrande bronsålderssamhället skulle enligt denna teori ha haft tillgång till information i tillägg till de ovan diskuterade tre ekonomiska grundfaktorerna, vilket inte motsägs av vad som kan fastslås: att sjöfartshandel bedrevs över hela området, att detta skedde under hela perioden 26 , och att kunskapsspridningen27 och kulturen och materiell status synes ha varit likartad
över hela området28 .
Arbetshypotesen är följande:
- Under större delen av bronsåldersperioden rådde ett klimat i området
med årsmedeltemperaturer som låg 3 - 5 grader C över nutidens 29 . Det kan
liknas vid ett fuktigt medelhavsklimat. Variationerna mellan vinter/sommar
var små. Nuvarande meteorologiska förutsättningar med vandrande lågtryck
och västvinddrift existerade inte och inte heller vindsystem av passad- eller
monsuntyp. Vindarna vid havsytans nivå var svaga och växlande. Sjöhävningen var obetydlig. Tidvattnets vertikala variationer och tidvattenströmmarna
var i stort sett lika med dagens förhållanden, d.v.s. inga märkbara tidvattenrörelser i Östersjöområdet. Oceandyning var kännbar endast väster om Irland.
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Alla landområden som inte var röjda och uppodlade eller kalt berg var täckta
med lövskog med ett stort inslag av mycket höga och kraftiga träd30 . Boplatserna låg i anslutning tilllånggrunda sandstränder lämpliga för båtuppdragning31. Vid slutet av perioden skedde en mycket snabb klimatförsämring till
den kalla och blåsiga vädertyp med passerande lågtryck i en eller två banor,
som existerar idag och med stor skillnad mellan vinter- och sommarförhållanden.
- Alla farkoster som var i bruk var ändamålsenligt byggda32 i enlighet med
rådande klimatiska förhållanden och med utnyttjande av på orten befintligt
material och byggda med stor hantverksskicklighet. De fartyg som nyttjades
för handels- och krigståg var långa och kanotliknande byggda på stock eller
helt bordlagda och med uppbyggda dubbla stävar. De paddlades fram, styrdes
med styråra och kunde hålla hög och jämn fart över långa avstånd. Sjöfartshandel bedrevs kontinuerligt över hela området33 . Leder, distanser och angöringspunkter var kända34, eller man anlitade "känd man" som lots eller styrman35. När klimatförsämringen inträffade blev de traditionellt byggda fartygen oanvändbara, vilket var en av orsakerna till en stark nedgång i handelsutbytet.
-Järnålderns folk måste uppfinna en ny fartygsteknik med utnyttjande av
material, som fortfarande fanns lätt tillgängligt och en bibehållen hantverksskicklighet. Denna process tog ett antal århundraden (Nydamskeppet är ett
tidigt konkret exempel) med vikingaskeppet som den ideala och ändamålsenliga slutprodukten. Under tiden övergick man från paddling till rodd, och man
lärde sig också att utnyttja vinden för segling. Hjortspringsfyndet skall alltså
ses som ett sent exempel på en konstruktionsprincip som inte längre var ändamålsenlig och därför förkastades. Man uppfann ny byggnadsteknik och ny
teknik för framdrivning.
-Villkoren och möjligheterna för handel inom hela området var kända under perioden. Det fanns ett överskott tillgängligt för byte, och det fanns en efterfrågan på specificerade produkter. Marknadsplatserna var kända och de
vanliga handelsvarorna hade ett marknadspris för byte. Man hade tillgång till
information eventuellt genom kringresande professionella hällristare och/eller styrmän och lotsar förutom den direktinformation man fick vid marknadsbesöken. Vid slutet av perioden genererades inte längre överskott, därmed
sjönk också efterfrågan och handelsutbytet minskade kraftigt.
Det gäller alltså att utreda bl.a. följande:
Klimat-, väder- och vindförhållanden under perioden måste fastställas.
Samband mellan medeltemperatur, vindstyrka och våghöjd analyseras utifrån
tillgänglig statistik över mätvärden. Forntida tidvattenförhållanden fastställs.
För konkret bevisning avseende sjöhävning på större vattenområden föreslås
en delundersökning, som utgår från iakttagelsen att det tycks finnas ett direkt
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samband mellan förhärskande vindstyrka med därav genererad ström och sjöhävning och grovleken på grus och kullersten som samlas i strandkanten av
direkt påverkade kustavsnitt. Principen skulle vara: ju kraftigare påverkan
desto grövre strandsten. På grund av landhöjningen bör det vara möjligt att
undersöka bronsålderns strandlinje på lämpliga platser (t.ex. Gotland) för att
finna ut om denna gränsat till ett lugnt hav enligt teorin.
Undersökningar av geografisk-nautisk betydelse är att med utgångspunkt
från landhöjningen producera kartbilder i olika skalor, dels som täcker hela
området för att diskutera möjliga handelsvägar, distanser och transittider, befolkningscentra och marknadsplatser, och dels specialer över områden som
bör bli föremål för fältundersökningar. En delundersökning bör vara att inventera kustnära storrösen från bronsåldern för att göra uppmätningar och
fastställa den ursprungliga höjden över havsytan, för att belägga teorin att sådana rösen kan ha tillkommit för och använts som landmärken vid angöring36 •
Det föreslås att en så nära exakt kopia som möjligt byggs dels av en större
stockkanot från tiden och dels av Hjortspringsfartyget för att kunna utföra
praktiska prov av t.ex. allmän sjövärdighet, stabilitet, lastförmåga, hanterbarhet vid strand- respektive sjösättning, m.m. samt framdrivningsegenskaper
med paddling, manövrerbarhet och kursstabilitet, maximal fart och ekonomisk fart, m.m.
En inventering och specialkartering görs över kända större bronsåldersboplatser eller samhällen särskilt med avseende på tänkbara hamnplatser och
offerplatser där fartyg och båtar kan ha sänkts. Materialet skall utgöra underlag för fältarbete 37 med att aktivt söka efter lämningar av bronsåldersfarkoster. Markborrning med systematiskt upptagning och analys av jordkärnor
görs, och vid fynd av bearbetat trä utförs grävning. Relativt billig utrustning
för detta finns utvecklad och används (Uppsala högar). Borrutrustningen kan
kopplas till vanliga standardtraktorer och grävmaskiner. Lokala amatörarkeologer och andra intresserade yrkesmän och -kvinnor bör kunna engageras i ett
landsomfattande sökarbete.
Sist men inte minst betydelsefull är frågan om information och rapportering. Det finns idag utomordentliga möjligheter att sprida information och
upplysning om bronsålderssjöfartens omfattning och betydelse och behovet
av forskning inom området liksom rapportering av forskningsresultat genom
användning av modern informationsteknologi, som kan utnyttjas speciellt för
visualisering och undervisning i skolor och universitet och inte minst i TV-media för en bredare allmänhet. En angelägen deluppgift förutom att kunna visa
bronsålderstidens kartbild och landskap är att pedagogiskt visualisera sjöfartens utvecklingsfaser från forntiden och framåt på en ekvidistant tidsaxel för
att skapa en riktig förståelse för de äldre tidsåldrarnas omfattning i förhållande till nutidens allt kortare utvecklingsfaser. Slutligen kan man med utnyttjan-
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de av tidsaxeln också visa på parallella utvecklingsskeden och händelser i övriga delar av Europa och i världen som helhet, så att utvecklingen såväl materiellt som kulturellt och handelsmässigt i vår del av världen kommer på rätt
plats i sammanhanget.
Det är författarens förhoppning att ovan lämnade synpunkter och rekommendationer leder till att initiativ tas till att ett tvärvetenskapligt och rikstäckande forskningsprojekt startas, med målsättningen att ta ytterligare ett
kunskapssteg inom ett särskilt intressant område i vår äldsta historia.
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Hertig Jo hans eldrör
Ett stycke funnen historia från
belägringen av Riga 1621
Av fil mag Lorelei Randall
"Doch haffua wij icke kuuuedh demoutera fienden alla sine stöken etTter dee
daglighen skära sigh diupare neder, och eliest haffwer wår olycka warett att
altidh till 8 eller 9 aff wåre Nya halffwa och hela Kartogher ähre brägte som
inthet kunne brukass: d~r till medh haffwe wij och mist mestedelen aff wåre
bysseskytter ätTter Batteriene ähre my kitt illa bleffne giorde".
Brevet är skrivet vid Rigas belägring 30 augusti 1621 från Per Baner till
Axel Oxenstierna 1• Det aktualiseras sommaren 1994 genom ett marinarkeologiskt fynd.
Vid en dykning upptäcktes en del av ett eldrör, ett bottenstycke i brons.
Det låg på tre och en halv meters djup, väster om Djurö i Stockholms skärgård
vid Fågelsången. Stycket väger 760 kilo, är 1,18 m långt och 0,41 m brett, kaliber 147 mm2 • Det bär årtalet 1616 och hertig Johan av Östergötlands vapensköld, samt en inskription.
Inskriptionen lyder: DEUS PROTBCTOR NOSTER (Gud vår beskyddare), hertig Johans valspråk såväl som hans faders Johan III. Vapenskölden är
kvadrerad med hjärtsköld. Hjärtskölden bär vasaättens symbol, vasakärven.
Hjärtsköldar är vanliga i furstliga och högadliga vapen, där hjärtskölden vanligen innehåller stamvapnet. Tre av sköldens kvadranter bär folkungaättens vapen; tre kronor, krönt lejon och lejon. Den fjärde kvadranten bär Östergötlands vapen, en lindorm med två ben. Runt vapnet finns initialerna I D O, vilket står för IOHAN DVX OSTROGOT (Johan Hertig Östergötland).

Hertig Johan
Hertig Johan föddes på Uppsala slott den 18 april1589, som hertig över Finland och greve över Åland och blev även hertig över Bråborg 1590. Han var
son till Johan III och Gunilla Bielke. Vid riksdagen i Norrköping år 1604 avsade han sig rätten till den svenska kronan. År 1606 blev han utsedd till hertig
över Östergötland och Dalsland.
Hertig Johan var Sigismunds halvbror, men till skillnad från brodern var
han protestant. Vid Karl IX:s död 1611 blev han jämte änkedrottningen utsedd till Gustav Adolfs förmyndare. Enär ständerna efter konungens död vid
riksdagen i Nyköping utsåg Gustav Adolf som fullmyndig regent, kom inte
förmyndarstyret till stånd och förvecklingar med hertigen undveks. Hertig Jo-
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Det funna bottens tycket. Ritning av T. Teeliskavi, Skeppsteknik, KTH.
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han lät nöja sig med förbättringar av sitt hertigdöme och vissa ekonomiska
fördelar.
Hertig Johan gifte sig år 1612, trots prästerskapets protester mot det nära
släktskapet, med sin kusin, Karl IX:s dotter, prinsessan Maria Elisabeth. Äktenskapet var påtvingat för att säkra den svenska kronan och blev aldrig lyckligt. Båda makarna var sjukliga och äktenskapet var barnlöst.
Hertig Johan lät 1614 påbörja bygget av fästningen Johannisborg (Johansborg) i Norrköping, som skulle bli änkesäte till hans gemål. År 1618 uppges att
tolv halvkartager fanns på denna fästning 3 • Johannisborg färdigställdes aldrig
helt och vid rysshärjningarna 1719 var fästningen så förfallen att den inte kunde hindra fienden att bränna ner Norrköping.
Den 5 mars 1618 dog- hertigen på B rå borg, knappt trettio år gammal. Han
efterlämnade ett vanskött och fattigt hertigdöme. Folket hade utarmats genom olika pålagor, så t.ex. en påförd extra skatt den s.k. Norrköpingshjälpen
för att finansiera bygget av Johannisborg.
Inför hertigens begravning uppmanade kungen kammarrådet Rålamb att från
Stockholm skicka svart tyg, franskt och rhenskt vin. Transporten skulle ske på tre
olika vägar genom Örebro och Norrköping för att inte väcka folkets uppmärksamhet. Hela hovet, hertigdömets alla adelsmän, biskopar och prästerskap deltog
i begravningen. Liket bars fram av tjugofyra adelsmän. Den 7 augusti samma år
dog hertiginnan Maria Elisabeth, tjugotre år gammal, även honpåBråborg slott.
Hon begravdes tillsammans med hertig Johan i Linköpings domkyrka.
Hertigparets dödsfall kom lägligt för Gustav Il Adolf, som ville ha direkt
kontroll över rustningstjänsten i hertigdömena. Hertigdömet tillföll kronan
eftersom inga arvingar fanns förutom hertigens utomäktenskapliga son, Hans
Johansson, som fick ärva lite silver4 • Hertig Johans arv delades lika genom
lottning mellan Gustav Adolf och hans bror Karl Filip.
Änkedrottningen Kristina gjorde anspråk på hälften av hertiginnans brudskatt: 24 000 daler för arvegodsen; 10 000 daler från morgongåvan; 4 000 daler
av spenderingspengarna; spannmål, hästar, husgeråd och boskap; de tolv halvkartogerna från Johannisborg; samt huset och stallgården på Norrmalm5 • På
denna begäran svarade kungen, att med tanke på den betungande Älvsborgs
lösen och andra utgifter var det inte möjligt att utbetala detta till fullo. Vad det
gällde de tolv halvkartogerna, var kopparen köpt för Älvsborgs lösen från
arvegodsen i Uppland och tillföll därför kungen och kronan. Den 19 maj 1619
fick stathållaren Erich Jönsson befallning av konungen att sända upp till
Stockholm både de skansredskap och de kartoger som fanns i Norrköping 6 •

En systerkanon
I ritningsarkivet på Armemuseet finns ritningar över äldre eldrör från bl.a. 1600talet. Ritningssamlingen tillhörde tidigare Generaltygmästareexpeditionen. Karl
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XI hade gett order om att krigstrofeerna skulle avbildas. Olof Hoffman utförde
detta arbete under överinseende av Erik Dahlberg fram till1699. Det består av
tjugo folioband. Avbildningar av kanoner hade dock utförts tidigare.
Under Karl XII:s tid fortsatte arbetet med avbildningarna. Initiativet togs
av friherren Johan Sjöblad år 1705. Han dog fem år senare och överste Gustaf
Gabriel Appelman såg till att arbetet slutfördes. För det tekniska utförandet
hade Sjöblad utsett Philip Jacob Thelott, en ung, ritkunnig man och son till
den schweiziska gravören av Olof Rudbecks verk Atlanta7 • Thelotts bevarade
avbildningsverk består av tre band med liggande folio med cirka 750 ritningar.
Han avancerade tilllöjtnant i artilleriet för att efter kriget avskedas och söka
sitt levebröd med att "informera ungdomen på Ladugårdslandet att måla i
wattenfärj" 8 •
Dessa ritningssamlingar som finns bevarade på Armemuseum får idag anses som en ovärderlig källa, tyvärr outnyttjad vid forskningen av de idag bärgade kanonerna på regalskeppet Kronan 9 • Att finna hertig Johans styckes systerkanon i dessa samlingar förhöjer värdet av det funna bottenstycket genom
den information som ritningen ger.
I denna ritningssamling finns en ritning av ett eldrör som väl stämmer överens med det återfunna bottenstycket av ett eldrör.
Gjutår 1616,
25-punds kaliber,
längd 22 kalibrar (3 256 mm),
godstjocklek vid kammare 17/19 kaliber (132 mm),
godstjocklek vid mynning 112 kaliber (74 mm),
vikt 14 skeppund: 14lispund: 13markpund (2 004 kilo),
fälthuvud 10 •
(Skeppund = 136 kg, lispund= 6,8 kg, markpund = 0,34 kg).
Ritningen av systerkanonen utfördes av Lorentz von Nummer, löjtnant vid
artilleriet, mellan åren 1670-1671. Det framgår av den vidhängande texten att
kanonen är en av de kanoner som har befunnit sig i endera Narva, Ivanogrod,
Nyen, Nöteborg eller Kexholm. Gjutår, kaliber, tjocklek vid kammaren stämmer bra med den återfunna eldrörsdelen.
Fakta om kalibern, 17 mm, av det återfunna bottenstycket gör det möjligt
att framräkna pundigtalet enligt ett diagram11 • Diagrammet visar att eldröret i
sitt ursprungliga skick var ett 24/25-pundigt stycke. Skillnaden mellan 24- och
25-pund är endast 2 millimeter vid denna diameter. Kalibern (17 mm) motsvarar ett 25-pundigt eldrör. Bakstyckets grova dimensioner tyder på att det rör
sig om en halvkartog, även kallad halvkartov.
Den ursprungliga kanonen av det funna bottenstycket ingick sannolikt i
befästningsartilleriet vid fästningen och änkesätet Johannisborg. Efter hertigen och hertiginnans död tillföll kanonen Gustav II Adolf och kronan. Den
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forslades till Stockholm 1619 för att delta i den planerade krigföringen mot
Polen och vid belägringen av Riga.

Politisk bakgrund till belägringen av Riga
Fredsförhandlingar mellan Sverige och Polen upptogs 1618. Den dynastiska
kontroversen mellan polska kungen Sigismund och Gustav II Adolf ledde till
att förhandlingarna misslyckades. Sigismund hade aldrig givit upp sina anspråk på svenska kronan och bedrev nedsättande propaganda i Europa om
Gustav Adolf1 2 • Gustav II Adolf såg denna arvstvist som en förevändning i sin
stormaktspolitik att erövra Riga, Polens andra handelsstad efter Danzig. Han
ville vinna kontroll över Rysslands handel i Diinaområdet.
Ett gynnsamt tillfälle· infann sig då Polen 1620 låg i krig med Turkiet. Gustav II Adolf inledde nya förhandlingar för att dölja krigsavsikten. Genom olika argument övertygade han svenska riksdagen om nödvändigheten av ett anfallskrig mot Riga. Han påpekade att resultaten av förhandlingarna med Polen varit negativa, att det var lämpligt att utnyttja Polens trångmål då det förr
eller senare skulle bli krig samt vid en belägring av Riga hölls krigsskådeplatsen utanför rikets gränser. Efter förhaJningar av förhandlingarna med Polen
uppsade Gustav Adolf vapenstilleståndet på våren 1621.
Flottan låg färdigutrustad den 7 juni 1621. Huvuddelen av flottan låg vid
Kohamn, Skälsmaraön utanför Ingarölandet. Den övriga flottstyrkan med
konungen låg vid Älvsnabben. Fältregementerna som samlats i Stockholm vid
midsommartid väntade "i lägret vid Älvsnabben", Årsta på fastlandet vid
Hårsfjärden. Lägret bestod av nio regementen fotfolk och tio kompanier med
kavalleri13 • Den 7 juli anlände konungen till Älvsnabben.
Svårigheter med anskaffande av transportfartyg och dåligt väder fördröjde
embarkeringen. En ihärdig vind hade tvingat örlogsflottan att ankra vid Kohamn. Den 10 juli uppmanade konungen riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm ... "att skynda sig med flottan till Elfsnabben och till vice amiralen Nils
Nilsson Gyllenstierna att om vinden inte genast kan föra flottan till Elfsnabben, så ska han låta tuga (bogsera) skeppen dit samt till kapten Anders Cordel
att driva på att skeppsflottan dag och natt ska tugas" 14 •
Den 17 juli lät Gustav II Adolf, för att undgå ytterligare dröjsmål, överföra
trupperna med mindre farkoster till örlogsflottan vid Kohamn. Den 19 juli var
inskeppningen avslutad och flottan avgick nästföljande dag till Sandhamn15 •
Ogynnsam vind medförde att flottan seglade ut från Sandhamn först den 24
julil6•

Överfarten
Nio eskadrar med amiralsskepp och sex eskadrar med fraktskepp avseglade.
Flottan bestod av 148 fartyg; 25 skepp, 3 pinasser, 7 galärer, 7 smärre fartyg
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och 106 transportfartyg 17 samt en besättningsstyrka av l 670 man1x. Örlogsfartygen måste användas även som transportskepp då det varit omöjligt att uppbringa fler fraktfartyg 19 • Ar kliet transporterades i andra eskadern tillsammans
med överste seatons trupper, troligen ingick hertig J o hans eldrör i denna eskader.
Varje regemente bestod av åtta kompanier med 1176 man20 • Ytterligare tre
regementen deltog vid belägringen; Finlands, Karelens och ännu ett finskt.
Tillsammans utgjorde de en styrka av 14 112 man och rytteriet, med ett tillkommande finskt rytteri, av 2 125 man. Totalt överskeppades 13 834 man inräknat 250 bysseskyttar och l 500 mans besättning. Kostnaden för denna styrka under ett år beräknades till 592 128 daler.
Den utgående svenska flottan 1621
Eskader Fartyg
l
Scepter, Riksvasa
samt anskaffade fartyg
Vasa, Elefanten o arkliskeppen
2
3
Svärdet, Lilla Nyckeln
och holländska transportfartyg
4
Harboviks Lejonet, Samson,
Mars och Jupiter
5
Riksnyckeln, Oranienbom
och Hannibal
Orfeus och proviantfartygen
6
7
Perseus, Draken, Ängeln,
Salvator och Merkurius
Tre Kronor, Svarta Hunden,
8
Stjärnan, Stålnäbben, Blomman
9
Andromeda, Östgöta Lejonet,
Falken, inhyrda transport fartyg
10
11
12
13
14
15

Fraktskepp
Fraktskepp
Fraktskepp
Fraktskepp
Fraktskepp
Fraktskepp

Inskeppadetrupper
MansfeJds regemente

Från
värvade

seatons regemente
Ruthwens fältreg

värvade
Småland

Hands fältreg.

Östergötland

Clodts fältreg.

Götaland

Hertig Karl Filips fältreg. Södermanland
Åke Oxenstiernas fältreg. Norrland
Gustav Horns fältreg.

Uppland

J o han Henrikssons fältreg. Västergötland
(Mankell: Johan Arvidsson)

K M:ts samt hertig Karl Filips liv- och hov hästar, kyrassiärerna
Konrad Yxkulls kompani, Per Johanssons kompani
Nils Asserssons kompani, Jöns Hanssons kompani
Knut Drakes kompani, Måns Stiernas kompani
Jon Perssons kompani, Åke Svantessons kompani
Södermanlands ryttare

Ovanstående uppg. ur Generalstaben 1936 Band 11:65 och Mankell1865.
Enligt en samtida relation (Loenbom 1774 del II:19) bestod flottan ytterligare av skeppen: Riks kronan, Lilla Kronan och Jägaren. Däremot finns inte Riksvasa med i relationen.
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Riga vid tiden för belägringen 1621.

Klockan fyra på morgonen den 25 juli siktades Damesnäsudde vid inloppet
till Rigabukten. En häftig storm bröt ut och två fartyg gick förlorade. Huvuddelen av flottan sökte skydd vid Runö. Övriga skepp drev med vinden mot
Pernau, däribland Gustav Adolfs skepp Scepter. Konungen skrev till Axel Oxenstierna att stormen gjort stor skada. Flera båtar till skeppen och konungens galeja samt hans broders proviantskepp gick förlorade, en del av provianten förstördes då den blandats med saltvatten och spisöl som läckt ut. Men
den största skada åsamkades hästarna21 •
Konungen med hela Östgöta regemente och halva Södermanlands regemente valde att tåga landvägen till Riga, enär det tycktes osäkert att färdas till
sjöss. De tre finska regementerna samt det finska rytteriet tågade med konungen. Efter fem dagar vid Runö lättade den väntande flottan ankar, men nya
stormar utbröt och en del skepp förlorades 22 •
Den 4 augusti ilandsattes artilleriet. Transporten fortsatte med pråmar till
de la Gardies läger och vidare med anspann bl.a. till överste Seatons läger på
Väderkvarnshöjden vid Kubbsberget ca 600 meter från Rigas stadsmur.
Överste seatons trupper landsattes vid östra flodstranden strax söder om
Miihlgraben, 12 km norr om Riga. Urlastningen av trupper, anspann, stycken,
ammunition och förråd under befäl av fältmarskalken Wrangel påbörjades
dagen därpå i skydd av Seatons regemente. En skans grävdes vid Miihlgraben
och en bro upprättades 23 •
Några dagar senare transporterades artilleriet vidare på pråmar på Kvarn-
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bäcken från Mtihlgraben till trakten av de la Gardies läger, där anspannen tog
över transporten. De tyngre pjäserna, hel- och halvkartoger, framfördes med
delad transport, så att de tunga eldrören på 2.520 och 2.260 kilo forslades på
särskilda blockvagnar och lådorna till lavetterna för sig. Anspannet uppgick
till28-39 hästar. Lättare pjäser drogs i sina lavetter med grova rep av infanteriet. Ett sextiotal kanoner transporterades, varav 31 grövre pjäser och 25
slangar av olika kaliber samt 4 fyrmörsare.
Det grova skyttet, de s.k. murbräckorna, bestod av hel-, 3/4-, 112-kartoger
samt notslangarna som utmärktes av en större längd än de andra. Dessa kanoner hade eldrörsvikter mellan 2 000 - 4 000 kg. Gustav II Adolf införde enligt
nederländskt mönster ett pundigtal motsvarande kulans ungefärliga vikt, så
att en helkartog blev 48-pundig och en halvkartog 24-pundig.
Vid belägringen av Riga uppges att nio 24-pundiga stycken användes. Av dessa
blev sju sönderskjutna, fyra av dem var såsom "hertig Johans" och två såsom
"munkar"25 • Munk var en slags halvkartog. Benämningen kommer från tyskans
puffer, som betyder potatismunk26 • Jfr med dagens slanguttryck "puffra" .

Belägringen av Riga
Belägringen började den 14 augusti och Seatons batteri besköt Sandportsrundeln med halvkartoger. Elden besvarades av staden med kraftig eldgivning
och förorsakade skador på seatons befästningar.
Den l augusti började belägringen. Riga inneslöts av nio svenska regementen och tre finska. Två större batterier norr om staden besköt Sandportsrundeln med 25-pundiga kulor27 • Fienden besvarade elden och lyckades skjuta
sönder en del av befästningarna vid Seatons läger på Väderkvarnshöjden vid
Kubbsberget (benämnt A på kartan). Seaton omtalar i sin dagbok att femtio
skadade soldater sänts till hospitalet vid S:t Jtirgenshof den 15 augustF8 •
Den 16 och 17 augusti hade svenskarna etablerat fyra fjärreldsbatterier i
ställning, betecknade A-D på karta. I batteri A vid Väderkvarnen ingick två
halvkartager och tre slangar; batteri B vid S:t Getruds kyrka torde ha haft tre
hel- eller halvkartoger; batteri C sydväst om konungens läger hade fyra heleller halvkartoger; batteri D, trehundra meter från S:t Getruds kyrka, hade
fyra halvkartager eller möjligen 16-pundiga slangar och skulle bekämpa staden med glödande kulor29 •

Enligt samtida dagböcker och skrifter0:
Den 16 augusti gavs eld med halvkartager i närheten av konungens läger från
batterierna vid B och C mot Sandrundeln. Dagen efter gavs tämligen kraftig
eldgivning från batteriet vid A. Ett nytt batteri anlades hos Seatons artillerigrupp bestående av två halvkartager och en slanga.
Den 18 skrev konungen i ett brev till Axel Oxenstierna att staden kommer
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att beskjutas med halvkartager från fyra batterier. Samma dag grundstötte två
av konungens galejor i floden Diina och deras stycken infördes till staden.
Den 19 uppfördes ännu ett batteri hos Seaton.
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Den 20 till 22 infördes tolv framskjutna batterier för närstrid bestående av
hel- och halvkartoger, trettiofem till antalet. Fyra batterier uppställdes norr
om Jakobsbastionen vid Seatons löpgravar och åtta batterier på två linjer norr
om Sandrundeln. Fem batterier riktades mot Jakobsbastionen, lika många
mot Sandrundeln och två mot Nyportsbastionen.
Ett par dagar senare hade svenskarna etablerat fyra fjärreldsbatterier. Vid
Väderkvarnen (A) ingick två halvkartager och tre slangar. Ännu ett batteri
anlades hos Seaton med två halvkartager och en slanga för att senare utökas
ytterligare med fyra framskjutna batterier fram till den 21 augusti. Tre av
dessa batterier (a,b,c) besköt Jakobsbastionen och en (d) Sandrundeln. Dagen
efter besköts staden från seatons kvarter med hel- och halv kartager.
Den 20 augusti beskjöt bl.a ett av Seatons framskjutna batterier Jakobs bastionen, som besvaras med förödande eld och förorsakade skador på seatons
skans och bestyckning31 • Urlastningen från skeppen av de grövsta pjäserna,
hel- och halv kartager, innebar svårigheter. En grövre pjäs föll ner i Duna. Den
22 besköt konungens och seatons kvarter staden med hel- och halvkartoger.
Den 23 augusti började den egentliga bekämpningen och den häftigaste
beskjutningen skedde vid Jakobsbastionen och Sandrundeln. Staden besköts i
tolv timmar med hel- och halvkartager och många av Rigas och svenskarnas
kanoner blev obrukbara. Seaton uppger att två av hans batterier skjuter mot
Jakobsbastionens flank (b,c) och ett mot Sandrundeln (d).
Den 24 augusti antecknade Seaton ingenting i sin dagbok. Bodecker uppger att det är häftig eldgivning med grova pjäser. Dagen efter uppger Seaton
att han skjuter endast med fyra kanoner i det mellersta batteriet (c). Det kan
innebära att hans tre andra batterier var obrukbara. Det är även möjligt att de
två halvkartager som sprängdes sönder, kan ha varit från seatons batterier.
Troligt är att det kan ha varit en av hertig Johans fyra sönderskjutna 24-pundiga stycken, kanske det söndersprängda bottenstycket återfunnet idag vid Fågelsången.
Den 23 gavs eld ur alla skansar mot staden. Massor av hel- och halvkartager
var insatta. Under dagen sköts mer än tusen skott eller hundra skott i timmen,
däribland mot stadens kyrkor och byggnader. Skjutningen pågick från sex på
morgonen till sex på kvällen. Dagen efter fortsatte den häftiga eldgivningen.
Den 25 var det verksam eld hela dagen mot Jakobsbastionen. Seaton sköt
med fyra pjäser från mellersta batteriet. Grova pjäser sprängdes sönder på
ömse sidor, varav två halvkartager hos svenskarna.
Den 26 fortsatte skjutningen. Följande dagar var det kraftig eld. Svenskarna sköt med glödande kulor. Upp till hundra kulor i timmen sköts från hela
och halva kartager. Den 29 var det ej så kraftig eld.
Den polske fältherren Radziwill anlände söder om Riga den 30 augusti
med en styrka av l 620 man för att undsätta staden. Sedan Radziwill hade svä-
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vat i livsfara av en svensk kanonkula som närapå träffat honom och fann sin
styrka underlägsen, beslöt han dagen efter sin ankomst att dra sig tillbaka.
Den 30 augusti, granater vållade mansspillan. Glödande kulor sköts. Per
Baner skriver till Axel Oxenstierna att 8 eller 9 halva och hela kartager är
obrukbara och att bässeskyttarna vid batterierna är illa åtgångna. Den 31 var
endast ett batteri i eld.
Dagen efter genomfördes intensiv kanonad med grova stycken. Batteribeskjutning med hel- och halvkartoger.
Den l september uppger Seaton att nio batterier skjuter mot Sandrundeln,
Nyportsbastionen och Jakobsbastionen. Det faktum att han nämner Jakobsbastionen sist kan tolkas, att den vid denna tidpunkt var mindre aktiv.
Tre batterier var int6 i bruk, vilket kan tyda på att tre av Seatons batterier
(a,b,c) blivit utslagna.
Riga kunde nu bara lita till sina egna resurser, som utgjordes av trehundra
soldater motsvarande den vanliga fredsstyrkan och tjugofem värvade litauiska
bönder33 • Att jämföra med den svenska styrkan som uppgick till15.000-16.000
man 34 •
Den 5 september lade svenskarna en stormbrygga över den trettio meter
breda vallgraven mot Jakobsbastionen. seatons regemente gick över bryggan
för att storma bastionen. Bryggan kantrade och många blev dödade. Överste
Seaton sårades i ena benet och fick senare amputera det 35 •
Den 12 september planerade svenskarna en stormning av staden, som inställdes då förhandlingar av stadens råd upptogs. I Eraberungs relation om läget samma dag står att läsa: " ... Det svenska artilleriet förfogade över en
mängd halva, hela och dubbla kartager och vore så väl försett med krut och
lod att en dylik 'Armada' sällan ens för den mäktigaste stad varit sedd .... Och
om för konungen några pjäser sprungo eller bleve sönderskjutna, betydde detta ej mer för honom än om några musköter gått förlorade ... "
Den 15 september fattades ett enhälligt beslut i Riga att överlämna stadens
nycklar och erkänna Gustav Adolf som konung.

Hemvändandet av flottan
Den 10 augusti sändes en del skepp hem; Rikskronan i första eskadern, Riksnyckeln i femte, Rikssvärdet i tredje, Vasa 36 i andra och Tre Kronor i åttonde
eskadern. Det beslöts att den återstående delen av den hemvändande flottan
skulle lämna Riga eskadervis. I slutet av september togs en del kanoner ombord för hemtransport. Riksamiralen uppmanas att låta skeppen med stycken
löpa utomskärs till Sverige37 •
De sista skeppen avseglade p.g.a. ogynnsamma vindar först den 20 oktober.
Flera olyckor inträffade. Hertig Johans f.d. skepp Ängeln som ingick i sjunde
eskadern förliste i åländska skärgården i Lilla Såttunga, Stålnäbben i åttonde
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eskadern sönderskruvades i isen utanför Pernau i Rigabukten och Samson i
fjärde eskadern, som troligen seglade hem i september, gick på grund och
slogs sönder av sjön vid Sandhamn. I brev från Mitau till Axel Oxenstierna låter konungen meddela att " ... som skeppet Samson strandat i skären, skola alla
medel försökas att återupptaga detsamma, hvilket mäster Henrik ska utföra
Totalt under 1621 försvann enligt svenska flottans skeppslista 1611-1632
fem eller sex farkoster38 • Förutom de redan nämnda försvann en galeja,
Romulus l, två pråmar med namnen Mörten eller Viborgsmörten och Rosen
även kallad Västeråspråmen samt Stora Östgöta galejan, vilken möjligen kan
vara Romulus och slutligen Narfzbåten.
Enligt Zettersten omnämns följande skepp ej mer efter 1621: Ängeln; Östgöta Galejan; Hollands koggen; Lärkan; Taltypråm (Tullpråm); Viborgs Mesan eller Viborgs Mösan.

Arkliet
Ur Stora Arkliet i Stockholm40 från uppbörden 1621 finns upptaget sexton 24pundskanoner. Åtta av dem kom till Stockholm från Riga och Diinemunde,
samt två levererades till Mitau och sex saknades, varav det är antecknat att
"fyra har igenkommit 1622". Sannolikt blev de bärgade från skeppet Samson.
Då nio 24-punds kanoner ilandsattes vid belägringen av Riga och sju av dem
blev sönderskjutna, är det möjligt att de sönderskjutna styckena inräknades,
men även att en del av de återkomna kanonerna var trofekanoner som transporterats från krigsskådeplatsen till Stockholm.
På Rigas slott uppges att den 16 september 1621 fanns det sju 24-punds kanoner från Stockholm41 , vilket skulle innebära att man räknade in de skadade
eller sönderskjutna. Året därpå är antalet två, vilket tyder på att fem av dem
har forslats bort från slottet. Det troliga är att de transporterats till Stockholm.
I utgifter för kopparstycken 1621 är antecknat att sex 24-pundare saknas,
men en anteckning anger att fyra ska ha återförts 1622 till Stockholm, Det är
möjligt att av de sex saknade eldrören bärgades fyra från skeppet Samson och
att det idag funna bottenstycket och ännu en del av eller ett helt eldrör icke
blev bärgat från skeppet Samson.
Möjligen har de ombordlastats i slutet av september på skeppet Samson,
som förliste i skären vid Sandhamn. Mäster Henrik bärgade fyra av dem samt
en 48-punds kanon vilket antecknades i uppbörden från Stora Arkliet i Stockholm under utgifter av kopparstycken 1621. En av de 24-pundskanonerna blev
inte bärgad eller gick förlorad med ett annat skepp.
Frågan är om den sjätte kanonen under utgifter av kopparstycken 1621 var
av så ringa betydelse i arkliuppbörden på Riga slott att den inte togs upp i räkenskaperna. Kan det ha varit hertig Johans sönderskjutna stycke, vars bot-
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tenstycke blev kvar på vraket av skeppet Samson. Med dåtidens teknik var
bottenstycket säkerligen svårt att bärga, Det blev kvar på vraket efter skeppet
Samson och har i modern tid bärgats och transporterats till ett lättillgängligare
och grundare vatten vid Fågelsången, för att omhändertas av en mindre samvetsgrann person vid ett lämpligare tillfälle. Spåren vid fyndplatsen visar att
platsen inte är den ursprungliga. Patinan på själva bottenstycket indikerar att
bottenstycket tidigare delvis legat nerbäddat i sediment, vilket det inte gjorde
när det återfanns 1994. Detta förklarar den osannolika fyndplatsen för ett sjöfynd som detta.

Hertig Johans stycke ett unikt fynd?
De elva systrarna tlll hertig J o hans stycke, även om flertalet var i oskadat
skick, tycks ha gått ett sorgligt öde till mötes. Utvecklingen av ett lättare och
rörligare artilleri under Gustav II Adolfs segerrika fälttåg gjorde att de äldre
kanonerna kasserades och omgöts tilllättare pjäser. Förslitningen var stor och
det skedde ständigt en återvinning av koppar och brons till nya bruksföremål.
Under och efter Karl XII:s regenttid tvingades kronan p.g.a de bistra tiderna
mynta och försälja sina kanoner.
År 1713, vid konungens långa frånvaro, sammanträde riksdagen utan hans
vetskap och ständerna beslöt att trehundra metallpjäser skulle nedsmältas för
myntning. Man försökte dölja åtgärden genom att anhålla om att få omgjuta
kanonerna till moderna pjäser och hävdade att det rörde sig om dels äldre
svenska, dels utskjutna och oidentifierade pjäser. Konungen försökte stoppa
kommersen, men skadan syntes ändå ha skett. Under åren 1714--1716 nedsmältes över trehundra äldre svenska pjäser och trofekanoner till myntning .
Efter Karl XII:s död auktionerades under åren 1719-1722 över femhundra
trofekanoner bort. Då metallen i pjäserna var av för dålig kvalite för att användas till myntning försåldes de som skrot. Av de kanoner som blev kvar
skänktes bl.a. 62 skeppund 1760 till ridderskapet för gjutning av Gustav Vasa
statyn utanför Riddarhuset. Försäljningen fortsatte under 1800-talet och idag
finns två till trehundra trofekanoner bevarade av vilka en stor del erövrades
under senare krig. År 1714 var antalet trofekanoner 1300. Idag finns 216 trofekanoner bevarade till eftervärlden, ett antal som växer genom vårt välbevarade kulturarv under vatten.
Många av de erövrade trofekanonerna utgjorde bestyckningen på de stora
örlogsskeppen. År 1654 uppges att i Stockholm fanns 1100 erövrade kanoner,
varav de flesta under kommande år utgjorde bestyckning till flottan och rikets
fästningar. Som exempel kan nämnas att 160 trofekanoner fanns 1664 ombord
på krigsfartygen. År 1697 hade antalet trofekanoner i Stockholm reducerats
till493 st. 45 •
Av de idag 43 bärgade kanonerna på vraket efter regalskeppet Stora Kro-
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nan är 38% av utländsk härkomst, dvs trofekanoner. I jämförelse med den
fyndrikedom av kanoner som finns på detta vrak, kan hertig J o hans eldrör ses
som ett ringa fynd. Men genom efterforskningar har detta funna bottenstycke
skapat en länk över Östersjön och aktualiserat Sveriges och Lettlands gemensamma historia.
En måhända tragisk episod i denna historia, är att den marinarkeologiska
forskningen berövats en viktig pusselbit. En dykare har troligtvis funnit skeppet Samsons förlisningsplats i skären vid Sandhamn, men genom sin ringa förståelse och respekt för vårt gemensamma historiska arv, har denna person försummat att inrapportera detta. I strid mot gällande lagstiftning tycks denna
persons syfte ha varit att avyttra det återfunna bottenstycket för egen vinnings
skull.
Lyckligtvis blev hertig Johans stycke återfunnet av seriösa personer med
ett historiskt intresse, som genom sitt föredömliga handlande bidragit till ett
stycke historia.
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VASA
Arkeologiska fynd och ett fartygssamhälle
Spåren efter folket ombord
Av Patrik Höglund
I augusti 1628 kantrade och sjönk det stora örlogsskeppet Vasa utanför Beckholmen på Stockholms ström. När skeppet bärgades och grävdes ut 1961 kunde det konstateras att ett rikt och förhållandevis välbevarat arkeologiskt material fanns ombord. Syftet med denna artikel är problemorienterande med
inriktning på att diskutera hur man kan lägga ett helhetsperspektiv på Vasas
arkeologiska material. Detta avses ske med särskild hänsyn till det som är uttryck för besättningens närvaro och liv i skeppet, dvs. fyndkategorier såsom
husgeråd, kläder, vapen, skelettmaterial osv. Artikeln är också ett försök att
åstadkomma en översiktlig struktur av fyndmaterialet ombord på Vasa. Vad
representerar fyndmaterialet och vad uttrycker det för aktiviteter? En förhoppning är att det "neutrala" materialet skall kunna associeras till de "subjektiva" historiska källor som finns att tillgå.
Artikeln ämnar även att ur ett genderperspektiv uppmärksamma sociala
förhållanden ombord på örlogsfartyg, i vissa fall med utgångspunkt i samtida
förhållanden på land, under det tidiga 1600-talet. Örlogsskepp har alltid ansetts vara en strikt manlig värld. Trots detta finns ett antal genderkategorier
som kan studeras. Detta gäller exempelvis ålder, social tillhörighet och i förekommande fall könstillhörighet. Artikeln ämnar söka påvisa att den förenklade bild av örlogsskepp och deras besättningar i äldre tid som är rådande, kan
utvecklas betydligt. Problemen med att synliggöra kvinnor och har ansetts ligga, inte i bristen på material, utan i bristen på medvetande 1• Detta påstående
stämmer endast delvis i detta fall, beroende på att källmaterial angående livet
ombord på ett örlogsskepp under 1600-talet i allmänhet faktiskt är mycket
bristfälligt redovisat och känt. Detta gäller i synnerhet förekomsten av sådana
"udda" grupperingar ombord som här ska studeras. Kanske lägger nutida
forskare allt för lättvindigt in de värderingar om t.ex. manligt och kvinnligt,
som man anser rådde på 1600-talet, och speciellt då i flottan, i sin forskning?
Det bör även påpekas att den syn på genderproblematiken som här framförs,
att uppmärksamma samt studera osynliga och ouppmärksammade grupper, är
min egen.
Artikeln är uppdelad i två huvudavsnitt, det första behandlar översiktligt
fyndmaterialet på Vasa, det andra diskuterar, samt ger exempel på, olika gendergrupperingar och de uppgifter om dessa som påträffats. Avslutningsvis
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görs en kort jämförelse med två andra örlogsskepp, Kronan och Mary Rose,
och likheter samt skillnader i de olika skeppens karaktär som arkeologiska
fyndkomplex diskuteras.

Fyndmaterialet
Humant skelettmaterial
Bland de skelett och skelettdelar som man funnit på och kring Vasa har 5 individer identifierats. Minst två av dessa är kvinnor, fyra individer har inte varit
möjliga att könsbestämma2 • De två kvinnorna uppvisar bägge s.k. emaljhypoplasier (fåror tvärs över tandkronan) samt förändringar i bröstryggen. Detta
indikerar sannolikt att de under någon period i sin barndom lidit av undernäring eller haft en svår barnsjukdom. Benmaterialet från bägge har dessutom
låga kopparvärden vilket kan vara ett tecken på störningar i ämnesomsättningen. De kan alltså fortfarande i vuxen ålder ha varit undernärda. Kvinnorna har bägge varit relativt unga, det ena skelettet har åldersbedömts till 16-17
år och det andra till drygt 20.
Tre av de fyra individer som inte gått att könsbestämma har förmodligen
varit tonåringar, en av dessa kan ha varit så ung som 13 år. Den fjärde individen bör ha varit mellan 25 och 30 år3 •
Av de 19 männen uppvisar fem emaljhypoplasier, dock inte av samma allvarliga slag som de bägge kvinnorna. Endast en av männen har ett så lågt kopparvärde att det kan peka på undernäring. Med utgångspunkt i Ebba Durings
åldersbedömningar av de manliga individerna har jag grovt delat in dessa i
åtta olika åldersgrupper enligt följande: en individ strax under 20 år, sex mellan 20 och 25, två mellan 25 och 30, två mellan 30 och 35, en mellan 35 och 40,
två mellan 40 och 50 och tre mellan 50 och 60. Dessutom finns två individer
som det inte gått att bestämma åldern närmare på än att de sannolikt varit
över 30 år4 • Medelåldern hos männen är 33 år.
Det bör påpekas att flera av skeletten är fragmentariska och saknar sådana
delar som skulle kunna ändra bilden av ålders-, köns- och sjukdomsrepresentationen på Vasa. Nio av de 25 individerna är påträffade utanför skeppet och
har vid C-14 prover visat att förhistoriska eller moderna dateringar är uteslutna. Man kan dock inte tveklöst förutsätta att de kommer från Vasa.

Klädesplagg och personlig utrustning
I en uppsats för påbyggnadskurs i etnologi kallad "Tre tusen textilfragment",
redogör Anne Looström och Birgitta Stapf för de 193 textilfynden på Vasa.
Författarna kan redovisa lämningar av två kategorier av dräkter- en enklare
och en finare. Den enklare har bestått av vida knäbyxor, stickade eller sydda
strumpor och nålbundna vantar. På överkroppen bars en midjekort tröja med
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axelkarmar, skört och ståkrage hopfästad framtill med hyskor eller hakar. Till
detta har burits en toppig kilmössa eller karpus. Enkelheten i tygerna tyder på
att de varit hemvävda 5 • Den finare dräkten har ett tyg av betydligt högre kvalitet som sannolikt är importerat. Tröjdelar som bevarats är huvudsakligen av
samma snitt som den enklare typen men har knäppts med tättsittande dekorerade tennknappar genom fint arbetade knapphål sydda i silketråd. På delar av
en byxa, som varit färgad, finns dekorband av silke längs sömmarna. Tre så
gott som fullständiga filthattar samt ett tiotal mer eller mindre välbevarade
hattdelar har påträffats på Vasa. En del av dessa har, eller visar spår av, sidenband runt kullen. Dessa har säkerligen hört till den finare dräkten. För övrigt
är det svårt att säga vem som haft vilka hattar. De nålbundna vantarna kombinerades med en lädervante för att skydda mot slitage vid arbetet med t.ex. tågvirke. Enkla kläder åv ylle är det som är rikast representerat på Vasa och de
klädesplagg som påträffats på Vasa härrör sannolikt till största delen från gemena båtsmän. Dräkterna på Vasa överensstämmer väl med det civila dräktmodet vid denna tid och det finns inget skäl att tro att plaggen på Vasa varit
uniformer 6 •
De klädesplagg som bevarats har till övervägande delen påträffats i de slutna fynden på skeppet. Det är endast ett fåtal av dessa plagg som eventuellt kan
ha tillhört officerare. En kista, 8009, innehöll bl.a. en hatt med två silkeband
runt, ett par kraghandskar, textilfragment, ett nystan silkesnodd, fyra ovanläder och två par skor. En del av de övriga fynden i kistan, t.ex. ett pärlemorknivskaft, en fingerborg i mässing och en kam kan indikera att en officer haft
sin utrustning i kistan 7 • Vidare har i de slutna fynden påträffats ca. 15 par skor,
fyra par stövlar, fem par läderhandskar samt diverse fragmentariska läderbitar. Skor var vid denna tid, p.g.a. sin klena konstruktion, en förbrukningsvara
och i konstant behov av reparationer. Detta avspeglas till viss del i Vasas slutna
fynd där skor och skoreparationsutrustning är relativt vanligt förekommande.
Vad gäller läderfynden i övrigt, pågår för närvarande registrering men inga
mer detaljerade studier har ännu gjorts. I främst de slutna fynden har man
även påträffat personlig "reservutrustning" såsom skopligg, skoläster. fiskeredskap, nål och tråd, knappar, hyskor, mynt, småverktyg, tunntappar samt
benrester av får, nöt, gris och fisk. Vad gäller mynten har man påträffat ca.
4000, varav 46 är silvermynt och resten kopparmynt. Till de mera udda fynden
hör ett brädspel, en bronsljusstake, spegelskärvor, en bronssil och några lösfynd av kammar. Ett stort antal kritpipor har påträffats, men endast en i ett
slutet fynd. Eftersom piprökning var en nyhet vid den här tiden kan det förutsättas att de flesta piporna är recenta, vilket även de förekommande piptyperna bekräftar. Man har också funnit delar av ett litet resesolur av ben, en guldring - för övrigt det enda guldföremål man hittat på Vasa - samt delar till ett
bordsur i mässing9 • På undre batteridäcks babordssida påträffades, fastkilad
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under en kanonlavett, ett skelett av en man med kläder och skor bevarade.
Mannens enkla klädedräkt tyder på att han förmodligen varit en gemen båtsman. I fickan samt i en pung intill kroppen hittades 33 kopparmynt, och i bältet hade mannen burit en kniv.

Handvapen och fiskeutrustning
Endast fyra blanka vapen har påträffats på Vasa. Det rör sig om två svärdsbaljor och två hirschfängare (ett slags korta jaktsvärd). Beträffande eldhandvapen har stockar till lO stycken påträffats. Det rör sig sannolikt om sex jaktvapen och fyra manskapsvapen (musköter). De sistnämnda har troligtvis använts av vaktposter då skeppet låg till ankars och har ej tillhört knektarnas utrustning. Hirschfängarna och jaktvapnen har förmodligen tillhört befälet och
ingått i jaktutrustningen ombord. Vidare har man funnit sex kaggar med blykulor samt ett antal småfynd, som t.ex.; ett sikte av koppar, tre kruthorn, ett
bantlärmått (patronmått), ett mässingshorn, ena halvan av en kulform av mässing, en kulpung med kulor och några lösfynd av bösskulor. Sannolikt har
dock fler eldhandvapen ursprungligen funnits ombord. I sin förläggning i akterkastellet förvarade befälspersoner ofta privata vapen. Tyvärr var akterkastellet sammanfallet och förstört av tidiga bärgningsförsök, ankringar och tidens tand när Vasa bärgades. De eventuella föremål som funnits i akterkastellet har således förstörts eller spridits ut i bottenslammet runt Vasas akter. Förekomsten av jaktvapen visar att man gärna, om tillfälle gavs, jagade för att
dryga ut den torftiga kosten ombord. Denna jakt var troligen förbehållen befälet ombord, vilket det i senare tid finns belägg för.
Minst sju fiskeredskap har identifierats ombord det rör sig om ett torsksnöre,
en vinda till ett torsksnöre, en pilk av bly, två strömmingsskötar och två långrevar. Torsksnöret, vindan och pilken har hittats i olika slutna fynd 9 som sannolikt
tillhört gemena båtsmän. Skötarna och långrevarna påträffade man längst akterut i hålskeppet Detta utrymme med dess rika fyndmaterial har tolkats som
ett förråd avsett för befälet. Enligt sjöartiklarna vid denna tid var det strängt förbjudet för meniga att lämna skeppet under pågående sjötjänstgöring. Detta faktum styrks av fiskeredskapens karaktär, genom att en differens mellan fiske av
meniga och av befälet kan urskiljas. Skötar och långrevar har inte kunnat användas direkt från fartyget utan har krävt en båt för att kunna utläggas och vittjas. Detta torde ha varit ett privilegium endast förbehållet officerarna ombord.
Torsksnöret och pilken har däremot varit vällämpade för fiske direkt från skeppet och har sålunda mycket väl kunnat brukas av gemene båtsmän 10 .
Husgeråd
På Vasa har man funnit över 230 föremål av husgerådskaraktär. Det rör sig om
skedar, diskar (svarvad platt tallrik av trä), skålar, knivar, grytor samt flaskor.
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Även olika typer av dryckeskärl såsom stånkor, kannor, stop, s.k. supkoppar
och ett glas har påträffats. Udda och enstaka föremål som t.ex. den stora kabyssgrytan i järn, en gjutjärnstekpanna, en bronssil, och en glödpanna av koppar har man också funnit ombord. Enkla husgeråd av trä dominerar fyndbilden, vilka troligtvis i de flesta fallen nyttjats av gemena båtsmän. Detta styrks
även av de fyndkontexter som föremålen är funna i. De tennföremål som påträffats, totalt 26 stycken. (15 tallrikar, 3 stop/kannor, 7 flaskor, l sked) har
sannolikt brukats av officerare 11 • Ett speciellt fynd utgörs av den träbalja som
fanns i ett utrymme akterut i hålskeppet. I baljan låg bl.a. en mortel och stöt av
trä, en tennflaska, två träslevar, ett krus av stengods, en träsked, en svarvad
trädosa, en visp av trävidjor och ett rivjärn. Detta har tolkats som delar av en
balberarutrustning. Många av tennföremålen på Vasa påträffades i samma utrymme som träbaljan. Utrymmet har förmodligen använts som förråd åt befälen. De husgeråd man använt på Vasa skiljer sig inte från de som brukats på
land. I likhet med vad gäller kläder har man helt enkelt tagit med sig samma
saker som man använt på land.

Verktyg
I ett litet avgränsat utrymme med skjutdörr, akterut på trossdäcks styrbordssida, påträffades ett verkfat, dvs. en verktygskista av en typ som användes av
skeppstimmermän. Inuti detta låg diverse verktyg, bl.a. tumstock, yxor, såg,
vinkelhake, borrsvängar, drev klubbor, m.m. Dessutom låg i och runt verkfatet
en del personlig utrustning. Troligtvis har detta utrymme med sitt innehåll varit avsett för Vasas timmermän. I en tunna på undre batteridäck fann man en
putshyvel, en hammare, två brynstenar, två borrsvängar och en yxa. Verktyg
har även påträffats i andra slutna fynd samt även som lösfynd.

Fartygssamhället
Social struktur ombord
Vid förlisningen fanns troligen ca. 145 man sjöfolk samt en del kvinnor och
barn ombord 12 • Officerarnas och ståndspersonernas antal var, förmodligen på
grund av Vasas storlek och status som amiralsskepp för Älvsnabbeneskadern,
något större än på andra skepp. Ombord befann sig sannolikt, om besättningen var fulltalig; en viceamiral, en kapten, två löjtnanter, en över- och en underskeppare, en högbåtsman, en högbåtsmansmat, två styrmän, en konstapel och
en profoss. Ytterligare personer av dignitet var en präst och en balberare.
Eventuellt kan även den pukslagare/trumpetare som troligen fanns ombord
vara en person av viss ståndskaraktär p.g.a. sin relativt höga lön (se tabell nedan). Totalt befann sig förmodligen 15 personer i denna kategori ombord. Den
socioekonomiska status dessa personer haft kan utläsas i "lönetabellen" nedan. Den summa som tas upp som viceamiralslön baseras på de kronaräntor
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som viceamiralen Henrik Fleming erhölll628, denna summa kunde naturligtvis variera stort. Det bör även påpekas att de övriga summorna endast anger
månadslönen för sommarhalvåret, dit månaderna april t.o.m. oktober räknades13.
Befäls- och ståndspersoner på Vasa; befattning, antal, lön och uppgifter4•
Befattning

Viceamiral
Kapten
Löjtnanter
Överskeppare
Underskeppare
Högbåtsman
Högbåtsmansmat
Styrmän
Konstapel
Profoss
Präst
Balberare
Pukslagare

Ant Mån.
lön i
daler

l
l
2
l
l
l
l
2
l
l
l
l
l

2997
40-50
30
16
14
12
11
16-20
18
12-14
lO
30
12

Uppgift

Eskaderchef, fick oftast förläningar som lön
Fartygschef, Ibl. förläningar som extra lön
Biträda amiral och kapten ansv. f. artilleri
Bitr. kapten och löjtnanter, ansv. f. rigg o.d.
Se ovan
Bitr. skepparen m. rigg o.d.
Se ovan
Navigering
Ansv. f. artilleri, befäl över bysseskyttar
Rättsbetjänt ombord samt ansv. f. eld o.d.
Sköta sårade och sjuka

I tabellen kan urskiljas tre huvudgrupperingar. Den första består av endast en
person- viceamiralen. Amiraler var företrädesvis adliga och ofta landmilitärer utan sjövana. Huruvida detta gäller för Vasa är inte klarlagt. Men den person som omnämns som viceamiral i de samtida förhörsprotokollen - Erik
Jönsson (Krämer), antas ha varit en invandrad tysk adelsman. Den andra
grupperingen består av en kapten, två löjtnanter samt balberaren. Kaptenerna
rekryterades bland unga adelsmän eller bland skepparna inom flottan. Det förekom även att kaptener värvades utomlands. Balberaren ansågs uppenbarligen, med tanke på den höga lönen, som mycket värdefull ombord. Den tredje
grupperingen utgörs av underbefäl samt mer eller mindre civila personer som
en präst, en profoss, en balberare och en pukslagare/trumpetare. Högbåtsmannen och högbåtsmansmaten räknades bara ibland till underbefälen, vilket
kanske kan sägas avspeglas i deras löner.
Den sociala situationen bland det gemena sjöfolket är svårare att belysa,
givetvis har här funnits en stratifiering, men det material som finns tillgängligt
är mycket knapphändigt. Enligt Henningsen stod kocken under senare tid lågt
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på rangskalan och fick sköta matlagningen för att han inte dög till annat, och
på mindre fartyg fick skeppsgossen sköta matlagningen. Detta verkar inte ha
gällt Vasa, med tanke på kockens relativt höga lön i förhållande till t. ex. gemene båtsmän. Om sen kocken inte stod högt i gunst p.g.a. den mat han bjöd på
kan vara osagt. I herrekök på land hade kocken bra betalt och i städerna fanns
kockar som skötte matlagningen vid borgarnas gillen. Kocken skulle gärna
vara "handfast" för att hålla ovidkommande från grytorna15 • Ofta fick sjöfolket en del av lönen i mat och kläde, detta drogs av från kontantlönen. En båtsmansklädning kostade ca 8 daler och kosten värderades 1620 till strax över två
daler i månaden 16 • Timmermännen var under åren 1626-1629 inte avlönade av
flottan, utan av bröderna Arent och Henrik Hybertsson som arrenderade
Stockholms skeppsgård, därav de något osäkra löneuppgifterna. Timmermännens tjänstgöringstid var 300 dagar om året17 •
Gement sjöfolk på Vasa; befattning, antal, lön och uppgifter8•
Befattning

Ant. Mån.
lön i
daler

Skeppmän
2
skeppmansmått
4
Kvartermästare
4
Skaffare
l
Kock
l
skeppstimmermän 4
Bysseskyttar
20
Gemene Båtsmän 90
skeppspojkar
4

Uppgift

Förmän f. båtsmän
Se ovan
10
Ordningsmän f. manskapets kvarter
9
Proviantbetjänt
Se ovan
9
ca. 15 För skeppets reparation och underhåll
Ansv. f. kanonerna under löjtn. och konst.
6
6
Vanliga matroser
Uppassning o.dyl. (se nedan under "ålder")
4
10

9

Tabellen visar tre socioekonomiska grupperingar. Timmermännen är lönemässigt den ledande gruppen, som tidigare nämnts är dock deras löneuppgifter något osäkra I den andra gruppen ingår skeppmän, skeppmansmått, kvartermästare, skaffare och kockar. Alla dessa ligger på sinsemellan likartade löner. Den tredje gruppen, bysseskyttar, gemene båtsmän och skeppsgossar var
värvat eller rekryterat gement manskap, därav den låga lönen.

Ålder
Den genomsnittsålder som avspeglas i skelettmaterialet från de manliga individerna på Vasa var som tidigare nämnts 33 år. Men materialet uppvisar stora
variationer i åldrarna (se tabell nedan). I det förindustriella samhället fanns
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relativt sett många äldre personer. Hade man levt till 20 kunde man med lite
tur leva till60 19 • På Vasa har påträffats åtminstone tre personer som kan ha varit runt 60. En av dem kan vara den gamle kaptenen Hans Jonsson som "blev
borta" vid olyckan. Eventuellt har fyra av besättningsmännen varit tonåringar,
en kanske så ung som 13 år. Om dessa varit skeppsgossar e.dyl. är det dock
vanskligt att uttala sig om. I den första mer omfattande utskrivningsförordningen från 1618, säger man att "leden får ej som förut fyllas med krymplingar
och ofärdigt folk". I socknarna skulle i varje rote en frisk och ostraffad båtsman mellan 18 och 40 år uttagas och allt löst folk skulle utskrivas utanför
rotarna. I städerna skulle en båtsman tas ut bland var tionde borgare. Vidare
skulle alla lämpliga hantverkare och inhysingar som inte tillhörde borgerskapet samt allt löst folk utskrivas. Båtsmän togs främst från städer och kusttrakter. I praktiken fungerade inte systemet som det är tänkt och det förekom klagomål på att båtsmännen var odugliga, ej fulltaliga eller för unga. Ä ven värvningar och indelningssystem användes med varierande framgång vid denna
tid. Ursprunget till kategorin skeppspojkar ombord i flottans fartyg är oklar.
Man har trott sig kunna spåra den till första hälen av 1500-talet. År 1522 omtalas i besättningslistor en personalkategori benämnd "pytker", dessa kallas senare även "pyckere" 1544, "pyckiar" 1600 och "pyckiere" 162920 • Även andra
benämningar förekommer. Av Zettersten anses dessa vara minderåriga båtsmän som avlönades med något lägre lön än vanliga båtsmän. Antalet uppges
år 1629 uppgå ti11100 stycken21 • År 1626 skulle skeppspojkarna vara 76 stycken och 81 stycken 1630. I en gammal svensk kodex, "sjökonsulatet" från 1522,
sägs att "pytker är den båtsmannen, som allom skall föra båten då de vilja ut
eller in i skeppet, han är plikttrogen bära alla vadandes in till landet, om han ej
kan ro båten så när, att de kunna stiga av båten om på landet". Det kan här
inte ha gällt skeppspojkar på runt 12 år som i senare tider anses vara "skeppspojkeålder". Även lönen var förhållandevis hög, vilket anses tyda på att löntagaren var av mera mogen ålder. Ordet "pyckare" kan härledas från det medelplattyska "putker": "Der niedrigste diener auf dem schiffe". "Pytker" var alltså benämningen på de personer inom skeppsbesättningen som utförde enklare sysslor som t.ex. viss betjäning och uppassning. År 1598 omtalar en källa att
"pytkern" inte fick stå till rors eller delta i segelmanöver men väl utföra arbete
vid pumparna22 . Under början av 1600-talet utgjorde finskt sjöfolk en stor del
av flottans bemanning. I en besättningslista från 1617 anträffas ordet "poik"
(av finska, "poika") för första gången. Benämningarna "pytker" och "pojkar"
förekommer därefter omväxlande i listorna och i regel endast en eller två per
skepp. Under 1600-talet brukades ordet "poike" mest i betydelsen betjänt, det
verkar alltså inte ha varit någon skillnad på betydelsen "pytker" och "poike".
Ytterligare ett belägg för detta är att i två besättningslistor från skeppet Jupiters expedition år 1620, omnämns två man i den ena listan som "pytker" och i
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den andra som "poikar" Det är med andra ord svårt att komma till rätta med
bakgrunden till begreppet "skeppspojke" och vad detta innebar. Enligt 1618
års utskrivningförordning uttogs endast manskap som var 18-40 år och det är
sannolikt att "pytkerna" vid inmönstringen uttogs bland de yngre. Enligt
Skenbäck har skeppspojkarna oftast räknats in bland båtsmännen och uttogs
bland de yngsta av dessa. Först 1655 omnämns i amiralitetskollegiets protokoll skeppspojkar av det speciella slag som senare tider känner. Där bestämdes att alla söner till skeppare, styrmän och båtsmän skulle inskrivas som
skeppspojkar om de frivilligt inställde sig. De fick som yngst vara 12 år. I en
kunglig resolution från 1685, under Karl XI:s och generalamiralen Hans
Wachtmeisters reorganisation av flottan, lyder en paragraf: "Alldenstund vid
amiralitetet alltid före detta varit brukligt att antaga små gossar, som icke allenast sina sysslor på skeppen hava att förrätta, utan också av ungdomen vänja
sig vid sjömanskap, att de gemeneligen bliva bäst skicklige till Kungl Maj:ts
tjänst; alltså är Kungl. Maj:t i nåder väl tillfreds med att sådana härefter också
antagas" Det är tydligen först vid denna tidpunkt, i samband med anläggandet
av örlogsbasen i Karlskrona, som en organiserad utbildning av skeppspojkar
börjar. Enligt Wachtmeister var pojkarna "omistandes eftersom de stadigt
böra vara på skeppen till att hålla dem rena med sopande och svabbande och
vattenspolande under heta sommaren". En annan syssla på skeppspojkarnas
lott var att sy karduser (krutladdningar) nere i krutdurken, vilken låg längst
ner i hålskeppet. Karduserna fördes sedan upp till konstapelkammaren på
trossdäck. När skeppet var i strid sprang skeppsgossarna mellan batteridäcken
och konstapelkammaren och försåg kanonerna med krut. Enligt Henningsen
hade skeppspojkarna i senare tid ofta längre arbetsdag än de vanliga båtsmännen och fick göra mycket av lågstatussysslorna ombord.
Vår kunskap om barns sociala villkor på 1500- och 1600-talen är mycket
bristfällig, detta gäller särskilt de lägre samhällsklasserna. 1620-talet, då myndigheternas kontroll ökade och skattetrycket var extra betungande, bl.a. för
att Älvsborgs lösen skulle betalas, var en speciellt besvärlig tid för bönderna.
Det var få förunnat att vara hemmason/dotter. P.g.a att en gård endast kunde
försörja ett visst antal människor kunde bondefamiljer, med flera barn i produktiv ålder, ibland tvingas att skicka bort sina barn för att tjäna som drängar,
pigor eller dylikt. I städerna fanns det inte en självklar enhet mellan familj,
produktion och socialisation av barn. För Stockholms del innebar reformationen en tillbakagång på det sociala området, klosterhospitalen stängdes utan
att några andra inrättningar trädde i deras ställe och samhällets svaga fick klara sig själva. Eftersom dödligheten, även bland vuxna, var stor kunde barn i ett
slag ställas utan föräldrar eller husbönder. Dessa barn drev ofta omkring som
lösdrivare. 1619 föreslog Axel Oxenstierna inrättandet av barnhus, där barnen
kunde tjänstgöra tills de var gamla nog att få tjänst hos någon hantverkare.
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Utan laga försvar kunde folk tas ut till krigstjänst eller tvångsarbete. En uppgift från 1653 omtalar att det fanns föräldralösa barn efter "kronans tjänare" i
hoptals på gatorna. Dessa borde tas in på barnhus, men kunde också placeras
med brottslingar och skökor eftersom barnen i likhet med dessa ansågs syndfulla, egenvilliga och i behov av disciplin. Många män i produktiva och reproduktiva åldrar gick förlorade under 1600-talet. Under de långa utskrivningarna på 1620- och 30-talen kunde männen i en socken bli så reducerade till antalet att 15-åringar skickades till militärtjänst 23 • Sociala "gränser" i barndomen
verkar ha gått ungefär vid sju och 15 års ålder. Vid sju var det slut på barnsliga
lekar, det var dags att kliva in i de vuxnas värld. När barnet var runt 15 ansågs
det vuxet och färdiguppfostrat. Detta verkar även ha gällt "vanliga" barn även
om uppfostran då bestod i lärlingstid och hårt fysiskt arbete till skillnad från
de adligas klassiska skolning och militära övningar. Enligt David Gaunt indelas barndomen sedan gammalt traditionellt i sju-års perioder. Upp till sju år
förekom inget direkt arbete, mellan sju och 14 är arbetet ett slags övning eller
lärlingsperiod och vid 14 skulle fullgoda dagsverken kunna utföras 24 • Eller
som Peter Englund uttrycker det: "Från att ha varit ett barn blev den unge
snart en liten och svag vuxen".
Skelettmaterialet från Vasa. Trolig köns- och åldersfördelning

män
kvinnor
okänt
totalt

under20
l
1
3
5

20-30
8
1
l
10

30-40
3

40-50
2

över 50
3

3

2

3

Om individerna vars skelett återfunnits i eller vid Vasa delas upp ännu grövre
kan även de två som rubriceras som "över 30" inkluderas.
skelettmaterialet från Vasa. Trolig köns- och åldersfördelning

män
kvinnor
okänt
totalt

under 30
9
2

över 30

lO

4

15

10

Kön
Att kvinnor oftast inte tilläts ombord i fartyg finns belagt i en mängd fall. På
de skepp som under medeltiden förde pilgrimer från Genova till det heliga
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landet var det förbjudet att ha kvinnor med. Både inför MageHans världsomsegling 1519 ochVascoda Gamas tredje Ostindienresa 1524, förbjöds kvinnor
ombord. Detta på goda grunder och med hänsyn till besättningens själsro och
de problem som kunde tänkas uppstå. Att det trots dessa förbud förekom
kvinnor på örlogs- och handelsskepp är säkert. Det anslag Vasco da Gama
hade satt upp på masten, som sade att de kvinnor som påträffades skulle piskas offentligt och deras eventuella män sändas hem hjälpte föga. Efter avfärden från Portugal fann man tre kvinnor ombord, dessa piskades mycket riktigt
och sattes iland i Goa. Den engelske kungen Henrik VII:s sjöartiklar från 1553
förbjöd kvinnor att spendera natten ombord på skeppen i flottan. Ombord på
fartygen i den spanska armadan, före avseglingen mot England 1588, hittade
man vid en genomsökning av skeppen över 600 kvinnor förmodligen prostituerade- som blev skickade i land. 1678, då danske kungen och drottningen ville
besöka Niels Juels flotta som låg i Köge bukt, blev i all hast "matrosernes
kvinder" ilandsatta25 • Svenska ostindiska kompaniets instruktioner påpekades
att i princip fick inga kvinnor tillstånd att gå ombord. Före varje avresa från
Göteborg var man dock tvungen att genomsöka skeppet och skicka iland
kvinnor26 • En generalguvernör som 1629 seglade med en holländsk ostindiefarare klagade över alla "gatflickor" som dök upp ombord så snart man lämnat
hamnen. I de danska, holländska, franska, engelska och hamburgska sjöartiklarna på 1600-talet förbjöds kvinnor ombord. Även i Karl XI:s sjöartiklar 1685
§ 245, fastslogs det att "alla lättfärdiga horor skulle köras ut ur flottan" och i
ett sk. sejnbrev, som var ett slags komplement till sjöartiklarna påtalas det
1676 samma sak i liknande ordalydelser. Det var alltså de "lösaktiga och störande" kvinnorna man var ute efter. Naturligtvis lyckades man inte och det
verkar som om befälen ibland såg mellan fingrarna och agerade ögontjänare,
kanske för att de var intresserade av att ha kvinnor ombord själva eller helt
enkelt för att hålla besättningen lugn när man låg i hamn och för att förhindra
deserteringar.
Ännu en orsak till att man inte ville ha kvinnor ombord var att de av de vidskepliga sjömännen ansågs föra otur med sig. Ä ven t. ex präster och förbrytare
troddes vara olycksbringande. Redan i det antika Grekland trodde man att
kvinnor förde otur med sig och detta tankesätt verkar ha levt kvar till våra dagar. Kvinnor ansågs även stå nära övernaturliga makter och kunde vara i förbund men djävulen, och det är just under 1500- och 1600-talen som häxjakterna kulminerer i Europa. Det var inte endast farligt att ha kvinnor med ombord, man borde även undvika att tala, eller till och med att drömma, om dem!
Detta förorsakade av förståeliga skäl visst bryderi bland män som levde i avhållsamhet under långa perioder. Det förekom också att barn föddes på skepp
mitt under pågående sjöslag. I den engelska flottan kallades sådana barn "son
of a gun", detta beroende på det faktum att man ofta inte visste vem som var
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far till barnet. Detta var i och för sig ett nedsättande uttryck men betecknade
samtidigt en blivande äkta sjöman.
Det hände även med jämna mellanrum att kvinnor avslöjades iklädda manskläder ombord på skepp. En av de holländska fångar som togs av engelsmännen
efter slaget vid Lowestoft 1665, var en 19-årig bysseskytt som visade sig vara en
kvinna. Hon hade levt som sjöman i sex år27 • I en studie utförd av Rudolf
Dekker och Lotte Van de Pol om kvinnor i manskläder i Holland åren 15501839, visar det sig att av de 93 kvinnor som var utklädda och jobbade som män
var hela 71 marinsoldater eller sjömän28 • Bland den holländske amiralen
Tramps papper finns "dokument rörande sjömän som skall bli kvinnliga personer". Det handlar om två kvinnor som i smyg varit sjömän i holländska ostindiska kompaniet och 1653 blivit tvångsvärvade till flottan för att slåss mot engelsmännen. När de blivit avslöjade fick kaptenen på deras skepp order att sätta
iland dem med goda vitsord eftersom de skött sig bra. Ä ven andra kvinnor i andra sjökrig blev ibland välbehandlade 29 • Detta gäller t.ex. Brita Hagberg som
hade stridande befattning i slaget vid Svensksund 1790. Hon hade klätt ut sig till
man och tagit värvning för att leta efter sin make som hon inte hört av sen krigets början. Som tack för sin insats fick hon senare en pension på tre riksdaler
om året30 • Skälen till att kvinnor iklädde sig sjömanskläder och ville komma
ombord på ett skepp är många. Ett var som ovan nämnts att de letade efter eller ville vara nära- sin make eller älskade. Ett annat skäl var behovet av frihet.
Frihet att i det ortodoxa och puritanistiska 1600-talet med dess förlegade kvinnosyn och av manliga förmyndare hårt kontrollerade liv, åtminstone ha ett visst
mått av självständighet och en möjlighet att se världen. Ytterligare skäl var de
ekonomiska. Om en kvinna blev änka hade hon små möjligheter att försörja sig
utan ekonomiska resurser. Att klä ut sig till sjöman och gå till sjöss kunde helt
enkelt vara ett sätt att försörja sig. Att prostituera sig kunde vara en annat och
iklädd sjömanskläder kunde man passera vakterna och komma ombord till de
potentiella kunderna. Om landet befann sig i krig kunde även rent patriotiska
skäl spela in. Andra orsaker kunde vara transvetism och/eller homosexualitet.
Kvinnor som varit framgångsrika som sjömän, kanske deltagit i ett framgångsrikt krig, samt hade acceptabla motiv för att ha levt som män och sedan återgick
till att "vara kvinnor" blev ibland positivt bemötta. De kunde till och med bli
lokala celebriteter. Dessa kvinnors eventuellt påstådda patriotism kunde givetvis utnyttjas i propagandasyften. Dock övervägde det negativa bemötandet,
speciellt bland de lägre klasserna som kvinnorna oftast själva kom ifrån31 • De
kvinnor som befanns vara homosexuella bemöttes mycket illa och blev till allmänt åtlöje. Det kan tyckas underligt att kvinnor kunde gå utklädda till män och
undgå upptäckt i flera år. Men den skillnad i klädsel som fanns mellan män och
kvinnor gjorde att man helt enkelt förutsatte att en person iklädd manskläder
och andra manliga attribut verkligen var en man.

46
I Vasas fall är dock det troligaste att de två kvinnorna haft tillåtelse att befinna sig ombord. Detta bekräftas av ett brev till Axel Oxenstierna från brodern Gabriel Oxenstierna där den senare berättar om katastrofen och skriver
att "vid pass till 30 personer med båtsmän, hustrur och barn som till Vaxholm
följa ville" omkommit vid förlisningen. Även det danska sändebudet Erik
Krabbe skriver i sin rapport hem att antalet omkomna "sägs vara över ett
halvt hundra personer, däribland några kvinnor och barn, som ville göra geleid uti skären". Att kvinnor och barn kunde få medfölja på örlogsskepp omnämns även 1676 i ett sejnbrev. Där står att "inga horor skalllidas i skeppet
men vill någon hava sin hustru med sig, det stående honom fritt här på strömmen eller uti skären, men inte på någon resa, där det gäller mot fienden" 32 .
Under stormaktstidens krig på kontinenten var det vanligt att kvinnor och
barn följde med armens tross. Vid Poltava 1709 råkade 1657 kvinnor och barn
i fångenskap, det var krigarnas familjer och deras tjänstefolk. Vid Svensksund
deltog år 1790 ca. 1200 ej stridande, bland vilka fanns tjänstefolk av båda könen33. En del av dessa kvinnor var säkerligen prostituerade och i krigets kölvatten var detta kanske enda försörjningsmöjligheten i utplundrade landsändar. Dessa "ammunition whores" som de kallades under rojalist- och puritanerkrigen i England på 1640-talet, stod längst ner även på de prostituerades
rangskala 34 .

Avslutande diskussion och jämförelser
Vid en enkel jämförelse med materialet från det engelska skeppet Mary Rose,
som sjönk 1545 utanför Portsmouth, det svenska skeppet Kronan, förlist utanför Öland 1676, och Vasa, kan det kontateras att Vasas material skiljer sig på
en väsentlig punkt. Till skillnad från de bägge andra skeppen var Vasa inte färdigutrustad. Av den planerade besättningen på ca. 445 man, 145 sjöfolk och
300 knektar, befann sig inte knektarna och deras utrustning ombord. Eventuellt var inte heller sjöfolket fullt utrustat. Detta avspeglar sig särskilt i det
ringa antalet fynd av handvapen och det relativt ringa antalet fynd av personlig utrustning 35 . På Kronan skall t.ex. 200 granater samt 40 märslansar och
stormkransar funnits ombord (avsedda att brinnande kastas över till fienden).
Som handvapen hade man på Kronan med sig 130 musköter, 80 pistoler, 250
pikar 200 huggyxor och 180 svärd. Detta var sjöfolkets vapen, utöver detta tillkom de 300 knektarnas handvapen. En annan skillnad ligger i att Kronan vid
sin tid var den svenska flottans ojämförligt största och kraftigast bestyckade
skepp, med ett stort antal, varav några adliga, officerare ombord. Bland dessa
fanns riksamiralen Lorentz Creutz, vars närvaro i skeppet avspeglas mycket
tydligt i det rika fyndmaterialet. Bl.a. har man funnit ett antal tennfat samt en
guldring med Creutz och hans makas initialer. I anslutning till guldringen påträffades 255 guldmynt som även de kan ha tillhört Creutz36 . Vad gäller Mary
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Rose är det kanske vapnen som mest skiljer henne utrustningsmässigt från
Vasa och Kronan. Dessa är av betydligt ålderdomligare snitt med t.ex. långbågar och diverse "småkanoner" av flera olika kalibrar. Vad gäller fynd av gemena båtsmäns utrustning och t.ex verktyg, är fynden ganska likartade i alla tre
fallen, även om Vasa på grund av att man inom detta projekt har kommit
längst i arbetet med registrering och katalogisering, fn. kanske har det rikaste
materialet. Balberarutrustningar har hittats på alla tre skeppen, den mest
kompletta fann man på Mary Rose. Även brädspel har påträffats i alla tre fallen. Musikinstrument har däremot ej hittats på Vasa men väl på Kronan och
Mary Rose.
På Mary Rose har man påträffat lämningar av minst 200 individer. Huvuddelen av dessa är runt 20.år, men åldrarna spänner från ca. 14-40 år. Ett fåtal
av dessa individer skulle eventuellt kunna vara kvinnor, men materialet är
ännu inte tillräckligt analyserat för att kunna göra en noggrannare bedömning. I skelettmaterialet från Kronan har inga kvinnliga individer påträffats,
men några individer har identifierats som "tonåringar". Det bör påpekas att
endast en liten del av materialet från Kronan har studerats och utgrävningen
beräknas pågå ytterligare flera år.
Under fälttågen i land fanns kvinnor och ibland hela familjer med. Förekom detta även på de trånga örlogsskeppen och i så fall under hela tåg eller
endast inomskärs? Det är svårt att tro att familjemedlemmar i någon större
omfattning följde med under sjötågen, främst p.g.a. den brist på utrymme som
fanns ombord. Örlogskeppen var veritabla krigsmaskiner och oftast fullspäckade med förråd, vapen och manskap. Däremot är det fullt möjligt att familjemedlemmar fick följa med inomskärs när skeppen inte var fullt utrustade och
kanske även utomskärs när inte krigstillstånd rådde. Det kan även ha förekommit kvinnor ombord på skeppen under sjötågen men i sådana fall i mycket liten omfattning. De eventuella kvinnorna bör i sådant fall ha haft någon
syssla ombord. Det fanns definitivt inte plats för några "onödiga" personer.
Kvinnorna ombord på Vasa var förmodligen hustrur till gemena båtsmän och
detta styrks av de skriftliga källor som finns från katastrofen. Kvinnornas dåliga fysiska status indikerar att de sannolikt ej varit officersfruar, vilket dock ej
kan uteslutas. Ytterligare en möjlighet som ej kan uteslutas är att det rör sig
om prostituerade. Ett av kvinnaskeletten låg länge utställt som "skeppsgossen", innan det vid en grundligare undersökning framkom att det rörde sig om
en kvinna. Här kan en parallell till den mera kända "Bäckaskogskvinnan",
som rönt ett liknande öde, dras 37 • Detta är ett tydligt exempel på Hj~rungdals
tes om brist på medvetande. Ingen kunde helt enkelt tänka sig att man på Vasa
skulle påträffa kvinnoskelett. Samtidigt visar det vad en kanske alltför lättvindig osteologisk undersökning kan orsaka. Hade man inte känt till att materialet kom från ett örlogsskepp kanske resultatet hade blivit annorlunda
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Vad som kan definieras som skeppsgossar är ytterligare ett tolkningsproblem. De mängder motstridiga uppgifter som förekommer i litteraturen är i
många fall missvisande. Vad som skiljer en "pytker" från en skeppsgosse är
det mycket vanskligt att uttala sig om. Kanske förekom skeppspojkar utanför
rullorna och var yngre än s.k. "poikar" och "pytker"? De lösdrivare och föräldralösa barn som drev omkring kan ha placerats på skepp och arbetat utan
lön som ett slags led i försöken att få bukt med dessa grupperingar i samhället.
Problematiken när det gäller skelettmaterialet från Vasa, är att det inte går
att bevisa att de tonåriga individerna varit en del av manskapet, lika lite som
det går att förutsätta att de två kvinnorna endast varit gäster ombord. När skelettmaterialen från Kronan och Mary Rose är färdiganalyserade, kan vi kanske få ett jämförande material som kan belysa dessa frågor. Särskilt Kronans
material kan då troligen användas för att göra jämförelser med Vasa, för att på
det sättet skapa insikt om de här behandlade förhållandena i svenskt 1600-tal.

Noter
l Hj0rungdal1991:3 7
2 During s 43
3 During s 122, 125, 137, 144
4 During s 135 f
5 Laoström och Stapf s 57
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7 Höglund s 8
8 Kaijser 198 s 17ff, 29
9 Cederlund s 77
1O Cederlund s 83
11 Höglund ff
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22 skeppsgossekåren 1685-1939 s 14f
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Skepp och sjöfart på innanfarvatten i Sverige:
De stora sj öarna. En teori om transportzoner
och maritima enklaver.
Av fillic Christer Westerdahl
De stora sjöarna i Mellansverige, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren
har aldrig presenterats samlade ur vetenskapligt kulturhistorisk synpunkt.
Detta är ett försök, som samtidigt avser demonstrera en generell kulturteori
kring traditionell sjöfart .som tidigare framlagts av författaren 1• Källsituationen är delvis god, delvis fragmentarisk. Både historiskt och etnologiskt material är tillgängligt. Det arkeologiska materialet under vatten är dessutom
mycket rikt. Det rör sig bokstavligen om hundratals, för att inte säga tusentals
skeppsvrak, fartygsdelar, hamnanläggningar m m. Liksom i Östersjön saknas
skeppsmasken, som utplånar exponerat trä inom mindre tid än en mansålder.
Men inte ett enda äldre fartygsvrak har i sin helhet underkastats dokumentation. Eftersom kanalsystemet kommit relativt sent har dessa transportredskaps funktion setts som begränsad till de små innanhaven och därmed ointressanta. Här ses just denna funktion med dess åtföljande tradition som det
mest intressanta ur ett allmänt kulturhistoriskt perspektiv.
De stora sjöarna kan nämligen ses som traditionella slutna transportzoner
inom den "lilla sjöfarten", som var för sig utvecklat karaktäristiska skeppstyper. Dessa typer är uttryck för anpassning till varje zons naturförhållanden,
farledernas och hamnarnas karaktär, liksom till sjögång och vindförhållanden.
Därtill är de huvudsakliga lasterna bestämmande för utformningen. Den samverkande bakgrunden kan leda såväl till speciella skrovformer, som till en anpassning av intimmer och rigg. Författaren vill inte utesluta innovationer, men
traditionen har utan tvivel tagit ut sin rätt vid modifikationer av utifrån införda mönster. Inte heller är lokal tradition inom skeppsbyggeriet utesluten ur
resonemanget. Men den avgörande aspekten är själva transportzonens karaktär. Detta gäller också vid havskusterna. Zonerna motsvarar ibland kulturområden på högre nivå. Inom dessas gränser har skeppstyperna har avsetts att
vara åtskiljande, kognitivt särpräglade, även om skillnaderna varit små. Samspelet inom skeppsbyggeriet mellan traditionell zon och innovationer utifrån
är inte minst därför av allmänt kulturhistoriskt intresse.
Det har varit svårt att rekrytera manskap med tillräcklig maritim erfarenhet i traditionella miljöer, både i Norden och i Medelhavet2 • Den maritima traditionen, byggande och handhavandet av fartygen inom en traditionell transportzon har alltid varit koncentrerad till vissa områden utanför städerna. Om-
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rådena kan ha växlat med ekonomiska och sociala förändringar, men principen har gällt generellt. Detta utgör den andra aspekten som introduceras här:
de traditionella maritima enklaverna. De geografiska och sociala enklaverna
eller nischerna vid de stora sjöarna och innerfarlederna är ovanligt tydliga.
Ä ven här anses kulturen som ett svar på naturen. Transportzonerna och dess
enklaver uttrycker la longue duree (Braudel).
slutligen förändras spelet genom de omfattande kanalbyggena med statliga, överordnade, insatser, här representerande les conjonctures. Men både delar av lokala transportzoner och de maritima enklaverna, den "lilla sjöfarten"
fortlever ända in i detta århundrade som en underström till den "stora sjöfarten." Speciellt inom navigationens område representerar denna underström
en intressant reliktföreteelse i studiet av äldre sjöfart Vänerskepparnas ålderdomliga maritima perspektiv antyds redan i inledningen till den ambitiösa hydrografiska beskrivningen av Vänern3 men finner ännu motsvarigheter inom
segelsjöfarten, t ex i me böcker och användning av traditionella natthamnar, på
båda sidor av sekelskiftet 1900, nämnda redan av Benjamin Lidholm. Också
detta är, enligt författarens mening, i hög grad av allmänt intresse.

Vänern
Vänern är Europas tredje största sjö, efter Ladoga och Onega. Det är dessutom den minsta insjö i världen som visar de för haven typiska utjämnande
strömningsförhållandena4 • Landhöjningen, som är starkast i nordöst, har fortlöpande uppgrundat vikar och farleder i detta område, medan effekten i söder
är mindre känd Qfr Vättern nedan). Sjöfart och även transporter på fruset vatten har spelat en utomordentlig roll i Vänerbassängen. Dess relativa betydelse
-och även sjöarnas inbördes storlek- avspeglas av Olaus Magnus på hans Carta
marina (1539) vid medeltidens slut.
Vänern har två ganska stora skepp, medan de två andra stora sjöarna, Vättern och Mälaren, blott utrustats med ett vardera, båda uppenbart mindre än
vänerskeppen. Till en del kan de inbördes naturligtvis markera sjöarnas storlekar. Men det finns andra aspekter på Olai skeppsfigurer. Bilderna kan också
ha avsetts representera sjöfartens relativa omfattning. I fallet Mälaren är i så
fall värderingen orättvis: Stockholms centrala bakland har varit ytterligt präglat av vattentransporter. skeppsfigurerna kan dock antas stämma med de relativa storlekarna hos fartyg i sjöarna. Men observera att varje sjö redan här
motsvaras av minst en distinkt skeppstyp. I Vänern finns verkligen också i nyare tid minst två mycket karaktäristiska skeppstyper, som främst avsetts för
olika lastkategorier. Det finns för övrigt andra slående paralleller mellan bilder på Carta marina och kända förhållanden i senare tid, inte minst i Västsverige (vidare nedan).
Vänerbassängen, på c 45 m höjd över havet, förbinder sydvästra Sveriges
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Utsnitt av Olaus Magnus' Carta marina 1539. Vänern har försetts med två
störrefartyg med två master, Vättern och Mälaren har vardera ett mindre, med
en mast. Den troliga tolkningen är att Olaus dels har tänkt sig att markera
sjöarnas inbördes storlek, dels även antyda de olika fartygstyperna. För
Vänerns del kan det tänkas, att han hört talas om Gustav Vasas planer att där
låta bygga och segla två fartyg till järntransport för kronans räkning. Olaus är
under hela sin exil väl medveten om vad som händer i hemlandet. Att han
placerat vätterskeppet (en tidig råbock?) mitt för Hamar (Hammars socken)
är enligt min mening ingen slump; det visar på den maritima enklaven (i
senare tid koncentrerad till H arge by) i denna sjö/transportzon.
vattenleder med varandra, men även med delar av östra Norge (Glafsfjordenleden mot Magnor, Klarälven/Trysilelva). Vattendelarnas utseende får som
uttryck en västnordisk kulturell anknytning för området. Sjön är delad i två
huvuddelar, Dalbosjön (Västra sjön) och Storvänern (Värmlandssjön) av en
mäktig förkastningslinje, där de högre kanterna når ovan vattnet och skapar
två halvöar, Kålland/Kållandsö och Värmlandsnäs. Mellan dessa framträder
även en vidsträckt skärgård. Dalbosjön är ett grunt, översvämmat slättland,
sällan med större djup än 20m. Värmlandssjön har däremot en starkt bruten
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bottentopografi, där förkastningssprickor når 110m, alltså nästan samma djup
som Vättern. I äldre tid bestod de viktigaste navigatoriska problemen med att
gå över från ett innanhav till ett annat i att segla igenom de nödvändiga passagerna före mörkrets inbrott. Det fanns i huvudsak tre möjliga passager: inom
Västergötland genom Ullersundet mellan Kålland och Kållandsö och mellan
Kållandsö och Ekens skärgård, inom Värmland framförallt vid Lurö (där flera
alternativ var möjliga). För djupgående fartyg föredrogs de sistnämnda.
Bassängens produktionsområden var tidigt i viss utsträckning direkt komplementära. Värmland och Dalsland gav grovt talat timmer och järn, Västergötland spannmål. Överskotten kunde landvägen transporteras ut genom
Göta älv till Västerhavet. Dessa förhållanden skapade och upprätthöll sjötrafiken på sjön, och därmed kulturförbindelserna mellan Vänerlanden. Under
medeltiden var Vänern ett mare nostrum för Skara stift, med åtföljande ekonomiskt beroende inom den katolska kyrkans omfattande nätverk5 • Fragment
av maritim verksamhet når oss i samband med de norska inbördesfejderna,
där västgötska stormän var inblandade, eller tillfälliga notiser om (in) grande
classe navium ("en stor flotta av fartyg") på Torsö i t ex Brynolfsvitan/Vita Scti
Brynolphi6 • En mer eller mindre reguljär färjetrafik hade tidigt etablerats över
sjön på en av de viktigaste pilgrimsvägarna mot St Olavs helgedom i Nidaros.
Under en kortare tid förlades ett cistercienserkloster till en sedan länge existerande öbebyggelse på Lurö 7 • Kusterna kring Dalbosjön var administrativt förbundna genom bo-indelningen av Västergötland8 • Det självklara ekonomiska
centrum var i vänerperspektivet Västergötlands slättbygd, men kompletteringar var då nödvändiga.
I slutet av medeltiden känner vi de viktigaste hamnarna vid Vänern genom
anteckningar på 1540-talet av Gustav Vasas skrivare Rasmus Ludvigsson9 •
Det är vid samma tid som Olaus Magnus publicerade Carta marina. Möjliga
inslag av statliga initiativ (les conjonctures) representeras av Gustav Vasas försök att införa kronaskepp i Vänern.
Det skall även betonas att tidigare initiativ kan ha gjorts. Som ett exempel
skall nämnas de tidiga klostrens placering. Särskilt märkligt i detta sammanhang är det kungliga "gods" som utgjordes av ön Lurö i Vänern, dit de första
cisterciensermunkarna i Västsverige begav sig år 1143. Platsen var en donation av Sverker d ä och drottning Ulfhild. Senare hamnade bröderna efter vissa förvecklingar i Varnhem (c 1150), uppenbarligen på ett den Erikska ätten
närstående "gods". Den stenkyrka med eventuellt härbärge som byggdes redan under 1100-talet tycks ha använts till den katolska tidens slut. Det är kanske förhastat att här, som traditionellt brukar ske, att som förklaring bara hänvisa till pilgrimsleden mot Nidaros. Passagen över Vänern tjänade också som
samfärdsellinje mellan Värmland och Västergötland inom det dåvarande Skara stift.
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Blockskuta på Vänern. Kopia i Sjöfartsmuseet, Göteborg efter takmålning
illustrerande elementet watnet i Västerplana kyrka på Kinnekulle, utförd av J
Liedholm 1737. Efter Kjellin (1949).
Vid ungefär samma tidpunkt etablerades cistercienserna vid ett annat
kungligt "gods", kungsgården vid Alvastra, helt nära den viktigaste passagen
över Vättern Hästbolmen-Hjo mellan Väster- och Östergötland. Hästholmen
var stad under medeltiden, liksom Hjo. Till klostret och kungsgården hörde en
hamnanläggning vid Ålebäckens mynning. De östgötska klostrens anknytning
till västgötasidan av Vättern under senare medeltiden är f ö tydlig. Ett samband måste vidare ha funnits med den kungliga borgen Näs på Visingsö. Det
kan förefalla som därmed markerats ett allmänt transportsamband mellan
Götalandskapen, som kunnat tjäna den feodala kungamaktens intressen,
eventuellt som en bas att rikta mot inlandet norrut och österut.
Kontinuerlig sjötrafik in i eller ut ur Vänerbassängen hindrades av fallen
vid Stora Edet (Trollhättan) och Lilla Edet. Dessa ortnamn torde påvisa företeelsens höga ålder. Båda passagerna kringgicks tidigt genom land transporter.
Det Stora Edet utbyggdes med en reguljär plankbyggd väg, Edsvägen, under
1500-talet. En hel arme av drivare, med anpassade vagnar och hästar ("edsmärrar"; t ex hos Linne kring 1700-talets mitt) betjänade transporterna. Vid
startpunkten Vassbotten vid Vänern växte Brätte upp, ett litet stadssamhälle,
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under femtonhundratalet (officiellt stad 1603. Brätte kan betraktas som Vänersborgs /1644/ föregångare). Planer för en kanalförbindelse drogs redan upp
av den nämnde Rasmus Ludvigsson 10 • Det första faktiska arbetet gällde slussen vid Lilla Edet, som dock användes först 1607, troligen mest för timmerflottning. Den första kanalen från Vass botten, kallad "Carls graf", kunde också sannolikt användas först från första hälften av 1600-talet 11 •
Det intressanta ur vår synpunkt är nu det, att Vänern verkligen uppvisar de
speciella fartygstyper som är föremål för vårt intresse 12 • Några av dem, som de
lokala allmogebåtarna och de -relativt sett- väldiga blockskutorna, (efter
block = värml. 'timmerstockar') timmertransportörerna, är utan tvivel uppkomna längs Vänerus stränder. Den senare typen kan mycket väl vara medeltida till ursprunget 13 • Int~>esset för virkestransporter, främst från Norge och
därtill från de delar som då gränsade till Göta älvsområdet kan genom historiska källor påvisas ha startat under 1400-talet14 . Blockskutorna var så stora,
att de inte kunde lämna sjön efter kanalernas tillkomst. Den tremastade Stora
Carolina, byggd c 1800, tog laster på c 800 ton. Skeppstypen försvann tämligen
snabbt efter Trollhätte kanals färdigställande c 1800. Det starka västliga inflytandet fr o m 1600-talet antas allmänt ha påverkat den vanliga mindre huvudtypen bojorten, med hänvisning till dess namn, efter holländska boejer, vilken
mest utnyttjades till transport av stångjärn. Här torde också arten av last ha
bestämt både storlek och navigatoriska egenskaper. Ä ven i andra avseenden
förefaller dessa vänerskepp ha haft föga att göra med sin holländska namne.
Sålunda är de i äldre avbildningar alltid utrustade med råsegel (råbojorter).
De konstruktiva faktorerna, t ex hopfästningen av borden sinsemellan med
tränaglar förefaller mest ansluta sig till traditionen vid Kattegatt/ Skagerack.
De lokala eller regionala dragen kan betraktas som de utslagsgivande, inte
namngivningen efter en innovation troligen införd med statlig påverkan i de
under 1600-talet grundade städerna runt Vänern. Om innovationer under detta århundrade kan ha införts genom De la Gardie och andra magnater undandrar sig f n bedömning 15 • Det intressantaste ämnet gäller kravellbyggeriet.
Alla tidiga fartyg verkar ha varit klinkbyggda och försedda med råsegel. När
övergången till kravellbyggen blir allmän är osäkert. De första försöken på detta område tycks kunna dateras till slutet av 1700-talet, alltså före kanalerna. År
1776 förliste ett nybyggt skepp från Karlstad vid Ekens hamn nära Läckö slott.
Det ansågs i samtida uppgifter ha varit det första som byggts "på skeppsvis" vid
Vänern. Bygget kom alltså nära 25 år innan det första kanalbygget stod klart.
Våren 1994lokaliserades f ö ett välbevarat vrak nära den uppgivna platsen, vilket uppvisar de nämnda dragen. Även detta fartyg torde ha varit byggt inte i en
stad utan vid ett varv på landsbygden, i likhet med de flesta andra. Detta var regel vid Vänern ända fram till träfartygens sista tid. Traditionen tog alltså av naturliga skällätt ut sin rätt över innovationerna, även på detta område.
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Råbojort på Vänern. Bilden insändes till kammarkollegium av Krisfinehamns
magistrat 1695 tillsammans med en avskrift av stadens privilegiebrev. Den
avviker något från den som finns i privilegiebrevet 1642.

Förbindelsen av Vänern till Kattegatt genom en reguljär kanal med slussar
år 1800 (Trollhätte kanal) bragte också vänersjöfarten i direkt kontakt med
konkurrensen om laster från de starka redarintressena i Bohuslän 16 • Bredd
och längd i vissa vänerskepp kom alltså att betyda att de var begränsade till
själva sjön. Samtidigt kom storleken av de minsta slussarna i framtiden att bestämma de maximala måtten för de vänerbyggda fartygen. En marknad öppnades här som efter hand delvis kunde kompensera för eventuella förluster på
frakterna. Hydrografen Pehr Johan Warberg karaktäriserar 1805 vältaligt de
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krav man kunde ställa på fartygen, ett utmärkt uttryck för just de anpassningar som är aktuella inom en lokal transportzon enligt ovan:
"(ett fartyg) lämpat efter Wenerns farvatten, dess vresiga, korta Sjöhäfning, samt Trollhätte slussar och de hwarjehanda lastningsämnen som kunna
förefalla" Y
De första projekten med skeppskonstruktioner hade försökt att importera
en avgjort holländsk typ 18 • Men effekten är okänd. Även Chapmans ritningar
(t ex efter Chapman 1768) tycks ha modifierats av traditionen, vilket även var
fallet på andra håll (t ex Strömsholms kanal- Mälaren; jfr nedan).
Göta kanal, som förband VänernNättern med Östersjön var klar 1832.
Maximistorlekarna för det nu omfattande skeppsbyggeriet vid sjöarnas stränder kom att bestämmas av de fortlöpande utbyggnaderna och ändringarna av
slussarna från 1822, 1832 (Trollhätte kanal) och 1844. De typer som nu var
vanligast var de av Chapman påverkade väner- eller vättergaleaserna, dito
jakterna och skonerterna, men även tremastade barkskepp byggdes med
dessa förutsättningar. Varvet vid Sjötorp vid Göta kanals början i Vänern
framstår som ett av de mest produktiva skeppsvarven utanför städerna under
1800-talets mitt och senare hälft 19 • Små lokala transportzoner med anpassade
fartyg av pråmtyp fungerade i floderna, särskilt Göta älv, eller vid städer som i
Karlstad vid Klarälvens utlopp i sjön, utbyggd som kanal år 1837. På Klarälven fraktades främst tackjärn. Det sista större bidraget till kommunikationerna på vatten- just innan järnvägarna började spela en roll- var Dalslands kanal på 1860-talet. Här förbands med korta slussar ett c 25 millångt sjösystem
med Vänern. Även här gick huvudfrakterna med (stång)järn. Praktiskt taget
alla sådana inre farleder på vatten har försetts med referenser genom Yngve
Roilafs arbeten.
Den oundvikliga sambandet mellan sjöstaden Göteborg och Vänern tog sig
också andra uttryck än de här nämnda. Vänern hade på alla sätt blivit en del,
om än en mindre lättuppnåelig sådan, av världshaven. De senare fick också en
rekryteringsgrund för sjömän vid de mellansvenska innanfarvattnen. Konkurrensen om frakter gick delvis motsatt väg mot tidigare. Broströmskoncernen
startade blygsamt i Kristinehamn strax efter mitten av 1800-talet. Andra större rederier uppstod också vid Vänern, som Ahlmarks i Karlstad och Thun i
Lidköping, vilka fortfarande är aktiva.
Fortfarande fungerade dock den gamla lokala transportzonen i Göta älv.
Dess flatbottnade segelpråmar, kallade älvbåtar, var de sista fartygen i Sverige
som enbart bar råsegel. Det finns ett foto från så sent som 1924 av Hildur på
älven20 • Anledningen var rationell nog: snedsegel hade inneburit en fara för
att fartygen skulle ha kapsejsat i den starka strömmen uppför älven. Även i
andra flodbaserade zoner har samma grundregel gällt21 •
De uppenbara maritima enklaverna på halvöarna och öarna vid Värm-
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landsnäs och Kållandsö utgjorde en fundamental rekryteringsgrund för bonderedare22 och sjömän ända in i vår tid. Kaptener och sjöfolk började i kanalsystemet och fortsatte ut på de sju haven23 •

Vättern
Vättern är en långsträckt sjö med klart vatten av fjälltyp som fyller ut en gravsänka med ett största djup av c 120m. Med starkaste landhöjningen i norr och
med utloppet i midjan översvämmar sjön långsamt landet i söder. Förhärskande vindriktning ligger ofta i sjöns längdstråk. Två huvudsakliga transportriktningar kan spåras i historiska källor före bygget av Göta kanal. Den längsgående trafiken från norr till söder (och staden Jönköping, den viktigaste knutpunkten inom den·södra delen av Gammal-Sverige) och vice versa utfördes i
historisk tid med en speciell råriggad skeppstyp, kallad råbock24 • Det tycks
som om den speciellt anpassats för de kända lasterna i historisk tid, från söder
till norr järnmalm från Smålands Ta berg (senmedeltida gruvor), kalksten (och
möjligen sandsten) för byggnadsarbeten motsatt väg. De små hargepesarna
eller kalkjöddarnas verksamhet, som de nedlåtande brukade kallas, var ett uttryck för specialiserad bondesjöfart, begränsad till Harge by i Hammars socken, Närke. Deras segel vävdes och underhölls av båtmännens fruar, där var
och en stod för en våd, lika bred som vävstolen. skeppstypen råbock bibehölls
även efter kanalbyggena. De sista hargepesarna förliste utanför ögruppen Stora Röknen 1871, där vraken ännu rymmer välbevarade detaljer25 •
Det vätternskepp som avbildas av Olaus Magnus har placerats exakt vid
hans ortnamn Hamar, för Hammars socken. Detta borde faktiskt betyda, att
denna maritima enklav är åtminstone senmedeltida till ursprunget. En annan
enklav var möjligen Visingsö. Här fanns som bekant en viktig replipunkt för
kungamakten i det tidigmedeltida Sverige. Därmed antyds emellertid ingenting annat än att kontrollen av transporterna och transportvägarna är ett av de
viktigaste inslagen i statsbildningsprocessen. Den andra viktiga leden gick
som en färjerutt mellan de små medeltidsstäderna Hjo i Västergötland och
Hästholmen i Östergötland. Den knöt genom två vägslut samman de två agrara huvuddelarna av det egentliga Sydsverige. Trafiken mellan det rika birgittinerklostrets i Vadstena ägor upprätthöll en stor del av trafikintensiteten på
sjön i senmedeltid.
Göta kanal som öppnade en kontinuerlig vattenled direkt till Vänern och
till Östersjön förändrade med ens Vätterstrandens förutsättningar. I vissa delar, särskilt på den södra västgötasidan, utnyttjades de lokala timmerresurserna till ett bitvis intensivt skeppsbygge med fartyg av kanalmodell (särskilt
galeaser). Motala verkstad fungerade tidigt som ett innovationscentrum ingalunda bara av lokala mått- för ångfartyg och ångmaskiner26 • På nära 40 m
djup nära ön Jungfrun ligger det intakta skrovet av en hjulångare, Eric Norde-
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wall, nämnd efter en av de kända kanalingenjörerna, byggd 1837, sjunken
1856. Åtskilliga andra intressanta skeppsvrak ligger, som antytts, osedvanligt
väl bevarade i sjön.
Små allmogebåtar i båda sjöarna (de största var laxbåtarna och de mindre
kustfraktama, i Vänern), som vänersnipan27 , och vättersnipan, torde ha behållit
sin lokala karaktär upp i modern tid. Alla var järnnaglade, med undantag för några (i okänd utsträckning) träpinnade vänerbåtar, klinkbyggda, och spetsgattade.

Mälaren
Mälaren är huvudsakligen en starkt förgrenad vik av Östersjön som fyller ut
de lerbemängda sprickdalarna i östra Mellansverige. Landhöjningen avskar
viken från havet vid Stockholm under tidig medeltid . Sannolikt var detta en
avgörande faktor i stadens uppkomst- och i dess vidmakthållande. Mälarbassängen var Stockholms ena bakland i dess egenskap av "sundstad". En imponerande serie sjökrogar kantade i nyare tid inloppen till huvudstaden. Trafiken var intensiv också mellan mälarstäderna. Längs stränderna var såväl produktion som transport beroende av farlederna på sjön, ända fram till järnvägen och i vissa fall även senare, p g a besvärliga landförbindelser (t ex Sigtuna). I samband med Göta kanal färdigställdes en ny förbindelse, genom slussarna vid Södertälje åren 1799-1800. Detta område (Telgas hos Adam av Bremen) hade sannolikt redan under Birkas tid varit ett betydande bär- och omlastningsställe. Vid grävningarna för Södertälje kanal påträffades på näset flera träpinnade fartygsvrak, sannolikt från det slaviska området i södra Östersjön28. Sårlana fynd av båtdelar har nyligen även gjorts i tidigmedeltida kulturlager i Sigtuna29 .
Sjöfarten är väl skyddad i Mälaren, ett förhållande som speglas i både båttyper (de mångsidiga varianterna av mälarskutan) och i lastningsmetoder. Ett
stort antal skeppsvrak har ändå påträffats i sjön30• Tyvärr har få dokumenterats i nämnvärd omfattning. Ett sent 1600-talsvrak vid Kungsär har dock analyserats av Fredberg och Mäkelä. En möjlig maritim enklav utanför de många
städerna (i motsats till Vänern alla med medeltida ursprung) har en gång Selaön utgjort, sjöns största ö 31 •
Mälaren var också mottagare av trafiken via ett antal viktiga vattenvägar
från norr (Bergslagen), med landets mest betydande järn- och kopparproduktion. För den svenska statens finanser var detta en alldeles avgörande resurs,
speciellt som ett monopol de facto kunde upprätthållas tidvis i fallet kopparen,
i varje fall i Europa. Stora ansträngningar kunde därför mobiliseras för att
dessa transporter och vägar skulle fungera. Tyvärr har inte heller här några
nämnvärda resurser lagts ned på kulturhistoriskt relevant dokumentation av
transportredskapen. Påfallande många vrak är dock sedan gammalt kända.
Bara i Strömsholms kanal och dess vattensystem finns minst ett trettiotal.
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Ett väldokumenterat undantag är den relativt stora 1700-talspråmen i Falun , som använts på sjön Runn i Dalarna32 . Sedan senmedeltid har speciella
båttyper antytts på dessa innerfarleder. Det framgår att den berömde navalarkitekten Chapman också här influerat på några av de senare konstruktionerna, men att det slutliga resultatet snarast anknyter till lokala traditioner . I
etnologiskt material påpekas särskilt den speciella skeppstypen schasen, som
ursprungligen byggdes för Strömsholms kanal, men som även var en välkänd
syn på Mälaren.
Fartygen förefaller nästan undantagslöst ha byggts inom vattensystemen,
särskilt vid Barken-sjöarna i Dalarna, av lokala varvstimmermän. Söderbärke
socken var i alla avseenden denna transportzons maritima enklav par preference. Den är belägen c 85 km från Kolbäcksåns utlopp i Mälaren, det som
skulle bli Strömsholms kanal. Slussarna fullbordades här år 1795.

Hjälmaren
Sveriges fjärde största sjö, Hjälmaren, förbinds med Mälaren av Arbogaån
och Hjälmare kanal. Den senare byggdes under 1600-talet och utvidgades på
1700-talet, också främst för järntransporter från Närke-Bergslagen. Dess slussar var nödvändiga för att kringgå forsarna i Eskilstunaån. Båda de medeltida
städerna Tarshälla och Eskilstuna torde dock i viss utsträckning ha sitt bakland i Hjälmarområdet, oavsett transportmetod. Hjälmaren sänktes omkring
2 m i recent tid. Det är idag därför svårt att föreställa sig hur stora delar av
Närkeslätten som en gång kan ha berörts av direktkontakt med Hjälmaren.
Den mest karaktäristiska folkliga båttypen i sjön är den rakstammade, s k
Vinöbåten, byggd på ön med detta namn. Dess bakgrund är oklar, men den
förefaller vara ett resultat av en annan anpassning och därmed också vara
jämförbar med övriga båttyper, som nämnts här.Vinö är möjligen Hjälmarens
maritima enklav.
Slutord
Vi har i denna kortfattade text konfronterats med den "lilla sjöfartens" villkor. Det har visserligen gällt innerfarleder33, men huvudreglerna är, menar författaren, giltiga även för havskusterna 34 . Här finns i båda såväl transportzoner,
från regionala och interregionala svep av stort format till färjeleder mellan utstickande landtungor, som maritima enklaver till grund för maritima imperier35. Sannolikt är enklaverna en produkt av marknadsekonomi och av städernas uppkomst. Någon aktiv instans måste ju ha "kontrakterat" sjöfolket i enklaverna. Därför kan det hända att enklaver eller "nischer" först är en sen utveckling inom transportzonerna. Transportenklaver av jämförbar typ finns
även på land, i området representerade av t ex Kinnekulletrakten i Västergötland före järnvägen mellan Stockholm och Göteborg.
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Innovationer har medvetet underbetonats i detta sammanhang. De representerar den dynamiska sidan av transportzonerna, deras ständiga utvidgning
och förändring. De skulle med Braudels term fungera som les conjonctures.
Studier av skeppsbyggnad i innerfarvattnen i Sverige kan också ha andra intressanta aspekter, vilket påpekats av Carl-Olof Cederlund. Det förefaller
möjligt att den nya världen mottagit ideer till former anpassade till tunga
transporter just från Sverige. Ett droppvis innovationsförlopp av denna typ
kan även vara grunden för den holländska fartygstyp som Mäss påpekat för
Pärnu-floden i Estland under 1600-talet.
Dessa mycket enkla värderingar, vilka stöds på Annales-skolans longue
duree 36, är förhoppningsvis ett maritimarkeologiskt bidrag till kulturhistorien i
allmänhet, vid sidan av eRögd skeppsteknologi och lika enögda örlogsskepp.
Inlandstraditionernas transportförhållanden är tillräckligt viktiga för att bli
väsentliga inslag i svensk maritim arkeologi.

Noter
l Westerdahll995 a & b
2 Jfr Villstrand 1989
3 Warberg 1805
4 Detta gäller bara en begränsad del av sjön, den s k Storvänern; jfr Vänern, Vättern
och Mälaren 1976, Vänern- en naturresurs 1978, även Thunberg m fl1983
5 Jfr Wideen 1955, Nygren 1950 om en detalj: kalvskinnsskatten, även material till kyrkobyggnad
6 Westerdahl1978 s 64 efter Scriptores ... 1876 s 149f
7 Wideen 1949, om utgrävningar i Sigsjö 1990, Andersson 1992; vidare Lurö-centrum ... ? 1995
8 Jfr Welin 1954
9 Meyersson 1943
10 Meyersson 1943
11 Bring 1911, Lunden 1946, 1954
12 För tidigare försök till beskrivningar av traditionell sjöfart på Vänern kan hänvisas
till Broström 1922, till pionjären Benjamin Lidholm 1956 och samme i Värmland Förr
och Nu 1939-40, Kjellin 1947, Värmland Förr och Nu 1965, Westerdahl 1978, 1980,
samme också i Kulturvårdsplanering Skaraborgs län 1979 och i exkursionsguider. Ett
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1939, Tamm-Götlind, uppteckningar, ULMA, Waern 1979, Västgöta-Dal1991, litt ref i
Kvarning 1962; maritima ortnamn behandlas av Friberg 1938 och äldre sjökort finns t
ex bland hydrografiska kartor på Krigsarkivet.
13 Åkerlund 1951 s 98f
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14 Vogt 1885, Bugge 1920
15 Jfr dock Rosell1994
16 Ängermark 1973
17 Warberg 1805, förord
18 Bring 1911 s 105f
19 Författarens arkiv över avmätta fartyg i Stockholm fram till1866 m fl arkivuppgifter, Koman 1990
20 Sjöfartsmuseet i Göteborg, även publicerat av Kjellin 1947, Westerdahl1984, 1989
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22 Jfr Waern 1979
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24 Lemchen 1914, Weiler 1939, 1958, Claesson 1944, Samuelsson 1976, Malmquist
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25 Samuelsson 1976
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28 Westerdahl1985
29 Roslund 1990 s 55
30 I stor utsträckning funna och redovisade av primus motorn Kjell-Ove Matsson, Västerås, och dennes medarbetare, t ex Matsson 1991a, b, 1994
31 Detta baseras på arkivaliskt material från 1800-talet, med tack till Kjell-Ove Matsson
32 Dokumenterad av Svedberg 1986
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34 Westerdahl1995a & b
35 Braudel1986 I s 140ff: "On weaknesses of the maritime regions"
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